
လယယ်ာမ�ြဥပမေ
(၂ဝ၁၂ ခနုစှ၊် �ပညမ်ောင်စလုတွမ်တာ်ဥပမေအြှတ ်၁၁။)

၁၃၇၃ ခနုစှ၊် တနခ်းူလဆနး် ၈ ရက်
(၂ဝ၁၂ ခနုစှ၊် ြတလ် ၃ဝ ရက်)

�ပညမ်ောငစ်လုတွမ်တာသ်ည ်ဤဥပမေကိ ု�ပဋာနး်လိုကသ်ည။် 

အခန်း(၁)
အြည၊် စတင်အာဏာတည�်ခင်းနှင့် အဓိပ္ာယဖ်ငွ့်ဆိုချကြ်ျား

၁။ ဤဥပမေကုိလယ်ယာမ�ြဥပမေဟမုခါတငွမ်စရြည။်
၂။ ဤဥပမေသည ်နိုငင်မံတာသ်ြတ္က အြနိ့်မ5ကာ�်ငာစာ�ဖင့် သတြ်တှသ်ည့်မနရ့က်တငွ် စတငအ်ာဏာတညရ်ြည။်
၃။ ဤဥပမေတငွပ်ါရှိမသာ မအာက်ပါစကားရပြ်ျားသညမ်ဖာ�်ပပါအတိုင်း အဓပိာ္ယ်သက်မရာက်မစ ရြည ်-
(က) လယ်ယာမ�ြ ဆုိသညြ်ာှ လယ်မ�ြ၊ ယာမ�ြ၊ ကုိငး်ကျနး်မ�ြ၊ မတာငယ်ာမ�ြ၊ နစ်ှရညှပ်င ်စုိက်ပျို းမသာမ�ြ၊ဓနမိ�ြ၊ဥယျာဉမ်�ြ
ဟမုသာလ်ညး်မကာငး်၊ ဟငး်သီးဟင်းရက်ွ၊ပနး်ြနစုိ်က်ပျို းသည့်�ခမံ�ြဟမုသာလ်ညး်မကာငး်၊မ�ြနကုျနး်မ�ြဟမုသာလ်ညး်မကာငး်
သတြ်တှ ်သည့်မ�ြြျားကုိဆုိသည။် ယငး်စကားရပတ်ငွမ်ြို ့နယ်နြိတိ၊် မကျးရာွနယ်နြိတိအ်တငွး်ရလမူနအိြရ်ာြျား၊ ဘာသာမရး
အမဆာက်အအံုနငှ့်ပရဝဏြ်ျား၊ အြျားပိုင်ဆုိင၍် စုိက်ပျို းမရးအတက်ွအသံုးြ�ပုမသာမ�ြြျား ြပါဝင။် 
(ခ) လယ်မ�ြ ဆုိသညြ်ာှ သဘာဝအရမသာလ်ညး်မကာငး်၊ လတူိ့ုဖနတ်းီမသာ နညး်လြး်အရမသာလ်ညး်မကာငး် စုိက်ပျို းမရရယူမပးီ
မရေနိး်သိြး်နိုငမ်စရနမ်ဆာငရ်က်ွေားသည့် စပါးသီးနှံအဓကိစိုက်ပျို းမသာမ�ြကုိဆိသုည။်
(ဂ) မ�ြနကုျနး်မ�ြ ဆုိသညြ်ာှ မရမအာက်သ့ုိနစ်�ြုပခ်ဲ့မပီး နစ်ှစဉမ်ရမ5ကာငး်အမနအေားအရမ�ြသားနငှ့်ပုံသဏာနမ်�ပာငး်လသဲည့်
ခိုငမ်ြြဲြှရှမိသာမ�ြကုိ ဆုိသည။်
(ဃ) လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့် ဆုိသညြ်ာှ နိုငင်မံတာသ်ည် မ�ြယာအားလုံး၏ ပငရ်ငး်ပိုငရ်ငှ�်ဖစ်၍လယ်ယာမ�ြကုိစုိက်ပျို းေတု် 
လပုြ်တှိုးတက်�ြင့်ြားမစရနအ်လိ့ုငာှ ဤဥပမေ၊ ဤဥမပေအရ ေတု�်ပနသ်ည့် နညး်ဥပမေ၊ စညး်ြျဉး်၊ စညး်ကြ်းြျားနငှ့်အညီ 
လက်ဝယ်ေားရှိ၍ စုိက်ပျို းလပုကုိ်င ်အသံုးချခငွ့်�ပု�ခငး်ကုိဆုိသည။် သ့ုိရာတငွ ်မ�ြမပါ မ�ြမအာက်ရှိ မကျာက်ြျက်၊သတ္ု ၊မရနနံငှ့်
ဓာတမ်ငွ ့ စသည့် သဘာဝသယံဇာတြျား ေုတယူ်အသံုးချခငွ့် ြပါဝင။်
(င) မတာငသူ်လယ်သြား ဆုိသညြ်ာှ မအာက်မဖာ�်ပပါတစ်ရပရ်ပန်ငှ့် ကုိက်ညသူီကုိဆုိသည် -
(၁) မ�ြကုိအသံုး�ပု၍ စုိက်ပျို းမရးလပုင်နး် သ့ုိြဟတု ်မြးွ�ြူမရးလပုင်နး် သ့ုိြဟတု ်လပုင်နး် 
နစ်ှရပစ်လုံးကုိ ြြိ၏ိ အဓိကအသက်မြးွဝြ်းမကျာငး်အ�ဖစ် ြြိကုိိယတ်ိုငလ်ပုကုိ်ငသူ်သ့ုိြဟတု ်ြြိကုိိယ်တိုင်အစဉတ်စုိက်လပုကုိ်င်
ခဲ့သူ၊ 
(၂) ဆုိငရ်ာနစ်ှတငွ ်မ�ြကုိအသံုး�ပု၍ စုိက်ပျို းမရးလပုင်နး် သ့ုိြဟတု ်မြးွ�ြူမရးလပုင်နး် သ့ုိြဟတုလ်ပုင်နး်နစ်ှရပလ်ုံးကုိ ြြိ၏ိ
 အဓကိအသက်မြးွဝြ်းမကျာငး်အ�ဖစ် လပုင်နး်လပုကုိ်ငခ်ျနိ ်တစ်မလျာက်လုံး ကုိယတ်ိုငက်ကီး5ကပလ်ပုကုိ်ငသူ်၊
(၃) မ�ြကုိအသံုး�ပု၍ ရာသီသီးနှံ၊ ဥယျာဉ�်ခသီံးနှံ၊ နစ်ှရညှသီ်းနှံြျား စုိက်ပျို းေတုလ်ပုရ်နသ့ုိ်ြဟတု ်စီးပာွး�ဖစ် မြးွ�ြူမရးလပုင်နး်
ကုိ လပုကုိ်ငရ်နအ်လိ့ုငာှ အရငး်အနှီး ြတည ်စုိက်ေတု၍် လုပင်နး်လပုကုိ်ငခ်ျနိ် တစ်မလျာက်လုံးကုိယ်တိုငလ်ပုကုိ်ငသ်သ့ုိူြဟတု်
ကကီး5ကပ်စီြလံပုကုိ်ငသူ်၊
(၄) မ�ြကုိအသံုး�ပု၍ စုိက်ပျို းမရး၊ မြးွ�ြူမရးဆုိငရ်ာလပုင်နး်ြျားတငွ ်ပါဝငမ်ဆာငရ်က်ွမနသူ၊
(၅) စုိက်ပျို းမရး၊ မြးွ�ြူမရးလပုင်နး်ြျားနငှ့် ယငး်တိ့ုနငှ့်ဆက်နယ်ွလျက်ရှိမသာ ေုတလ်ပုြ်လှပုင်နး်အလိ့ုငာှ မ�ြကုိအသံုး�ပု၍
ပျို းပင၊်ြျို းမစ့၊ြျို းနငှ့်သားမပါက်ြျားကုိယတ်ိုငေ်တုလ်ပုမ်ရာငး်ချသူ။
(စ) မတာငသူ်လယ်သြားအြိမ်ောငသ်ားစု ဆုိသညြ်ာှ မသွးသားမတာစ်ပ၍်�ဖစ်မစ၊ အိြမ်ောငြ်�ှဖင့်မတာစ်ပ၍်�ဖစ်မစ၊အတတူကွ
မနေိုငလ်ျက် ၎ငး်အြိမ်ောငသ်ားစုတငွ ်အကကီးအကဲ�ဖစ်သူ မတာငသူ်လယ်သြားတစ်ဦး၏ ြသိားစုဝငြ်ျားကုိ ဆုိသည။်
(ဆ) အိြမ်ောငသ်ားစုအကကီးအက ဲဆုိသညြ်ာှ အိြမ်ောငသ်ားစုတစ်စု၏ အကကီးအကဲ�ဖစ်၍ေိုအိြမ်ောငသ်ားစုတငွလ်ပုင်နး်ြျား
ကုိ မခါငး်မဆာငလ်ပုကုိ်ငသူ်ကို ဆုိသည။်
(ဇ) အမဆာက်အအံု�ဖင့် တိုးတက်မကာငး်ြနွမ်စရန�်ပု�ပင�်ခငး် ဆုိသညြ်ာှ လယ်ယာမ�ြကုိ လက်ရှိလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရှိသူ၏သိ့ုြဟတု်
 ေိုလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရှိသူ၏ လက်ရှိြရြ ီယငး်လယ်ယာမ�ြကုိအ�ခားလပုပ်ိုငခ်ငွ်ရ့ှိသူြျား၏စရတိ�်ဖင့်မသာလ်ညး်မကာငး်၊လပုအ်ား�ဖင့်



မသာလ်ညး်မကာငး်�ပု�ပင�်ခငး်မ5ကာင့် လယ်ယာမ�ြ၏တနဖ်ိုးကုိ ောဝစဉ�်ြင့်မစသည့် �ပု�ပင�်ခငး်ကုိ ဆုိလိုသည။်ယငး်စကားရပ်
တငွလ်ယ်ယာလပုကုိ်ငသူ်မနေိုငရ်န ်သ့ုိြဟတု ်လယ်ယာလပုင်နး်ကုိအမောက်အပံ့�ဖစမ်စရနတ်ညမ်ဆာက်�ပုလပုေ်ားမသာ
အမဆာက်အအံု၊မရေတုမ်ရသွငး်အတက်ွလပုမ်ဆာငေ်ားြြှျား၊ဆညမ်�ြာငး်ြျား၊ကနြ်ျား၊မရတငွး်ြျား၊မရကာတာြျား၊လြး်ြျား
နငှ့်အ�ခားမသာောဝစဉတ်ိုးတက်မကာငး်ြနွမ်စရန ်�ပုလပုသ်ည့် လပုမ်ဆာင ်ြြှျားပါဝငသ်ည။် သ့ုိရာတငွ ်ေွနယ်က်စိုက်ပျို းမရး 
အတက်ွ မ�ြရငှး်�ခငး်၊ ကနသ်င်း�ပုလပု�်ခငး်နငှ့် ောဝစဉ ်ြတညမ်ြသဲည့်တိုးတက်မကာငး်ြနွမ်စရန�်ပု�ပငမ်သာလပုမ်ဆာငေ်ားြှ
ြျားြပါဝင။်
(စျ ) အုပေ်နိး်သူ ဆုိသညြ်ာှ အရယွြ်မရာက်မသာ သူကုိ မသာလ်ညး်မကာငး်၊ စိတမ်ပါ့သွပသူ်ကိုမသာ ်လညး်မကာငး်၊ေိုသူ တစ်ဦး 
ဦး၏ပစ္ညး်ကို သ့ုိြဟတု ်ပစ္ညး်နငှ့်တကွ လကုိူမသာလ်ညး်မကာငး်၊ အုပေ်နိ်းမစာင့်မရာှက်မရးအတက်ွသက်ဆုိငရ်ာစီရင ်ပိုငခ်ငွ့် 
အာဏာရှိသည့် တရားရံုးက ခန့်အပသူ်ကုိ ဆုိသည။်
(ည) မတာငသူ်လယ်သြားအဖွဲ့အစည်းဆုိသညြ်ာှမကျးလက်စီးပာွးမရးဖွ့ံမဖို းတိုးတက်ြအှတက်ွအမောက်အကူ�ပုမစရန ်ေတု�်ပန် 
ေားမသာ ဥပမေတစ်ရပရ်ပန်ငှ့်အည ီဖွဲ ့စညး်ေားမသာ မတာငသူ်လယ်သြားအဖွဲ ့အစညး်ကို ဆုိသည။်
(ဋ ) ဝနက်ကီးဌာန ဆုိသညြ်ာှ �ပညမ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့ လယ်ယာစုိက်ပျို းမရးနငှ့် ဆညမ်�ြာငး်ဝနက်ကီးဌာနကုိ ဆုိသည။်
(ဌ ) ဦးစီးဌာန ဆုိသညြ်ာှ မ5ကးတိုငန်ငှ့်မ�ြစာရငး်ဦးစီးဌာနကုိ ဆုိသည။်

အခန်း(၂)
လယယ်ာမ�ြကို လပ်ုပိုငခွ်င့်�ပု�ခင်း

၄။ လယ်ယာမ�ြကုိ အသံုး�ပုခငွ့်ရရှိေားသူသည် လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိရန ်သက်ဆုိငရ်ာ ရပကွ်က် သ့ုိြဟတု် မကျးရာွအုပစု် 
လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့ြတှစ်ဆင့် မြို ့နယ်ဦးစးီဌာနရံုးသို့ သတြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အညမီလျာက်ေားရြည။်
၅။ မြို ့နယ်ဦးစီးဌာနရံုးသည ်ပေုြ် ၄ အရ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိ ရန ်မလျာက်ေားချက်နငှ့် စပလ်ျဉး်၍ သတြ်တှခ်ျက်ြျား 
နငှ့်အညီ စိစစ်မပးီ သက်ဆုိငရ်ာ မြို ့နယ်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့သ့ုိ တင�်ပရြည။် 
၆။ မြို ့နယ်လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့သည ်ဤဥပမေအာဏာတည ်သည့်မနရ့က်တငွ ်တညရ်ှိမနမသာ 
လယ်ယာမ�ြြျားနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ မအာက်ပါ လပူဂု္ို လ ်သ့ုိြဟတု ်အဖွဲ ့အစညး်အား သက်ဆုိငရ်ာ ခရုိငလ်ယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့၏
 သမဘာတညူခီျက်�ဖင့်မြို ့နယ်ဦးစီးဌာနရံုးတငွသ်တြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အညြီတှပ်ုံတငမ်5ကးမပးမဆာငမ်စ၍ြတှပ်ုံတငမ်ပးီလယ်ယာ 
မ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်�ပုလက်ြတှ် ေတုမ်ပးရြည်-
(က) လပူဂု္ို လ�်ဖစ်ပါက-
(၁) လယ်ယာမ�ြကုိ အသံုး�ပုခငွ့် ရရှိေားမသာ ေိုအိြမ်ောငစု်သည် မတာငသူ်လယ်သြား အိြ် မောငသ်ားစု သ့ုိြဟတုအိ်ြမ်ောင် 
သားစုဝင�်ဖစ်ရြည။်
(၂) လယ်ယာမ�ြကုိ အသံုး�ပုခငွ့်ရရှိေားမသာ ေိုအိြ် မောငသ်ားစုအကကီးအကဲ သ့ုိြဟတု ်ေိုအိြမ်ောငသ်ားစုတငွ ်ပါဝငသူ်တစ်ဦး 
သ့ုိြဟတု ်အုပေ်နိး်သသူည ်
ဤဥပမေ �ပဋာနး်အတညြ်�ပုြ ီတညဆဲ်မ�ြယာ ဥပမေြျားနငှ့်အည ီတရားဝငလ်က်ရှိလက်ငတု ်လုပကုိ်ငမ်နသူ�ဖစ်ရြည။်
(၃) ဤဥပမေ�ပဋာနး်မပီးမနာက် ဤဥပမေနငှ့်�ဖစ်မစ၊ ဤဥပမေအရ�ပုသည့် နညး်ဥပမေ �ပဋာနး်ချက်ြျား နငှ့်အည�ီဖစ်မစ တရားဝင် 
အကျို းခစံားခငွ့် ရရှိသူ�ဖစ်ရြည။်
(၄) အသက်(၁၈)နစ်ှ �ပည့်မပးီသူ �ဖစ်ရြည။် 
(၅) နိုငင်သံား၊ ဧည့်နိုငင်သံား သ့ုိြဟတု ်နိုငင်သံား�ပုခငွ့်ရသူ �ဖစ်ရြည။်
(ခ ) အဖွဲ ့အစညး်�ဖစ်ပါက လယ်ယာမ�ြကုိ အသံုး�ပုခငွ့် ရရှိေား မသာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွဲ ့အစညး်၊ အစုိးရြဟတုမ်သာ အဖွဲ့  
အစညး်၊ ကုြဏ္ ီသ့ုိြဟတု ်အသင်းအဖွဲ ့ �ဖစ်ရြည။်
၇။ မြို ့နယလ်ယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့သည ်ဤဥပမေအာဏာတညမ်ပးီ မနာက် လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့် �ပနလ်ညသိ်ြး်ယူမသာ 
လယ်ယာမ�ြနငှ့် နိုငင်မံတာက် အခါအားမလျာစွ်ာ မဖာေ်တုမ်သာ လယ်ယာမ�ြြျားနငှ့် စပလ်ျဉး်၍ မအာက်ပါ လပူဂု္ို လ ်သ့ုိြဟတု် 
အဖွဲ ့အစညး်ကိ ုခရုိငလ်ယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့၏ သမဘာတညူခီျက်�ဖင့် မြို ့နယဦ်းစီးဌာနရံုးတငွ ်သတြ်တှခ်ျက်ြျား နငှ့်အညီ
ြတှပ်ုံတငမ်5ကးမပးမဆာငမ်စ၍ ြတှပ်ုံတငမ်ပးီ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်�ပုလက်ြတှ ်ေုတမ်ပးရြည်- (က) လူပဂု္ို လ�်ဖစ်ပါက-
(၁) လယ်ယာမ�ြကုိအသံုး�ပု၍ စုိက်ပျို းမရးလပုင်နး်တငွပ်ါဝငမ်ဆာငရ်က်ွမနသူ�ဖစ်ရြည။်



(၂) အမ5ကာငး်ေးူြရှိလျင ်သက်ဆုိငရ်ာ ရပကွ်က် သ့ုိြဟတု ်မကျးရာွအုပ်စုတငွ ်အမ�ခချမနေိုငသူ် �ဖစ်ရြည။်
(၃) အသက်(၁၈)နစ်ှ �ပည့်မပးီသူ�ဖစ်ရြည။်
(၄) နိုငင်သံား၊ ဧည့်နိုငင်သံား သ့ုိြဟတု ်နိုငင်သံား�ပုခငွ့်ရသူ�ဖစ်ရြည။်
(ခ ) အဖွဲ ့အစညး်�ဖစ်ပါကလယ်ယာမ�ြတငွစုိ်က်ပျို းမရးလပုင်နး်ကုိအြနှတ်ကယ်လပုကုိ်ငလ်ိုမသာအစုိးရဌာန၊အစုိးရအဖွဲ ့ အစညး်၊
အစုိးရြဟတုမ်သာ အဖွဲ ့အစညး်၊ ကုြဏ္ ီသ့ုိြဟတု ်အသငး်အဖွဲ ့ �ဖစ်ရြည။်
၈။ မြို ့နယ်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့သည ်ဤဥပမေပါ �ပဋာနး်ချက်ြျားနငှ်အ့ည ီလယ်ယာမ�ြ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ကုိ ဝယ်ယူ�ခငး်၊ လလဲယ်ှ 
ရယူ�ခင်းသ့ုိြဟတု ်မပးကြး်သညကုိ် လက်ခ�ံခငး်�ပုသူအား လညး်မကာငး်၊ အမြ ွဆက်ခ�ံခငး်�ဖင့် လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ကုိ ရရှိ 
သူအားလညး်မကာငး်၊မ�ြ
လတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ရရှိ၍ စုိက်ပျို းမ�ြအ�ဖစ်မဖာေ်တုစုိ်က်ပျို းမပီးမနာက်ဤဥပမေနငှ့်အညီ လယ်ယာ 
မ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်မလျာက်ေားသူအားလညး်မကာငး်၊မြို ့နယ်ဦးစီးဌာနရံုးတငွသ်တြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ်အ့ညြီတှပ်ုံတငမ်5ကး မပးမဆာင် 
မစ၍ ြတှပ်ုံတငမ်ပးီ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်�ပုလက်ြတှ ်ေတုမ်ပးရြည။်

အခနး်(၃) 
လယယ်ာမ�ြ လပ်ုပိုငခ်ငွ့်ရရှိသ၏ူ အခွင့်အမရးြျား

၉။ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိသူသညမ်အာက်ပါအခငွ့်အမရးြျားကိ ုရရှိမစရြည်-
(က)လယ်ယာမ�ြကုိ လက်ရှိေားပိုငခ်ငွ့်၊ လယ်ယာမ�ြ လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ယင်းသ့ုိ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ြှ မပါေက်ွလာသည့် အကျို းအ�ြတကုိ် 
ခစံားပိုငခ်ငွ့်၊
(ခ ) လယ်ယာမ�ြကုိ အားလုံး�ဖစ်မစ၊ တစ်စိတတ်စ်ပိုငး်�ဖစမ်စ လုပပ်ိုငခ်ငွ့်အား သတြ်တှေ်ားမသာ စညး်ကြ်းချက်ြျားနငှ့် အညီ 
မရာငး်ချခငွ့်၊ မပါငန်ှံခငွ့်၊ ငာှးရြး်ခငွ့်၊ လလဲယ်ှခငွ့်နငှ့်မပးကြ်းခငွ့်၊
(ဂ ) လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ကုိ အမြဆွက်ခ�ံခငး်နငှ့်စပလ်ျဉး်၍အ�ငငး်ပာွးြမှပါမပါက်လာပါကတညဆဲ်ဥပမေနငှ့်အညသီက်ဆိုငရ်ာ 
တရားရံုး၏ အဆံုးအ�ဖတခ်ယံနူိုငခ်ငွ့်၊ 
(ဃ) သတြ်တှသ်ည့် စညး်ကြး်ချက်ြျားကုိ မဖာက်ဖျက်�ခငး် ြရှိ သမရွ့ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊
(င ) လယ်ယာမ�ြတငွ ်စုိက်ပျို းမရးလပုင်နး် ဖွံ့ မဖို းတိုးတက်မရး အတက်ွမကျးလက်သြဝါယြအသင်း၏ ရငး်နှီး�ြှု ပန်ှံြနှငှ့် 
လညး်မကာငး်၊ ပဂုလ္ကိရငး်နှီး�ြှု ပန်ှံသူြျားနငှ်လ့ညး်မကာငး် အကျို းတလူပုကုိ်ငခ်ငွ့်၊
(စ ) လယ်ယာမ�ြတငွ ်နိုငင်�ံခားသား သ့ုိြဟတု် နိုငင်�ံခားသားပါဝင ်မသာအဖွဲ ့အစညး်နငှ့် ပးူမပါငး်၍ �ပညမ်ောငစု်သြတ္ �ြနြ်ာ 
နိုငင်မံတာ ်နိုငင်�ံခားရငး်နှးီ�ြှု ပန်ှံြဥှပမေနငှ့်အညီ အကျို းတလူပုကုိ်ငခ်ငွ့်။
၁ဝ။ ဤဥပမေ ပေုြ် ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ နငှ့် ၉ တိ့ုပါ �ပဋာနး်ချက်ြျားသည် မ�ြနကုျနး်ချေား�ခင်းနငှ့် ြသက်ဆုိငမ်စရ။ 
၁၁။ မ�ြနကုျနး်ချေားမရးကိစ္ရပြ်ျားအတက်ွဤဥပမေအရ�ပုသည့် နညး်ဥပမေတငွ ်ေည့်သွင်း�ပဋာနး်ရြည။် 
အခန်း(၄) 
လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိသူ လိုက်နာရြည့် စညး်ကြး်ချက်ြျား
၁၂။ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့် ရရှိသူသည်-
(က) ဤဥပမေတငွ ်�ပဋာနး်ေားသည့်အတိုငး် လယ်ယာမ�ြကုိ လုပကုိ်ငရ်ြည။်
(ခ ) လယ်ယာမ�ြနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ ဝနက်ကီးဌာနက စညး်5ကပမ်သာ မ�ြခနွန်ငှ့် အ�ခားအခနွ်အခြျားကုိ မပးမဆာငရ်ြည။်
(ဂ ) လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ကုိ မရာငး်ချ�ခင်း၊ မပါငန်ှံ�ခင်း၊ ငာှးရြး်�ခငး်၊ လဲလယ်ှ�ခငး်နငှ့် မပးကြး်�ခငး်တိ့ုကို မဆာငရ်က်ွသည့် 
အခါ ဦးစီးဌာနကသတြ်တှသ်ည့် တံဆိပမ်ခါငး်ခနွန်ငှ့် စာချုပ်
စာတြး်ြတှပ်ုံတငခ်တိ့ုကုိ မပးမဆာင၍် သက်ဆုိငရ်ာမြို ့နယ် ဦးစီးဌာနရံုးတငွ် ြတှပ်ုံတငရ်ြည။်
(ဃ) တညဆဲ်ဥပမေနငှ့်အည ီအမြဆွက်ခ�ံခငး်�ဖင် ့လယ်ယာမ�ြ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ကုိ ရရှိသည့်အခါ သတြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အညီ 
သက်ဆိငုရ်ာမြို ့နယ်ဦးစီးဌာနရံုးတငွ် ြတှပ်ုံတငရ်ြည။် 
(င ) စုိက်ပျို းေတုလ်ပုြ်အှရငး်အနှီးအတက်ွသာ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ကုိမပါငန်ှံခငွ့်ရှမိပးီအစိုးရဘဏသ့ုိ်ြဟတုအ်စုိးရကအသိအ 
ြတှ�်ပုမသာ ဘဏတ်ငွသ်ာ မပါငန်ှံရြည။်
(စ ) သက်ဆိငုရ်ာလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့က တရားဝငခ်ျေား�ခငး်ြရှဘိ ဲကျူးမကျာလ်ပုကုိ်င�်ခငး် ြ�ပုရ။



(ဆ) လယ်ယာမ�ြကုိ ခငွ့်�ပုြနိ့်ြရရှိဘဲ အ�ခားနညး်သုံးစဲွ�ခင်းြ�ပုရ။
(ဇ ) လယ်ယာမ�ြကုိ ြလူစုိက်ပျို းလျက်ရှိမသာ သီးနှံအြျို းအစားြှအ�ခားသီးနှံအြျို းအစားသ့ုိ ခငွ့်�ပုချက်ြရှိဘ ဲမ�ပာငး်လဲ စုိက်ပျို း 
�ခငး်ြ�ပုရ။
(စျ ) ခိုငလ်ုံမသာအမ5ကာငး်�ပချက်ြရှိဘ ဲလယ်ယာမ�ြကုိ လှပေ်ား�ခငး်ြ�ပုရ။
(ည) လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့် ြရြကီာလအတငွး် သ့ုိြဟတု ်လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်နငှ့် စပလ်ျဉး်၍ အ�ငင်းပာွးြ�ှဖစ်မပါမနမသာ 
ကာလအတငွး် လယ်ယာမ�ြကုိ မရာငး်ချ�ခငး်၊ မပါငန်ှံ �ခငး်၊ ငာှးရြ်း�ခငး်၊ လလဲယ်ှ�ခင်း သ့ုိြဟတု ်မပးကြ်း�ခငး်ြ�ပုရ။
၁၃။ ဤဥပမေအာဏာတညမ်ပးီသည့်မနာက်လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်အ�ငငး်ပာွးြှအရှပ်အရငှး်�ဖစ်လာလျငဦ်းစီးဌာနတငွ ်ြတှပ်ုံတင် 
ေားမပးီြသှာ တရားဝငမ်�ဖရငှး် မဆာငရ်က်ွနိုငခ်ငွ့် ရှိသည။်
၁၄။ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိသူသည် လယ်ယာမ�ြ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်အားလုံးကုိ�ဖစ်မစ၊တစ်စိတတ်စ်ပိုငး်ကုိ�ဖစ်မစနိုငင်မံတာ ်အစုိးရ၏ 
ခငွ့်�ပုချက်ြရရှိဘ ဲြညသ်ည့်နိုငင်�ံခားသား သ့ုိြဟတု် နိုငင်�ံခားသားပါဝငသ်ည့် အဖွဲ ့အစညး် ကုိြျ မရာငး်ချ�ခငး်၊ မပါငန်ှံ�ခငး်၊ 
ငာှးရြး်�ခင်း၊ လလဲယ်ှ�ခငး် သ့ုိြဟတု် မပးကြး်�ခင်းြ�ပုရ။

အခနး်(၅)
လယယ်ာမ�ြစီြံခန့်ခွဲြအှဖွဲ ့ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ ့စညး်�ခငး်

၁၅။ �ပညမ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ့သည်-
(က) လယ်ယာစုိက်ပျို းမရးနငှ့် ဆညမ်�ြာငး်ဝနက်ကီးဌာန �ပညမ်ောငစု် ဝနက်ကီးက ဥက္ဋအ�ဖစ် လညး်မကာငး်၊ လယ်ယာစုိက်ပျို းမရး 
နငှ့် ဆညမ်�ြာငး်ဝနက်ကီးဌာန ေတုယိဝနက်ကီးက ေတုယိဥက္ဋ
အ�ဖစ်လညး်မကာငး်၊ မ5ကးတိုငန်ငှ့်မ�ြစာရငး် ဦးစီးဌာနညနွ5်ကားမရးြှူ းချုပက် အတငွး်မရးြှူ း အ�ဖစ်လညး်မကာငး်၊ သက်ဆုိငရ်ာ 
အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွဲ ့အစညး်ြျားြ ှအကကီး အြှူ းြျားက အဖွဲ ့ဝငြ်ျားအ�ဖစ်လညး်မကာငး် ပါဝငမ်သာဗဟိုလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲ
ြအှဖွဲ ့ကုိ ဖွဲ ့စညး်ရြည။် 
(ခ ) ပေုြ်ခွဲ(က)အရ ဖွဲ ့စညး်မသာ ဗဟိုလယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ကုိ အခါအားမလျာစွ်ာ �ပငဆ်ငဖ်ွဲ ့စညး်နိုငသ်ည။်
၁၆။ ဗဟိုလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့သည်-
(က) မအာက်ပါလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ အဆင့်ဆင်ကုိ့ ဖွဲ ့စညး် မပးရြည်-
(၁) တိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု ်�ပညန်ယ်လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့၊
(၂) ခရုိငလ်ယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွြဲအှဖွဲ ့ ၊
(၃) မြို ့နယ်လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့ ၊
(၄) ရပကွ်က် သ့ုိြဟတု် မကျးရာွအုပစု် လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့။
(ခ ) ပေုြ်ခွဲ(က)အရ ဖွဲ ့စညး်မသာ လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွြဲအှဖွဲ ့
အဆင့်ဆင့်ကုိ အခါအားမလျာစွ်ာ �ပငဆ်ငဖ်ွဲ ့စညး်နိုငသ်ည။်

အခန်း(၆) 
ဗဟိုလယယ်ာမ�ြစီြံခန့်ခွဲြအှဖွဲ ့၏ တာဝနန်င့်ှလပုပုိ်ငခ်ငွ့်ြျား

၁၇။ ဗဟိုလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့၏တာဝနန်ငှ့်လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ြျားြာှမအာက်ပါအတိုငး်�ဖစ်သည်- (က) တိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု် 
�ပညန်ယ်၊ ခရုိင၊် မြို ့နယ်နငှ့်ရပကွ်က် သ့ုိြဟတု် မကျးရာွအုပစု် လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှ အဖွဲ ့အဆင့် ဆင့်တိ့ု၏ တာဝနန်ငှ့် 
လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ြျားကုိသတြ်တှ�်ခငး်၊
(ခ ) လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့် ြတှပ်ုံတင�်ခငး်၊ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်�ပုလက်ြတှ ်ေတုမ်ပး�ခငး်၊ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး 
�ပုခငွ့်မပး�ခငး်နငှ့်အ�ငငး်ပာွးြမှ�ဖရငှး်�ခငး်တိ့ုနငှ့်စပလ်ျဉး်၍လြး်ညနွ�်ခင်းနငှ့် ကကီး5ကပက်ပွကဲ်�ခငး်၊
(ဂ ) လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ကုိ မရာငး်ချ�ခင်း၊ မပါငန်ှံ�ခင်း၊ ငာှးရြး်�ခငး်၊ လဲလယ်ှ�ခငး်၊ မပးကြး်�ခငး်တိ့ုနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ မဆာငရ်က်ွ
 သည့်ကိစ္ရပြ်ျားကုိ လြး်ညနွ�်ခငး်၊ ကကီး5ကပကွ်ပ်ကဲ�ခငး်၊



(ဃ) ပေုြ် ၁၉၊ ပေုြ်ခွဲ(ဂ)နငှ့်(ဃ)တိ့ုပါစီြခံန့်ခွဲမရး�ပစ်ေဏတ်စ်ရပရ်ပခ်ျြတှ�်ခငး်ခရံသူ၏လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ်ကုိ့ လည်းမကာငး် 
၊ပေုြ်၃၁နငှ့်အကျုးံဝငမ်သာလယ်ယာမ�ြကုိလညး်မကာငး်၊ ပေုြ် ၃၇အရ �ပစ်ေဏခ်ျြတှ�်ခငး် ခရံသူ၏ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်
ကုိလညး်မကာငး်�ပနလ်ညရု်ပသိ်ြး်�ခင်း၊
(င ) မကျးလက်မေသြျားနငှ့် မြို ့�ပမေသြျားတငွ ်တိုးတက်လျက်ရှိ မသာ လူဦးမရနငှ့် တိုးပာွးလာမသာ အိြမ်ောငစု်ြျားအတက်ွ 
အိြရ်ာတညမ်ဆာက်ရန ်လိုအပခ်ျက်အရ လယ်ယာမ�ြကုိအသံုး�ပုရနတ်ိုငး်မေသကကီးသို့ြဟတု�်ပညန်ယ်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှ
အဖွဲ ့၏ မကျးလက်နငှ့် မြို ့�ပအိြရ်ာစီြကိံနး်ြျား နငှ့်စပလ်ျဉး်သည့် တင�်ပချက်ြျားကုိ စိစစ်၍အတည�်ပု�ခငး်၊
(စ ) မကျးလက်မန�ပညသူ်လေူ၏ု လူမနြဘှဝ ဖွံ့ မဖို းတိုးတက်မရး နငှ့် သက်ဆိငုသ်ည့် စာသငမ်ကျာငး်၊ ကျနး်ြာမရးဌာန၊ မဆးရံု၊ 
မဆးမပးခန်း၊ စာ5ကည့်တိုက်၊ မကျးလက်မစျး၊ သုသာနန်ငှ့် အ�ခား လုိအပမ်သာ အမဆာက်အအံုြျားအတက်ွ လယ်ယာ မ�ြကုိ အသုံး 
�ပုရနကိ်စ္နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ တုိငး်မေသကကီးသ့ုိြဟတု ်�ပညန်ယ်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့၏ တင�်ပချက်ကုိစိစစ်မပးီ အတည�်ပု�ခငး်၊
(ဆ) လယ်ယာကဏဖွံ့ မဖို းတိုးတက်မရးအတက်ွ လက်ြလှယ်ယာြမှခတြ် ီစက်ြလှယ်ယာစနစ်သ့ုိ ကူးမ�ပာငး်ရာတငွလ်ိုအပသ်ည့် 
လယ်ယာသံုးစက်နငှ့် စက်ကိရယိာြျားေားရှိ�ခငး်၊ ဆနစ်ကြ်ျား၊သီးနှံသုိမလာှငသ်ည့်ဂိုမေါငြ်ျား၊ လုိအပမ်သာကုနေ်တုလ်ြး်
ြျားနငှ့်အမ�ခခအံမဆာက်အအံုြျား တညမ်ဆာက်ရာတငွ် လယ်ယာမ�ြကုိ အသံုး�ပုရနကိ်စ္နငှ့်စပလ်ျဉး်၍တိုငး်မေသကကီးသ့ုိြဟတု်
 �ပညန်ယ်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့၏ တင�်ပချက် ကုိ စိစစ်မပးီ အတည�်ပု�ခငး်၊
(ဇ ) လယ်ယာကဏ ဖွ့ံမဖို းတိုးတက်မရးအတက်ွ လက်ြလှယ်ယာ စနစ်ြှ မခတြ်စီက်ြလှယ်ယာစနစ်သ့ုိ ကူးမ�ပာငး်နိုငရ်န် လယ်ယာ 
မ�ြ�ပု�ပင�်ခငး်လပုင်နး်ြျားအတက်ွ လယ်ယာမ�ြကုိ အသံုး�ပုရနကိ်စ္နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ တိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု ်�ပညန်ယ်လယ်ယာ 
မ�ြ စီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့၏ တင�်ပချက်ကုိ စိစစ်မပးီ အတည�်ပု�ခငး်၊
(စျ ) မ�ြနကုျနး် လုပပ်ိုငခ်ငွ့်ချေားမရးနငှ့် ယငး်လပုပ်ိုငခ်ငွ့် ရရှိသူ ြျား၏ အခငွ့်အမရးဆုိငရ်ာြဝူါေြျား ချြတှ�်ခငး်၊ လြး်ညနွ် �ခငး် 
နငှ့် ကကီး5ကပ်ကွပကဲ်�ခငး်၊ 
(ည) မရွ့မ�ပာငး်မတာငယ်ာ ခတုေ်ငွစုိ်က်ပျို းမရးလပုင်နး်နငှ့် စပလ်ျဉး်၍ လြး်ညနွ�်ခငး်နငှ် ့ကကီး5ကပကွ်ပကဲ်�ခင်း၊
(ဋ ) လယ်ယာမ�ြနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ �ပညမ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့က အခါအားမလျာစွ်ာ မပးအပသ်ည့် လုပင်နး်တာဝနြ်ျားကုိ မဆာငရ်က်ွ 
�ခငး်။ 
၁၈။ ဗဟိုလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့သည ်ဤဥပမေပါ �ပဋာနး်ချက်ြျား အရ လယ်ယာမ�ြ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ကုိ မရာငး်ချ�ခငး်၊ 
မပါငန်ှံ�ခင်း၊ ငာှးရြး်�ခင်း၊ လဲလယ်ှ�ခငး်နငှ် ့မပးကြး်�ခငး်ကိစ္ရပြ်ျားအတက်ွ နစ်ှဦးသမဘာတစူာချုပကုိ် ရပကွ်က် သ့ုိြဟတု် 
မကျးရာွအုပစု် လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့၏ မရှ့ မြာှက် တွငခ်ျုပဆုိ်၍ သက်ဆုိငရ်ာ မြို ့နယ်ဦးစီးဌာနရံုး၌ ြတှပ်ုံတငရ်ာတငွ ်လယ် 
ယာမ�ြတနဖ်ိုးကုိ မေသနရ္အမ�ခအမနအရ ဆီမလျာမ်သာနနှး်ေား�ဖစ်မစရန ်သင့်မလျာသ်ည့် လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့အား 
လပုပ်ိုငခ်ငွ့်အပန်ငှး်နိုငသ်ည။် 

အခနး်(၇) 
စညး်ကြ်းချကြ်ျားကိုလိုကန်ာရန ်ပျကက်ကွ၍် အမရးယ�ူခငး်

၁၉။ ဤဥပမေ ပေုြ် ၁၂ ပါ စညး်ကြး်ချက်အားလုံးကုိ�ဖစမ်စ၊ စညး်ကြ်း ချက်တစ်ခခုကုို�ဖစ်မစ လုိက်နာရနပ်ျက်ကွက်လျင ်ဝနက်ကီး 
ဌာနက ဤကိစ္ အလိ့ုငာှ ခန့်အပသ်ည့် လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့သည ်ဤဥပမေနငှ့် ဤဥပမေအရ ေတု�်ပနမ်သာ နညး်ဥပမေြျား 
နငှ့်အညီ စံုစြး်စစ်မဆး မပးီမနာက်မအာက်မဖာ�်ပပါ အြနိ့်တစ်ရပကုိ်�ဖစ်မစ၊ တစ်ရပေ်က်ပို၍�ဖစ်မစချြတှန်ိုငသ်ည်-
(က) သတြ်တှသ်ည့်ေဏမ်5ကးမင ွမပးမဆာငမ်စ�ခငး်၊
(ခ ) သတြ်တှသ်ည့်နညး်လြး်အတိုငး် လယ်ယာမ�ြကုိ မဆာငရ်က်ွမစ�ခငး်၊
(ဂ ) လယ်ယာမ�ြမပါြ ှနငှေ်တုေ်ိုက်သူြျားကုိနငှေ်တု�်ခငး်၊
(ဃ) လယ်ယာမ�ြမပါတငွ ်ခငွ့်�ပုချက်ြရှိဘမဲဆာက်လပုေ်ားမသာ အမဆာက်အအံုြျားကုိဖယ်ရာှး�ခင်း။
၂ဝ။ ပေုြ် ၁၉ ပါ လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့သညယ်ငး်ပေုြ်အရ ချြတှ ်မသာအြနိ့်ကုိလယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိသူကလိုက်နာ�ခငး်
ြရှိလျငယ်ငး် အြနိ့်ပါသတြ်တှရ်က်မကျာလ်နွပ်ါကသကဆုိ်ငရ်ာတရားရံုးသ့ုိဦးတိုက်မလျာက်ေား တရားစဲွဆုိနိုငသ်ည။်
၂၁။ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိသူသညဝ်နက်ကီးဌာနကစညး်5ကပမ်ကာက်ခသံည့်အခနွအ်ခြျားကုိမပးမဆာငရ်နပ်ျက်ကွက်လျင် 
တညဆဲ်ဥပမေြျားနငှ့်အညေီိုအခနွအ်ခြျားကုိ ကျနမ်င�ွဖစ်ဘသိက့ဲသ့ုိ မကာက်ခ�ံခငး် ခရံြည။်



အခနး်(၈)
လယယ်ာမ�ြလပုပ်ိုငခွ်င့် အ�ငငး်ပွားြမှ�ဖရငှး်�ခငး်နှင့် အယခူ�ံခငး်

၂၂။ လယ်ယာမ�ြ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ အ�ငငး်ပာွးြကုိှရပကွ်က်
သ့ုိြဟတုမ်ကျးရာွအုပစု်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွြဲအှဖွဲ ့သညြ်လူြခှငး် ဖငွ့်လစ်ှ
၍ စံုစြ်းစစ်မဆး�ခင်း၊ 5ကားနာ�ခငး်နငှ့်ဆံုး�ဖတ�်ခငး်�ပုရြည။်
၂၃။ (က) ရပကွ်က်နငှ့်မကျးရာွအုပစု် လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့က ပေုြ် ၂၂ အရ ချြတှမ်သာအြနိ့် သ့ုိြဟတုဆံု်း�ဖတခ်ျက်ကုိ 
ြမကျနပသူ်သညယ်ငး်အြနိ့်သ့ုိြဟတု ်ဆံုး�ဖတခ်ျက်ကုိ ချြတှသ်ည့်မနြ့ရှက်မပါင်း၃ဝ အတငွး်  သက်ဆုိငရ်ာမြို ့နယ်လယ်ယာမ�ြ
စီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့သ့ုိသတြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အညအီယူခနံိုငသ်ည။်
(ခ ) မြို ့နယ်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့သညရ်ပကွ်က်နငှ့်မကျးရာွအုပစု်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ကချြတှသ်ည့်အြနိ့် သ့ုိြဟတု် 
ဆံုး�ဖတခ်ျက်ကုိအတည�်ပု�ခငး်၊�ပငဆ်င�်ခငး်သ့ုိြဟတုပ်ယ်ဖျက်�ခငး်�ပုနိုငသ်ည။်
၂၄။ (က)ပေုြ်၂၃၊ပေုြ်ခွဲ(ခ)အရမြို ့နယ်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ကချြတှမ်သာအြနိ့်သ့ုိြဟတုဆံု်း�ဖတခ်ျက်ကုိုိ ြမကျနပသူ် 
သညယ်ငး်အြနိ့်သို့ြဟတုဆံု်း�ဖတခ်ျက်ကချြတှသ်ည့်မနြ့ရှက်မပါငး် ၃ဝ အတငွး် သက်ဆုိငရ်ာခရုိင ်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအ
ဖွဲ ့သ့ုိသတြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အညီအယူခနံိုငသ်ည။် စီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့က ချြတှသ်ည့် အြနိ့်သို့ြဟတုဆံု်း�ဖတခ်ျက်ကုိ အတည�်ပု�ခငး်၊
�ပငဆ်င�်ခင်းသ့ုိြဟတု ်ပယ်ဖျက်�ခငး်�ပုနိုငသ်ည။်
၂၅။ (က) ပေုြ် ၂၄၊ ပေုြ်ခွဲ(ခ)အရ ခရုိငလ်ယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့က ချြတှမ်သာ အြနိ့်သ့ုိြဟတုဆ်ုံး�ဖတခ်ျက်ကုိ ြမကျနပသူ် 
သညယ်ငး်အြနိ့်သို့ြဟတုဆံု်း�ဖတခ်ျက်ကုိချြတှသ်ည့်မနြ့ရှက်မပါငး် ၆ဝ အတငွး် သက်ဆုိငရ်ာတိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု�်ပညန်ယ်
လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့ သ့ုိသတြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အညအီယူခနံိုငသ်ည။်
(ခ ) တိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု�်ပညန်ယ်လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြ ှအဖွဲ ့သည ်ခရိငုလ်ယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့က ချြတှသ်ည့် အြနိ့် 
သ့ုိြဟတုဆံု်း�ဖတခ်ျက်ကုိအတည�်ပု�ခငး်၊ �ပငဆ်င ်�ခငး် သ့ုိြဟတုပ်ယ်ဖျက်�ခငး်�ပုနိုငသ်ည။်
(ဂ ) တိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု�်ပညန်ယ်လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြ ှအဖွဲ ့၏ ဆံုး�ဖတခ်ျက်သညအ်မပးီအ�ပတ�်ဖစ်မစရြည။်

အခနး်(၉)
နစ်နာမ5ကးနငှ့်မလျာ်မ5ကးြျား

၂၆။ တညဆဲ်ဥပမေတစ်ရပရ်ပတ်ငွ ်ြညသ့ုိ်ပငပ်ါရှိမစကာြနူိုငင်မံတာ ်အကျို းငာှ�ဖစ်မစ၊ အြျား�ပညသူ်အကျို းငာှ�ဖစ်မစ သိြ်းယူ 
သည့်လယ်ယာ မ�ြနငှ့်ယငး်လယ်ယာမ�ြမပါ၌ အမဆာက်အအံု�ဖင့်တိုးတက်မကာငး်ြနွ် မစရန�်ပု�ပင�်ခငး်အပါအဝင် ြလူလယ် ယာ 
မ�ြ လုပပ်ိုငခ်ငွ့ရ်ရှိေားသူမဆာငရ်က်ွေားသည့်ကိစ္ရပြ်ျားအတက်ွနစ်နာြလှုံးဝြရှိမစရနမ်လျာမ်5ကးမပး�ခငး်နငှ့်အ�ခား နညး်လြး် 
�ဖင့်စီြမံဆာငရ်က်ွ�ခငး်တိ့ုကိုသက်ဆုိငရ်ာက�ပုလပုမ်ပးနိုငမ်ရးနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ဗဟိုလယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွြဲအှဖွဲ ့သညလ်ိုအပသ်လို
ညှိနငှး်မဆာငရ်က်ွရြည။်
၂၇။ ပေုြ် ၁၇၊ ပေုြ်ခွဲ(ဃ)အရဗဟိုလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့ကလယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့ ်ကုိလညး်မကာငး်၊ လယ်ယာမ�ြကုိ 
လညး်မကာငး် �ပနလ်ညရု်ပသိ်ြ်း�ခငး်ခရံသူသညမ်လျာမ်5ကးရေိုက်ခငွ့်ြရှမိစရ။

အခနး်(၁ဝ)
လယယ်ာမ�ြကို အသုံးချ�ခငး်

၂၈။ ြလူစုိက်ပျို းလျက်ရှိသည့်သီးနှံအြျို းအစားြအှ�ခားသးီနှံအြျို းအစား သ့ုိမ�ပာငး်လ ဲစုိက်ပျို းခငွ့်�ပုရန် မလျာက်ေား ချက်နငှ့် 
စပလ်ျဉး်၍-
(က) ဗဟိုလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့သညန်ိုငင်မံတာ၏် အဓကိစားသံုးသီးနှံ�ဖစ်သည့်ဆနစ်ပါးဖလူုံြကုိှ ေိခိုက်ြြှရှမိစမရး အတက်ွ 
သတြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အညစိီစစ်မပးီ လယ်မ�ြတငွအ်�ခားသီးနှံမ�ပာငး်လစုိဲက်ပျို းရန် ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။် 
(ခ ) သက်ဆိငုရ်ာတိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု ်�ပညန်ယ်လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့သညလ်ယ်မ�ြြတှစ်ပါး လယ်ယာမ�ြတငွသီ်းနှံ 



မ�ပာငး်လစုိဲက်ပျို းရန�်ဖစ်ပါက သတြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အညစိီစစ်မပးီ ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။် 
၂၉။ နိုငင်မံတာ၏်မရရညှအ်ြျို းသားအကျို းစီးပာွးအလိ့ုငာှစီြကိံန်းလပုင်နး်ကကီးြျားအတက်ွလယ်ယာမ�ြကုိအ�ခားနညး်�ဖင့် အသံုး 
�ပုရနသ်က်ဆုိငရ်ာစီြကိံန်း အမကာငအ်ေညမ်ဖာြ်ည့် ဝနက်ကီးဌာနသညဗ်ဟို လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့၏ သမဘာေားြတှ ်ချက် 
ရယူမပီး�ပညမ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့၏ ခငွ့်�ပုချက်�ဖင့်မဆာငရ်က်ွနိုငသ်ည။်

၃ဝ။ အြျား�ပညသူ်အကျို းငာှ လယ်ယာမ�ြကုိ အ�ခားနညး်�ဖင့်အသံုး�ပု ရနမ်လျာက်ေားချက်နငှ့် စပလ်ျဉး်၍-

(က) ဗဟိုလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့သညလ်ယ်မ�ြကုိအ�ခားနညး်�ဖင့်အသံုး�ပုနိုငမ်ရးအတက်ွတိုငး်မေသကကီးသ့ုိြဟတု ်�ပညန်ယ် 
လယ်ယာမ�ြ စီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့၏ စိစစ်မောက်ခခံျက်�ဖင့် ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(ခ ) သက်ဆိငုရ်ာတိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု ်�ပညန်ယ်အစုိးရအဖွဲ ့ သည် လယ်မ�ြြတှစ်ပါး လယ်ယာမ�ြကုိ အ�ခားနညး်�ဖင့် အသံုး 
�ပုနိုငမ်ရးအတက်ွ တိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု ်�ပညန်ယ်လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြအှဖွဲ ့၏ စိစစ်မောက်ခခံျက်�ဖင့်ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
၃၁။ ပေုြ်၃ဝအရအ�ခားနညး်အသံုး�ပုရနခ်ငွ့်�ပုချက်ရရှိမပးီမနာက်ခငွ့်�ပုသည့်မနရ့က်ြမှ�ခာက်လအတငွး်လယ်ယာမ�ြကုိ သတြ်တှ် 
သည့် နညး်လြး်အတိုငး် စတငအ်သုံးြ�ပုလျင ်မသာလ်ညး်မကာငး်၊သတြ်တှက်ာလအတငွး် လပုင်နး်မပးီစီး�ခငး် ြရှိလျငမ်သာ် 
လညး်မကာငး် ဗဟိုလယ်ယာ မ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့သည ်ယင်းလယ်ယာမ�ြကုိ�ပနလ်ညသိ်ြး်ယူနိုငသ်ည။်

အခန်း(၁၁)
လယယ်ာမ�ြကို စြီခံန်ခ့ွဲ�ခငး်

၃၂။ နိုငင်မံတာအ်ကျို း�ဖစ်ေနွး်မစြည့် စီြကိံနး်ြျားအတက်ွ လယ်ယာ မ�ြကုိ သိြး်ယရူာတငွ ်အနညး်ဆံုး လိုအပမ်သာ ပြာဏ 
ကုိသာ သိြး်ယူရြည။် စီြကိံနး်အား သတြ်တှက်ာလအတငွး် အ�ြန်ဆံုးမပးီစးီမစရန ်အမကာင ်အေညမ်ဖာရ် ြည�်ဖစ်မပးီ စီြကိံနး် 
ြျား မဆာငရ်က်ွ�ခင်းြ�ပုမတာပ့ါက ြလူ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိေားမသာ ပဂု္ို လ၊် အဖွဲ ့အစညး်ေ ံ�ပနလ်ည ်မပးအပရ်ြည။်
၃၃။ �ပညမ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ့ကမသာလ်ညး်မကာငး်၊ ဤကိစ္အလိ့ုငာှ �ပညမ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ့က ခန့်အပမ်သာ အာဏာပိုင ်ကမသာ် 
လညး်မကာငး် အ�ခားနညး် အြနိ့်ဆင့်ဆုိသညြ်တှစ်ပါး ကျ၊ဲ နာွး၊ စားကျက်ြျားနငှ့် ရာွဘုံမ�ြြျားကုိ ြပျက်စီး မစဘ ဲဆက်လက် 
ေားရှိရြည။်
၃၄။ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရိငုး်ြျား စီြခံန့်ခွဲမရးဗဟိုမကာြ်တကီ စုိက်ပျို းမရးနငှ့် မြးွ�ြူမရးလပုင်နး်ြျားအတက်ွ လပုပ်ိုငခ်ငွ့် 
သ့ုိြဟတု ်အသံုး�ပုခငွ့်မပးေားသည့် မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျားနငှ်စ့ပလ်ျဉး်၍သီးနှံ စုိက်ပျို းေတုလ်ပုြ် ှတညမ်ငြိသ်ည့်အခါ 
လယ်ယာမ�ြအ�ဖစ် မ�ပာငး်လသဲတြ်တှမ်ပးီ ဤဥပမေတငွ ်အကျုးံဝငမ်စရြည။်

အခန်း(၁၂)
�ပစ်ြနှင့်ှ �ပစေ်ဏြ်ျား

၃၅။ ြညသ်ည့်လယ်ယာမ�ြ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိသူြဆုိ ပေုြ် ၁၉ အရ ချြတှ ်မသာအြနိ့်ကုိ�ဖစ်မစ၊ ဤဥပမေအရ လယ်ယာမ�ြလပုပ်ိုငခ်ငွ့် 
အ�ငင်းပာွးြ ှတငွ ်ချြတှမ်သာ အြနိ့် သ့ုိြဟတု ်ဆံုး�ဖတခ်ျက်ကုိ�ဖစ်မစ လိုက်နာရနပ်ျက်ကွက်မ5ကာငး် 
�ပစ်ြေှငရ်ာှးစီရင�်ခငး်ခရံလျင ်ေုိသူကုိ အနညး်ဆံုး မ�ခာက်လြ ှအြျားဆံုးနစ်ှနစှအ်ေ ိမောငေ်ဏခ်ျြတှရ်ြည့်�ပင ်အနညး်ဆံုး
ကျပသံု်းသိန်းြ ှအြျားဆံုး ကျပင်ါးသိနး်အေ ိမငေွဏခ်ျြတှန်ိုငသ်ည။်
၃၆။ ပေုြ် ၁၉အရ ချြတှမ်သာအြနိ့်ကုိလိုက်နာရနပ်ျက်ကွက်မ5ကာငး်�ပစ်ြေှငရ်ာှးစီရင�်ခငး်ခရံသူသည်ယခငက်အလားတ ူ�ပစ်ြှ 
�ဖင့် �ပစ်ြ ှေငရ်ာှးစီရင�်ခငး်ခခံဲ့ရလျင ်ေပြ်ကံျူးလနွမ်သာ �ပစ်ြအှတက်ွ ပေုြ် ၃၅ ပါ အြျားဆံုးမောငေ်ဏ ်ချြတှ�်ခငး် ခရံြည။်
၃၇။ ြညသ်ည့်လယ်ယာမ�ြ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိသူြဆို ပေုြ် ၁၄ ပါ တား�ြစ် ချက်ကုိ မဖာက်ဖျက် ကျူးလနွမ်5ကာငး် �ပစ်ြေှငရ်ာှး စီရင် 
�ခငး်ခရံလျင ်ေုိသူ ကုိ အနည်းဆံုးတစ်နစ်ှြှ အြျားဆံုးသံုးနစ်ှအေ ိမောငေ်ဏခ်ျြတှရ်ြည့် �ပင ်ကျပ ်၁ဝ သိနး်မအာက် ြနညး် 
သည့် မငေွဏကုိ်လညး် ချြတှရ်ြည။်ေိ့ု�ပင ်�ပစ်ြနှငှ့်သက်ဆုိငမ်သာ မငနွငှ့် ပစ္ညး်ြျားကုိ �ပညသ့ူ်ဘဏာအ�ဖစ် သိြး်ဆညး်ရြည။်



အခနး်(၁၃) 
အမေမွေွ

၃၈။ မတာငသူ်လယ်သြားြျား၏ လြူစီှးပာွးမရးဘဝ �ြင့်ြားတိုးတက် မစမရးကုိ မရးှရှ၍ �ပဋာနး်ေားမသာ ဥပမေြျားအတိုင်း 
မတာငသူ်လယ်သြား အဖွဲ ့အစညး်ကိ ုဖွဲ ့စညး်နိုငသ်ည။်
၃၉။ ဤဥပမေအရ ဖွဲ ့စညး်သည့် လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ အဆင့်ဆင့် တွင် ပါဝငမ်သာ အဖွဲ ့ဝငြ်ျားသည ်�ပစ်ြဆုိှငရ်ာဥပမေပေုြ် 
၂၁ ပါ အဓပိာ္ယ် အရ �ပညသ့ူ်ဝနေ်ြး်�ဖစ်သညဟ် ုြတှယူ်ရြည။်
၄ဝ။ ဤဥပမေနငှ့်အည�ီဖစ်မစ၊ ဤဥပမေအရ�ပုသည့် နညး်ဥပမေြျားနငှ့်အည�ီဖစ်မစ သမဘာရုိး�ဖင့် မဆာငရ်က်ွသည့် ကိစ္တစ်ရပ် 
ရပအ်တက်ွ လယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့အဆင့်ဆင်ရ့ှိ အဖွဲ ့ဝငြ်ျားကုိ ြညသ်ည့်တရားရံုး တငွြ်ျ တရားစဲွဆုိခငွ့် ြရှိမစရ။
၄၁။ ပေုြ် ၃၇ အရ တရားစဲွဆုိမသာ�ပစ်ြကုိှ ရအဲမရးယူပိုငခ်ငွ့်ရှမိသာ �ပစ်ြအှ�ဖစ ်သတြ်တှသ်ည။်
၄၂။ ဤဥပမေပါ �ပဋာနး်ချက်ြျားကိ ုအမကာငအ်ေညမ်ဖာမ်ဆာငရ်က်ွ ရာတငွ်-
(က) ဝနက်ကီးဌာနသညလ်ိုအပပ်ါကနညး်ဥပမေြျား၊စညး်ြျဉး်နငှ့စ်ညး်ကြး်ြျားကုိ�ပညမ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ့၏သမဘာတညူ ီချက်�ဖင့် 
ေတု�်ပနန်ိုငသ်ည။်
(ခ ) ဗဟိုလယ်ယာမ�ြစီြခံန့်ခွဲြှအဖွဲ ့နငှ့်ဦးစီးဌာနတိ့ုသညလ်ိုအပပ်ါကအြနိ့်မ5ကာ�်ငာစာ၊အြနိ့်၊ညနွ5်ကားချက်နငှ့်လပုေ်ုံး လပုန်ညး် 
ြျားကုိ ေတု�်ပနန်ိုငသ်ည။် 
၄၃။ မအာက်ပါဥပမေြျားကုိ ဤဥပမေ�ဖင့် ရုပသိ်ြး်လိုက်သည်-
(က) ၁၉၅၃ ခနုစ်ှ၊ လယ်ယာမ�ြနိုငင်ပံိုင�်ပုလပုမ်ရးအက်ဥပမေ၊
(ခ ) ၁၉၆၃ ခနုစ်ှ၊ သီးစားချေားမရးဥပမေ၊
(ဂ ) ၁၉၆၃ ခနုစ်ှ၊ မတာငသူ်လယ်သြားအခငွ့်အမရး ကာကွယ် သည့်ဥပမေ။

�ပညမ်ောငစု်သြတ္�ြနြ်ာနိုငင်မံတာ ်ဖွဲ ့စညး်ပုံအမ�ခခဥံပမေအရ ကျန်ုပလ်က်ြတှမ်ရးေိုးသည။်

(ပံု)

သနိး်စနိ်
နုိငင်မံတာသ်ြ္တ

�ပညမ်ောင်စသုြ္တ�ြနြ်ာနိုငင်မံတာ်


