
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ 

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳ းေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန  အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂၀၁၂ 

၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၄ရက္ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၃၁ရက္) 

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳ းေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၊ 

ပုဒ္မခြဲ(က)အရအပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍  

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္႕ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္ 

 

အခန္း(၁) 

အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

၁။  ဤနည္းဥပေဒမ်ားကုိ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ မ်ားဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။  

၂။  ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ စကားရပ္မ်ား သည္ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ပါရိွသည့္အတိုင္း 

အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ 

သက္ေရာက္ေစရမည္- 

 (က)  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ လယ္ယာေျမကုိလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း 

လယ္ယာ ေျမဥပေဒအရ ထုတ္ေပးသည့္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ကိုဆုိသည္။ 

(ခ)  ေျမခြန္ ဆုိသည္မွာလယ္ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တည္ဆဥဲပေဒမ်ားအရ စည္းၾကပ္ေသာ ေျမခြန္ကို 

ဆိုသည္။ 

(ဂ)  မွတ္ပုံတင္ေၾကး ဆိုသည္မွာ  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကိ ု မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ ဝန္ႀကီး 

ဌာန၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္ ့ ဦးစီးဌာနကအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္သည့္ အခေၾကး 

ေငြကို ဆုိသည္။ 

(ဃ) တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ဆိုသည္မွာ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကိုေရာင္းခ ျ်ခင္း၊ ေပါင္ႏံွျခင္း၊ 

ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ေပးကမ္းျခင္းတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ခ်ဳပ္ဆိုေသာစာခ်ဳပ္တြင္ ထမ္း 

ေဆာင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာန၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကုိ 

ဆိုသည္။ 

(င)  စာခ်ဳ ပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ ဆိုသည္မွာ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေရာင္းခ ျ်ခင္း၊ ေပါင္ႏံွျခင္း၊ 

ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းတုိ႔အတြက္ ခ်ဳ ပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳ ပ္ကိ ု မွတ္ပံုတင္ေသာအခါ 

ေပးေဆာင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္ ့ဦးစီးဌာနက  သတ္မွတ္သည့္  အခေၾကးေငြကို 

ဆိုသည္။ 

(စ)  ေပးကမ္းျခင္းဆုိသည္မွာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွထားသူက အျခားသူတစ္ဦးဦးသုိ႔ 

တန္ဖုိး အခမ့ဲလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္ ့ လႊေဲျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကုိဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ 

လွဴဒါန္းျခင္း ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ 

(ဆ)  ႏုိင္ငံသားဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူတို႔ကို ဆိုသည္။ 

(ဇ)  ႏုိင္ငံျခားသားဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူကိ ုဆိုသည္။ 



(စ်)  အဖြဲ႕အစည္းဆုိသည္မွာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အ စည္း၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ 

ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။ 

(ည)  ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ   လယ္ယာေျမဥပေဒအရ  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 

အဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေသာ ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။ 

(ဋ)  တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ  လယ္ယာေျမ 

ဥပေဒအရ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က ဖြဲ႕စည္းေသာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္ 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ကုိဆိုသည္။ 

(ဌ) ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ လယ္ယာ ေျမဥပေဒအရ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေသာ ခ႐ုိင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။ 

(ဍ)  ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ  လယ္ယာေျမဥပေဒအရ  ဗဟုိလယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က ဖြဲ႕စည္းေသာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ကုိ ဆိုသည္။ 

(ဎ)  ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေကး်ရြာအုပ္စ ု လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဆုိသည္မွာ လယ္ယာေျမ 

ဥပေဒအရ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီ မံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေသာရပ္ကြက ္ သို႔မဟုတ ္ ေက်းရြာအုပ္စု 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။ 

(ဏ)  ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ဆိုသည္မွာ  ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ ္ေက်းရြာအုပ္စု 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ရပ္ကြက္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

သက္ ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာကိုျဖစ္ေစ၊ ေက်း ရြာအမ်ားကိ ု

စုစည္း၍ျဖစ္ေစ ေက်းရြာအုပ္စု အျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္း နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ မွတ္ယူျခင္းျပဳ ေသာ ေဒသကိုဆုိသည္။ 

(တ)  ပုံစံဆုိသည္မွာ  ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ပုံစံကုိဆိုသည္။ 

 

 

အခန္း(၂) 

လက္ရွိအသုံးျပဳခြင့္ရရိွထားေသာ လယ္ယာေျမအတြက္ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

 

၃။  ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရပ္တြင ္အက်ံဴ းဝင္သည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသား 

သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွရန္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္ ့ေလွ်ာက္လႊာ(ပုံစံ-၁)ကို သက္ဆုိင္ရာ 

ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ အခမ့ဲရယူ၍ ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြကၿ္ပီး ရပ္ကြက္ 

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ 

ထား ရမည္- 

(က)  လယ္ယာေျမကိ ုလက္ရွိအသုံးျပဳခြင့္ရရိွထားေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္သားစု 

သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္သားစုဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ 



(ခ)  လယ္ယာေျမကိုလက္ရွိအသုံးျပဳခြင့္ရရိွထားေသာ အိမ္ေထာင္သားစုအႀကီးအက ဲ သို႔မဟုတ ္

အိမ္ေထာင္သားစုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ျခင္း၊ 

(ဂ)  တစ္လံုးတစ္စည္းတည္းျဖစ္၍ ပစၥည္းမခြဲေဝရေသးေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္ 

မိသားစုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦး၏ အမည္ျဖင့္ထားရိွေသာ လယ္ယာေျမအားလုံးကုိ ထုိအိမ္ေထာင္ 

သားစုတြင္ ပါဝင္သူအားလုံးက ပူးတြဲလက္ရိွ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိထားပါက ယင္းအက်ိဳ းတူခံစားခြင့္ရွိေသာ 

ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္ သားစုျဖစ္ျခင္း၊ 

(ဃ)  လယ္ယာေျမဥပေဒ အာဏာမတည္မီ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တည္ဆဥဲပေဒႏွင့္ 

အည ီတရားဝင္ လက္ရိွလက္ငုတ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ျခင္း၊ 

(င) လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ယင္းဥပေဒႏွင္ ့အညီျဖစ္ေစ၊ ယင္းဥပေဒအရျပဳသည့္ 

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ ေစ တရားဝင္အက်ိဳ းခံစားခြင့္ရွိသူျဖစ္ျခင္း၊ 

(စ)  ေလွ်ာက္ထားသည့္ လယ္ယာေျမတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက ္

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္လယ္နီးခ်င္းသက္ေသ ႏွစ္ဦးတုိ႔က ေထာက္ခံသူျဖစ္ျခင္း၊  

(ဆ)  ဦးစီးဌာန၏မွတ္တမ္းမ်ားအရလယ္ယာေျမကုိအသုံးျပဳခြင့္ရရိွထားသူျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳ 

ခံရသူျဖစ္ျခင္း၊ 

(ဇ)  လယ္ယာေျမကိ ုအသုံးျပဳခြင့္ရရွိႏုိင္ရန္ အေထာက္အ ထားတင္ျပႏုိင္သူျဖစ္ျခင္း၊ 

၄။   လယ္ယာေျမကိ ု လက္ရိွအသုံးျပဳခြင့္ ရရွိထားေသာအဖြဲ႔အစည္းသည္   မိမိအသံုးျပဳခြင့္ရရိွ 

ထားေသာ လယ္ယာေျမအတြက္လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွရန္လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ 

(ပုံစံ ၁)ကို သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳ ပ္ ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ အခမ့ဲရယူ၍ 

ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီး ရပ္ကြက ္ သို႔မဟုတ ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ 

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၅။  ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၃ 

သို႔မဟုတ္ ၄ အရ ေလွ်ာက္ထား ေသာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ 

ရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ျဖင္ ့ေပးပို႔ရမည္။ 

၆။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္- 

(က)  လက္ခံရရိွသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္ ့ လုပ္ငန္းစာတြဲဖြင့္လွစ္၍ 

ယင္းေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္ ထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔ကြက္လိုသူရိွပါက ခုိင္လံုေသာ အေထာက ္ အထားတင္ျပ၍ 

ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ရန္ ထုတ္ဆင့္ သည့္ ေၾကာ္ျငာစာ (ပုံစံ ၂)ျဖင့္ ေၾကညာရမည္။ 

(ခ)  ကန္႔ကြက္ႏိုင္ရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ ေၾကာ္ျငာစာ (ပုံစံ ၂)ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးႏွင့္လယ္ယာ 

ေျမတည္ရိွရာ ရပ္ကြက္ သို႔ မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ားတြင္ ကပ္ထားရမည္။ 

(ဂ)  နည္းဥပေဒခြဲ(က) အရ ေၾကညာရာတြင္ ယင္းသုိ႔   ေၾကညာသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ 

အတြင္း ကန္႔သတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။ 



၇။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံရရိွသည့္အခါ 

ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ထားသည့္ကာလအတြင္း ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

(က)  ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္လႊာ မွတ္ပုံတင္စာရင္း (ပုံစံ ၃)တြင္ ေရးသြင္းျခင္း၊ 

(ခ) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ  စိစစ္၍  လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ စစ္ေဆးခ်က္ ( ပုံစံ - ၄ ) တြင္ 

ျဖည့္စြက္ျခင္း- 

 (၁)  ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသ ူဟုတ္၊ မဟုတ္ 

 (၂)  ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႏုိင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္၊ 

 (၃)  လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း ရိွ၊ မရွိ၊ 

 (၄) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒ အာဏာမတည္မီ လယ္ယာေျမႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီ တရားဝင္ လက္ရိွလက္ငုတ္လုပ္ကိုင္ 

ေနသူျဖစ္ပါက ရပ္ကြက္  သို႔မဟုတ ္ေက်းရြာအုပ္စု  လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏  

စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ပါမပါ။ 

 (၅)  ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကြင္းအမွတ္၊ ဦး ပုိင္အမွတ္၊ ဧရိယာႏွင္ ့ေျမအမ်ိဳ း 

အစားတုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံး၏ စာရင္းေျမပုံႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွ မရိွ၊ 

(ဂ) နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)၊ နည္းဥပေဒခြဲငယ(္၅)ပါအခ်က္မ်ား ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရိွရလွ်င္ 

ေျမျပင္တြင္အမွန္တည္ရိွသည့္အခ်က္မ်ားကုိေလွ်ာက္ထားသူ၊နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေတာင္သူ 

လယ္သမားမ်ား၊ ရပ္ကြက ္သို႔မဟုတ ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ ခ်ဳ ပ္ေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္အတူ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး 

တိုင္းတာ၍ အတည္ျပဳျခင္း။ 

၈။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ 

က တင္ျပသည့္ တစ္ဦးထက္ပိုသူတုိ႔က လယ္ယာေျမလုပ္ကြက္တစ္ခုအတြက ္ ေလွ်ာက္ထားေသာ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းဥပေဒ ၆ ပါ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး 

ေနာက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည ္- 

(က)  ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္          

ေလွ်ာက္လႊာ မွတ္ပုံတင္စာရင္း (ပုံစံ ၃) တြင္ ေရးသြင္းျခင္း၊ 

(ခ)  နည္းဥပေဒ ၇၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ခ)ပါ အခ်က္မ်ား အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ စိစစ္ျခင္း- 

(၁) ေလွ်ာက္ထားသည့္  လယ္ယာေျမကုိ  အသုံးျပဳခြင့္ရရိွထားျခင္း  အေထာက္အထား 

ခုိင္လုံမႈရိွ မရိွ။ 

(၂) ေလွ်ာက္ထားသည့္ လယ္ယာေျမကုိ ယခင္လုပ္ကုိင္ခ့ဲ ဖူးျခင္း ရွိ မရွိ၊ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူး 

ေသာ္လည္း လက္ငုတ္ျပတ္ေတာက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါက ယင္းသို႔လက္ငုတ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္း 

အတြက္ လံုေလာက ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိ မရိွ။ 



(၃) သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက ္သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင ္ထားရိွေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ ္

ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦးခ်င္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရ လယ္ယာေျမ 

ဧရိယာေဖာ္ျပေသာ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း ရိွ မရွိ။ 

(၄) အမွန္တကယ ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွထားသူ မဟုတ္ဘ ဲမမွန္မကန္လိမ္လည္ ေလွ်ာက္ထား 

ျခင္း ရိွ မရွိ။ 

(ဂ) အမွန္တကယ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိထားသူမဟုတ္ပဲ မမွန္မကန္ လိမ္လည္စာရင္းသြင္း ေလွ်ာက္ထား 

သူ ျဖစ္ပါက တည္ဆ ဲဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၉။ (က) လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာ 

ခ်က္အရ ကန္႔ကြက္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ ယင္းကန္႔ကြက္ခ်က ္ လက္ခံရရိွ 

သည့္ေန႔မွ သာမန္အားျဖင့္ (၇)ရက္ (ခုနစ္ရက္)အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက ္ သုိ႔မဟုတ ္ေက်းရြာအုပ္စု 

လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ ယင္းကန္႔ကြက္ခ်က္အပါအဝင ္ သက္ဆိုင္သည့္ စာတမ္းအမွတ္အသား 

မ်ားကုိ ေပးပုိ႔၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပေစရန ္အေၾကာင္း ၾကားရမည္။ 

 (ခ) နည္းဥပေဒခြဲ (က)အရ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ရရိွသည့္အခါ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ ္ ေက်းရြာ 

အုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံး၏ အေၾကာင္းၾကားစာရရိွသည့္ေန႔မွ သာမန္ 

အားျဖင့္ (၇)ရက္(ခုနစ္ရက)္အတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္ကိ ုၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ တင္ျပ ရမည္။ 

၁၀။  ၿမိဳ႕နယ ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ နည္းဥပေဒ ၉၊ နည္းဥပေဒ ခြဲ (ခ)အရ တင္ျပခ်က္ကိ ုလက္ခံရရိွသည့္ 

အခါ ယင္းတင္ျပခ်က္လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္လုပ္ငန္း 

စာတြဲကုိ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတ ူ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရ 

မည္။ 

၁၁။  ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၁၀ အရ တင္ျပလာသည့္ လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ုလက္ခံရရိွသည့္အခါ စိစစ္၍  ယင္းစာတြဲ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ သာမန္အားျဖင့္ 

(၇)ရက္ (ခုနစ္ရက)္အတြင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင္ ့ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၁၂။  ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၁၁အရ တင္ျပသည့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ု လက္ခံရရိွသည့္အခါ ထပ္ဆင့္စိစစ္၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားခ်က္ကို 

ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းကိ ုယင္း 

လုပ္ငန္းစာတြဲ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၁၃။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္- 

(က) ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ လယ္ယာ 

ေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူကိ ု လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင္ ့ မွတ္ပုံတင္ရန္ ဦးစီးဌာနရေငြစာရင္းသုိ႔ မွတ္ပံု 

တင္ေၾကးေပးသြင္းေစ၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္း(ပံုစံ ၅)တြင္ 

မွတ္တမ္း တင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ သို႔ တင္ျပရမည္။ 



(ခ)  ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူကိ ု

လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင္ ့ ျငင္းပယ္ခံရ သူမ်ားမွတ္ပုံတင္စာရင္း (ပံုစံ ၆)တြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး 

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၁၄။  ၿမိဳ႕နယ ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏အေၾကာင္း 

ၾကားခ်က္ႏွင့္အည-ီ 

(က)  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူအား လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ ္(ပံုစံ ၇)ထုတ္ေပး 

ရမည္။ 

(ခ)  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိ ုျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူထံ လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထား ခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ (ပံုစံ ၈)ေပးပို႔ရမည္။ 

၁၅။  လယ္ယာေျမဥပေဒအာဏာမတည္မီတည္ဆဥဲပေဒအရ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ 

ေျမယာမႈခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းမႈခင္းမ်ားအၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည့္အခါမွသာ သက္ဆိုင္ရာ 

လယ္ယာေျမအတြက ္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ဤနည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

 

အခန္း(၃) 

ျပန္လည္သိမ္းယူေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္အသစ္ေဖာ္ထုတ္ေသာ 

လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
 

၁၆။  ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က  တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ  လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ 

သည္ လယ္ယာေျမဥပေဒအာဏာတည္ၿပီးေနာက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ျပန္လည္သိမ္းယူေသာ 

လယ္ယာေျမႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေတာ္က အခါအားေလ်ာ္စြာ အသစ္ေဖာ္ထုတ္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွလိုသူက လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင္ ့ ရရိွေရးအတြက ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း 

အမ်ားျပည္သူသိရိွရန္ ေၾကညာရမည္။ 

၁၇။  နည္းဥပေဒ ၁၆  အရ ေၾကညာသည့္အခါ သက္ဆိုင္ ရာ လယ္ယာေျမအလုပ္ပုိင္ခြင့္ ျပန္လည္ 

သိမ္းယူ ေသာ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားတြင္ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင္ ့ ရရွိလုိသူသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ(ပုံစံ-၁)ကို သက္ဆိုင္ရာ 

ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင ္အခမ့ဲရယူ၍ ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက ္ၿပီး  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီး 

ဌာန႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၁၈။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ နည္းဥပေဒ ၁၇ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က ္

မ်ားကုိ စိစစ္ရမည္- 

 (က) လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါက- 

(၁) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ျခင္း၊  



(၂)  ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ 

(၃)  လယ္ယာေျမကိုအသံုးျပဳ၍စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ျခင္း၊ 

(၄)  အေၾကာင္းထူးမရွိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင ္

အေျခခ်ေနထိုင္သူျဖစ္ျခင္း၊ 

(၅) လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္က သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သူျဖစ္ျခင္း၊ 

 (ခ)   အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါက- 

(၁) လယ္ယာေျမတြင ္ စုိက္ပ်ိဳ းေရးလုပ္ငန္းကုိ အမွန္တကယ ္ လုပ္ကုိင္လိုေသာ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္ျဖင့္ အမွန္တကယ္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင ္သည့္ အေျခအေနရိွျခင္း၊ 

(၂) စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ   အဓိက  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ 

အေျခ အေနရိွျခင္း၊ 

(၃)  လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္က သတ္မွတ္ထားေသာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျခင္း။ 

၁၉။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ နည္းဥပေဒ ၁၈ အရ စိစစ္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိ ု နည္းဥပေဒ ၁၇ အရ 

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိုလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွသာမန္အားျဖင့္(၇)ရက္(ခုနစ္ရက္)အတြင္းသေဘာထားမွတ္ခ်က ္

ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပ ရမည္။ 

၂၀။  ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၁၉ အရတင္ျပခ်က္ကိုထပ္မံစိစစ္ၿပီး ယင္း 

တင္ျပခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ သာမန္အားျဖင့္  (၇)ရက္(ခုနစ္ရက)္အတြင္း ေအာက္ပါ ဦးစားေပး 

အစီအစဥ္အတုိင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတ ူခ႐ုိင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္- 

(က)  လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါက- 

 (၁) လယ္မ့ဲယာမ့ဲျဖစ္ၿပီး အရင္းအႏီွးခ်ိဳ ႕တဲ့သည့္ လယ္ယာ လုပ္သားျဖစ္ျခင္း၊ 

 (၂)  စုိက္ပ်ိဳ းေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း လယ္ယာ ေျမခ်ိဳ ႕တဲ့သူျဖစ္ျခင္း၊ 

 (၃)  စုိက္ပ်ိဳ းေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၿပီး တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ရန္ လယ္ယာေျမ လုိအပ္  

  ေနသူ ျဖစ္ျခင္း၊ 

(ခ)  အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါက- 

(၁)  စိုက္ပ်ိဳ းေရးလုပ္ငန္းကုိ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္း၊ 

(၂)  ေခတ္မီ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း၊ 

(၃)  လယ္ယာေျမတြင္  အမွန္တကယ္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္သည့္  အေျခအေနရိွၿပီး  ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 

 တိုးတက္ေရး ကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ျခင္း။ 

၂၁။  ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က စိစစ္တင္ျပသည့္ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင္ ့လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ုလက္ခံရရိွသည့္အခါ ထပ္ဆင့္စိစစ္၍ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင္ ့

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိ ု ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းကုိ ယင္းလုပ္ငန္းစာတြဲ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



၂၂။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္- 

 (က) ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူကုိ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ရန္ ဦးစီးဌာနရေငြစာရင္းသုိ႔ မွတ္ပုံ 

တင္ေၾကးေပးသြင္းေစ၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူမ်ား မွတ္ပုံတင ္စာရင္း (ပုံစံ ၅)တြင္ 

မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

(ခ)  ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူကုိလယ္ယာ 

ေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံ ရသူမ်ား မွတ္ပံုတင္စာရင္း(ပုံစံ ၆)တြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၂၃။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏အေၾကာင္းၾကားခ်က ္

ႏွင့္အညီ- 

 (က)  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူအား လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ(္ပုံစံ ၇) ထုတ္ေပး 

  ရမည္။ 

(ခ)  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိ ု ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူထံ လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိ ု ျငင္းပယ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာ (ပုံစံ ၈) 

ေပးပုိ႔ရမည္။ 

 

 

အခန္း(၄) 

လႊေဲျပာင္းလက္ခံေသာ၊ အေမြ ဆက္ခံေသာ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမွ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေသာ 

လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင္ ့

လႊေဲျပာင္းလက္ခံေသာ လယ္ယာေျမမ်ား 

 

၂၄။ (က)  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကိ ု ေရာင္းခ ျ်ခင္း၊ လလဲွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ 

လႊေဲျပာင္းလွ်င္ လႊေဲျပာင္းေပးသူႏွင့္ လႊေဲျပာင္းလက္ခံသူတို႔သည္ လယ္ယာေျမတည္ရိွ သည့္ 

သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက ္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ထမ္းေဆာင္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။ 

 (ခ) နည္းဥပေဒခြဲ (က)အရ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳ ပ္ကိ ု စာခ်ဳ ပ္ခ်ဳ ပ္ဆိုသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၁၂၀) 

အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။ 

  



၂၅။ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကိုေရာင္းခ်ျခင္း၊လဲလွယ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္လက္ခံရရိွသူသည္- 

(က) လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူအမည္ ေျပာင္းလေဲပးေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ လယ္ယာ 

ေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသ ူ အမည္ ေျပာင္းလေဲပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံ ၉)ပါအတိုင္း ေရးသားေဖာ္ျပ၍ 

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

(ခ)  နည္းဥပေဒခြဲ(က)အရ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မူလ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္မူရင္း 

ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳ ပ္တို႔ကို ပူးတြဲ တင္ျပရမည္။ 

၂၆။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ နည္းဥပေဒ ၂၅ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

လုပ္ငန္းစာတြဲဖြင့္ လွစ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ယင္းေလွ်ာက္ထားခ်က္ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ သာမန္ 

အားျဖင့္ (၇)ရက္(ခုနစ္ရက)္အတြင္း လုပ္ငန္းစာတြဲကုိ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတ ူ ၿမိဳ႕နယ ္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၂၇။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕သည္ နည္း ဥပေဒ ၂၆ အရ တင္ျပသည့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ု လက္ခံ ရရွိသည့္အခါ စိစစ္၍ ယင္းစာတြဲ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရိွသူအမည္ကုိ ေျပာင္းလခဲြင့္ျပဳေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ အေၾကာင္း 

ၾကားရမည္။ 

၂၈။ (က)  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

ရရိွသူ အမည္ေျပာင္းလဲ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာရရိွၿပီး (၁၅)ရက္အတြင္း ယင္း 

အမည္ ေျပာင္းလဲခြင့္ရရိွသူကိ ု ဦးစီးဌာနရေငြစာရင္းသို႔ မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးသြင္းေစ၍ 

လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ရရိွသူမ်ား မွတ္ပံုတင္စာရင္း (ပုံစံ ၅)တြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ 

သာမန္အားျဖင့္ (၇)ရက္ (ခုနစ္ရက္)အတြင္း လုပ္ငန္းစာတြဲကုိ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲ 

မႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပ ရမည္။ 

(ခ)  နည္းဥပေဒခြဲ (က)အရ တင္ျပခ်က္ကိ ု လက္ခံရရိွ သည့္အခါ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေလွ်ာက္ထားသ ူအား လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပံုစံ ၇)ကို 

ထုတ္ေပးရမည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ 

တင္ျပရမည္။ 

 

အေမြဆက္ခံေသာ လယ္ယာေျမမ်ား 
၂၉။  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကိ ု အေမြဆက္ခံသူသည္ အေမြဆက္ခံခြင့္ရိွေၾကာင္း အေထာက္အထား 

ႏွင့္အတူ မူလလယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္မူရင္းပူးတြဲ၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူ 

အမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း (ပုံစံ ၉)ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၃၀။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္- 

(က)  နည္းဥပေဒ ၂၉ အရ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေလွ်ာက္ လႊာကုိ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

 လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္၍ ယင္း ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံရရိွသည့္ ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း 

 သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူ အမည္ေျပာင္းလေဲပးရန္ ေလွ်ာက္ထား 



ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔ကြက္လိုသူရိွက ခုိင္လုံေသာ အေထာက ္အထား တင္ျပ၍ ကန္႔ကြက္ 

ႏိုင္ေၾကာင္းကုိ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ ေၾကာ္ျငာစာ (ပံုစံ ၂-က)ျဖင့္ ေၾကညာရမည္။ 

(ခ) ကန္႔ကြက္ႏုိင္ရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ေၾကာ္ျငာစာ (ပုံစံ၂-က)ကို ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန ႐ံုးႏွင့္လယ္ယာ 

ေျမတည္ရိွရာ ရပ္ကြက ္ သို႔မဟုတ ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ားတြင္ ကပ္ထား 

ရမည္။ 

(ဂ)  နည္းဥပေဒခြဲ(က)အရ ေၾကညာရာတြင္ ယင္းသုိ႔ ေၾကညာသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၃၀)အတြင္း 

ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။ 

၃၁။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသ ူ အမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထား 

ခ်က ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍- 

(က)  ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာရရိွလွ်င္- 

 (၁) ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေတြ႕ရိွ 

ပါကလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူ အမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိ ု

ျငင္းပယ္သင့္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ု ၿမိဳ႕နယ္ 

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

(၂)  ခုိင္လုံေသာအေထာက္အထားျဖင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရိွ 

ပါက လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူ အမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ 

ကို ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစာတြဲကုိ ၿမိဳ႕နယ ္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

(ခ)  ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရရိွလွ်င္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူ အမည္ေျပာင္းလဲ 

ေပးရန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိ ုခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစာတြဲ 

ကို ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၃၂။  ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၃၁ အရ တင္ျပခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာ 

ေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသ ူ အမည္ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္းကိ ု ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီး 

ဌာန႐ုံးသုိ႔ လုပ္ငန္းစာတြဲလက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္ အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၃၃။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူ၏ အမည္ေျပာင္းလဲခြင့္ရရိွရန ္ ေလွ်ာက္ 

ထား ခ်က္ႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းဥပေဒ ၃၂ အရ- 

(က) ခြင့္ျပဳေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားသည့္စာရရိွပါက ယင္းစာရရိွၿပီး (၁၅)ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ 

ထားသူကိုဦးစီးဌာနရေငြစာရင္းသို႔မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးသြင္းေစ၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

ရရွိသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္း(ပုံစံ ၅)တြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ သာမန္အားျဖင့္ (၇)ရက္ 

(ခုနစ္ရက)္အတြင္း လုပ္ငန္းစာတြဲကိုၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

(ခ) ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည့္စာရရိွပါက လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိရန္ 

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိ ုျငင္းပယ္ခံရ သူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္း (ပံုစံ ၆)တြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး 



ေနာက္ သာမန္အားျဖင့္(၇)ရက္(ခုနစ္ရက)္အတြင္း လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ုၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ သို႔ တင္ျပရမည္။ 

၃၄။  ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္- 

(က) နည္းဥပေဒ  ၃၃  ၊ နည္းဥပေဒခြဲ(က)အရ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရိွသည့္အခါ ေလွ်ာက္ 

ထားသူအား  လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္  (ပံုစံ ၇)ထုတ္ေပးရမည္။    ယင္းသုိ႔ 

 ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္။ 

(ခ)  နည္းဥပေဒ ၃၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ခ)အရ တင္ျပခ်က ္ ကုိ လက္ခံရရိွသည့္အခါ ေလွ်ာက ္

ထားသူထံ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္ ့ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ (ပုံစံ ၈)ျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲ 

မႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

(ဂ)  နည္းဥပေဒခြဲ (က)အရ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင္ ့ နည္း 

ဥပေဒခြဲ (ခ)အရ လယ္ယာေျမ လုပ္ ပုိင္ခြင့္ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား ျခင္းတုိ႔ကို 

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးက နည္းဥပေဒ ၃၃ အရ တင္ျပခ်က ္ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက ္

အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမွ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ား 

၃၅။  ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီထံမွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း 

လုပ္ပုိင္ခြင္ ့သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳခြင့္ ရရိွထားသူသည္ မိမိလုပ္ကိုင္ေသာ သို႔မဟုတ ္အသံုးျပဳ ေသာ ေျမလြတ္၊ 

ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းဧရိယာအားလုံးကုိ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအရ သတ္မွတ ္

ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္စုိက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ စုိက္ပ်ိဳ းသီးႏံွ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ 

ေဖာ္ထုတ္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၿပီးစီးမႈ တည္ၿငိမ္သည့္ အေျခအေနေဖာ္ျပေသာ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းႏွင့္အတ ူခုိင္လံ ု

ေသာ အေထာက္အထားပူးတြဲ၍ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းကုိ လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ 

ေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံ ၁၀)ျဖင့္ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

၃၆။  နည္းဥပေဒ ၃၅ အရ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လယ္ယာ ေျမအျဖစ ္ ေျပာင္းလသဲတ္မွတ ္

ႏုိင္ေရးအတြက ္ ယင္းနည္းဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတူ ေန 

ျပည္ေတာ္ေကာင္စ ီ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္း အေထာက ္အကူျပဳအဖြဲ႕၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ကိ ုပူးတြဲတင္ျပရမည္။ 

၃၇။ ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေျမလြတ္၊ ေျမ လပ္ႏွင္ ့ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ သုိ႔မဟုတ ္

အသုံးျပဳခြင့္ရရိွသူ၏ လယ္ ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက ္တင္ျပေလွ်ာက ္ထားခ်က္ကိ ု

စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 

လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၃၈။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စ ီ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၃၇ အရ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကိ ု ရရိွသည့္အခါ ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ 



အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕တုိ႔မွ တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ ဆက္လက္ အေၾကာင္း 

ၾကားရမည္။ 

၃၉။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္- 

(က) နည္းဥပေဒ ၃၈ အရ အေၾကာင္းၾကားစာရရိွသည့္ အခါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမွ 

လယ္ယာေျမအျဖစ္သို႔ ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္ရမည္။ 

(ခ) နည္းဥပေဒခြဲ (က)အရ လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနာက ္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမွ 

လယ္ယာေျမအျဖစ္သို႔ ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသူကိ ု ဦးစီးဌာန ရေငြစာရင္းသို႔ 

မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးသြင္းေစ၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင္ ့ရရိွသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္း (ပံုစံ ၅)တြင္ 

မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာ ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၄၀။  ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၃၉၊ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)အရ တင္ျပခ်က္ကိ ု

လက္ခံရရိွသည့္အခါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမွ လယ္ယာေျမအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ၿပီး 

ေလွ်ာက္ထားသူအား လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ (ပုံစံ ၇) ထုတ္ေပးရမည္။ 

၄၁။  ေက်းလက္ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသား စု တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္စုိက္ပ်ိဳ းေရးအတြက ္

လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွထားသူသည္ မိမိလုပ္ကိုင္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းဧရိယာအားလုံးကုိ  သတ္ 

မွတ္ထားသည့္ ေဖာ္ထုတ္စုိက္ပ်ိဳးသည့္ ကာလျပည့္ၿပီးေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏံွ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ေဖာ္ထုတ္ 

စုိက္ပ်ိဳ းလုပ္ကိုင္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနေဖာ္ျပသည့္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းႏွင့္အတ ူခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထား 

ပူးတြဲ၍ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းကို လယ္ ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာ 

(ပုံစံ ၁၀)ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

၄၂။  နည္းဥပေဒ ၄၁ အရ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ႏုိင္ေရး 

အတြက္ ယင္းနည္းဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပည့္စုံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတ ူ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ ္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား 

စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္း အေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ကိ ုပူးတြဲတင္ျပရမည္။ 

၄၃။  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူ၏ လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ 

ႏုိင္ေရးအတြက ္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိ ု စိစစ္ၿပီးခြင့္ျပဳေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕တုိ႔မွ တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ ဆက္လက္ 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၄၄။  ၿမိဳ႕နယ ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္- 

(က)  နည္းဥပေဒ ၄၃ အရ အေၾကာင္းၾကားစာ ရရိွသည့္ အခါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမွ 

လယ္ယာေျမအျဖစ္သို႔ ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစာတြဲဖြင့္လွစ္ရမည္။ 

(ခ)   နည္းဥပေဒခြဲ(က)အရ လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနာက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမွ 

လယ္ယာေျမအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသူကို ဦးစားဌာနရ 



ေငြစာရင္းသုိ႔ မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးသြင္းေစ၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ 

စာရင္း (ပုံစံ-၅) တြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရ 

မည္။ 

၄၅။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၄၄၊ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)အရ တင္ျပခ်က္ကိ ု

လက္ခံရရိွသည့္အခါ ေျမ လြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင္ ့ ေျမ႐ိုင္းမွ လယ္ယာေျမအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ၿပီး 

ေလွ်ာက္ထားသူအား လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ (ပုံစံ -၇) ထုတ္ေပးရမည္။ 

၄၆။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား သို႔မဟုတ ္ ယင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ 

သူမ်ားပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းတြင္ 

စုိက္ပ်ိဳ းထုတ္လုပ္မႈတည္ၿငိမ္သည့္အခါ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ အဆုိပါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ 

ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 

 

အခန္း(၅) 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေပါင္ႏံွျခင္း 
၄၇။  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကိ ုငွားရမ္းျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္- 

 (က) ငွားရမ္းျခင္းျပဳေသာ လယ္ယာေျမကုိ စုိက္ပ်ိဳ းေရး လုပ္ငန္းအတြက္သာ အသုံးျပဳရမည္။ 

 (ခ)  ငွားရမ္းသူႏွင့္ ငွားယူသူတို႔သည္ လယ္ယာေျမတည္ရိွသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ 

သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္၌ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ 

ထမ္းေဆာင္၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ငွားရမ္းသည့္စာခ်ဳ ပ္ကိ ုခ်ဳ ပ္ဆိုရမည္။ 

(ဂ)  နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)အရ ခ်ဳ ပ္ဆိုေသာစာခ်ဳ ပ္၌ ငွားရမ္းသည့္ကာလကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။ 

(ဃ) နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)အရ ခ်ဳ ပ္ဆိုေသာစာခ်ဳ ပ္ကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ 

အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီး ဌာန႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။ 

၄၈။  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကိ ုေပါင္ႏွံျခင္းျပဳရာတြင္- 

 (က) လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူသည္ ယင္း၏ လယ္ ယာေျမေပၚ၌ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိငရ္န္ 

အရင္းအႏီွး ရရိွေရးအတြက္သာ ေပါင္ႏံွရမည္။ 

 (ခ) အစုိးရဘဏ္၊ သုိ႔မဟုတ ္ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ အစိုးရက သတ္မွတ္ေသာဘဏ္တစ္ခုခု၌သာ 

လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူက လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ ္ မူရင္းကုိ ေပးအပ္၍ 

ေပါင္ႏံွရမည္။ 

 (ဂ) ေပါင္ႏံွသူႏွင့္ ေပါင္ႏွံျခင္းကို လက္ခံသည့္ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတုိ႔သည္ လယ္ယာေျမ တည္ရိွ 

ေသာသက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ 

ေရွ႕ေမွာက္၌ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထမ္းေဆာင္၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပါင္ႏံွသည့္ စာခ်ဳ ပ္ 

ကိုခ်ဳ ပ္ဆိုရမည္။ 

 (ဃ) နည္းဥပေဒခြဲ(ဂ)အရခ်ဳ ပ္ဆိုေသာစာခ်ဳ ပ္၌ ေရြးႏုတ္ရမည့္ ကာလကိ ုသတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။ 



 (င)  နည္းဥပေဒခြဲ(ဂ)အရ ခ်ဳ ပ္ဆိုေသာစာခ်ဳ ပ္ကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ 

အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ ္ဦးစီး ဌာန႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။ 

 (စ) ေပါင္ႏံွသူသည္ေပါင္ႏံွသည့္ကာလအတြင္း လယ္ယာေျမတြင္ဆက္လက္၍ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကုိင္ 

ခြင့္ရိွသည္။ 

၄၉။  နည္းဥပေဒ ၄၈၊ နည္းဥပေဒခြဲ(ဃ)အရ သတ္မွတ္သည့္ ေရြးႏုတ္ရမည့္ကာလအတြင္း ေရြးႏုတ္ျခင္း 

မျပဳလွ်င္ ေပါင္ႏံွ ျခင္းကိ ုလက္ခံသည့္ အစိုးရဘဏ္၊ သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ အစုိး ရက သတ္မွတ္ေသာ 

ဘဏ္သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ဘဏ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။ 

၅၀။ နည္းဥပေဒ ၄၉ အရ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရိွေသာ အစုိးရဘဏ္၊ သို႔မဟုတ ္

ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ အစုိးရက သတ္မွတ္ေသာ ဘဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ ယင္းဘဏ္တစ္ခုခုမွ လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ကိ ု လြဲေျပာင္းရရိွသူသည္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသ ူ အမည္ေျပာင္းလဲ 

ေပးရန္ နည္းဥပေဒ ၂၅ အရ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

၅၁။ နည္းဥပေဒ ၅၀ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း ၍ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာ 

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕တုိ႔သည္ နည္းဥပေဒ ၂၆၊ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ တို႔ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက ္

ရမည္။ 

 

 

အခန္း (၆) 

ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၅၂။ ရပ္ကြက္၊ သုိ႔မဟုတ ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ရပ္ကြက္၊ သုိ႔မဟုတ ္

ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ လယ္ ယာေျမမ်ားအတြက ္လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ သည့္ 

လယ္ယာေျမမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုထားရိွရန ္ရပ္ကြက္၊ သို႔ မဟုတ ္ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင္ ့မွတ္ပုံတင ္စာရင္း (ပုံစံ ၁၁) ကို ဖြင့္လွစ္ထားရိွရမည္။ 

၅၃။  ရပ္ကြက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမ ံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္- 

(က) လယ္ယာေျမဥပေဒအခန္း (၄) အရ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာ ျခင္း ရိွ/မရိွ ႀကီးၾကပ္ရမည္။ 

 (ခ)   လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင္ ့အျငင္းပြားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်မွတ္သည့္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံ ဝင္ေရာက္ေနစဥ ္ကာလအတြင္း ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အား 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ရမည္။ 

 (ဂ)  ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘ ဲ လယ္ယာေျမကိုလွပ္ထားျခင္းမရိွေစရန္ ႀကီးၾကပ္ 

  ရမည္။ 

၅၄။  ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၅၃၊ နည္းဥပေဒ 

ခြဲ(က) အရ ႀကီးၾကပ္ရာတြင္  - 



 (က)   လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူက လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ - ၁၂ ပါ စည္းကမ္းခ်က ္

အားလုံးကုိျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း 

ေတြ႕ရိွလွ်င္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၉ အရ ဝန္ႀကီးဌာနက ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ ခန္႔အပ္ 

သည့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပရမည္။ 

 (ခ)  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင္ ့ ရရိွသူက လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၄ပါ တားျမစ္ခ်က္ကိ ု

ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွလွ်င္ ပုဒ္မ ၃၇ အရ အေရးယူႏိုင္ရန ္ ၿမိဳ႕နယ ္လယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းတင္ျပရမည္။ 

၅၅။  လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူက လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အားလုံးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘ ဲ ႏိုင္ငံျခား 

သား၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသားပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကို ေရာင္းခ ျ်ခင္း၊ ေပါင္ႏံွျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ 

လလွဲယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ေပးကမ္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ရမည္။ 

၅၆။  လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ အရ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသကူ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည့္ေန႔ ရက္မွ (၆)လ(ေျခာက္လ)အတြင္း လယ္ယာေျမကိုသတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္း 

အတုိင္း စတင္အသံုးမျပဳေၾကာင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမရိွေၾကာင္း 

ေသာ္ လည္းေကာင္းေတြ႕ရိွ လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ အရ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင ္ ျခင္း ခံရ 

ေၾကာင္း သိရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာေျမကိ ု ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္ေရးအတြက ္ ၿမိဳ႕နယ ္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ သည္ ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ သို႔ မဟုတ ္

တိုင္းေဒသႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ဗဟိုလယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၅၇။  လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၂ ပါ စည္းကမ္းခ်က္အားလုံးကို ျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုခုကိ ု

ျဖစ္ေစ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ ဝန္ႀကီး ဌာနကခန္႔အပ္ 

သည့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ-၁၉၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ သို႔မဟုတ ္ (ဃ) ပါ စီမခံခန္႔ခြဲေရး ျပစ္ဒဏ္ 

တစ္ရပ္ရပ္ခ်မွတ ္သည့္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ု ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္ 

ေရး အတြက္ ဗဟုိလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပရမည္။ 

၅၈။  လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္သည္ - 

 (က)  လယ္ယာေျမ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား သင့္တင့္မွ်တေသာ လုပ္အားခ 

ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရိွေရးအတြက ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 (ခ)  လက္မႈလယ္ယာစနစ္မွ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သုိ႔ ကူး ေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ 

အကူအညီမ်ား ရရိွရန္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 (ဂ) သီးႏံွအမ်ိဳးအစားအလုိက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ ္ ေငြအရင္းအႏီွးရရွိေရးအတြက ္ စည္းကမ္းသတ္  

  မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးရမည္။ 

 (ဃ) သီးႏံွမ်ိ းဳေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီ ရရိွေရးအတြက ္ ပ့ံပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက ္

  ေပးရမည္။ 



အခန္း(၇) 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အယူခံျခင္း 
 

၅၉။ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေပၚေပါက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု ရပ္ကြက္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က မူလမူခင္းဖြင့္လွစ္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ၾကားနာ ျခင္း 

တို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၆၀။  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ လယ္ယာေျမဥပေဒအခန္း(၈) ပါျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္- 

 (က)  ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ မူလမူခင္းကုိ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးၾကားနာၿပီး အမႈတြဲစတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည္။ 

 (ခ)  နည္းဥပေဒခြဲ(က)အရ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ သို႔မဟုတ္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ုမေက်နပ္သူသည္ 

ယင္းအမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္း ၿမိဳ႕နယ ္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ အယူခံဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သည္ ယင္းအယူခံလႊာကိ ု လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ရပ္ကြက္၊ 

သို႔မဟုတ ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ ္ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္ကိ ုအတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ ္ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳရမည္။ 

 (ဂ)  နည္းဥပေဒခြဲ (ခ) အရ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔၊ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ုမေက်နပ္သူသည္ 

ယင္းအမိန္႔ သို႔မဟုတ ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ခ႐ုိင္ 

လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ အယူခံဝင္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ 

ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ယင္းအယူခံလႊာကုိ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ ္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ သို႔မဟုတ ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ 

ျခင္း သို႔မဟုတ ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း 

ျပဳရမည္။ 

 (ဃ)  နည္းဥပေဒခြဲ(ဂ) အရ ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔၊ သို႔မဟုတ ္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ုမေက်နပ္သူသည္ 

ယင္းအမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း တိုင္းေဒသ 

ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ အယူခံဝင္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး တိုင္း 

ေဒသ ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ယင္းအယူခံလႊာကို 

လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ အမိန္႔၊ 

သို႔မဟုတ ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိ ု အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳရ 

မည္။ 



၆၁။ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္၏ အမိန္႔၊ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္သူက 

အယူခံလႊာတင္သြင္း ရာတြင္ ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ား ပူးတြဲတင္ျပရမည္- 

 (က) လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈကုိ ဆံုးျဖတ္သည့္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ ္ေရးထုိး 

ထားေသာ အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မိတၳဴ၊ 

 (ခ)  အားကုိးအားထားျပဳသည့္သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အျပားအေထာက္အထားမ်ား။ 

၆၂။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္တို႔၏လယယ္ာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈႏွင့္ အယူခံမႈမ်ား လက္ခံစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ 

ၿပီးစီးမႈ၊ အမႈလက္က်န္စာရင္းတို႔ကို အဆင့္ဆင့္ စုစည္း စိစစ္ၿပီး ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ 

လစဥ္အစီရင္ခံစာ ေပးပုိ႔တင္ျပရမည္။ 

၆၃။  ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္တို႔က နည္းဥပေဒ 

၆၀၊  နည္းဥပေဒခြဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ) ႏွင့္ (ဃ) တို႔ပါ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင ္ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္ျခင္း မရိွဘၾဲကန္႔ၾကာေနျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ အေၾကာင္း 

ျပခ်က ္ခုိင္လံုျခင္း ရွိ/မရိွ စိစစ္ျခင္းႏွင္ ့လိုအပ္ပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ထိေရာက္စြာအေရးယူျခင္း ျပဳရမည္။ 

 

 

အခန္း(၈) 

နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား 
 

၆၄။  လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးငွာျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာျဖစ္ေစ လယ္ယာေျမ 

သိမ္းယူျခင္းခံရလွ်င္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူက ယင္းလယ္ယာေျမေပၚ၌ အေဆာက္အအုံျဖင့္ 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပ ျဳပင္ျခင္းအပါအဝင္ မူလလယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွထားသူ ေဆာင္ရြက္ 

ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအ တြက္ နစ္နာေၾကးႏွင္ ့ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာမွ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈ 

မရွိဘဲ ရရိွေစရန္ ဗဟုိလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ လိုအပ္သလုိ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၆၅။  ေအာက္ပါအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကိုလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမ 

ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းခံရသူသည ္နစ္နာေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိ ရထုိက္ခြင့္မရွိေစရ။ 

 (က) လယ္ယာေျမဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ 

လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ - ၁၉ အရ လယ္ယာေျမေပၚမ ွ ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္

လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ 

ဖယ္ရွားခံရျခင္း၊ 

 (ခ)  လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္အညီ အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ရရိွၿပီးေနာက္ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔ရက ္

မွ (၆)လ(ေျခာက္လ)အတြင္း လယ္ယာေျမကုိ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း 

စတင္အသံုးမျပဳ ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္း 

ၿပီးစီးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လယ္ယာေျမကိ ုျပန္လည္ သိမ္းယူခံရျခင္း၊ 



 (ဂ)  လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင္ ့ အားလုံးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ 

၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ႏိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ ္ ႏုိင္ငံျခားသားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ 

ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လလွဲယ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ ္ ေပးကမ္းျခင္းေၾကာင့္ 

လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ကိ ုျပန္လည္ သိမ္းယူခံရျခင္း၊ 

၆၆။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက ္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးငွာ သိမ္းယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ 

ေလ်ာ္ေၾကးရထုိက္ခြင့္ရိွသည့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူအား နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 

က ေပးရမည္။ 

၆၇။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၆၆ အရ ႏုိင္ငံေတာ္က ေပးရမည့္ 

နစ္နာေၾကးႏွင္ ့ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏ ကို နစ္နာေၾကးႏွင္ ့ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန ္တြက္ခ်က္မႈ ပုံစံ(၁၂)ျဖင့္ 

ေအာက္ပါအတိုင္း စိစစ္တြက္ခ်က္ ၍ ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စ၊ီ 

သို႔မဟုတ ္ တုိင္းေဒသႀကီး၊သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕တို႔မွ တစ္ဆင့္ ဗဟုိလယ္ယာ 

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္- 

 (က)  သီးႏံွႏွင့္ အေဆာက္အအုံအတြက္ နစ္နာေၾကး- 

(၁)  လက္ရိွ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ စပါးႏွင့္ အျခားရာသီသီးႏံွမ်ားအတြက္ တစ္ဧကပ်မ္းမွ် 

အထြက္ႏႈန္းကို အေျခခံလ်က္ ေဒသ၏ ကာလေပါက္ေဈးျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ တန္ဖုိး၏ 

သံုးဆ၊ 

(၂)  စုိက္ပ်ိဳ းထားသည့္ႏွစ္ရွည္ပင္အတြက္ လက္ရိွအပင္တန္ဖုိးကိုအေျခခံလ်က ္ေဒသ 

၏ ကာလေပါက္ေဈးျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာတန္ဖုိး၏ သုံးဆ၊ 

(၃)  လယ္ယာေျမတြင္ အေဆာက္အအုံျဖင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ျပ ျဳပင္ျခင္း 

အပါအဝင္ အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသ၏ ကာလေပါက္ေဈးျဖင့္ တြက္ခ်က္ 

ေသာ တန္ဖုိး၏ ႏွစ္ဆ။ 

 (ခ)  ေျမအတြက္ေလ်ာ္ေၾကး- 

 (၁)  ႏုိင္ငံေတာ္၏ေရရွည္အမ်ိဳးသားေရး အက်ိဳးစီးပြားအလုိ႔ငွာ ေငြေၾကးအက်ိဳ းအျမတ္ 

ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မႈမရိွေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥ 

ရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသုံးျပ ျဳခင္းျဖစ္လွ်င္ သိမ္းယူျခင္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမအတြက ္

ေဒသ၏ ကာလေပါက္ေဈးျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ တန္ဖုိး၊ 

 (၂) ႏုိင္ငံေတာ္၏ေရရွည္အမ်ိဳးသားေရး၊အက်ိဳးစီးပြားအလုိ႔ငွာ ေငြေၾကးအက်ိဳ းအျမတ္ 

ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပ ျဳခင္းျဖစ္လွ်င္ လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသ ူနစ္နာမႈ မရိွေစေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူညီသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ 

သို႔မဟုတ ္ ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သတ္ 

မွတ္ေရးအဖြဲ႕ကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳ းအစားေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္သည့္ေဒသ၏ ကာလ 

ေပါက္ေဈးျဖင့္ တြက္ခ်က္ ေသာ တန္ဖုိးေအာက္ မနိမ့္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏ။ 



၆၈။  လယ္ယာေျမသိမ္းယူျခင္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက ္နစ္နာ 

ေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍- 

 (က)  ေက်နပ္မႈမရိွသျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာ လွ်င္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ သို႔မဟုတ ္

သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အေန 

ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ၿပီးျပတ္ေအာင္ စိစစ္ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက ္

ေပးရမည္။ 

 (ခ)  နည္းဥပေဒခြဲ(က)အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္ရွိလာပါက ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ လိုအပ္သလုိ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 

 

အခန္း (၉) 
လယ္ယာေျမကုိ အသုံးခ်ျခင္း 

လယ္ယာေျမတြင္ သီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳ းျခင္း 
 

၆၉။  ႏုိင္ငံေတာ္၏ စားေရရိကၡာဆန္ဖူလံုေရးအတြက ္ သက္ ဆိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ သို႔မဟုတ ္

တိုင္းေဒသႀကီး၊ သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က သီးႏံွပုံစံေျပာင္းလစုိဲက္ပ်ိဳးလိုမႈကုိ 

မ်က္ျခည္မျပတ ္ႀကီးၾကပ္ရမည္။ 

၇၀။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သည္ေဒသတြင္း၊ သီးႏံွေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး စိုက္ဧက 

ကိန္းဂဏန္းမွန္ကန္စြာျဖင္ ့ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၇၁။ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူသည္ လယ္ယာေျမတြင္ မူလသတ္မွတ္ထားေသာ ေျမအမ်ိဳးအစား 

အလုိက္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ရာသီသီးႏံွအမ်ိဳ းအစားမွ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ိဳးအစားသုိ႔ ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳ း 

လိုပါက လယ္ယာေျမကုိ မူလရာသီသီးႏွံအမ်ိဳးအစားမွ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ိဳးအစားသုိ႔ ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳ 

ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ ထားရမည္။ 

၇၂။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ နည္းဥပေဒ ၇၁ အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား လယ္ယာေျမကိ ုမူလရာသီ 

သီးႏံွအမ်ိဳးအစား မွ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ိဳးအစားသုိ႔ ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္ရမည္။ 

၇၃။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိ ုစိစစ္ရမည ္ -  

 (က) ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ 

 (ခ) ေလွ်ာက္ထားေျမေပၚရိွ ေျမမ်ား၏ ဦးပုိင္အလိုက ္ေျမမ်ိဳးႀကီးႏွင့္ ေျမမ်ိ းဳအတန္း၊ 

 (ဂ) လက္ရိွေျမအတန္းအစားႏွင့္ ေရရရွိႏုိင္မည့္ အေျခ အေန၊ 

 (ဃ) လက္ရိွစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ သီးႏံွအမည္၊ 

 (င) ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးမည့္ သီးႏံွအမည္ႏွင့္ သီးႏံွျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္မႈ အေျခအေန၊ 

 (စ)  သီးႏံွေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳ းရသည့္အေၾကာင္းအရင္း၊ 



 (ဆ)  လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန၊ 

 (ဇ)  အျခားေျမ၌ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေန၊ 

 (ဈ)  ရပ္ကြက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမ ံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္။ 

၇၄။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ လယ္ယာေျမကိ ု မူလရာသီ သီးႏံွအမ်ိဳ းအစားမွ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ိဳ း အစား 

သို႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာေျမကုိ မူလရာသီသီးႏံွ အမ်ိဳးအစားမွ 

ႏွစ္ရွည္ပင္ အမ်ိဳးအစားသုိ႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္း 

စာတြဲကုိ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၇၅။  ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၇၄ အရ တင္ျပခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္ 

အခါ ထပ္ဆင့္စိစစ္၍ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတ ူလုပ္ငန္းစာတြဲကုိ ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မွ 

တစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ သို႔မဟုတ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပရမည္။ 

၇၆။  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၇၅  အရ တင္ျပခ်က္ႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍- 

 (က)  လယ္ေျမတြင္စပါးသီးႏွံမွ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ိဳ းအစားသို႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ 

ထားသည့္ကိစၥျဖစ္ပါက သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ုဗဟိုလယ္ယာ 

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕သုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပရမည္။ 

 (ခ)  လယ္ေျမမွတစ္ပါးလယ္ယာေျမတြင ္ မူလစုိက္ပ်ိဳ းေသာ ရာသီသီးႏံွအမ်ိဳ းအစားမွ ႏွစ္ရွည္ 

ပင္ အမ်ိဳ းအစားသုိ႔ ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳ းခြင့္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥျဖစ္ပါက အဆင့္ဆင့္ 

တင္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိစိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳလွ်င္ သီးႏံွေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက ္

ခြင့္ျပဳမိန္႔ (ပုံစံ ၁၃) ထုတ္ေပးရမည္။ 

၇၇။  ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၇၆၊ နည္းဥပေဒခြဲ (က) အရ တင္ျပခ်က္ကိ ု

လက္ခံရရိွသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏အဓိကစားသုံးသီးႏွံျဖစ္သည့္ ဆန္စပါးဖူလုံမႈကိ ု ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး 

အတြက္အဆင့္ဆင့္တင္ျပသည္ ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စိစစ္ၿပီးခြင့္ျပဳပါက သီးႏံွေျပာင္းလစုိဲက္ပ်ိဳးျခင္း 

အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (ပံုစံ-၁၃) ထုတ္ေပးရမည္။ 

 

လယ္ယာေျမကုိ အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပ ျဳခင္း 

၇၈။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေရရွည္အမ်ိဳ းသားေရးအက်ိဳ းစီးပြား အလုိ႔ငွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက ္

လယ္ယာေျမကိ ု အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳလိုေသာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ 

အဖြဲ႕သည္- 

 (က)  ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ 

သို႔ တင္ျပရမည္။ 



 (ခ)  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည့္အခါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကိ ု အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

၇၉။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စ ီ သို႔မဟုတ ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အလုိက္ 

ကြ် မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေရးဆြဲျပဳစု၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳထားၿပီး ဗဟုိ 

လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ ႀကိဳတင္ေပးပုိ႔ထားေသာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက ္

မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံ ခ်က္မ်ားအရ 

ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ တိုးတက္လ်က္ရိွေသာ လူဦးေရႏွင့္ တိုးပြားလာေသာ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ လယ္ယာေျမကုိအျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 

၈၀။ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က ္ သို႔မဟုတ ္ ၿမိဳ႕ျပေဒသဖြ႕ံၿဖိဳး 

တိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအရ ေက်းလက္လူေနမႈဘဝ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ စာသင္ေက်ာင္း၊  က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးေပးခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ လမ္း၊ တံတား၊  

ေက်းလက္ေစ်း၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု၊ သုသာန္ႏွင့္အျခားလုိအပ္ေသာအေဆာက္အအုံမ်ားအတြက ္

လယ္ယာေျမကိ ုအသုံးျပဳရန္ရိွပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္လွ်င္ အသုံးျပဳႏုိင္ခြင့္ရိွသည-္ 

 (က) စာသင္ေက်ာင္းအတြက္ျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္း 

ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရိွၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိႏုိင္မႈ အေျခအေနရိွျခင္း၊ 

 (ခ) က်န္းမာေရးဌာန၊ေဆး႐ုံႏွင့္ေဆးေပးခန္းအတြက္ျဖစ္ပါကျပည္ေထာင္စုအဆင့္က်န္းမာေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိၿပီး ရန္ပုံေငြရရိွႏုိင္မႈ အေျခအေနရိွျခင္း၊ 

 (ဂ) ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သာသနာေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိၿပီးရန္ပုံေငြရရိွႏိုင္မႈအေျခအေနရိွျခင္း၊ 

 (ဃ) အျခားကိစၥရပ္အတြက္ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္း 

ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ရိွၿပီး ရန္ပုံေငြရရိွႏိုင္မႈ အေျခအေနရိွျခင္း၊ 

၈၁။ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လက္မႈလယ္ယာမွ ေခတ္မီစက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ 

ကူးေျပာင္းရာတြင္ လိုအပ္သည့္ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားထားရိွရန္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္ 

လုပ္ျခင္း၊ ဆန္စက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သီးႏံွသုိေလွာင္သည့္ ဂုိေဒါင္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လိုအပ္ 

ေသာ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားအတြက ္ လယ္ယာေျမကိ ု

အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

၈၂။ လယ္ယာေျမကိ ုအျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ရရိွလုိ သူသည္ နည္းဥပေဒ ၇၉၊ ၈၀ ႏွင့္ ၈၁ တုိ႔တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ လယ္ယာေျမကုိအျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳလိုပါ က လယ္ယာေျမကိ ု

အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံ ၁၄) ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၈၃။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ နည္းဥပေဒ ၈၂ အရ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာအား လယ္ယာ 

ေျမကိ ုအျခားနည္း ျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္ရမည္။ 

၈၄။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ နည္းဥပေဒ ၈၂အရ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံရရိွ 

သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀  အတြင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စိစစ္ရမည္  - 



 (က)  ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမအေျခအေန၊ 

 (ခ)  ပုိင္ဆုိင္မႈ အေျခအေန၊ 

 (ဂ)  စုိက္ပ်ိဳ းလုပ္ကိုင္မႈ အေျခအေန၊ 

 (ဃ) ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အအံုတည္ေနရာျပေျမပုံ၊ 

 (င)  ေလွ်ာက္ထားသည့္ေျမကိ ုမည္သည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ေလွ်ာက္ထားသည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း 

အသုံးျပဳလိုေၾကာင္း တင္ျပခ်က္၊ 

 (စ)  ေလွ်ာက္ထားေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာ 

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ 

(ဆ)  ဦးစီးဌာနမ်ား၊လုပ္ငန္းဌာနမ်ားမွလယ္ယာေျမကိ ုအျခားနည္းျဖင့္အသုံးျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထား 

သည့္ကိစၥအတြက္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ ပူးတြဲတင္ျပထားျခင္း ရိွ/မရွိ၊ 

 (ဇ)  ေလွ်ာက္ထားသည့္ေျမႏွင္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေျမမ်ားတည္ရိွမႈ ေဖာ္ျပသည့္ေျမပံုပူးတြဲ၍ အနီး 

ပတ္ဝန္းက်င္ ေျမမ်ားေပၚတြင ္အသုံးျပဳမႈအေျခအေနတင္ျပထားျခင္း ရွိ/မရိွ၊ 

 (ဈ)  ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္။ 

၈၅။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ လယ္ယာေျမကုိ အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာေျမကုိ အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳခြင္ ့ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိ ု သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ 

လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ုၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕သုိ႔ တင္ ျပရမည္။ 

၈၆။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၈၅အရ တင္ျပခ်က္ကိ ုလက္ခံရရိွသည့္အခါ 

ယင္းတင္ျပခ်က္ကိ ုလက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ စိစစ္၍ သေဘာထား 

မွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ု ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမ ံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ 

သို႔မဟုတ ္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပရမည္- 

 (က)  အျခားနည္းျဖင့္အသုံးျပဳရန ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမဧရိယာသည္ အသုံးျပဳမည့္လုပ္ငန္း 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အနည္းဆံုးလုိအပ္ေသာ ပမာဏ ျဖစ္/မျဖစ္၊ 

 (ခ) နည္းဥပေဒခြဲ (က) ပါေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမဧရိယာ၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ 

ေနေသာ စုိက္ပ်ိဳ းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခိုက္ႏုိင္ျခင္း ရိွ/မရိွ၊ 

 (ဂ)  စုိက္ပ်ိဳ းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳလ်က္ရိွသည့္ ေရသြင္း၊ ေရထုတ ္စနစ္မ်ားအား 

ထိခုိက္ႏိုင္ျခင္း ရိွ/မရွိ၊ 

 (ဃ)  အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳေနသည့္လမ္းမ်ား၊ လယ္ယာ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ား ထိခုိက္ႏုိင္ျခင္း 

ရိွ/မရိွ၊ 

 (င)  ေလွ်ာက္ထားသည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ 

လုပ္ငန္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရ မည့္အေျခအေန ရွိ/မရိွ၊ 

 (စ)  ေလွ်ာက္ထားသည့္နည္းလမ္းအတုိင္းအသုံးခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ကုိယ္တုိင္ 

၏ ကတိဝန္ခံခ်က ္ပါ/မပါ။ 



၈၇။  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၈၆ အရ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍- 

 (က) လယ္ေျမကိ ု အျခားနည္းျဖင္ ့ အသံုးျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥျဖစ္ပါက တင္ျပခ်က ္

လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတ ူ လုပ္ငန္း 

စာတြဲကုိ ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပရမည္။ 

 (ခ) လယ္ေျမမွတစ္ပါး လယ္ယာေျမကိ ုအျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကိစၥု 

ျဖစ္ပါက အဆင့္ဆင့္တင္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စိစစ္ၿပီးတင္ျပခ်က ္ လက္ခံရရိွ 

သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတ ူ လုပ္ငန္းစာတြဲကိ ု

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ 

တင္ျပရမည္။ 

၈၈။ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၈၇၊ နည္းဥပေဒခြဲ (က)အရ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့္ျပဳပါက လယ္ေျမကို အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန ္ခြင့္ျပဳမိန္႔ (ပုံစံ-၁၅) ထုတ္ေပးရမည္။ 

၈၉။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ ္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ 

နည္းဥပေဒ ၈၇၊ နည္း ဥပေဒခြဲ (ခ)အရ တင္ျပခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့္ျပဳပါက လယ္ေျမမွ တစ္ပါး လယ္ယာ 

ေျမကိ ုအျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (ပံုစံ ၁၅-က) ထုတ္ေပးရမည္။ 

၉၀။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သည္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္မႈ 

အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ 

မ်ားကုိကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတင္ျပေစၿပီး ယင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္ကုိ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လယ္ယာ 

ေျမကိ ုအျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပ ျဳခင္းအေျခအေန စိစစ္ေတြ႕ရိွခ်က(္ပုံစံ ၁၆)ျဖင့္ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သုိ႔ (၆)လ (ေျခာက္လ) တစ္ႀကိမ္ တင္ျပရမည္။ 

၉၁။  ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားက ကြင္းဆင္း 

စစ္ေဆး ရာတြင္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင္ ့အသုံးျပဳခြင့္ရရိွထားသူသည္ ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔ရက္မွ (၆)လ 

(ေျခာက္လ) အတြင္း သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း စတင္ အသံုးမျပဳေၾကာင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးျခင္းမရိွေၾကာင္းေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႕ရိွပါက သီးျခား 

ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ အမႈတြဲဖြင့္လွစ္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သုိ႔မဟုတ္တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 

လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ သို႔ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တင္ျပရမည္။ 

၉၂။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သည္  နည္းဥပေဒ ၉၁ အရ တင္ျပခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္အခါ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ႏွင့္ 

အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၉၃။ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၉၂ အရ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရိွသည့္အခါ 

စိစစ္သုံးသပ္ၿပီး လိုအပ္ပါက- 

 (က)  လယ္ေျမကိ ုအျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။ 



 (ခ) လယ္ေျမမွတစ္ပါး လယ္ယာေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သုိ႔မဟုတ ္

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကထုတ္ေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ပယ ္

ဖ်က ္ေစရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၉၄။ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၉၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ(က)အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 

ပယ္ဖ်က္သည့္ လယ္ယာေျမကိုလည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ခ)အရ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ 

ေကာင္စီ  သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳမိန္႔ပယ္ဖ်က္သည့္ လယ္ယာ 

ေျမကိုလည္းေကာင္း ျပန္လည္သိမ္းယူရမည္။ 

 

 

အခန္း(၁၀) 

လယ္ယာေျမကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 

 

၉၅။ ႏုိင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ ္ ေဒသအစီအစဥ္အရ လယ္ယာေျမကိ ု ေခတ္မီစံျပစက္မႈလယ္ယာအျဖစ္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ယင္းလယ္ယာေျမ၏နယ္နိမိတ္ႏွင္ ့ ဧရိယာအတုိးအေလ်ာ့ျဖစ္ေပၚ 

လာပါက ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ မူလလယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွထားသူက စုိက္ပ်ိဳ း 

ရာသီအခ်ိန္မီ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ေစရန္ ကြင္းဆင္းစိစစ္ျခင္း၊ မွန္ကန္မွ်တစြာညႇိႏိႈင္းဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲဖာ္ထုတ္ၿပီးသည့္ေန႔မွ ၁၅ ရက ္

အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၉၆။  ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္အမ်ိဳးသားေရး အက်ိဳးစီးပြားအလုိ႔ငွာ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 

သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ မိမိအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ အနည္းဆုံး အမွန္တကယ္ 

လိုအပ္ေသာ ပမာဏကုိ သိမ္းယူႏုိင္ေရးအတြက ္ဗဟိ ုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၉၇။  ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ လယ္ယာေျမမ်ားမလုိအပ္ဘ ဲ ဆုံး႐ံႈးမႈမရိွေစေရးအတြက္ 

လည္းေကာင္း၊ ဆန္စပါးဖူလံုမႈကိုထိခိုက္မႈမရိွေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း စိစစ္ၿပီးစီမံကိန္းကုိ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မည့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ သိမ္းယူသင့္ေသာ လယ္ယာေျမကို အနည္းဆုံး ပမာဏ 

ျဖစ္ေစရန ္သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၉၈။  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕သည္ နည္းဥပေဒ ၉၇ အရ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ 

ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္ကိ ုစိစစ္သံုးသပ္ၿပီး သိမ္းယူသင့္ေသာ လယ္ယာေျမပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရမည္။ 

၉၉။  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က 

ခန္႔အပ္ေသာအာဏာပုိင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္အသုံးျပဳရန္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ 

သည့္ ကိစၥမွတစ္ပါး ကြ် ၊ဲ ႏြား စားက်က္မ်ားႏွင့္ ရြာဘုံ ေျမမ်ားကုိ မပ်က္စီးေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

  



အခန္း(၁၁) 

တရားစြဲဆုိျခင္း 
 

၁၀ဝ။  လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ - ၁၂ ပါ စည္းကမ္းခ်က္အားလံုးကုိျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုခုကိ ု

ျဖစ္ေစ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေသာ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရိွသူအား ပုဒ္မ-၁၉ အရ အမိန္႔ခ် မွတ္ႏုိင္ရန္ 

ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔အပ္သည့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္- 

 (က) မိမိခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ပါ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ယင္းအမိန္႔ကုိ လိုက္နာျခင္း 

မရွိသူအား လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅ အရ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ 

တရား႐ုံး သို႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထား၍ တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္။ 

 (ခ)  ယင္းသုိ႔  တရားစြဲဆိုသည့္အခါ   တစ္ဆင့္ျမင့္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ ခ်က္ျခင္း 

  တင္ျပရမည္။ 

၁၀၁။  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ နည္းဥပေဒ ၁၀ဝ၊ နည္း ဥပေဒခြဲ (က)အရ တရားစြဲဆိုေသာ အမႈမ်ားတြင္ 

သက္ဆိုင္ရာ တရား ႐ုံးက ခ်မွတ္သည့္အမိန္႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္တမ္းထားရိွရမည္။ 

၁၀၂။  ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူက လယ္ယာေျမ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အားလုံးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘ ဲ ႏိုင္ငံျခား 

သား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ေရာင္းခ ျ်ခင္း၊ ေပါင္ႏံွျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လလွဲယ္ 

ျခင္း ႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း နည္းဥပေဒ ၅၄၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ခ)အရ တင္ျပခ်က္ကိ ု လက္ခံ 

ရရွိလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္သိရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ အရ 

အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းတြင္ ပထမသတင္းေပး၊ တိုင္တန္းခ်က္ေရးဖြင့္၍ 

တရားစြဲဆိုႏုိင္သည္။ 

 

 

အခန္း(၁၂) 

ေျမႏုကြ်န္းေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ထားျခင္း 
 

၁၀၃။ ေျမႏုကြ်န္းေျမမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေျမႏုကြ် န္းေျမ သုိ႔မဟုတ္ ကမ္းေျခႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေပၚထြန္း 

လာေသာ ေျမႏုမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အရြယ္အစားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တည္ေနရာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပုံစံ 

အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းေျပာင္းလေဲလ့ရိွသျဖင္ ့ ေပၚထြန္းေသာေျမႏုကြ် န္းေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ပုိင္ 

ခြင့္ကိုႏွစ္စဥ္ခ်ထားရမည္။ 

၁၀၄။ ေျမႏုကြ်န္းေျမပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ  တစ္ႏွစ္တစ္ရာသီအတြက္သာခ်ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေႏြထယ္ 

ေရးအမီ ကြ်န္းေရမလႊမ္းမုိးမီကတည္းကပင္ ႀကိဳတင္စီမံထားရမည္။ 

၁၀၅။ ေျမႏုကြ်န္းေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ထားေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ 

သည္- 



 (က) ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ ခ႐ုိင္ 

လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေျမႏုကြ် န္းေျမႏွင့္အနီးကပ္ဆုံး ျဖစ္ 

ေသာ ေက်းရြာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရမည္။ 

 (ခ) ေျမႏုကြ်န္းေျမႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးေက်းရြာမ်ား၏ရြာစည္း႐ုိးႏွင့္ ေျမႏုကြ်န္းေျမေပၚရိွ လုပ္ကုိင္ 

ႏုိင္ေသာ ေျမ၏အနားေရးတုိ႔ အတုိဆံုး အကြာအေဝးကုိ ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားရမည္။ ေက်းရြာ 

အုပ္စုနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမျပဳရ။ 

 (ဂ)  ေျမႏုကြ်န္းေျမတြင္ နယ္နိမိတ္တည္ၿမသဲြားေသာ ကြ် န္းေျမရင့္မ်ားႏွင့္စုိက္ပ်ိဳး၍ မရႏုိင္ 

ေသး ေသာ သေဲသာင္ေျမမ်ား၊ က်ဴေတာႏွင္ ့ကုိင္းေတာမ်ား မပါဝင္ေစရ၊ 

 (ဃ)  စုိက္ပ်ိဳ းႏုိင္ေသာ ေျမသားနယ္နိမိတ္ကုိ တုိင္းတာ၍ ေျမပုံသတ္မွတ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဧရိယာ 

တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ တြက္ခ်က္ရရွိေသာ ဧရိယာအေပၚ အေျခခံရမည္။ 

၁၀၆။  ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေျမႏု ကြ် န္းေျမကိ ုလုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ထားရာတြင္- 

 (က)  ယခင္ႏွစ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခ့ဲမႈကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ 

ယင္းအခ်က္ကိ ုအဓိကအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳရ။ 

 (ခ) ေျမႏုကြ်န္းေျမႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးဟု သတ္မွတ္သည့္ေက်းရြာမွ စီးပြားေရးစစ္တမ္းအရ 

ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေသာအင္အားရိွသည့္ လယ္မဲ့၊ယာမ့ဲမ်ား၊ သူရင္းငွားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာ 

လုပ္သားမ်ားကုိသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ 

 (ဂ) နည္းဥပေဒခြဲ(ခ)အရေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ေျမႏုကြ် န္းေျမတြင္လုပ္ကိုင္ရပါကယင္းေဒသ 

ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ သာမန္ေတာင္သူလယ္သမားခံစားရသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခန္႔သာ ရရွိေစ 

ရန္ရည္မွန္း၍ လူဦးေရအလုိက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဧရိယာသတ္မွတ္လ်ာထားရမည္။ 

 (ဃ) နည္းဥပေဒခြဲ(ဂ)အရ သတ္မွတ္သည့္အတုိင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးပါက ယင္းေဒသ 

ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ သာမန္ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားထက္ ပုိမိုျမင့္မားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ 

ခံစားႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ အနီးဆံုး ေက်းရြာမွ ထြန္ယက ္စုိက္ပ်ိဳး ႏုိင္ေသာ အင္အားရိွသည့္ လယ္မဲ့၊ 

ယာမ့ဲမ်ား၊ သူရင္းငွားမ်ားႏွင္ ့ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

ဧရိယာ သတ္မွတ္လ်ာထားရမည္။ 

 (င)  ေတာင္သူလယ္သမားအိမ္ေထာင္သားစု တစ္စုအတြက္ သတ္မွတ္လ်ာထားသည့္ ဧရိယာ 

အတုိင္း အကြက္မ်ား ႐ိုက္၍ အမွတ္စဥ္တပ္ထားရမည္။ 

 (စ) ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ 

ေက်းရြာႏွင့္ နီးစပ္ရာအကြက္မ်ားကုိ မဲစနစ္ ျဖင့္ ခ်ထားေပးရမည္။ 

၁၀၇။ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေျမႏုကြ်န္းေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္ ့

စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမႏုကြ်န္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေျမႏုကြ် န္းေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္း(ပုံစံ-၁၇)ျဖင့္ 

ျပဳစုထားရိွရမည္။ 

 



၁၀၈။ ေျမႏုကြ်န္းေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍- 

 (က) ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္းရပ္ကြက ္ သုိ႔မဟုတ ္ ေက်းရြာအုပ္စု အခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားျခင္းျဖစ္ 

ပါကၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ရပ္ကြက ္ သို႔မဟုတ ္ ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ 

ယာ ေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းၿပီး ခ႐ုိင္ လယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွတစ္ဆင္ ့ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ 

သို႔ တင္ျပအဆံုးအျဖတ္ ခံယူရမည္။ 

 (ခ) ခ႐ိုင္တစ္ခုအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားျခင္းျဖစ္ပါက ခ႐ုိင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ညႇိႏိႈင္း 

ေျဖရွင္းၿပီး တုိင္း ေဒသႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပ 

အဆုံးအျဖတ္ခံယူရမည္။ 

 (ဂ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း ခ႐ုိင္အခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားျခင္းျဖစ္ပါက 

တိုင္းေဒသႀကီး၊ သို႔မဟုတ္  ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ 

ညႇိႏိႈင္းဆုံး ျဖတ္ရမည္။ 

 (ဃ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 

အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။ 

၁၀၉။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း အျပင္းပြားသည့္ ေျမႏုကြ် န္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ားက ဗဟိုလယ္ယာေျမ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပ၍ အဆုံးအျဖတ္ခံယူရမည္။ 

၁၁၀။  ေျမႏုကြ်န္းေျမနယ္နိမိတ္ကုိအျငင္းပြားမႈမရိွဘဲခြဲေဝခ်ထားႏုိင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္ကုိ ေခတ္မီ 

ေျမတိုင္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် တိုင္းတာမွတ္တမ္းတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ ္ေက်းရြာအုပ္စု 

အလုိက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္မ်ားတြင ္ မွတ္တုိင္မ်ား သတ္မွတ္စုိက္ထူရမည္။ 

ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္အခက္အခဲရိွမွသာ ယခင္က သတ္မွတ္ခ့ဲေသာ ေျမျပင္ရွိအမာခံ အမွတ္အသားမ်ား 

အရ တိုင္းတာေရးဆြဲေဖာ္ျပထားသည့္ အေမွ်ာ္မ်ဥ္းေၾကာင္း၊ နယ္နိမိတ္အမွတ္အသားမ်ားျဖင္ ့ ခြဲျခားသတ္ 

မွတ ္ရမည္။ 

၁၁၁။  တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေျမႏုကြ် န္းေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

ကိုစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္လာပါက တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္

ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

၁၁၂။ ေျမႏုကြ်န္းေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိထားသူသည္  -  

 (က) တစ္ႏွစ္တစ္ရာသီသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးေဆာင္ရနမ္လိုဘဲ 

ေျမခြန္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ရ မည္။ 

 (ခ)  ေျမႏုကြ်န္းေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးစီးဌာနတုိ႔က 

ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိလိုက္နာ 

ရမည္။ 



အခန္း(၁၃) 

အေထြေထြ 
 

၁၁၃။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝျမင့္မားတုိးတက္ေစေရးကုိေရွး႐ႈ၍ ေတာင္သူလယ္ 

သမားအဖြဲ႕စည္းကုိ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ တည္ဆဥဲပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

၁၁၄။  လယ္ယာေျမ အသံုးျပဳခြင့္ရရိွထားသူသည္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ရရွိရန ္       

ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရိွပါက လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရိွသူအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းမခံရသည့္အတြက ္လယ္ယာ 

ေျမ လုပ္ပုိင္ ခြင့္ရရိွသူ၏အခြင့္အေရးကုိ ရပုိင္ခြင့္မရိွေစရ။ 

၁၁၅။ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုး 

ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

၁၁၆။ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ႏွင့္ 

သစ္ေတာသစ္ပင္မျပဳန္းတီးေရး၊ေျမဆီလႊာမပ်က္စီးေရး၊ရာသီဥတုထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေရြ႕ေျပာင္း 

ေတာင္ယာစနစ္မေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ကုန္းျမင့္ေလွကားထစ္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳ းေရးစနစ္မ်ား တိုးတက္ေပၚထြန္း 

လာေစေရး ထိေရာက္စြာ အားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၁၁၇။ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကုိ ဤနည္းဥပေဒမ်ား ျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလုိကသ္ည္  - 

 (က) ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ေရး နည္း ဥပေဒမ်ား။ 

 (ခ) ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ သီးစားခ်ထားေရး နည္းဥပေဒမ်ား။ 

 

 

(ပုံ)ျမင့္လိႈင္ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳ းေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန 


