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                                         ဘိ ဲ ရ္မံ ာ္အု်ာမျ္ဖာီဲ္် 
    ာေဟာဲ္် း္ေ ္ောသရအိိ ်ရာေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ိာရဲ္် ိံ္် 
 

 
 

၈၃၆၀ာျ သ္ရိး္္ာီမ္် 
ာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာအ ီုျမသ္ၿမိိဳ႕ေသာ္ ာေမရုီဲ္်ြးးျ္ံည္နယ္ာနယ၀ ၃ 
                                                    ာဖ ံ ္်  ( ယ၀)ာ၃ယ၃-နယ၃၃ 
                                                အမမ ဲ့ဖ ံ ္် ာယ (၈၈၈)ာ၈ ၈-၀ယ၃၆ 
                                                  ဖျ္(ိ)ာ( ယ၀)ာ၃ယ၃-၃ ၀၉ 
                                                                 
                                                                ရီ ်မ္ိံ  ္
ာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ၈:၃၀ာမံျ္ာ-ာ ်၃၀ားျေံ 
ာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာသံီာာၤာာမ ာာေ္ာာျာ 
                                               
                                             ာေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ိာရဲ္်ျိ ာ 
                        http:// www.registers.state.md.us သမဲ္ ဲ္ေရာျ္ာျးျ္ဲ့ရ ေ ိဲ္း ္းျ္  

 
 
 
                                                          

 ာာာာာာေ္သမ္် ိာမ္ာ်ာမ သး္ီ သဲရ္ီ ်ာမ ာြးးျ္္ ွီ ွ   အသမျာ္အေျာဲ္်  ီ ်ာ ံ
 ံေ္ ာဲမ္ ျိ ေး်အးး္ မးျည္ားိ မိ   ေိရာျေ္ျာဲ္် မမံ ေ္္ာာ ံေ္ ာဲမ္ ျိ ာသိ ် ြမ ဲ ္ဲ့ေး်အးရ္ံာ္အ
ာအမိရ္ာေြမျမျမ္ံ္နမ မမ ာသိမ္ ျိ ာမသဲ္္ မဲ ္် မာုာာာာာာာ 
ာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာဌာံရ  ိံ ္မ္် သိ္္ ု် ္ု် ေ ဲ္ဲ့ာ ျ္္ မည္နယေ္ိီိ း ္းျ ္
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                                              ္သေိး်ိျာ်! 
 
ေ္သမ္်ိာမ္ာ်ာမ သ္းီ သဲ္ဌာံမ ာာ္းေ  ိ ဲ္ရာောျာဲ္်ြမဲ္်ရာမ္ာ်ျိ ာအႀျီေး်မမဲ ္ဲ့မရ ိး ညာ့ာ
့ာ ိာေိာဲ္ဲည္နယ္မ ာာေ္သမ္်ိာအာ်ာိုမီမံ္နမမ ရံ္ာြးဲ္ ဲ္ြမဲ္်ေ ဲ္ဲ့ာအသးျ္ြးိဳြမဲ္်မ္ာ်ာအသ
အသမျ္အေ ာျ္အျွ ာ ြဖိ္ေိရံ္ာရးျရ္မည္နယ္ား ္းျ္ညာ့ာ ိာေိာဲ္ဲ ည္နယ္သမဲ္ာမး
မး ရ ိ္းျ္ဲ့ာအြမာ်ေမ်ြမံ္်ရံ္မ္ာ်ာရ ိမ ဲီ့  ္ဲ္ာ္ဲ္၏ ေရ ႕ေံာ္ိ နမ ဟ သ္ာေ္သမ္် 
ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ိာရဲ္်အရာရ ေိ ဲ္ဲ့ာ္ု်ိမာသိ ဲ္းဲ္ေိီိ း ္းျ္ည 

 
 
                               
                                                   ဧၿးုာန၀၀ ာသမဲ ္ြးဲ္ ဲ္္သး္ျ်ြဖသ္္းျ္
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အမံ္် ာာယာာာအဖမဲ ္ဲ့အမ ာိျာ် 

 
ေမရုီဲ္်အည္နယွ မီရီ ်ာမ ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ားိ ဲ္ ိ ဲ္ေ္ာာအိမ္ရာေြမျမျ္မ္ာ်ျိ ာေြဖရ ဲ္်ေ ာဲ္ရမျ္ရာသမဲ္ာအ္ီ ်ြးိဳ 
ရံ္ာ ိးျ္်ျမ္်မ္ျ္မ္ာ်ာေ ဲ္ဲ့ားီ ိီမ္ာ်ျိ ာြးဌာံ္် ာ်း ္းျ္ညာ့ာိာေိာဲ္ဲည္နယ္ မ ာာ
အိမ္ၿမီေြမသိ္မ ၏ာျိ ည္နယ္ိာ်ာီ ည္နယ္အြဖိ္ာေ ာဲ္ရမျ္ရံ္္ဲ္ဲ့အာ်ာမံ
မံ္နအး္မ ဲ့ီ ္ဲ္ာ မးျ္္ိ နြးဲ္ ဲ္ေ ာဲ္ရမျ္ရမးျ္ျိ ာအ ္ိေး်ရံ္ာရးျ္ရမည္နယ္ား ္းျ္ညာ့ာ ိာ
ိာေိာဲ္ဲည္နယ္မ ာာေ္သမ္်ိာျိ အသးျ္ြးိဳာိုမီမံ္နမမ ြမဲ္်ာမ္
မ္ာ်အံျ္ာ အ္ီ ်မ္ာ် ီ ်ားီ ိီမ္ာ်ျိ ာေဖကြးေ မ်ေေမ် ာ်း ္းျ္ညာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာ၏ာ
၏ာ းိ ဲ ္ ိ ဲ္မ မ္ာ်ျိ ာ ိုမီမံ္နမမ ရံ္ီိ အး္ေ္ာားီ ိီမ္ာ်အာ်ီီ ်ျိ ာျမည္နယ္ 
ီမံ္္ွ ေံ ိ ဲ္မ ဲ့ေ္ာာေ ္ေသရအိိ ်ရာရီ ်ိိ ျ္ရာာေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ာိာရဲ္်ဌာံရီ ်သမဲ္ာရရ
ရရ ိေိွ ဲ္း ္းျ္ညာ့ာ ိာေိာဲ္ဲည္နယ္သမဲ္ာေ 
ေ မ်ေေမ်ေဖကြး ာ်ေ္ာားီ ိီမ္ာ်ာ္ိ နမဟ သ္ာအြမာ်းီ ိီမ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာိး
ိး္ီ္္္် းိ မိ ္ိရ ိီိ ီ ္ဲ္ာေမရုီ ဲ္်ာီ း္ ီ ်ီ း္ံးျ္်ာ္းေ မ္ာ်ီျ္ိမ ိ ာေိာဲ္ာ၆ာျိ ာီွ 
ီွ   ိာာျးျ္ဲ့သိ ျ္မ္ာ်းာေသမနရ ိေိွ ဲ္း ္းျ္ညာေမရုီ ဲ္်ီ း္ ီ ်ီ း္ံးျ္်မ္ာ် (Maryland Rules) ေ ဲ္ဲ့ာေမ
ေမရုီဲ္်အိမ္ၿမီေြမေ ဲ္ဲ့ာည္နယီ ာျးျ္အး္ေ ီ္ွ ာ္းေ ာမ သ္ သမ္်မ္ာ်ာအ မ္ျ္အီျ္ာအ းိ  ္မမ ာ(Estate and Trusts 

Article) (ET)ာျိ ာေမရုီဲ္်ာိီ းျုိးျ္်ေ ်ရာာwww.mlis.state.md.us  သမဲ္  ဲ္ေရာျ္ေီဲ့ီာေိွ ဲ္း ္းျ္ည 
 
့ာ ိာေိာဲ္ဲည္နယ္မ ာာေမရုီဲ္်ြးးျ္ံ ည္နယ္ာအိမ္ၿမီေြမိုမီမံ္နမမ ြမဲ္်ာေ ဲ္ဲ့ာ ိ ဲ္ေ္ာာအမ
အမ္ျ္အီျ္ာ ္မဲ္ြးဲ္ီ ျကာ ာမ္ာ်ျိ ္ာာေဖကြး ာ်း ္းျ္ညာည္နယဲ္်မ ာာြးးျ္ံည္နယ္ာ္ိ န မဟ သ္ာဖျ
ဖျ္ ရည္နယ္ ဲ္ေဲမမမံ ္ာ္ိ နမဟ သ္ာအိမ္ၿမီေြမမမံ္ာမ္ာ် ိ ဲ္ရာာအမ္ျ္အီျ္မ္ာ်ျိ ေဖကြးး  ဲ္ြမဲ္်မရ ိး ညာေမ
ေမရုီဲ္်ြးးျ္ံည္နယ္၏ာြးဲ္းရ ိာအြမာ်ြးးျ္ံည္နယ္မ္ာ်၏ာသရာ်ိရုဲ္မ ာေအာျ္သမဲ္ရ ိေ္ာာအိ
အိမ္ၿမီေြမးိ ဲ္ ိ ဲ္မ ာာိုမီမံ္နမမ ြမဲ္်မ္ာ်အာ်ီးျ္်ာေဖကြး ာ်ြမဲ္်မရ ိး ညာ 
 
့ာ ီမ္်းျ ံ္ိာေိာဲ္မ ာာေမရုီဲ္်ြးးျ္ံည္နယ္သမဲ္်ရ ိာအိမ္ၿမီေြမးိ ဲ ္ိ ဲ္မ မ္ာ်အာ်ာို
ိုမီမံ္နမမ ြမဲ္် ိ ဲ္ရာာေမ်မမံ္်ာမ္ာ် အာ်ီီ ်ျိ ာေြဖာ ျာ်ေး်မးျ္မဟ သ္္ျ ဲ့္ိ နာအိ
အမိ္ၿမီေြမိုမီမံ္နမမ သမဲ္ာအေရ်း ေ္ာာ္းေ ေရ်ရာာ္ိ နမဟ သ္ာဘ္ာေရ် ိ ဲ္ရာာအႀ
အႀျီ္ာ ္မ္ာ်ျိ ေး်ရံ္ာမရးျ္ရမည္နယ္း ည 

 
အမံ္် ာနာာေ္သမ္် ိာမ္ာ်ာမ သး္ီ သဲဌ္ာံရီ ် 

 
ေ္သမ္်ိာမ္ာ်ာမ သ္းီ သဲ္ဌာံမ ာာေမရုီဲ္်ြးးျ္ံည္နယ္ာဖမ နိးျ္်းီ ာအေ
အေြမမီမွ အရာသ းျ္ေ ာဲ္ ာ်ေ္ာာီွ   ရီ ်ာအဖမ နြဖိ္္းျ္ညာဖမ
ဖမ နိးျ္်းီ မ ာေ္သ မ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္အရာရ ိာသိ္္ ု်ျိ ာေ 
ေ ္ေသရာအိိ ်ရရီ ်ိိ ျ္ရာာေ ္သိ ဲ္်ာေ ဲ္ဲ့ာေဘာီ္သုမိ ်ၿမိိဳ႕သမဲ္ ာ်ရ ိေး်္းျ္ညာည္နယဲ္်အရာရ ိျိ ာေ
ာေီ်ေ ိ္သိ္ႀျိမ္ာေရမ်မ္ည္နယ္သဲ္ေြမ ာျ္္းျ္ညာေ္သမ္် ိာမ္ာ်ာ မ သး္ီ သဲ္အရာရ ိာ္ိ နမဟ သ္ာ 
 ံ္ မ္်မ ာေ္
ေ္သမ္်ိာျိ ိမုီမံ္နမမ ြမဲ္်အသမျ္ာြးဲ္ ဲ္ြမဲ္်ေ ဲ္ဲ့ာအသ
အသးျ္ြးိဳာြမဲ္်မ္ာ်အာ်ေ ာဲရ္မျ္ေံ္ွ ာမးျ
မးျ္္ွ မ ိ အာ်ာ ျွ းျုေ ာဲ္ရမျ္ေး်မးျ္ြဖိ္ေ္ာ္ီးျ္်ာ္းေ  ိ ဲ္ရာာအႀျီ 

file:///C:/Users/bmacfarlane/Desktop/Guides/Burmese/www.mlis.state.md.us
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္ာ ္မ္ာ်ာေး်အး္ြမဲ္်ျိ မမဲ္ဲ့မြးိဳး ညာ့ိာေိာဲ္ဲ ည္နယ္သမဲ္း ေ္ာားီ ိီမ္ာ်အာ်ီီ ်ျိ ာေ္သမ္်ိာမ္ာ် မ သ္းီ သဲ္ 
ိာရဲ္်ဌာံသမဲ္ာရ ရ ေိိွ ဲ္္ီိ ာwww.registers.state.md.us မ ီးျ္်ာေ  ဲ္်ီ း္ာ(download)  ရည္နယွ ေိွ ဲ္း ္းျ္ားီ
းီ ိီမ္ာ်ျိ ာသိ္ရမျ္ြမဲ္် ဲေ္ရာျ္ာျးျ္ဲ့ရ  ာအ ိ ဘုာအမရိ ဘျ္ရု  ာေဖ မျ္ာ(Adobe Acrobat Reader Format)ာာ
ြဖဲ္ဲ့ျွ ်ည္နယွ ရရ ိေိွ ဲ္္ျ ဲ့္ိ နာWord, Word Perfect, Adobe Acrobat 
(ေ  ဲ့ာေ  ဲ့း ဖျ္ာအ ိ ဘုအမရိ ဘျ္ာမ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ီးျ္် ျွ ်ည္နယွ ေိွ ဲ္း ္းျ္ည 

 
 

http://www.registers.state.md.us/
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အမံ္် ာာ၃ာာာေအာ္ဖဲသ္ရာ်ရီ ် 

 
ေ ္ေသရာအိိ ်ရရီ ်ိိ ျ္ရာာေ ္သိ ဲ္်ာေ ဲ္ဲ့ာေဘာ္ီ္သုမိ ်ာၿမိိဳ႕သမဲ္ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ္ာ်ာ၏ာအိမ္ရာေြမးိ ဲ္
ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ်ာ ေ ဲ္ဲ့ာိး္ီ္္္် ာသရာ်ိုရဲ္းိ ဲမ္မဲ ္ဲ့ရ ိေ္ာာေအာ္ဖဲ္သရာ်ရီ ်မ္ာ်ျိ  ာ်ရ ိ္းျ္ညာအြ
အြဲဲ္်းမာ်ေံာေ္ာအိမ္ရာေြမာျမျ္ျိိကရး္မ္ာ်ာအာ်ီီ ်ျိ ာေအာ္ဖဲ္သရာ်ရီ ်မ္ာ်မ ာာျ
ာျာ်ံာိိ္ေ ်ၿးု်ာသ ရာ်ေရ်မ အသးျ္ြးိဳၿးု်ေ္ာာေ္ာသမ္် ိာမ္ာ်ား ာအိ
အိမ္ရာေြမးိ ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ်အာ်ီီ ်ျိ ာႀျု်ာျး္မံ္နမမ ္ းျ္ညာိုမီမံ္နမမ ြမဲ္်ြဖဲ္ဲ့ာမၿးု်ြးသ္ေ္ာာျိ ကိမ္ာ် အာ်ာ
သရာ်ရီ ်ာမ ာ ဲ္ေရာျ္သာ ံည္္နယွ  ီ ်ြဖသ္္းျ္ည 

 
ေအာ္ဖဲ္သရာ်ရီ ်မ္ာ်မ ာာေ္သမ္်ိာ၏ာသရာ် ဲ္ြဖိ္မ ေ ဲ္ဲ့ားိ ဲ္ ိ ဲ္မ ျိ ာီ  ေြးာဲ္်ရာသမဲ္ာ္း
္းေ ောျာဲ္်အရာေ ာျ္ိရာာအြ
အြဲဲ္်းမာ်ိရာမ္ာ်ာေးကေး ျ္မ ေ ဲ္ဲ့ာိး္ီ္္္်ေ္ာျိ ကိရး္မ္ာ်ျိ ာေြဖရ ဲ္်ေး်္းျ္ညာေအာ္ဖဲသ္ာရ
ာရာ်ရီ ်၏ာသရာ်ိုရဲ္းိ ဲ္မမဲ္ဲ့မ ာာျံ
ျံ္န္သ္မ ရ ိေ္ာောျာဲ္ဲ့ာသရာ် ဲ္အမးျ္ေး ျ္ားိ ဲ္ ိ ဲမ္ အသမျ္ေမ်ြမံ္်ရံ္ရ ိာ္းျ္မ္ာ်ျိ ာ ာ
 ာ်ျိ္သရာ်ရီ ် (circuit court) မ ာ ီ ်ြဖသ္ရ္းျ္ာေအာ္ဖဲ္သရာ်ရီ ်ာ၏ာသရာ်ိုရဲ္းိ ဲ္မမဲ္ဲ့မ ာီွ 
ီွ း ဂ ိိဳီ္သိ္္ု်၏ာေ ကီာာန၀ ၀၀၀ာ ျ္မေျ္ာ္ေ္ာားိ ဲ္ ိ ဲ္မ မ ာာအိမ္ၿမီေြမးိ ဲ္ ိ ဲ္မ သမဲ္ာ းျ
 းျ္ဲ့္မဲ္်ေိ ဲ္ြမဲ္်ာရ ိမရ ိာျိ သရာ်ရီ ်္ိ နာသဲ္္မဲ္်ာ ီ ်ြဖသ္ရ္းျ္ညာအိမ္ၿမီေြမးိ ဲ္ ိ ဲ္မ အာ်ာို
ိုမီမံ္နမမ ေ္ာာ ံ္ေ ာဲ္မ မ္ာ်အသမျ္ာိာရဲ္် ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္၏ာေျာ္မရ ဲ္မမ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာေရ
ေရ ႕ေံမမ္ာ်ျိ ာေအာ္ဖဲ္သရာ်ရီ ်မ ာမမဲ္ဲ့ြးိဳေး်္းျ္ညာအု်သုးိ ဲ္ ိ ဲ္ာာမ န (ET Title2),  း္ ဲ္ဲ့အမးျ္ေး ျ္ယည 
(subtitle 1)
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အမံ္် ာာ ာာအဓးိၸ ည္နယဖ္မဲ ္ဲ့ ိ မ္ျမ္္ာ် 

 
ယညာာအမိၿ္မေီြမးိ ဲ  ္ိ ဲ မ္ အာ်ိုမမီံ္နမမ ြမဲ္် ာျမည္နယ ္
ီမံ္္ွ ၏ား္ိ ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ်ျိ ာေျာျ္ည္နယွ ြမဲ္်ာိရ
ိရိသ္ာေ ဲ္ဲ့ အောျမ်မ္ာ်ျိ ာေး်ြမဲ္်   
အေမမိ ာ်အေမမမီမ္ာ် 
ေ ဲ္ဲ့  ျ္မီးိ ဲ္မမဲ္ဲ့ရ ိ္ွ မ္ာ်္ိ နာမမ ေ ေး်ြမဲ္် 
န.ာေ္သမ္် ိာအသးျြ္းိဳမံ္နမမ ြမဲ္်  ိိသ္ ဲ္ 
ိာ်္ွ သိ္္ု်မ ာိသဲ္ ာေ္သမ္် ိာမ သ္ 
းီ သဲ္ာရီ ်ေ ဲာ ျ
 ျ္္မည္နယ္ ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မံ္နရံ္ေ္သမ္်  
ိာျိ သရာ် ဲ္ြးိဳီ း္ရံ္ာေ ဲ္ဲ့ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ ာေ္ 
သမ္်ိာမ ာ်မ ဲ့ြမဲ္်ျိ  ီ ်ြဖသ္ရံ္ာေ ာဲ္ရမျ္ြမဲ္်  
၃ညာာာျေီ်ာ(္ိ နမဟ သျ္ေီ်မ္ာ်)     သရာ် ဲ္ာ
ျေီ်ာေမမ်ိာ်္ာ်္မု်ာ္ိ နမဟ သ္ာသရာ်မ ဲ ္
ျေီ်ာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ 
 ညာာ  ျမ္မီမဲ ္ဲ့ေသာဲ္်  ိ ္ ွ         ီွ သိ္္ု်ာ(္ိ နမာ
ဟ သ္အဖမ နအိးျ္်မ ) မ ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာ၏ာအိမ္ၿမီေြမ 
းိ ဲ္ ိ ဲ္မ ျိ ာ ျ္မီမမဲ္ဲ့အာ်ာေသာဲ္် ိ ြမဲ္်ာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ 
၅ညာာအောျမ် မ သသ္မ္်       
အိမ္ၿမီေြမအာ်ေး ဲေ္ ီြမဲ္် အာ်ေြမည္နယာာ၏ာမ 
မ သ္သမ္်မ္ာ်သမဲ ္ာမ သ္သမ္်သဲ္ 
 ာ်ြမဲ္်ျ ဲ့္ိ နေ္ာအောျမ်ိာရဲ္်ာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ 
၆ညာာျမည္နယ္ီ မံ ္္ ွ                            ာ
ေ္ ီ ်္ွ ာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ 
 ညာာ္ာ်ိ္ေ္ြမ် ျ္      မိဘဖိ ်ဖမာ်မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာေ္မ် 
္ာ်ာေသာ္ိး္္ွ  (္ာ်္မု်ာေြမ်ေ ဲ္ဲ့ာြမိ္မ္ာ်း  ဲ္ 
္းျ္) 
၈ညာာမ သုဲ္် ေံ ိ ဲ ရ္ာ    မိမိအသးျ္သျ္ာ
အေြမမ္ာေံ ိ ဲ္ရာာေံရာာအိမ ္ 
၉ညာာေ္သမ္် ိာသမဲ မ္း ္းျျ္ိ ေရမ် မ္ည္နယြ္မဲ္်     ာ
အိမ္ာေ ာဲ္ဖျ္ြဖိ္္ွ အာ်ာြးဌာံ္်္းေ အရ
အရာ
 ျ္မီမမဲ္ဲ့ြးိဳေ္ာာေ္သမ္်ိား မမဲ္ဲ့ြးိဳာေ ိ  ျ္ 
းဲ္မ္ာ်ေ္ာာေ ိ ာ 
ယ၀ညာာအရ သအ္ရ ဲ ္်      အိမ္ည္နယာေြမျမျ္အာ်ာေး ဲ္ 
ေ ီြမဲ္်ာည္နယဲ္်ျိ အာမမီအြဖိ္ာီျ္ ည္နယ္  
 ာ်းိ ဲ္မမဲ္ဲ့ာ္ိ နမဟ သ္ာေသာဲ္် ိ းိ ဲ္မမဲ္ဲ့မ္ာ်ည 

ယယညာ အမိည္္နယာေြမျမျ ္  ာာ
ျမည္နယ္ီမံ္္ွ းိ ဲ္အိ္မ္ရာာေြမျမျ္ားိကးျ္်္ိကာ 
ယနညာာမိ္ ာ်ိ မီိ ာ်မမဲ ္ဲ့ ာေ္သမ္်ိာအရ္ိ န မဟ သ္ာ
ေ္သမ္်ိာမ ာ်မ ဲ့ြမဲ္်္းေ အရ 
ီ  ေြးာဲ္်ေး်ာေ္ာာအိမ္ရာေြမျမျ္းိ ဲ္ ိ ဲ္မ  
အြးဲ္ာျ္ံ္ရိ္္ွ  
အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ာ္ိ နမဟ သ္(ယ၈ေ ိ္ေအာျ္) အရမည္နယ္ 
မေရာျ္ေ္်ေ္ာာာျေီ်ဲည္နယ္မ္ာ်္ိ နာေး
ေး်္းျဲ့္ာည္နယဲ္် အေးကသမဲ္အေမမမမံ္ာေျာျ္မီြမဲ္် 
မြးိဳေ္ာ မီိ ာ်မမဲ္ဲ့ 
ယ၃ညာာအေမမ ိံ ္် ာ    အြမာ်္ွ  
သိ္္ု်းိ ဲ္ ိ ဲ္ေ္ာာေဲမေ ဲ္ဲ့အြမာ်အဖိ ်သံ္းိက
ိကးျ္်မ္ာ်ျိ ိုမီမံ္နမမ ာေး်္ွ ာီွ လာ 
အဖမ နအိးျ္်ညာအေမမ ိံ္် ိ ရာသမဲ္ည္နယီ မ သ္အး္  
ေ ီြမဲ္်မီရ္ွ ား ကိးျ္် ိံ္်ာအ း္ ိံ္်္ွ ာေိာဲ္ဲ့ေရ ာျ္  
္ွ ာ ာေ္သမ္်ိာအရာ ိုမီမံ္နမမ ေ ာဲ္ရမျ္းိ ဲ္ာာမမဲ ္ဲ့ 
ရ ိာ္ွ ာ္ိ နမဟ သ္ျိ ည္နယ္ေရ် ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္  သိ နး  ဲ္ာ
္းျ္ည 
ယ ညာာအမိရ္ာေြမျမျ၏္ိ  ိ  ေး ဲ္် သံဖ္ိ ်  အေး ဲ္ 
မီ ာ်ြမဲ္်အသမျ္ြဖသ္ေဲမအောျမ်မ္ာ်ိရိသ္္မ္
မ္ာ်မး အိမရ္ာေြမျမျ္၏အ္ာ်သဲ္သံ္ဖိ ် 
ယ၅ညာာအေမမိ ာ်အေမမမာီ    ာ
ေ္သမ္်ိာမ ာ်မ ဲ့ြမဲ္်ာ္း
္းေ အရာ(ျမည္နယ္ီမံ ္္ွ မ ေ္သမ္်ိာမ ာ်မ ဲ့ဘ ာာ
ာေ္ ီ ်မ ဲ့ြမဲ္်) အိမ္ရာေြမျမျ္းိ ဲ္ ိ ဲ္မ  သိ္မ  
အေးကအေမမ ျ္မီေ္ာာမိ္ာ်ိ  ဲ္သိ္္ု် 
ယ၆ညာာအမ္ျအ္ီျအ္ိရုဲမ္ီိ ာ ာ
ေ္သမ္်ိာသမဲ္ာမး ေ္ာာအိမရ္ာေြမျမျ္းိ ဲ္
ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ် အာ်ီီ ်ာ(ေ
(ေ္သမ္်ိာ၏ြးဲ္းမ ီ  ေြးာဲ္် ေး်ေ္ာ အိမ္ရာာ
ေြမျမျ္းိ ဲ္ ိ ဲ္ြမဲ္်မ္ာ်)ာအာ
အာ်ေဖကြး ာ်ာေ္ာာိာ
ိာရမျ္ိာသမ္်မ္ာ်ညာေ္
ေ္သမ္်ိာသမဲ္မး  ဲ္ေ္ာာအိမ္ရာေြမျမျ္
ျ္းိ ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ် သမဲ္ာေမရုီဲ္်ာြးးျ္ာံည္နယ
ံည္နယ္၏ြးဲ္းရ ိားိ ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ်ားွ ်သမ းိ ဲ္ ိ ဲ္ား ကိးျ္်ာ္ိ
္ိကာမ္ာ်ာ္ျ္ရ ိ ဲ္ရ ာ်ရ ိိ္္ားိ ဲ ္ ိ ဲ္ြမဲ္်ာ္ိ နမ 
ဟ သ္ာည္နယဲ္်ျမည္နယ္ီမံ္ၿးု်ေံာျ္ာျ္
ျ္ံ္ရိ္္ွ မ္ာ်၏ာအျ္ိိဳ်ို်းမ ်ာ္ိ နမဟ သ္ာ ရး္(ိ)ာ
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(Trust)ာသမဲ္်ရိ ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ  မ ာ
ေ္ ီ ်္းျ္ဲ့အမ ာေး်ရေ္ာာအသိ ်  
(P.O.D=Payable on Death)  းိ ဲ္ ိ ဲ္မ ာမ္ာ်လ 
းဲ္ိဲ္ေ ဲ္ဲ့ာအၿဲမိ္်ိာ်ိ ေဲမာ(IRA=Individualာ
Retirement Annuity)အး အ ဲ္ 
မီိာ်မမဲ္ဲ့အိုအာမီာမ္ာ်ျိ ာ ျ္မီ္ွ မ္ာ်ာ၏ာအမးျ္ 
ေ ဲ္ဲ့ာသျမေဖကာြးေ္ာအိုအရဲ္မီိာြဖိ္္းျ္ည 
ယ ညာ ာအေမမမမံ  ္   ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ာအိမ္ရာေြမျမျ္ 
မ္ာ်ျိ  ျ္မီရရ ိမ ာအမမဲ္ဲ့အေရ်အသမျ္ေး်ေ ာဲ္  
ရေ္ာအမမံ္ည 
ယ၈ညာာိသိး္  ဲ္ိ ာ်္ွ (မ္ာ်)     ာေ္သမ္်ိာသမဲ္ 
ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္အြဖိ္ာ
ေဖကြးမီရ္ွ လာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ာအြဖိ္ေ ာဲ္ရမျ္္ွ လ 
(ျမည္နယ္ီမံ ္္ွ ာမ ေ္သမ္်ိာာမ
မ ာ်မ ဲ့ဘ ေ္ ီ ်မ ဲ့ီ ္ဲ္းဲ္အာျီိဳ် ဲ္ေ္ာ
္ာ)ာအေမမိာ်အေမမမီမ္ာ်လာေ္ သမ္်ာိား ား
းိကးျ္် ိမ္်အဖမ န ၏ာ
အဖမ န ဲ္ေ ဲ္ဲ့ာအေမမာ ျ္မီမမဲ္ဲ့ရ ိေ
ိေ္ာာအရမည္နယ္မေရာျ္ေ္်္းျ္ဲ့ာျာ
ျာေီ်ဲည္နယ္ာမ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာမ္ံ္မိမမ္်ာီွ ႀျု်မ္ာ်ာအ
ာအသမျ္ာသရာ်ရီ ်မ ာမံ္နအး္ေ္ာအ း္ ိံ္်္ွ မ္ာ်ည 
ယ၉ညေ္သမ္် ိာမ  ်မ ဲ့ေ္ာာေ္သမ္်ိာမရ ိြမဲ္် 
န၀ညာ္ာ်္မု် အရဲ္်   ာာ္ျ္ရ ိ ဲ္ရ ာ်ရ ိ  ာမ္ိိဳ်ရိ ် 
ိ္္ ျ္အာ်ီီ ်ာသရာ် ဲ္ျေီ်ာေမမ်ိာ်ျေီ် 
ေ ဲ္ဲ့ာ္းေ မ ာအသိ ဲ္်အသာသိ္မ  အ ိားီဲ့းိ ်ေး် 
 ာ်ေ္ာာသ
သရာ်မ ဲ္ျေီ်အး အ ဲ္ာအာ်ီီ ်ညာာ္ာ် 
္မု်အရဲ္်မ္ာ်(issue) သမဲ္ာီဲ္း  မည္နယာ် 
း ျေီ်ာေ ဲ္ဲ့ာေမမ်ိာ်ျေီ်မ္ာ်ာမး း ည 
နယညားွ ်သမ းိ ဲ  ္ိ ဲ ြ္မဲ္် ာာာ
အိမ္ည္နယာေြမျမျ္သိ္မ မ ာာီွ း ဂ ိိဳီ္ေ ိ္္ု်ာ္ိ
္ိ နမဟ သ္ာည္နယဲ္်ေ ဲ္ဲ့ာအ ျ္သိ နမ ာအးျ
အးျုအမ ္းွ ်သမ းိ ဲ္ ိ ဲ္ာျ ားွ ်သမ းိ ဲ္ ိ ဲ္္ွ သိ္္ု်ာ
ေ္ ီ ်မ ဲ့ ီ ္ဲ္ည္နယဲ္်၏ားိ ဲ္ ိ ဲ္မ ေ ိ ာျိ ာ ျ္ံ္ရိ္ 
္ွ  ္ိ န္းေ အရ အီိ အေီ ္ာျ္္ီ  ေြးာဲ္်ာေး် 
အး္ၿးု်ာြဖိ္္းျ္ည 
နနညာေ္သမ္် ိာျိ သရာ်ရီ ်မ အသးျြ္းိဳြမဲ္်   ာ
ာေအာ္ဖဲ္သရာ်ရီ ်မ ာ(ေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္အ
္အရာရ ိာအာ် ံ္နျ္ဲ္ )ာေ္

ေ္သမ္်ိား ျိ ာိုမီမံ္နမမ ြမဲ္် အာ်သာ်ြမိ္မ ဲ့ီ ္ဲ္ 
(ေ္သမ္်ိာ အာ်သရာ် ဲ္အ သးျ္ြးိဳမ  
အာ်ေမ်ြမံ္်ိရာြဖိ္မ ဲ့ီ ္ဲ္ ျိ ည္နယ္ိာ် ီ ည္နယ္ အြဖိ္ာ
သိ္္ု် ျ္ားိ မိ  ာေီ ္ာျ္ာ ာ်ာမ ဲ့ီ ္ဲ္ာေ္
ေ္သမ္်ိား္ျ္ြးည္နယ္္းျ္) 
န၃ညာာအေမမ ျမ္ီ္ ွ      ာေ္သမ္်ိား ာအေမမရရ ိ 
မးျ္ဲ့္ွ ွ ည 
န ညာာိမုမီံ္နမမ မမဲ ္ဲ့ိာ     အိမရ္ာေြမျမျ္အာ်ာိုမီ 
မံ္နမမ ရံ္ာေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္အရာရ ိမ  ျိ ည္နယ္ိာ် 
ီ ည္နယ္အာ်  း္ေး်ေ္ာာမံ္နအး္ီ ာည 
န၅ညာာျံ္န္သအ္မိံ ္နာာ    ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ ၏ာအမးျ္ 
သိ္မ သးျ္်ာေအာျ္သမဲ္္ာရ ိေ္ားိ ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ
္ာ်ာ္ိ
္ိ နမဟ သ္ာျမည္နယ္ီမံ ္္ွ ၏ာ
အမးျ္ြဖဲ္ဲ့ ာ်ရ ိေ္ာာီီ မ္ိဳီေရ်ာေ္သသာသမဲ္
ဲ္်ရ ိာေ္သမ္်ိာျိ ာရ ာေဖမမမဲ္ဲ့ာအမိံ္န အာ ာည 
န၆ညာာမ္ိိဳ်ရိ ် ိ္ ္ျာ္အေမမ် ိာ်အေမမမ ီ   ျမည္နယ္ီမံ္ 
္ွ ေ ဲ္ဲ့သိ ျ္ရိ ျ္ေသာ္ိး္္ွ ည  
န ညာာြဖးျ္ဲ့ိမျမ္မမ္် မ ီာ်ေ္ာိမုမီံ္နမမ ြမဲ္် ာာာ(ယ၀-
ယ-၉ ာေ နံရျ္ာ္ိ နမဟ သ္ာည္နယဲ္်ေံာျ္ားိ ဲ္် 
သမဲ္ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာ၏ာအိမ္ရာေြမ) မ္ာ်ျိ  
ိုမီမံ္နမမ မးျ္ဲ့ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မ္ာ် အသမျ္ာ
ီ း္ျိ ဲ္ရ 
ီမည္နယ္ျွ ာေမ္ာေမနမေ္ာာေ္သမ္်ိာိုမမီံ္နမမ မ းီ ိီ 
မ္ာ်ရေိွ ဲ္ း ္းျ္ညာအေ္်ိိသ္ိာရဲ္်မ္ာ်ာိ
ိိ္သမ္်မ္ာ် အိာ် 
ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္အေံြဖဲ္ဲ့အၿးု်္သ္ာအိုရဲ္မီိာျိ  
္ာာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ မံ္နအး္မီရ္းျ္ဲ့ေံနမ ာယ၀ာီ 
အသမဲ္်ာသဲ္္မဲ္်ရံ္္ာ ီိ  း ္းျ္ညာ
(အေ္်ိိသ္ ျိ  ့ိာေိာဲ္ဲည္နယ္၏ာအမံ္်ာ၈ာသမ
သမဲ္ာျးျ္ဲ့း ) 
န၈ညာာအမိရ္ာေြမျမျ၏္အ္ာ်သဲး္ိ ဲ  ္ိ ဲ မ္ ာာ ာ
အေး ဲ္ ာ်ြမဲ္်အောျမ်မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာိရိ္သ္ိျ မ္ာ်ေွ း္ 
ၿးု်ေံာျ္ာျ္ံ္ရ ိေ္ာားိ ဲ္ ိ ဲမ္ ည 
န၉ညာေ္သမ္် ိာမရ ေိ္ာအမိရ္ာေြမျမျ ္ ာာ
ေမရုီဲ္်ြးးျ္ံည္နယ္ြးဲး္ရ ိာအိမရ္ာေြမျမျ္မ္ာ်အး  
အ ဲ္းွ ်သမ းိ ဲ္ ိ ဲ္ေ္ာားိ ဲ္ ိ ဲ ္မ မ္ာ်ာ္ျ္ရ ိ ဲ္ 
ရ ာ်ရ ိိ္္ားိ ဲ္ ိ ဲ္ၿးု်ျမည္နယ္ီမံ္ီ ္ဲ္ာျ္ံ္ရိ္္ွ အာ်ာ
အီိ အာေီ ္ာျ္ီ  ေြးာဲ္်ေး်အး္ၿးု်ာြဖ
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ြဖိ္ေ္ား ကိးျ္်္ိကာာမ္ာ်ာိာမ္ိဳး္ဂရီြဖဲ္ဲ့ာ္ိ
္ိ နမဟ သ္ာ ရး္(ိ)(Trust)ား ျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ ာ
ျမည္နယ္ီမံ ္မ္ိံ္သမဲ္ာေး်ရမးျ္ဲ့ာ(P.O.D=Payable on 
Death)အသိ ်ာေဲမောျ်အဖိ ်သံ ္းိ ဲ္ ိ ဲ္မ း ကိးျ္်ာအ
အၿဲိမ္်ိာ်ိ ေဲမာ(IRA=Individual Retirement 
Account) အး အ ဲ္ားဲ္ိဲ္ီိာာအျ္ိိဳ်ို်းမာ် 
မ္မ သ္ာအိုအိ္မ္္ာ်ျိ ာ ျ္မီမးျ္ဲ့္ွ ာအမးျ္မ္ာ် 
ေ ဲ္ဲ့သျမည 
၃၀ညာာျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္္နယ     အိမ္ရာေြမျမျ္အာ်ာိုမီ 
မံ္နမမ ရံ္ာမံ္နအး္ြမဲ္်မီရ္ွ ြဖိ္္ းျ္ည(ေ္သမ္်ိာ 
အာ်ာ
အသးျ္ြးိဳ္ွ ာ္ိ နမဟ သ္ာိုမီမံ္နမမ ာေ ာဲ္ရမျ္ာ္ွ 
္ွ ဟ ီးျ္်ေမက္းျ္) 
၃ယညာာေ္သမ္် ိာအာ်ာအသးျြ္းိဳရံာ္သဲ္္ မဲ ္် ြမဲ္် ာ
ေ္သမ္်ိာအာ်အသးျ္ြးိဳရံ္ာေ ဲ္ဲ့ာီ း္ဲံ္်ိ္္မ္ာ် 
ျိ ာိသဲ္ရံ္အသမျ္ာီိ အး္ေ္ာာိာရမျ္ိာသမ္် 
မ္ာ်ြဖိ္္းျ္ည 
၃နညာာေ္သမ္် ိား အသးျြ္းိဳအမိရ္ာေြမျမျ္      
ျမည္နယ္ီမံ္္ွ သိ္္ု်သးျ္်းိ ဲ္ာ္ိ နမဟ သ္ားွ ်သမ  ာ
ာဘီ းိ ဲ္ ိ ဲ္ေ္ာားိ ဲ္ ိ ဲ္မ ာအိမရ္ာာေြမျမျ္ည 
၃၃ညာာ္မာရိ ် ျ္ာအမိည္္နယာေြမျမျ္  ာာအာျမ္်ြဖဲ္် 
သံ္ဖိ ်ေ ကီာာ၃၀ ၀၀၀ာအ
အ ျ္(္ိ နမဟ သ္ေ ကီာာ၅၀ ၀၀၀ာေ ဲ္ဲ့ာသိ္္ု် 
သးျ္်ာေ္ာအေမမိာ်အေမမမီာ္ိ နမဟ သ္ာအေမမ 
 ျ္မီ္ွ မ ာျ္ံ္ရိ္္ွ အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ြဖိ္မ ဲ့ီ ္ဲ္) 
အိမ္ရာေြမျမျ္ျိ းိ ဲ္ ိ ဲ္ာေ္
ေ္ာာျမည္နယ္ီမံ္္ွ အသမျ္ာီ း္ဲံ္်ိ္္မ္ာ်ည 
၃ ညာေံ ိ ဲ ရ္ာေံရာ   ာ
ေံရာသိ္ာမ သမဲ္ေံ ိ ဲြ္မဲ္်ေ ဲ ္ဲ့ ္သ္မ သ္ာ
ေံရာသိ္မ သမဲ္ာအသးျ္သိ္ာျ္ေံ ိ ဲ္ြမဲ္်သိ န၏ 
ျမာြမာ်မ္ျ္ျိ ာ(Domicile) ျိ ာျးျ္ဲ့း ည 
၃၅ညာာအမိည္္နယာေြမျမျ္ဲ ည္နယာ္ာာ
အာျမ္်ြဖဲ္်သံ္ဖိ ်ာေ ကီာာ၃၀ ၀၀၀ာ္ိ
္ိ နမဟ သ္ည္နယဲ္်ေအာျ္ (ေ ကီာာ ၅၀ ၀၀၀ာာ္ိ နမာ
ဟ သ္ည္နယဲ္်ေအာျ္္ 
ေ ဲ္ဲ့သိ္္ု်သးျ္်ေ္ာာအေမမိာ်အေမမမီာ္ိ နမ ဟ သ္ာ
အေမမ ျ္မီ္ွ မ ာာျ္ံ္ရိ္္ွ ာအိမ္ေ ာဲ္ ဖျ္ာ
ြဖိ္ီ ္ဲ္) အိမရ္ာေြမျမျ္ျိ းိ ဲ ္ ိ ဲ္ာေ္
ေ္ာာျမည္နယ္ီမံ္္ွ အသမျ္ာီ း္ဲံ္်ိ္္မ္ာ်ည 

၃၆ညာာအ ွ် ိမုမီံ္နမမ ္ ွ ာ ာာအိမ္ရာေြမျမျ္ းိ ဲ္ ိ ဲ္ 
မ အာ်ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မမံ္နအး္မုာိုမီမံ္နမမ ျာျမည္နယ္ 
ရံ္ာီိ အး္မ ဲ့ီ ္ဲ္ာည္နယဲ္်ျိ ိုမီမံ္နမမ မးျ္ဲ့္ွ ာသိ္္ု် 
အာ်ာသရာ်ရီ ်မ  မံ္န ာ်ေိွ ဲ္္းျ္ (အ ွ ်ိုမီမံ္နမမ  
္ွ  ၏ာီ း္းိ ဲ္မမဲ္ဲ့ျိ ျံ္န္သ္ ာ်္းျ္)ည 
၃ ညာာအီီ ်ိီ းိ ဲ  ္ိ ဲ မ္ ာာ ာာ
ီဲ္ေည္နယာျ္ာာၤ်ြဖိ္္ွ ေ ဲ္ဲ့ာမည္နယ
မည္နယာ်သိ နာေ ိ္္ု်အာျာ်ားိ ဲ္ ိ ဲ္မ းီ ိီ သိ္မ္ိိဳ်ြဖိ္ 
ၿးု် အိမ္ရာေြမာျမျ္းိ ဲ္ ိ ဲ္မ ျိ ာီဲ္ေ ဲ္ဲ့မည္နယာ် 
အသွ းိ ဲ္ ိ ဲ္မမဲ္ဲ့ရ ိၿးု်ာအိမ္ေ ာဲ္ဖျ္သိ္္ု်ာျမ
ျမည္နယ္ာီမံ္ီ ္ဲ္ျ္ံ္သိ္္ု်မ ာ
းိ ဲ္ ိ ဲ္မမဲ္ဲ့ျိ ရရ ိ္းျ္ည 
၃၈ညာာဘီ းိ ဲ  ္ိ ဲ မ္ ာာ  ေ ိ ္္ု်ေ ဲ္ဲ့အ ျ္သိ နမ ာိ ေး ဲ္် 
းိ ဲ္ ိ ဲ္မ းီ ိီသိ္မ္ိိဳ်ာြဖိၿ္းု်ျ္ံရ္ိ္္ွ မ းိ ဲ္ ိ ဲ္ြမဲ္် 
မရ ိး ားိ ဲရ္ ဲ္သိ္္ု်ျမည္နယ္ီမံ္မ ဲ့ီ ္ဲ္ာာည္နယဲ္်၏အျ္ိိဳ် 
ို်းမာ် မ ာာေ္သမ္်ိာမ ာ်ရ ိေ္ာာ္းေ  အရာ
ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ာအေမမမီမ္ာ်္ိ နီ  ေြးာဲ္်ာေရာျ္ရ ိ 
မးျ္ညာ္ိ နမဟ သ္ာေ္သမ္်ိား ိးျ္်ျမ္်မ္ျ္မ္ာ် 
အသိ ဲ္်ာြဖိ္္းျ္ည 
၃၉ညာာေ္သမ္် ိာ ာ်ရိြ္မဲ္်  ာ
ေ္သမ္်ိာေ ဲ္ဲ့ာေ္ ီ ်ြမဲ္်ာ 
 ၀ညေ္သမ္်ိာ ာ်မ ဲ့္ွ (Testator) 

ေ္သမ္်ာိာ ာ်မ ဲ့္ွ မိံ္်မာ(Testatrix)  
 ယည  ရး(္ိ)(Trust) 
အိမ္ရာေြမျမျ္ာ္ိ နမဟ သ္ာသိ္ျိ ည္နယ္ေရားိ
းိ ဲ္း ကိးျ္်မ္ာ်ျိ ား သုသိ္ မ ြဖိ္္းျ္ဲ့ာအ 
အ း္ ိံ္်္ွ (trustee) မ ာအြမာ်း သုာ
သိ္မ ြဖိ္္းျ္ဲ့ ျ္မီရရ ိ္ွ  (beneficiary) ၏အ 
ျ္ိိဳ်ို်းမ ်အသမျ္ာ ိံ္်္ိမ္် ာ်မမဲ္ဲ့ည ည္နယဲ္်သိ နမ ာာေ္
ေ္သမ္်ိာမး ေ္ာ အေမမမ္ာ်ြဖိ္္းျ္ည 
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အမံ္် ာ၅ာ  ္မာ်ရိ ် ျ္အိမရ္ာေြမာ 
 
ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏းိ ဲ္  ိဲ္မ ျိ ေမရုီဲ္်ြးး္ျံည္နယ္ာသမဲ္ို
ိုမီမံ္နမမ ရားာသံ္ဖိ ်အာ်ြဖဲ္ဲ့ေ ကီာာ၃၀ ၀ ၀၀.၀၀ာ
အ ျ္ာ(္ိ နမဟ သ္ာေ ကီာာ၅၀ ၀၀၀.၀၀ာအာ 
 ျ္ာြဖိ္ၿးု်ာအိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ မ ာ 
သိ္္ု်သး္ျ်ေ္ာအာေမမ ျ္မီ္ွ  ္ိ နမဟ သ္ 
အေမမိ ာ်အေမမမီာြဖိ္္ီ ္ဲ္)ာ
ြဖိ္္ီ ္ဲ္ည္နယဲ္်ျိ ာ္မာ်ရိ ်ျ္ အိမ္ရာေြမျမျ္ာအြ
အြဖိ္ိုမီမံ္နမမ မး္ျညာအိမ္ရာေြမျမျ္ ၏ သံ ္
ဖိ ်ျိ ေဖကေ ာဲ္ရားျမည္နယ္ီမံ္္ွ သိ္္ု်သး္ျ် 
အမး္ျေး ျ္ားိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ် 
ေ ဲ္ဲ့ာဘီ းိ ဲ္  ိဲ္ာေ္ာအျ္ိိဳ်ို်းမာ်မ္ာ်ျိ ္ာိ္္်ိ
်ိာ်မး္ျြဖိ္္း္ျညားိ ဲ ္  ိဲ္မ ၏သံ္ဖ ိ်ျိ ာျမည္နယ္ီမံ္
ံ္မ္ိံ္သမဲ္ာည္နယဲ္် အေးက သမဲ္ေး်ရံ္ရ ိ 
အောျမ်မ သ္သမ္်မ္ာ်မး  အာမမီအ ျ္ိိဳ်အြမသ ္မ္ာ်ျိ ာ
အေး ဲ္းိကး္ျ် ီျ္မီ ာ်္ွ ာ္ိ နမ ဟ သ္ာရည္နယွ  ာ်္ွ  
အာ် မာေး်ရဘ ာေိ္်ျမျ္ရ ိာေး ျ္ေိ္်ာအသ ိဲ္်္သ္ 
မ သ္း မး္ျညာေြမည္နယာအာေ ာျ္အအီ  းိ ဲ္  ိဲ္မ  ျိ ာ
ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာေ္ ီ ်မ္ိံ္ာသမဲ္ အသး္ျ သ 
ျ္ေံ  ိဲ္မ ဲ့ေ္ာာေ ္ေသရအ ိိ ်ရာေ ္ သမဲ္ာ
ိာရဲ္်ဖမဲ ္ဲ့ီ ိ္း မး္ျညာ 
 
အိမရ္ာေြမျမျ္ျိ ာိာရဲ္် ဖမဲ ္ဲ့  ိီ ြ္မဲ္် ာ 
 
ေံာျ္ ီ ်ေ္သမ္်ိာမွ ရဲ္်ာ္ျ္ေ္မီ 
အေ ာျ္အ ာ်ာေ ဲ္ဲ့ာြဖး္ျဲ့ိမျ္ြးဲ္  ဲ္မ္ျ္ မ္ာ် 
ရ ိမ ဲ့ီ ္ဲ္ာ ိ ျမည္နယ္ီမံ္္ွ  အသး္ျသျ္ာ
ေံ ိ ဲ္မ ဲ့ေ္ာာေ ္ေသရအ း္မ္ိဳး္ေရ်ေ ္ ရ ာိ
ေ္သမ္်ိာမ္ာ်ာမ သ္းီ သဲ္ရီ ် ္ိ န သဲ္္မဲ္်ရ မး္ျညာ
ိမုမီံ္နမမ ရံ ္ 
ေ  ္ီ ာျ္ ာ်ြမဲ္်  (းီ ိ ီယယယန)  ေ ဲ ္ဲ့ာ  ီး္ဲ ံ္်  ိ္ ္(ျ)ာ
(းီ ိ ီယယ၃၆)ာမ္ာ်မ ာာအိမရ္ာေြမျမျ္ျိ ာိသဲ ္
ိာရဲ္် ဖမဲ ္ဲ့  ိီ ာ္ေ္ားီ ိ ီ
မ္ာ်ြဖိ္္ း္ျညာေီ ္ာျ ္ာ်ရာသမဲ္ျမည္နယ္ီမံ ္္ွ ာမ ာေ္
ေ္သမ္်ိာ ာ်ရ ိမ ဲ့ီ ္ဲ္မိမိသမဲ္မံ္နအး္မီရမမဲ ္ဲ့ရ ိောျာ
ျာဲ္်ာျိ ာေီ ္ာျ္ ာ်္ွ ာမ 
မ ာေဖကြးရံ္ီိ း ္း္ျညီ း္ဲံ္်ိ္္ 
(ျ) မ းိ ဲ္  ိဲ္မ ၏ာမံ္နမ ံ္်ေြမသံ္ဖိ ်ာေ ဲ္ဲ့ာေး်ရံ္ာရိ  
အောျမ်မ္ာ်ျိ  ိာရဲ္်ြးိဳ  ိး မး္ျညာမံ္နအးာ္ောျာဲ္် ာအေ
အောျာဲ္် ာျာ်ိာ (The Notice of Appointment) 
(းီ ိယီယယ ) ျိ  
ာေီ ္ာျ္ီ ာေ ဲ္ဲ့အသွ ြဖး္ျဲ့ိမျ္ရး မး္ျညာေ
ာေ္သမ္်ိာမ္ာ်ာမ သ္းီ သဲ္ရီ ်ာ္း္ျာည္နယဲ္်ေရမ် မ္ည္နယ္ 

ောျာဲ္်ာေိ နသိ္ိာျိ  သိ္းသ္ာီ ္ဲ္ာသိ္ႀျိမ္ာ
ရျ္္သသးသ္ာ၃ားသ္သိသျိိ ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မ  
္သ္မ သ္ေး်္း္ျဲ့ားီ မ ံ္ာ  း္ေ ေ္ာာ္သ
္သဲ္်ိာာသိ္ေိာဲ္သမဲ္ာ း္ျဲ့္မဲ္်ာရမ
ရမး္ျညာေိ နသိ္ိာသမဲ္ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ာမံ္နအး္ာြမ
ြမဲ္်ာေ ဲ္ဲ့ာေ္သမ္်ိာာျိ ာအသး္ျြးိဳြမဲ္်ာအာ
အာ်ာျံ္နျမျ္ီိ ျာျံ္နျမျ္ေိ ဲ္ောျာဲ္်ား ရ ိာ္းျ
္း္ျညာ း္မီ ာေိ နသိ္ိာာသမဲ္ာောျမ်ရ ဲ္မ္ာ်အာေံာေ 
ေ ဲ္ဲ့ာမိမိသိ နရရံ္ရ ိာ္း္ျမ္ာ်ျိ ာေသာဲ္်မီာေ 
ေ ိဲ္ောျာဲ္်ာေ ဲ္ဲ့ာည္နယဲ္်အသမျ္ီိ အး္မ္ျ္ာမ္
မ္ာ်ာာျိ ာအ္ိေး်ာအောျာဲ္်ာျာ်ာရမး္ျညာအမး္ျ 
မီိ သိ၀ံမ္မီ္ျ္ာ(းီ ိာီယယယ၆)ာ္ိ နမဟ သ္ ျိ ည္္နယာ
ိာ်  ီည္္နယ၏မ၀ီံမ္္ျ္ာ(းီ ိာီယယယ၅)ာ
ျိ ာေီ ္ာျ္ာီ ာေ ဲ္ဲ့အသွ သမ  ြဖး္ျဲ့ိမျ္သဲ္္မဲ္
ဲ္်ရမး္ျညမီာ၀ံ္မ္ျ္ာျိ ာေ္သမ္်ိာသမဲ္ ဲ္်ာိိ
ိိသ္၀ဲ္ိာ်္ွ ာအာ်ီီ ်မ ာိာ
ိာအာ်ြဖဲ္ဲ့အသိအျ္ေရ်္ာ် ္ျ္းျ ာျဲ္်ီမသ္ာမ
 မမဲ ္ဲ့ြးိဳ ာ်ီ ္ဲ္ာအမး္ျမီာိသိမီ၀ံ္ာမ္
မ္ျ္ျိ အ္ီ ်ာြးိဳေ ိဲ္္း္ျညာျသ
ျသိမီ၀ံ္မ္ျ္ျဲ္်ီမသ္မမဲ္ဲ့ာျိ ာေ္သမ္်ိာာသမ
သမဲ္ ဲ္်ာိိသ္၀ဲ္ိာ်္ွ ာအာ်ီီ ်သိ နာမ ာိာ
ိာြဖဲ္ဲ့ ဲ္်အသိအျ္ျဲ္်ီမသ္္ျ္းျ ာမမဲ္ဲ့ြးိဳ ာ်ြမဲ္် 
မရ မိ ဲီ့  ္ဲ္ာျိ ည္နယ္ိာ်ာီ ည္နယ္၏မီ၀ံ္မ္ျ္ျိ  
အ္ီ ်ြးိဳာရ္း္ျညာမီ၀ံ္းီ ိီျိ ာအာမမာီျ 
ျ မၸ ုသိ္မ မ ာ
သိ္ ဲ္ဲ့သရာ်၀ဲ္ာြဖိ္ေိရမး္ျညာေ္သမ
သမ္်ာိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်မ ာသိ္ ဲ္ဲ့ာ၀ံ
၀ံ္ေ ာဲ္ာမ မ္ာ်ာေး်ေံေ္ာျ မၸ ုာမ္ာ်ီး္ျ်ရ ိား 
း ာ္း္ျည ိသ္ိ၀ဲ္ိ ာ် ွ္ မ္ာ်ိာရဲ္်  (းီ ိ ီယယ၀ )ာျိ ား ာ
သး သး္ျ်ာသ
သဲ္္မဲ္်ရမး္ျြဖိ္ေ္ာ္ီး္ျ်ာမံ္နအး္ၿးု်ာေံ
ေံာျ္ာရျ္ေး ဲ္်န၀ာအသမဲ္်သဲ္ာ္မဲ္်ရမး္ျည 
ည္နယဲ္်ိာရဲ္်သမဲ္ာအမး္ျာီိ
ီိး္ိာာေ္သမ္်ိာအရာ ျ္မီမး္ျဲ့္ွ မ္ာ်ာေ 
ေ ဲ္ဲ့ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ေသာ္ိး္းီ ာေ္သမ္်ိာသမဲ္
ဲ္ေဖကာြးး ရ ိြမဲ္်ာမရ ိေိျာမွ ာ္း
္းေ ောျာဲ္်အရာအ
အာေမမိ ာ်အေမမမီာြဖိ္  ိျ္ြမဲ္်မ္ာ်း  ဲ္္း္ျညာ
ညာအေြမအေံာအာရး္ရး္ာေးကာမွ 
မွ သး္ျ ာ း္သိ ်းီ ိီမ္ာ်ီး္ျ်ာီ 
ီ ိအး္ေိ ဲ္္း္ျညာေီ ္ာျ္ီ ာာျိ သဲ္္မဲ္်ာ္ွ 
္ွ မ ာာ
ေမရုီဲ္်ာြးး္ျာံည္နယ္သမဲ္ာေံ ိ ဲ္္ွ ာမဟ သ္မ ဲ့ာီ ္ဲ္ာ
ဌာေံာျိ ည္္နယိာ်  ီည္္နယာမံ္နအးြ္မဲ္် ာ(းီ ိ ီယယ၀၆)ာ
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ျိ ီ ိအး္ာ္
္း္ျညျိ ျ္းုျ္ဲ္ဲ့ေသာ္္ွ မ ာေီ ္ာျ္ ာ်ာြမ
ြမဲ္်ာမရ ိီ ္ဲ္ာ္ု် ိာ်ေး်မရီာ္း္ျဲ့ာိိ
ိသ္ိ ဲ္ိ ာ် ွ္ မ္ာ်ာအာ်ာီီ ် ီမ ာျိ ည္္နယာိာ်ာ  ီ
 ီည္္နယာမံ္နအး္္ း္ျျိ ာေျ္ာံး္္ ေဘာသွ ောျာဲ္် ာ(းီ ိ ီ

ယယယ၈)ာျိ ရရ ရိံာ္ီိ အး္္ း္ျည 
မီ၀ံ္မ္ျ္သဲ္္ မဲ ္် ရံ္ီ ိ အးမ္္ျ္ာာိသ္ိ ဲ္ိ ာ် ွ္ မ္ာ်ာ
ာအာ်ာီီ ်မ ာမ၀ီံမ္္ျ္ျဲ္် မီသ္မမဲ ္ဲ့(းီ ိာီယယယ ) 
ျိ သဲ္္မဲ္်ရံ္ီိ အး္္း္ျညာေ္
ေ္သမ္်ိာာမ 
မ မီ၀ံ္မ္ျ္ျဲ္်ီမသ္မမဲ္ဲ့မြးိဳဘ ာေြမအျ္ိိဳ်ေ ာဲ္ာမ
ာမ ာိသိမီ၀ံ္မ္ျ္ာသဲ္္မဲ္်ေိရံ္ျိ ာ ေဆြးိဳမ ဲ့ီ ္ဲ္္ာအေ
အောျာဲ္်ာျာ်ရံ္္ု်ိာ်ေး်မီရ္း္ျဲ့ာိိသ္၀ဲ္ 
ိာ်္ွ မ္ာ်္ိ န  သ္ာြးံ္ောျးျာမး္ျညာမီ
မီ၀ံ္မ္ျ္ြးိဳာီ း္ရံ္ီိ အး္မ္ျ္ာမ္ာ်ျိ ာေ္
ေ္ာသမ္်ိာမ ာျဲ္်ီမသ္မမဲ္ဲ့ြးိဳြမဲ္်ာမရ
မရ ိမ ဲ့ီ ္ဲ္ာ
ေ ဲ္ဲ့ာအိမ္ရာေြမျမျ္မ ာအမး္ျမီာမီ၀ံ္မ္ျ္ာြးိဳာီ 
ီ း္ာေိရံ္ာ ေဆြးိဳမ ဲ့ီ ္ဲ္ာမ ီံမ္္ျ္ေသာဲ္်   ိ ြမဲ္်  ျိ ာ
ိမံ ္န  ီသ္ာောျာဲ္်  (းီ ိ ီယယယ ) အာ်ာ
ိိသ္၀ဲ္ိာ်္ွ မ္ာ်အာ်ီီ ်မ ာသဲ္္မဲ္် 
ာျရမး္ျည ိ ိိသ္ ဲ္ိာ်္ွ  ီ္ိ နအောျာဲ္်ာျာ်ိာီိ 
 အး္မ္ျ္ျိ ျိ ေရ ာဲ္သိမ္်ရံ္အီိ နဲ ာာိိသ၀္ဲ္ိာ်္ွ 
္ွ ာ
မး္ျ္ွ မ ိ  အောျာဲ္် ာျာ်ိာျဲ္် မီသ္မမဲ ္ဲ့(းီ ိယီယ၀ယ)ာ
အာ်ီျ္မ သ္ေရ် ိ ်ာျရမး္ျညာ 
 
ျိ ည္္နယိာ်  ီည္္နယာမံ္နအးြ္မဲ္်  
 
ေ္သမ္်ိာမ္ာ်ာမ သ္းီ သဲ္ဌာံလာအရာရိ မ ာေ္သမ္်ိာ 
ျိ ာအသး္ျြးိဳြမဲ္်ာေ ဲ္ဲ့ေ္သမ္်ာိား အသိ ဲ္်ာေ ာဲ္ 
ရမျ္ရံ္ာ
အသမျ္ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မံ္နအး္ရံ္ေ္သမ္်ိာာျိ 
ိ ီျ္မီေွ ိဲ္္း္ျညာိမုမီံ္နမမ ရံ္ိ ာ (Letters of 

Administration) ျိ   သ္ေး်္း္ျာေ ဲ္ဲ့ာျိ ည္နယ္ိာ် 

ီ ည္နယ္၏ီ း္းိ ဲ္မမဲ ္ဲ့ာေ ဲ္ဲ့ာသာ၀ံ္မ္ာ်ာိသဲ္ ္း္ျညာ
ိာမ္ာ်ျိ   း္ေး်ာြမဲ္်ာြဖဲ္ဲ့ာေ္ 
သမ္်ိာမ္ာ်ာမ သ္းီ သဲ္အရာရ ိ္း္ျာေမရုီဲ္်ာြးး္ျ
း္ျံည္နယ္ာ္းေ အရာ္ု်ိာ်ေး်ရမး္ျဲ့ားျ ံ္ 
ာျာ်မ္ျ္အမိံ္နမ္ာ်ျိ  ီိ ျ္ံာ္း္ျညည္နယဲ္်သိ နမ ာားီ မ ံ ္
အာ်ြဖဲ္ဲ့ာေ္သမ္်ိား ာီွ း ဂ ိိဳီ္၏ာအမး္ျလာအိ
အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္လာျေီ်မ္ာ်ာိ
ိ္း္ျသိ နေ ဲ္ဲ့ာောျမ်ရ ဲ္ာမ္ာ်္ိ န ္ ိနမဟ သ္ာအြမာ်္ွ ာသ
သိ္္ု်္ု်ြဖဲ္ဲ့ိသဲ္ ္း္ျညာိုမီမံ္နမမ  ိား ာီ း္းိ ဲ္ မမဲ ဲ့ ္

မ္ာ်ျိ ာေမရု ီဲ္်ြးး္ျံည္နယ္ာ္းေ  အရျံ္န္သ္မ္ျ္ 
မ္ာ်ရ ိ္း္ျညာေအာျ္း သ ိနမ ာာမ္ံ္ီ း္ ာ်ရမး္ျဲ့ာီွ  
း ဂ ိိဳီ္မ္ာ်ိာရဲ္်၏ာသိ္ိိသ္သိ္ေ ္ြဖိ္ာ္း္ျညာ 
 (ယ)ာယ၈ေ ိ္ေအာျ္ 
 (န)ာိိသ္းိ ဲ္် ိ ဲ္ရာာမြးး္ျဲ့မု္ွ  
ာ(၃)ာြးိ္မ ႀျု်အသမျ္ြးိ္  ္္မီရဘွ ်္ွ  
ာ( )ာအၿမ သမ္်ာေံ ိ ဲ္မမဲ ္ဲ့ာရ္ွ မဟ သ္မ ဲ့ီ ္ဲ္ာ 
     အေမရိျံေ္ ိဲ္ဲီ္ာ်မဟ သ္္ွ ာ 
(ျ)ာေ္ ီ ်္ွ ၏ာအိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ 
 (မ)ာေ္ ီ ်္ွ ၏ာမ္ိိဳ်ရိ ်ိ္္ ျ္ 
 (ဂ)ာေ္ ီ ်္ွ ၏ာ္ာ်္မု်ာေြမ်ြမိ္ 
     ္ိ နမဟ သ ္
ာ(ဃ)ာေ္ ီ ်္ွ ၏ာေမမ် ြမဲ္်  
မံ္နအး္ၿးု်ို်္း္ျဲ့ေံာျ္ေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္
ဲ္ဌာံရီ ်မ ာမြဖိ္မေံီ း္ရမး္ျဲ့ာီ း္ဲံ္် ိ္္အမ ာသမ ာဖမဲ ္ဲ့ 
ီ ိ္ၿးု်ာၿးု်ာို်ရမး္ျာေံာျ္ ီ ်ရျ္ ျိ ာ  သ္ြးံ ္
ေး်မး္ျညားီ မ ံ္အိမ္ရာေြမျမျ္ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ာအေ
အေံြဖဲ္ဲ့ာ္
္ဲ္ဲ့သမဲ္ာ္ဲ္ဲ့သဲ္ဲ့ာေီ ္ာျ္းသ္ိ မာာီီ နီိိ ျ္  သ ္
ႀျိိဳ်းမ္် ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ာောျမ်ရ ဲ္မ္ာ် အာ်ီီ ်၏ာအမ
အမး္ျမ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ေံရး္ 
ီိး္ိာမ္ာ်ျိ ေ္မ္ာိမာေီဲ့ီာာိိိိ္  ာ
 ိ ောျမ်ရ ဲ္မ္ာ်  ီ္ိ နာ
အောျာဲ္်ာျာ်ိာား ိနေး်ရံ္ီိ အး္္း္ျညာျိ ည္နယ္ိာ်ီ 
ီ ည္နယ္ာြဖိ္္ွ မ  ီး္ျ်ာရျ္ေး ဲ္်ာ(န၀)ာအသမဲ္်ာ္သ
္သဲ္်ိာသိ ျ္ာမ ္ဲ္ဲ့အာ်ာေး်အး္ီာေ္ာာမံ
မံ္နအး္ောျာဲ္်ာံိ နသိ္ိာေျာ္းု မ္ာ် ျိ ာ
ိိသ္ ဲ္ိာ်္ွ အာ် ီီ ် ီ္ိ နာ့ာရီ ်မ ာေး်းိ နရံ္ာေ 
ေ ဲ္ဲ့မံ္နအး္ၿးု်ာ၃ာီအသမဲ္် 
ိိ္သမ္်ာအေ္်ိိသ္ာေ ဲ္ဲ့ာ္သဲ္်အမ္ျ္ အီျ္ာ
အိုရဲ္မီိာအာ် ဲ္်ာမံ္န ာ်ၿးု်ာ၉ာီာအသမဲ္်ာိာ
ိာရဲ္်အဲ္်မ္ာ် ျိ သဲ ္္မဲ္်ရမး္ျညာိိသ္၀ဲ္ိာ်ေ္ာ 
ီွ မ္ာ်၏ာိာရဲ္်အသိ အျ္အြးး္ျဲ့ အိီ  ျိ ာည္နယမဲ္ျာ
ိာရဲ္်ြးိဳိ  ာ်ြမဲ္်ာမရ
မရ ိမ ဲ့ီ ္ဲ္ိိသ္၀ဲ္ိာ်ေ္ာီွ မ္ာ်ိာရဲ္်ျိ ာိားိ န္ေျာၤ 
သာအး အ၀ဲ္ မ ံ ္ျံ္ေ္ာာီိး္ိာ 
မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာ္ျ္ ိ ဲ္ရာအဖမ နအိး္ျ်မ္ာ်၏ာ ျ္္မည္နယ္ရ 
မး္ျဲ့ာီွ မ္ာ်ိာရဲ္်ျိ ာရျ္ေး ဲ္် (န၀)ာ
အသမဲ္်သဲ္ာ္မဲ္်ရမး္ျည 
 
း ကိး္ျ်ိာရဲ္် အေ္်ိသ္ိ 
 
ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မံ္နအး္ၿးု်၃ီအသမဲ္်ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ 
္း္ျာျမည္နယ္ီမံ္္ွ သိ္ာ္ု်သး္ျ် းိ ဲ ္  ိဲ္ေ္ာားိ
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းိကး္ျ်ိာရဲ္်အေ္် ိိသ္ေ ဲ္ဲ့ ျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ အြမာ်ာ
္ွ မ္ာ်ာ
ေ ဲ္ဲ့  ိေး ဲ္်းိ ဲ္  ိဲ္မ ာမ္ာ်ျိ ိာရဲ္်ြးိဳိ  ာသဲ
သဲ္ြးရမး္ျညားိ ဲ္  ိဲ္မ  သိ ္မ ာ၏အေ္်ိိသ္ျိ ာ
ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ေ္ာ ီ ်္း္ျဲ့ေံနရ ိာည္နယဲ္်၏ာေိ္် ျမျ္ 
သမဲ္်ရ ိာအာျမ္်ဖ္ဲ္်သံ္ဖိ ်ေ ဲ္ဲ့ာည္နယဲ္်သ ိန ေ ဲဲ့ ္
 ျ္ေမည္နယ္ေံေ ိဲ္ေ္ာေး ဲ္ေ ီာ ာ်ြမဲ္်ာအ မ္ိိဳ် အိာ်လာ
းမာ ေ ဲ္ဲ့ာအရ သ္အရ ဲ္် အသာ် အ ု်မ္ာ်ျိ ာ
ြးး္ျဲ့ိီ ီီ ေီာျ္ိမာာိာရဲ္်ြးိဳ ီ းာ္
ေဖကြးရမး္ျညာအိမ္ရာာေြမျမျ္ာေ ဲ္ဲ့ာေ ိ္ရ း္ျဲ ာ်ရမ္် 
 ာ်ာေ္ာားိ ဲ ္  ိဲ္မ မ္ာ် အသမျ္ာည္နယဲ္်သ ိန အာ်ာ
ေးကီမဲ္ာေအာဲ္ီ ီေီာျ္ိမာာေဖကာြးေး် ရမး္ျညာျမည္နယ္ 
ီမံ္ေ္ာေံနရ ိာည္နယဲ္်သိ န၏ာရာြဖသ ္သံ္ဖိ ်ျိ ာ
ေဖကြးရမး္ျညည္နယဲ္်္ိ နရာြဖသ္ရား“မံ္န 
မ ံ္်ေြမအာ်ာြဖဲ္ဲ့”(approximate) ္ ိနမဟ သ္ာအီာ် 
သွ ိျာ်ီီ ်မ္ာ်အ္ီ ်ာြးိဳာြမဲ္်ျိ မမဲ ္ဲ့မြးိဳး ည 
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ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယမ္ ေအာျး္ သိ နျိ ရာြဖသ္ံ  ိဲ ္
္းျ ္
 
(ယ)ာေမာ္ေသာ္ည္နယာ္္မ္ာ်-ာေိ္်ျမျ္ေး ျ္ေိ္်ာအသ
အသ ိဲ္်သံ္ဖိ ်ြဖသ္မးျ္ဲ့အိာ် ျိ ည္နယ္ိာ်  ီည္နယ္ ္း္ျာ(ျ) 
အမ္ိိဳ်္ာ်ာိျ္သး္ည္နယာ္္ေရာဲ္်ာ၀ည္နယ္ ွ္ မ္ာ်အ္ဲ္်ႀျု် 
(The National Automobile Dealers’ Association)ာ၏ာ
သိ္ းသ္ရိ္ည္နယာ္္ာီမ္်းျ ံ္ိာအ း္ာ္ိ နမဟ သ္ာ(မ)ာေ္
ေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ာအရ
အရာရ ိရီ ်မ ာြးဌာံ္်ေ္ာာအီာ်သွ ာေိ္်ေ ံ္် 
ီမ္်းျ ံ္မ္ာ်၏ား္မ္်မ ္ေိ္်ေ ံ္် မ္ာ်ာ
ေးကသမဲ္အေြမြးိဳ ရာြဖသ္ရမးျ္ညာ 
(န) အမ္ိိဳ်္ာ်ာ္ ိနမဟ သ္ာေ ္သမဲ္် ရ ိိေသာဲ့ 
ရ ည္နယ္ည္နယာေိ္်ာျမျ္ ိ ဲ္ရ ိာိေသာဲ့ိာရဲ္်ာ္ ိနမဟ သ္ာေ 
ေ ိ္ဖျ္း သု သိ နအာျာ်သိ ျ္ရိ ျ္အေရာဲ္် အ၀ည္နယာ္
ီ း္ ာ်ေ္ာအိ ရ ည္နယ္ည္နယာီျ္မ သ္မ္ာ်(OTC/Over-

the-counter)  
(၃)အာမမြီမဲ္်မ္ာ်လာအောျမ် ျိ ြးံ္ ီး္ျေး်  း္ ရံ္ာျ 
သိြးိဳေ္ာိာာေ 
ေ ဲ္ဲ့ာေမ္်ေဲမမ္ာ်အး အ၀ဲ္ာျမည္နယ္ မီံ္္ွ မ ာအြ
အြမာ် ွ္ မ္ာ်္ိ နေး်ရံ္ရ ိေ္ာ(မေး်ရေ္်္း္ျဲ့)အောျမ်  
မ္ာ်ာ 
( )ဘ ္ိာရဲ္်မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ေဲမ္ာ်မ္ာ် ေ ဲ္ဲ့ 
(၅)္ျ္ရမည္္နယႀျု်ိ ေဲမိ ာရဲ္်ာ(IRA) (Indiviaual 

Retirerment Account)  ျ္မီ္ွ အမးျ္မ ဲ့ာ
ရရံ္ရ ိာေ္ာာအိမ္ရာေြမျမျ္ေ ဲ္ဲ့အ္ျ္အာမမီောျ်
ျ်မီိာ်ာမမဲ္ဲ့မ္ာ် 
 
ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယသ္ိ္္ ု်  အေံြဖဲ္ဲ့ာျ္ံး္ ကိးျ္် းိ ဲ  ္
  ိဲမ္ အမ္ိိဳ်အမးျာ္မ္ာ် အသမျာ္ျိ ည္နယျ္္ိိဳ်မး ာ
အသသျဲ္် ေ္ာာအရးျအ္ြမဲ္် ရ ာိရာြဖသ္္ ွ ာ၏ာ
၏ာရာြဖသေ္း်ြမဲ္် ရ ရိမးျည္  အိမ္ည္နယာေြမျမျ္ 
ေ ဲ္ဲ့ာေ ိ္ရ းျ္ဲ ာ်ရမ္်ြမဲ္်ားိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ် မ ာမွ ာ
အမမံ္ာေျာျ္မီရံ္ာအ
အသမျ္ေံာျ္ ီ ်အြဖိ္ ီ ်အမ္္္ိံ္အ ိ္္ေဲမ
ဲမ္ာ်ြဖဲ္ဲ့ရာြဖသ္ရံ္ (့ရာာြဖသ္ံ းျ္် 
မ ာီည္္နယည္နယာေြမ္ိ္ာေသာေြမာ္ိ နမ ဟ သ္ာ
ံ ိဲ္ဲီာေသာ္မ ာမ သ ္းီ သဲ္ိာရဲ္်ြးိဳ ာ်ေ္ာာေြမမ္ာ်သမဲ္ 
အ္ီ ်ာြးိဳ မရး )ာာ 
 
္သဲ္် အမ္ျအ္ီျမ္္ာ်ျိ ာအိရုဲမ္ြီမဲ္်  
 

မံ္နအး္မီရၿးု်ာ၃ာီအသမဲ ္်ာျိ ည္နယ္ိာ် ီ ည္္နယ ္း္ျာ
္သဲ္်အမ္ျ္အီျ္ာအ
အိုရဲ္မီိာျိ ာြးိဳိ ြးဲ္ ဲ္ာ ာသဲ္ြး ရမးျ္ညာ့ာ
းီ ိီေးကသမဲ္ာေဖကြးေ္ာ းိ ဲ္ 
  ိဲ္မ မ္ာ်မ ာာျမည္နယ္ မီံ္္ွ ာေ္ ီ ်္း္ျဲ့ာေံနသမ

သမဲ ္အာျ္ိိဳ် ို်းမာ်သိ္ မ ီီ ် 
 ျ္ာေီ ္ာဲ့ံးျ္်ေ္ာားိ ဲ္  ိဲ္ မ မ္ာ်ာ္ိ နမဟ သ္ာ
 ျ္မီမးျ္ဲ့ ွ္ ာရ ိေ္ာားိ ဲ္ာ  ိဲ္မ  
မ္ာ်ြဖိ္္း္ျညာ  ိနောျာဲ္ဲ့ ည္နယဲ္် းိ ဲ္   ိဲ္ မ မ္ာ်ာ
မ ာေ္သမ္်ိာသမဲ ္ား ေ္ာ ိးျ္် ျမ္်မ္ျ္မ္ာ် 
ျိ ီိ ျ္ံာမးျ္မဟ သ္ဘ လေ္သမ္်ိာမ ာ်မ ဲ့ြမဲ္
ဲ္်္းေ မ္ာ်ျိ ာီး္ျ်ီိ ျ္ံာမးျ္မဟ သ္း ညာအေ
အေမမ ျ္မီမမံ္ 
ျဲ္် မီသ္မမဲ္ဲ့ာြးိဳ ာ်ေ္ာားိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ်မ  သး ် 
မးျ္္းျ္ဲ့ာအြးးျ္ဲ့ အ၀မဟ သ္ေ္ားိ ဲ္  ိဲ္ြမဲ္်ာ္ိ
္ိ နမဟ သ္ာ
ျမည္နယ္ မီံ္္ွ ၏းိကးျ္် ိံ္်အဖမ နေး်အး္ြမဲ္်
္်ေ ဲ္ဲ့အးျု ွီ း ဂ ိိဳီ္သိ္္ု်ာ္ိ နမဟ သ္အဖ မ႕အိးျ္် 
သိ္မ မ ္ိ နာ
ီ  ေြးာဲ္်ေး်္း္ျဲ့မးျ္္း္ျဲ့းိ ဲ္  ိဲ္မ း ကိးျ္်
္်မ ိ အာ်ာအိုရဲ္မီရမးျ္ညာေအာျ္း မ္ာ်ာျိ
ျိ ာ္သဲ္်အမ္ျ္  အီျ္ာအိုရဲ္မီိာ သမဲ ္ 
 းျဲ့္္မဲ ္်ေ ိဲ္္း္ျည 

• းွ ်သမ းိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ် 

• မေ္ ီ ်မ နုေ ိအ္သမဲ ္်  းွ ်သမ းိ ဲ္  ိဲ္ မ အြဖိ္ 
မးျ္္းျ္ဲ့  ီ ေြးာဲ္်ေး်မ အး အ၀ဲ္ျမည္နယ္ မီံ္္ွ 

္ွ ၏းိ ္ဲ္  ိဲ္မ အာ်ေံာျ္ ီ ်ာြဖံ္နေ၀ေး်ြမဲ္်ျ ဲ့္ ိန 

ီ  ေြးာဲ္်ာေး်ာေ္ာ 

ျမည္နယ္ မီံ္္ွ းိ ဲ္မးျ္္းျ္ဲ့း ကိးျ္်အိိသ္အးိ ဲ္်မ ိ  

• အိမ္ည္နယာေြမျမျ္ ္ိ နမဟ သ္ သျိ ည္နယ္ေရးိ ဲ္   ိဲ္ 

မ သ ိနသမဲ္ မးျ္္းျ္ဲ့ အျ္ိိဳ်ို် းမာ် သိ္မ  ီီ ် 

မဟ သ္ေ္ာျမည္္နယီမံ ္္ွ  ္ျ္ရ ိ ဲ္ရ ာ် ရ ိိ္္၎၏ 

ိိ ်မိ ်မ ေအာျ္သမဲ္ ာ်ရ ိေ္ာ အ ျ္ိိဳ်ို်းမာ် 

• းုအိ  ုိာရဲ္်မ္ာ်(POD=Payable on Death) 

ျမည္နယ္ မီံ္ီ ္ဲ္ာေး်ရံ္ 

• ေ ိ္ိ္ရ္ေဲမ ္ိ နမဟ သ္ အြမာ်အိိ ်ရ ္ိ နမဟ သ္ 

း ဂ ီိျ ၀ံ္ မ္်းဲ္ိဲ္ ္ိ နမဟ သ္ာေ ာျ္းီဲ့ောျ် 

ရီးီ ေဲမ အိုအိ္္ 

• အိမ္ည္နယာေြမျမျ္္ိ နမဟ သ္း ဂ ီိျးိ ဲ္ ိ ဲ္မ အေးက

းကသိ္္ျ္သာ္ိ နမဟ သ္ ေ ိ္ အံးျ္် ဲည္နယ္အေးက 

မးျ္္းျ္ဲ့အသိ ် မ   ိ 

• သိ္မ္ိံ္ီီ ် းိ ဲ္  ိဲ္ြမဲ္်မဟ သ္ေ္ာ အိမ္ည္နယာာ

ေြမျမျ္ ္ိ နမဟ သ္း ဂ ီိျးိ ဲ္ ိ ဲ္မ  အေးက 

မးျ္္းျ္ဲ့ အသိ ်မ ိ   
 

ေမရုီ ဲ္် ာြးးျ္ံ ည္နယ၏္ာြးဲ္းရ ိ ျမည္နယ္ မီံ္္ွ ၏အမးျ္ေး ျ္ 
္ိ နမဟ သ္ ဘီ ိ  ေး ဲ္် းိ ဲ္  ိဲ္္းျ္ဲ့ အိမ္ ည္နယာေြမျမျ ္
္ိ နမဟ သ္ေ ိ္ရ းျ္ ဲ ာ်ရမ္် ာ် ္းျ္ဲ့ းိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ်ျိ  
္သဲ္်အမ္ျ္အီျ္အြဖိ္္္ာေး်းိ နအိုရဲ္မရီမးျ္ည  
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္သဲ္်အမ္ျ္အီျ္ အိုရဲ္မီိာ ိာရဲ္်း  
းိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ် အာ်ီီ ်ျိ  ့ ီျ္ိမ ိ ာေိာဲ္ဲည္နယ္ 
အေ္်ိိသ္ိိ္သမ္် အမံ္် (The Section for 
Inventories) သမဲ ္ာေဖကြးး ရ ိ ္း္ျဲ့ အသိ ဲ္်သံ္ဖိ ်မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ 
ရာြဖသ္ရံ္ီိ အး္္း္ျည  
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ိာရဲ္် မ္ာ် 
 
ျိ ည္္နယိာ်  ီည္နယ္မံ္နအး္ၿးု် ၉ီ အသမဲ ္် ျိ ည္္နယိာ် ီ ည္္နယမ  

ိာရဲ္် သိ္မ ျိ ြးိဳိ သဲြ္းရမးျ္ည   ိိာ 

ရဲ္်သမဲ ္ာေအာျ္း သိ န း  ၀ဲ္ရမးျ္ည    

• ိသဲ္္းျ္ဲ့ ီျ္ျ္ံ္မ ာ ိာရဲ္်ိိ္ 

သမ္်အေ္်ိိသ္သမဲ္သဲ္ြး အိုအရဲ္ 

မီ ာ်္း္ျဲ့း ိဲ္  ိ ဲ္မ မ္ာ်ြဖိ္္း္ျည  

• ေဲမရဲ္်အမ္ိိဳ်မ္ိိဳ် ီျ္မီရရ ိြမဲ္်မ္ာ် 

• ေ္ ီ ်္း္ျဲ့ေံနရျ္သမဲ္ း ိဲ္ ိ ဲ္ ္း္ျဲ့ 

း ကိးျ္်အေြးာဲ္်အီ  

• ၀ဲ္ေဲမ 

•   သ္ေး်ြမဲ္်မ္ာ် 

• ြဖံ္နေ ြမဲ္်ေ ဲ္ဲ့အမမံ္မ္ာ် 

• ေံာျ္ ီ ်ိာရဲ္်မဟ သ္မ ဲ့  ီ္ဲ္ေံာဲ္ီာမးျ

မးျဲ့္ိာရဲ္်မ္ာ်အသမျ္ီျ္ျ္ံ္ ာ်ရ ိ ရံ္  

ေ္သမ္်ိာ မ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်သမဲ ္ ည္နယဲ္် ိာရဲ္် းီ ိီမရ ိး လ 

္ိ နရာသမဲ ္ ီမ္်းျ ံ္မ္ျ ္အာြဖိ္ ္ီ ်ရံ္ံမွ ံာ 

းီ ိီရ ိး ္း္ျညည္နယဲ္်မ ာေံာျ္ ီ ်ိာရဲ္် 

မဟ သ္မ ဲ့  ီ္ဲ္ာေံာျ္ ျ္သမ ိ ာ ရဲ္်မ္ာ်ျိ  း မ ိာရဲ္် 

ျိ ြဖးျ္ဲ့ိမျ္သဲ္္မဲ ္်ၿးု် ည္နယဲ္်ျိ  မမဲ္ဲ့ြးိဳမ္ျ္ ရရ ိၿးု် ၆ 

ီအာျာလ ္ိ နမဟ သ ္း မ ိာရဲ္်ျိ ာြးဲ္ ဲ္ၿးု် ၉ 

ီအာျာ သမဲ ္သဲ္ ္မဲ ္် ေ ိဲ္္း္ျည ိာရဲ္်ျာီအ သမဲ ္် 

အိမ္ည္နယာေြမ ျမျ္မ ာသံ္ဖိ ် မရ ိာေသာဲ့  ီ္ဲ္ 

ိာရဲ္်ရ ိေ္ာ္ီး္ျ် သံ္ဖိ ်မရ ိာောျာဲ္်ျိ  ျ္မ္်ျ္ိမ္ီ ာ 

သဲ္္မဲ ္် ရမးျ္ည   ိိာ ရဲ္် ္ ိနမဟ သ္ ျ္မ္်ျ္ိမ္ီ ာ မ ံ္ 

ျံ္ောျာဲ္်ျိ  အသး္ျြးိဳရၿးု်ာေဲမိ ာရဲ္် ္ ိနမ 

ဟ သ္ျ္မ္်ျ္ိမ္ီ ာအာ် အောျာဲ္်ာျာ် ိာျိ  ေိ န သိ္ိာ 

ရရ ိရံ္ ိမံ္နီ သ္ မ ာ်္း္ျဲ့ ိိသ္၀ဲ္ိာ် ္ွ အာ်ီီ ် 

 ီ္ိ နာေး်းိ နရမးျ္ည 

ေအာျ္ေဖကြးး ံမွ ံာအသးျ္ြးိဳြမဲ္်ေ ဲ္ဲ့ေိ နသ

နသိ္သမဲ ္း ၀ဲ္ရံ္ီ ိအး္ေ္ာအမ္ျ္အီျ္မ္ာ်ျိ ာျး္ျ

းျ္ဲ့း ည  

 
ိာရဲ္် ျိ အသး္ျြးိဳြမဲ္်                                

MD RULE 6-417(b)(9)  
မမ ံ မ္ျံ ္မျ ္ိ ြမဲ္် အသမျ ္ ျ္မရီ ေိ ဲ ္္ းျ္ဲ့ာြးိ ္

   မ္္ာ်ျိ  ္ိံ ာ်ီးျ ္ ီ္ျ ္ ျၽမေ ္းမ္  

သးျာ္ျးျာ္ ေီ်ံျ ္ ိမာေြးာ  ိ အသးျြ္းိဳ အး္္ းျ ္

မ ာာ ေအာျာ္ေဖကြးး မ သသ္မ္် မ သရ္ာ(ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယ၏္ိာရ

ဲ္် ) သမဲ း္ ရ ာိ ေ္ာ အောျာဲ္် အရာမ္ာ်အာ် 

ျၽမေ ္း္္ ိံ ာ်ီးျ္္ မ ္  မ ံ ျ္ံာ္ ောျာဲ္်  

အမိ ဲ အ္မာ  ိး ္းျည္  

 
                     ျိ ည္္နယိာ်  ီည္္နယမ  

             (ီျ္မ သ္  ိ်ရံာ္ီိ အး္္ း္ျ) 
 

                        ာာာာာာာေရ ႕ေံ 
           (ရ မိ ဲီ့  ္ ဲာ္ီျ္မ သ္  ိ်ရံာ္ီိ အး္္ း္ျည) 

 
             ၀ံေ္ ာဲမ္ အသမျ္ာ္ျ္ေ္မီီ ျ္မ သ္ 

                      MD RULE 6-417 (d) 
 

 ျၽမေ ္း္ မ ာ္ျ္ေ္မီအး္္း္ျမ ာာ     ာန
န၀ယ၉ာ
ေ နံရျ္ာသမဲ ္ာသီ ိး္ေမ ဲ္်မမံ္ာေး်ေ ာဲ္ာၿးု်ေ
်ေ္ာာေ ိနသိ္ိာမ္ာ်ျိ ာေအာျ္ေဖကြးာိာ
ိာရဲ္်း ာိိသ္ာ၀ဲ္ိာ် ွ္ ာီွ း ဂ ိိဳီ္မ္ာ် ီ္ိ နျၽမေ ္း္မ ားိ
းိ နေ ာဲ္မ ဲ့း ္း္ျညာေ ိနသိ္ိာာသမဲ ္(ယ)သဲ္ြးမ္ျ္ာ္ 
္ ိနမဟ သ္ာည္နယဲ္်အိာ်ာျ္မ္်ျ္ိမ္ီ ာာျိ
ျိ ာသဲ္္မဲ ္်္း္ျညာ(န)ည္နယဲ္်ျိ ရရ ိ္ွ ာမ 
မ ာီျ္မမီေ ိဲ္ိရာာရ မိ ဲ့  ီ္ဲ္ာ့ာ
့ာသဲ္ြးမ္ျ္ျိ ာသရာ်ရီ ်မ ာီျ္မီအာသးျ
သး္ျြးိဳာေ္ာာအမိံ္န  သ္ြးံ္ၿးု်ရျ္ာေး ဲ္်ာန၀ာအာသမ
သမဲ ္်ာျံ္နာျမျ္ေ ိဲ္္း္ျညာ(၃)ာည္နယမ
ည္နယမ  ျ္းိ မ ိ္ိရ ိီ ိ  ီ္ဲ္ာေ္သမ္်ာိာမ္ာ်ာမ သ္းီ သဲ္ရီ
ရီ ်ရ ိာအိမ္ည္နယာေြမဖိ ဲ္သမဲ ္ာာျး္ျဲ့ာရ ာေ ိဲ္ာ္ျ
္ျ ဲ့  ္ိနာျိ ည္နယ္ိာ်  ီည္နယ္ာ္ိ နမဟ သ္ာေရ ႕ေံအာ်ာ ျ္ 
မ္ည္္နယ ာေမ်ြမံ္်ေ ိဲ္း ္း္ျညာ( )ာျိ ည္္နယိာ်  ီည္နယ္ြဖိ္

ိ္္ွ အာ်ာ္ဲ္ဲ့မ ေသာဲ္်  ိ မ ဲ့ ီ ္ဲ္ည္နယဲ္် မ ာ
သဲ္ြးမ္ျ္ာ္ ိနမဟ သ္ျ္မ္်ျ္ိမ္ မျ္  ိမ္ျ္ေျာ
ျာ္းုသိ္ေိာဲ္ျိ ာေ ိနသိ္ိာာီျ
ီျ္မီရရ ိ္း္ျဲ့ာိိသ္၀ဲ္ိာ် ွ္ ာမ
မးျ္ ွ္ မ ိ  ီ္ ိနာ း္မီေး်းိ နေး်း မးျ္ညာ(၅
(၅)သရာ်ရီ ်မ ာီျ္မီအသး္ျြးိဳာည္နယဲ
ည္နယဲ္်ြဖံ္နေ၀ ာ်မ္ျ္ျိ ာရျ္ေး ဲ္်ာ၃၀
၃၀ာအသမဲ ္်ာသရာ်ရီ ်မ ာအမိံ္န  သ္ာြးံ္ ာအသ
အသး္ျြဖိ္း မးျ္ညာ 
 

ိသိ၀္ဲ္ိ ာ်္ွ မ္ာ်၏ာအမးျမ္္ာ်ေ ဲဲ့္ာီးိ္ိ ာမ္ာ်လ 
 

                       ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယမ္္ာ်မ  

              (ီျမ္ သေ္ရ် ိ ် ရံ္ီ ိ အး္္ းျ)္  

                             ာေရ ႕ေံမ   

          (ရ မိ ဲီ့  ္ ဲ္ီ ျမ္ သေ္ရ်  ိ်ရံ္ီ ိ အး္္ းျ)္ 
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ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယ၏္ာေျာ္မရ ဲ  ္
ေ ဲ ္ဲ့ာေရ ႕ေံအျ္ိိဳ်ေ ာဲမ္မ္ာ်လ  
 

ျိ ည္္နယိာ်  ီည္နယ္ေ ဲ္ဲ့ာေရ ႕ေံသိ န မ  အိမ္ ရာေြမ ျမျ္ အသမျ ္

ီိ ္ျ္ း ေ ာဲ္ရမျ္ေး်ေ္ာ ိုမီ မံ္နမမ မ ၀ံ္ာေ ာဲ္မ အာ

ြဖိ္   ိျ္္ဲ္ဲ့ေ္ာ အဖိ ် ္ာ်ံာ်ျိ  ရရ ိရ မးျ္ည ိုမီမံ္န 

မမ ေး်ရေ္ာ းိ ဲ္  ိဲ္မ  အိမ္ရာေြမျမျ္မ ာာေ ကီာ 

န၀,၀၀၀ မေျ္ာ္ ီ ္ဲ္ာေျာ ္မရ ဲ္မမ ာ အာျမ္်ဖ္ဲ္် 

သံ္ဖိ ်၏ ၉%  ျ္မးိ ေိရညာေ ကီာ န၀,၀၀၀ အ 

 ျ္ြဖိ္ီ ္ဲ္ာေျာ္မရ ဲ္မာေ ကီာ ယ၈၀၀ ေ ဲ္ဲ့ မးျ္ည 

ိုမီမံ္န မမ ေး်ရေ္ာ းိ ဲ္  ိဲ္မ  အိမ္ရာေြမျမျ္မ ာာေ ကီာ 

န၀,၀၀၀ အ ျ္ာြဖိ္ီ ္ဲ္ေျာ္မရ ဲ္မာေ ကီာ ယ၈၀၀ 

ေ ဲ္ဲ့အာျမ္်ဖ္ဲ္်သံ္ဖိ ်၏ ၃.၆%ည အိမ္ရာေြမျမျ္အသမျ္ 

ျိ ည္္နယိာ်  ီည္နယ္ေ ဲ္ဲ့ာေရ ႕ာေံ္ိ န 

မးျ္္းျ္ဲ့ာေး်ေမ္ြမဲ္်မ ိ ျိ ာေအာျ္ာေဖကြးး ရ ိေ္ာ 

္ျ္  ိဲ္ရာ အမ္ျ္အီျ္မ္ာ် ျိ ာြဖးျ္ဲ့ မ္ဲ္်ၿးု်မ ္ာ 

မမဲ္ဲ့ြးိဳ္း္ျည 

• ေး်ေမ္မ မ ာ အောျမ် လာေျာ္မရ ဲ  ္္ိ နမ ဟ သ ္

အမောျ်ေဲမြဖိၿ္းု်  ျမည္နယ္ီ မံ ္္ ွ  မေ္ ီ ် 

မြုဖိေ္းကမ ဲ့ြမဲ္် ြဖိ္ီ  ္ ဲ္ာေး်ေမ္မ အ သမျ္အာ

ောျာဲ္်ာျာ်္း္ျဲ့ ံိ နသိ္ိာ သမဲ ္ာေး်ေမ္ 

မ းမာ လာေး်ေမ္ရ္း္ျဲ့ အောျာဲ္်အေ္်ိိသ္ ျိ ာ

ေဖကြး ာေသာဲ္်မီ ွ္  မ္ာ် အး အ၀ဲ္ 

ိိသ္၀ဲ္ိာ် ွ္ အာ်ီီ ်  ီ္ိ နေး်း ိနရမးျ္ည  
• သရာ်ရီ ် ၏္ေဘာသွ  မမဲ ္ဲ့ြးိဳမ္ျ ္

အရာေ ာဲ္ရမျ္မ ဲ့ေ္ာ ၀ံ္ာေ ာဲ္မ ၏ အေ္် 

ိိသ္ေ ဲ္ဲ့ ည္နယဲ္်၀ံ္ာေ ာဲ္မ  အသမျ္ 

အဖိ ်္ာ်ံာ်းမာ ျိ ာေဖကြး  သဲ္ 

္မဲ ္်ာေသာဲ္်မီြမဲ္် မ္ာ်ျိ ာေ္သမ္်ိာ မ္ာ် 

မ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်္ိ န အ မ္ျ္အ ီျ္မ္ာ် မ ံ္ျံ္ာ

ောျာဲ္် ီျ္ မ သ္ေရ် ိ ် အသးျ္ြးိဳမ္ျ္ 

ျိ ေသာဲ္်မီ ္ွ မ္ာ်အး  အ၀ဲ္ိိသ္ ၀ဲ္ိာ် ွ္ မ္ာ် 

အာ်ီီ ် ီ္ိ နသဲ္္မဲ ္်ရမးျ္ညာေး်ေမ္ မ ျိ  မမဲ္ဲ့မြးိဳမဲ္ 

သရာ်ရီ ်မ ၀ံ္ေ ာဲမ္ အဖိ ် ္ာ် ံာ်ျိ မမဲ္ဲ့ြးိဳ 

္း္ျဲ့အမိံ္နအာ် ီျ္မ သ္ေရ် ိ ်း  ရ ိရမးျ္ည  
• သရာ်ရီ ်မ  မမဲ ္ဲ့ြးိဳြမဲ္် အိာ်ာေျ္ံး္္ ာေဘာ သွ ြမဲ္်  

(းီ ိ ီယယ၃၈)ာေျာ္မရ ဲ္ ေ ဲ္ဲ့အမေ ိ္ရး္ာေး ဲ္်ေဲမးမာ 

 မ ာအ ျ္ သမဲ ္ာေဖကြးး ရ ိမ ဲ့ေ္ာ အြမဲ္ဲ့ ီ ်မမဲ္ဲ့ 

ာြးိဳေ ိဲ္္း္ျဲ့ာေဲမးမာ  ျ္ မေျ္ာ္  ီမံ ္မ ဲ့  ီ္ဲ္ သဲ္ 

္မဲ ္်ေီ ္ာျ္  ာ်ရံ္ မီိ း ညာေး် း္ြမဲ္် 

မြးိဳရာေ္် ္း္ျဲ့ာောျမ် ရ ဲ္ သိ ဲ္်ေ ဲ္ဲ့ိိသ္ 

၀ဲ္္ွ အာ်ီီ ်မ ာေး်ေမ္မ  

အာ်ေျ္ံး္္ေဘာသွ ာောျာဲ္် ျိ ိာာြဖဲ္ဲ့ေရ်္ာ်   

ီျ္မ သာ္ေရ်  ိ ် ာ် 

္း္ျဲ့ေျ္ံး္္ေဘာသွ ာောျာဲ္်ြဖးျ္ဲ့ ္မဲ ္် ာ် 

္း္ျဲ့ းီ ိီာေးကသမဲ္ေး်ာေမ္္းျ္ဲ့ာေဲမးမာ  

ျိ ေဖကြး ာေ္သမ္်ိာ မ သ္းီ  

သဲ္ဌာံရီ ်္ိ နသဲ္္မဲ ္်ရ မးျ္ည 

 

 

 

ေသာဲ္်  ိ ြမဲ္် မ္ာ်  

အိမ္ရာေြမျမျ္ေ ဲ ္ဲ့ိး္ီ္္္် ေသာဲ္် ိ ြမဲ္်မ္ာ်ျိ

ျိ ြးိဳီ း္ရံ္ မမဲ္ဲ့ြးိဳ္း္ျဲ့ျာီ အသမဲ ္်ေသာဲ္်  ိ္ွ  

မ ေသာဲ္် ိ မ  ျိ  (ယ)ျိ ည္္နယိာ်  ီည္နယ္ ီ္ ိနေး်းိ နြမဲ္်ြဖဲ္ဲ့၎ 

(န)ေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်ေ ဲ္ဲ့မိသသ ျိ ျိ

ျိ ည္္နယိာ်  ီည္နယ္ ီ္ိ န၎(၃)သရာ် မမ ိမ    ိာြမဲ္်ာြဖ

ြဖဲ္ဲ့၎ာြးိဳီ း္ေိ ဲ္္း္ျညာေသာဲ္် ိ မ မ ာ ျိ ည္္နယိာ်  ီည္နယ ္

မံ္နအး္ြမဲ္် မြးိဳရေ္်မု 

အရဲ္သဲ္္မဲ ္်ြမဲ္်ြဖိ္မ ဲ့  ီ္ဲ္ေသာဲ္်  ိ ွ္ ္း္ျေသာဲ္် 

 ိ မ ျိ  ျမည္္နယ ီမံ ္္ွ အေြမမ္ာေံ  ိဲ္မ ဲ့ေ္ာေ  

္ေသရအ း္မ္ိဳး္ေရ်ေ ္၏ေ္သမ္်  ိာမ္ာ်မ သ္း ီ သဲ္ဌာံ 

ရီ ်္ိ နသဲ္္မဲ ္်ေီ ္ာျ္ ာ်ရမးျ္ ္ိ နမ ဟ သ္ ျမည္နယ္ မီံ္ 

္ွ ေ္ ီ ် ္း္ျဲ့ာေံနသမဲ ္ာေံ   ိဲ္မ ဲ့ေ္ာ မးျ္္းျ္ဲ့ေ  

္ေသရအ း္ မ္ိဳး္ေရ်ေ ္မးျ္္းျ္ဲ့ာေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ  

သဲ္ဌာံရီ ်္ိ နမ ိ သဲ္္မဲ ္်ရမးျ္ည  

ေသာဲ္်  ိ မ  သိမ္ ျိ ေအာျး္ သိ န အံျ ္ အေိာ ီ ်ာေ နံ 

ရျသ္မဲ  ္သဲြ္းရမးျည္ 

  

• ျမည္နယ္ီ မံ ္္ ွ ေ္ ီ ်္းျ္ဲ့ေ နံရျမ္  ၆ ီအာျာ ္ ိနမဟ သ ္ 

 

• ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယမ္ ာောျမ် ရ ဲ ္္  ိန ၎အာ် မံ္နအးာ္ောျာဲ္်  

အောျာဲ္် ာျာ်ိာ 

မသိသ သိေ္ိာဲလ္ာောျမ် ရ ဲ မ္္ာ်္ိ နေ ိနသိ္ိ ာ အမးျမ္္ ိ

အေမမိ ာ် အေမမမးီီ ိီ္ ိ နမ ဟ သအ္ြမာ်ေရ်္ာ်  ာ်္းျ္ဲ့ 

ေ ိနသိ ္ိာသိေ္ိာဲေ္ိာဲျ္ိ ေး်းိ န  ည္နယဲ္် ောျမ်  ရ ဲ  ္

အာေံြဖဲ္ဲ့ာေသာဲ္်  ိ မ ျိ  ့ေ ိန သိ္ိ ာ္ိ န မဟ သ ္အြမာ် 

သိ္ံ းျ္်  ံးျ္် ြဖဲ္ဲ့ေး်းိ နီာေ္ာေ ိနသိ ္ိာျိ ရ ရ ၿိးု်  န 

ီအသမဲ ္်  သဲြ္းာေသာဲ္်  ိ ာြမဲ္် မရ မိ ဲီ့  ္ ဲ ္၎ 
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၏ေသာဲ္်  ိ မ အာ်သာ်ြမိြ္မဲ္် မရီမးျျ္ိ အောျာဲ္် ာျာ် 

ရမးျည္  

 

• ျ္ံ္် မာာေရ် ေ ဲ ္ဲ့ ိသိေ္ရာဂ  ျဲ္် ိဲာ္ြမဲ္် ဌာံ 

မ ျမည္နယ္ီ မံ ္္ ွ းိ ဲ  ္အိမရ္ာေြမျမျ ္ေ ဲ ္ဲ့ ိး ္ီ ္္္်  

 ေသာဲ္်  ိ ြမဲ္် ျိ ာေအာျး္  သ ိနအ ံျမ္ အေိာ 

ေ ိဲ  ္ီ ်ြးိဳီ းရ္မးျည္ 

 
 
 
 

    (ျ)ား မ္ု် ာ ီ ်ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယျ္ိ မံ္န  အး္ၿးု်   
     ာောျာဲ္် ာေိ နသိ္ိ ာာျိ
ျိ   းာ္ြးံေ္ာျးျာၿးု် ္းျ္ဲ့ာေ နံမ ာ၆ာ 
     ီာအာျာ္ိ နာမဟ သ ္

(မ)ာ ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယမ္ ာ မမိအိာ်မံ္နအးာ္ ောျာဲ္် ာမိ
မသိသ ာသိ္ိ ီ ျိ ာေ ်၀ ်အျွ  အးျဌုာ ံမမ ္ ိ နေး်းိ နာအာ
ောျာဲ္် ာာျာ်ၿးု် လာေ 
ေ ိနသိမ္သိသ သိ္ိ ီ ျိ ောျမ် ရ ဲ မ္္ာ်လာအမ
အမးျမ္္ာိအေမမိ ာ်ာအေမမမမီ္ာ် ီ္ ိ နေး်းိ န ၿးု် နာီာ
အာျာာ 

 
 
ိ ရဲ္် အာ်္ေဘာသွ မမဲ ္ဲ့ြးိဳြမဲ္် ၏ာအျ္ိိဳ်္ျ္
ျာ္ေရာျမ္ ေ ဲ္ဲ့ာေံာျ ္ီ ်ိ ရဲ္်  
 

ေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်အရာရ ိမ ာိ ရဲ္်ျိ  
မ္ျ္ြမဲ္်ိိ္ေ ်မးျ္ြဖိ္ၿးု်ာည္နယဲ
ည္နယဲ္်ာေံာျ္မ ာသရာ်ရီ ်၏ာိိ
ိိ္ာေ ်ြမဲ္်ာေ ဲ္ဲ့မမဲ္ဲ့ြးိဳမ္ျ္ သိ နျ္ 
ီာမးျ္ည  ိနေံာျ္သရာ်ရီ ်မ ာီျ္မီေ ိဲ္ာိ
ာိရာမရ ိာ္းျ္မ္ာ်အာ်ာမ္ံ္ီ း္ ာမမဲ္ဲ့ြးိဳာမိ
မိံ္နျိ မ္ျ္ာမ္ဲ္်  သ္ြးံ္ာမးျ္ညာမ္
မ္ံ္ီ း္ ာ်္းျ္မ္ာ်ျိ ာအာ 
မိံ္န  သ္ြးံ္ၿးု်ရျ္ေး ဲ္်ာန၀ာအသမဲ္်သဲ္ာ္မ
္မဲ္်ရမးျ္ြဖိ္ၿးု်ာအောျာဲ္်ြးမ္ျ္ေမ္ေမ္ 
ြမိ္ြမိး္ ရ းိ မးျ္ညမ္ံ္ီ း္မ ဲ့္းျ္မ္ာ်၏ာမိ
မိသသ သိ္ာေိာဲ္ျိ ာျ ိည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ ီ္ိ နာေး်းိ န
 နရမးျ္ညာမ
မးျ္္းျ္ဲ့မ္ံ္ီ း္ာမ ဲ့ေ္ာျိ ကိာရး္မ္ာ်ျိ အမ္ိံမ္ ု
 ုသဲ္္မဲ္်ီာြမဲ္်မရ ိီ ္ဲ္ာိ 
ိ ရဲ္်အာ်မမဲ္ဲ့ြးိဳမ ဲ့ေ္ာသရာ်ာရီ ်အမိံ ္နမ 

မ ာာေံာျ္ာ ီ ်းိသ္ာအသးျ္ြဖိ္္းျ္ညာသရ
သရာ်ာရီ ်မ ာမမ
မမဲ္ဲ့ြးိဳမ ဲ့္းျ္ဲ့အသိ ဲ္်ာြဖံ္နေ၀ြမဲ္် ျိ ာသာရာ
ရာ်ရီ ်၏ာမမဲ္ဲ့ြးိဳာမိ
မိံ္နမ္မ သ္ ာေံာျ္ ီ ်အာသးျ
သးျ္ြဖိ္္းျ္ဲ့ာအမ္ိံ္မ ိ  ာရျ္ေး ဲ္်ာ၃၀
၃၀ာအသမဲ္်ာြးိဳီ း္ေ ာဲ္ရမျ္ာမးျ
မးျ္ညာေံာျ္ ီ ်ာိ 
ိ ရဲ္်ာျိ ေံာျ္ ီ ်မမဲ္ဲ့ြးိဳမ္ျ္မ ာာအိ
အိမ္ရာာေြမျမျ္ေ ဲ္ဲ့ာိး
ိး္ီ္္္်္းျ္ဲ့ာေ ာဲ္ာရမျ္ာဖမည္နယ္မ္ာ်ျိ ာအီ
အီ ိအေီ္ာျ္အၿးု်္သ္ ီ ်ြဖသ္ေြဖရ ဲ္်ၿးု် 
ြဖိ္္းျ္ညာ 

 
     
 
 
 
 အေ မေ မ 
       
      ္းေ ာအရမမဲ ္ဲ့ြးိဳ္းျ္ဲ့ာအေမမိ  ျိ ာေရမ် မ္ည္နယြ္မဲ္်  

(းီ ိာီယယန၆) 
ေ္သမ္်ိာအရာ ာ်မ ဲ့ေ္ာာအိမ္ရာေြမာ္ ကိာ 
အိာ်ာ ျ္ံ္ရိ္္ွ ာ အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္မ ာ္
္းေ အရာ ြးဌာံ္်္းျ္ဲ့ာအေမမိ  ၏ာ(အ
(အြမာ်ျ္ံ္ရိ္္ွ ာ
္ာ်ရဲ္်္မု်ရဲ္်ာသိ္္ု်ရ ိာမ ဲ့ီ ္ဲ္)ာ္ီ ်းီ သိ္ 
းီ ျိ ည္နယွ ရံ္ာေရမ်မ္ည္နယ္ေိွ ဲ္္းျ္ညာအြမာ်ျ္ံ္ 
ရိ္္ွ မရ ိမ ဲ့ီ ္ဲ ္ အေမမိ ၏ာ
သိ္ ျ္ျိ ည္နယွ ရံ္ာေရမ်မ္ည္နယ္ေိွ ဲ္္ းျ္ည 

       
 
      အ္ ဘိရသိ္္ေီ ္ာျ ္ာ်ြမဲ္် ေ ဲ ္ဲ့ အမိံ ္နာ(းီ ိာီ     
      ယယ၃၀) 

အ္ ဘိရိသ္ျိ ာ
သရာ်ရီ ်၏ ီ ်ြဖသ္မ္ျ္ြဖဲ္ဲ့ာမမ
မမဲ္ဲ့ြးိဳေိွ ဲ္္းျ္ညာအြမာ်အောျာဲ္်ာျိ
ျိိကသိ္ိီ ာသ
သိ္ရာမရ ိမ ဲ့ီ ္ဲ္ာ
အိမ္ည္နယာေြမျမျ္ာမ္ာ်၏ားိ ဲ္ရ ဲျ္မည္နယ္ီမံ္္ွ မ ာာ
ာာေ   ီုမီရြမဲ္်ာသရာ်ရ ီ်၏ာအ ွ ်အမိံ္နမ
နမ္မ သ္မီရြမဲ္်ာမရ ိမ ဲ့ီ ္ဲ္ာေ ကီာာယ၀
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ယ၀ ၀၀၀ာ ျ္မးိ ေိရာ(ျမည္နယ္ီမံ ္္ွ မ ာာယ
ယ၀.ယ.၀၅ာမ ေ ိ္မသိ ဲ္မ ုာေ္ ီ ်မ ဲ့ီ ္ဲ္ာေ 
ေ ကီာာ၅
၅၀၀၀)ာျိ မမဲ္ဲ့ြးိဳေိွ ဲ္္းျ္ညာအိမည္္နယာာေြမးိ ဲ္ ိ ဲ္ 
မ မ ာာ
ောျမ်ၿမုျဲ္်ရ ဲ္်ၿးု်ာေ္သမ္်ိာသမဲ္ာသရာ်
ာ်ရီ ်၏ာအမိံ္နမီိ ဘ ာိရိသ္မ္ာ်ျိ ာေး်ေိရံ္
ံ္ာျိ ည္နယ္ိာ်ာ
ီ ည္နယ္အာ်ီ း္းိ ဲ္မမဲ္ဲ့ာျိ အသိအီဲ္်ာအး္
း္ေ ီမ ဲ့ီ ္ဲ္ာသရာ်ရီ ်၏ာမမဲဲ့္ြးိဳမ္ျ္ရရံ္မီိ း ည     
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အမံ္် ာ၆ာာအမိရ္ာေြမျမျ္ဲ ည္နယာ္ 
 

ေမရုီဲ္်ြးး္ျံည္နယ္၏ာိုမီမံ္နမ မမ ေအာျ္ရ ိာျမည္နယ္ီမံ
မံ္္ွ ၏ာအိမ္ရာေြမျမျ္ားိ ဲ္  ိဲ္မ ာသံ္ဖိ ်မ ာာေ 
ေ ကီာာ၃၀ ၀၀၀.၀၀ာ္ ိနမဟ သ္ 
ည္နယဲ္်ေအာျ္(အိမ္ာေ ာဲ္ဖျ္ြဖိ္ ္ွ မ ာာ
သိ္္ု်သး္ျ်အေမမ ျ္မီ္ွ ္ ိနမဟ သ္ာအေမမိ ာ်ာအေ
အေမမမီြဖိ္ီ ္ဲ္ာေ ကီာာ၅၀ ၀၀၀.၀၀ာ္ ိနမာဟ သ္ာည္နယဲ
ည္နယဲ္်ေအာျ္ြဖိ္ၿးု်) 
ည္နယဲ္်အိမ္ရာေြမာျမျ္ျိ ာအဲည္နယ္ိာ်အိမ္ရာေြမျမျ္ာ
(Small 

Estate)အြဖိ္ိုမီမံ္နမမ မး္ျညအိမ္ရာေြမျမျ္သိ္မ ၏ 
သံ္ဖိ ်ျိ ္သ္မ သ္ရားာျမည္နယ္ာီမံ္္ွ ာသိ္္ု်သး္ျ် 
အမး္ျေး ျ္ားိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာဘီ ိ ာာေး ဲ္်ားိ
းိ ္ဲ္  ိဲ္ေ္ာာအျ္ိိဳ်ို်းမာ်မ္ာ်ာျိ ္ာာ းျ
 း္ျဲ့္မဲ္်ိ္္်ိာ်မး္ျညာသံ္ဖိ ်ျိ ာေ္ ီ ် 
္း္ျဲ့ေံနရ ိာအိ
အိမ္ရာေြမျမျ္ေးကမ ာေး်ရံ္ရ ိာေ္ာာအောျမ်မ သ္
သ္သမ္်မ္ာ်း ာအောျမ်မ္ာ်ေ သ္းည္နယ္ၿးု်ေိ္်ျမျ္ရ ိေး ျ
 ျ္ေိ္်အသ ိဲ္်ာ္သ္မ သ္္း္ျညာအာမမီအျ္ိိဳ်အြမသ
မသ္ာမီိာ်မမဲ ္ဲ့မ္ာ်ျိ ာအေး ဲ္းိကး္ျ်ာည္နယွ  ာ်္ွ ္ိ န 
မေး်ရး  

 

 ီိအးာ္ေ္ာိာရမျ္ိာသမ္် မ္ာ်ာ 
 

ေံာျ္ ီ ် ာ်ရိ္ေ္ာာေ္သမ္်ိာမွ ရဲ္်
္်ာေ ဲ္ဲ့ာအာေ ာျ္အ ာ်ာေ ဲ္ဲ့ာေ္သမ္်ိာာအာ်ြဖး္ျဲ့ 
ိမျ္ြးဲ ္ ဲ္မ္ျ္ရ ိမ ဲ့ီ ္ဲ္ာျမည္နယ္ 
ီမံ္္ွ အေြမသျ္ေံ ိ ဲ္ မ ဲ့ေ္ာာေ ္ေသရအ း္ာမ္
မ္ိဳး္ေရ်ေ ္ရ ိာေ္ သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်္ိ န 
သဲ္ြးရမး္ျညာအိမရ္ာာ
ေြမျမျ္းိ ဲ  ိ္ ဲ မ္ အာ်ိမု မံ္နမမ ြမဲ္် ာ(းီ ိာီယယ
ယယ၀၃)ေ ဲ ္ဲ့ာ  ီး္ဲ ံ္် ိ္(္မ)ာ(းီ ိာီယယ၃ ) 
ျိ ိသဲေ္ ာဲ္ရမျ္ရံ္ာသဲ္ြးြမဲ္်အသမျ ္သိ နြဖိ ္
္း္ျည ျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ ာေ္သမ္်ိာ ာ်ရိ္မ ဲ့ီ ္ဲ္ာမိမိ 
မ ာ ည္နယဲ္် အသမျ္ ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယာ္အြဖိ္ာေရမ်မ္ည္နယ္ 
မီးိ ဲ္မမဲ ္ဲ့ရ ိာောျာဲ္်ာအောျာဲ္်ာြးမ္ျာ္ျိ ာသဲ
သဲ္္မဲ္်ာေီ ္ာျ္ ာ်ာ္ွ မ ာေဖကြးရံ္ာီိ
ီိ အး္္း္ျညာီ း္ဲံ္်ိ္္(မ)မ ာေ္ ီ ် ္း္ျဲ့ာရ
ရျ္ိမ ားိ ဲ္  ိဲ္မ  မ္ာ်၏သံ္ဖိ ်ေ ဲ္ဲ့ာည္နယဲ္်ာသိ နေးကရ ိအောျမ် 
သိ နျိ ာိာရဲ္်ြးိဳိ  ္း္ျညာအိမ္ ရာေြမျမျ္ားိ ဲ္  ိဲ္မ  
မ္ာ်၏ာသံ္ဖိ ်မ ာာမမဲ ္ဲ့ြးိဳ မ္ျ္ ျ္ာေီ ္ာဲ့ံး္ျ်ြမဲ္် မရ ိာ
မ ဲ့ီ ္ဲ္ာမံ္နအးာ္ောျာဲ္် ေ ိနသိာ္ိာာ(းီ ိာီယယ၀၉)ာ
ျိ ာေီ ္ာျ္  ာ်ာြမဲ္်ေ ဲ္ဲ့အသွ သဲ္္မဲ္်ရ မး္ျညာ
ေ္သမ္်ိာ မ္ာ် မ သ္းီ သဲ္ ဌာံရီ ်္း္ျ 

းီ မ ံ္  း္္သဲ္်ိ ာသိေ္ိာဲ္သမဲ္ေ ိနသိ္ိာ ျိ ာ
သိ္ႀျိမ္  း္ျဲ့္မဲ္် ရ္း္ျည ျိ ည္နယ္ိာ် ီ ည္နယ္ မံ္န အး္ာ
ောျာဲ္်ာေိ နသိ္ိာမ ာ့မံ္နအး္ာြမဲ္် ေ ဲ္ဲ့ာျမည္နယ္ီမံ္ 
္ွ ၏ာေ္သမ္်ိာျိ ာအသ
အသး္ျြးိဳြမဲ္်အာ်ာျံ
ျံ္နျမျ္းိ ဲ္ာမမဲ ္ဲ့ရ ိောျာဲ္်ျိ ာအေ
အောျာဲ္်ာျာ်္း္ျညာေ ိနသိ္ိာသမဲ္ာောျမ်ရ ဲ္ာမ္
မ္ာ်၏ာေသာဲ္် ိ းိ ဲ္မမဲ္ဲ့ေ ဲ္ဲ့ ည္နယဲ္်အသမျ္ာီ ိအး ္
္း္ျမ္ာ်ျိ ာအ္ိာေး်္း္ျညာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ာမ
မံ္နအး္ရံ္အသမျ္ာိသ္ိ၀ဲ္ိ ာ် ွ္ မ္ာ်ိာရဲ္်  (းီ ိယီယ၀ )  
အာ်ာိုမီမံ္နမမ ေး်ရံ္ာေီ ္ာျ္ ာ်ာြမဲ္် ေ ဲ္ဲ့အသွ ာသဲ္ 
္မဲ္် ရမး္ျညာည္နယဲ္်ိာရဲ္် သမဲ္အမး္ျာ
ေံရး္ီိး္ိာလာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာေ ဲ္ဲ့ာေသာ္ိး္းီ လေ္သမ္် 
ိာအသမဲ္်ရ ိာအေမမ ျ္မီရမး္ျဲ့္ွ လာာေ္သမ္်ိာ သမဲ္ာ
ေဖကာြးး ာရ ိြမဲ္်မရ ိာေ္ာ္ာြဲာ်ီး္ျ်ာ္းေ  အရာ
အာေမမိ ာ် အေမမမီာြဖိ္ ိ ျ္္ွ ည အေြမာအေံေးကမွ ာသ
သး္ျာ ာအမ္ိိဳ႕ာအိမ္ရာေြမျမျ္မ္ာ်ာျိ  
ိုမီမံ္နမမ ရံ္ာေံာျ္ း္သိ ်းီ ိီမ္ာ်ာီ ိအး္ေ ိဲ္ 
္း္ျညာေီ ္ာျ္ ီ ာျိ သဲ္္မဲ္် ္ွ မ ာာေမရုီဲ္်ာြးး္ျ 
ံည္နယ္ 
သမဲ္်ာေံ  ိဲ္္ွ မဟ သ္မ ဲ့ီ ္ဲ္ဌာေံျိ ည္္နယိာ်  ီး္ျမံ္နအ
အးရ္ံာ္(းီ ိာီယယ၀၆) ျိ ီိ အး္္း္ျညာျိ ျ္းုျာ
္ဲ္ဲ့ေသာ္ာ္ွ မ ာေီ ္ာျ္ ာ်ာြမဲ္်မရ ိီ ္ဲ္(္ု်ိာ
ိာ်ေး်ာေး်း ိနရံ္ာ္ဲ
္ဲ္ဲ့ေ္ာ)ိိသ္၀ဲ္ိာ်္ွ မ္ာ်အာ်ီီ ်မ ာာြ
ာြဖး္ျဲ့ိမျ္ာျရမး္ျြဖိ္ၿးု်ာအိမရ္ာေြမ ျမျ္ ဲည္္နယ (Small 
Estate) အသမျ္ာျိ ည္္နယိာ်  ီည္္နယမံ္န အး္္ း္ျျိ ာ
္ေဘာသွ ောျံးေ္ာျာဲ္်  (းီ ိာီယယ၀၅) 
ျိ ီ ိ အး္္ း္ျည ေိ နသိ္ိာီိ အး္မ္ျ္ာျိ
ျိ ေရ ာဲ္ရ ာ်ာရံ္အီိ နဲ ာာေိ နသိ္ိ ာျဲ္် မီသ္မမဲ ္ဲ့ (းီ ိာီယ
ယယ၀ယ) ိိသ္ ဲ္ိာ်္ွ သိ ဲ္်မ ာီ
ီျ္ာမ သ္ေရ် ိ ်ာျရမး္ျည  
(ိရိသ္မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ေ ာျ္းီဲ့ောျ်မ္ာ်ျိ မ္ာ်ျိ ေး်
း်ေမ္ာၿးု်ေံာျ္)ာအိမ္ရာေြမျမျ္၏ာိ 
ိ ိ ေး ဲ္်သံ္ဖိ ်မ ာာေ ကီာ ယ၀၀၀၀.၀၀ာ္ ိနမဟ သ္ာည္နယ
ည္နယဲ္်၏အ ျ္ာြဖိ္မ ဲ့ီ ္ဲ္ေ ဲ္ဲ့ေ္သမ္်ိာမ ာ
 ာျသိမီ၀ံ္မ္ျ္ေး်ရံ္ျိ ာျဲ
ျဲ္်ီမသ္မမဲ္ဲ့မြးိဳမ ဲ့ီ ္ဲ္ိသိ္၀ဲ္ိာ်္ွ အာ်ီီ ်မ ျသိ၀
ံမ္မီ္ျ္ျဲ္် မီသ္မမဲ ္ဲ့ာ(းီ ိာီယယယ ) အာ်သဲ္္မဲ္် 
ရံ္ီိ အး္္း္ျညာ 
 

အဲည္္နယိာ်အိမရ္ာအာ်ိမုမီံ္နမမ ေိရံသ္ဲ္္ မဲ ္် ြမဲ္်  
 

အဲည္နယ္ိာ်အိမ္ရာေြမျမျ္အာ်ိုမီမံ္နမမ ေိရံ္သဲ္ 
္မဲ္်ြမဲ္်ီ း္ဲံ္်ိ္္မ ာိုမမီံ္နမမ ေိရံ္ေသာဲ္် ိ ြမဲ္် 
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ေ ဲ္ဲ့ီ း္ဲံ္်ိ္္(မ)သိ နသဲ္္မဲ္်ြမဲ္်ြဖိ္ာ္း္ျညာ 
   
ေီ ္ာျ္ ာ်ြမဲ္်သမဲ္ေအာျ္း အမ္ျ္အီျ္မ္ာ်
ာ်း ၀ဲ္္း္ျညာ 
• ျမည္နယ္ီမံ္္ွ အသး္ျသျ္ေံ ိ ဲ္ရာ 
• ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္အြဖိ္ေ ာဲ္ရမျ္မမဲ ္ဲ့ရ ိ္ွ ီွ  

း ဂ ိိဳီ္၏အမး္ျ  
• ျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ ေ္သမ္်ိာ ာ်မ ဲ့ာြမဲ္်ရ ိမရ ိာ(ျ

(ျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ ေ္သမ္်ိာ ာ်မ ဲ့ီ ္ဲ္ေ္သမ္
မ္်ိာမွ ရဲ္်ျိ ေီ ္ာျ္ ာ်မ ေ ဲ္ဲ့သိ္း သး္ျ် း္ျဲ့ 
္မဲ္်ရမး္ျ 

• ျမည္နယ္ီမံ္္ွ းိ ဲ္  ိဲ္မ ိာရဲ္်(အိမ္ရာေြမျမျ္ 
      ေ ဲ္ဲ့သိ္ျိ ည္နယ္ေရးိ ဲ္  ိဲ္မ ေ ိ္မ ီီ ်)  
• ္ိရ ိ ာ်ေ္ာောျမ်ရ ဲ္မ္ာ်ိာရဲ္်ေ ဲ္ဲ့ာ 
• းွ ်သမ း ရ ိေ္ာိိသ္၀ဲ္ိာ်္ွ မ္ာ်ိာရဲ္် 

 

ိိသ္း ၀ဲ္ိာ်္ွ မ္ာ်ိာရဲ္်ျိ ိုမီမံ္နမမ ရံ္အီိ နဲ ာမ
မံ္န ာ်ရံ္ာအသမျ္ေီ ္ာျ္ ာ်ြမဲ္် ေ ဲ္ဲ့အသွ  
သမ  သဲ္ြးရမး္ျညာိိသ္း ၀ဲ္ိာ်္ွ မ္ာ် 
ိာရဲ္်ာသမဲ ္ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မ္ာ်လအမး္ျမ္ာ်လ
လီိး္ိာမ္ာ် 
ေ ဲ္ဲ့ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ေ ဲ္ဲ့ေသာ္ိး္္ွ အာ်ီီ
ီီ ်လအေမမ ျ္မီရံ္ာအာသမ
သမျ္ေ္သမ္်ိာသမဲ္အမး္ျး ရ ိ္ွ လာ္းေ ောျာဲ္
ဲ္်အရအေမမိ ာ်အေမမမီ ိ ျ္္ွ မ္ာ်(ေ္သမ္
မ္်ိာသမဲ္အေမမရရ ိရံ္ေဖကြးး ရ ိြမဲ္်မရ ိေိာျာ
ျာမွ )ျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ ေ္သမ္်ိာမ ာ်မ ဲ့ဘ ေ္ ီ
 ီ ်မ ဲ့ီ ္ဲ္လာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏အေမမိ ာ်အေမမမီာမ္ာ် 
ေ ဲ္ဲ့ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္(မ္ာ်)ျိ ္ာီ ္ဲ္ိာရဲ္်သမဲ္ 
ေဖကြးရမး္ျညျမည္နယ္ီမံ္္ွ သိ္္ု်သး္ျ်အမး္ျ 
ေး ျ္ေ္ားိ ဲ္  ိဲ္မ အိ ိ သိ န၏ိ ိ ေး ဲ္်ာသံ္ဖ
္ဖိ ်ေးကာမွ 
မွ ာသး္ျ ာမံ္နအး္ြမဲ္်ေ ိနသိ္ိာလာောျမ်ရ ဲ္မ္ာ်ာ္ိ
္ိ နေ ိနာသိ္ိာေ ဲ္ဲ့အမး္ျမ ္ိေ္ာ 
အေမမိ ာ်အေမမမီမ္ာ်္ိ နေ ိနသိ္ိာေး်းိ နရမး္ျည 
   

 ျိ ည္္နယိာ်  ီည္္နယမံ္နအးြ္မဲ္်  
 

ေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်အရာရ ိမ 
မ ာ
ေ္သမ္်ိာျိ အသး္ျြးိဳေး် ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္
ည္နယာ္သိ္္ု်ျိ မံ္နာ ာ်မး္ျညာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္၏ သာ 
၀ံ္မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာီ း္းိ ဲ္မမဲ ္ဲ့မ္ာ်မ ာာိုမီမံ္နမမ ရံ္ ိာ 
(Letters of Administration)ာျိ   သ္ာေး် 
ၿးု်္း္ျဲ့ာအမ္ိံ္မ ိသဲ္္း္ျညာမ သ္းီ သဲ္အ ရာရ  ိ

္း္ျာိာမ္ာ်ျိ ာ  သ္ေး်ရားာအ
အိ္္ီ ိျ္ာ္ု်ိာ်ေး်ရမး္ျျိ ေမရုီဲ္်္းေ သမ
သမဲ္ြးဌာံ္် 
 ာ်္း္ျဲ့ာအသိ ဲ္်ာီ ိျ္ံာ္း္ျညာ္ု်ိာ်ေး် 
မံ္နအး္ြမဲ္်မ္ာ်မ ာာေ္သမ္်ိား  ီွ း ဂ ိိဳီ္ာ
အမး္ျမ္ာ်ြဖဲ္ဲ့ိသဲ္ၿးု်ျ္ံ္ရိ္္ွ အိမ္ေ ာဲ္ 
ဖျ္လာ
ျေီ်မ္ာ်ိ္း္ျြဖဲ္ဲ့ာောျမ်ရ ဲ္မ္ာ်္ိ နာအြမာ
မာ်မး္ျ္ွ မး္ျ၀ မ ိ ား ဂ ိိဳီ္မ္ာ်၀ဲ္္းျ္ညာ
ိုမံ္မံ္နမမ ရံ္ိာ(LatterာofာAdministration)၏ာ
ီ း္းိ ဲ္မမဲ ္ဲ့မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ိး္ီ္္္် ာေမရုီဲ္်ြးး္ျ
း္ျာ
ံည္နယ္္းေ ၏ျံ္န္သ္မ္ျ္မ္ာ်အသိ ဲ္်ြဖိ္္း္ျ
း္ျာအာျ္ေဖကြးး သိ နမ ား ၀ဲ္ြမဲ္်မရ ိေ္ာာီွ  
း ဂ ိိဳီ္အမ္ိိဳ႕ိာရဲ္်၏သိ္ိိသ္သိ္ေ ္ြဖိ္ ္း္ျည  
(ယ)အ္ျ္ယ၈ေ ိ္ေအာျ္ာ(န
(န)္ာ ္ရး္ျမြးး္ျဲ့မု္ွ ာ 
(၃)ြးိ္မ ႀျု်အသမျ္အြးိ္  ္ျ္မီဘွ ်္ွ ာ 
( )ာအေမရိျံ္ေ ိဲ္ဲီ္ာ်ာမဟ သ္ ွ္ ာြဖိ္ၿးု်ာ 
     အေမရိျံ္ြးး္ျေ ာဲ္ိ သမဲ္အၿမ သမ္်ာေံ   
       ိဲ္မမဲ ္ဲ့ရ္ွ မဟ သ္မ ဲ့ီ ္ဲ ္ 
(ျ)ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ြဖိ္္ွ  
(မ)ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာ၏ဘ ိ်ေဘ်ြဖိ္္ွ ာ 
(ဂ)ျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ  ဲ္်္ျ္ီာ္ွ  ္ိ နမဟ သ္ 
(ဃ)ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ေ ဲ္ဲ့သိ္အွ သီ  ဲ္်ြဖိ္္ွ ာ 
 

မံ္နအး္ရာသမဲ္ာ
ေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်မ ာမြဖိ္မေံီ 
ီ း္ရမး္ျဲ့ီ း္ဲံ္်ိ္္သဲ္္မဲ္်ာၿးု်ို်ာရံ
ရံ္ာ္သ္မ သ္မ္ိံ ္ျိ   သ္ေး်မး္ျညာအေ္်ိာ် 
အိမ္ရာေြမျမျ္၏ာ(SmallာEstate)ာျိ ည္နယ္ိာ် 
ီ ည္နယ္ြဖိ္ေ္ာာ္ဲ္ဲ့အေံေ ဲ္ဲ့ျမည္နယ္ာီမံ္္ွ ၏ာေ
ာောျမ်ရ ဲ္မ္ာ်အမး္ျေ ဲ္ဲ့ေံရး္ာီိး္ာိာမ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ 
ည္နယဲ္်သိ န ီ္ိ နေ ိနသိ္ိာေး်း ိနြမဲ္်ျိ ီီ နီရ ိိမာ 
ီ း္ေ ာဲ္ရမး္ျညာ္ဲ္ဲ့အေံာြဖဲ္ဲ့ာ္သ
္သဲ္်ာအ
အမ္ျ္အီျ္အိုရဲ္မီိာျိ သဲ္္မဲ္်ရံ္ 
ီး္ျ် ီိ အး္း ္း္ျည 
 

     ္သဲ္် အမ္ျ္အီျ္မ္ာ်ျိ ာအိရုဲမ္ီိ ာ 
မံ္နအး္မီရၿးု်ာ၃ာီအသမဲ္်ာျိ ည္နယ္ိာ်ာီ ည္နယ္ ္း္ျာ
္သဲ္်အမ္ျ္အီျ္ာအိုရဲ္မီ ိာ 
ျိ ာြးိဳိ ြးဲ္ ဲ္ာ ာ
 ာသဲ္ြးာရမး္ျညာ့
့ားီ ိီေးကသမဲ္ာေဖကြးေ္ာားိ
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းိ ဲ္ာ
  ိဲ္မ မ္ာ်မ ာာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာေ္ ီ ်္း္ျဲ့ာေ
ာေံနသမဲ္အာျ္ိိဳ်ို် းမာ်သိ္ာ
မ ီီ ်ာ ျ္ာေီ္ာဲ့ံး္ျ်ားိ ဲ္  ိဲ္ေ္ာားိ ဲ္
ဲ္  ိဲ္ာမ မ္ာ်ာ္ိ နမဟ သ္ာ 
 ျ္မီမး္ျဲ့္ွ ္သ္မ သ္ၿးု်ၿဖိ္ေ္ားိ ဲ္  ိဲ္မ ာမ္ာ
္ာ်ြဖိ္္းျ္ညာ  ိနောျာဲ္ဲ့ 
ည္နယဲ္်ားိ ဲ္ာ  ိဲ္မ မ္ာ်ာမ ာေ္သမ္်ိာသမဲ္ား ာေ
ာေ္ာာိ
ိး္ျ်ျမ္်မ္ျ္မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ေ္သမ္်ိာမ ာ်မ ဲ့ာြ
ာြမဲ္်ာ္းေ ာမ္ာ်ျိ ီး္ျ်ာီိ ျ္ံာရံ္မ ီိ း ညာ
အေမမာ ျ္ာ
မီမမံ ္ျဲ္်ီမသ္မမဲ္ဲ့ာြးိဳ ာ်ေ္ာားိ ဲ္  ိဲ္မ  
မ္ာ်မ သး ် မး္ျ ္း္ျဲ့ာအြးး္ျဲ့ာအ၀
အ၀းိ ဲ္  ိဲ္ြမဲ္်ာမရ ိေ္ာာ္ိ
္ိ နမဟ သ္ာျမည္နယ္ီ မံ္္ွ ၏ား ကိး္ျ်  ိံ္်ာအ
အဖမ နမ ာီွ ား ဂ ိိဳီ္သိ္္ု်ာရး္သး္ျမ္ျ္ာ
အဖ မ႕အိး္ျ်ာသိ္မ မ ္ိ နာီ  ေြးာဲ္်ေး် ္း္ျဲ့ 
မး္ျ္း္ျဲ့ားိ ဲ္  ိဲ္မ ားိကး္ျ်မ ိ အာ်ာအိုရဲ္ 
မီရမး္ျညာေအာျ္း မ္ာ်ျိ ာ္သဲ္်ာအမ္ျ္ 
အီျ္ာအိုရဲ္မီိာ သမဲ္ း္ျဲ့ ္မဲ္်ေ ိဲ္္းျ္ည 

• းွ ်သမ းိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ် 

• မေ္ ီ ်မ နုေ ိအ္သမဲ ္် းွ ်သမ းိ ဲ္  ိဲ္မ အြဖိ္ 

မး္ျ္း္ျဲ့ီ  ေြးာဲ္်ေး် မ အး  အ၀ဲ္ျမည္နယ္ 

ီမံ္ ္ွ ၏ းိ ္ဲ္  ိဲ္မ ျိ ေံာျ္  ီ ်အိ ု

အိ္္္ိ နမဟ သ္ာြဖံ္နေ၀ြမဲ္်ျ ဲ့္ ိန 

ီ  ေြးာဲ္်ာေး်ေ္ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ းိ ဲ္မး္ျ 

္း္ျဲ့းိကး္ျ်  အိိသ္အးိ ဲ္်မ ိ  

• အိမ္ည္နယာာေြမျမျ္္ိ နမဟ သ္သျိ ည္နယ္ာေရးိ ဲ ္ 

  ိဲ္မ သ ိနသမဲ္ မး္ျ္း္ျဲ့ သိ္မ ီီ ် အျ္ိိဳ်ို် းမာ် 

မဟ သ္ေ္ာ ျမည္နယ္ီမံ္္ွ  ္ျရ္ ိ ဲ္ ရ ာ် ရ ိိ္္ 

၎၏ ိိ ်မိ ်မ ာေအာျ္ သမဲ္ ာ် ရ ာိေ္ာ 

အျ္ိိဳ်ို်းမာ် 

• းုအိ  ုိာရဲ္်မ္ာ်(POD=Payable on Death) 

ျမည္နယ္ီမံ္ီ ္ဲာ္ေး်ရံ္ 

• ေ ိ္ိ္္ရေဲမ ္ိ နမဟ သ္ အြမာ်အိိ ်ရ ္ိ နမ ဟ သ္ 

း ဂ ီိျ ၀ံ္ မ္်းဲ္ိဲ္ 

္ိ နမဟ သ္ာေ ာျ္းီဲ့ာောျ်လ ရီးီ ေဲမ အိုအိ္္ 

• အိမ္ည္နယာေြမျမျ္္ိ နမဟ သသိ္္ျ္သာ္ိ နမဟ 

ဟ သ္ ေ ိ ္အံး္ျ်ဲည္နယ္္း ဂ ီိျးိ ဲ္ ိ ဲ္ မ အေးက 

မး္ျ္း္ျဲ့အသိ ်မ  ိ  

• အီီ ်ိီ းိ ဲ ္  ိဲ္ြမဲ္်မဟ သ္ေ္ာအိမ္ည္နယာာေြမျမျ္ 

္ိ နမဟ သ္ း ဂ ီိျးိ ဲ္ ိ ဲ္မ  အာေးက 

မး္ျ္း္ျဲ့အသိ ်မ ိ   
 

ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏အမး္ျေး ျ္ ္ိ နမဟ သ္ 

ိ ိ ာေး ဲ္်းိ ဲ္  ိဲ္္း္ျဲ့ာေမရုီ ဲ္် ြးး္ျံည္္နယ၏ာြးဲ္းရ  ိ

အိမ္ည္နယာေြမျမျ္္ိ နမဟ သ္ေ ိ္ရ း္ျဲ ာ်ရမ္်  ာ် ္း္ျဲ့ 

းိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ်ျိ  ္သဲ္်အမ္ျ္အီျ္ 

အြဖိ္အသမျ္္ာေး်းိ နအိုရဲ္မီရမး္ျည  
 

္သဲ္်အမ္ျ္အီျ္ အိုရဲ္မီိာ ိာရဲ္်း  

းိ ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ် အာ်ီီ ်ျိ  ့ ီျ္ိမ ိ ာေိာဲ ္ဲည္နယ၏္ 

အေ္်ိိသ္ိိ္သမ္်အမံ္် (The Section for 

Inventiones) သမဲ္ာေဖကြးး ရ  ိ္း္ျဲ့ အသိ ဲ္် 

သံ္ဖိ ်မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ရာြဖသ္ရံ္ီိ  အး ္္း္ျည  
 

ေသာဲ္်  ိ ြမဲ္် မ္ာ်  
 

ေသာဲ္် ိ ြမဲ္်မ္ာ်ျိ ာြးိဳီ း္မမဲ ္ဲ့ြးိဳ္း္ျဲ့ ျာီအသမဲ္် 

အိမ္ရာေြမျမျ္ ေ ဲ္ဲ့ ိး္ 

ီ္္္် ာေသာဲ္်  ိ္ွ မ ာေသာဲ္် ိ မ ျိ  

(ယ)ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ ီ္ ိနေး်းိ နြမဲ္်ြဖဲ္ဲ့၎ 

(န)ေ္သမ္်ိာ မ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်္ိ နနေ ဲ္ဲ့ မိသသ ျိ  

ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ ီ္ိ န၎ (၃)သရာ် 

မမ မိ   ိြမဲ္်ြဖဲ္ဲ့၎ာြးိဳီ း္ေိ ဲ္္း္ျညာေသာဲ္် ိ မ မ ာ 

ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ မံ္နအး္ြမဲ္် မြးိဳရေ္်မု 

အရဲ္သဲ္္မဲ္်ာြမဲ္်ာြဖိ္မ ဲ့ီ ္ဲ္ာေသာဲ္်  ိ

 ိ္ွ ္း္ျာေသာဲ္် ိ မ ျိ  ျမည္နယ္ ီမံ္္ွ အေြမ 

မ္ေံ  ိဲ္မ ဲ့ေ္ာာေ ္ေသရအ း ္

မ္ိဳး္ေရ်ေ ္၏ာေ္သမ္်ိာမ္ာ် မ သ္ းီ သဲ ္ဌာံရီ ်္ိ န 

သဲ္္မဲ္်ေီ ္ာျ္ ာ်ရမး္ျ ္ိ နမ ဟ သ္ 

ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ေ္ ီ ်္း္ျဲ့ာေံနသမဲ္ာေံ   ိဲ္မ ဲ့ေ္ာ 

မး္ျ္း္ျဲ့ေ ္ေသရ အ း္မ္ိဳး္ေရ်ာေ ္ေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ  

မ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်္ိ န 

သဲ္္မဲ္်ရမး္ျညေသာဲ္်  ိ မ သိမ္ ျိ ေအာျ္း သိ န 

အံျ္ အေိာ ီ ်ေ နံရျ္သမဲ  ္သဲြ္းရမး္ျည  

• ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ေ္ ီ ်္း္ျဲ့ေံနရျ္မ  ၆ 

ီအာျာ ္ ိနမဟ သ္  

• ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မ ောျမ်ရ ဲ္သိ္္ု်္ ိနမ 

ဟ သ္ောျမ်ရ ဲ္မ္ာ်္ိ နမဟ သ္အမး္ျမ

မ္ိအေမမိ ာ်အေမမမီ  ီီ ္ိ န  ၎အာ်မံ္န 
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အးာ္ောျာဲ္်ေရ်္ာ် ာ်္း္ျဲ့ အာောျာဲ္် 

ာျာ်ိာသိာ္ေိာဲ္ျိ ာေး် းိ နၿးု်  ရျ္ာေး ဲ္် 

၃၀ အသမဲ္် 

ည္နယဲ္်ာောျမ်ရ ဲ္အေံြဖဲ္ဲ့သဲ္ြးေသာဲ္်  ိိ ြမဲ္် 

မရ ိမ ဲ့ီ ္ဲ္၎၏ာေသာဲ္် ိ မ  ျိ  သာ်ာ

ြမိ္ြမဲ္်မီရ ီိမ္ဲ့မး္ျျိ  အောျာဲ္် 

ာျာ်ရမး္ျည  

•  ျ္ံ္်မာေရ်ေ ဲ္ဲ့ ိိသ္ေရာဂ  ျဲ္်ိဲ္ာြမဲ္်ဌာံ 

မ ျမည္နယ္ီမံ္္ွ းိ ဲ ္ အိမ္ရာာ ေြမ ျမျ္ ေ ဲ္ဲ့ ိး္ 

ီ္္္်  ာေသာဲ္် ိ ာြမဲ္် ျိ ာေအာျ္း  သ ိနအ 

ံျ္မ အာေိာ ေ ိဲ ္ ီ ်ြးိဳီ း္ရမး္ျည 

(ျ)ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္း မ္ု် ီ ်မံ္နအး္ၿးု် 
ောျာဲ္်ာေိ နသိ္ိာာျိ   း္ာြးံ္ောျးျာၿးု်္း္ျဲ့ာေံ
ေံနမ ာ၆ာီာအာျာ္ိ နမာဟ သ ္
(မ)ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မ ာေ ်၀ ်အျွ အးုျဌာံမမ ္ိ နာအော
ာျာဲ္်ာျာ်ိာာေး်းိ နၿးု်ာနာီာအာျာာသမ
သမဲ္မိမိအာ်မံ္နအး္ောျာဲ္်မိသသ သိ္ိီ ျိ ာောျမ်ရ ဲ္မ္
မ္ာ်္ ိနာေ ဲ္ဲ့ာေ ိနသိ္မသိသ  သိ္ိီ ျိ  အ မး္ျမ္ိာအေမမိ ာ် 
အေမမမီမ္ာ်္ိ နေး်းိ နရ္းျ္ည 
 
 
 
 
အမံ္် ာ ာာျံ္န္သအ္မိံ ္န 

 
ေ္သမ္်ိာမ ာျမည္နယ္ီ မံ္္ွ သိ္္ု်သးျ္်အမးျ ္
ြဖဲ္ဲ့ ာ်ရ ိေ္ာီီ ၿမီိဳေရ်ေ္သသာ အသမဲ ္်ရ ိေံ 
ၿးု်လာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏အမးျ္ြဖဲ္ဲ့ာ္ာ
္ာ္ီ ်ိမ မမဲ ္ဲ့ရ ၿိးု်ားမာ  မးျ္မ ္ ိ ္ းျ္ာ
ျိ ီးျ္်မ္ိရး ညာီီ ၿမီိဳာေရ်ေ္သသာျ 
ျ ိ၀ဲ္ေရာျ္ာျးျ္ဲ့ရ ရံ္ာေ ဲ္ဲ့းိ ဲ္  ိဲ္ မ ၏သံ္ ဖိ ်  
ျိ ္ရိံ္သိ္မ သးျ္်ေ္ာာံး္ျ် ီမ္် မ ာာ
ျံ္န္သမ္ိံ ္န (းီ ိ ီယယ  ) ေ ဲ ္ဲ့ ီ း္ဲ ံ္်  ိ္ာ္
(၈)(းီ ိာီယယ ၈)ျိ ာေီ ္ာျ ္ ာ်ရံြ္ဖိ ္္းျည္ာ
ေ္သမ္် ိာာရ ရိာ္ိ နာေရာျရ္ ရိံာ္ျံ္န ္သမ္ိံ ္န 
(းီ ိာီယယ ၉) မ ာဘ္ာာေရ်အဖမ ႕အ ိး္ျ်ျိ ာေ္
ေ္သမ္်ိာ မ သး္ီ ာသဲ္ဌာံအရာရ ိာ္ိ နမဟ သ္ 
ည္နယဲ္်မ ာအာ ာီ  အး္ာေ္
ေ္ာီျာ္ေ ာျ္ြဖိ္္ ွ ၏ာမ္ျ္ေမ ာျ္းာီ

ာီီ ၿမီိဳာေရ
ေရ်ာေ္သသာျိ ာေ္သမ္် ိာျိ ရရ ိရံာ္ေ 
ေ ဲ္ဲ့ာည္နယဲ္်ာျိ
ျိ ာ
ေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်္ိ နးိ နာေ ာဲ္ 
ရံ္ာသိ္မ သးျ္်ေ္ာရး္ျရမည္နယ္မ္ျ္ြဖဲ္ဲ့ာ၀ဲ
၀ဲ္ာေရာျ္ာျ္းျည္ားိ ဲ ္ိ ဲ ္မ ာရ ိရာာ္ ိန၀ဲ္
ဲ္ာေရာျ္ ရံာ္ျံ္န္သမ္ိံ ္န(Limited 

Order)(းီ ိာီယယ၅၀) မ ာ္ျ္  ိဲ္ရာာအဖမ န 
အိးျ္်ျိ ာျမည္နယ္ 
ီမံ္္ွ သိ္္ ု်သးျ္်၏အမးျ္ေး ျ္းိ ဲ ္  ိဲ္ေ
္ေ္ ား ကိးျ္်၏ သံဖ္ိ ် 
ျိ   သ္ေဖကာမမဲ ္ဲ့ြးိဳ္းျ္ညာ့ အမိံ္နမ ာမး္ျ္းျ္ဲ့ 
းိ ဲ္ ိ ဲ္မ ာသိ္ိီ သိ္ရာျိ မ ္  
ီ  ေြးာဲ္်မမဲ ္ဲ့မြးိဳး ညာ့အဖိ ်သံ္ားိ ဲ ္  ိဲ္မ 
မ ား ကိးျ္် ရ ိရာ္ိ နာ္မာ်ေရာျ္မမဲ ္ဲ့ ျံ္န္သ္ 
အမိံ္နမ ာလာအမိ္ရာေြမျမျ္ အာ်ာ
းီ မ ံ အ္မ္ိရာာေြမျမျ္ာ( Regular Estate) 

အြဖိ္ြဖဲ္ဲ့မံ္နမမ ာမးျ္ဟ  ီ ်ြဖသ္း ျမီိ အးး္ ညာ
့အမိံ ္နျိ    သရ္ြမဲ္် ၏ာရ
ရးျရ္မည္နယမ္္ျမ္ ာာျိ ည္နယ ္ိာ်ီ ည္နယ ္
အြဖိေ္ ာဲရ္မျရ္ံ္္ ု် ိာ်ေး်အရာသမဲ ရ္ ာိ္ွ  
မ အ္ီ ်ြးိဳရံရ္းျရ္မည္နယ္္ းျည္ 
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အမံ္် ာာ၈ာာြဖးျ္ဲ့ိမျ္ိ မုမီံ္နမမ ြမဲ္်    
 

ြဖး္ျဲ့ိမျ္ာိမုီမံ္နမမ မ ာမ  ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ္း္ျာယ၀-ယ-၉ ာ
ရျ္ာေံနာ္ိ နမဟ သ္ာည္နယဲ္်ေံာျ္းိ ဲ္် သမဲ္ ျမည္နယ္ 
ီမံ္မ ဲ့ီ ္ဲ္ာ
းီ မ ံ္အိမ္ရာေြမျမျ္သိ္မ အသမျ္ာီမည္နယ္ 
ျွ ေမ္ာေမမနအ ဲ္ေြးေိရံ္ြဖိ္ ္း္ျညာ့ီ း္ 
ဲံ္်ိ္္ျိ ာေအာျ္း အေြမ အေံသိ နး္ာ 
အ္ီ ်ာြးိဳေ ိဲ္္း္ျညာ 
(ယ) ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ာီျ္ျ္ံ္းိကး္ျ်ိာရဲ္် အာ်ာ
 ျ္မီ္ွ မ္ာ် မ ာာ
ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ေ ဲ္ဲ့ာီွ း ဂ ိိဳီ္မ္ာ်ာ္ိ နမဟ သ္ာ္ု
္ု်ာြမာ်ရး ္သး္ျမ  မ္ာ်္ိ န္ာာျံ္န ္သ ္
 ာ်ရ ိၿးု်ာ -န၀၃ (မ)(ဲ)ေ ဲ္ဲ့(ိ) 
အာေ မေ မအမမံ ္ား  ္မမ အရာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ာ
ာအေမမအာ် ျ္ မီြမဲ္် အာသမျ္ာအေမမမမံ  ္
ျဲ္်ီမသ္မမဲ္ဲ့ရ  ္း္ျညာ 

(န) ျမည္နယ္ာီမံ္္ွ ၏ာီျျ္္ံ္းိကး္ျ်မ္ာ်ာအာ်ာ 
 ျ္ာမီရ္ွ ာည္နယီ မ သ္ာအး္ေ ီြမဲ္် မီရ 
္ွ အာ်ီီ ်၏ာမ္ာ်မ ာာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာ၏ာ
၏ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ ျ္ံ္ရိ္္ွ ာအိမေ္ ာဲ္ 
ဖျ္ေ ဲ္ဲ့ာျေီ်၏မ္ာ်္ိ န္ာာျံ္န္သ္ 
 ာ်္း္ျညာ 

(၃)အိမ္ရာေြမျမျ္ားိ ဲ္  ိဲ္မ ာမ ာာောျမ်ျဲ္် 
ရ ဲ္်ၿးု်ျမည္နယ္ီမံ္္ွ မေ္ ီ ်မု ာ်ရိ္ 

   ာေ္ာီျ္ေ ာဲ္းိကး္ျ်မ္ာ်ျိ ေး်အး္ 
     ာြဖး္ျဲ့ း္ျ်ရံ္ာအဖိ ်သံ္းိ ဲ္  ိဲ္မ  းိကး္ျ်ာ    
     အီီ အေီာျ္ျ္ံ္ရိ္္း္ျည  
     

ျမည္နယ္ီမံ္္ွ  ာ်ာရိ္ေ္ာာီျ္ေ ာဲ္ းိကး္ျ် 
အေ္်ိိသ္ ိာရဲ္်ေ ဲ္ဲ့ာိိ္သမ္် ီိ အး္မ္ျ္ျိ ာ
့ီ း္ဲံ္် ိ္္ မ ဖည္နယ္ရ ာ် ၿးု်ာေ္သမ္် 
ိာမ သ္းီ သဲ္ဌာံာအရာရ ိ၏ာႀျု်ာျး္မ မ  ိ ာ
္ေီာျ္္ာ ီိ အး ္္း္ျညာျိ ည္နယ္ိာ် 
 ီည္္နယြဖိ္္ ွ မ ာြဖး္ျဲ့ိမျ္ာိမုမီံ္န 

မမ ြမဲ္် ာြမဲ္် အာ်ေရမ် ာမ္ည္္နယြမဲ္် ာ(းီ ိာီယယ ယ) 
ျိ ာေရမ် မ္ည္နယ္မီၿးု်ာ၃ာီအာျာသမဲ္ာသ
သဲ္္မဲ္်ရမး္ျညာေ္သမ္် ိာ  ာ်မ ဲ့ေ္ာာျမည္နယ္ 
ီမံ္္ွ ၏ာာျမဲ္် ျ္ံ ္ရိ္ေ္ာားိကး္ျ် မ္ာ် ျိ ာအေမမ 
 ျ္မီာျ္ွ မ္ာ်ာအာ်ီီ ်ေ ဲ္ဲ့ာေ္သမ္်ိာ 
မ ာ်ရိ္ေ္ာာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ာ္းေ  
ောျာဲ္် အရအေမမ ျ္မီမမဲ္ဲ့ရ္ွ အာ်ီီ ်ာ
ြဖး္ျဲ့ိမျ္ာိမုမီံ္နမမ ာြမဲ္် ေရမ် ာမ္ည္္နယြမဲ္် ာျိ ာ္ေ
္ေဘာသွ ြမဲ္် (းီ ိယီယ န)အာ်္ေဘာသွ  

ာျရ ္း္ျညာည္နယဲ္်ျိ ာျ ိည္နယ္ ိာ်ီ ည္နယ္ မံ္နအး္ၿးု်ာ၃ာ
ီအသမဲ္်ာသဲ္ ္မဲ္်ရ ္း္ျညာိာရဲ္် ေ ဲ္ဲ့ာိိ္သမ္် 
အေ္် ိိသ္ အိာ်ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္္း္ျာ
အသး္ျာြးိဳ ာ်ၿးု်ေ္ာာအၿးု် ္သ္ြဖး္ျဲ့ိမျ္ိမု ီ
မံ္နမမ မ အိရုဲမ္ီိ ာ (းီ ိယီယ ၃) ျိ ာမံ္နာအး္ၿးု်မ္ိံ္မ ာ
ယ၀ာီ ျ္ာေံာျ္မ ျ္ ာေိဘ  သဲ္္မဲ္် ရမး္ျညာ
ည္နယဲ္်သမဲ္  
• ြဖး္ျဲ့ိမျ္ ာ်္း္ျဲ့ိုမီမံ္နမမ  
မ ၏အရး္ျအေ္မ်၏ ျ္ီျ္ြးး္ျဲ့ိီ ေျာဲ္
ဲ္်မမံ ္ောျာဲ္်  သ္ြးံ္မ္ျ္ာ 

• ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ားိ ဲ္  ိဲ္မ  သိ္မ  မ္ဲ္်ာိုအာ်ား
းိကး္ျ် ိာရဲ္်ာေဖကြး ာသံ္ဖိ ်ာြဖသ္္း္ျဲ့ာိံိ္ 

• အောျမ်အသမျ္းိကး္ျ်ျိ ာအာမမီ အာြဖိ္ 
ီျ္၀ည္နယ္ ာ်မမဲ္ဲ့လာအောျမ်မ္ာ်လာအမမံ ္မ္ာ် 
ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာ၏ာာအ္ ဘ 
ိရိသ္လအိမ္ရာေြမျမျ္ားိ ဲ္  ိဲ္မ အာ်ာိုမီ 
မံ္နမမ ြမဲ္် အ သမျ္ာျ ံ္ျ္ိရိသ္ မ္ာ်လာေ္ 
သမ္်ိာာျိ အသး္ျာြးိဳေး် မ ေ ဲ္ဲ့ာအြမာ်ာသဲ္ 
ရ ိေံေ္်ေ္ာာျ ံ္ျ္ိရိသ္မ္ာ်ာသိ္မ ြမဲ္် 
အာ်အ ိုအိ္္မ္ြမဲ္် 

• ႀျိိဳသဲ္ိုိ ္္ းျ္ဲ့္မဲ္် ာ်ေ္ာအိမ္ရာ
ရာာေြမျမျ္ းိ ဲ္  ိဲ္မ ၏ာြဖံ္နြဖ ်မ ေ၀ိ  မ္ာ် 
ေ ဲ္ဲ့ေး်ရမး္ျဲ့အေမမ ျ္မီမမံ ာ္ိ္း္ျဲ့သိ နး  
၀ဲ္ရမး္ျညာ 

 

အၿးု်ာ္သ္ အိုရဲ္မီိာသမဲ္ာသဲ္္မဲ္်ရံ္ အသမျ္ာ
အမ္ိံ္း ိ ီိ အး္မ ဲ့ီ ္ဲ္ာျံ္ု်ာအေံ ေ ဲ္ဲ့ ရျ္ေး ဲ္်ာ၉၀
၉၀ာအ ိအမ္ိံ္ 
သိ ်ြမ ဲ္ဲ့ြမဲ္်္ေဘာသွ ေျ္ံးမ္ (းီ ိယီယ ၆) အာ်ာ
ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္ေ ဲ္ဲ့ ိိသ္ ၀ဲ္ိာ်္ွ ာသိ္္ု်မ္ဲ္် ိုမ ာ
မံ္နအး္္း္ျဲ့ေံနမ ာယ၀ာီအာသမဲ္်ာီျ္မ သ္ာေရ် ိ ် 
ာျရာမး္ျညာမး္ျ္း္ျဲ့ိိသ္၀ဲ္ိာ်္ွ ၏ေသာဲ္်  ိ မ  
အရြဖိ္ေိလာျိ ည္နယ္ ိာ် ီ ည္နယ္မ ာသရာ် ၀ဲ္ 
ိာရဲ္်ိိ္သမ္်ာအေ္် ိိသ္ေ ဲ္ဲ့ိာ ရဲ္်ျိ  ိိသ္၀ဲ္ိာ်ာ
္ွ ာအာ် ီီ ်္ိ နေး်အး္ရမး္ျည 
အိမ္ရာေြမျမျ္အာ်ာအၿးု်္သ္ာေ၀  ဲေး်ာြမဲ္်ျိ ာမံ
မံ္နအး္ြမဲ္်မီရ္းျ္ဲ့အ မ္ိံ္မ ာယနာ
ီအသမဲ္်ြးိဳီ း္ရမး္ျညာြဖး္ျဲ့ိမျ္ာ ာ
 ာ်ာေ္ာိုမီမံ္နမမ မ ေအာျ္ရ ိာအိမ္ရာေြမျမျ္ အာ်ာ
မံ္နအး္ မီရ္း္ျဲ့အမ္ိံ္မ ာယ၃ာီ   ျ္မ ာျာေိဘ ာ 
ၿးု်ြးသ္ာေိရမး္ျညာြဖး္ျဲ့ိမျ္ိုမီမံ္နမမ မ ာအာ်ာေအာျ္ 
း အေြမ အေံ သိ နသမဲ္ာြးံ္ ီး္ျရ း ္္ိမ္်မရီ ေိ ဲ ္
္း္ျညာ 
  (ယ)ေ္သမ္်ိာအာ်ာသရာ်ေရ်မ အသး္ျာြးိဳ  
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ာာာာာေး်ရံ္အမ္ိံ္မ ုသဲ္ြးမေသာဲ္် ိ မ ဲ့ြမဲ္် 
(န) ိိသ္၀ဲ္ိာ်္ွ သိ္္ု်္ု်မ ာိာြဖဲ္ဲ့ေရ်ာ္ာ်    
    ျံ္နျမျ္မ ဲ့ြမဲ္်ာ 
(၃)ာေရမ် မ္ည္နယ္မီျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္သိ္္ု်မ  
       ေ း္ မျ္ိာသဲ္မ ဲ့ြမဲ္်ာ 
( )ာေအာ္ဖဲ္သရာ်ရီ ်မ ာည္နယဲ္်၏္ေဘာာ  
 ီ ်ြဖသ္မ္ျ္ြဖဲ္ဲ့ာ္ိ နမဟ သ္ာိိသ္၀ဲ္ ိာ် 
္ွ သိ္္ု်ာ္ိ နမဟ သ္ာေ္သမ္် ိာမ သ္ းီ  
သဲ္ဌာံရီ ်မ မိ ဲ္ီီ ေ္ာအောျာဲ္်ြးမ္ျ္ သိ ္
မ ာောျာဲ္ဲ့ာ 

 (၅) အၿးု်္သ္အိုရဲ္မီိ ာျိ ာအမ္ိံ္မု 
သဲ္္မဲ္်ရံ္း္ျ္ျမျ္မ ဲ့ြမဲ္် 
ေ ဲ္ဲ့ာြဖံ္နေ၀ာေး်ြမဲ္်ျိ မံ္နအး္မီရမ္ိံ္မ ာယနာီ အ 
သမဲ္်ာေ ာဲ္ရမျ္ရံ္ျိ း္ျ္ျမျ္မ ဲ့ြမဲ္်ညာ 

 
   ာြဖး္ျဲ့ိမျ္ာိုမီမံ္န မမ ြမဲ္် ျိ ရ သ္္ိမ္်ြမဲ္်ာမီ
မီရီ ္ဲ္းိ ္ဲ္  ိဲ္မ အိမ္ရာေြမျမျ္အာ်ာေ္သမ္် 
ိာြဖဲ္ဲ့အ သး္ျြးိဳာိုမီာမံ္နမမ ြမဲ္် အေံြဖဲ္ဲ့ာ 
 ျ္ီျ္ီ း္ေ ာဲ္ရမး္ျညာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မ ာ
 အေ္်ိိသ္ိိ ္သမ္် ေ ဲ္ဲ့ိာရဲ္်ာမ္
မ္ာ်ျိ ာေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္ာဌာံရီ ်္ိ န သဲ ္
္မဲ္်ရမး္ျညာေ္သမ္် ိာမ္ာ် မ သ္းီ သဲ္ 
ဌာံရီ ်မ ာည္နယဲ္် ရ း္ာ္ိမ္်ြမဲ္်အာ်ိိသ္၀ဲ
၀ဲ္ိာ်္ွ မ္ာ်အာ်ီီ ်္ိ နာအောျာဲ္် ာျာ် 
ိာေး်းိ နမး္ျည 
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အမံ္် ာ၉ာာအေမမ ျမ္ြီမဲ္် အမမံ ာ္ 
 

အေမမ ျ္မီြမဲ္်အသမျ္ာေျာျ္မီအမမံ ္ျိ ာျ
ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ာအေမမျိ  ျ္မီမမဲ ္ဲ့ ရရ ိ္ွ  အာ်ာ
အိမ္ရာေြမျမျ္းိ ဲ္  ိဲ္မ ာအာ်ီ  ေြးာဲ္်ာေး် 
အး္မ အေးကေမရုီဲ္်ာြးး္ျံည္နယ္၏ာ္းေ  အရ 
အမမံ ္ေျာျ္မီာေ ိဲ္္း္ျည 
 

အေမမာ ျ္မီမမံ ္ျိ ာေ္သမ္်ိာြဖဲ္ဲ့ာ ာ
 ာ်ရိ္ေ္ားီ မ ံ္အိမ္ရာေြမ 
ျမျ္ာ(Regular Estate)ာအြဖိ္ာ  း္ြးံ္ာ္
္း္ျဲ့းိ ဲ္  ိဲ္မ အာ်ီီ ် 
းီ မ ံ္္သဲ္်အမ္ျ္အီျ္အိုရဲ္မီိာ 
(Information Report)ာ္ိ နမဟ သ္ာ
အေမမမမံ္ေျာျ္မီရံ္ာသ
သဲ္ြးီာြမဲ္်ာေ္သမ္်ိာာြဖဲ္ဲ့ ာ်မ ဲ့ြမဲ္
ဲ္်ာမဟ သ္ေ္ာာအိ
အိမ္ရာေြမာျမ
ျမျ္းိ ဲ္  ိဲ္မ အာ်ီီ ်ား 
း ာ
မး္ျ္း္ျဲ့အမ္ိိဳ်အိာ်မ ိ း ကိး္ျ် ိံ္်အဖမ နမ 
မ ေး်ေ္ားိ ဲ္ ိ ဲ္မ အး အ ဲ္(အ္ာ် 
သဲ္သံ္ဖိ ်အေးက)ာ
သမဲ္ေျာျ္မီမး္ျညာာျမျ္အမ္ိိဳ်အိာ်ြဖဲ္ဲ့ာမံ
မံ္နမမ ေ ာဲ္ာရမျ္္း္ျာျိ အေီ်မ ာ်ဘ ာည္နယီ ာျး္ျ
း္ျ အး္ေ ီေ္ာားိကး္ျ် ိံ္် 
အဖမ ႕မ သိ္ ဲ္ဲ့းိ ္ဲ္  ိဲ္မ ာီ  ေြးာဲ္်ာေး်ြမဲ္်
္်မ္ာ်ာအး အ၀ဲ္ အေမမ ျ္မီအမမံ ္ျိ ာအ္ာ်သဲ္ာ
သံ္ဖိ ်ေးကသမဲ္ေျာျ္မီာမး္ျညာ(ေ
(ေ္သမ္်ိာြဖဲ္ဲ့ာ ာ်ရိ္ေ္ာ မး္ျ္း္ျဲ့ 
အိမ္ရာေြမျမျ္ဲည္နယ္ာ(Small Estate)ာအာ
ေးကသမဲ္မ ္အေမမ ျ္မီမမံ ္ေျာျ္မီြမဲ္်မ 
ြးိဳး )ာ 
 

ဂ္ ီ ိဲ္ာယာရျ္ာန၀၀၀ာသမဲ္ာ္ ိနမဟ သ္ 
ည္နယဲ္်ေံာျ္ာသမဲ္ာေ္ ီ ်္ွ ြဖိ္ီ ္ဲ္ာအိမ္ည္နယာေြမ 
ျမျ္းိ ဲ္  ိဲ္မ ီျ္မီရ 
ရ ိမ အာေမမ ျ္မီမမံ ္ေျာျ္ာရံ္အျ္ီိဳ်ာမ၀ဲ္း ာ
 ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ မ ာီ  ေြးာဲ္်ေး်ေ္ာ အိမ္ရာာေြမျမျ္ 
မ္ာ်ျိ  ည္နယဲ္်၏ 
 

(ျ) ီဲ္း မည္နယာ်း  ျေီ်ာ္ိ နမဟ သ္ာည္နယမဲ္  
        ည္နယဲ္်ာျေီ်မ္ာ် အး အ၀ဲ္ျေီ်ာ 
(မ) းေ မ်လမိေ မ်္ိ နမဟ သ္ာည္နယမဲ္းေ မ်မိ    
     ာေ မ်အး အ၀ဲ္မိဘ 

(ယ)အဖိ ်ာအဖမာ်ာ 
(န)မိဘ 
(၃)အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ာ 
( )ျေီ်ာ္ိ နမဟ သ္ာမ္ိိဳ်ရိ ်ိ္္ ျ္မ  ဲ္်္ျ္္ွ  
(၅)ာျေီ်၏ာ
အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ာ္ိ နမဟ သ္ာအြမာ်မ္ိိဳ်ရီ ်ိ္္ ျ္ာ ဲ
 ဲ္်္ျ္္ွ ာ 
(၆)အျိ ္ိ နမဟ သ္ေ မ 
( )ရ ည္နယ္ရာရ ဲ္မ္ာ်ာအာ်ီီ ်မ ာာအြ
အြးဲ္ီွ မး ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏အ ျ္ေဖကြးး အသိ ဲ္်ာ
်ာအမ္ိိဳ်အေ မမ္ာ်ာ္ား ေ္ာေျာ္းိ ာေရ်ရ ဲ္် 
 
ဇွ ီ ိဲ္ီာယာရျ္ာန၀၀၀ာသမဲ္ာ္ိ နမဟ သ္ 
ည္နယဲ္်ေံာျ္သမဲ္ျမည္နယ္ီမံ္မ ဲ့္ွ ာမ္ာ်မ ာာျမ
ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ားိ ္ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ်မ ာာအ ျ ္
း အမ သ္(ယ)မ ( )ာ ိိာရဲ္်း ီွ မ္ာ်  ျ္ာ
မး္ျ္ွ မ ိ ္ိ နီ  ေြးာဲ္်ေး်ာအသ
အသမျ္ာ ျ္ိး္အမ္ိိဳ်အေ မအေမမ ျ္မီမမံ ္ာ
ယ၀%ေး်ရ္း္ျညာ 
 
အေမမ ျ္မီမမံ ္ျဲ္်ီမသ္မမဲ္ဲ့ြးိဳေ္ာအိမ္ာရ
ာရာေြမျမျ္းိ ္ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ်သမဲ္ေအာျ္း သိ နး  
၀ဲ္္း္ျည 
(ယ) မး္ျ္ွ မ ိ ္ိ နီ  ေြးာဲ္်ေး်ေ္ာာ   
     းိ ္ဲ္  ိဲ္မ  ိိ ာေး ဲ္်သံ္ဖိ ်မ ာာေ ကီာာ 
     ယ၀၀၀ာ ျ္မးိ ြမဲ္်ာ 
(န) အီ    ံ  ိဲ္ရာအဖမ ႕ အိး္ျ်္ိ နီ     
    ာေြးာဲ္်ေး်ေ္ာားိ ဲ္  ိဲ္မ အိမ္ရာ   
    ာေြမအသမျ္ာအးိ  ္ ၅၀ာ(၈)(၃)ြးး္ျသမဲ္်  
     အမမံ ္္းေ အရာအမမံ ္ျဲ္်ီမသ္   
     မမဲ ္ဲ့ြးိဳ္းျ္ိ နမဟ သ္္အမ္ိိဳ႕ေ္ာီ  ေြးာဲ္်  
ာာာာာေး်မ မ္ာ်အသမျ္ြးး္ျသမဲ္်အမမံ ္္းေ   
    န၀၅၅အရြဖသ္ေသာျ္ေျာျ္မီေိွ ဲ္္း္္္ျညာ 
(၃) ျ္မီရံ္အမး္ျး ္ွ ္ိ န(အိမ္ရာေြမမ သ 
ာာာာား ်)ာေး်အး္ေွ ိဲ္္းျ္ဲ့အ္ျ္အာမမီမွ ၀   
( )ာေ ကီာာ၅၀၀ာ ျ္မမ္ာ်ာေ္ားိ ဲ္  ိဲ္ 
မ ျိ ျမည္နယ္ီမံ္ ္ွ ီ  ေီ္ာဲ္်ရာအ သ္ာဂွ အာ် 
 ိံ္်္ိမ္်ြးိဳာြးဲ္ရံ္အသမျ္ာျမည္နယ္ီမံ္္ွ   ီမ ီျ ္
မီ ရည္နယွ ေ ိဲ္္းျ္ညာ 
(၅) ဟီိ ေျာဲ့ (မ)မံ္်ံု်ာ(အေ္်ိိသ္ျိ ာေ္
ေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ရာရီ  ်ာ္ိ န ျ္္မည္နယ္
ည္နယ္ာေမ်ြမံ္်း ညာ 
(၆)ာေ္သမ္်ိာအရာရရ ေိ္ာာ ဲ္ေ မဲ 
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ယ-ယ-၉၈ာရျ္ေံနာ္ိ နမဟ သ္ာည္နယ
ည္နယဲ္်ေံာျ္ာေ္ာ ီ ်ေ္ာာျမ
ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ၏ားိ ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ်အေးကာ ျ္မီရရ ိေ္ာာ 
 ဲ္ေဲမာအြမသ္ာအရ ီ်ိာ္း္ျ မ္ာ်ျမည္နယ္ီမံ္္ွ ာ
ေ္ ီ ်ၿးု်ေံာျ္ာေ္
ေ္သမ္်ာိား ားိ ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ်ာသိ ်းမာ်ီာမ မ္ာ်ာအေ
အေးကာသမဲ္အေမမ ျ္မီမမံ ္ာေျာျ္မီြမဲ္်မရ ိး ညာ 
 
ဇွ ီိ ဲ္ာယာရျ္ာန၀၀၀ာမသိ ဲ္မုာျမည္နယ္ီမံ္မ ဲ့ာ
္ွ မ္ာ်အသမျ္ာ
ည္နယဲ္်အမ္ိံ္ျာီသမဲ္ာေျာျ္မီေ္ာာအမ
အမမံ ္ေွ ံ္် ာ်ျိ ာေ္သမ္်ာိာမ္ာ်ာမ သ္းီ သဲ္ရီ 
ီ ်္ိ နာ ျ္္မည္နယ္း ည 
အမမံ ္ေျာျ္မီရမး္ျဲ့ားိ ဲ္ ိ ဲ္မ ျိ ာျိ ည္နယ္ိာ်ာီ 
ီ ည္နယ္မ ာြဖံ္နေ ေး်အး္ၿးု်္း္ျေ ဲ္ဲ့ာေ္သမ္် ိာာ
ြဖဲ္ဲ့ ာ်ရိ္ေ္ာာအေမမ ျ္မီာမမံ္ျိ ာေး်ာေ ာ
 ာဲ္ရမး္ျညာ 
 
အေမမ ျ္မမီမံ ္ေျာျ္ာမီေိွ ဲ္္း္ျဲ့ာေ္သမ္
မ္်ိာြဖဲ္ဲ့ ာ်မ ဲ့ြမဲ္်ာမဟ
မဟ သ္ေ္ာားိ ဲ္ ိ ဲ္မ မ္ာ်အသမျ္ာ္
္သဲ္်အမ္ျ္အီျ္ာအိုာရ
ရဲ္မီိာာ္ိ နမဟ သ္ာအေမမမမံ ္္သ္မ သ္ရံ္ာ
ြးံ္ာျာ်ီ ာအရာေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ  
သဲ္ရီ ်မ ္သ္မ သ္ ေသာဲ္်မီီာ္း္ျေ ဲ္ဲ့ေး်
း်ာေ ာဲ္ရမး္ျည 
(ီ  ေြးာဲ္်ာေး်အး္ေ္ာေံနာ္ိ
္ိ နမဟ သ္ာျမည္နယ္ီ မံ္ေ္ာာေံနရ ိာေး ျ ္
ေ ာ်ေ
်ေးကသမဲ္ေျာျ္မီမး္ျ)ေ္ ီ ်ေ္ာေံနာျ
 ျ္ံ္ရ ိေံေ္်ေ္ာာအေး ဲ္းိကး္ျ်  ိံ္် 
္ိမ္်မမဲ ္ဲ့(ေး ဲ္ေ ီြမဲ္်ျ ဲ့္ိ န)(ီိ အး္ီ ္ဲ္ရာ 
ြဖသ္ရံ္)းိ ဲ္ ိ ဲ္မ အေးကအေမမ ျ္မီမး္ျဲ့္ွ အာ်ီီ
ီီ ်၏ာအမး္ျာီိး္ိာာေသ
ေသာ္ိး္းီ မ္ာ်ျိ ာေး်အး္ရမး္ျည း္မီ းိကး္ျ် 
် ိံ္်အဖမ နမ္ာ်အသမျ္ာအဖမ န၏ာဖမ နိး္ျ်ားီ သိ္ိီ လားိ
းိကး္ျ်ိာရဲ္်ာမေ
မေး်ရေ္်ေ္ာာေး်ၿးု်ေ္ာျ ံ္ာျ္ိရိသ္ာိာာရဲ
ရဲ္်ာအဖမ န၏ာဘ္ာ ိံ္်အဖမ န ဲ္မ္ာ်၏ာအမး္ျာီိ
ီိး္ိာလာရာ္ျ္းံ္အိမ္ဌာ် မ္ာ် အာ်ီီ ်၏ာအမ
အမး္ျေမမ် ာ္ျကရာဇ္ိာ္း္ျာမ္ာ်ျိေး်ရမး္ျည
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အမံ္်(ယ၀)ာြဖံ္နေ၀ြမဲ္် 
 
 
ျမည္နယ္ မီံ္္ွ မ ေ္သမ္်ိာ ာ်မ ဲ့  ီ္ဲ္ျိ ည္္နယိာ်  ီည္နယ္မ  
းိ ဲ္  ိဲ္မ အိမ္ရာေြမျမျ္ျိ ေ္သမ္်ိား ြးဌာံ္်မ္ျ္ 
မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့အးျုမမ ေ၀ေး်ရမးျ္ည 
 
ျ္ံ္ရိ္္ွ အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ေ ဲ္ဲ့အရမည္္နယမာေရာျ္ေ္်ာေ
ာေ္ာာျေီ်ဲည္နယ္ (ယ၈)ေ ိ္ာေအာျ္ာသိ
သိ နမ ာာမိ္ာ်ိ ာေ ာျ္းီဲ့ာောျ်ာေ ကာီာာ၅၀၀၀ာေ ဲ္ဲ့ာန၅
န၅၀၀ာအ္ု်္ု်မီာိာ်မမဲ္ဲ့ရ ိ္း္ျလာည္နယဲ္်ျိ အေမမ ျ္မီမမံ္ာမေ
မေျာျ္မီး ညာ 
 
 
ေ္သမ္်ိား အေမမ ျ္မီမမဲ္ဲ့မီိာ်မမဲ္ဲ့အသမျ္ာႀျိိဳ်းမ္်ာြ
ာြမဲ္်အသမျ္ာေ္သမ္်ိာာမ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်သမဲ ္ာီ း္း ိဲ္ 
မမဲ္ဲ့အာ ာာသ
သိ္ိီ သိ္ရာမရ ိေ္ာာောျာဲ္ဲ့့ိာေိာဲ္ာဲည္နယ္သမဲ္ းျ္ဲ့ 
္မဲ ္်ာေ မ် ာေေမ်ြမဲ္်မြးိဳး ည 
 
 
သရာ်ရီ ်၏မမဲ္ဲ့ြးိဳမ္ျ္္ိ နမဟ သ္ာျာ်၀ဲ္ာြမဲ္်မရ ိဘ  ျ္ံ္ 
ရိ္္ွ အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္မ ြးဌာံ္်္းေ အရာမိမိ၏ 
ရးိ ဲ္မမဲ ္ဲ့ာေ၀ိ ျ ိေ္သမ္်ိား မိမအိာ်ာ ာ်မ ဲ့ေ္ာအေမမ 
အိာ်ာေရမ်မ္ည္နယ္ေိ ဲ္္း္ျညာည္နယဲ္်ေ၀းီ ျ္မ ာာအိမ္ရာေြမျမျ္ ၏ 
အ္ာ်သဲ္၏္ီ ်းီ ာသိ္းီ ြဖိ္္း္ျ္ာ် ္မု် ျ္ံ္ရ ိမ ဲ့ 
ီ ္ဲ္ေ ဲ္ဲ့ာအ္ာ်သဲ္သံ္ဖိ ်၏ သိ္၀ျ္္ာ် ္မု်မ 
ျ္ံ္မ ဲ့  ီ္ဲ္ြဖိ္္း္ျညာေီ ္ာျ္ ာ်ြမဲ္်ေရမ်မ္ည္နယ္ြမဲ္်ာေ 
ေ သ္ မျ္ြမဲ္်မ္ာ်အသမျ္ာအမ
အမ္ိံ္ျံ္န္သ္မ္ျ္မ္ာ်ရ ိၿးု်ာ
အြမာ်ိ္္်ိာ်ိရာျိ ကိမ္ာ်ီးျ္်ရ ိ္း္ျာ္ိ နြဖိ္ေ္ာာောျာ
ျာဲ္ဲ့ျ္ံ္ရိ္္ွ အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္အေံြဖဲ္ဲ့ာေရမ်မ္ည္နယ္ာြမဲ္် 
ျိ သဲ္္မဲ ္်မးျ္  ိီ ္ဲ္ာ္းေ ေရ်အ ႀျီ္ာ ္ 
မ္ာ်ရည္နယွ ေိ ဲ္ရံ္ေရ ႕ေံေ ဲ္ဲ့သ ိဲ္းဲ္ရံ္ိ္္်ိာ်ာ္ဲ္ဲ့္းျ္ည 

 
ျမည္နယ္ မီံ္္ွ မ ာေ္သမ္်ိာမ ာ်မ ဲ့  ီ္ဲ္ာျိ ည္္နယိာ်ာီ ည္္နယာမ 
မ ာအ္ာ်သဲ္အေမမြဖိ္ေ္ာာအိမ္ရာေြမာျမျ္ျိ ာေမ
ေမရုာီဲ္်္းေ အရာအေမမိာ်ာအေမမမီာမ္ာ်ျိ ေ၀ဲ ာေး်ရာမးျ
မးျ္ညာြဖံ္နေ၀းီ အ ဲ္ဲ့ ဲ္ဲ့ျိ ာသိ္ာဖျ္ျိ ေဖကြး  ာ် း  ္း္ျညာ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ျမည္နယ္ီမံ ္္ ွ မ ေ္သမ္်ိာမ ာ်ဘ ေ္ ီ ်မ ဲ့ီ ္ဲ ္
 
ျ္ံ္ရိ္္ွ ာအိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ာေ ဲ ္ဲ့အရမည္နယမ္ေရာျ္ာေ္်ေ္ာ ျေီ် 
ဲည္နယမ္္ာ်လာအိမေ္ ာဲ္ဖျမ္ သိ္၀ျ္ရရ ိၿးု်ာျ္ံာ္သိ္၀ျျ္ ျေီ် 
မ္ာ် မ အးျုအမ ္မမ ေ၀ရရ ိာျ္းျ ္
အိမ္ေ ာဲဖ္ျေ္ ဲ္ဲ့ျေီ်မ္ာ်ာ(အရမည္နယေ္ရာျ္ာၿး
ၿးု်)အိမ္ာေ ာဲ္ဖျ္မ ား မေ ကီာာယ၅၀၀၀ာေ ဲ ္ဲ့ျ္ံ္ရ ိေ္ာာအေ
အေမမာ၏သိ၀္ျ္ာျိ ရရ ာိ္းျည္ျ္ံ ္သိ္ာ၀ျျ္ိ ျေီ်မ္ာ်မ ာအးျုာ
အမ ္မမ ေ၀ည္နယွ ာျရမးျည္ 
ျေီ်မ္ာ်္ာာအ္ာ်သဲ္အေမမိ ျိ ာျေီ်မ္ာ်ာမ အးျုအမ ္မမ ာ
ေ၀ည္နယွ ာျ္းျ္ည 
အိမ္ေ ာဲဖ္ျေ္ ဲ္ဲ့မိဘမ္ာ်-ာ
အိမ္ေ ာဲဖ္ျမ္ း မေ ကီာယ၅၀၀၀ာေ ဲ္ဲ့ာျ္ံ္ရ ိာေ္ာအိမ္
မ္ရာေြမျမျ္၏ာသိ၀္ျ္ျိ ရရ ိ္ းျ္ာျ္ံသ္ိ္ာ၀ျျ္ိ ာမိ
မိဘမ္ာ်မ မမ ေ၀ည္နယွ ာျ္းျ္ာ္ိ နမဟ သ္ျ္ံ္ရ ိေ္ာာမဘိမ ာျ္
ျ္ံ္ာရ ာိေ္ာသိ္၀ျျ္ိ ရရ ိ္ းျည္ 
အေးကသမဲ ္ေဖကြး ာ်ေ္ာာအြမာ်ာအေမမမီမရ ိေ္ာာအိမေ္ ာဲဖ္ျ္ 
မ  အိမ္ရာေြမျမျအ္ေမမသိ္ိ  ီ ီ ်ျိ ရရ ိ္းျ ္
အ ျ္း အြမာ်အာေမမမမီရ ိေ္ာာမိ
မိဘမ္ာ်မ ာ
အ္ာ်သဲး္ိ ဲ ္ ိဲ္ာမ ျိ မမ ေ၀ည္နယွ ာျ္းျ္ာ္ိ နမဟ သျ္္ံ္ရိေ္္ာမိ
မိဘမ ာအေမမသိ္ိ ာီီ ်ာျိ ရရ ိ္ းျ ္
အ ျ္ေဖကြးး ာအြမာ်အေမမမီမရ ေိ္ားျုအျိ ္ိ နမဟ သး္ျုအမမ္ာ် 
မ ာားျုအျိ ေမာဲ္ေ မမ္ာ်မ ာအးျုာအမ ္ာမမ ေ၀ည္နယွ ာျ္းျ္  
အ ျ္ေဖကြးး အြမာ်အေမမမမီ္ာ်မရ ေိ္ာာဖိ ်ဖမာ်မ္ာ်မ ာအေ
အေမမိ ာျိ မမ ာ
ေ၀ည္နယွ ာျ္းျ္ညာျမည္နယ္ီ မံ္မ ဲီ့  ္ဲ၎္သိ န၏္ာ်္မု်ာမ္ာ်္ိ နာ(
(္ျ္ာ  ိဲ္ရာ္းေ အေ္်ာိသိ္ျိ ာျးျ္ဲ့း ) 
အ ျ္ေဖကြးး အြမာ်အေမမမမီ္ာ်မရ ေိ္ာာေဘ်ဘုမ္ာ်မ ာအေမမိ ာျိ
ျိ မမ ာေ၀ည္နယွ ာျ္းျည္ာျမည္နယ္ီ မံမ္ ဲီ့  ္ဲ၎္သိ န၏္ာ်္မု်ာမ္ာ်္ိ နာ(
(္ျ္ာ  ိဲ္ရာ္းေ အေ္်ာိသိ္ျိ ာျးျ္ဲ့း ) 
အေးကသမဲ ္ေဖကြး ာ်ေ္ာာအြ
အြမာ်အေမမမမီရ ေိ္ာာအိမ္ေ ာဲ္ဖျး္ ာျေီ်မ္ာ်မ ာအိ
အိမ္ရာေြမျမျ္အေမမသိ္ိ ီ ီ ်ျိ အးျအုမ ္ရရ ိ္ းျ ္
မးျ္္ းျ္ဲ့္ျရ္  ိဲ္ရ ာ်အေမမမီာေ ဲ ္ဲ့္ာအိမ္ေ ာဲ္ာဖျး္ ာျေ
ျေီ်ာမရ ိာီ ္ဲ္ာ
အာေမမိ သိ္မ ာီီ ်ေ ိ္ဲ္ဲေီသာ္၏းးျာေရ်ာအဖ
အဖမ နေ ဲ္ဲ့ျ္ံ္်မာေရ်ာေ 
ေ ဲ္ဲ့ိိသျ္္ံ္်မာေရ်ဌာံ္ိ နီးျ္်ေျာဲ္်လာျမည္နယ္ီမံ ္္ ွ ာမ 
မ ာေ ်၀ ်ာအေ ာျ္အးီဲ့အိုအိ္္၏ေရရ းျ္ေိာဲ္ဲ့ေရ ာျ္မ အျ္
ျ္ိိဳ်ို်းမာ်ျိ ္ရရ ိမ ဲ့္ ွ ြဖိ္ီ  ္ဲျ္္ံ္ရိ္ာေ္ာအေမမသိ ီ ီ ်ျိ ာေမရ
မရုီ ဲ္်ေ ်၀ ်အာေ ာျအ္းီဲ့အိုအိ္္္ ိ နီ  ေြးာဲ္်ာေး်
း်အး္္ းျည္ 

 

*ာ့ာအ း္ိ မ္ာ်သမဲ္ာျမည္နယ္ီ မံ္္ မာ်ေ္ာာအေမမမီာ၏အေမမေ ိ ျိ ာျမည္နယ္ီ မံ္္ မာ်ေ္ာအေမမမ၏ီာ္ာ်္မု်မ္ာ်ာ ီ
 ီ္ ိ နီ  ေြးာဲ္်ေး်အး္္ းျ္ညာာာာာာာာာာာာာာာာာ 

. 
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အမံ္်  ယယာအမောျ်ေဲမမ္ာ်ာ  
အိမ္ရာေြမျမျ္အာ်ာိုမမီံ္နမမ ြမဲ္်ီ း္ဲံ္် ိ္အ္သမျ္ာေ္သမ္်ိာျိ ာအသးျ္ြးိဳမေး်ရ္းျာ္ည္နယဲ
ည္နယဲ္်မ ျိ ာအိမ္ရာေြမျမျ ္အာျမ္်သံ္ဖိ ်ိ ိ ေး ဲ္်ေးကသမဲ္ာေအာျ္း ဇည္နယာ်း အသ ိဲ္်ာသမျ္ 
မ္ျ္္ းျ္ာအြမာ် း ္ဲ္ဲ့၀ံ္ေ ာဲ ္မ မ္ာ်လိုမီမံ္နမမ ြမဲ္်ိာအးိ လာေြးာဲလ္ာ္ျေ္္မီ္ ိ နမဟ သာ္ံမ
ံမွ ံာေျာ္းုမ္ာ်လာေသာဲ္်  ိြမဲ္်မ္ာ် အသမျာ္္သိေး်ိာမ္ာ်ာေ ဲ္ဲ့ာေ ိနသိ္ိ ာမ သ္းီ သဲ္ောျ်ာ 
 
 
ေ္သမ္်ိာအသးျ္ြးိဳအိမ္ရာ 
ေြမာ(အေ္်)ာ၏သံ္ဖိ ်မ ာာအံ
အံးျ္် ီ ် 

္ိ နေ္ာ္ေအာျ္း သိ န ျ္ံးျ္
းျ္်္းျ ္

ေ ာဲ္ရမျ္မမ ာ 

   
၀ာေ ကီာ န၀၀ာေ ကီာ နာေ ကီာ 
န၀၀ာေ ကီာ ၅ ၀၀၀ာေ ကီာ အိမ္ရာေြမအေ္်ာသံ္ဖိ ်ာ၏ာယ%ာ 

၅ ၀၀၀ာေ ကီာ ယ၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ၅၀ာေ ကီာ 
ယ၀ ၀၀၀ာေ ကီာ န၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ယ၀၀ာေ ကီာ 
န၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ၅၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ယ၅၀ာေ ကီာ 
 
 
္သမ္်ိာအသးျ္ြးိဳ 
(းီ မ ံ္)အိမ္ရာေြမ၏သံ္ဖိ ်မ ာာအံးျ
ံး္ျ် ီ ် 

္ိ နေ္ာ္ေအာျ္း သိ န ျ္ံးျ္
းျ္်္းျ ္

ေ ာဲ္ရမျ္မမ ာ 

   
ာာာာာာာာာ၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာယ၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာာာာ၅၀ာေ ကီာ 
ာာာာာာာာယ၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာန၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာာယ၀၀ာေ ကီာ 
ာာာာာာာာန၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာ၅၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာယ၅၀ာေ ကီာ 
ာာာာာာာာ၅၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာ ၅ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာာာာန၀၀ာေ ကီာ 
ာာာာာာာ ၅ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာယ၀၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာာာာ၃၀၀ာေ ကီာ 
ာာာာာာာယ၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာန၅၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာာာာ ၀၀ာေ ကီာ 
       န၅ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာ၅၀၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာာာ၅၀၀ာေ ကီာ 
       ၅၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာ ၅၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာာာ ၅၀ာေ ကီာ 
         ၅ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာယ ၀၀၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာယ ၀၀၀ာေ ကီာ 
      ယ ၀၀၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာန ၀၀၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာယ ၅၀၀ာေ ကီာ 
ာာာာန ၀၀၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာ၅ ၀၀၀ ၀၀၀ာေ ကီာ ာာာာာာာာာန ၅၀၀ာေ ကီာ 
ာာာာ၅ ၀၀၀ ၀၀၀ာေ ကီာ  ာာာာန ၅၀၀ာေ ကီာာေ ဲ ္ဲ့ာ.၀န%ာာအ ျ္     

ာာာာာာာာာာာ၅ ၀၀၀ ၀၀၀ာအေးကးိ ေဲမ 
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အမံ္် ာယနာျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယမ္္ာ်မ ္ သရိရံ ္
အေရ်ႀျု် ေ္ာရျမ္္ာ်ာ 

 
းီ မ ံ အ္မိရ္ာေြမျမျာ္ 
ယညာ ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ မ ေ္သမ္်ိာ ာ်ရိ္ီ ္ဲ္ာ    
     
ည္နယဲ္်မွ ရဲ္်ျိ  ိံ ္်္မိ္် ာ်္ွ ္းျ္ာေ္ာ     
      ီ ်ၿးု်ေံာျ္ေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္ဌာံာ 
     ရီ ်္ိ နေိာီ္ဲ္ိမာ ျ္္ မည္နယရ္မး္ျည 
နည ာေ္သမ္်ိာျိ အသးျ္ြးိဳရံ္သဲ္္မဲ္်  
    ာြမဲ္် လာီ း္ဲံ္်ိ္္(ျ)ီ ိအး္ေ္ာာိာာ 
ာာာာာရမျ္ိ ာာသမ္်မ္ာ်ာအာ်ီီ ်ျိ ာေ္ ီ ်  
    ာေ္ာေ နံရျ္ၿးု်ာေံာျေ္္ာသမ္်ာိာာ 
ာာာာာမ သး္ီ သဲ္ာဌာံ န္ိ ေိာီ္ဲ္ိမာာသဲ္္မဲ္်ာာ 
ာာာာာရမး္ျည 
၃ည  ိသိ္၀ဲ္ိာ်္ွ မ္ာ်ိာရဲ္်ျိ ေ္သမ္် ာိာ  
     အာ်အသးျ္ြးိဳရံ္သဲ္္ မဲ္်ြမဲ္်ေ ဲ္ဲ့ာ္ိ နမ  
     ဟ သ္ာည္နယဲ္်ေံာျ္ရျေ္း ဲ္်ာန၀ာအာျာ  
     သမဲ္သဲ္္ မဲ္်ရမးျ္ည 
 ည  ိိသ္မ္်ေ ဲ္ဲ့ိာရဲ္်အေ္်ိသိျ္ိ ာျိ ည္နယ ္ 
     ိာ်ီ ည္နယမ္ံ္န ာ်ၿးု်ာ၃ီ အာျာသမဲ ္  
     သဲ္္ မဲ္်ရမးျ္ညာ 
၅ည  အေမမ ျမ္ီမမံ ျ္ိ ာီ ိအး္း ျေ္  
      ီ ်ၿးု်ရျ္ေး ဲ္်ာ၉၀ာအသမဲ္် သဲ ္ 
     ္မဲ္်ရမးျ္ည 
၆ည  း မ ီ ်ာိာရဲ္်ျိ ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္  
     မံ္န ာ်ၿးု်ာ၉ီ အသမဲ္် သဲ္္ မဲ္်ရ  
     မး္ျညာ 
 ည ာေံာျ ္ျ္သမ ိ ာရဲ္်မ္ာ်ျိ ီ  ိအး္  
     မ ဲ့ီ ္ ဲ္ာည္နယဲ္်သိ နျိ ာျာ်ျာီသမဲ္၎  
    သဲ္္ မဲ္်ရမး္ျညာ 
 
 
 
 
 

 
အမိရ္ာေြမျမျအ္ဲည္နယာ္ 
ယညာာျမည္နယ္ီ မံ္္ွ မ ေ္သမ္်ိာ ာ်ရိ္ီ ္ဲ္ာာာာ 
ာာာာာ
ည္နယဲ္်မွ ရဲ္်ျိ  ိံ ္်္မိ္် ာ်္ွ ္းျ္ာေ္ာာာာာ 
ာာာာာ ီ ်ၿးု်ေံာျ္ေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္ဌာံာ 
ာာာာာရီ ်္ိ နေိာီ္ဲ္ိမာ ျ္္ မည္နယရ္မး္ျည 
နညာာေ္သမ္်ိာျိ အသးျ္ြးိဳရံ္သဲ္္မဲ္်ာ 
ာာာာာြမဲ္်လာီ း္ဲံ္်ိ္္(မ)ေ ဲ္ဲ့ာီ ိအး္ေ္ာာိာာ 
ာာာာာရမျ္ိ ာာသမ္်မ္ာ်ာအာ်ီီ ်ျိ ာေ္ ီ ်ေံန    
     
ရျ္ေံာျ္ေ္သမ္်ိာမ သး္ီ သဲ္ဌာံ္ိ နာာ 
ာာာာာာေိာီ ္ဲ္ိ မာသဲ္္ မဲ္်ရမး္ျည 
၃ညာာအ္ ဘိရးိ္ာမိ္ ာ်ိ ေ ာျ္းဲ့ီေဲမာေ ဲဲ့္ာာ 
ာာာာာမ သး္ီ သဲ္ောျ်ေး်ေြမမ မ္ာ်ၿးု်ေံာျ ္    
ာာာာားိ ဲ ္ိ ဲ္မ မ ာျ္ံ္ရ  ိ ြဖိာ္ီ ္ဲအ္ိမ္ ရာ  
    ာေြမျမျအ္ဲည္နယ္အသမျမ္ံ္နအး္ြမဲ္် ေ ိန  
     သိ္ိ ာျိ သဲ္္ မဲ္်ရမးျ္ည  
 ညာာ္သဲ္်အမ္ျအ္ီျ္ာအိုရဲ္မီိာာျိ ာ   
     ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မံ္န ာ်ၿးု် ာ၃ီအသမဲ္်  
ာာာာာသဲ္္ မဲ္်ရမးျ္ညာ 
 

ြးိဳြးဲမ္မံ ္် မ ီာ်ေ္ာာိမုမီံ္နမမ မ  
ယညာီျျ္္ံ္း ကိးျ္်ာအေမမ ျမ္ီ္ွ ာအာ်ီီ ်ာ 
ာာာာသိ နမ မမမ္်မီိုမီမံ္နမမ မ ျိ ာေရမ် မ္ည္နယြ္မဲ္်ေ ဲ္ဲ့ာ 
  ာေျ္ံး္ြမဲ္်းီ ိီမ္ာ်ျ ိျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္မံ္နအး္    
    ၿးု် ာ၃ာီအသမဲ္်ာသဲ္္ မဲ ္်ရမးျ္ည 
နညာ္သဲ္် အမ္ျအ္ီျအ္ိုရဲ္မီိာျိ ာ 
ာာာာမံ္နအး္ၿးု်ာ၃ာီအသမဲ္်ာသဲ္္ မဲ္်ရမးျည္ 
၃ညာ
ေ္သမ္်ိာမ္ာ်မ သ္းီ သဲ္ရီ ်္ိ နာအမ္ိံ ္း္ာ 
ာာာာေသာဲ္် မီြမဲ္်မရ ိီ  ္ဲ္ာေံာျ ္ီ ်အိုရဲ္မီ  
    ိာျိ မံ္နအး္ၿးု်ာယ၀ာီအသမဲ္်သဲ္္မဲ ္်ာ 
ာာာာရမး္ျည 
 ညာေံာျ ္ီ ်အိုရဲ္မီိာသဲ္္မဲ္်မ္ိံသ္မဲ္ာ 
ာာာာေ္သမ္်ိာအရာ ျ္မေီ္ာအေမမမမံ ာ္ 



 

 - 30 - 

ာာာာ(ရ ိမ ဲီ့  ္ဲ္)ေး်ေ ာဲ္ရမးျ္ည 
၅ညာမံ္နအး္မ္ိံ္မ ာယနာီအသမဲ ္်ာေံာျ ္ီ ်ာ 
ြဖံ္နေ ေး်ြမဲ္်ျိ အၿးု်္သ္ီ  း္ေ ာဲ္ရ 
မး္ျည 
အမံ္်  ယ၃ာျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယ၏္ာသာ၀ံရ္ မိ မ္ာ်ာ 
 
အိမ္ေြမျမျ္၏ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္သမဲ ္ာအိ
အိမ္ည္နယာာ
ေြမျမျျ္ိ ာေ္သမ္်ိား ာေ ဲ္ဲ့အးျု္ ိ န
 နမဟ သ္ာေ္သမ္်ာိာ
ိာမရ ေိ္ာာ္းေ ေ ဲ ္ဲ့အးုျာိာ
ိာရဲ္်ရ ဲ္်ီဲ္် ၿးု်ာသသ္ေ ိဲ္ ္မ ္ေိာ 
ီ ္ဲ္ိမာေ၀ဲ ာေး်ရံ္ ဘ္ာာ
 ိံ္်ာသာ၀ံ္ရ ိ္းျ္ည 
 
ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယ၏္ရာ ွ ်မ ာာ
ည္နယီ ာျးျ္ိိသမ္္ရမ လာိသိ္ေျာဲ္် 
ေ ီီ ်ေျာဲ္် ာရ ိြမဲ္် လ္းေ မ  
အ္အိမ သ္ြးိဳေ ိဲ္ ္ေီာျ္ 
အြမဲ္ဲ့ ီ ်အ ဲ္ဲ့အသံ္်ေ ဲ ္ဲ့ေ ာဲ္ရမ
ရမျ္ရမး္ျညျိ ည္နယ္ိာ်ာ
ီ ည္နယမ္ ့အ ဲ္ဲ့အသံ္် ျိ ာြးးျ္ဲ့မ ုရံ္ 
း္ျျ္မျမ္ ဲ့ီ ္ဲ္ား ဂ ိိဳီ္ေရ်သာ၀ံ္ရ ိး မးျ္ည 
 
 
 
 
အမံ္် ာယ ာျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယ ္၏ 
ီ းး္ိ ဲ မ္မဲ ္ဲ့ေ ဲ ္ဲ့သာ၀ံမ္္ာ်ာ 
 
ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယအ္ာ်ေး်အး ္ာ်္းျ္ဲ့ာီ 
ီ း္းိ ဲ္မမဲ ္ဲ့ျိ အ္ီ ်ြးိဳ ာြးဌာံ္် ာ်္းျ
္းျ္ဲ့္းေ မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့အးျုာ္ိ နမဟ သ္ာေ္ 
သမ္်ိာ း အရာသရာ်ရီ ်မ ာမမ
မမဲ ္ဲ့ြးိဳမ္ျ္မီိ ဘ ာေ ာဲ္ရမျ္ေ ိဲ္္ းျ္ည 
 

ည္နယဲ္်ီ း္းိ ဲမ္မဲ ္ဲ့မ္ာ်သမဲ္ားိ ္ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ်ျိ
ျိ ာီျမ္ီြမဲ္်လာ ိံ္် 
္ိမ္် ာ်ြမဲ္်ေဲမာောျ်မ္ာ်ျိ ီီ ၿမ
ၿမီိဳရာာသမဲ္အး္ေ  ီာ်ြမဲ္် ားိ ဲ ္  ိဲ္မ မ္ာ်ျ
်ျိ သဲ္်ာျး္ေ္ာိာရဲ္်မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာအး
အး္ေ  ီာ်ြမဲ္် လာျမည္နယ္ီမံ ္္ွ ျသာိြး
ြးိဳမ ဲ့္းျ္ဲ့အီ    ံမ္ာ်ျိ ြဖးျ္ဲ့ းျ္်ြ
်ြမဲ္်လာေသာဲ္် ိ ြမဲ္်မ္ာ်ျိ ားျ 
းျ ိေိ ဲ္်ြမဲ္်လာေး်ာြမဲ္် လာအ္ ဘာိရ
ိရိသ္ာအြမာ်ောျမ်မ ုေ ဲ္ဲ့ိရသိ္မ္ာ်လာအမ
အမမံအ္မးိ ဲ ္ ိဲ္မ မ္ာ်ျိ ာအာမမီ 
 ာ်ြမဲ္် လားိ ္ဲ္  ိဲ္ာမ မ္ာ်ျိ ရဲ္်ာေ 
ေ ု်ြမ ိဳး္ေ ီြမဲ္်ေရာဲ္် မ္ြမဲ္် လာီ း္ ဲံ္် 
မ္ာ်ျိ  ျ္ီ ျ္ေ ာဲရ္မျ္ြမဲ္်လာျ
ာျမည္နယ္ီမံ ္္ွ မ္ိဳး ္ိ ာ
မ ဲ့ေ္ာာိာမ္ိဳးမ္္ာ်ျိ ေ ာဲရ္မျ္ြမဲ္် လားးျာ
းျာရ ဲ္မ္ာ် 
ျိ မံ္န ာ် အႀျီ္ာ ္အျွ အးျမု္ာ်ရည္နယွ ြမ
မဲ္်လာအိမ္ရာာေြမျမျ ္
းိ ္ဲ္ ိ ဲ္မ ျိ ိုမမီံ္နမမ ေံမ္ိံသ္မဲ္သိိသသ္ေ 
ေ ္္ိ နမဟ သ္ေံာျ္ ီ ်ြဖံ္နေ၀ြမဲ္်ျိ
ျိ ာေ ာဲ္ရမျ္ြမဲ္် ည  
 
အြမာ်ီ း္းိ ဲမ္မဲ ္ဲ့အာ ာမ္ာ်ျိ ာိာြဖဲ္ဲ့ေ
ဲ့ေရ်ာ္ာ်ေသာဲ္် 
 ိ ြမဲ္်ြဖဲ္ဲ့ာျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယာ္အာ်ာသရ
သရာ်ရီ ်မ မမဲ္ဲ့ြးိဳမးျ္ည 
 
အ ျ္း ီ း္းိ ဲ ္မမဲ ္ဲ့မ္ာ်အြး
းဲ္ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္သမဲ ္ြးဌာံ္် ္းေ အရာအမ္ိံ္
ံ္ာမု ီ ိအး္ေ္ာာိာရမျ္ိာသမ္် မ္ာ်ျိ သဲ္ 
္မဲ္်ရံ ္
သာ၀ံ္ရ ိ္ းျ္ညသရာ်ရီ ်မ အမိံ္နးျ ံ္ာျာ်မ္
မ္ျ္မ္ာ်ာအာ်ီီ ်ာျိ ာီိ ျ္ံ ာြမဲ္်ာိိ
ိိသ္၀ဲ္ိာ်္ွ မ္ာ် ီ္ ိ နေ ိနသိ္ိာမ္ာ်ျီိ အး္
း္ာ္ီိ းိ နေ ာဲ္ေး်ြမဲ္်ည 
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အမံ္် ယ၅ာအေမ်အေြဖာ 
 

ေ္သမ္် ိာ  ိ္းျမ္ ာဘာီ  
 

ေ္သမ္်ိာ  ိ္းျ္မ ာေရ်္ာ် ာ်ေ္ာာိာမ္ိဳး္ိ ာသမ္်သိ္မ ြဖိ္ၿးု်ာသိ္ိီ သိ္္ု် ျမည္နယာ္
ီမံ္ေ္ာအမ ာ၎ ၏ားိ ္ဲ္  ိဲ္မ မ္ာ်ျိ ာမးျ္္ ိ နမမ ေ၀ေး်ရမးျ္ျိ ာီမ္်းျ ံ္ေး်္းျ္ညာေ္ သမ္် ိာ 
သိ္မ ာ ္းျ္ာ ျမည္နယ္ီမံ ္္ွ အမးျ္ေး ျသ္ိ္္ ု်သးျ္်ားိ ဲ ္ ိဲ္ေ္ာာ္ိ န မဟ သ္ာဘီ းိ ဲ္ 
  ိဲ္ာေ္ာားိ ္ဲ္  ိဲ္မ ာမ္ာ်ျိ  ္ာ ိံ္်ာမ္ိဳး္္ းျ္ညာေမရုီ ဲ္်ြးးျ္ံ ည္နယ္္ းေ  မ ာေ္ သမ္်ိာ သိ ဲ္် 
္းျ္ာ (ယ)ေရ်္ာ် ာ် ရမး္ျာ (န)ေ္သမ္်ိာျိ ေရ်္ာ်္ွ မ ာီျ္မ သ္ေရ်   ိ် ာ် ရမး္ျာ
(၃)မ ံ္ျံ္ောျာဲ္်  ္ျ္ေ္ြး ၿးု်ာ ည္နယီ ာျးျ္ိိသ္မ္ရေ္ာ္ျ္ေ္ေ ိ္္ု်ာ္ိ နမဟ သာ္ည္နယဲ
ည္နယဲ္်အ ျ္မ ာေ္သမ္် ိာေရ်္ာ်္ွ ၏ာေရ ႕ာေမ ာျ္းာီျမ္ သ္ေရ်  ိ် ာ်ရမးျည္ာ 
 

္ဲ္ဲ့သမဲ္ေမရုီ ဲ္်ြးးျ္ံည္နယ၏္ာြးဲ္းးြးဲ ္ဲ ္ာ်ေ္ာေ္သမ္်ိာာသိေ္ိာဲ္ရ ိၿးု်ာေမရု ီဲ္်ာြးး္ျ 
ံည္နယ္္ ိ နေြးာဲ္်ီာမ ဲ့ီ ္ဲ္ာည္နယဲ္်ျိ ြးိဳီ းမ္ ဲ့ေ္ာာြးးျ္ံည္နယ၏္ာ္းေ ေ ဲ္ဲ့ာအးျုြးိဳ ီ း္မ ဲီ့ ္ဲာ္ ၎မ ာသ 
ရာ် ၀ဲ္း ္းျည္ာ
္ဲ္ဲ့အေံြဖဲ္ဲ့အြမာ်ြးး္ျံည္နယ္္ိ နေြးာဲ္်ေရ ႕္မာ်မ ဲီ့ ္ဲာ္ည္နယဲ္်ေ ္ရ ိေ္သမ္် ိာမ ာာမ သ္
သ္းီ သဲ္ေ္ာာအရာရ ိာ္ိ နမဟ သာ္ည္နယဲ္်ရ ိိာေရ်ေ ဲ္ဲ့ေသမ႕ ီ  ာေမရုီ ဲ္်ာသမဲ ္ြးိဳီ း္မ ဲ့္ းျ္မ ာသရာ် 
၀ဲ္မ၀ဲျ္ိ ိိ္ာေ ်း ညာ 
 

ေ္သမ္် ိာျိ မးျ္္ းျ္ဲ့ေံရာသမဲ  ္ာ်ရမးျ္ံ းျ္် ာ 
 

ာြးဲ္ ဲ္ၿးု်္းျ္ေ ဲ္ဲ့ာ္ျ္ေ္မ္ာ်ေ ဲ္ဲ့ာေျာဲ္်ိမာီျ္မ သ္ေရ် ိ ်ၿးု်ာမေး္ာျ္မရ အ မိ ်မမီရာ ေိွ ဲ္ာအ 
 ာ်မမ ာ်ေ ိဲ္ေ္ာေံရားာ္ိ
္ိမ္် းျ္်း ညာီီ ၿမီိဳေရ်ေ္သသာမ ာီီ ၿမီိဳေ္ာေံရာြဖိ္ၿးု်ာည္နယဲ္်၏ ာ်ာရ 
ရ ရိာေံရာျိ ီ း္ျ်္ရိ ေိိ ္္ း္ျညာီီ ၿမီိဳေရ်ေ္သသာမ ာ ္ဲ္ဲ့အမးျ္ေး ျ္ ေ ဲ္ဲ့္ာ  ာ်မ ဲ့ီ္ဲ္္ ဲျ္မည္နယ္ာ
ီမံ္ေ္ာအမ းာေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲ္ဌာံမ သိ္္ု်္ု်မ ာဖမဲ ္ဲ့ေိရံ္ ီ ိ အး္း ္းျ္ညာ
ည္နယဲ္်ျိ ဖမဲ ္ဲ့ ေ္သမ္်ိာျိ အသးျ္ြးိဳရံ္ရီ ်္ိ နည္နယွီ ာရး မးျ္ည 
 

ေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲဌ္ာံရီ ်သမဲ္ီးျ္်ာ၅ေ ကီာာေး်  ိံ္်္ိမ္် ာ်ေိေ ိဲ္္းျ္ညာ္ဲ္ ္ျ ္
ရ ိ ဲ ္ ရ ာ်ရ ိေံ္မ ္ာျာီးသ္ီ ီ ်ာ္ဲ္၏ေ္သမ္်ိာျိ မး္ျာ္ွ သိ္္ု်ဘ ိနမ ္ာဖမ
ဖမဲ ္ဲ့ီ ိာ္ြး္ြမဲ္်မြးိဳရး ာ္ဲ္ မ ေ္ာ္ီးျ္်ေျာဲ္်္ဲမ္ ိာြဖဲ္ဲ့ာီ  အး္ေ္ာ္ွ မ ္ ာာဖမဲ္ဲ့ေ ိဲ္္းျ္ည 
 
ီွ း ဂ ိိဳီသ္ိ္္ ု် ေ္ ီ ်ၿးု် ေံာျေ္္သမ္် ိာျိ ာဘာီ း္္ ဲ္ဲ့္ံးျ္် ာာ 
 

ီွ း ဂ ိိဳီသ္ိ္္ု်ေ္ ီ ်ၿးု်ာေံာျာ္ေ္သမ္်ိာျိ  ္ိမ္် ာ်္ွ္ းျ္ာေ္သမ္်ိာျိ ာေ္ 

သမ္်ိာမ္ာ် မ သ္းီ သဲဌ္ာံ္ိ နသဲ္ြးရး မး္ျည 

ေ္သမ္်ိာျိ ာ ိံ္်္ိမ္်  ာ်္ွ မ ာေ္သမ္် ိာျိ   ာ်မ ဲ့္ွ ေ္ ီ ်မ ဲ့ာောျာဲ္် ာာျာ်္ိရၿးု် 
ေံာျ္ာေ္
ေ္သမ္်ိာျိ မ သ္းီ သဲ္ဌာံ္ိ နေး်အး္ရံ္ျိ ာသမဲ္သျား္ျျ္မျ္မ ဲ့ ာေး်အ း္ာရံ္ြဲဲ္်ာ ံ
 ံ္မ ဲ့ ာည္နယဲ္်အသမျ ္ိမိ ျ္ံိ္ံာရ္ွ အသမျသ္ာ၀ံရ္ ိး ္းျည္ 
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အမိေ္ ာဲဖ္ျြ္ဖိ္္ ွ မ ာေ္သမ္်  ိာျိ ိ မံ ္နြးိမ္မဲ ္ဲ့ရ းိ ္ီာ်ည  

 

ေ္သမ္်ိာြဖဲ္ဲ့အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ြဖိ္္ ွ အာ် အေမမေး်မ ဲ့္ းျ္ြဖိ္ေိလ မေး်ဘ မ္ံ္ီ  း္မ ဲ့္ းျ္ာ ြဖိ္ေိ 

အိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ြဖိ္္ ွ မ  အ္ာ်သဲအ္ေမမိ ၏ (ျေီ်မ္ာ်ရ ိမ ဲီ့ ္ဲ္) ္ီ ်းီ သိ္းီ လ ျေီ်မ္ာ် မရ မိ ဲ့ 

ီ ္ဲ္ ေ ိ္းီ သိ္းီ ျိ ေရမ် မ္ည္နယေ္ ိဲ္္းျ္ည  
 

ည္နယဲ္်ျ ဲ့္ ိ နေရမ် မ္ည္နယ္ြမဲ္်ျိ  ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ ာေ္ ီ ်ၿးု် ၉ ီအသမဲ္်ြးိဳီ း္ေ ိဲ္္ းျ္္ ိ နမဟ သ္ ျိ ည္နယ္ိာ် 

ီ ည္နယေ္ရ ်မ္ည္နယ္ၿးု်  ၆ီအသမဲ ္်ြးိဳ ီ း္ေ ိဲ္္ းျ္ည ့ေရမ် မ္ည္နယ္ြမဲ္် ျာီျိ  သရာ်ရီ ် မ သ ိ်ြမ ဲ္ဲ့ာေး်ေ ိဲ္ 

္းျ္ည ည္နယဲ္်၏္ျသ္မ္်မ ျ ံ ္ီ ်မု သိ္ႀျိမ္ီ  ္ဲ္ ၃ ီ ျ္ အေျ္ာ္ာေိ ဘ   ုေီ ္ာ္ေ္ာ အာ

ောျာဲ္်ြးမ္ျ္ြဖဲ္ဲ့ ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ ္ီ္ ိ န အောျာဲ္်ာျာ်ေ ိဲ္္းျ္ည  

 

ျ ဗညု္နယျ ္  ိ္းျမ္ ာ  
 

ျ ဗုည္နယျ ္ိ ္ းျ္မ ာာေ္သမ္်ိား ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ  ၏းျ ံ ္ာျာ်မ္ျျ္ိ ေြးာဲ္် ီးျ္်ြးဲ္  ဲ္ြမဲ္်ာြဖိ္ 

္းျ္ည ည္နယဲ္်ျိ  ျမည္နယ္ီ မံ္္ ွ ၏အေမမိာ်အေမမမီ ္ိ နမဟ သ္  ျမ္ီမမဲ ္ဲ့ရ ိ္ွ မ  သဲ္္ မဲ ္်ရ္းျည္ ည္နယဲ္် 

အ သမျသ္ရာ်ရီ ်မ ိိသ္၀ဲ္ိ ာ်္ွ မ္ာ်အာ်ီီ ်္ိ န ေ ိန သိ္ိာ းိ နၿးု် ာျာ်ံာရံ္ီ ိ အး္္းျ္ည 

ည္နယဲ္်အသမျ္ အမေး်ရမးျည္  
 

ျ ဗုည္နယျျ္ိ  မသဲ္္ မဲ္် မ ျုိ ည္နယ္ိ ာ် ီ ည္နယ္မံ္နအး္မ ဲီ့ ္ဲ္ျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္အာ် 

သရာ်ရီ ်ရီ ်မ ာေ္သမ္် ိာ၏ သရာ်၀ဲ္မ  ျိ သရာ်ရီ ်မ  ီ ်ြဖသ္္ းျ္အ ိ 

အ ွ် ိုမီမံ္နမမ ္ွ အ ဲ္ဲ့္ိ နာေီ ္ာနမ္ရမး္ျည  

 

အမိရ္ာေြမျမျမ္ ာအြမ ီ  ိအးး္ ္ီာ်  
 

ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ ၏အမးျ္ေး ျ္ြဖဲ္ဲ့ ၎ိ ေး ဲ္်ဘ ီးိ ဲ ္ ိဲ္မ သိ္မ ရ ိေံီ ္ဲ္ ည္နယဲ္်ျိ ာေ္သမ္်ိာ မ္ာ်  

မ သ္းီ သဲ္ရီ ်္ိ နသဲ္ြးရ္းျည္ ျမည္နယ္ီ မံ္ ္ွ အမး္ျေး ျး္ ိဲ္  ိဲ္မ အမ္ိိဳ်အိာ်မ္ာ်ျိ  

 ီ ်ြဖသ္ရံ္ီ  ိအး္္းျ္ည(့ိာေိာဲ္ဲည္နယ္း းီ မ ံ္အိမ္ရာေြမျမျ္လ 

အိမ္ေြမျမျ္ေ္်ြးဲ ္ဲ္ာြဖး္ျဲ့ိမျ္မံ္နမမ ြမဲ္် အမံ္်မ္ာ်ျိ ာျးျ္ဲ့း )  

 

အမိရ္ာေြမျမျမ္ ာဘာမ ီ  း္ိ ရာမီိ အး္ီ  ္ ဲ္ေ္သမ္် ိာျိ ္ ဲသ္ဲ္္ မဲ ္်  ရံ္ီ ိ ေ္်္ီာ်  
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ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ ၏အမးျ္ေး ျး္ိ ္ဲ္  ိဲ္မ ္ိ နမဟ သ္ဘီ ိ ေး ဲ္် းိ ္ဲ္  ိဲ္မ မရ ိီ ္ဲ္းဲ္္ ဲ္ဲ့မ ာေ္ 

သမ္်ိာျိ (ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ ေံာျ္ ီ ်အေြမသျ္ေံ  ိဲ္မ ဲ့ေ္ာေ ္ရ ိ)မ သ္းီ သဲဌ္ာံရီ ် 

္ိ နသဲ္္မဲ္်ရံ္ီ  ိအး္္းျည္ 
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ျ္ံရ္ိမ္ ဲ့ေ္ာ းိ ဲ  ္ ိဲမ္ မ ာ မီီ ေီာျမ္ ဲီ့  ္ ဲ္ မးျ္္ ွ္ ိ န္ု် ိာ်ေး် ာေး်ရမးျ္ံ းျ္် ည  

 

ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယ္္ းျ ္  ိျ ဲ့္ ိ န အိမ္ရာေြမျမျ္းိ ဲ ္ိ ဲ္မ သံ္ဖိ ်မ ာာေသာဲ္်မမီ  အာ်ီီ ်အာ်ာေး်ေ ရံ္ 

မီီ ေီာျ္ီ ္ဲ္ာေအာျ္း အသိ ဲ္် မမ ေ၀ေး်ရမးျ္ည  

• မ သ္းီ သဲ္ဌာံရီ ်္ိ နေး်ရံအ္မ 
• ိုမီမံ္နမမ ျ ံ္ျ္ိရသိ္ေ ဲ္ဲ့အ္ီ ်ိရိသ ္
• အ္ ဘိရသိ္ေ ကီာာ၅၀၀၀ာ ျ္မးိ ေ္ာ (အိမည္္နယာေြမျမျ္အဲည္နယ္) ္ိ နမဟ သ္ာာ 

          (းီ မ ံ္အိမ္ရာေြမျမျ္)ာေ ကီာာယ၀၀၀၀ 
• းီ မ ံ အ္မ္ိာရာေြမျမျအ္သမျာ္ျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယမ္ာီ ိဲ ္ိ ဲ္ရအမ္ိၿမီေြမးမ ိ ာ်္ိ နာာာ 

           ္းေ ြမဲ္်ရာ၀ံ္ေ ာဲ္မ မ္ာ်အသမျ္ေျာ္မရ ဲ္မ 
• မိ္ာ်ိ ေ ာျ္းီဲ့ေဲမာအိမ္ေ ာဲ္ဖျ္ာေ ကီာာ၅ ၀၀၀.၀၀ာအရမည္နယ္မေရာျေ္္်ာာ   

          ာေ္ာျေီ်သိ္္ု် ီ္ဲာ္ေ ကီာာန ၅၀၀.၀၀ာိာု 
• ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ မ ေး်ရံအ္မမံ္မ္ာ်ာ 
• ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ ာမျ္ံ္်မာိ္ာ္ေ ်၀ ်မလာေ ်ရီ ္ွ ံာြးိဳမ 
• ၃ာီ ျ္ရျ္မီမံ ္ေ္ာာျမည္နယ္ီ မံ္္ွ ေး်ရမးျ္ဲ့ဲ ာ်ရမ္်မမ္ာ် 
• ျမည္နယ္ီ မံ္္ွ မေ္ ီ ်မုာ၃ာီအီိ အ ိ၎အသမျေ္ ာဲ္ရမျ္ေး်ေ္ာာာာ 

          ၀ံေ္ ာဲ္မ မ္ာ်အသမျာ္ေ နံိာ်မာာီိာေ ဲ္ဲ့ေျာ္မရ ဲ္မာ 
• ္ျႀ္ျု်ရမည္နယ္ႀျု်အျွ အသမျ္ေသာဲ္်မီြမဲ္်မ္ာ်ာ 
• အြမာ်ာေသာဲ္်မီြမဲ္် မ္ာ် 

       
အမ္ိိဳ်အိာ်သွ ရိရာရ ိ္ းျျ္ိ ေသာဲ္်  ိရာသမဲ္ာဘျ္ီ ိ ျြ္မဲ္်မရ ေိိရး ညာ 
 
ေ ္ာ  ိဲရ္ာေအ်ဂ္ဲ္ဲ့ေ ဲ ္ဲ့၎၏သာ၀ံ၀္သသရာ်မ္ာ်ာ 
 
အေမရျိံ္ြးး္ျေ ာဲ္ိ  သမဲ ္ေံ ိ ဲ္္ ွ မဟ သ္ီ ္ဲ္ေ ဲ္ဲ့ာေ္သမ္်ိာမ သ္းီ သဲာ္ရီ ်မ ြးံ္ီ
္ီးျ္ရ သ္္မိ္်ာြမဲ္်မြးိဳေ ိဲ္ေ္ာာ္သ္မ သမ္္ျအ္ရာေ ိဲ္ဲ ီ္ာ်မဟ သ္ာ္ွ 
္ွ အေမရျိံ္ြးး္ျေ ာဲ္ိ သမဲ္ေံ ိ ဲ္္ ွ ာ္ဲ္ဲ့ေီ ္ာ္္ွ သိ္္ု်္ု် မ ာဌာေံျိ ည္နယ္ိ ာ်ီ ည္နယမ္ံ္နအး္ြမဲ္် 
(Appointment of Resident Agent)ာ (းီ ိီာယ ယ၀၆)ျိ ာြဖး္ျဲ့ိမျ္ၿးု် ို်း ျာဌာ
ဌာေံျိ ည္နယ္ိာ်ီ ည္နယ္(Resident Agent )သိ္္ု်ြဖိး္ ္းျ္ညာည္နယ ဲ္် း ဂ ိိဳီ္ ၏သိ ္ မ သးျ္် ေ္ာသာ 
၀ံ္မ ာာ ီ း္ရိ ်ီ း္ိ္္၀ံ္ေ ာဲ္မ မ္ာ်ျိ ာီ ျမ္ီၿးု်ာ၎ မ ာာေ ိဲ္ဲီေသာ္အာ်ား 
း ဂ ိိဳီ္ေရ်သာ၀ံ္မ္ာ်ျိ ာ မ္်ာေ ာဲ္္ းျ္ဲ့ာေ ိဲ္ဲီ္ိ နမဟ သ္ီ ွ း ဂ ိိဳီ္ာသိ္္္ု်ျ ဲ့္ ိ န 
္ျာ္ေရာျ္္ းျ္ည 
 
 


