
၂၀၁၄ ခုနှစ် မနတလ ေးမမ  ြို့လ ာ်စည်ပင်သာယာလ ေးဥပလေက ု ပပင်ဆင်သည့််ဥပလေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ဥ်ပလေအမှတ် ၁။) 

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်ေး ၁၁ ရ  ်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရ ်) 

မနတလလေးတ ုင်ေးလေသက  ေးလွှတ်လတ ်သည် လအ  ်ပါဥပလေ  ု ပပဋ္ဌ န်ေးလ ု ်သည်။  

၁။ ဤဥပလေ  ု ၂၀၁၄ ခုနှစ် မနတလလေးမမ  ြို့လတ စ်ည်ပငသ် ယ လရေးဥပလေ  ု ပပင်ဆင်သည့််ဥပလေ 

ဟု လခေါ်တွင်လစရမည်။  

၂။ မနတလလေးမမ  ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေးဥပလေ ပုေ်မ ၁၂    ုလအ  ်ပါအတ ုငေ်း အစ ေးထ ေုးရမည် - 

“၁၂။ လ  ်မတ ၏ သ ်တမ်ေး  လသည် ယငေ်းလ  ်မတ အ ေး ခန့််အပ်ဖွ ြို့စည်ေးလပေးခ ့်လသ  

အစ ုေးရအဖွ ြို့၏ သ ်တမ်ေးနှင့််အည  ပဖစ်သည်။” 

၃။ မနတလလေးမမ  ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေးဥပလေ ပုေ်မ ၁၃ ပါ “လ  ်မတ ” ဆ ုလသ  စ  ေးရပ်  ု 

“မမ  ြို့လတ ဝ်န်” ဟူလသ  စ  ေးရပ်ပဖင့်် အစ ေးထ ေုးရမည်။ 

၄။ မနတလလေးမမ  ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေးဥပလေပုေ်မ ၁၆    ုလအ  ်ပါအတ ုင်ေး အစ ေးထ ေုးရမည် -  

“၁၆။ အစ ုေးရအဖွ ြို့သည် ပုေ်မ ၁၄၊  ပုဒမ်ခ ွဲ (ခ) အရ ခန့််ထ ေးရမည့််လ  မ်တ ဝင်မ  ေး  ု 

ပပည်သူမ  ေး  လရ ေးလ   ်တင်လပမ   ်န ုငရ်န်အတွ ် လရ ေးလ   ်ပွ လ  ်မရှငတ်ွင် 

စညပ်င်သ ယ လရေးဝန်က  ေး  ဥ ကဋ္ဌအပဖစ် လဆ ငရ်  ်မပ ေး မမ  ြို့လတ န်ယ်န မ တ်အတွင်ေးရှ  

မမ  ြို့နယ်(၆)မမ  ြို့နယ်မှ ပပည်သူလူထု  က ည်ည  လလေးစ ေးပခငေ်းခံရလသ  လူပုဂ္  လတ်စ်ဦေးစ   ု 

အဖွ ြို့ဝင်မ  ေးအပဖစ် ပါဝင်ခန့််ထ ေးလဆ င်ရ  ်ရမည်။ လရ ေးလ   ်ပွ လ  ်မရှင်၏ 

အတွင်ေးလရေးမှ ေးအပဖစ် တ ုင်ေးလေသက  ေးအစ ုေးရအဖွ ြို့မှ ေုတ ယညွှန်က  ေးလရေးမှ ေးခ  ပ်  

လဆ ငရ်  ်ရမည်။ လရ ေးခ ယ်တင်လပမ   ပ်ွ နှင့်် ပတ်သ ်သည့််  ုန်  စရ တ်မ  ေး  ု 

မနတလလေးမမ  ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေး လ  မ်တ ရန်ပံုလငမွှ   ခံရမည်။” 

၅။ မနတလလေးမမ  ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေး ဥပလေပုေ်မ ၁၉၊ ပုေမ်ခွ  (ဃ) ပါ “ဆနဒမ လပေးမည့်် 

  ုယ်စ ေးလှယ်  ု” ဆ ုလသ  စ  ေးရပ်အစ ေး “ဆနဒမ လပေးမည့်် အ မ်လထ ငစ်ု  ုယ်စ ေးလှယ်  ု” 

ဟူလသ  စ  ေးရပ်ပဖင့်် အစ ေးထ ေုးရမည်။ ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေမ်ခွ (င)   ုလအ  ်ပါအတ ုင်ေး အစ ေးထ ေုးရမည် - 

“(င) စ ရင်ေးလ   ်ယူရ တွင် သ ်ဆ ုင်ရ  ရပ်/လ  ေး လ  ်မရှငအ်ဖွ ြို့ခွ   အ မ်လထ င် 

ဦေးစ ေး သ ု့်မဟုတ် အသ ်(၁၈)နှစ်ပပည့််မပ ေးလသ  အ မ်လထ ငစ်ုဝင်တစ်ဦေးဦေးထံမှ ဆနဒမ  

လပေးမည့်် သူစ ရငေ်း  ု လ   ်ယူရမည်။” 
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၆။ မနတလလေးမမ  ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေးဥပလေပုေ်မ ၂၁ တွင် ပုေမ်ခွ (စ)နှင့်် (ဆ)    ု လအ  ်ပါ 

အတ ုငေ်း ထပ်မံပဖည့််စွ ်ရမည် - 

 “( စ )  လူမွ အပဖစ် လက ည ခံထ ေးရပခင်ေးမှ လွတ်လပမ  ်ခွင့််မရလသေးသူ၊   

 (ဆ) တပ်နယ်စည်ပင်သ ယ နယ်န မ တ်အတွင်ေး လနထ ုငသူ် တပ်ရငေ်းတပ်ဖွ ြို့ဝငမ်  ေး၊” 

၇။ မနတလလေးမမ  ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေးဥပလေ ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေမ်ခွ (ဃ)  ု လအ  ်ပါအတ ုင်ေး 

အစ ေးထ ေုးရမည် - 

“(ဃ) မနတလလေးမမ  ြို့လတ ် စည်ပငသ် ယ လရေးနယ်န မ တ်အတွင်ေးရှ  သ ်ဆ ုင်ရ မမ  ြို့နယ်တစ်ခု 

တွင် လရ ေးလ   ်ပွ မ  ငေ်းပမ  တစ်ဆ ်တည်ေးအနညေ်းဆံုေး(၅)နှစ်နှင့်် အထ  ်လနထ ုင် 

လ  ်ရှ သူ ပဖစ်ရမည်။ မ မ   ုယ်တ ုင် (သ ု့်မဟုတ်) မ မ ၏ ဇန ေး/ ခင်ပွန်ေး သ ု့်မဟုတ် 

မ ရင်ေးဖရင်ေးတစ်ဦေးဦေး၏ တရ ေးဝင်ပ ုင်ဆ ုင်ထ ေးလသ  လပမနှင့်် အလဆ  ်အအုံ (တ ု ်ခန်ေး၊ 

 ွန်ေ )ုတွင် လနထ ငု်လ  ်ရှ သူ ပဖစ်ရမည်။” 

၈။ မနတလလေးမမ  ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေးဥပလေ ပုေ်မ ၂၆၊ ပုေမ်ခွ (ဃ)  ု လအ  ်ပါအတ ုင်ေး 

အစ ေးထ ေုးရမည် - 

“(ဃ) လရ ေးလ   ်ပွ လ  မ်ရှင်သည် မမ  ြို့နယ်လ  မ်ရှင်အဖွ ြို့ခွ မ  ေးမှ တငပ်ပလသ  မ စ ရင်ေး 

အရ မ ဆနဒနယ်အလ ု ် မ အမ  ေးဆံုေးရရှ သည့်် လရ ေးလ   ်တင်လပမ   ်ခံရလသ  

လ  ်မတ ဝငတ် ု့်၏ အမည်စ ရင်ေး  ု လက ည ရမည့််အပပင် အစ ုေးရအဖွ ြို့သ ု့်လည်ေး 

ခ  ်ခ ငေ်းအစ ရင်ခံရမည်။”  

 

ပပည်လထ င်စုသမမတပမန်မ န ုင်ငလံတ ် ဖွ ြို့စည်ေးပံုအလပခခံဥပလေအရ  ျွန်ုပ်လ ်မှတ်လရေးထ ေုးသည်။ 

 

 

(ပ ု)လေေါက် ာလ ာ်ပမင့််လမာင် 

ဝန်ကက ေးခ  ပ် 

မနတလ ေး  ုငေ်းလေသကက ေးအစ ုေး အဖ  ြို့ 

  

 


