
CONSTITUTION, RULES & REGULATIONS   

ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား
ဖ ြဲ႔စည္းေရးစီမံခ က္



ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား ဖ ြဲ႔စည္းရျခင္း၏ ရည္ရ ယ္ခ က္

 အနာဂတတ္ င္ ျမနမ္ာာ့ေဘာလံုးေလာက ဖ ံ႔ၿဖ ိဳးတ ုးတကေ္ရးက ု ၿမ ိဳ႕နယ္အ
ဆင္ာ့မ စတင္၍ အဆင္ာ့ဆင္ာ့ ဖ ြဲ႔စည္း ေဆာင္ရ က ္ ားရန္

 ေဘာလံုးအားကစားက ု အေျချပိဳ၍ တစႏ္ ုငင္လံံုး က န္းမာႀကံာ့ခ ငု၍္ စာရ 
တၱ တ ုးတက္ ျမင္ာ့မားလာေစရန္

 ေဒ အ ီး ီးမ ထ းခၽ န္ထကျ္မကေ္ ာ အနာဂတမ္  ိဳးဆက ္စ္ ေဘာ
လံုး မားမ ား ထ က္ေပၚလာေရးက ု ေဆာင္ရ က ္ ားရန္



ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား ဖ ြဲ႔စည္းေရး ပ းေပါင္းေဆာင္ရ က္



ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား ဖ ြဲ႔စည္းေရး ပ းေပါင္းေဆာင္ရ က္



ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား ဖ ြဲ႔စည္းရန္ စီမံက န္းအဆင္ာ့

 ံုး ပ္ေတ ႔ရ  ခ က္မ ားအေပၚ လ ုအပ္ပါက ျဖည္ာ့စ ကျ္ပင္ဆင္မႈမ ား ျပိဳလုပျ္ခင္း

စတုတၳအဆင္ာ့

ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား ဖ ြဲ႔စည္းရန္ႀက ိဳတငျ္ပင္ဆင္ျခင္း

ပထမအဆင္ာ့

ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား ဖ ြဲ႔စည္းေပးျခင္း

ဒုတ ယအဆင္ာ့

ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရ က္လည္ပတ္ပံုအား  ံုး ပ္ျခင္း

တတ ယအဆင္ာ့



စီမံက န္းပထမ-ဒုတ ယအဆင္ာ့မ ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ

ဦးေဆာငလ္မး္ၫႊန္အဖ ြဲ႔

၁။ ေဒါက္တာျမင္ာ့ေထ း
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ က န္းမာေရးႏ င္ာ့
အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန

နာယက

၂။ ေဒါက္တာမ  ိဳး  မ္းႀကီး
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ပညာေရး၀န္ႀကီး
ဌာန

နာယက

၃။ ဦးေအာင္က ု၀င္း နာယက၊ ျမန္မာႏ ုင္ငံေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္ နာယက



စီမံက န္းပထမ-ဒုတ ယအဆင္ာ့မ ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ

၁။ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏ ုင္ငံေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္ ဥက႒ၠ

၂။ ေဒါက္တာစ ုင္းဆမ္ထ န္း ဒု-ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏ ုင္ငံေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္ ဒု-ဥက႒ၠ

၃။ ဦးျပည္ာ့ၿဖ ိဳးေတဇ ဒု-ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏ ုင္ငံေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္ ဒု-ဥက႒ၠ

၄။ ေဒါက္တာခ ုင္ၿမြဲ
ၫႊန္ၾကားေရးမ  းခ ိဳပ္၊ ေက ာင္းျပင္ပႏ င္ာ့ တစ္ တတ္ာ ပညာ
ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန

အဖ ြဲ႔၀င္

၅။ ဦးတင္မ ုး
ၫႊန္ၾကားေရးမ  းခ ိဳပ္၊ မီး တ္ဦးစီးဌာန၊ ျပည္ထြဲေရး၀န္ႀကီး
ဌာန

အဖ ြဲ႔၀င္

၆။ ဦးေက ာ္ဆန္း
ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမ  းခ ိဳပ္၊ အားကစားႏ င္ာ့ ကာယ ပညာဦးစီး
ဌာန၊ က န္းမာေရးႏ င္ာ့ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန

အဖ ြဲ႔၀င္

၇။ ဦးဘန္နီတင္ေအာင္ ဥကၠ႒၊ အယ ခံေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏ ုင္ငံေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္ အဖ ြဲ႔၀င္

ဦးေဆာငေ္ကာ္မတီ



စီမံက န္းပထမ-ဒုတ ယအဆင္ာ့မ ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ
လုပ္ငနး္ကာ္မတီ



စီမံက န္းပထမ-ဒုတ ယအဆင္ာ့မ ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ
လုပ္ငနး္ကာ္မတီ



စီမံက န္း တတ ယအဆင္ာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ

ၿမ ိဳ႕နယေ္ဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပမ္ ား စတငဖ္ ြဲ႔စည္း ည္ာ့ (၁-၃-၂၀၁၈) မ ေျခာက္
(၆)လ ကာလအား ၿမ ိဳ႕နယေ္ဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပမ္ ား၏ ကနဦးလပုင္န္းမ ားစတ
င္လုပ္က ငု္ ည္ာ့ ကာလဟု  တ္မ တ္ ထားပါ ည။္

အဆု ပါကနဦးကာလအတ ငး္ လုပင္န္းလပု္က ငုလ္ည္ပတ္ ေဆာငရ္ က ္ည္ာ့
ေျခာက္လကာလ ၿပီးဆံုး ည္ာ့ (၁-၉-၂၀၁၈) မ စတင၍္ (၃၁-၁၀-၂၀၁၈)ခု
ႏ စ္အထ ႏ စလ္အတ င္း ျမနမ္ာႏု ငင္ံ ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ ္ည္ ၿမ ိဳ႕နယေ္ဘာ
လံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပမ္ ား၏ လပုင္န္းလည္ပတေ္ဆာငရ္ ကပ္ံုအေျခအေနမ ားႏ င္ာ့ တု း
တကမ္ႈအေျခအေနမ ားအား ျပနလ္ည္ ံုး ပ္ျခင္းလပုင္န္းစဥက္ ု ေဆာင္
ရ က္  ားပါမည။္



စီမံက န္း စတုတၳ အဆင္ာ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလ

ၿမ ိဳ႕နယေ္ဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပမ္ ား ဖ ြဲ႔စည္းေရးလပုင္န္းေကာ္မတ ီည္ ျပနလ္ည္
 ံုး ပ္ျခင္းလပုင္န္းစဥမ္ ေတ ႔ရ  ခ ကမ္ ားက ု ျပနလ္ည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပိဳျပင္
ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ လ ုအပ ္ညမ္ ားက ု ျဖည္ာ့စ က္ ျခငး္မ ားက ု (၁-၁၁-၂၀၁၈)
မ (၃၀-၁၁-၂၀၁၈)ခႏု စ္္ အထ တစလ္အတ င္း အဆင္ာ့ဆင္ာ့ ေဆာငရ္ က္   
ား ပါမည။္



ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား ဖ ြဲ႔စည္းပုံ

 ၿမ ိဳ႕မ ၿမ ိဳ႕ဖမ ား  ဌာနဆ ငု္ရာမ ား  ကၽ မ္းက င္ပညာရ ငမ္ ား

 ၿမ ိဳ႕နယ္မ ေဘာလုံးအား
ကစားက ုစ တ္၀င္စားေ ာ
ၿမ ိဳ႕မ ၿမ ိဳ႕ဖမ ားႏ စ္ဦးမ ငါးဦး
အထ 

 ၿမ ိဳ႕နယ္အေထ ေထ အုပ္ခ ိဳပ္
ေရး ဦးစီးဌာန

 ၿမ ိဳ႕နယ္ရြဲတပ္ဖ ြဲ႕
 ၿမ ိဳ႕နယ္က န္းမာေရးဦးစီးဌာန
 ၿမ ိဳ႕နယ္ပညာေရးမ  း႐ံုး
 ၿမ ိဳ႕နယ္ အား/ကာ ဦးစီးဌာန

 ေဘာလံုး မားမ ား
 နည္းျပမ ား
 ဒ ုင္လ ႀကီးမ ား
 အမ  ိဳး မီးေဘာလံုး
 ဖ ဆယ္ ေဘာလုံး

(၂)ဦးထက္မနည္း၊ (၅) ဦးထက္ မ
မ ားေစဘြဲ ပါ၀င္ႏု င္ပါ ည္။

ဌာနဆ ုင္ရာ (၅)ဦး မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမ
ည္။

(၂)ဦးထက္မနည္း၊ (၅)ဦး
ထက္မမ ားဘြဲ ပါ၀င္ႏု င္ ည္။ 
၎တ ု႔ ည္ အန မ္ာ့ဆံုး ၿမ ိဳ႕နယ္
အဆင္ာ့ ေဘာလံုးၿပ ိဳင္ပ ြဲမ ားတ င္ 
ပါ၀င္ ယ ဥ္ၿပ ိဳင္ကစားဖ း  
ျဖစ္ရမည္။

ၿမ ိဳ႕နယ္အုပ္ခ ိဳပ္ေရးမ  း - နာယက ၿမ ိဳ႕နယ္အားကစားမ  း - အေထ ေထ အတ င္းေရးမ  း



ေရ းခ ယ္ဖ ြဲ႔စည္းပုံ

တ ုက႐္ ုက္ခန္႔အပ္ (၅)ဦး ေရ းခ ယ္ခန္႔အပ္ (၁၀)ဦး

အလုပ္အမႈေဆာင္ (၁၅) ဦး

 ေထ အုပ္
 ရြဲတပ္ဖ ြဲ႕
 က န္းမာေရး
 ပညာေရး
 အား/ကာ

 ၿမ ိဳ႕မ ၿမ ိဳ႕ဖ(၅)ဦး
 ေဘာလုံး မားမ ား
 နည္းျပမ ား
 ဒ ုင္လ ႀကီးမ ား
 အမ  ိဳး မီးေဘာလုံး
 ဖ ဆယ္

ဥကၠ႒
ဒု-ဥကၠ႒ဒု-ဥက႒ၠ

အေထ ေထ အတ င္းေရးမ  း အၿမြဲတမ္းေကာ္မတီတာ၀န္ခံမ ား ဘ႑ာေရးမ  း - ဘ႑ာေရး
ေကာ္မတီ

တ ြဲဖက္ - အေထ ေထ အတ င္းေရးမ  း

 င္းလုံးကၽ တ္အစည္းအေ၀း အယ ခံေကာ္မတီ

စည္း/ထ န္း ေကာ္မတီ

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖ ြဲ႔

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖ ြဲ႔



ဥကၠ႒ေရ းခ ယ္ဖ ြဲ႔စည္းပုံ

ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္
အစုအဖ ြဲ႔၀င္္

ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္ 
အစုအဖ ြဲ႔၀င္က ုယ္စားလ ယ္

ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္
အလုပ္အမႈေဆာင္

ဥက႒ၠ

 ၿမ ိဳ႕မ ၿမ ိဳ႕ဖ(၅)ဦး
 ေဘာလံုး မားမ ား
 နည္းျပမ ား
 ဒ ုင္လ ႀကီးမ ား
 အမ  ိဳး မီးေဘာလံုး
 ဖ ဆယ္

အစုအဖ ြဲ႔၀င္ျဖစ္ရမည္

အစုအဖ ြဲ႔၀င္မ ားမ ေရ းခ ယ္ျခင္းခံရေ ာ/ ယ ဥ္ၿပ ိဳင္ေရ းခ ယ္
ခံရာတ င္ အႏ ုင္ရေ ာ က ုယ္စားလ ယျ္ဖစ္ရမည္

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖ ြဲ႔၀င္ ျဖစ္ရမည္

အေရ းခ ယ္ခံ ဥကၠ႒ ေလာင္း လ ာမ ားအား  င္းလံုးကၽ 
တ္အစည္းအေ၀းတ င္ ေရ းေကာက္ပ ြဲ စည္းမ ဥ္းႏ င္ာ့အညီ
မြဲေပးေရ းခ ယ္



ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား ဖ ြဲ႔စည္းပုံစည္းမ ဥ္း

ပုဒ္မ အေၾကာငး္အရာ ပုဒ္မ အေၾကာငး္အရာ

အဓ ပၸာယ္ ဖ င္ာ့ဆ ုခ က္
၉

ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္ႏ င္ာ့ေဒ ဆ ုင္ရာအဖ ြဲ႔
အစည္းမ ား၏ အဆင္ာ့အတန္း

၁ အဖ ြဲ႔အမည္

၂ ရည္ရ ယ္ခ က္မ ား
၁၀

ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္ႏ င္ာ့ေဒ ဆ ုငရ္ာအဖ ြဲ႔
အစည္း မ ား၏ ဖ ြဲ႔စည္းမႈ၃ အဖ ြဲ႔၀င္ျဖစ္ျခင္း

၄ အဖ ြဲ႔၀င္အျဖစ္ေလ  ာက္ထားျခင္း ၁၁  င္းလံုးကၽ တ္အစည္းအေ၀း

၅ အဖ ြဲ႔၀င္မ ား၏ ရပု င္ခ င္ာ့ ၁၂ ဥကၠ႒

၆ အဖ ြဲ႔၀င္အျဖစ္မ ယာယီရပ္ဆ ုင္းျခင္း ၁၃ ဒုတ ယဥကၠ႒

၇ ထုတ္ပယ္ျခင္း ၁၄ အတ င္းေရးမ  း

၈ ႏုတ္ထ က္ျခင္း ၁၅ ဘ႑ာေရးမ  း



ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ား ဖ ြဲ႔စည္းပုံစည္းမ ဥ္း

ပုဒ္မ အေၾကာငး္အရာ ပုဒ္မ အေၾကာငး္အရာ

၁၆ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၂၃ ယ ဥ္ၿပ ိဳငျ္ခင္း

၁၇ အေရးေပၚေကာ္မတီ ၂၄ ရပ ုင္ခ င္ာ့

၁၈ က ုယ္စားျပိဳျခင္းႏ င္ာ့ လက္မ တ္ေရးထု းျခင္း ၂၅ စာရင္းစစျ္ခင္း

၁၉ အၿမြဲတမ္းေကာ္မတီ ၂၆ ႐ုံးစ ုက္ရာေနရာ

၂၀ တရားေရးအဖ ြဲ႔

၂၀.၁ (က) စည္းကမ္းထ န္း  မ္းေရးေကာ္မတီ

၂၀.၁ (ခ) အယ ခံေကာ္မတီ

၂၁ စီရင္ပ ုင္ခ င္ာ့အာဏာ

၂၂ ေင ေၾကးေကာက္ချံခင္းႏ င္ာ့ စည္းၾကပျ္ခင္း



ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ားလ က္ုနာက င္ာ့ ုံးရမည္ာ့စည္းမ ဥ္းမ ား

 ေရ းေကာက္ပ ြဲဆ ုင္ရာ ဥပေဒ

 က ုယ္က င္ာ့တရားဆ ုင္ရာ က ုဓဥပေဒ

 စည္းကမ္းထ န္း  မ္းေရးဥပေဒ

 ၿပ ိဳင္ပ ြဲက င္းပေရးလက္စ ြဲ

 ကစားက င္း ဥပေဒ

 ကစား မား၀တ္စံုဆ ုင္ရာ စည္းမ ဥ္း စည္းကမ္းမ ား



ဆက္  ယ္ရန္လ ပ္စာ

႐ံုးအဖ ြဲ႔မ  း
ၿမ ိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္မ ားဌာန ၊ ျမန္မာႏ ုင္ငံေဘာလံုးအဖ ြဲ႔ခ ိဳပ္

 ု၀ဏၰလ ငယ္အားကစား ေလ႔က င္ာ့ေရးစခန္း၊ ေ၀ဇယႏၱာလမ္း၊  ဃၤန္းကၽ န္းၿမ ိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္

ဖုန္း - ၀၉၄၅ ၂၀၃၀ ၄၀၀ ၊ ဖက္စ္ - ၀၁ ၅၇၀၀၀၀၊ ၀၁ ၅၇၇ ၃၆၆
အီးေမးလ္း - tfa.mff@gmail.com

mailto:tfa.mff@gmail.com



