
ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ 

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵ ြမူေရဵနှငဴ်ဆည်ေြမာင်ဵ၀န်ကကီဵဌာန 

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန 
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 ချင်ဵြပည်နယ်အတငွ်ဵရိှ ခရိုင/်မမို့နယ/်မမို့/ရပ်ကွက/်ေကျဵရွာအုပ်စု တည်ရှိမှုအေြခအေန 

   

  

                   ချင်ဵြပည်နယ ်

   

 

   

  ဟာဵခါဵခရိုင ်                ဖလမ်ဵခရိုင ်        မင်ဵတပ်ခရိုင ်

  

   

 

 ၁။ဟာဵခါဵမမို့နယ်   ၁။ဖလမ်ဵမမို့နယ်  ၁။မင်ဵတပ်မမို့နယ် 
 ၂။ထန်တလန်မမို့နယ်   ၂။တီဵတိန်မမို့နယ်  ၂။ကန်ပက်လက်မမို့နယ် 
     ၃။တွန်ဵဇန်မမို့နယ်  ၃။ပလက်ဝမမို့နယ ်

     ၄။ကျခီါဵမမို့   ၄။မတူပီမမို့နယ ်

     ၅။ရိေခါဒါရ်မမို့  ၅။ေရဇွာမမို့ 
        ၆။ဆမီဵမမို့ 

 

 ရပ်ကွက/်ေကျဵရွာ အုပ်စုေပါင်ဵ (၄၈၈)ခု တည်ရှိပါသည။် 

 

   3 



၁။ လက်ရိှ 

အသဳုဵြပုခွင်ဴရရိှထာဵ 
ေသာ 
ေတာင်သူလယ်သမာဵ 
အိမ်ေထာင ်သာဵစု 

 
၂။ အုပ်ထိန်ဵသူ 

 

 
၃။ ပစ္စည်ဵ 

မခွဲေဝရေသဵေသာ အိမ် 

ေထာင်သာဵစု 

 
၄။ လယ်ယာေြမဥပေဒ 

အာဏာ မတည်မီ 

တရာဵဝင်လက်ရိှ 

လကငု်တ်လုပ်ကိင်ု 

ေနသူ 

 
၅။

 လယ်ယာြ
ြ ေ ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵမပီဵ 
ေနာက်တရာဵ 
ဝင်အကျ ိုဵ 

         ခဳစာဵခွင်ဴရှိသူ 

 
၆။

 အမှန်တက
ယ်လုပ်ကုိင်ေနသူ 

(ရပ်/ေကျဵ+လယ် 

နီဵချင်ဵ  
        ေတာင် သူ ေထာက် 

ခဳြခင်ဵ) 
 
၇။ ဦဵစီဵဌာနရိှ 

မှတ်တမ်ဵမျာဵအရ 

       အတည်ြပု ခဳရသူ 

 
၈။ အသဳုဵြပုခွင်ဴရရိှရန် 

အေထာက် အထာဵ တင် 

ြပနိုင်သူ 

ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအုပ်စု 
အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ 

 
လယ်ယာ 

ေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴ 
ေလျှောက်လွှာ 

ရယူ 

 

 
ရပ်/ေကျဵ 

လယ်ယာေြမ 

စီမဳခန့်ခွဲ 
မှုအဖွဲ့ 

 

 
မမို့နယ် 

ဦဵစီဵ 
ဌာန 

 

 
မမို့နယ် 

လယ်ယာေြမ 

စီမဳခန့်ခွဲ 
ေရဵအဖွဲ့ 

 

 
ခရုိင ်

လယ်ယာ 
ေြမ 

စီမဳခန့်ခွဲမှု 
အဖွဲ့  

 

 
မမို့နယ် 

လယ်ယာေြ
ြ ေ  

စီမဳခန့်ခွဲမှု 
အဖွဲ့  

 

၃၀ ရက်အတွင်ဵ 
ကန့်ကွက်နုိင် 

စိစစ် 

ေထာက်ခ ဳ

သေဘာ 
ထာဵ 

မှတ်ချက် 

သေဘာ 
ထာဵ 

မှတ်ချက် 

- မှတပ်ုဳတင်ေ ကဵေပဵသွင်ဵ 
- မှတပ်ုဳတင် 

(၁၅)ရက် 

ရပ/်ေကျဵလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ေလျှောက်လွှာရရှိချနိ်မှ လယ်ယာေြမရပိုင်ခွင်ဴြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵသည်အထိ 
လုပ်ငန်ဵစဉ်အာဵလုဳဵအတွက်(၁၃၄)ရက် ရရှိမည်။ 
       အြမန်ဆဳုဵတင်ရန ်ရပ/်ေကျဵမှ နှိုဵေဆာ်ရမည ်

       လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴြပုလက်မှတ ်ပုဳစဳ(၇)မရမ ီအြငင်ဵပွာဵမှုေပါ်ေပါက်ပါက အမပိုင်ေလျှောက်ထာဵသွာဵရပါမည။် 

 
မမို့နယ် 

ဦဵစီဵ 
ဌာန 

 

ခွင်ဴြပု/ 
ြငင်ဵပယ ် (၇)ရက် 

လယ်ယာ 
ေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴ 
လက်မှတ်ထု

တ် 
ေပဵြခင်ဵ 

လယ်ယာ 
ေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴ 
ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ 

ကန့်ကွက်လွာေခါ် 

နည်ဵ ၇ နှင် ဴ၈ 

အရစိစစ်ြခင်ဵ 

ကန့်ကွက်လျင် 
(၇)ရက် 

(၇)ရက် 

စဳုစမ်ဵ 
စစ်ေဆဵ 

(၁၅)   ရက်အတွင်ဵ 

(၇)ရက် (၃၀)ရက် (၃၀)ရက် 

 
လက်ရှိစိုက်ပျ ိုဵလုပ်ကိုင်ေနေသာ်လည်ဵ 

ပုဳစ(ဳ၇)ေုတ်ေပဵ၍  

မရေသာေြမမျာဵ 
 သစ်ေတာေြမ 

 စာဵကျက်ေြမ 

 ေြမလွတ်၊ေြမရိုင်ဵ 
 အြခာဵေြမမျာဵ 
 ေရွ့ှေ ေြပာင်ဵေတာင်ယာ 
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လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴြပုလက်မှတ ်ပုဳစဳ(၇) ေလျှောကေ်ာဵမှု လုပ်ငန်ဵစဉ ်အဆင်ဴဆင်ဴ 

ရပ်ကွက/်ေကျဵရွာအပု်စု 
အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ 

လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴ ေလျှောက်လွှာရယူ 

ရပ်/ေကျဵ 
လယ်ယာေြမ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 

 
မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာန 

 

မမို့နယ်လယ်ယာေြမ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 

ခရိုင်လယ်ယာေြမ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့  လယ်ယာေြမ 

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ 
လက်မှတ် 

ေုတ်ေပဵြခင်ဵ 

(၃၀)ရက ် 

အတွင်ဵ 
ကန့်ကွက်နို

င ်

နည်ဵ ၇ နှင်ဴ ၈ 

အရစိစစ်ြခင်ဵ 

သေဘာောဵ 
မှတ်ချက ်

(၃၀) ရက ်

သေဘာောဵမှတ်ချ
က ်

 (၇) ရက ်

ခွင်ဴြပု/ြငင်ဵပယ် (၁၅) ရက ်

ရပ/်ေကျဵ လယ်ယာ ေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ေလျှောက်လွှာရရှိချနိ်မှ လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြပုလက်မှတ် ေုတ်ေပဵသည်အေ ိ  

-ကန့်ကွက်မှု မရှိလျှေင် စုစုေပါင်ဵ ကကာချနိ ်(၁၃၄) ရက ်

-ကန့်ကွက်မှု ရိှလျှေင ်စုစုေပါင်ဵ ကကာချနိ ်(၁၄၈) ရက ်

လယ်ယာေြမ 

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ 
လက်မှတ် 

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ 

စိစစ်ေောက်ခဳ(၃၀)ရက ်

-
မှတ်ပုဳတင်ေကကဵေပဵသွင်ဵ 
-မှတ်ပုဳတင ်

(၇) ရက ်

 (
၁၅

 
ရက

်အ
တ

ွ
င်ဵ

 

 
က

န့်
က

ွက
်လ

ွှ
ာာ

 

ေခ
ါ် 

ကန့်  
ကွက ်

လျှေင် 
 

(၇
) 
ရက

 ်

စုဳစမ်ဵ 
စစ်ေဆဵ 
(၇) ရက ်
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လယ်ယာေြမလုပ်ပုိင်ခွငဴ်ြပုလက်မှတ(်ပုဳစ-ဳ၇) ေလျှောက်ောဵမှု လုပ်ငန်ဵစဉ ်အဆငဴ်ဆငဴ် 

စဉ ် ဥပေ
ော 

ပုဒ်မ 

နည်ဵဥပေ
ော 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရကွ်မှုအေြခအေန ရက်ေပါ
င်ဵ 

၁ ၄ ၃ 

၄ 

လယ်ယာေြမလုပပ်ိုင်ခွငဴ်ေလျှောက်လွှာ(ပုဳစဳ-၁)   ကုိ 

သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာအုပစ်ု အုပခ်ျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵတွင ်

အခမဲဴရယူ၍ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ အုပ်စု (လယ်စီ)သ့ုိ 

ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ 

၂ ၅ ရပ်ကွက/်ေကျဵရွာအုပ်စု(လယ်စီ) မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ 

- ေလျှောက်လွှာကို စိစစ်ေထာက်ခဳချက်ြဖငဴ်ေပဵပို့ြခင်ဵ 

၃၀ 

၃ ၆ 

၇ 

 

 

၈ 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ 

- လပု်ငန်ဵစာတဲွဖွငဴ်၊ ကန့်ကွက်လွှာေခါ် 

- ြပည်ဴစုဳမှုမရိှသညဴ် ေလျှောက်လွှာမျာဵကို ရပ်ကွက်/ 

ေကျဵရွာအုပ်စု (လယ်စီ)ထဳ ြပန်လည်ေပဵအပ်၍ 

ြပည်ဴစဳုေအာင်ေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ၊ 
စိစစ်ရမညဴ်အချက်မျာဵစိစစ်ြခင်ဵ၊ 

တစ်ဦဵေက်ပို၍ ေလျှောက်ောဵလာပါက- 

- လယ်ယာေြမလုပပ်ိုင်ခွငဴ် ေလျှောက်လွှာမှတ်ပုစဳာရင်ဵ (ပုဳစဳ-၃) 

တငွ ်စနစ်တကျ မှတ်တမ်ဵ ေရဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ 

- လယ်ယာေြမလုပ်ပုိင်ခွင်ဴ လုပ်ငန်ဵစာတဲွဖွင်ဴလှစ်၍ 

လယ်ယာေြမ လုပပ်ိုင်ခွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵမှုအေပါ် 
ကန့်ကွက်နိုင်ေ ကာင်ဵကုိ ကန့်ကွက်လွှာ ေခါ်ယြူခင်ဵ 

၄၅ 
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စဉ ် ဥပေဒပုဒ်
မ 

နည်ဵဥပ
ေဒ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေန ရက်ေပါ
င်ဵ 

၄ ၉ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                                

ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအုပ်
စ ု(လယ်စီ) 

ကန့်ကွက်ချက် တစ်စုဳတစ်ရာရရိှလျှေင် ကန့်ကွက်ချက်နှငဴ် 
စပ်လျဉ်ဵ၍ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ရပ်ကွက/်ေကျဵရွာအုပ်စု 
(လယ်စီ)သ့ုိ စိစစ ်တင်ြပရန ်အေ ကာင်ဵ ကာဵြခင်ဵ၊ 

၇ 

ရပ်ကွက/်ေကျဵရွာအုပစ်ု(လယ်စီ) မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရဳုဵ 
- စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ ေတွ့ ရှိချက်ကုိ မမို့နယ် ေြမစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာန 

သ့ုိ ြပန်လည ်တင်ြပြခင်ဵ 

၇ 

၅ ၅ ၁၀ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                            

မမို့နယလ်ယ်ယာေြမစီ
မဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့  

- ကန့်ကွက်ချက်အေပါ် ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာအုပစ်ု (လယ်စီ)၏ 

တင်ြပ ချက ်အာဵ ကျ ိုဵေ ကာင်ဵဆီေလျာ်မှု ရှ/ိမရှ ိစိစစ်ြခင်ဵ၊ 
- လယ်ယာေြမ လုပပ်ိုင်ခွငဴ်ြပုသငဴ်သူ/ ြငင်ဵပယ်သငဴ်သူတုိ့ကို 

သေဘာထာဵ မှတ်ချက်နှငဴ်အတူ 

လယ်ယာေြမလုပပ်ိုင်ခွငဴ်လုပင်န်ဵစာတွအဲာဵ မမို့နယ် 
လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သ့ုိ တင်ြပြခင်ဵ၊ 

၃၀ 

လယ်ယာေြမလုပပ်ိုင်ခွငဴ်ြပုလက်မှတ(်ပုဳစ-ဳ၇) ေလျှောက်ောဵမှု လုပင်န်ဵစဉ ်အဆငဴ်ဆငဴ်(အဆက)် 
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စဉ ် ဥပေ
ော 

ပဒ်ုမ 

နည်ဵဥပ
ေဒ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေန ရက်ေပါ
င်ဵ 

၆ ၁၁ မမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမခဳန့်ခွဲမှုအဖွဲ့                
ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 
- လယ်ယာေြမ လုပပ်ိင်ုခွင်ဴ လုပင်န်ဵစာတဲွကုိ စိစစ၍် 

သေဘာထာဵမှတ်ချက ် ြဖငဴ် 
ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမခဳန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သ့ုိ တင်ြပြခင်ဵ၊ 

၇ 

၇ ၁၂ ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမခဳန့်ခွဲမှုအဖွဲ့        မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ 
- လယ်ယာေြမလုပပ်ိငု်ခွငဴ်လုပ်ငန်ဵစာတွဲကိုထပ်ဆငဴ် 
စိစစ်ြခင်ဵ၊ 

- လယ်ယာေြမလုပပ်ိုင်ခွင်ဴ ေလျှောကထ်ာဵချက်ကုိ 

ခွင်ဴြပုေကကာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ ဆဳုဵြဖတ်မပီဵ 
မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵသုိ ့အေ ကာင်ဵ  ကာဵြခင်ဵ၊ 

၁၅ 

၈ ၁၃ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                 မမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့  
- လယ်ယာေြမ လပု်ပုိင်ခွင်ဴရရှိသူကို ဦဵပိုင်လုပက်ွက်(၁)ခုအတွက် 

မှတ်ပု ဳတင်ေ ကဵ (၅၀၀)ကျပ်ကုိ မမို့နယ်ြမန့်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်ခွဲသို ့
ေပဵသွင်ဵေစမပီဵ လုပင်န်ဵ စာတွဲအာဵ မမို့နယ်လယယ်ာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှု 
အဖွဲ့သ့ုိ တင်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

- လယ်ယာေြမ လုပပ်ိုင်ခွငဴ်ြငင်ဵပယခ်ဳရသူကို မမို့နယ်လယယ်ာေြမစီမဳ 
ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ သ့ုိ တင်ြပြခင်ဵ 

လယ်ယာေြမလုပပ်ိငု်ခွငဴ်ြပုလကမ်ှတ(်ပုစဳဳ-၇) ေလျှောက်ောဵမှု လုပင်န်ဵစဉ ်အဆငဴ်ဆငဴ်(အဆက်) 
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စဉ ် ဥပေဒပုဒ်မ နည်ဵဥပေဒ လုပင်န်ဵေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေန ရက်ေပါ

င်ဵ 

၉ ၆ ၁၄ မမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့  

- လယ်ယာေြမလုပပ်ိငု်ခွငဴ်ရရိှသူကုိ 

လယ်ယာေြမလုပပ်ိုင်ခွငဴ်ြပု လက်မှတ(်ပုဳစ-ဳ

၇)ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

- လယ်ယာေြမလုပပ်ိုင်ခွငဴ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵရန် 

ြငင်ဵပယ ် ခဳရသူကုိ ြငင်ဵပယေ် ကာင်ဵ(ပုဳစဳ-၈)ြဖင်ဴ 

အေ ကာင်ဵ ကာဵြခင်ဵ 

၇ 

ကန့်ကွက်ချက်ရိှလျှေင် စုစုေပါင်ဵကကာချနိ ် ၁၄၈ 

ကန့်ကွက်ချက်မရိှလျှေင် စုစုေပါင်ဵကကာချနိ ် ၁၃၄ 

လယ်ယာေြမလုပပ်ိငု်ခွငဴ်ြပုလကမ်ှတ(်ပုစဳဳ-၇) ေလျှောက်ောဵမှု လုပင်န်ဵစဉ ်အဆငဴ်ဆငဴ်(အဆက်) 
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၂၀၁၂ ခုနှစ ်လယ်ယာေြမ ဥပေဒပုဒ်မ (၉) အရ လယ်ယာေြမလုပ်ပုိင်ခွင်ဴ ေရာင်ဵ၊ ေပါင၊် ငှာဵ၊ လဲ၊ 
ေပဵ လုပင်န်ဵစဉ ်

1 11 



မှတ်ပုတဳင်ြခင်ဵလပု်ငန်ဵ မပီဵြပတ်ပါက အမည်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵအတကွ ်ေလျှောက်ောဵမှုတွင ်

သာမန်အာဵြဖင်ဴ ေူဵ ြခာဵြဖစ်စဉ်မျာဵ မရိှပါက ရက်ေပါင်ဵ ( ၄၅ ) ရက်အတွင်ဵ 
ေဆာင်ရွက်နိငု်မည်ြဖစ်သည။် 
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၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၉(ခ)ပါ ကိစ္စရပ်မျာဵ ေလျှောက်ောဵမှုအတွက ်

ေြမစာရင်ဵပုစဳဳ (၁၀၅) ေရဵကူဵရာ၌ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပင်န်ဵအဆင်ဴဆင်ဴ 

လယ်ယ
 ာ 
ေြမ 

လုပ်ပုိင ်

ခငွ်ဴြပု 
လက်မှ
တ် 

(ပဳုစဳ-၇) 
ရရှိမပီဵ
သူ 

သက်ေသခဳေြမပုဳ 
ေလျှောက်ထာဵရန ်

ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ -

၁၀၃၊ 
ပုဳစဳ (၇) 

မိတ္တူပူဵတွဲ 

သက်ဆိုင်ရာ 
မမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခ

န့်ခွဲ 
ေရဵနှင်ဴ 

စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန 

အမှန်စာချုပ်
ဆို 
မည်ဴဧရိယာသိ့ု 
ကွင်ဵဆင်ဵ 

• စာချုပ ်

ချုပ်ဆိုမညဴ် 

     
သက်ဆိုင်ရာကာယ
ကဳရှင ်
• တရာဵဝင်ကုိယ်စ

 ာလှယ် 

လွှအပ်ြခင်ဵခဳရသူ 
• ကန်သင်ဵတင်ေတ

 ာင်သူ 

• လယ်သမာဵမျာဵ 
• ရပ ်/ ေကျဵ 

အုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့ 
• လက်ေထာက်ဦဵစီ

 ဵ 
• ေြမတိုင်ဵစာေရဵ 

• တိုင်ဵတာရရိှသညဴ်ဧရိယာသည် ပုဳစဳ - ၇ပါဧရိယာနှင်ဴ 
ကဲွလဲွမှုရှိက 

          အမှန်တိုင်ဵတာဧရိယာကုိ ေြမပုဳေရဵကူဵရန်၊ 
• ဧရိယာကဲွလဲွပါက ကာယကဳရှင်မှ သက်ဆိုင်ရာ 

ရပ/်ေကျဵလယ်စီသုိ ့

          တင်ြပရန်၊ 
• ကာယကဳရှင် လက်ခဳနုိင်ြခငဵမရိှပါက ရပ ် / ေကျဵ 

လယ်စီတင်ြပ 

          လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့အဆင်ဴဆငဴ် 

ဆုဳဵြဖတ်ချက်ခဳယူ၊ 
• တည်ဆဲနှစ်အသဳုဵြပုသညဴ်စာရင်ဵ ေြမပဳုအရ 

စီစစ်ေဆာင်ရွက်၊ 

• ေြမြပင်တွင်ရှိ အမာခဳအမှတ်အသာဵမျာဵကုိ 

အေြခခဳတိုင်ဵတာရန၊် 

• ကွင်ဵေြမပုဳေပါ်တွင ်ခဲမျဉ်ဵြပတ်ြဖင်ဴ မှတ်သာဵရန၊် 

• တိုင်ဵတာရရိှသညဴ်ဧရိယာကုိ သက်ဆိုင်ရာ 

ကာယကဳရှင်သုိ ့အသိေပဵ ရှင်ဵလင်ဵ၊ • လွဲှေြပာင်ဵမညဴ် ဦဵပုိင်တစ်ခုလဳုဵကုိ 

တိုင်ဵတာမပီဵေနာက် ခွဲစိတ်မညဴ် 

          ဧရိယာကုိ တိုင်ဵတာရန် 

• တည်ဆဲနှစ်အသဳုဵြပုသညဴ်စာရင်ဵ ေြမပဳုအရ 

စီစစ်ေဆာင်ရွက်၊ 

• ေြမြပင်ကွင်ဵရှိ အမာအမှတ်အသာဵမျာဵကုိ 

အေြခခဳတိုင်ဵတာရန၊် 

• ကွင်ဵေြမပုဳေပါ်တွင ်ခဲမျဉ်ဵြပတ်ြဖင်ဴမှတ်သာဵရန်၊ 

• တိုင်ဵတာရရိှသညဴ်ဧရိယာကုိ သက်ဆိုင်ရာ 

ကာယကဳရှင်သုိ ့အသိေပဵ ရှင်ဵလင်ဵ၊ • တိုင်ဵတာရရိှသညဴ်ဧရိယာသည် ပုဳစဳ - ၇ပါဧရိယာနှင်ဴ 
ကဲွလဲွမှုရှိက 

          အမှန်တိုင်ဵတာဧရိယာကုိ ေြမပုဳေရဵကူဵရန၊် 
• ဧရိယာကဲွလဲွပါက ကာယကဳရှင်မ ှ သက်ဆိုင်ရာ 

ရပ/်ေကျဵလယ်စီသုိ ့

          တင်ြပရန်၊ 
• ကာယကဳရှင် လက်ခဳနုိင်ြခငဵမရှိပါက ရပ် / ေကျဵ 

လယ်စီတင်ြပ 

          လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့အဆင်ဴဆငဴ် 

ဆုဳဵြဖတ်ချက်ခဳယူ၊ 

တိုင်ဵတာရရိှသညဴ်ဧရိ
ယာနှင်ဴ 
ပုဳစဳ-၇ ပါ ဧရိယာ 

ကဲွလဲွမှုရှိက 

တိုင်ဵတာရရိှသညဴ်ဧရိယ
 ာနှင်ဴ 
ပုဳစဳ-၇ ပါ ဧရိယာ 

ကဲွလဲွမှုရှိက 

ဦဵ
ပိုင
်အ
ြပ
ည်ဴ
ြဖ
စ်ပ

 ါ
က

 

ဦဵပိုင်ခွဲစိတ
်ပါက

 

• ဌာနမှပုဳနိှပ်ြဖန့်ေဝေပဵသညဴ်  

          ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ (၁၀၅) 

အသုဳဵြပုရန်၊ 

• ပုဳစဳ (၇) ထုတ်ေပဵရာတွင ် 

         အသုဳဵြပုသညဴ် 

ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ (၁၀၅) 

          အသဳုဵမြပုရ၊ 

• ေြမပဳုေနာက်ေကျာဘက်တွင ်

သက်ဆိုင်ရာကာယကဳရှင်မှ 

ေနရာ၊ 

         

ဧရိယာမှန်ကန်ေ ကာင်ဵလက်မှတ ်

        ေရဵထိုဵရန်၊ 

• မမို့ေြမမှူဵ 

အတည်ြပုလက်မှတ်ေရဵထုိဵရ

န်၊ 

• ကာယကဳရှင်သို့ ေြမစာရင်ဵပဳုစဳ 

(၁၀၅) (၂)ေစာင်နှငဴ် 

ေြမရာဇဝင ်

          ေပဵအပ်ရန်၊ 

• မိတ္တူတစ်စဳုကုိ 

ရဳုဵသို့ေပဵအပ်ရန်၊ 

• လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴြပု 

         

လက်မှတ်ပုဳစဳ(၇)ထုတ်ေပဵရာတွ

င ် 

           အသဳုဵြပုသညဴ် 

ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ 

           (၁၀၅) အသဳုဵြပုရန်၊ 

• စာချုပ်တွင ်

ပါရှိသညဴ်ေြမစာရင်ဵပဳုစဳ 

(၁၀၅) အတိုင်ဵေရဵကူဵရန၊် 

• အမမဲမိန့် (၁၈၈) အပိုဒ် (၄) 

အတိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန၊်           

စာချုပ် ချုပ်ဆုိရန် 

ေြမပဳုရေ ဵကူဵရာ
တွင ်

စာချုပ ်

ချုပ်မပီဵ 
ေနာက် 

ပုဳစဳ (၇)  

အမည် 

ေြပာင်ဵ 
ေလျှော
က် 

ထာဵ 
လာပါ
က 

သတိြပုရန် 

 ဧရိယာ (၀.၀၃) ဧကထက်ေလျာဴနည်ဵလျှေင် 
 အတိုဆုဳဵအနာဵေပ (၂၀) 

ေအာက်ေလျာဴနည်ဵလျှေင် 
 ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ (၁၀၅) ေရဵကူဵြခင်ဵမြပုရန ်
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လယ်ယာေြမကို ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ အရ  အြခာဵနည်ဵအသဳုဵြပုခွင်ဴေလျှောက်ောဵသည်ဴ 
လုပင်န်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴ 

မမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှု
အဖွဲ့ 

ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 

ြပည်နယ ်

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 

ဗဟုိ 

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 
ပုဳစဳ(၁၅)ြဖင်ဴ ခွင်ဴြပု 

လယ်ေြမ (၃၀)ရက် 

- ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်ပါ သတ်မှတ်သညဴ်ရက်ေပါင်ဵ (၇၅)ရက၊် 
-လယ်ယာ ေြမဥပေဒပုဒ်မ-၂၉ြဖင်ဴေလျှောက်ောဵမည်ဆုိလျှေင် လယ်ယာ ေြမနည်ဵဥပေဒ - ၇၉၊ ၈၀ အရ   ကျွမ်ဵကျင် ပညာရှင်မျာဵ ေရဵဆဲွောဵေသာ 

လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို သက်ဆုိင်ရာ ြပည်ေောင်စုဝန်ကကီဵဌာနမ ှအတညြ်ပုရန်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ခွင်ဴြပုချက်မျာဵခွင်ဴြပုေပဵရန်လိုအပ်ပါသည။် 
-သက်ဆုိင်ရာ ြပည်ေောင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် အေကာင်အေည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် ဝန်ကကီဵဌာနမ ှဗဟုိလယ်/စီအဖွဲ့သ့ုိ 

သေဘာောဵ မှတ်ချက်ရယူနိုင ် ရန်ေလျှောက်ောဵရမည်။ သေဘာောဵမှတ်ချက် ရရိှပါက ြပည်ေောင်စုအစုိဵရအဖွဲ့ေဳ ဆက်လက ်

တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
-ြပည်ေောင်စုအစုိဵရအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုချက်ရရှိပါက လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ကို စတင်အေကာင်အေည်ေဖာ်နိုင်မပီဵ သက်ဆုိင ် ရာမမို့နယ်အသီဵသီဵတွင် 

မပီဵြပည်ဴစုဳေသာ လုပ်ငန်ဵ အမှုတွ ဲရရိှေအာင ်နည်ဵဥပေဒအပိုဒ-်၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈ တို့ အရ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်လိုအပ်ပါသည။် 

ြပည်ေောင်စုဝန်ကကီဵဌာန 

(သ့ုိမဟုတ)် 

ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ 

 
ြပည်ေောင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ 

 

ခွင်ဴြပုချက်ရရှိြပက စီမဳကိန်ဵ 
လုပ်ငန်ဵအေကာင်အေည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိငု ်

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာန 

ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)အတွင်ဵ  
-လုပ်ငန်ဵစာတွ ဲဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ  
- စိစစ်ေဆာင်ရကွ်ြခင်ဵ 

 (
၁၅

) 
ရက

်အ
တ

ွင်
ာဵ

 

ဗဟုိလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ 

သေဘာောဵ မှတ်ချက်ြဖင်ဴ 

ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ ပုဳစဳ(၁၅-က)ြဖင်ဴ  
ခွင်ဴြပု 

လယ်ေြမမှတပါဵ 

(၃၀)ရက ်
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လယ်ယာေြမကုိ ဥပေဒပုဒ်မ ၃၀(က)၊ (ခ)အရ  အြခာဵနည်ဵအသဳုဵြပုခွင်ဴေလျှောက်ောဵသည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴ 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာန 

ပုဳစဳ(၁၄)ြဖင်ဴေလျှောက်ောဵြခင်ဵ 

မမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခဲွမှုအဖဲွ ့

ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ
ာဴ 

လယ်ေြမ 

မှတပါဵ 
ပုဒ်မ၃၀(ခ)  

 (
၁၅

) 

ရက်
အ

တ
ွင်ဵ

 

ြပည်နယ် 

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 

ဗဟိုလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့  

ြပည်နယ် 

အစိုဵရအဖွဲ့ 

ပုဳစဳ(၁၅-က)ြဖင်ဴ 
ခွင်ဴြပု 

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ 

ပုဳစဳ(၁၅)ြဖင်ဴခွင်ဴြပု 

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ 

(၃၀)ရက် 

လယ်ေြမပုဒ်မ၃၀(က) (၃၀)ရက် 

ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)အတွင်ဵ - လုပ်ငန်ဵစာတဲွ ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ 
 - စိစစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

- ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်ပါ သတ်မှတ်သညဴ်ရက်ေပါင်ဵ (၇၅)ရက၊် 
- လယ်ယာ ေြမကိ ုအြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ အသုဳဵြပုခွင်ဴရရိှောဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ ဧရိယာမျာဵအာဵ နည်ဵဥပေဒ (၉၀) အရ 

(၆) လ တစ်ကကိမ ်ဗဟိုလယ်ယာေြမ စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ သ့ုိ တင်ြပရန်၊  

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ 

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ၏(၂၅.၅.၂၀၁၂)ရက်စဲွပါ 
စာအမှတ၊်၅၁(၈၉)/၁/သမ္မတရဳုဵအရလုပ်ငန်ဵ 
လမ်ဵညွှန် ခွင်ဴြပုချက် ရရိှရန်တင်ြပ 

စက်သဳုဵဆအီေရာင/် - စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာန၏ခွင်ဴြပုချက် 

ဆီသုိေလှာင်ရုဳ  -

 လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိုင်ဵနှင်ဴကင်ဵလွတ်ေကကာင်ဵသေဘာ
ောဵ 
 - ြပည်နယ်မီဵသတ၏်သေဘာောဵ` 
ဟုိတယ/်တည်ဵခိုခန်ဵ - ဟုိတယ/်ခရီဵဝန်ကကီဵဌာန၏ခွင်ဴြပုချက် 

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴေရလုပ်ငန်ဵ - (တိရစ္ဆာန)်ြပည်နယ်ေမွဵ/ကု၏သေဘာောဵ 
 - (ငါဵ/ပုစွန)်ြပည်နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵ၏သေဘာောဵ 
စက်ရုဳ/အလုပ်ရုဳနှင်ဴအြခာဵ - သက်ဆုိင်သည်ဴဝန်ကကီဵဌာန၏သေဘာောဵ 
ေရှ့ေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှုေဒသ - ယဉ်ေကျဵမှုဝန်ကကီဵဌာန၏ခွင်ဴြပုချက် 
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လယ်ယာေြမကုိ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀ (က) ၊ ၃၀ (ခ) အရ အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ အသဳုဵြပုြခင်ဵ 
ေလျှောကေ်ာဵမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴ 

စဉ ်
ဥပေဒ 

ပုဒ်မ 

နည်ဵ 
ဥပေဒ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေန 
ရက်ေပါ
င်ဵ 

၁ ၃၀ ၈၂ 
   

၈၃ 

၈၄ 

ေလျှောက်ောဵသူ                                မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရဳုဵ 
- လယ်ယာေြမကုိ အြခာဵနည် ြဵဖငဴ်အသဳု ြဵပုခွငဴ်ေလျှောက်လွှာ(ပဳုစဳ-

၁၄)ြဖငဴ်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ  
- လုပ်ငန်ဵစာတဲွဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ 
- စိစစ်ရမညဴ်အချက် (၉) ချက်အာဵ စိစစ်ြခင်ဵ 

- 

  

  

 ၃၀ 

၂   ၈၅ မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                         
မမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 
- သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴအတူ လုပ်ငန်ဵစာတွဲ တင်ြပြခင်ဵ 

- 

  

၃   ၈၆ မမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခဲွမှုအဖဲွ့                       

ခရုိင်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခဲွမှုအဖဲွ့ 
                     ြပည်နယ ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲ မှုအဖွဲ့  
-

စိစစ်ရမညဴ်အချက်(၆)ချက်စိစစ်မပီဵသေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴအတလူုပင်
န်ဵစာတွဲ တင်ြပြခင်ဵ 

၁၅ 

  

  

၄   ၈၇(က) 

၈၇(ခ) 

ြပည်နယလ်ယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့        ဗဟုိလယ်ယာေြမ 

စီမဳခန့်ခဲွမှုအဖဲွ ့

ြပည်နယ်လယယ်ာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့         ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ  ့

 - သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴအတူ လပု်ငန်ဵစာတဲွ တင်ြပြခင်ဵ 

၃၀ 

၅ ၃၀(က
) 

၃၀(ခ) 

၈၈ 

၈၉ 

ဗဟိုလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့  -ခွင်ဴြပုပါက 

ခွငဴ်ြပုမိန့်ပုဳစဳ(၁၅)ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 
ြပည်နယအ်စိုဵရအဖွဲ့  -ခွင်ဴြပုပါက ခွင်ဴြပုမိန့်ပုစဳဳ(၁၅-

က)ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

  

      ဥပေဒြပဌာန်ဵချက်ပါ သတမ်ှတ်သည်ဴရက်ေပါင်ဵ ၇၅ 
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ကာယကဳရှင်မှ ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၃)ြဖင်ဴေလျှောက်ောဵြခင်ဵ 

မိတ္ူတ ေရဵကူဵြခင်ဵမှတတ်မ်ဵစာအုပ်တွင်ေရဵသွင်ဵ၍ ေလျှောက်လွှာအမှတ်စဉေ်ရဵေုိဵြခင်ဵ 

ေြမတိုင်ဵစာေရဵနှင်ဴ လက်ေောက်ဦဵစီဵမှူဵမှ ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵစီစစ်ြခင်ဵ 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵမှ  
ကွင်ဵဆင်ဵစီစစ်ချက်အေပါ် စီစစ်ေရဵကူဵခွင်ဴြပုြခင်ဵ 

ေြမတိုင်ဵစာေရဵမှ ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)၊(၁၀၆) တ့ုိြဖင်ဴ ေရဵကူဵြခင်ဵ၊ လက်မှတ်ေရဵေုိဵြခင်ဵ 

လက်ေောက်ဦဵစီဵမှူဵကေြမတုိင်ဵစာေရဵ၏ ေရဵကူဵချက်မျာဵကိုစာရင်ဵေြမပုဳမျာဵြဖင်ဴ 
တုိက်ဆိုင်စစ်ေဆဵမပီဵမှန်ကန်ေကကာင်ဵလက်မှတ်ေရဵေုိဵြခင်ဵ 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵကေပ်ဆင်ဴစစ်ေဆဵအတည်ြပုမပီဵရုဳဵတဆဳိပ် ရိုက်နှိပ်ြခင်ဵ 

ေရဵကူဵခနှင်ဴတဳဆိပ်ေခါင်ဵတန်ဖိုဵေပဵေဆာင်ြခင်ဵနှင်ဴ မိတ္ူတ ေရဵကူဵေုတ် ေပဵရန် 
ချနိ်ဵဆိုြခင်ဵနှင်ဴ ေရဵကူဵေုတ်ေပဵြခင်ဵ 

ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)(၁၀၆) ေရဵကူဵြခင်ဵလုပင်န်ဵအဆင်ဴဆင်ဴ 

မှတ်ချက်။ လယ်ယာေြမ အြခာဵနည်ဵအသဳုဵြပုခွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ၊ အြငင်ဵပွာဵမှုမရှိသည်ဴ သာမန်ေြမပုဳေရဵကူဵြခင်ဵကိစ္စမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍  

လာေရာက် ေလျှောက်ထာဵသည်ဴေန့မှ 
                            (၁၅)ရက်အတွင်ဵအမပီဵေရဵဆွဲေဆာင်ရွကေ်ပဵရန်ညွှန် ကာဵထာဵရှိပါသည်။ 
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ေလျှောက်ောဵသူ/ကာယကဳရှင် 

မမို့နယ်ဦဵစီဌာနမှူဵ 

လက်ေောက်ဦဵစီဵမှူဵ 

ေြမတိုင်ဵစာေရဵ 

ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၃)ြဖငဴ် 
ေရဵကူဵလိုသညဴ်အေကကာင်ဵ 
အရာမျာဵ၊ပိုင်ဆုိင်ေကကာင်ဵ 
အေောက်အောဵမျာဵ 

ပူဵတွဲ၍ ေလျှောက်ောဵရန ်

ကွင်ဵဆင်ဵ 
စိစစ ်

တင်ြပရန ်

အမိန့်ချ 

လက်ေောက်ဦဵစီဵမှူဵ
မ ှကွင်ဵဆင်ဵစိစစ်မပီဵ 
ေြမပုဳေရဵကူဵတင်ြပရန ်

ညွှန်ကကာဵ 
(၁)ကွင်ဵေွက်ေြမပုဳနှငဴ်တ

ကွ ေလျှောက်ောဵသညဴ် 
ေြမသ့ုိ 

ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵ 
(၂)သက်ဆုိင်ရာ နှစ်အတွင်ဵ 

အသဳုဵြပုသညဴ် စာရင်ဵ၊ 
ေြမပုဳမ ှ

ပုဳစဳ(၁၀၅)ေရဵကူဵ 

- တရာဵဝင ်

မှတ်ပုဳတင ်
စာချုပ်စာတမ်ဵမျ
ာာဵ 

- တရာဵရုဳဵ 
ကျမ်ဵကကိမ်လွှာမျ
ာာဵ 

- တရာဵရုဳဵအမိန့မ်ျ
ာာဵ 

- တရာဵဝင ်

ခွငဴ်ြပုမိန့မ်ျာဵ 

- ေြမပုဳ၊ စာရင်ဵ နှငဴ်အတူ တုိက်ဆိုင ်

စိစစ၍် အတည်ြပုလက်မှတ်ေရဵေုိဵ 
- ေလျှောက်ောဵသူ/ကာယကဳရှင်သို့ေပဵ 

လက်ေောက်ဦဵစီဵမှူဵမှ အတည်ြပု လက်မှတ ်

ေရဵေုိဵ၍ ေြမပု၊ဳ စာရင်ဵနှငဴ်တင်ြပ 

- ေြမတိုင်ဵစာေရဵမ ှေရဵကူဵ၍ ြပန်လည်တင်ြပ 

- တင်ြပလာသညဴ် (၁၀၅)ေြမပုဳအာဵ 
လက်ေောက ် 

    ဦဵစီဵမှူဵမှ ေြမတုိင်ဵစာေရဵနှငဴ်အတူ 

ကွင်ဵဆင်ဵ စစ်ေဆဵ 

ေဆာင်ရွက်လိုသညဴ် လုပ်ငန်ဵကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်ဵအတွက်ေြမစာရင်ဵပဳုစဳ(၁၀၅) ၊(၁၀၆)ေရဵကူဵေုတ်ေပဵြခင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵအဆငဴ်ဆငဴ် 
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၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ 
ရင်ဵနှီဵြမုပ်နှဳသူမျာဵ 

၂။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မေရွှေ့ 
ေြပာင်ဵနိုင်ေသာ 
ပစ္စည်ဵသည်ဴဥပေဒ ပုဒ်မ 

၁၄နှင်ဴအညီ 
ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပု 
ထာဵေသာသူမျာဵ 

၃။ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖွဲ့  
အစည်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ 
အကျ ိုဵတူေဆာင်ရွက်မ
ည်ဴ နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနှီဵြမုပ်မှု  

    ဥပေဒအရ ခွင်ဴြပုထာဵ 
သူမျာဵ 

၄။ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ ရင်ဵနှီဵ 
ြမုပ်နှဳသူမျာဵနှင်ဴအကျ ိုဵ
တူ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် 
ရင်ဵနှီဵ ြမုပ်နှဳမှုဥပေဒအရ 

ခွင်ဴြပု ထာဵသူမျာဵ 
၅။ ေကျဵလက်ေဒသ 

ေတာင်သူလယ်သ
မာဵ  

    မျာဵနှင်ဴ 
တစ်ပိုင်တစ်နိုင ်

စုိကပ်ျ ိုဵေရဵ၊ေမွဵြမ
 ူေရဵ  

     လုပ်ငန်ဵ 
လုပ်ကုိင ်

လိုသူမျာဵ 

 စုိက်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဧက 

၃၀၀ အထက ်

 ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ ဧက ၅၀ 

အထက ်

 ဓါတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြခင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵ 

 အစုိဵရကခွင်ဴြပုထာဵေသာ 
ဥပေဒနှင်ဴညီညွတ်သည်ဴ 
အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေလျာက်ထာဵ ဗဟုိ 

ေကာ်မတီ 

ဓါတ်သတ္တု 
ထုတလု်ပ်ြခင်ဵ 

သယဳဇာတနှင်ဴ 
သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင ်

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 
ဝန်ကကီဵဌာန 

သေဘာ 
ထာဵ 

အစုိဵရက 

ခွင်ဴြပုထာဵ 
ေသာအြခာဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

သက်ဆိုင်ရာ 
ဝန်ကကီဵဌာန 

သေဘာ 
ထာဵ 

ြပည်ေောင်စုနယ်ေြမ၊ 
တိငု်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ် 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ 

တိငု်ဵေဒသကကီဵ/ 
ြပည်နယ်/ခရုိင် 

ဦဵစီဵဌာနမှ တဆင်ဴ 

မမို့နယ် 

ဦဵစီဵရဳုဵ 

ခရုိင် 

ဦဵစီဵရဳုဵ 

တိငု်ဵေဒသက
ြ ီဵ/ 

ြပည်နယ် 

ဦဵစီဵရဳုဵ 

အာမခဳေ ကဵေပဵသွင်ဵ/ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵ 

ကန့်ကွက်လွှာေခါ် 
- လုပ်ငန်ဵစာတွဲဖွင်ဴ 

- စိစစ် 

 ကန့်ကွက်လျှေင် 

တင်ြပအေထာက် 

အထာဵ စိစစ် 

သီဵြခာဵအဖွဲ့ 

သေဘာထာဵ 
မှတခ်ျက် 

ကန့်ကွက်နုိင ်

ေ ကာင်ဵသတ်မှတ ်

ရက်မ ှရ ရက ်

အတွင်ဵ 

သေဘာ 
ထာဵ 

မှတ်ချက ်

(ရ)ရက ်

အတငွ်ဵ 

ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမ၊ 
တိငု်ဵေဒသကကီဵ/ 
ြပည်နယ် 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵ 
ေကာ်မတီ 

ခွင်ဴြပု 

ြငင်ဵပယ် 

ေနြပည်ေတာ် 
ေကာင်စီ/တိငု်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ် 

စစ်ေဆဵ 
တင်ြပ 

(ရ)ရက် 
အတွင်ဵ 

သေဘာထာဵမှတ်ချက် 

စဳုစမ်ဵ 
စစ်ေဆဵ 
တင်ြပရန် ြငင်ဵပယ ်

 စုိက်ပျ ိုဵေရဵ  

   လုပ်ငန်ဵ ဧက 

   ၃၀၀ အထိ 

 ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ 

   ဧက ၅၀ အထိ 

အာမခဳေ ကဵေပဵသွင်ဵ/ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတ်ေပဵ 

ြငင်ဵပယ ်

(ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ 
ဗဟိုေကာ်မတီသုိ ့

အယူခဳဝင်နိုင)် 

ေလျာက်ထာဵ 
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ဗဟိုေကာ်မတီ ြပည်နယစ်ီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ 

ြပည်နယ/်ခရိုင်ဦဵစီဵဌာနမှတဆင်ဴ 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ 

ခရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ 

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ 

ြပည်နယ် စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ 

ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ 

ခွင်ဴြပု 

ြငင်ဵပယ ်

စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵ 
တင်ြပရန ်

သေဘာောဵမှတ်ချက ်

သေဘာောဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴတင်ြပ 

သေဘာောဵမှတ်ချက် 

စစ်ေဆဵတင်ြပ 

ကန့်ကွက်လွှာေခါ် 
- လုပ်ငန်ဵစာတဲွဖွင်ဴ 
- စိစစ် 

ကန့်ကကွလ်ျှေင်တင်ြပ 
အေောက်အောဵစိစစ ်

ကန့်ကွက်နိုင်ေကကာင်ဵသတ်မှတ်ရက်မ(ှ၇)ရက်အတွင်ဵ 

(၇)ရက်အတွင်ဵ 

(၇)ရက်အတွင်ဵ 

သီဵြခာဵအဖွဲ့  

ေလျှောက်ောဵြခင်ဵ 

သယဳဇာတနှင်ဴ 
သဘာဝ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 
ဝန်ကကီဵဌာန 

သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကကီဵဌာန 

ဓါတ်သတ္တ  ု
ေုတ်လုပ်ငန်ဵ 

ဥပေဒညီ 

အြခာဵလုပ်ငန်ဵ 

သ 

ေဘာ 

ောဵ 

သ 

ေဘာ 

ောဵ 
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စဉ ်
ဥပေဒ 

ပုဒ်မ 

နည်ဵ 

ဥပေဒ 
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေန ရကေ်ပါင်ဵ 

၁ ၅ ၃ 

၄၊၅ 

ေလျှောက်ောဵသူ                                       ေြမလွတ်၊ေြမလပ်နှငဴ်ေြမရုိင်ဵမျာဵ  စီမဳခန့်ခဲွေရဵ 

ဗဟုိေကာ်မတီ 

- လုပ်ပုိင်ခွငဴ်၊ အသဳု ြဵပုခွငဴ် ေလျှောက်ထာ ြဵခင်  ဵ 

- 

၂   ၆ ဗဟုိေကာ်မတီ                     ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတ ီ

 -  စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵတင်ြပရန ်လွှဲေြပာင်ဵေပဵပို့ြခင်ဵ 

- 

၃   ၇  

၈ 

ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ                              

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန 

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရဳုဵ                             ခရိုငဦ်ဵစီဵဌာနရဳုဵ                                 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ  

- စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရန ်လွှေြပာင်ဵေပဵပို့ြခင်ဵ  

- 

  

 ၄   ၉ 

 

 

၁၀ 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ  

- ေလျှောက်လွှာမှတပ်ုဳတင်စာရင်ဵ ပုဳစဳ(၅)တွင ် ြဖည်ဴသွင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵစာတဲွဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ၊ 

- ကန့်ကွက်လွ ွှာေခါ်ယူြခင်ဵ 

- ေလျှောက်ထာဵသည်ဴေြမအေြခအေန၊ေလျှောက်ထာဵသူသညလု်ပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နုိင်

ြခင်ဵရှိ/မရှိ၊  

       ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ ေြမသညဴ် လုပ်ငန်ဵ  နှင်ဴသင်ဴေတာ်ြခင်ဵ ရှိ/မရှိ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုင်နိုင်မှု ရှ/ိ  

        မရှိ တ့ုိကိ ုစိစစ်ြခင်ဵ  (၁၁)ချက ်

  

  

၃၀ 
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စဉ ်
ဥပေဒ 

ပုဒ်မ 

နည်ဵ 
ဥပေဒ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေန 
ရက်ေပါင်

ာဵ 

၅ 

  
  

၁၂(က) 

  

ကန့်ကွက်ချက်ရိှလျင…်……………..       

မမို့နယဦ်ဵစီဵဌာနရုဳဵ                           ြပည်နယ ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ 

-  ကန့်ကွက်ချက်အေပါ် ခရိုင်၊ ြပည်နယဦ်ဵစီဵဌာနရဳုဵမှတစ်ဆငဴ် 

ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာမ်တီသိ့ု တင်ြပ ြခင်ဵ 

၇ 

ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ                                      သီဵြခာဵအဖွဲ့ 

- ကန့်ကွက်ချက်အေပါ် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵတင်ြပရန ်ေပဵပို့ြခင်ဵ 
- 

သီဵြခာဵအဖွဲ့                              ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ 

-

ကန့်ကွက်ချက်အေပါ်စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရိှချက်အာဵဓာတ်ပဳုမှတ်တမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာ

 ဵနှငဴ်အတူတင်ြပြခင်ဵ  

၇ 

၆ ၁၂(ခ) 

ကန့်ကွက်ချက် မရှိလျှေင်…………….. 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                                      ခရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ 

- စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက၊် သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴအတူ လုပ်ငန်ဵစာတွဲ တင်ြပြခင်ဵ 

၇ 

ခရိုင်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                                         ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ 

- သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴအတူ တင်ြပြခင်ဵ 
၇ 

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                                                 ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ 

- သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴအတူ တင်ြပြခင်ဵ 
၇ 

22 



စဉ ် 
ဥပေဒ 

ပုဒ်မ 

နည်ဵ  
ဥပေဒ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေန ရကေ်ပါင်ဵ 

၇   ၁၃ 

၁၄ 

  

ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵေကာ်မတီ                                  ြပည်နယ် အစုိဵရအဖဲွ့ 

- ေလျှောက်ထာဵသညဴ် ေြမအေြခအေန၊ ေလျှောက်ထာဵသသူည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵ   

        ရှိ/မရှိ၊ ေလျှောက်ထာဵသညဴ်  

      ေြမသည် လုပ်ငန်ဵနှငဴ်သင်ဴေတာ်ြခင်ဵ ရိှ/မရိှတ့ုိကုိစိစစ်တင်ြပ၍ အစိုဵရအဖဲွ့၏ 

သေဘာထာဵမှတ်ချက်ရယူြခင်ဵ 

- 

၈   ၁၅(

က) 

ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵေကာ်မတီ                                     ဗဟုိေကာ်မတီ 

- ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှငဴ်အတူ လုပ်ငန်ဵစာတဲွ အာဵ တင်ြပြခင်ဵ 

၇ 

၉   ၁၆ 

 

 

၁၇ 

ဗဟုိေကာ်မတီ 

- ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခုိက်ပျက်ဆီဵမှုမရိှေစေရဵ၊ 
သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏  

         သေဘာထာဵ ရယူြခင်ဵ 

- နုိင်ငဳြခာဵရင်ဵနီှဵြမှပ်နဳှမှု လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြမန်မာနုိင်ငဳ ရင်ဵနီှဵြမှပ်နဳှမှုေကာ်မရှင်၏ 

သေဘာတူညီချက် 

        ရယူြခင်ဵ 

- ဓါတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြခင်ဵြဖစ်ပါက 

သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵ  

        ဌာန၏ သေဘာထာဵရယူြခင်ဵ 

- ဥပေဒနှင်ဴညီညွတ်သည်ဴအြခာဵလုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါက သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီဵဌာန၏ 

သေဘာထာဵရယူြခင်ဵ 

-  ေလျှောက်ထာဵလာမှုအေပါ်  ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ  

  

      ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်ပါ သတ်မှတ်သညဴ် ရက်ေပါင်ဵ (ကန့်ကွက်ချက် ရိှလျင်) ၇၂ ရက် 

      ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်ပါ သတ်မှတ်သညဴ် ရက်ေပါင်ဵ (ကန့်ကွက်ချက် မရိှလျင်) ၅၈ ရက် 
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(၃၀၀)ဧကေအာက်စိုက်ပျ ိုဵေရဵလုပ်လိုသူမျာဵနှင်ဴ 
(၅၀)ဧကေအာက်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ကုိင်လိုသူမျာဵ ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတ ီ

ြပည်နယ်/ခရိုင်ဦဵစီဵဌာန မှတဆင်ဴ 

မမို့နယ်ဦဵစီဵရုဳဵ 

ခရိုင်ဦးစီးရုံး 

ြပညန်ယ်ဦဵစီဵရုဳဵ 

ြပညန်ယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ 

ြပညန်ယ်အစိုဵရအဖွဲ့ 

သေဘာောဵမှတ်ချက ်

စစ်ဆဆးတင်ပြ 

ကန့်ကွက်လွှာေခါ် 
- လုပ်ငန်ဵစာတွဖဲွင်ဴ 
- စိစစ် 

ကန့်ကွက်လျှေင်တင်ြပအေောက်အောဵစိစစ ်

ကန့်ကွက်နိုင်ေကကာင်ဵသတ်မှတ်ရက်မ(ှ၇)ရက်အတွင်ဵ 

(၇)ရက်အတွင်း 

(၇)ရက်အတွင်း 

(၃၀၀)ဧကေအာကစ်ိုက်ပျ ိုဵေရဵနငှ်ဴ (၅၀)ဧကေအာကေ်မွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ကုိင်လိုသူမျာဵအတွက ်

ေြမလွတ၊်ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ၊ အသဳုဵြပုခွင်ဴေလျှောကေ်ာဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ ်

သီဵြခာဵအဖွဲ့ 

ေလျှောက်ောဵြခင်ဵ 

(၃၀၀)ဧကေအာက်စိုက်ပျ ိုဵေရဵနှင်ဴ 
(၅၀)ဧကေအာက်ေမွဵြမူေရဵ 

(၇)ရက်အတွင်း 

ခွင်ဴြပု 

ြငင်ဵပယ ်

 
(ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ 

အတွင်ဵ 
ဗဟုိေကာမ်တီသုိ ့
အယူခဳဝင်နိုင)် 

 

သေဘာောဵမှတ်ချက် 
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စဉ် ဥပေဒ 

ပုဒ်မ 

နည်ဵ  

ဥပေဒ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေန ရကေ်ပါ

င်ဵ 

၁ ၅ ၃ 

၄၊၅ 

ေလျှောက်ောဵသူ                                          ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵေကာ်မတီ 

- လုပ်ပုိင်ခွငဴ်၊ အသဳု ြဵပုခွငဴ် အာ  ဵပဳုစဳ(၁-ဂ)/ပဳုစဳ(၂-က)ြဖင်ဴ ေလျှောက်ထာ ြဵခင်  ဵ 

- 

၂   ၇  

၈ 

ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ                      ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာန 

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                   ခရိုငဦ်ဵစီဵဌာနရုဳဵ                       မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ      

- စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရန ်လွှေြပာင်ဵေပဵပို့ြခင်ဵ  

- 

  

၃    ၉ 

 

၁၀ 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                  

- ေလျှောက်လွှာမှတ်ပဳုတင်စာရင် (ဵ၅)ေရဵသွင် ြဵခင် ၊ဵ လုပ်ငန်ဵစာတဲွဖွငဴ်လှစ်ြခင် ၊ဵ 

ပဳုစဳ(၆)ကန့်ကွက်လွ ွှာေခါ်ယူြခင်  ဵ

- ေလျှောက်ထာဵသည်ဴေြမအေြခအေန၊ေလျှောက်ထာဵသူသညလု်ပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်ဵရှိ/မရှိ၊ 

ေလျှောက်ထာဵသည်ဴေြမသညဴ် လုပ်ငန်ဵနှင်ဴသင်ဴေတာ်ြခင်ဵရှိ/မရှိ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုင်နိုင်မှုရှိ/မရှိ တ့ုိကိ ုစိစစ်ြခင်ဵအချက(်၁၁)ချက ်

  

  

၃၀ 

၅ 

  

  ၁၂(က

) 

ကန့်ကွက်ချက်ရှလိျင…်…………….. 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                                    ြပည်နယ် စီမဳခန့်ခဲွေရဵေကာ်မတီ 

- ကန့်ကွက်ချက်အေပါ် ခရုိင်၊ ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရဳုဵမှတစ်ဆငဴ် ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵေကာ်မတီသ့ုိ တင်ြပ ြခင်  ဵ

၇ 

ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတ ီ                                                        သီဵြခာဵအဖွဲ့ 

- ကန့်ကွက်ချက်အေပါ် စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵတင်ြပရန ်ေပဵပို့ြခင်ဵ 

- 

သီဵြခာဵအဖွဲ့           ြပည်နယ်စီမဳခန့ခ်ွဲေရဵေကာ်မတီ 

-

ကန့်ကွက်ချက်အေပါ်စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရိှချက်အာဵဓာတ်ပဳုမှတ်တမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵနှငဴ်အ

တူတင်ြပြခင်ဵ  

၇ 

ဧက ၃၀၀ ေအာကစ်ိုက်ပျ ိုဵေရဵနငှ်ဴ (၅၀)ဧကေအာကေ်မွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက ်ေြမလွတ်ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵ 
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ၊အသဳုဵြပုခွင်ဴ ေလျှောကေ်ာဵမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴ  
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စဉ် 

ဥပေ

ော 

ပုဒ်မ 

နည်ဵ  

ဥပေ

ော 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေန 
ရကေ်ပါ

င်ဵ 

၆ 

  

  ၁၂(ခ

) 

  

ကန့်ကွက်ချက် မရှိလျှေင်…………….. 

မမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                                          ခရိုငဦ်ဵစီဵဌာနရုဳဵ 

- စစ်ေဆဵေတွ့ ရှိချက၊် သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴအတ ူလုပ်ငန်ဵစာတွဲ တင်ြပြခင်ဵ  

၇ 

ခရိုငဦ်ဵစီဵဌာနရုဳဵ                             ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ 

- သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှင်ဴအတ ူတင်ြပြခင်ဵ 

၇ 

ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵ                                        ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတ ီ

- သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှငဴ်အတ ူတင်ြပြခင်ဵ 

၇ 

၇   ၁၃ 

၁၄ 

  

ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵေကာ်မတီ                                                                    ြပည်နယ် 

အစုိဵရအဖဲွ့ 

- ေလျှောက်ထာဵသညဴ် ေြမအေြခအေန၊ ေလျှောက်ထာဵသသူည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွကနုိ်င်ြခင်ဵ  ရှိ/မရှိ၊ 

ေလျှောက်ထာဵသညဴ် ေြမသည် လုပ်ငန်ဵနှင်ဴသင်ဴေတာ်ြခင်ဵ ရှ/ိမရှိတ့ုိကိုစိစစ်တင်ြပ၍ 

အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ရယြူခင်ဵ 

- 

၈   ၁၅(ခ

) 

ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့၏သေဘာောဵမှတ်ချက်နှင်ဴအညီ      ခွင်ဴြပုြခင်ဵ(သ့ုိ) 

ြပည်နယ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵေကာ်မတီ                                                                                                      

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ 

၇ 

၃၀ စိုက်ပျ ိုဵေရဵအတွက် တစ်ကကိမ်လျင်(၃၀၀)ဧကေက်မပိုေစဘ ဲ ဧက(၃၀၀၀)အေ ိ အကကိမ်ကကိမ ်

ခွငဴ်ြပုနိုင်သည် 

      ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်ပါ သတ်မှတ်သညဴ် ရက်ေပါင်ဵ (ကန့်ကွက်ချက် ရိှလျင်) ၇၂ ရက ်

      ဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်ပါ သတ်မှတ်သညဴ် ရက်ေပါင်ဵ (ကန့်ကွက်ချက် မရိှလျင်) ၅၈ ရက ်

ဧက ၃၀၀ ေအာကစ်ိုက်ပျ ိုဵေရဵနငှ်ဴ (၅၀)ဧကေအာကေ်မွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက ်ေြမလွတ်ေြမလပ်နှင်ဴေြမရိုင်ဵမျာဵ 
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ၊အသဳုဵြပုခွင်ဴ ေလျှောက်ောဵမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴ (အဆက်) 
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