လယ်ယာေြြေစီြေဳခန့်ခွဲေေဵနှငဴ်စာေင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနြေှ အြေျာဵြပည်သူနှင်ဴ
တိုက်ရိုက်ထိေတွ့ေသညဴ် လုပ်ငန်ဵြေျာဵ

စဉ်

လုပ်ငန်ဵအြေျုဵအြေည်
ိ

၁။

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ

၂။

ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ (၁၀၅) (၁၀၆) ေြမပုေ
ဳ ြမရာဇဝင် ေရဵကူဵထုတ်ေပဵမှု ေဆာင်ရွက်ရြခင်ဵ

၃။

လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ြဴ ပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ

၄။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ်ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပုိငခ
် ွငဴ်အသုဳဵြပုခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ
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အြေျာဵြပည်သူထြေ
ဳ ှ တုန့်ြပန်ြေှုေယူြခင်ဵ Public Feedback Programme (PFP) အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေသာ
လယ်ယာေြြေစီြေဳခန့်ခွဲေေဵနှငဴ်စာေင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနြေှ ေဆာင်ေွက်လျက်ေိှသညဴ်
စာချုပ်စာတြေ်ဵြေှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် လုပ်ငန်ဵလြေ်ဵညွှန် (Terms of Reference- TOR)နှငဴ် “စဳ”
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ (Standard Operation Procedures) (SOP) ေေဵဆွဲတင်ြပြခင်ဵ
၁။

ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအေင်ဵ
၁၉၀၈ ခုနှစ် စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ဥပေဒ စတင်ြပဌာန်ဵခဲဴစဉ်အခါကမူ အက်ဥပေဒ သက်ေရာက်ရာ ေဒသ

အသီဵသီဵရှိ စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေထွေထွအပ
ု ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေြမစာရင်ဵခရိုင် လယ်ဝန်
မျာဵကလည်ဵေကာင်ဵ၊ အမိန့်ဆငဴ်ဆိုချက် အခန်ဵ (၄) Dir 17 to 20 ပါ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ အက်ဥပေဒပုဒမ
် (၆)
အရ ခန့်ထာဵခဲဴေသာ ြပင်ပစာချုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိမျာဵကလည်ဵေကာင်ဵ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခဲဴကကပါသည်။
ခရိုင်ရုဳဵသုဳဵလက်စွဲဥပေဒ (District Office Manual) အပိုဒ(် ၁) အရ ခရိုင်ဝန်၏ လက်ေအာက်တွင် တရာဵေရဵဌာန၊
အေထွေထွ အုပ်ချုပ်ေရဵဌာန၊ အခွန်ေတာ်ဌာန၊ ေြမစာရင်ဵဌာန၊ ေငွတိုက်ဌာနနှငဴ် စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ မှတ်ပုဳတင်
ဌာနဟူ၍ ဌာနခွဲ (၆) ခု ရှိသညဴ်အနက် ယင်ဵဥပေဒ အပိုဒ်(၂) အရ တရာဵေရဵဌာနနှငဴ် အေထွေထွ အုပ်ချုပ်ေရဵဌာနတို့သာ
ခရိုင်ဝန်၏ တိုက်ရိုက်ကကီဵကကပ်ကွပက
် ဲ မှုခဳယူရေသာ ဌာနမျာဵ (Directly Under the DC’s control) ြဖစ်ပပီဵ အပိုဒ် (၈)
နှငဴ် (၉) အရ ေြမစာရင်ဵဌာနနှင်ဴ စာချုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်ဌာနတို့သည် တာဝန်ခဳအကကီဵအကဲ သီဵသန့်ခန့်ထာဵ
အုပ်ချုပ်ေသာ (each in his own Department) ဌာနခွဲမျာဵြဖစ်၍ သီဵြခာဵဌာနခွဲတစ်ခုစီအြဖစ် ရပ်တည်ခဲဴပါသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပပီဵဆုဳဵသညဴ်အချန်ိ မှစ၍ စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ဌာနခွဲကို ေကကဵတိုင်နှင်ေ
ဴ ြမစာရင်ဵဦဵစီဵဌာနခွဲနှင်ဴ
ပူဵတွဲ၍

တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။

ြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်လှန်ေရဵေကာင်စီ၏
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ဌာနကို

ထိ့ေ
ု နာက်

ေကကြငာချက်

သီဵြခာဵ

၁၉၇၂

ခုနှစ်၊

မတ်လ

အမှတ်

“၉၇”

အရ

ဌာနတစ်ခုအြဖစ်

(၁၅)

ရက်ေန့စွဲပါ

အုပ်ချုပ်ေရဵ

မထာဵေတာဴဘဲ

ြပည်ေထာင်စု

စနစ်သစ်ေဖာ်ထုတ်ရာ၌

ေကကဵတိုင်နှင်ဴေြမစာရင်ဵဦဵစီဵဌာန၏

လက်ေအာက်သို့ သွတ်သွင်ဵ လိုက်ရာမှအစြပု၍ စာချုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေကကဵတိုင်နှငဴ်ေြမစာရင်ဵဌာန
ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှသာ တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက် ေစြခင်ဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ထိစ
ု ဉ်က ယင်ဵလုပ်ငန်ဵကို တာဝန်ခဳ ေဆာင်ရွက်
ေနကကေသာ စာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵကိုပါ ေကကဵ/ေြမဌာန၏ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအြဖစ်သို့လွှဲေြပာင်ဵေပဵလိုက်ြခင်ဵြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵသည် ေကကဵတိုင်နှင်ေ
ဴ ြမစာရင်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ပင်မလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် အြဖစ် ၁၉၇၂ ခုနှစ်
မှစ၍ ေြပာင်ဵလဲေဆာင်ရွက်လာခဲဴပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ေခတ်စနစ်နှငဴ် ကိုက်ညီမှုရှိေစရန် ရည်ရွယ်၍ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ မှတ်ပုဳတင် ဥပေဒ အသစ်
ြပဌာန်ဵခဲဴပပီဵ (၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် အာဏာတည်ခဲဴပါသည်။ စာချုပ် စာတမ်ဵမျာဵ မှတ်ပုဳတင်နည်ဵဥပေဒကိုလည်ဵ
(၁၀.၉.၂၀၁၉)

ရက်ေန့တွင်

စိုက်ပျုဵေရဵ၊
ိ

ေမွဵြမူေရဵနှင်ဆ
ဴ ည်ေြမာင်ဵ

ဝန်ကကီဵဌာန၏

အမိန့်ေကကာ်ြငာစာအမှတ်

၂၉၉/၂၀၁၉ ြဖငဴ် ထုတ်ြပန်ခဲဴပပီဵြဖစ်ပါသည်။
၂။

ေည်ေွယ်ချက်
စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵအာဵ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရြခင်ဵ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တည်ဆဲဥပေဒ မျာဵအရ စာချုပ်

စာတမ်ဵမျာဵ တရာဵဝင်ြဖစ်ေစေရဵ၊ ြပည်သူလူထု၏ ပစ္စည်ဵလွှဲေြပာင်ဵမှုမျာဵ တရာဵ ဝင်ြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ြပည်သူလူထုအာဵ
လိမ်လည်မှုမှ အကာအကွယ်ေပဵနိုငေ
် ရဵတို့ြဖစ်ပါသည်။
၃။

အခက်အခဲေတွ့ကကုဳနိုငြေ
် ှု
စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရာတွင် တိုက်ရိုက်ထေ
ိ တွ့ဆက်ဆဳရေသာ ြပည်သူမျာဵ

သည် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ လိုအပ်ချက်မျာဵအရ စာချုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင် ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ စာချုပ်
စာတမ်ဵမျာဵမှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာ တွင် အခက်အခဲမျာဵ ကကုဳေတွ့ရမှုမျာဵရှိပါသည်။
၄။

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ
(က) ပမို့ေတာ်နှင်ပဴ မို့နယ်စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵမျာဵသို့ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ြပလာသညဴ် စာချုပ် စာတမ်ဵ
မျာဵတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်မျာဵသည် ြပညဴ်စုဳစွာ ပါဝင်ပပီဵ ြဖစ်ရပါမည်- စာချုပ်တွင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုသူမျာဵနှငဴ်သက်ေသမျာဵ ြပညဴ်စုဳစွာ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ ချုပ်ဆို ပပီဵြဖစ်ရပါမည်။
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- ေြမနှင်ပ
ဴ တ်သက်သညဴ် သက်ဆိုငရ
် ာအစိုဵရဌာန၊အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵက တစ်နှစ်အတွင်ဵ ထုတ်ေပဵထာဵ
သညဴ် သက်ေသခဳေြမပုဳ နှစ်ပုဳ နှငဴ် ေြမရာဇဝင် ပါရှိရပါမည်။
- စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုသညဴ်ေန့ရက်မှစ၍ ရက်ေပါင်ဵ ၁၂၀ အတွင်ဵ တင်ြပရပါမည်။
- ေြမနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် အရပ်ေဒသရှိ စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵ၌သာ တင်ြပရပါမည်။
- စာချုပ်စာတမ်ဵ ချုပ်ဆိုမညဴ်သူမျာဵသည် ကိုယ်တိုင် လာေရာက်မှတ်ပုဳတင်ြပရပါမည်။
- စာချုပ်တွင် တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် ဥပေဒအရ ထိုက်သငဴ်တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် ထမ်ဵေဆာင်ပပီဵြဖစ် ရပါမည်။
(ခ) မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ြပလာသညဴ် စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို ပမို့ေတာ်/ပမို့နယ် စာချုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်
အရာရှိမျာဵအေနြဖငဴ် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရပါမည်- မှတ်ပုဳမတင်မေနရ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုဳတင်လက
ို တင်နိုငေ
် သာ စာချုပ် စာတမ်ဵ
အမျုဵအစာဵမျာဵ
ိ
ဟုတ်/မဟုတ်၊
- ြမန်မာစာြဖငဴ် ေရဵသာဵထာဵေသာ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ ဟုတ်/မဟုတ်၊
- ြမန်မာစာြဖငဴ် ေရဵသာဵထာဵေသာ စာချုပ်စာတမ်ဵ မဟုတ်လျှေင် နိုကတီပဗ္ဗလစ်က မှန်ကန်

ေကကာင်ဵ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသညဴ် ြမန်မာဘာသာြပန်ဆိုချက် ပူဵတွဲတင်ြပြခင်ဵ ရှ/ိ မရှိ၊
- စာချုပ် ချုပ်ဆိုသူတို့က ြပညဴ်စုဳစွာ ေရဵသာဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵေသာ စာချုပ်စာတမ်ဵ ဟုတ်/မဟုတ်၊
- စာချုပ်စာတမ်ဵပါ

ေရဵသာဵေဖာ်ြပချက်မျာဵကို

ြပင်ဆင်ြဖညဴ်စွက်ြခင်ဵ၊

ချန်လပ
ှ ်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ ြပုလုပ်ထာဵလျှေင် ယင်ဵသို့ြပုလုပ်ထာဵသညဴ် ေနရာအသီဵသီဵ ၌ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသညဴ်
ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လက်မှတ်တို သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရှည် ေရဵထိုဵ ထာဵြခင်ဵ ရှိ/မရှိ၊
- နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵချုပ်ဆိုသညဴ် ေသတမ်ဵစာမှတစ်ပါဵ အြခာဵစာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုသညဴ်
ေန့ရက်မှစ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တရာဵရုဳဵ၏ ဒီဂရီ သို့မဟုတ် အမိန့်ကို အမိန့်ချမှတ်သညဴ် ေန့ရက်မှစ၍
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ရက်ေပါင်ဵ (၁၂၀) အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ြပြခင်ဵ ဟုတ်/မဟုတ်၊
- စာချုပ်စာတမ်ဵတစ်ခုကို နှစ်ဦဵထက်ပိုသူမျာဵက လက်မှတ်ေရဵထိုဵချုပ်ဆိုကကသြဖငဴ် လက်မှတ် ေရဵထိုဵချန်ိ
ကွဲြပာဵလျှေင် ေနာက်ဆုဳဵလက်မှတ်ေရဵထိုဵသညဴ် ေန့ရက်မှ ရက် ေပါင်ဵ (၁၂၀) အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်ရန်
တင်ြပြခင်ဵ ဟုတ်/မဟုတ်၊
- နိုင်ငဳေတာ်ြပင်ပတွင် ချုပ်ဆိုေသာ စာချုပ်စာတမ်ဵြဖစ်ပါက နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵသို့ေရာက် ရှိသညဴ်ေန့ရက်မှ
ရက်ေပါင်ဵ(၁၂၀)အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန်တင်ြပြခင်ဵ ဟုတ်/မဟုတ်၊
(နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွငဵ် သို့ ေရာက်ရှိသညဴ်ေန့ရက်ကို စစ်ေဆဵနိုငရ
် န် ေလျှောက်ထာဵသူကို လုေ
ဳ လာက်ေသာ
အေထာက်အထာဵ တင်ြပေစရမည်။)
- မည်သညဴ်စာချုပ်စာတမ်ဵကိုမဆို

မှတ်ပုဳတင်သညဴ်အခါ

ြမန်မာနိုငင
် ဳတဳဆိပ်ေခါင်ဵအက်

ဥပေဒနှငဴ်

အြခာဵတည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်တို့အရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အခွန်တဳဆိပ် ေခါင်ဵကို လုေ
ဳ လာက်စွာ
ကပ်ထာဵြခင်ဵ ရှိ/မရှိ၊
၅။

အေရာင်ဵအဝယ်စာချုပ်မျာဵ၊

ေပဵကမ်ဵစာချုပ်မျာဵ၊

အငှာဵစာချုပ်မျာဵ၊

စွန့်လတ
ွှ ်စာချုပ်မျာဵ၊

အေမွဆက်ခဳ

ေကကညာစာချုပ်မျာဵ မှတ်ပတ
ုဳ င်ြခင်ဵအတွက် လုပ်ငန်ဵစဉ် (SOP)အာဵ ပူဵတွဲ (က) ြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ အေထွေထွ
ကိုယ်စာဵလှယ်လဲစ
ွှ ာနှငဴ် အထူဵကိုယ်စာဵလှယ်လဲွှစာမျာဵ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ အတွက် လုပ်ငန်ဵစဉ် (SOP) အာဵ ပူဵတွဲ (ခ)
ြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
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၆။

ပါဝင်ေဆာင်ေွက်ြေညဴ် အဖွဲ့ (သို့ြေဟုတ်) ပုဂ္ဂိုလ်
စာချုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵ၏ အကကီဵအမှူဵ - ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ်
ေနြပည်ေတာ်၊တိုငဵ် ေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်
စာချုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ
စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵမှူဵ

- တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ၊
- ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်
စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှူဵမျာဵ၊

ပမို့ေတာ်စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်အရာရှိ

- ဝန်ကကီဵအတည်ြပုချက်ြဖငဴ်

ညွှန်ကကာဵ

ေရဵမှူဵချုပ်က

ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵအပ် သညဴ်အရာရှိ၊
ပမို့နယ်စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်အရာရှိ

- ဒုတိယ

ဦဵစီဵမှူဵအဆငဴေ
် အာက်

မနိမဴ်

ေသာ

ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲ ေရဵနှငဴ်စာရင်ဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ၊
၇။

အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵ
အမျာဵြပည်သူမျာဵမှ

စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ

မှတ်ပတ
ုဳ င်

ဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒ၊

လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵ

သိရှိနာဵလည်ပပီဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါက ေအာက်ပါအကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵမျာဵ ရရှိလာနိုငမ
် ည် ြဖစ်ပါသည်(က) စာချုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵ၊
(ခ) အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵနိုင်ြခင်ဵ၊
(ဂ) ပိုင်ဆိုငမ
် ှုမျာဵ ခိုင်မာစွာရရှိလာနိုငြ် ခင်ဵ၊
(ဃ) အဂတိလုိက်စာဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵပေပျာက်ေစနိုငြ် ခင်ဵ၊
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မျာဵကို
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အြေျာဵြပည်သူထြေ
ဳ ှ တုန့်ြပန်ြေှုေယူြခင်ဵ Public Feedback Programme (PFP) အစီအစဉ်တွင်
ပါဝင်ေသာ လယ်ယာေြြေစီြေဳခန့်ခွဲေေဵနှင်စ
ဴ ာေင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနြေှ ေဆာင်ေွက်လျက်ေှိသညဴ်
လယ်ယာေြြေ လုပ်ပုင
ိ ်ခွင်ဴကို ေောင်ဵချြခင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြခင်ဵ၊ ငှာဵေြေ်ဵြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵနှငဴ်ေပဵကြေ်ဵြခင်ဵ
တိန
ု့ ှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ စာချုပ်စာတြေ်ဵြေျာဵ ြေှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်သညဴ်
လုပ်ငန်ဵလြေ်ဵညွှန် (Terms of Reference-TOR)နှငဴ် “စဳ” လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ
(Standard Operation Procedures) (SOP) ေေဵဆွဲတင်ြပြခင်ဵ
၁။

ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအေင်ဵ
လယ်ယာေြမနှငဴ်ပတ်သက်၍ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ လယ်ယာေြမနိုင်ငဳပိုင်ြပုလုပ်ေရဵအက်ဥပေဒ၊

၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ လယ်ယာေြမနိုင်ငဳပိုင်ြပုလုပ်ေရဵနည်ဵဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ သီဵစာဵချထာဵေရဵဥပေဒ၊
နည်ဵဥပေဒမျာဵ ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငဳေတာ်အေနြဖငဴ်ပါတီစုဳဒီမိုကေရစီစနစ်နှငဴ်
ေဈဵကွက်စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကို စတင်ကျငဴ်သုဳဵခဲဴရာ ေခတ်စနစ်နှငဴ်ကိုက်ညီမှုရှိေစရန်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
လယ်ယာေြမဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴပပီဵ တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရရှိသူမျာဵ
အေနြဖငဴ် လယ်ယာေြမဥပေဒပုဒ်မ ၉ ပါ လယ်ယာေြမလုပ်ပုိငခ
် ွငဴ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြခင်ဵ၊
ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵနှငဴ်ေပဵကမ်ဵြခင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ြပုရန် လိုအပ်သညဴ်အြပင် ဥပေဒပုဒ်မ
၁၈ အရ ဗဟိုလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အေနြဖငဴ် လယ်ယာေြမတန်ဖိုဵကို ေဒသန္တရ အေြခအေန
အရ ဆီေလျာ်ေသာနှုန်ဵထာဵနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပမို့နယ်
လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အာဵ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵအပ်ခဲဴပပီဵ လယ်ယာေြမတည်ရှိရာ ရပ်ကွက/်
ေကျဵရွာအုပ်စု လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က အဆိုြပုတင်ြပလာေသာလယ်ယာေြမမျာဵ၏ တစ်ဧက
ေဒသေပါက်ေဈဵနှုန်ဵထာဵအာဵ ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ စိစစ်ေဆာင်ရွက်၍ လယ်ယာ
ေြမလုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြခင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵနှင်ေ
ဴ ပဵကမ်ဵြခင်ဵ တို့ကုစ
ိ ိစစ်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။

ေည်ေွယ်ချက်
လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြခင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵနှငဴ်ေပဵကမ်ဵ

ြခင်ဵ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵအာဵ မှတ်ပုဳတင်ေပဵရြခင်ဵ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ
အရ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵ တရာဵဝင်ြဖစ်ေစေရဵ၊ ြပည်သူလူထု၏ ပစ္စည်ဵလွှဲေြပာင်ဵမှုမျာဵ တရာဵဝင်
ြဖစ်ေစေရဵနှငဴ် ြပည်သူလူထုအာဵ လိမ်လည်မှုမှ အကာအကွယ်ေပဵနိုငေ
် ရဵတို့ြဖစ်ပါသည်။
၃။

အခက်အခဲေတွ့ကကုဳနိုငြေ
် ှု
လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြခင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵနှငဴ်ေပဵကမ်ဵ

ြခင်ဵ စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵမှုသည် တိုက်ရိုက်ထေ
ိ တွ့ဆက်ဆဳရေသာ
ေတာင်သူမျာဵနှငဴ် ြပည်သူမျာဵသည် လယ်ယာေြမနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ ေလဴလာမှု
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အာဵနည်ဵသြဖငဴ် လယ်ယာေြမနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတ်ပုဳတင်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်
ရာတွင် အခက်အခဲမျာဵ ကကုဳေတွ့ရမှုမျာဵရှိပါသည်။
၄။

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ
(က) ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာေြမဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၂ (ဂ)အရ လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊
လဲလှယ်ြခင်ဵ၊ ေပဵကမ်ဵြခင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကိစ္စမျာဵနှငပ
ဴ် တ်သက်
သညဴ် စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵမှတ်ပုဳတင်သွင်ဵလာပါက မှတ်ပုဳတင်ရန်တင်ြပလာေသာ စာချုပ်
တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်မျာဵြပညဴ်စုဳစွာပါရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်(၁) တင်ြပလာေသာစာချုပ်သည် ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအုပ်စုလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့
ေရှ့ ေမှာက်တွင် ချုပ်ဆိုထာဵေသာစာချုပ် ဟုတ်/မဟုတ်၊
(၂) ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှ (၁) နှစ်အတွငဵ် ထုတ်
ေပဵသညဴ် ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ (၁၀၅)၊(၁၀၆) ပါဝင်ြခင်ဵ ရှိ/မရှိ၊
(၃) စာချုပ် ချုပ်ဆိုသူမျာဵ၊ သက်ေသမျာဵ ြပညဴ်စုဳစွာလက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵေသာ စာချုပ်
ဟုတ်/မဟုတ်၊
(၄) ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ

စိစစ်အတည်ြပုထာဵေသာ

ေြမတစ်ဧက

ေပါက်ေဈဵနှုန်ဵအရ ထိုက်သငဴ်ေသာတဳဆိပ်ေခါင်ဵ ကပ်နှိပထ
် ာဵြခင်ဵ ရှိ/မရှိ ၊
(၅) နိုင်ငဳသာဵမျာဵြဖစ်ေကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ၊
(ခ) မှတ်ပုဳတင်ေပဵရန် တင်ြပလာသညဴ် စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵကို ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳ
ခန့်ခ ွဲေရဵနှငဴ်စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှူဵမျာဵအေနြဖငဴ် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို စိစစ်
ေဆာင်ရွက်ရပါမည်(၁) စာချုပ်နှငဴ်သက်ဆိုင်သူမျာဵ ဟုတ်/မဟုတ်၊
(၂)

နိုင်ငဳသာဵ ဟုတ်/မဟုတ်၊

(၃) နိုင်ငဳသာဵ မဟုတ်ပါက ပုဒ်မ ၁၄ အရ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရမှ ခွငဴ်ြပုထာဵြခင်ဵ ရှိ/မရှိ၊
(၄) အရွယ်ေရာက်သူ၊ ပုဳမှန်သတိရှိသူ ဟုတ်/မဟုတ်၊
(၅) ရပ်/ေကျဵ လယ်/စီ ေရှ့ေမှာက်၌ ညွှန်ကကာဵချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၉) အရ ချုပ်ဆို
ထာဵေသာ စာချုပ်ဟုတ်/မဟုတ်၊
(၆) ပမို့နယ် လယ်/စီ သတ်မှတ်တန်ဖိုဵအရ အခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵလုဳေလာက်မှု ရှိ/မရှိ၊
(၇) စာချုပ်သည် ြမန်မာစာြဖငဴ် ေရဵသာဵထာဵြခင်ဵ ရှိ/မရှိ၊
(၈) ချုပ်ဆိုသညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ (၁၂၀) အတွင်ဵ တင်ြပြခင်ဵ ဟုတ်/မဟုတ်၊
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(၉) ြပင်ဆင်/ြဖညဴ်စွက်/ချန်လပ
ှ ်/ဖျက်ြခင်ဵအတွက် စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵ
ြခင်ဵ ရှ/ိ မရှိ၊
၅။

ရပ်/ေကျဵလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွင် လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်

ြခင်ဵ၊ ေပဵကမ်ဵြခင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြခင်ဵစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုလုပ်ငန်ဵစဉ် (SOP) အာဵ ပူဵတွဲ (က)
ြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵအတွက် လုပ်ငန်ဵစဉ် (SOP) အာဵ ပူဵတွဲ (ခ) ြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
၆။

ပါဝင်ေဆာင်ေွက်ြေညဴ် အဖွဲ့ (သို့ြေဟုတ်) ပုဂ္ဂိုလ်
(၁) ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအုပ်စု လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့
(၂) ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှူဵ

၇။

အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵ
အမျာဵြပည်သူမျာဵမှ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵကို နာဵလည်ပပီဵ

လိက
ု ်နာ

ေဆာင်ရွက်ပါက ေအာက်ပါအကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵမျာဵ ရရှိလာနိုငမ
် ည်ြဖစ်ပါသည်(က) မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လွယ်ကူြမန်ဆန်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုငြ် ခင်ဵ၊
(ခ) လယ်ယာေြမနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အဂတိလိုက်စာဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵပေပျာက်ေစနိုင်ြခင်ဵ၊
(ဂ) လယ်ယာေြမဆိုင်ရာအြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵသွာဵနိုငြ် ခင်ဵ၊
(ဃ) လယ်ယာေြမပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵ ခိုင်မာစွာ ရရှိလာနိုင်ြခင်ဵ၊
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အြေျာဵြပည်သူထြေ
ဳ ှ တုန့်ြပန်ြေှုေယူြခင်ဵ Public Feedback Programme (PFP) အစီအစဉ်တွင်
ပါဝင်ေသာ

လယ်ယာေြြေစီြေဳခန့်ခွဲေေဵနှင်စ
ဴ ာေင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနြေှ

ေြြေစာေင်ဵပုစ
ဳ ဳ

(၁၀၅)

(၁၀၆)

ေဆာင်ေွက်လျက်ေသ
ှိ ညဴ်

ေြြေပုဳေြြေောဇဝင်ေေဵကူဵထုတ်ေပဵေဆာင်ေွက်ေြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ပတ်သက်သညဴ် လုပ်ငန်ဵလြေ်ဵညွှန် (Terms of Reference-TOR)နှင်ဴ “စဳ” လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵ
Standard Operation Procedures (SOP) ေေဵဆွဲတင်ြပြခင်ဵ
(က) ေြြေစာေင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)(၁၀၆) ေြြေပုဳေြြေောဇဝင် အသုဳဵြပုေဆာင်ေွက်ေသညဴ်အေကကာင်ဵအေင်ဵ
လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန ယခင်(ေကကဵတိုင်နှင်ေ
ဴ ြမစာရင်ဵဦဵစီဵဌာန)
သည် ၁၉၀၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်ေန့မှစတင်ကာ ဖွဲ့စည်ဵတည်ရှိခဲဴချန်ိ မှအစြပု၍
ေြမစာရင်ဵလက်စွဲဥပေဒအမိန့် ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အမျာဵြပည်သူအကျုဵငှ
ိ ာ တည်ေနရာ၊
အကျယ်အဝန်ဵ၊ ေြမအသုဳဵချမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု စသည်ြဖင်ဴ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ နိုငင
် ဳေတာ်
အကျုဵငှ
ိ ာ

စာရင်ဵအင်ဵကိန်ဵဂဏန်ဵ

အချက်အလက်မျာဵ၊

ေြမယာသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ြပန်ကကာဵေဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငာှ ဌာန၏သတ်မှတ်ပစ
ုဳ ဳမျာဵ တီထင
ွ ်ကာအသုဳဵြပုေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်မှာ
ယေန့ထိတိုင် အသုဳဵြပုေဆာင်ရွက်ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ထိသ
ု ို့အသုဳဵြပုေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် ပုဳစဳမျာဵ
အနက် ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)ဆိုသည်မှာ တည်ဆဲနှစ် အသုဳဵြပုလျက်ရှိသညဴ် ေြမပုမ
ဳ ှမတ
ိ ္တူမှန်အြဖစ်
ေရဵကူဵထုတ်ေပဵရာတွင် အသုဳဵြပုသညဴ်ပဳစ
ု ဳြဖစ်ပါသည်။
(ခ) ေြြေစာေင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)(၁၀၆) ေြြေပုဳေြြေောဇဝင်ေေဵကူဵထုတ်ေပဵြခင်ဵ ေဆာင်ေွက်ေြခင်ဵ၏ေည်ေွယ်ချက်
ေြမနှင်ပ
ဴ တ်သက်သညဴ် ပိုင်ဆိုငမ
် ှု၊ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မှု စသညဴ်ဆက်စပ်သညဴ် အေကကာင်ဵ
အရာမျာဵအလိက
ု ် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ၎င်ဵတို့အသုဳဵြပုေဆာင်ရွက်လိုသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵ
အေပါ် အသုဳဵြပုခွငဴ်တစ်စုဳတစ်ရာရရှိေစနိုငရ
် န်အတွက် အေြခခဳအကျဆုဳဵြဖစ်သညဴ် ေြမ၏တည်ေနရာ
အကျယ်အဝန်ဵ ေြမအမျုဵအစာဵနှ
ိ
ငဴ် လုပ်ကိုငပ
် ိုင်ဆိုင်ခွငဴ်မျာဵကို ေဖာ်ြပသညဴ်မတ
ှ ်တမ်ဵ အေထာက်
အထာဵတစ်ခုအြဖစ် ခိုင်မာစွာအသုဳဵြပုနိုငေ
် ရဵ လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှ
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေသာ တိုင်ဵတာပပီဵ ကွငဵ် /အကွက် ေြမပုမ
ဳ ှ မိတ္တူမှန်အြဖစ် ေရဵဆွဲထုတ်ေပဵ
ေစြခင်ဵြဖငဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵတို့၏ မိမိသက်ဆိုင်သညဴ်ေြမေနရာမျာဵအေပါ် စိတ်ချ
လုခဳ ခုဳမှုရရှိေစရန် ရည်ရွယ်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ေွက်ောတွင် အခက်အခဲကကုဳေတွ့နိုင်ြေှုအေြခအေန
ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)အာဵ

ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်မှုအာဵလုဳဵအတွက်

ေရဵကူဵထုတ်ေပဵ

နိုင်ြခင်ဵမရှိပါ။ေတွ့ကကုဳရသညဴ်အခက်အခဲအေနြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်သညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်ဵ
မှန်ကန်မှုမရှိြခင်ဵ၊ ေလျှောက်ထာဵေြမနှင်ပ
ဴ တ်သက်သညဴ် အေထာက်အထာဵခိုင်မာစွာ တင်ြပနိုငမ
် ှု
မရှိြခင်ဵ၊

ေလျှောက်ထာဵေြမေနရာအေပါ်

ကန့်ကွက်အြငင်ဵပွာဵေနြခင်ဵ၊

စာရင်ဵေြမပုဳထူေထာင်

ထာဵြခင်ဵ မရှိသညဴ်ေြမေနရာအေပါ် ေရဵကူဵေပဵရန်ေလျှောက်ထာဵတင်ြပလာြခင်ဵ၊ သက်ဆိုငရ
် ာဌာန
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မျာဵအလိက
ု ်

စီမဳေဆာင်ရွက်ခန့်ခွဲလျှေက်ရှိေသာေြမမျာဵအာဵ

ေရဵကူဵခွငဴ်တင်ြပလာြခင်ဵ

စသညဴ်

အချက်မျာဵနှငဴ် ပတ်သက်လာလျှေင် ေဆာင်ရွက်ေပဵ၍ မရနိုင်ပါ၍ အခက်အခဲေတွ့ကကုဳနိုင်ပါသည်။
(တစ်ဦဵထက်ပိုမိုေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ပုဳစဳ(၁၀၅)ရရှိရန် အပပိုင်အဆိုင်တင်ြပ ေလျှောက်
ထာဵလာြခင်ဵ )၊ (ေရဵကူ ဵေဆာင် ရွ က်ေ ပဵပပီဵ ြဖစ် သ ညဴ် ေြမေနရာအေပါ် ထပ်မ ဳေ ရဵကူဵခွ ငဴ် တ င်ြ ပ
ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ)၊ (စာရင်ဵေြမပုဳကက
ို ်ညီမှန်ကန်မှု မရှိေသာေြမေနရာအာဵ တင်ြပေလျှောက်ထာဵ
လာြခင်ဵ) စသည်ြဖငဴ် အေကကာင်ဵ အရာမျာဵေကကာင်ဴ ေရဵကူဵထုတ်ေပဵေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵ မရှိပါ။
(ဃ) ပါဝင်ေဆာင်ေွက်ြေညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်ဵ
ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)ေရဵကူဵထုတ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/
အဖွဲ့အစည်ဵမှာ ကဏ္ဍ(၂)ရပ်ြဖငဴ် ကွဲြပာဵသတ်မှတ်ထာဵရှိပါသည်။ ပထမအပိုငဵ် မှာ ေလျှောက်ထာဵမှု
အပိုငဵ် နှငဴ် ဒုတိယအပိုင်ဵမှာ ေရဵကူဵထုတ်ေပဵြခင်ဵအပိုငဵ် ဟူ၍ ခွဲြခာဵနိုင်ပါသည်။ ေလျှောက်ထာဵမှု
အပိုငဵ် တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မညဴ်သူမျာဵမှာ ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)ရယူေဆာင်ရွက်လိုသညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို့အသုဳဵြပုေဆာင်ရွက်လုိသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵအလိုက် ဥပမာ(ေြမငှာဵ
ဂရန်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ

စည်ပင်တင်ြပရန်၊

တရာဵရုဳဵတင်ြပရန်၊

စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရန်၊

အနာဵေလဵရပ်သိရှိရန် စသညဴ်အေကကာင်ဵအရာမျာဵအလိုက် ကာယကဳရှင် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်ဵ
(သို့မဟုတ်) ၎င်ဵတို့၏ တရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်လစ
ွှဲ ာရရှိသူမျာဵမှ မိမိတို့နှငဴ် ေလျှောက်ထာဵေြမနှင်ဴ
ပတ်သက်၍

ဆက်စပ်ပိုင်ဆိုင်သညဴ်

အေထာက်အထာဵမျာဵ

တရာဵဝင်တင်ြပကာ

ေလျှောက်ထာဵ

ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊
ဒုတိယအပိုငဵ် အေနြဖင်ဴ
ထာဵရှိေသာ

စာရင်ဵ၊

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

ေြမပုမ
ဳ ျာဵအေပါ်အေြခခဳကာ

ေလျှောက်ထာဵေြမသို့

ထိန်ဵသိမ်ဵ

သက်ဆိုငရ
် ာ

အုပ်စု

ေြမတိုင်ဵစာေရဵနှင်ဴ လက်ေထာက်ဦဵစီဵမှူဵတို့မှ ကွငဵ် ဆင်ဵစိစစ်ကာ စာရင်ဵေြမပုဳကက
ို ်ညီမှန်ကန်မှု
ရှိ/မရှိ ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ စိစစ်တင်ြပြခင်ဵ၊ ေြမေနရာ
ကွဲလွဲမှုမရှိပါက

ပမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၏ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ်

သက်ဆိုငရ
် ာ

အုပ်စုေြမတိုင်ဵစာေရဵမှ

ေြမပုဳ

မိတ္တူမှန်ေရဵကူဵေပဵြခင်ဵ၊ ေြမတိုင်ဵစာေရဵမှ ေရဵကူဵေပဵသညဴ်ေြမပုဳမိတ္တူမှန်နှငဴ်ပတ်သက်၍ လက်ေထာက်
ဦဵစီဵမှူဵမှ စာရင်ဵေြမပုဳတိုက်ဆင
ို စ
် ိစစ်ေပဵြခင်ဵ၊ ထိုသို့စိစစ်ေဆာင်ရွက်ပပီဵသညဴ် ေြမပုမ
ဳ ိတ္တူမှန်နှငဴ်
ပတ်သက်၍

သက်ဆိုင်ရာ

ပုဳစ(ဳ ၁၀၅/၁၀၆)

ပမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵမှ

ထပ်မဳစိစစ်၍

ေရဵကူဵထုတ်ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

အတည်ြပုလက်မှတ်ေရဵထိဵု ကာ

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴစာရင်ဵအင်ဵ

ဦဵစီဵဌာန (ရုဳဵချုပ်)မှ ထုတ်ြပန်ထာဵရှိသည်ဴ အပမဲအမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ဌာနဝန်ထမ်ဵ
မျာဵမှ ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိပါသည်။
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(င) ေေှိလာြေညဴ်အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵ
ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)ေလျှောက်ထာဵမှုအာဵ အဆငဴ်ဆငဴစ
် ိစစ်၍ မှန်ကန်ြပညဴ်စုဳပါက စာရင်ဵေြမပုဳ
တိုက်ဆင
ို စ
် ိစစ်ပပီဵ ေြမပုမ
ဳ ိတ္တူမှန်ြဖငဴ် ေရဵကူဵထုတ်ေပဵြခင်ဵြဖငဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်ဵအသီဵသီဵတို့
အေနြဖငဴ ် မိ မ ိ တ ိ ု ့ ေ နထိ ု င ် လ ု ပ ် က ိ ု င ် ပ ိ ု င ် ဆ ိ ု င ် သ ညဴ ် ေြမေနရာမျာဵနှ င ဴ ် ပ တ် သ က် ၍ တစ် စ ု ဳ တ စ် ရ ာ
အေကကာင်ဵကိစ္စေပါ်ေပါက်လာပါက ဥပေဒနှငဴ်အညီ သက်ေသခဳ/ သက်ေသမခဳ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်
နိုငြ် ခင်ဵ၊ အသုဳဵြပုလိုသညဴ် နည်ဵလမ်ဵအေကကာင်ဵအရာမျာဵအလိုက် အေြခခဳကျသညဴ် အေထာက်
အထာဵတစ်ခုအြဖစ် အသုဳဵြပုေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵနှငဴ် မိမတ
ိ ို့၏ ေနထိင
ု ်လုပ်ကိုငပ
် ိုငဆ
် ိုငသ
် ညဴ် ေြမ
ေနရာမျာဵအာဵ ယုဳကကည်စိတ်ချမှု ပိုမိုလာနိုင်ေစြခင်ဵစသညဴ် အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵမျာဵ ရရှိလာမည် ြဖစ်ပါ
သည်။

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴစာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန
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ေြြေစာေင်ဵပုဳစဳ(၁၀၅)(၁၀၆) ေြြေပုဳေြြေောဇဝင်ေေဵကူဵြခင်ဵေဆာင်ေွက်ေပဵြေှု လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ(SOP)
(၁) ေလျှောက်လွှာပုဳစဳ

ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ(၁၀၃)ြဖင်ဴ

ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴစာရင်ဵအင်ဵ

ဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။
(၂) ေရဵကူဵလိုသည်ဴ ေြမကွက်အေကကာင်ဵအရာ အချက်အလက်မျာဵကို ြပည်ဴစုဳမှန်ကန်စွာ ေရဵသွငဵ်
ေဖါ်ြပရပါမည်။
(၃) ေရဵကူဵလိုသည်ဴ

အေကကာင်ဵအရာကို

မှတ်ပုဳတင်ြပုလုပ်ရန်/

တရာဵရုဳဵ

တိကျစွာေဖာ်ြပရပါမည်။

သက်ေသခဳတင်ြပရန်/

(ဥပမာ-

အနာဵေလဵရပ်

စာချုပ်စာတမ်ဵ
ေြမတိုင်ဵတာရန်

စသည်ဴ)
(၄) ေလျှောက်လွှာတွင်

ပိုင်ဆိုင်သူ

(သို့)

သက်ဆိုင်သူကိုယ်တိုင်

ေလျှောက်ထာဵလျှေင်

ပိုင်ဆိုင်

ေကကာင်ဵ(သို့) တနည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ သက်ဆိုငေ
် ကကာင်ဵ အေထာက်အထာဵမျာဵ၊ ကိုယ်စာဵလှယ်
ြဖစ်ပါက တရာဵဝင် ကိုယ်စာဵလှယ်လစ
ွှဲ ာကို ပူဵတွဲ တင်ြပရပါမည်။
(၅) သာသနာေြမြဖစ်ပါက ေကျာင်ဵထိုင်ဆရာေတာ်(သို့)ေဂါပကအဖွဲ့မှ ေလျှောက်ထာဵရပါမည်။
(၆) အြငင်ဵပွာဵေနေသာ ေြမမျာဵြဖစ်ပါက အပပီဵသတ် အမိန့်ဒီဂရီ ဆုဳဵြဖတ်ချက် ပူဵတွဲေဖာ်ြပ
ရပါမည်။
(၇) မိတ္တူေရဵကူဵခ၊ ေြမတိုင်ဵတာခမျာဵကို သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵအရ ေပဵသွင်ဵရပါမည်။
(၈) မိတ္တူေရဵကူဵခ

၁
၃

ပုဳအာဵ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သို့ ေပဵသွင်ဵပပီဵပါက ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵထဳ (၁၅)ရက်

အတွင်ဵ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ထုတ်ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴစာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန

D:\DALMS-1\AAM\SOP,TORSOP\Total PFP.docx

အြေျာဵြပည်သူထြေ
ဳ ှ တုန့်ြပန်ြေှုေယူြခင်ဵ Public Feedback Programme (PFP) အစီအစဉ်တွင်
ပါဝင်ေသာ လယ်ယာေြြေစီြေဳခန့်ခွဲေေဵနှင်စ
ဴ ာေင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနြေှ ေဆာင်ေွက်လျက်ေှိသညဴ်
လယ်ယာေြြေလုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်ြပု လက်ြေှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် လုပ်ငန်ဵလြေ်ဵညွှန်
(Terms of Reference-TOR)နှငဴ် “စဳ” လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵ (Standard Operation Procedures)
(SOP) ေေဵဆွဲတင်ြပြခင်ဵ
၁။

ေနာက်ခဳအေကကာင်ဵအေင်ဵ
၁၉၅၃

ခုနှစ်မှစတင်ပပီဵ

လယ်ယာေြမနှငဴ်

ပတ်သက်၍

၁၉၅၃

ခုနှစ်၊

လယ်ယာေြမ

နိုငင
် ပ
ဳ ိုင်ြပုလုပ်ေရဵ ဥပေဒ၊ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ လယ်ယာေြမ နိုငင
် ပ
ဳ ိုင်ြပုလုပ်ေရဵ နည်ဵဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊
သီဵစာဵချထာဵေရဵဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ သီဵစာဵချထာဵေရဵ နည်ဵဥပေဒမျာဵ ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴပပီဵ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်က
သီဵစာဵချထာဵေပဵြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အေနြဖငဴ် ပါတီစုဳ
ဒီမုက
ိ ေရစီစနစ်နှင်ဴ

ေဈဵကွက်စီဵပွာဵေရဵစနစ်ကို

စတင်ကျငဴ်သုဳဵခဲဴရာ

ေခတ်စနစ်နှငဴ်

ကိုက်ညီမှု

ရှိေစရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လယ်ယာေြမ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို အသစ်ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴပပီဵ (၃၁.၈.၂၀၁၂)
ရက်ေန့တွင် လယ်ယာေြမ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵသည် အာဏာတည်ခဲဴပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။
လယ်ယာေြမဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ အာဏာတည်ပပီဵေနာက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမျာဵမှ
ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵပါဝင်ေသာ လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အဆငဴ်ဆငဴ်ကို ဥပေဒနှငဴ်အညီ ဖွဲ့စည်ဵေပဵခဲဴပပီဵ
အဆိုပါ လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ အဆငဴ်ဆငဴ်တွင်လည်ဵ လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵ
ဦဵစီဵဌာနမှ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အဆငဴ်ဆငဴ်အေနြဖငဴ်

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကို စီမဳခန့်ခွဲေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။

ေည်ေွယ်ချက်
လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အဆငဴဆ
် ငဴ်မှ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ တိုက်ရိုက်ထိေတွ့ ေဆာင်ရွက်

ရသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ အဂတိလုိက်စာဵမှု တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵနှငဴ် လိက
ု ်ေလျာညီေထွ
ြဖစ်ေစမည်ဴ အချက်အလက်မျာဵ ပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန် Terms of Reference – TOR နှငဴ်
Public Feedback Programme (PFP) အသုဳဵြပုရန် “စဳ” လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ (SOP) မျာဵအာဵ
ေရဵဆွဲနိုင်ရန်အတွက် ေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်ရြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။
၃။

အခက်အခဲေတွ့ကကုဳနိုငြေ
် ှု
လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မျာဵအေနြဖငဴ် တိုက်ရိုက်ထိေတွ့ ဆက်ဆဳရေသာ ြပည်သူအမျာဵစုသည်

ေကျဵလက်ေ နြပည် သူ မျာဵြဖစ်ပ ပီ ဵ အသိပ ညာနည် ဵပါဵြခင် ဵ၊ ဗဟု သ ုတ နည်ဵ ပါဵြခင်ဵ မျာဵေကကာငဴ်
လယ်ယာေြမဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
အခက်အခဲမျာဵ ကကုဳေတွ့ရမှုမျာဵ ရှိပါသည်။
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၄။

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ
(က)

လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မျာဵအေနြဖငဴ်

အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ

တိုက်ရိုက်ထိေတွ့

ေဆာင်ရွက်ရသညဴ် လုပ်ငန်ဵကိစ္စရပ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည် (၁) လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ြဴ ပုလက်မှတ် ထုတ်ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကိစ္စ
(၂) လယ်ယာေြမကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ၊ ေပဵကမ်ဵြခင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြခင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကိစ္စ
(၃) လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴ

အြငင်ဵပွာဵမှုအာဵ

ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵကိစ္စ
(၄) လယ်ယာေြမကို အြခာဵနည်ဵြဖငဴ် အသုဳဵြပုခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကိစ္စ
(ခ)

အထက်အပိုဒ် (က)ပါ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵမှာ
ေအာက်ပါအတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည် (၁) လယ်ယာေြြေလုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်ြပုလက်ြေှတ် ထုတ်ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကိစ္စ
(ကက)

အသက် ၁၈ နှစ်ြပည်ဴပပီဵသည်ဴ နိုငင
် ဳသာဵ ေတာင်သူလယ်သမာဵမျာဵ

အေနြဖင်ဴ သက်ဆိုငရ
် ာ ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာအုပ်စု လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှု
အဖွဲ့ထဳ၌ မိမိတ၏
ို့ အေထာက်အထာဵမျာဵကိုြပသ၍ လယ်ယာေြမ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ
ေလျှောက်လွှာပုဳစဳ (၁) အာဵ အခမဲဴရယူ ေလျှောက်ထာဵနိုငပ
် ါသည်။
(ခခ) ရပ် က ွ က ် သိ ု ့ မ ဟု တ ် ေကျဵရွ ာ အု ပ ် စ ု လ ယ် ယ ာေြမစီ မ ဳ ခ န် ့ ခွ ဲ မ ှု အ ဖွ ဲ ့ မှ
ေလျှောက်လွှာကိစ
ု ိစစ်ပပီဵ

ပမိုန့ယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴစာရင်ဵအင်ဵ

ဦဵစီဵဌာနသို့ ေပဵပိသ
ု့ ွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
(ဂဂ) ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴ

စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

စစ်ေဆဵ

ေဆာင်ရွက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ပမို့နယ်နှင်ဴ ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့
အဆင်ဴဆင်ဴသို့ စိစစ်တင်ြပသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
(ဃဃ)

ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ခွင်ဴြပုေကကာင်ဵ အေကကာင်ဵကကာဵ

ချက်အရ လယ်ယာေြမ လုပ်ပိုငခ
် ွင်ဴ ရရှိသူအာဵ မှတ်ပုဳတင်ေကကဵ ေပဵသွင်ဵ
ေစပပီဵ လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွငြ်ဴ ပု လက်မှတ် ပုဳစဳ (၇) ထုတ်ေပဵသွာဵမည်
ြဖစ်ပပီဵ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵခဳရသူကို လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴ ြငင်ဵပယ်ေကကာင်ဵ
အေကကာင်ဵကကာဵစာ ပုဳစဳ (၈) ေပဵပိသ
ု့ ွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
(ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ ေနာက်ဆက်တွဲ (က) ြဖငဴ် ေဖာ်ြပအပ်
ပါသည်)

D:\DALMS-1\AAM\SOP,TORSOP\Total PFP.docx

(၂) လယ်ယာေြြေကို

ေောင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ၊

ေပဵကြေ်ဵြခင်ဵ၊ ငှာဵေြေ်ဵြခင်ဵ၊

ေပါင်နှဳြခင်ဵ ေဆာင်ေွက်သညဴ် လုပ်ငန်ဵကိစ္စ
(ကက) သက်ဆိုငရ
် ာ

ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်

စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵ

ဌာနတွင် သက်ေသခဳ ေြမပုဳ (၂) ပုဳ (ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ ၁၀၅) ကို ဦဵစွာ
ေလျှောက်ထာဵရယူရပါမည်။
(ခခ)

ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာအုပ်စု လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ေရှ့ေမှာက်တွင်
သက်ဆိုငရ
် ာ ကာယကဳရှင်မျာဵသည် အသိသက်ေသ(၂) ဦဵ ပါဝင်လျက်
ထိက
ု ်သငဴ်ေသာ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် ထမ်ဵေဆာင်ထာဵသည်ဴ စာချုပ်တွင်
လက်မှတ်ေရဵထိုဵ၍ စာချုပ် ချုပ်ဆိုရပါမည်။

(ဂဂ)

စာချုပ်ချုပ်ဆိုပပီဵပါက ရက်ေပါင်ဵ (၁၂၀) အတွငဵ် သက်ဆိုငရ
် ာ ပမို့နယ်
လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴ စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနရုဳဵမျာဵတွင် အဆိုပါ
စာချုပ်စာတမ်ဵအာဵ မှတ်ပုဳတင်ခ ေပဵေဆာင်၍ မှတ်ပတ
ုဳ င်ရပါမည်။

(ဃဃ) စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ပပီဵပါက လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴရရှိသူ အမည်
ေြပာင်ဵလဲေပဵရန်
ဦဵစီဵဌာနသို့

ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴ

ေလျှောက်ထာဵနိုင်ပပီဵ

စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ

စာရင်ဵအင်ဵ

ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴ

ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမအ
ှု ဖွဲ့တို့သည်

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ စိစစ်၍ လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင်ဴြပုလက်မှတ်
ပုဳစဳ (၇) ကို ထုတ်ေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
(ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ)၊ (ဂ) နှငဴ် (ဃ) တို့
ြဖငဴ် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်)
(၃) လယ်ယာေြြေ

လုပ်ပင
ို ်ခွင်ဴ

အြငင်ဵပွာဵြေှုအာဵ

ေြဖေှင်ဵေဆာင်ေွက်ေပဵြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵကိစ္စ
(က) သက်ဆိုငရ
် ာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှု
အဖွဲ့ထဳ မိမတ
ိ ို့၏ အေထာက်အထာဵမျာဵကို ြပသ၍ မူလေြမယာမှုခင်ဵ
ဖွင်ဴလှစ်ေပဵပါရန် တင်ြပေဆာင်ရွက် နိုငပ
် ါသည်။
(ခ)

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စုလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်
ကို ေကျနပ်မှု မရှိသူသည် သက်ဆိုငရ
် ာ ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှု
အဖွဲ့သို့ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပမို့နယ်၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို ေကျနပ်မှု မရှိသူသည်
ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့လည်ဵေကာင်ဵ၊ ခရိုင်၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို
ေကျနပ်မှုမရှိသူသည် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ်လယ်ယာေြမ
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စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့လည်ဵေကာင်ဵ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အယူခဳဝင်ေရာက်
နိုငပ
် ါသည်။
(ဂ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ် လယ်ယာေြမစီမဳ
ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် အပပီဵအြပတ် ြဖစ်ပါသည်။

(ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ ေနာက်ဆက်တွဲ (င) ြဖငဴ် ေဖာ်ြပအပ်
ပါသည်)
(၄) လယ်ယာေြြေကို အြခာဵနည်ဵြဖငဴ် အသုဳဵြပုခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကိစ္စ
(ကက) လယ်ယာေြမကို အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴ အသုဳဵြပုခွင်ဴ ေလျှောက်ထာဵလိုသူသည်
လယ်ယာေြမကို အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴအသုဳဵြပုခွင်ဴေလျှောက်လွှာ (ပုဳစဳ ၁၄) ြဖင်ဴ
မြေို့နယ်လယ်ယာေြြေစီြေဳခန့်ခွဲေေဵနှင်ဴ စာေင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှောက်
ထာဵေပါြေည်။
(ခခ)

ေလျှောက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ပူဵတွဲ၍ တင်ြပရပါမည် ပိုင်ဆိုငြေ
် ှုအေြခအေန၊ (လယ်ယာေြြေလုပ်ပိုငခ
် ွင်ဴြပုလက်ြေှတ် ပုဳစဳ (၇)
စသည်ြဖင်ဴ)
 နိုင်ငသ
ဳ ာဵစိစစ်ေေဵကတ်ြပာဵ၊
 သက်ဆိုငရ
် ာ ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှင်ဴ စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵ
ဌာနမှ ထုတ်ေပဵထာဵေသာ သက်ေသခဳ ေြမပုဳ (၂) ပုဳ (ေြမစာရင်ဵပုဳစဳ
(၁၀၅))
 ေဆာက်လုပ်ြေည်ဴအေဆာက်အအုဳ တည်ေနောြပေြြေပုဳ၊
 ေလျှောက်ထာဵသည်ဴေြြေကို ြေည်သည်ဴေန့ေက်ြေှစ၍ ေလျှောက်ထာဵသည်ဴ
နည်ဵလြေ်ဵအတိုငဵ် အသုဳဵြပုလိေ
ု ကကာင်ဵ တင်ြပချက်၊ ေလျှောက်ထာဵ
သူ၏ဝန်ခဳချက်
 လုပ်ငန်ဵစီြေဳချက်၊

(ဂဂ)

မြေို ့နယ် လ ယ် ယ ာေြြေစီ ြေဳခ န့် ခွ ဲေ ေဵနှ င်ဴ စာေင်ဵ အင် ဵဦဵစီ ဵဌာနြေှ စိ စစ်
ေဆာင်ေွက်မပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵစာတွဲ ဖွင်ဴလှစ်ပပီဵ
မြေို့နယ်လယ်ယာေြြေစီြေဳခန့်ခွဲြေအ
ှု ဖွဲ့သို့ တင်ြပသွာဵြေည် ြဖစ်ပါသည်။

(ဃဃ) မြေို ့နယ် လ ယ် ယ ာေြြေစီ ြေဳခ န့် ခွ ဲ ြေှု အ ဖွဲ့ ြေှ လယ် ယ ာေြြေစီြေ ဳခ န့် ခွ ဲြေ ှု အဖွဲ့
အဆင်ဴဆင်ဴသို့ စိစစ်၍ တင်ြပမပီဵ လယ်ေြြေြဖစ်ပါက ဗဟိုလယ်ယာေြြေစီြေဳ
ခန့်ခွဲြေအ
ှု ဖွဲ့ြေှလည်ဵေကာင်ဵ၊ လယ်ေြြေြေှတစ်ပါဵ လယ်ယာေြြေြဖစ်ပါက
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊
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တိုင်ဵေဒသကကီဵ/

ြပည်နယ်အစိုဵေအဖွဲ့ြေျာဵြေှ

လည်ဵေကာင်ဵ

အြခာဵနည်ဵြဖင်ဴအသုဳဵြပုခွငဴက
် ို

လယ်ယာေြြေဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒြေျာဵ၊ နိုင်ငေ
ဳ တာ်ြေှ ချြေှတ်ထာဵသည်ဴ ြေူဝါဒြေျာဵ၊ လုပ်ထဵုဳ
လုပ်နည်ဵြေျာဵနှင်ဴအညီ စိစစ်၍ ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို့ြေဟုတ် ခွင်ဴြေြပုေကကာင်ဵ
အေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵြေျာဵကို ေဆာင်ေွက်ေပဵသွာဵြေည် ြဖစ်ပါသည်။
(ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ ေနာက်ဆက်တွဲ (စ) ြဖငဴ် ေဖာ်ြပအပ်
ပါသည်)
၅။

ပါဝင်ေဆာင်ေွက်ြေညဴ်အဖွဲ့ (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်
လယ် ယ ာေြမစီ မဳ ခ န့်ခ ွဲ မှု အာဵ

ေဆာင်ရ ွ က် လျက် ရှ ိ သ ညဴ ်

လယ် ယ ာေြမစီမဳ ခ န့် ခွဲ မှု အ ဖွ ဲ့

အဆငဴ်ဆငဴ်အာဵ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှိပါသည် -

၆။

(က)

ဗဟိုလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်၊ ေနြပည်ေတာ် လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

(ဂ)

ခရိုင်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

(ဃ)

ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

(င)

ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာအုပ်စုလယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵ
အမျာဵြပည်သူမျာဵမှ လယ်ယာေြမဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵကို သိရှိ

နာဵလည်ပပီဵ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ပါက ေအာက်ပါအကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵမျာဵ ရရှိလာနိုငမ
် ည် ြဖစ်ပါသည်  လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မျာဵအေနြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကို လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရွက်
နိုင်ြခင်ဵ၊
 လယ်ယာေြမနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အဂတိလိုက်စာဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵပေပျာက်ေစနိုင်ြခင်ဵ၊
 လယ်ယာေြမဆိုင်ရာ အြငင်ဵပွာဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵသွာဵနိုင်ြခင်ဵ၊
 လယ်ယာေြမ ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်မျာဵ ခိုင်မာစွာရရှိလာနိုင်ြခင်ဵ၊
 လယ်ယာေြမကို ခွငဴ်ြပုချက်မရရှိဘဲ အြခာဵနည်ဵအသုဳဵြပုြခင်ဵမျာဵ ေလျာဴနည်ဵသွာဵနိုင်ြခင်ဵ၊

D:\DALMS-1\AAM\SOP,TORSOP\Total PFP.docx

D:\DALMS-1\AAM\SOP,TORSOP\Total PFP.docx

D:\DALMS-1\AAM\SOP,TORSOP\Total PFP.docx

D:\DALMS-1\AAM\SOP,TORSOP\Total PFP.docx

D:\DALMS-1\AAM\SOP,TORSOP\Total PFP.docx

D:\DALMS-1\AAM\SOP,TORSOP\Total PFP.docx

D:\DALMS-1\AAM\SOP,TORSOP\Total PFP.docx

အြေျာဵြပည်သူထြေ
ဳ ှ တုန့်ြပန်ြေှုေယူြခင်ဵ Public Feedback Programme (PFP) အစီအစဉ်တွင်
ပါဝင်ေသာ လယ်ယာေြြေစီြေဳခန့်ခွဲေေဵနှင်စ
ဴ ာေင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနြေှ ေဆာင်ေွက်လျက်ေှိသညဴ် ေြြေလွတ်၊
ေြြေလပ်နှငဴ် ေြြေရိုင်ဵြေျာဵ လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ် အသုဳဵြပုနည်ဵ ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ်
“စဳ” လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ (Standard Operation Procedures) (SOP) ေေဵဆွဲတင်ြပြခင်ဵ
၁။

စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ- လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်၊ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ေလျှောက်လွှာ ပုဳစ(ဳ ၁) ြဖငဴ် ဧက (၃၀၀) နှငအ
ဴ် ထက် ဧရိယာအာဵ
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵဗဟိုေကာ်မတီသို့လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဧက
(၃၀၀)ေအာက် ဧရိယာအာဵ သက်ဆိုင်ရာ ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်စီမဳ
ခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီမျာဵသို့လည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊

၂။

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ- လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်၊ အသုဳဵြပုခွငဴ်ေလျှောက်လွှာ (ပုဳစ-ဳ ၂)ြဖငဴ် ဧက (၅၀)နှငအ
ဴ် ထက် ဧရိယာအာဵ
ေြမလွတ ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခ ွဲေရဵဗဟိုေကာ်မတီသို့လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဧက
(၅၀)ေအာက် ဧရိယာအာဵ သက်ဆိုင်ရာ ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်
စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီမျာဵသိ့ုလည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊

၃။

ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ- လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်၊ အသုဳဵြပုခွငဴ် ေလျှောက်လွှာ (ပုဳစ-ဳ ၃)ြဖငဴ် ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵ
ဗဟိုေကာ်မတီသို့လည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊

၄။

အစိုဵရကခွင်ြဴ ပုေသာ ဥပေဒနှငဴ် ညီညွတ်သညဴ် အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ- လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်၊ အသုဳဵြပုခွငဴ်ေလျှောက်လွှာ (ပုဳစဳ-၄) ြဖငဴ် ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵ
ဗဟိုေကာ်မတီသို့လည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊

၅။

အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵ ေလျှောက်ထာဵနိုင်ေရဵအတွက် နည်ဵဥပေဒ ၆ အရ

သက်ဆိုငရ
် ာပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနရုဳဵက ထုတ်ေပဵသညဴ် ေအာက်ပါေြမပုဳတစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ပူဵတွဲတင်ြပရ
မည်ြဖစ်ပါသြဖငဴ် သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမျာဵနှငဴ်
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊
(က)

ကွငဵ် ေြမပုဳရှိေသာ ေဒသြဖစ်လျှေင် တည်ဆဲနှစ်အတွက် အသုဳဵြပုလျက်ရှိေသာ ကွငဵ်
ေြမပုမ
ဳ ှ ေရဵဆွဲသညဴ် ေြမပုန
ဳ ှစ်ပ၊ုဳ
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(ခ)

ကွငဵ် ေြမပုဳ မရှိေသဵေသာ ေဒသြဖစ်လျှေင် တစ်လက်မ = တစ်မိုင်စေကဵ သို့မဟုတ်
၁:၅၀၀၀၀

စေကဵြဖငဴ်

ေရဵဆွဲထာဵေသာ

တည်ေနရာအညွှန်ဵေဖာ်ြပထာဵသညဴ်

ယာယီေြမပုဳကကမ်ဵ နှစ်ပ၊ုဳ
၆။

ေြမလွတ ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ခ ွငဴ်၊ အသုဳဵြပုခွငဴ်ေလျှောက်ထာဵမှုမျာဵအာဵ

နည်ဵဥပေဒ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄။ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃ တို့အရ စိစစ်
ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
၇။

ေလျှောက်ထာဵမှုမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အသုဳဵြပုခွငဴ် ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိပါက - ရာသီသီဵနှဳ၊ စက်မှုကုန်ကကမ်ဵရာသီသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ ခွငဴ်ြပုမိန့် (ပုဳစဳ
-၁၁)
- နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခခဳသီဵနှဳစိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ ခွငဴ်ြပုမိန့်(ပုဳစဳ -၁၂)
- ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ ခွငဴ်ြပုမိန့်(ပုဳစဳ -၁၃)
- ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ ခွငဴ်ြပုမိန့်(ပုဳစဳ -၁၄)
- အစိုဵရကခွင်ြဴ ပုေသာ ဥပေဒနှငဴ် ညီညတ
ွ ်သညဴ် အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်
ြပုေသာ ခွငဴ်ြပုမိန့်(ပုဳစဳ -၁၅) တို့ကို ဗဟိုေကာ်မတီတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ခွငဴ်ြပုမိန့်ပုဳစဳ မျာဵအာဵ
ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၈။

ေလျှောက်ထာဵမှုမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အသုဳဵြပုခွငဴ် ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိပါက - ရာသီသီဵနှဳ၊ စက်မှုကုန်ကကမ်ဵရာသီသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ ခွငဴ်ြပုမိန့် (ပုဳစဳ
-၁၁ က)
- နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခခဳသီဵနှဳစိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ ခွငဴ်ြပုမိန့်(ပုဳစဳ -၁၂ က)
- ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ြပုေသာ ခွငဴ်ြပုမိန့် (ပုဳစဳ - ၁၃ က) တို့ကို
ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵ
ေကာ်မတီတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ခွငဴ်ြပုမိန့်ပုဳစဳမျာဵအာဵ ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။
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အြေျာဵြပည်သူထြေ
ဳ ှ တုန့်ြပန်ြေှုေယူြခင်ဵ Public Feedback Programme (PFP) အစီအစဉ်တွင်
ပါဝင်ေသာ လယ်ယာေြြေစီြေဳခန့်ခွဲေေဵနှင်စ
ဴ ာေင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနြေှ ေဆာင်ေွက်လျက်ေှိသညဴ် ေြြေလွတ်၊
ေြြေလပ်နှငဴ် ေြြေရိုင်ဵြေျာဵ လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ် အသုဳဵြပုနည်ဵေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်သညဴ်
လုပ်ငန်ဵလြေ်ဵညွှန်“Terms of Reference (TOR) ေေဵဆွဲတင်ြပြခင်ဵ
၁။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ခွင်၊ဴ အသုဳဵြပုခွငဴ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ၁၉၉၈

ခုနှစ်တွင် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵဗဟိုအဖွဲ့၏ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်မျာဵနှငဴ်
ေြမယာလုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်/ အသုဳဵြပုခွငဴ်ေပဵရန် လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵကို ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်
အစိုဵရမှ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာမျာဵြဖငဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵေပဵခဲဴပါေကကာင်ဵ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ် နှငဴ်
ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ေြမလပ်နှငဴ်
ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒကို ြပင်ဆင်သညဴ်ဥပေဒကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ေြမလပ်
နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵဥပေဒမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ ြပဋ္ဌာန်ဵေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။
၂။

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵအာဵ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်စီဵပွာဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှငဴ် ေဒသခဳမျာဵ၊

ေြမယာမဲနိုင်ငသ
ဳ ာဵမျာဵ၏

အလုပ်အကိုငအ
် ခွင်အ
ဴ လမ်ဵမျာဵအာဵ

ေဖာ်ေဆာင်နိုင်ေရဵတို့အတွက်

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵကို အသုဳဵြပု၍ စိုက်ပျုဵေရဵ၊
ိ
ေမွဵြမူေရဵ၊ ဓာတ်သတ္တုထုတ်
လုပ်ြခင်ဵ၊ အစိုဵရကခွင်ြဴ ပုထာဵေသာဥပေဒနှင်ဴ ညီညွတ်သညဴ် အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ထိေရာက်
မှန်ကန်စွာ အသုဳဵချစီမဳေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲ
ေရဵဥပေဒနှငဴ် နည်ဵဥပေဒမျာဵအာဵ ြပဋ္ဌာန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။
၃။

ေြမယာအသုဳဵချမှုနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဌာနခွဲအေနြဖငဴ် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳ

ခန့်ခွဲေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်၊ အသုဳဵြပုခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်မမ
ှု ျာဵ
နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၄ အရ စိုက်ပျုဵေေဵ
ိ
လုပ်ငန်ဵ၊ ေြေွဵြြေူေေဵလုပ်ငန်ဵ၊ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လပ
ု ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အစိုဵေက ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ
ဥပေဒနှငဴ် ညီညွတ်သညဴ် အြခာဵလုပ်ငန်ဵြေျာဵကို ဥပေဒပုဒ်ြေ ၅ တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ြြေန်ြောနိုင်ငဳ
သာဵေင်ဵနှီဵြြေှုပ်နှဳသူြေျာဵ ၊ အစိုဵေဌာန၊ အစိုဵေအဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် အစိုဵေြေဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵြေျာဵ၊
၁၉၈၇ ခုနစ
ှ ် ြေေေွှေ့ြေေြပာင်ဵနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵလွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵကို ကန့်သတ်သညဴ် ဥပေဒပုဒ်ြေ ၁၄ နှငဴ်
အညီ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုထာဵသူြေျာဵ၊ အစိုဵေဌာန၊ အစိုဵေအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ေပ်ေပ်နှငဴ် အကျုဵတူ
ိ ကိစ္စ
ေပ်ြေျာဵအတွက် ေဆာင်ေွက်ြေညဴ် ြြေန်ြောနိုင်ငဳေင်ဵနှီဵြြေှု ပ်နှဳြေှုဥပေဒနှငဴ်အညီ ေင်ဵနှီဵြြေှုပ်နှဳသညဴ်
နိုင်ငဳြခာဵေင်ဵနှီဵြြေှုပ်နှဳသူြေျာဵ၊
ေဆာင်ေွက်ြေညဴ်

ြြေန်ြောနိုင်ငဳသာဵေင်ဵနှီဵြြေှုပ်နှဳသူြေျာဵနှငဴ်

ြြေန်ြောနိုငင
် ဳေင်ဵနှီဵြြေှုပ်နှဳြေှုဥပေဒနှငဴ်အညီ

အကျုဵတူ
ိ ကိစ္စေပ်ြေျာဵအတွက်

ေင်ဵနှီဵြြေှုပ်နှဳသညဴ်

နိုင်ငဳြခာဵေင်ဵနှီဵ

ြြေှုပ်နှဳသူြေျာဵ၊ ေြြေယာြေဲဴနိုင်ငဳသာဵြေျာဵအတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လုပ်ကွက်ငယ်ေတာင်သူလယ်သြောဵ
ြေျာဵအတွက် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပန်လည်ေနောချထာဵေေဵနှငဴ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေေဵလုပ်ငန်ဵ
ြေျာဵအတွက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တာဝန်ယူေဆာင်ေွက်သညဴ် အစိုဵေဌာန၊ အစိုဵေအဖွဲ့အစည်ဵြေျာဵ
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နှငဴ် အစိုဵေြေဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵြေျာဵ၊

ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် ဌာနခွဲအေနြဖငဴ်

အမျာဵြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ထိေတွ့ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိပါသည်။
၄။

အထက်ေဖာ်ြပပါ

လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵနှငဴ်

၎င်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵအေပါ်

ေလျှောက်ထာဵနိုင်သညဴ်

လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်၊ အသုဳဵြပုခွငဴ် ေလျှောက်ထာဵနိုင်ေရဵအတွက် ရာသီ သီဵနှဳ၊
စက်မှုကုန်ကကမ်ဵရာသီသီဵနှဳ၊

နှစ်ရှည်ပင်၊

ဥယျာဉ်ခခဳသီဵနှဳစိုက်ပျုဵမှု
ိ အတွက်

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ေလျှောက်

လွှာ(ပုဳစဳ-၁)၊ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အသုဳဵြပုခွငဴ်ေလျှောက်လွှာ (ပုဳစ-ဳ ၂)၊ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်
ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အသုဳဵြပုခွငဴ်ေလျှောက်လွှာ (ပုဳစ-ဳ ၃)၊ အစိုဵရကခွင်ြဴ ပုေသာ ဥပေဒနှငဴ် ညီညွတ်
သညဴ် အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် လုပ်ပိုငခ
် ွငဴ်၊ အသုဳဵြပုခွင်ေ
ဴ လျှောက်လွှာ(ပုဳစ-ဳ ၄) တို့အာဵ လယ်ယာ
ေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်

စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန(ရုဳဵချုပ်)၊

ေြမယာအသုဳဵချမှုနှင်ဴ

စစ်ေဆဵေရဵဌာနခွဲနှင်ဴ

ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာနမျာဵတွင်
ထု တ ် ယူ ရ ရှိန ို င် ေ ရဵ ေဆာင် ရ ွက် ေပဵထာဵပပီဵ ြဖစ် ပါေကကာင်ဵနှ ငဴ် ေလျှော က် ထာဵသူ မျာဵအေနြဖငဴ်
အလွယ်တကူ ထုတ်ယူရရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။

ေလျှောက်ထာဵလိုသူမျာဵအေနြဖငဴ် အထက်ေဖာ်ြပပါ ပုဳစဳမျာဵအာဵ ထုတ်ယူပပီဵ နည်ဵဥပေဒ

အပိုဒ် ၅ အရ ဧက (၃၀၀)နှငအ
ဴ် ထက် စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ၊ ဧက (၅၀) အထက် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ၊
ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အစိုဵရကခွငဴ်ြပုထာဵေသာ ဥပေဒနှငဴ် ညီညွတ်သညဴ် အြခာဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵဗဟိုေကာ်မတီသို့ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဧက
(၃၀၀) ထက်မပိုေသာ စိုက်ပျုဵေရဵလု
ိ
ပ်ငန်ဵ၊ ဧက (၅၀) ထက်မပိုေသာ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ယင်ဵ
နှငဴ် ဆက်နွယ်လျက်ရှိေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်
စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီမျာဵသို့လည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအာဵ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵ

စီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵအရ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ပပီဵ သက်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ
မျာဵနှငဴ် ဗဟိုေကာ်မတီသို့ တင်ြပ၍ ခွငဴ်ြပုချက်ရရှိပါက လုပ်ပိုင်ခွင်၊ဴ အသုဳဵြပုခွင်ဴ ခွငဴ်ြပုမိန့်မျာဵကို
အမျာဵြပည်သူမျာဵထဳသို့ ထုတ်ေပဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၇။

သို့ြဖစ်ပါ၍ ေြမယာအသုဳဵချမှုနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဌာနခွဲအေနြဖငဴ် ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵ

မျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴေ
် ြမရိုငဵ် မျာဵ
ေလျှေ ာ က် ထာဵေဆာင် ရွ က်န ို င် ေရဵအတွ က်

ေလျှေ ာ က် လွှ ာပုဳစ ဳမ ျာဵ

ထု တ ်ေ ပဵြခင်ဵ လု ပ် ငန်ဵ ကို

လည်ဵ ေကာင်ဵ ၊ ၎င်ဵပုဳစဳမျာဵြဖငဴ် ေလျှောက်ထာဵမှုမျာဵအာဵ လက်ခဳြခင်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ လုပ်ပိုင်ခွင်၊ဴ
အသုဳဵြပုခွင်ဴ ခွငဴ်ြပုမိန့်ထတ
ု ်ေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို လည်ဵေကာင်ဵ၊ အမျာဵြပည်သူမျာဵနှငဴ် ထိေတွ့
ဆက်ဆဳ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကကာင်ဵနှငဴ် အမျာဵြပည်သူမျာဵအေနြဖငဴ် အထက်ေဖာ်ြပပါ အပိုဒ် ၄ နှငဴ်
၅တို့အရ ေလျှောက်ထာဵေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵနှငဴ် ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေြမလွတ်၊
ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵဗဟိုေကာ်မတီ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ် ေြမလပ်
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နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီ၊ လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန၊ (ရုဳဵချုပ်)၊
ေနြပည်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်၊ ခရိုင်၊ ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵ
ဌာနမျာဵမှ ေဖာ်ေဆာင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၈။

ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်၊ အသုဳဵြပုခွငဴ်မျာဵ ရရှိလာမည်ြဖစ်ပပီဵ နိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ ေဒသခဳမျာဵ၊ ေြမယာမဲဴ
နိုင်ငဳသာဵမျာဵအေနြဖငဴ် လူမှုဘဝဖွဳ့ပဖိုဵမှု အေြခအေနမျာဵ တိုဵတက်ြဖစ်ေပါ်လာမည် ြဖစ်ပါသည်။
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