
 

ြြည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

ရှမး်ြြည်နယ်အစိုးရအြ    

ေတာင် ကီး မိ   

 

ရမှ်းြြည်နယ်ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်နှင့် 

ဂုဏ်ထးူေဆာင်ဆြုစစည်း ချးီြမှင့်အြ်နှငး်ြခင်းဆုိင်ရာဥြေဒကိ ု

ြြင်ဆင်သည့်ဥြေဒ 

(၂၀၂၀ ြြည့်နှစ်၊ ရမှ်းြြည်နယ်လှတ်ေတာ်ဉြေဒအမှတ် ၁။) 

 

 
 

 

 

          ၂၀၂၀                       လ        ၂၄        



 

ရှမ်းြြည်နယ်ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်နှင့် ဂုဏ်ထူးေဆာငဆ်ုြစစည်း 

ချးီြမှင့်အြ်နှင်းြခငး်ဆိုင်ရာဥြေဒကို ြြငဆ်င်သည့်ဥြေဒ 

(၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ရှမ်ဵြပည်နယ်လတှ်ေတာ်ဉပေဒအမှတ်  ၁။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တေပငင်ဵလဆန်ဵ    ၂    ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝငရီလ   ၂၄     ရက်) 

 

ရှမ်ဵြပည်နယ်လှတ်ေတာ်သည်ဤဥပေဒကို ြပဌာန်ဵလိကု်သည်။ 

 

၁။  ဤဥပေဒကို " ရှမ်ဵြပည်နယ်ဂုဏ်ထူဵေဆာင်လက်မှတ်နှငဴ် ဂုဏ်ထူဵေဆာင်ဆုပစစည်ဵ 

ချ ီဵ ြမှင်ဴအပ်နှင်ဵြခင်ဵ ဆိုငရ်ာဥပေဒကို ြပငဆ်င်သည်ဴဥပေဒ" ဟု ေခ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။  ရှမ်ဵြပည်နယဂ်ုဏ်ထူဵေဆာင်လက်မှတ်နှငဴ် ဂုဏ်ထူဵ ေဆာငဆ်ုပစစည်ဵ ချ ီဵ ြမှင်ဴအပ်နှင်ဵ 

ြခင်ဵ ဆိုင်ရာဥပေဒအခန်ဵ - ၁ ၊ အမည် နှငဴ ်အဓပိပငယ်ေဖာ်ြပချက်၊ ပုဒ်မ - ၂ ၊ ပုဒမ်ခွဲ (က) (ခ ) (ဂ) 

(ဃ) (င) (စ)၏ ေနာက်တွင် ပုဒမ်ခွဲ (ဆ)အြဖစ် -  

" ပင်လုဂဳုဏ်ရည် " ရှမ်ဵြပည်နယ်ဂုဏ်ထူဵေဆာငလ်က်မှတ်နှင်ဴ ဂုဏ်ထူဵ ေဆာင် ဆ ု

ပစစည်ဵဆိုသည်မှာ ပုဒမ်ခွဲ (င)နှငဴ် (စ)ေဖာ်ြပပင ဂုဏ်ထူဵ ေဆာငလ်က်မှတ် နှငဴ် ဂုဏ်ထူဵ 

ေဆာငဆ်ုပစစည်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ကဍတစ်ခုထက် ပိုမို၍ ထူဵခွန်စွာ နှစ်စဉ် 

စဉ်ဆက်မြပတ် ရှမ်ဵြပည်နယ်၏အကျ ိဵကို စွမ်ဵစွမ်ဵတမဳ ကကိ ဵစာဵေဆာငရွ်က်ေနသူ၊ 

နိုငင်ေဳတာ်မှဘွဲ့၊ ဂုဏ်ထူဵေဆာင်ဆု၊ နိုငင်တဳကာမှချ ီဵ ြမှင်ဴေသာ စွမ်ဵေဆာင်မုဆိုငရ်ာ 

ဆု၊ အသက်နှငဴ် ခနဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်ဵကိုပင် စွန့်၍ ကိုယ်ကျ ိ ဵမဖက် ကကိ ဵပမ်ဵ 

ေဆာငရွ်က်မုြပ သူကို အစိုဵရအဖဲွ့က ဂုဏ်ထူဵ ေဆာငလ်က်မှတ်နှငဴ် ဆုပစစည်ဵအြဖစ် 

ချ ီဵ ြမှင်ဴသည်ဴ ဆုပစစည်ဵတဳဆိပ်ကို ဆိုသည်။ 

ဟူ၍ ြဖည်ဴစွက်ရမည်။ မူလပုဒမ် -  ၂ ၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဆ)၏ စိစစ်ေရဵေကာ်မတီအာဵ ပုဒမ်ခွဲ (ဇ)အြဖစ် 

ြပငဆ်င်သတ်မှတ်ရမည်။ 



၂  

၃။  ရှမ်ဵြပည်နယဂ်ုဏ်ထူဵေဆာင်လက်မှတ်နှငဴ် ဂုဏ်ထူဵ ေဆာငဆ်ုပစစည်ဵ ချ ီဵ ြမှင်ဴြခင်ဵ 

ဆိုင်ရာ ဥပေဒအခန်ဵ (၃)၊ ပုဒ်မ ၁၃၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မ ၁၃-က နှငဴ် ပုဒ်မ ၁၃-ခ တို့ကို ေအာက်ပင 

အတိုင်ဵ  ြဖည်ဴစွက်ရမည် -  

" ပုဒ်မ ၁၃-က။ အစိုဵရအဖွဲ့သည် ရှမ်ဵြပည်နယ်ဖွဳ့ဖဖိ ဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် 

ကိုယ်စွမ်ဵဉာဏ်စွမ်ဵရှိသေရွ့ အဖက်ဖက်က စွမ်ဵစွမ်ဵတမဳ အာဵထုတ်ကကိ ဵပမ်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ဖပီဵ ေအာက်ပငအရည်အချင်ဵ တစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ ြပည်ဴစဳုသူမည်သူကုိမဆုိ 

ရှမ်ဵြပည်နယ်၏ အထူဵဂုဏ်ထူဵေဆာင်လက်မှတ်နှင်ဴ ဂုဏ်ထူဵေဆာင်ဆုပစစည်ဵအြဖစ် 

"ပင်လဳုဂုဏ်ရည်ဆု" ကို ချ ီဵ ြမှင်ဴနိုင်သည်-   

(က) နိုငင်ေဳတာ်ကချ ီဵ ြမှင်ဴေသာ ဂုဏ်ထူဵ ေဆာငဘ်ွဲ့ သ့ုိမဟုတ် ဆုတဳဆိပ်တစ်မျ ိ ဵမျ ိ ဵ 

ရရိှသူ၊ 

  (ခ ) နိုငင်တဳကာက ချ ီဵ ြမှင်ဴေသာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ဆိုင်ရာ ဆုတစ်မျ ိ ဵမျ ိ ဵရရိှသူ၊ 

(ဂ ) မိမကိိုယ်ကျ ိ ဵကို မငဴဲကွက်ဘဲ ရှမ်ဵြပည်နယ် ဖွဳ့ဖဖိ ဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် 

သက်စွန့်ကကိ ဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်သူ၊ 

(ဃ) ပုဒ်မ  ၄ မှ ပုဒ်မ ၁၀ အထိ ေဖာ်ြပပင ဂုဏ်ထူဵေဆာင်လက်မှတ်နှငဴ် ဂုဏ်ထူဵ  

ေဆာင်ဆုပစစည်ဵတစ်မျ ိဵမျ ိဵအတွက် သတ်မှတ်သည်ဴအရည်အချင်ဵနှင်ဴ ြပည်ဴစဳုသူ ။ 

ပုဒ်မ ၁၃-ခ။         အစိုဵရအဖွဲ့သည် ပင်လုဳဂုဏ်ရည် ဆုချ ီဵ ြမှင်ဴရာတွင် ဆုတဳဆိပ်၏ 

ပုဳသဍာန၊် အရွယ်အစာဵနှငဴ် တန်ဘိုဵပမာဏကို သတ်မှတ်နိုငသ်ည်။ " 

၄။  ရှမ်ဵြပည်နယဂ်ုဏ်ထူဵေဆာင်လက်မှတ်နှငဴ် ဂုဏ်ထူဵ ေဆာငဆ်ုပစစည်ဵ ချ ီဵ ြမှင်ဴအပ်နှင်ဵ 

ြခင်ဵ ဆိုင်ရာဥပေဒ အခန်ဵ (၅)၊ ပုဒ်မ ၁၇ ၏ေအာက်တွင် ပုဒ်မ ၁၇-က ကို ေအာက်ပငအတိုင်ဵ 

ြဖည်ဴစွက်ရမည် - 

" ပုဒ်မ ၁၇-က။ ရှမ်ဵြပည်နယ်၏ အထူဵဂုဏ်ထူဵ ေဆာငလ်က်မှတ်နှငဴ် ဂုဏ်ထူဵ  

ေဆာငဆ်ုပစစည်ဵအြဖစ်  "ပင်လုဳဂုဏ်ရည်ဆု"  ချ ီဵ ြမှင်ဴနိုင်ေရဵအတွက် စိစစ်ေထာက်ခဳ  

 



၃ 

တင်ြပြခင်ဵကို ေအာက်ပငအတိုင်ဵ ေဆာငရွ်က်ရမည် -   

(က) ရှမ်ဵြပည်နယ်အတွင်ဵ ရှိ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၌ တာဝန် 

ထမ်ဵ ေဆာင်သည်ဴ နိုငင်ဳဴဝန်ထမ်ဵ မျာဵြဖစ်ပငက သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်ဝန်ကကီဵက 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ တပ်မေတာ်သာဵမျာဵြဖစ်ပငက သက်ဆုိင်ရာ တုိင်ဵစစ်ဌာနချ ပ်၊ 

တုိင်ဵမှ ဵကလည်ဵေကာင်ဵ၊ လှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်ြဖစ်ပငက ရှမ်ဵြပည်နယ် 

လှတ်ေတာ် ဉကကဌကလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပင်ပပုဂဂိ လ်ြဖစ်ပငက ြပည်နယ်လူမုေရဵ 

ဝန်ကကီဵက လည်ဵေကာင်ဵ  သတ်မှတ်ပုဳစဳ (၄)တွင် ြဖည်ဴစွက်၍ ေထာက်ခဳ 

တငြ်ပရမည်။ 

(ခ ) စိစစ်ေရဵေကာ်မတီသည် အထက်ပုဒမ်ခွဲ (က)အရ တငြ်ပချက်မျာဵကို စိစစ်၍ 

သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှငဴ် အတူ အစိုဵရအဖွဲ့သို့ တငြ်ပရမည်။ " 

 

 

 

 

ြပည်ေထာငစ်ုသမမတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒအရ ကွန်ုပ်လကမ်ှတ်ေရဵထိုဵသည်။ 

 

 

 

(ပုဳ)ေဒငက်တာလင်ဵထွဋ် 

ဝန်ကကီဵချ ပ် 

ရှမ်ဵြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ 

 

ရက်စွဲ ။  ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝငရီ လ       ၂၄     ရက် 

 

 

 



၄ 

ေနာက်ဆက်တွဲပုဳစဳ - ၄ 

ရှမ်းြြည်နယ်၏ အထူးဂုဏ်ထူးေဆာငလ်က်မှတ်အြြစ် ြင်လုဂံုဏ်ရည်ဆု ချးီြမှင့်အြ်နှငး်ရန် 

စိစစ်ေထာက်ခံချက်ြုံစံ 

၁။ (က) အမည်      ……………………………………. 

 ( ခ) အဘအမည်     ……………………………………. 

 ( ဂ) အသက်/ေမွဵသကကရာဇ်   ……………………………………. 

 (ဃ) နိုငင်ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵအမတှ်/  ……………………………………. 

  ကိုယ်ပိုင်အမှတ်/ သာသနာဝင်အမှတ် …………………………………..... 

( င) ရာထူဵ /အဆင်ဴ/တာဝန်   …………………………………..... 

( စ) လုပ်ငန်ဵ/ဌာန     …………………………………..... 

…………………………………..... 

(ဆ) ေနရပ်လိပ်စာ     ……………………………………. 

       …………………………………...... 

၂။ ပင်လုဳဂုဏ်ရည်ဆု ချ ီဵ ြမှင်ဴအပ်နှင်ဵ ရန် ေထာက်ခဳြခင်ဵ အတွက် ကျ ိဵေ ကာင်ဵေဖာ်ြပချက် 

(လိအုပ်လှင် ေထာက်ခဳချက်ကို သီဵြခာဵပူဵတွဲတင်ြပနိုင်သည် ) 

 

ေထာက်ခဳတငြ်ပသူ 

အမည်၊ ……………………….. 

ရာထူဵ ၊ ……………………….. 

ဌာန၊  ……………………….. 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀…… ခုနှစ်၊ ……………... လ………. ရက်။ 

 



၅ 

၃။ စိစစ်ေရဵေကာ်မတီ၏သေဘာထာဵမှတ်ချက် 

 

ဉကကဌ 

စိစစ်ေရဵေကာ်မတီ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀…… ခုနှစ်၊ ……………... လ………. ရက်။ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


