လယ်ယာမ ြဥပမေ
(၂ဝ၁၂ ခုနှစ၊် ပည်မောင်စလ
ု ွတမ
် တာ်ဥပမေအြှတ် ၁၁။)
၁၃၇၃ ခုနစ
ှ ်၊ တန်ခးူ လဆန်း ၈ ရက်
(၂ဝ၁၂ ခုနှစ၊် ြတ်လ ၃ဝ ရက်)
ပည်မောင်စုလွတမ
် တာ်သည် ဤဥပမေကို ပဋာန်းလိက
ု ်သည်။
အခန်း(၁)
အြည်၊ စတင်အာဏာတည် ခင်းနှင့် အဓိပ္ာယ်ဖင
ွ ့်ဆိုချက်ြျား
၁။ ဤဥပမေကိုလယ်ယာမ ြဥပမေဟုမခါတွင်မစရြည်။
၂။ ဤဥပမေသည် နိုင်ငံမတာ်သြ္တက အြိန့်မ5ကာ် ငာစာ ဖင့် သတ်ြှတ်သည့်မန့ရက်တွင် စတင်အာဏာတည်ရြည်။
၃။ ဤဥပမေတွင်ပါရှိမသာ မအာက်ပါစကားရပ်ြျားသည်မဖာ် ပပါအတိုင်း အဓိပ္ာယ်သက်မရာက်မစ ရြည် (က) လယ်ယာမ ြ ဆိုသည်ြှာ လယ်မ ြ၊ ယာမ ြ၊ ကိုင်းကျန်းမ ြ၊ မတာင်ယာမ ြ၊ နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိုးမသာမ ြ၊ဓနိမ ြ၊ဥယျာဉ်မ ြ
ဟုမသာ်လည်းမကာင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ပန်းြန်စိုက်ပျိုးသည့် ခံမ ြဟုမသာ်လည်းမကာင်း၊မ ြနုကျန်းမ ြဟုမသာ်လည်းမကာင်း
သတ်ြှတ် သည်မ
့ ြြျားကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်မြို ့ နယ်နိြိတ်၊ မကျးရွာနယ်နိြိတ်အတွင်းရလူမနအိြ်ရာြျား၊ ဘာသာမရး
အမဆာက်အအုံနှင့်ပရဝဏ်ြျား၊ အြျားပိုင်ဆိုင်၍ စိုက်ပျိုးမရးအတွက်အသုံးြ ပုမသာမ ြြျား ြပါဝင်။
(ခ) လယ်မ ြ ဆိုသည်ြှာ သဘာဝအရမသာ်လည်းမကာင်း၊ လူတို့ဖန်တီးမသာ နည်းလြ်းအရမသာ်လည်းမကာင်း စိုက်ပျိုးမရရယူမပီး
မရေိန်းသိြ်းနိုင်မစရန်မဆာင်ရွက်ေားသည့် စပါးသီးနှံအဓိကစိုက်ပျိုးမသာမ ြကိုဆိုသည်။
(ဂ) မ ြနုကျန်းမ ြ ဆိုသည်ြှာ မရမအာက်သို့နစ် ြုပ်ခဲ့မပီး နှစ်စဉ်မရမ5ကာင်းအမနအေားအရမ ြသားနှင့်ပုံသဏာန်မ ပာင်းလဲသည့်
ခိုင်မြဲြှြရှိမသာမ ြကို ဆိုသည်။
(ဃ) လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံမတာ်သည် မ ြယာအားလုံး၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင် ဖစ်၍လယ်ယာမ ြကိုစိုက်ပျိုးေုတ်
လုပ်ြှတိုးတက် ြင့်ြားမစရန်အလို့ငှာ ဤဥပမေ၊ ဤဥမပေအရ ေုတ် ပန်သည့် နည်းဥပမေ၊ စည်းြျဉ်း၊ စည်းကြ်းြျားနှင့်အညီ
လက်ဝယ်ေားရှိ၍ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် အသုံးချခွင့် ပု ခင်းကိုဆိုသည်။ သို့ရာတွင် မ ြမပါ မ ြမအာက်ရှိ မကျာက်ြျက်၊သတ္ု၊မရနံနှင့်
ဓာတ်မငွ ့ စသည့် သဘာဝသယံဇာတြျား ေုတ်ယူအသုံးချခွင့် ြပါဝင်။
(င) မတာင်သူလယ်သြား ဆိုသည်ြှာ မအာက်မဖာ် ပပါတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကိုက်ညီသူကိုဆိုသည် (၁) မ ြကိုအသုံး ပု၍ စိုက်ပျိုးမရးလုပ်ငန်း သို့ြဟုတ် မြွး ြူမရးလုပ်ငန်း သို့ြဟုတ် လုပ်ငန်း
နှစ်ရပ်စလုံးကို ြိြိ၏ အဓိကအသက်မြွးဝြ်းမကျာင်းအ ဖစ် ြိြိကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သူသို့ြဟုတ် ြိြိကိုယ်တိုင်အစဉ်တစိုက်လုပ်ကိုင်
ခဲ့သူ၊
(၂) ဆိုင်ရာနှစ်တွင် မ ြကိုအသုံး ပု၍ စိုက်ပျိုးမရးလုပ်ငန်း သို့ြဟုတ် မြွး ြူမရးလုပ်ငန်း သို့ြဟုတ်လုပ်ငန်းနှစ်ရပ်လုံးကို ြိြိ၏
အဓိကအသက်မြွးဝြ်းမကျာင်းအ ဖစ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချိန် တစ်မလျာက်လုံး ကိုယ်တိုင်ကကီး5ကပ်လုပ်ကိုင်သူ၊
(၃) မ ြကိုအသုံး ပု၍ ရာသီသီးနှံ၊ ဥယျာဉ် ခံသီးနှံ၊ နှစ်ရှည်သီးနှံြျား စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ရန်သို့ြဟုတ် စီးပွား ဖစ် မြွး ြူမရးလုပ်ငန်း
ကို လုပ်ကိုင်ရန်အလို့ငှာ အရင်းအနှီး ြတည် စိုက်ေတ
ု ်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချိန် တစ်မလျာက်လုံးကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သူသို့ြဟုတ်
ကကီး5ကပ်စီြံလုပ်ကိုင်သူ၊
(၄) မ ြကိုအသုံး ပု၍ စိုက်ပျိုးမရး၊ မြွး ြူမရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းြျားတွင် ပါဝင်မဆာင်ရွက်မနသူ၊
(၅) စိုက်ပျိုးမရး၊ မြွး ြူမရးလုပ်ငန်းြျားနှင့် ယင်းတို့နှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိမသာ ေုတ်လုပ်ြလ
ှ ုပ်ငန်းအလို့ငှာ မ ြကိုအသုံး ပု၍
ပျိုးပင်၊ြျိုးမစ့၊ြျိုးနှင့်သားမပါက်ြျားကိုယ်တိုင်ေတ
ု ်လုပ်မရာင်းချသူ။
(စ) မတာင်သူလယ်သြားအိြ်မောင်သားစု ဆိုသည်ြှာ မသွးသားမတာ်စပ်၍ ဖစ်မစ၊ အိြ်မောင်ြှ ဖင့်မတာ်စပ်၍ ဖစ်မစ၊အတူတကွ
မနေိုငလ
် ျက် ၎င်းအိြ်မောင်သားစုတွင် အကကီးအကဲ ဖစ်သူ မတာင်သူလယ်သြားတစ်ဦး၏ ြိသားစုဝင်ြျားကို ဆိုသည်။
(ဆ) အိြ်မောင်သားစုအကကီးအကဲ ဆိုသည်ြှာ အိြ်မောင်သားစုတစ်စု၏ အကကီးအကဲ ဖစ်၍ေိုအိြ်မောင်သားစုတွင်လုပ်ငန်းြျား
ကို မခါင်းမဆာင်လုပ်ကိုင်သူကို ဆိုသည်။
(ဇ) အမဆာက်အအုံ ဖင့် တိုးတက်မကာင်းြွန်မစရန် ပု ပင် ခင်း ဆိုသည်ြှာ လယ်ယာမ ြကို လက်ရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏သို့ြဟုတ်
ေိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ လက်ရှိြရြီ ယင်းလယ်ယာမ ြကိုအ ခားလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူြျား၏စရိတ် ဖင့်မသာ်လည်းမကာင်း၊လုပ်အား ဖင့်

မသာ်လည်းမကာင်း ပု ပင် ခင်းမ5ကာင့် လယ်ယာမ ြ၏တန်ဖိုးကို ောဝစဉ် ြင့်မစသည့် ပု ပင် ခင်းကို ဆိုလိုသည်။ယင်းစကားရပ်
တွင်လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူမနေိုင်ရန် သို့ြဟုတ် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအမောက်အပံ့ ဖစ်မစရန်တည်မဆာက် ပုလုပ်ေားမသာ
အမဆာက်အအုံ၊မရေုတ်မရသွင်းအတွက်လုပ်မဆာင်ေားြှြျား၊ဆည်မ ြာင်းြျား၊ကန်ြျား၊မရတွင်းြျား၊မရကာတာြျား၊လြ်းြျား
နှင့်အ ခားမသာောဝစဉ်တိုးတက်မကာင်းြွန်မစရန် ပုလုပ်သည့် လုပ်မဆာင် ြှြျားပါဝင်သည်။ သို့ရာတွင် ေွန်ယက်စိုက်ပျိုးမရး
အတွက် မ ြရှင်း ခင်း၊ ကန်သင်း ပုလုပ် ခင်းနှင့် ောဝစဉ် ြတည်မြဲသည့်တိုးတက်မကာင်းြွန်မစရန် ပု ပင်မသာလုပ်မဆာင်ေားြှ
ြျားြပါဝင်။
(စျ ) အုပ်ေိန်းသူ ဆိုသည်ြှာ အရွယ်ြမရာက်မသာ သူကို မသာ်လည်းမကာင်း၊ စိတ်မပါ့သွပ်သူကိုမသာ် လည်းမကာင်း၊ေိုသူ တစ်ဦး
ဦး၏ပစ္ည်းကို သို့ြဟုတ် ပစ္ည်းနှင့်တကွ လူကိုမသာ်လည်းမကာင်း၊ အုပ်ေိန်းမစာင့်မရှာက်မရးအတွက်သက်ဆိုင်ရာစီရင် ပိုင်ခွင့်
အာဏာရှိသည့် တရားရုံးက ခန့်အပ်သူကို ဆိုသည်။
(ည) မတာင်သူလယ်သြားအဖွဲ ့ အစည်းဆိုသည်ြှာမကျးလက်စီးပွားမရးဖွံ့ မဖိုးတိုးတက်ြှအတွက်အမောက်အကူ ပုမစရန် ေုတ် ပန်
ေားမသာ ဥပမေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ ဖွဲ ့ စည်းေားမသာ မတာင်သူလယ်သြားအဖွဲ ့ အစည်းကို ဆိုသည်။
(ဋ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်ြှာ ပည်မောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးမရးနှင့် ဆည်မ ြာင်းဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဌ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်ြှာ မ5ကးတိုင်နှင့်မ ြစာရင်းဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂)
လယ်ယာမ ြကို လုပ်ပင
ို ်ခွင့် ပု ခင်း
၄။ လယ်ယာမ ြကို အသုံး ပုခွင့်ရရှိေားသူသည် လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့ြဟုတ် မကျးရွာအုပ်စု
လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ြှတစ်ဆင့် မြို ့ နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ သတ်ြတ
ှ ်ချက်ြျားနှင့်အညီမလျာက်ေားရြည်။
၅။ မြို ့ နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် ပုေ်ြ ၄ အရ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိ ရန် မလျာက်ေားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်ြှတ်ချက်ြျား
နှင့်အညီ စိစစ်မပီး သက်ဆိုင်ရာ မြို ့ နယ်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သို့ တင် ပရြည်။
၆။ မြို ့ နယ်လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည် ဤဥပမေအာဏာတည် သည့်မန့ရက်တွင် တည်ရှိမနမသာ
လယ်ယာမ ြြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မအာက်ပါ လူပုဂ္ိုလ် သို့ြဟုတ် အဖွဲ ့ အစည်းအား သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏
သမဘာတူညီချက် ဖင့်မြို ့ နယ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင်သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီြှတ်ပုံတင်မ5ကးမပးမဆာင်မစ၍ြှတ်ပုံတင်မပီးလယ်ယာ
မ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုလက်ြတ
ှ ် ေုတမ
် ပးရြည်(က) လူပုဂ္ိုလ် ဖစ်ပါက(၁) လယ်ယာမ ြကို အသုံး ပုခွင့် ရရှိေားမသာ ေိုအိြ်မောင်စုသည် မတာင်သူလယ်သြား အိြ် မောင်သားစု သို့ြဟုတ်အိြ်မောင်
သားစုဝင် ဖစ်ရြည်။
(၂) လယ်ယာမ ြကို အသုံး ပုခွင့်ရရှိေားမသာ ေိုအိြ် မောင်သားစုအကကီးအကဲ သို့ြဟုတ် ေိုအိြ်မောင်သားစုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦး
သို့ြဟုတ် အုပ်ေိန်းသူသည်
ဤဥပမေ ပဋာန်းအတည်ြ ပုြီ တည်ဆဲမ ြယာ ဥပမေြျားနှင့်အညီ တရားဝင်လက်ရှိလက်ငုတ် လုပ်ကိုင်မနသူ ဖစ်ရြည်။
(၃) ဤဥပမေ ပဋာန်းမပီးမနာက် ဤဥပမေနှင့် ဖစ်မစ၊ ဤဥပမေအရ ပုသည့် နည်းဥပမေ ပဋာန်းချက်ြျား နှင့်အညီ ဖစ်မစ တရားဝင်
အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသူ ဖစ်ရြည်။
(၄) အသက်(၁၈)နှစ် ပည့်မပီးသူ ဖစ်ရြည်။
(၅) နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား သို့ြဟုတ် နိုင်ငံသား ပုခွင့်ရသူ ဖစ်ရြည်။
(ခ ) အဖွဲ ့ အစည်း ဖစ်ပါက လယ်ယာမ ြကို အသုံး ပုခွင့် ရရှိေား မသာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ ့ အစည်း၊ အစိုးရြဟုတ်မသာ အဖွဲ ့
အစည်း၊ ကုြ္ဏီ သို့ြဟုတ် အသင်းအဖွဲ ့ ဖစ်ရြည်။
၇။ မြို ့ နယ်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည် ဤဥပမေအာဏာတည်မပီး မနာက် လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ပန်လည်သိြ်းယူမသာ
လယ်ယာမ ြနှင့် နိုင်ငံမတာ်က အခါအားမလျာ်စွာ မဖာ်ေတ
ု ်မသာ လယ်ယာမ ြြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မအာက်ပါ လူပုဂ္ိုလ် သို့ြဟုတ်
အဖွဲ ့ အစည်းကို ခရိုင်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏ သမဘာတူညီချက် ဖင့် မြို ့ နယ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် သတ်ြတ
ှ ်ချက်ြျား နှင့်အညီ
ြှတ်ပုံတင်မ5ကးမပးမဆာင်မစ၍ ြှတ်ပတ
ုံ င်မပီး လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုလက်ြှတ် ေုတ်မပးရြည်- (က) လူပုဂ္ိုလ် ဖစ်ပါက(၁) လယ်ယာမ ြကိုအသုံး ပု၍ စိုက်ပျိုးမရးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်မဆာင်ရွက်မနသူ ဖစ်ရြည်။

(၂) အမ5ကာင်းေူးြရှိလျင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့ြဟုတ် မကျးရွာအုပ်စုတွင် အမ ခချမနေိုင်သူ ဖစ်ရြည်။
(၃) အသက်(၁၈)နှစ် ပည့်မပီးသူ ဖစ်ရြည်။
(၄) နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား သို့ြဟုတ် နိုင်ငံသား ပုခွင့်ရသူ ဖစ်ရြည်။
(ခ ) အဖွဲ ့ အစည်း ဖစ်ပါကလယ်ယာမ ြတွင်စိုက်ပျိုးမရးလုပ်ငန်းကိုအြှန်တကယ်လုပ်ကိုင်လိုမသာအစိုးရဌာန၊အစိုးရအဖွဲ ့ အစည်း၊
အစိုးရြဟုတ်မသာ အဖွဲ ့ အစည်း၊ ကုြ္ဏီ သို့ြဟုတ် အသင်းအဖွဲ ့ ဖစ်ရြည်။
၈။ မြို ့ နယ်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည် ဤဥပမေပါ ပဋာန်းချက်ြျားနှင့်အညီ လယ်ယာမ ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဝယ်ယူ ခင်း၊ လဲလှယ်
ရယူ ခင်းသို့ြဟုတ် မပးကြ်းသည်ကို လက်ခံ ခင်း ပုသူအား လည်းမကာင်း၊ အမြွ ဆက်ခံ ခင်း ဖင့် လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရရှိ
သူအားလည်းမကာင်း၊မ ြ
လွတ၊် မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံး ပုခွင့်ရရှိ၍ စိုက်ပျိုးမ ြအ ဖစ်မဖာ်ေတ
ု ်စိုက်ပျိုးမပီးမနာက်ဤဥပမေနှင့်အညီ လယ်ယာ
မ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်မလျာက်ေားသူအားလည်းမကာင်း၊မြို ့ နယ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင်သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီြှတ်ပုံတင်မ5ကး မပးမဆာင်
မစ၍ ြှတ်ပုံတင်မပီး လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုလက်ြှတ် ေုတ်မပးရြည်။

အခန်း(၃)
လယ်ယာမ ြ လုပ်ပင
ို ်ခင
ွ ရ
့် ရှသ
ိ ၏
ူ အခွင့်အမရးြျား
၉။ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူသည်မအာက်ပါအခွင့်အမရးြျားကို ရရှိမစရြည်(က)လယ်ယာမ ြကို လက်ရေ
ှိ ားပိုင်ခွင့်၊ လယ်ယာမ ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ယင်းသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြှ မပါေွက်လာသည့် အကျိုးအ ြတ်ကို
ခံစားပိုင်ခွင့်၊
(ခ ) လယ်ယာမ ြကို အားလုံး ဖစ်မစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖစ်မစ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား သတ်ြှတေ
် ားမသာ စည်းကြ်းချက်ြျားနှင့် အညီ
မရာင်းချခွင့်၊ မပါင်နှံခွင့်၊ ငှားရြ်းခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်နှင့်မပးကြ်းခွင့်၊
(ဂ ) လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အမြွဆက်ခံ ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အ ငင်းပွားြှမပါမပါက်လာပါကတည်ဆဲဥပမေနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာ
တရားရုံး၏ အဆုံးအ ဖတ်ခံယူနိုင်ခွင့်၊
(ဃ) သတ်ြတ
ှ ်သည့် စည်းကြ်းချက်ြျားကို မဖာက်ဖျက် ခင်း ြရှိ သမရွ ့ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်၊
(င ) လယ်ယာမ ြတွင် စိုက်ပျိုးမရးလုပ်ငန်း ဖွ့ံ မဖိုးတိုးတက်မရး အတွက်မကျးလက်သြဝါယြအသင်း၏ ရင်းနှီး ြှုပ်နှံြှနှင့်
လည်းမကာင်း၊ ပုဂ္လိကရင်းနှီး ြှုပ်နှံသူြျားနှင့်လည်းမကာင်း အကျိုးတူလုပ်ကိုင်ခွင့်၊
(စ ) လယ်ယာမ ြတွင် နိုင်ငံ ခားသား သို့ြဟုတ် နိုင်ငံ ခားသားပါဝင် မသာအဖွဲ ့ အစည်းနှင့် ပူးမပါင်း၍ ပည်မောင်စုသြ္တ ြန်ြာ
နိုင်ငံမတာ် နိုင်ငံ ခားရင်းနှီး ြှုပ်နှံြှဥပမေနှင့်အညီ အကျိုးတူလုပ်ကိုင်ခွင့်။
၁ဝ။ ဤဥပမေ ပုေ်ြ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ နှင့် ၉ တို့ပါ ပဋာန်းချက်ြျားသည် မ ြနုကျန်းချေား ခင်းနှင့် ြသက်ဆိုင်မစရ။
၁၁။ မ ြနုကျန်းချေားမရးကိစ္ရပ်ြျားအတွက်ဤဥပမေအရ ပုသည့် နည်းဥပမေတွင် ေည့်သွင်း ပဋာန်းရြည်။
အခန်း(၄)
လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူ လိုက်နာရြည့် စည်းကြ်းချက်ြျား
၁၂။ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူသည်(က) ဤဥပမေတွင် ပဋာန်းေားသည့်အတိုင်း လယ်ယာမ ြကို လုပ်ကိုင်ရြည်။
(ခ ) လယ်ယာမ ြနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာနက စည်း5ကပ်မသာ မ ြခွန်နှင့် အ ခားအခွန်အခြျားကို မပးမဆာင်ရြည်။
(ဂ ) လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မရာင်းချ ခင်း၊ မပါင်နှံ ခင်း၊ ငှားရြ်း ခင်း၊ လဲလှယ် ခင်းနှင့် မပးကြ်း ခင်းတို့ကို မဆာင်ရွက်သည့်
အခါ ဦးစီးဌာနကသတ်ြှတ်သည့် တံဆိပ်မခါင်းခွန်နှင့် စာချုပ်
စာတြ်းြှတ်ပုံတင်ခတို့ကို မပးမဆာင်၍ သက်ဆိုင်ရာမြို ့ နယ် ဦးစီးဌာနရုံးတွင် ြှတ်ပုံတင်ရြည်။
(ဃ) တည်ဆဲဥပမေနှင့်အညီ အမြွဆက်ခံ ခင်း ဖင့် လယ်ယာမ ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရရှိသည့်အခါ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီ
သက်ဆိုင်ရာမြို ့ နယ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် ြှတ်ပုံတင်ရြည်။
(င ) စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ြှအရင်းအနှီးအတွက်သာ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမပါင်နှံခွင့်ရှိမပီးအစိုးရဘဏ်သို့ြဟုတ်အစိုးရကအသိအ
ြှတ် ပုမသာ ဘဏ်တွင်သာ မပါင်နှံရြည်။
(စ ) သက်ဆိုင်ရာလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ က တရားဝင်ချေား ခင်းြရှိဘဲ ကျူးမကျာ်လုပ်ကိုင် ခင်း ြ ပုရ။

(ဆ) လယ်ယာမ ြကို ခွင့် ပုြိန့်ြရရှိဘဲ အ ခားနည်းသုံးစွဲ ခင်းြ ပုရ။
(ဇ ) လယ်ယာမ ြကို ြူလစိုက်ပျိုးလျက်ရှိမသာ သီးနှံအြျိုးအစားြှအ ခားသီးနှံအြျိုးအစားသို့ ခွင့် ပုချက်ြရှိဘဲ မ ပာင်းလဲ စိုက်ပျိုး
ခင်းြ ပုရ။
(စျ ) ခိုင်လမ
ုံ သာအမ5ကာင်း ပချက်ြရှိဘဲ လယ်ယာမ ြကို လှပ်ေား ခင်းြ ပုရ။
(ည) လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ြရြီကာလအတွင်း သို့ြဟုတ် လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အ ငင်းပွားြှ ဖစ်မပါမနမသာ
ကာလအတွင်း လယ်ယာမ ြကို မရာင်းချ ခင်း၊ မပါင်နှံ ခင်း၊ ငှားရြ်း ခင်း၊ လဲလှယ် ခင်း သို့ြဟုတ် မပးကြ်း ခင်းြ ပုရ။
၁၃။ ဤဥပမေအာဏာတည်မပီးသည့်မနာက်လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်အ ငင်းပွားြှအရှပ်အရှင်း ဖစ်လာလျင်ဦးစီးဌာနတွင် ြှတ်ပုံတင်
ေားမပီးြှသာ တရားဝင်မ ဖရှင်း မဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။
၁၄။ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လယ်ယာမ ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ဖစ်မစ၊တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖစ်မစနိုင်ငံမတာ် အစိုးရ၏
ခွင့် ပုချက်ြရရှိဘဲ ြည်သည့်နိုင်ငံ ခားသား သို့ြဟုတ် နိုင်ငံ ခားသားပါဝင်သည့် အဖွဲ ့ အစည်း ကိုြျ မရာင်းချ ခင်း၊ မပါင်နှံ ခင်း၊
ငှားရြ်း ခင်း၊ လဲလှယ် ခင်း သို့ြဟုတ် မပးကြ်း ခင်းြ ပုရ။

အခန်း(၅)
လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခြ
ွဲ ှအဖွဲ ့ အဆင်ဆ
့ င့်ဖွဲ ့ စည်း ခင်း
၁၅။ ပည်မောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည်(က) လယ်ယာစိုက်ပျိုးမရးနှင့် ဆည်မ ြာင်းဝန်ကကီးဌာန ပည်မောင်စု ဝန်ကကီးက ဥက္ဋအ ဖစ် လည်းမကာင်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးမရး
နှင့် ဆည်မ ြာင်းဝန်ကကီးဌာန ေုတိယဝန်ကကီးက ေုတိယဥက္ဋ
အ ဖစ်လည်းမကာင်း၊ မ5ကးတိုင်နှင့်မ ြစာရင်း ဦးစီးဌာနညွန်5ကားမရးြှူးချုပ်က အတွင်းမရးြှူး အ ဖစ်လည်းမကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ ့ အစည်းြျားြှ အကကီး အြှူးြျားက အဖွဲ ့ ဝင်ြျားအ ဖစ်လည်းမကာင်း ပါဝင်မသာဗဟိုလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲ
ြှအဖွဲ ့ ကို ဖွဲ ့ စည်းရြည်။
(ခ ) ပုေ်ြခွဲ(က)အရ ဖွဲ ့ စည်းမသာ ဗဟိလ
ု ယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ကို အခါအားမလျာ်စွာ ပင်ဆင်ဖွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။
၁၆။ ဗဟိလ
ု ယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည်(က) မအာက်ပါလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ အဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ ့ စည်း မပးရြည်(၁) တိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ် ပည်နယ်လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၊
(၂) ခရိုင်လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၊
(၃) မြို ့ နယ်လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၊
(၄) ရပ်ကွက် သို့ြဟုတ် မကျးရွာအုပ်စု လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ။
(ခ ) ပုေ်ြခွဲ(က)အရ ဖွဲ ့ စည်းမသာ လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့
အဆင့်ဆင့်ကို အခါအားမလျာ်စာွ ပင်ဆင်ဖွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။

အခန်း(၆)
ဗဟိုလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခြ
ွဲ ှအဖွဲ ့ ၏ တာဝန်နှင့်လပ
ု ်ပိုငခ
် ွငြ
့် ျား
၁၇။ ဗဟိုလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏တာဝန်နှငလ
့် ုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားြှာမအာက်ပါအတိုင်း ဖစ်သည် - (က) တိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ်
ပည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို ့ နယ်နှင့်ရပ်ကွက် သို့ြဟုတ် မကျးရွာအုပ်စု လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှ အဖွဲ ့ အဆင့် ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့်
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကိုသတ်ြှတ် ခင်း၊
(ခ ) လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ြှတ်ပုံတင် ခင်း၊ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုလက်ြှတ် ေုတ်မပး ခင်း၊ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံး
ပုခွင့်မပး ခင်းနှင့်အ ငင်းပွားြှမ ဖရှင်း ခင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍လြ်းညွန် ခင်းနှင့် ကကီး5ကပ်ကွပ်ကဲ ခင်း၊
(ဂ ) လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မရာင်းချ ခင်း၊ မပါင်နှံ ခင်း၊ ငှားရြ်း ခင်း၊ လဲလှယ် ခင်း၊ မပးကြ်း ခင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဆာင်ရွက်
သည့်ကိစ္ရပ်ြျားကို လြ်းညွန် ခင်း၊ ကကီး5ကပ်ကွပ်ကဲ ခင်း၊

(ဃ) ပုေ်ြ ၁၉၊ ပုေ်ြခွဲ(ဂ)နှင့်(ဃ)တို့ပါစီြံခန့်ခွဲမရး ပစ်ေဏ်တစ်ရပ်ရပ်ချြှတ် ခင်းခံရသူ၏လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လည်းမကာင်း
၊ပုေ်ြ၃၁နှင့်အကျုံးဝင်မသာလယ်ယာမ ြကိုလည်းမကာင်း၊ ပုေ်ြ ၃၇အရ ပစ်ေဏ်ချြှတ် ခင်း ခံရသူ၏ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်
ကိုလည်းမကာင်း ပန်လည်ရုပ်သိြ်း ခင်း၊
(င ) မကျးလက်မေသြျားနှင့် မြို ့ ပမေသြျားတွင် တိုးတက်လျက်ရှိ မသာ လူဦးမရနှင့် တိုးပွားလာမသာ အိြ်မောင်စုြျားအတွက်
အိြ်ရာတည်မဆာက်ရန် လိုအပ်ချက်အရ လယ်ယာမ ြကိုအသုံး ပုရန်တိုင်းမေသကကီးသို့ြဟုတ် ပည်နယ်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှ
အဖွဲ ့ ၏ မကျးလက်နှင့် မြို ့ ပအိြ်ရာစီြံကိန်းြျား နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တင် ပချက်ြျားကို စိစစ်၍အတည် ပု ခင်း၊
(စ ) မကျးလက်မန ပည်သူလူေု၏ လူမနြှဘဝ ဖွ့ံ မဖိုးတိုးတက်မရး နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာသင်မကျာင်း၊ ကျန်းြာမရးဌာန၊ မဆးရုံ၊
မဆးမပးခန်း၊ စာ5ကည့်တိုက်၊ မကျးလက်မစျး၊ သုသာန်နှင့် အ ခား လိုအပ်မသာ အမဆာက်အအုံြျားအတွက် လယ်ယာ မ ြကို အသုံး
ပုရန်ကိစ္နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းမေသကကီးသို့ြဟုတ် ပည်နယ်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏ တင် ပချက်ကိုစိစစ်မပီး အတည် ပု ခင်း၊
(ဆ) လယ်ယာကဏဖွ့ံ မဖိုးတိုးတက်မရးအတွက် လက်ြှလယ်ယာြှမခတ်ြီ စက်ြှလယ်ယာစနစ်သို့ ကူးမ ပာင်းရာတွငလ
် ိုအပ်သည့်
လယ်ယာသုံးစက်နှင့် စက်ကိရိယာြျားေားရှိ ခင်း၊ ဆန်စက်ြျား၊သီးနှံသိုမလှာင်သည့်ဂိုမေါင်ြျား၊ လိုအပ်မသာကုန်ေုတ်လြ်း
ြျားနှင့်အမ ခခံအမဆာက်အအုံြျား တည်မဆာက်ရာတွင် လယ်ယာမ ြကို အသုံး ပုရန်ကိစ္နှင့်စပ်လျဉ်း၍တိုင်းမေသကကီးသို့ြဟုတ်
ပည်နယ်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏ တင် ပချက် ကို စိစစ်မပီး အတည် ပု ခင်း၊
(ဇ ) လယ်ယာကဏ ဖွံ့ မဖိုးတိုးတက်မရးအတွက် လက်ြှလယ်ယာ စနစ်ြှ မခတ်ြီစက်ြှလယ်ယာစနစ်သို့ ကူးမ ပာင်းနိုင်ရန် လယ်ယာ
မ ြ ပု ပင် ခင်းလုပ်ငန်းြျားအတွက် လယ်ယာမ ြကို အသုံး ပုရန်ကိစ္နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ် ပည်နယ်လယ်ယာ
မ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏ တင် ပချက်ကို စိစစ်မပီး အတည် ပု ခင်း၊
(စျ ) မ ြနုကျန်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ချေားမရးနှင့် ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူ ြျား၏ အခွင့်အမရးဆိုင်ရာြူဝါေြျား ချြှတ် ခင်း၊ လြ်းညွန် ခင်း
နှင့် ကကီး5ကပ်ကွပ်ကဲ ခင်း၊
(ည) မရွ ့ မ ပာင်းမတာင်ယာ ခုတ်ေွင်စိုက်ပျိုးမရးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လြ်းညွန် ခင်းနှင့် ကကီး5ကပ်ကွပ်ကဲ ခင်း၊
(ဋ ) လယ်ယာမ ြနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပည်မောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ က အခါအားမလျာ်စာွ မပးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို မဆာင်ရွက်
ခင်း။
၁၈။ ဗဟိလ
ု ယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည် ဤဥပမေပါ ပဋာန်းချက်ြျား အရ လယ်ယာမ ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မရာင်းချ ခင်း၊
မပါင်နှံ ခင်း၊ ငှားရြ်း ခင်း၊ လဲလှယ် ခင်းနှင့် မပးကြ်း ခင်းကိစ္ရပ်ြျားအတွက် နှစ်ဦးသမဘာတူစာချုပ်ကို ရပ်ကွက် သို့ြဟုတ်
မကျးရွာအုပ်စု လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏ မရှ့ မြှာက် တွင်ချုပ်ဆို၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို ့ နယ်ဦးစီးဌာနရုံး၌ ြှတ်ပတ
ုံ င်ရာတွင် လယ်
ယာမ ြတန်ဖိုးကို မေသန္ရအမ ခအမနအရ ဆီမလျာ်မသာနှန်းေား ဖစ်မစရန် သင့မ
် လျာ်သည့် လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ အား
လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းနိုင်သည်။

အခန်း(၇)
စည်းကြ်းချက်ြျားကိုလက
ို ်နာရန် ပျက်ကက
ွ ၍
် အမရးယူ ခင်း
၁၉။ ဤဥပမေ ပုေ်ြ ၁၂ ပါ စည်းကြ်းချက်အားလုံးကို ဖစ်မစ၊ စည်းကြ်း ချက်တစ်ခုခုကို ဖစ်မစ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျင် ဝန်ကကီး
ဌာနက ဤကိစ္ အလို့ငှာ ခန့်အပ်သည့် လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည် ဤဥပမေနှင့် ဤဥပမေအရ ေုတ် ပန်မသာ နည်းဥပမေြျား
နှင့်အညီ စုံစြ်းစစ်မဆး မပီးမနာက်မအာက်မဖာ် ပပါ အြိန့်တစ်ရပ်ကို ဖစ်မစ၊ တစ်ရပ်ေက်ပို၍ ဖစ်မစချြှတ်နိုင်သည်(က) သတ်ြှတ်သည့်ေဏ်မ5ကးမငွ မပးမဆာင်မစ ခင်း၊
(ခ ) သတ်ြှတ်သည့်နည်းလြ်းအတိုင်း လယ်ယာမ ြကို မဆာင်ရွက်မစ ခင်း၊
(ဂ ) လယ်ယာမ ြမပါြှ နှင်ေုတေ
် ိုက်သူြျားကိုနှင်ေုတ် ခင်း၊
(ဃ) လယ်ယာမ ြမပါတွင် ခွင့် ပုချက်ြရှိဘဲမဆာက်လုပေ
် ားမသာ အမဆာက်အအုံြျားကိုဖယ်ရှား ခင်း။
၂ဝ။ ပုေ်ြ ၁၉ ပါ လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည်ယင်းပုေ်ြအရ ချြှတ် မသာအြိန့်ကိုလယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူကလိုက်နာ ခင်း
ြရှိလျင်ယင်း အြိန့်ပါသတ်ြှတ်ရက်မကျာ်လွန်ပါကသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ဦးတိုကမ
် လျာက်ေား တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။
၂၁။ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူသည်ဝန်ကကီးဌာနကစည်း5ကပ်မကာက်ခံသည့်အခွန်အခြျားကိုမပးမဆာင်ရန်ပျက်ကွက်လျင်
တည်ဆဲဥပမေြျားနှင့်အညီေိုအခွန်အခြျားကို ကျန်မငွ ဖစ်ဘိသကဲ့သို့ မကာက်ခံ ခင်း ခံရြည်။

အခန်း(၈)
လယ်ယာမ ြလုပ်ပင
ို ်ခွင့် အ ငင်းပွားြှမ ဖရှငး် ခင်းနှင့် အယူခံ ခင်း
၂၂။ လယ်ယာမ ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အ ငင်းပွားြှကိုရပ်ကွက်
သို့ြဟုတ်မကျးရွာအုပ်စုလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည်ြူလြှခင်း ဖွင့်လှစ်
၍ စုံစြ်းစစ်မဆး ခင်း၊ 5ကားနာ ခင်းနှင့်ဆုံး ဖတ် ခင်း ပုရြည်။
၂၃။ (က) ရပ်ကွက်နှင့်မကျးရွာအုပ်စု လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ က ပုေ်ြ ၂၂ အရ ချြှတ်မသာအြိန့် သို့ြဟုတ်ဆုံး ဖတ်ချက်ကို
ြမကျနပ်သူသည်ယင်းအြိန့်သို့ြဟုတ် ဆုံး ဖတ်ချက်ကို ချြှတ်သည့်မန့ြှရက်မပါင်း၃ဝ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာမြို ့ နယ်လယ်ယာမ ြ
စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သို့သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီအယူခံနိုင်သည်။
(ခ ) မြို ့ နယ်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည်ရပ်ကွက်နှင့်မကျးရွာအုပ်စုလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ကချြှတ်သည့်အြိန့် သို့ြဟုတ်
ဆုံး ဖတ်ချက်ကိုအတည် ပု ခင်း၊ ပင်ဆင် ခင်းသို့ြဟုတ်ပယ်ဖျက် ခင်း ပုနိုင်သည်။
၂၄။ (က)ပုေ်ြ၂၃၊ပုေ်ြခွဲ(ခ)အရမြို ့ နယ်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ကချြှတ်မသာအြိန့်သို့ြဟုတ်ဆုံး ဖတ်ချက်ကိုုိ ြမကျနပ်သူ
သည်ယင်းအြိန့်သို့ြဟုတ်ဆုံး ဖတ်ချက်ကချြှတ်သည့်မန့ြှရက်မပါင်း ၃ဝ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာခရိုင် လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအ
ဖွဲ ့ သို့သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီအယူခံနိုင်သည်။ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ က ချြှတ်သည့် အြိန့်သို့ြဟုတ်ဆုံး ဖတ်ချက်ကို အတည် ပု ခင်း၊
ပင်ဆင် ခင်းသို့ြဟုတ် ပယ်ဖျက် ခင်း ပုနိုင်သည်။
၂၅။ (က) ပုေ်ြ ၂၄၊ ပုေ်ြခွဲ(ခ)အရ ခရိုင်လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ က ချြှတ်မသာ အြိန့်သို့ြဟုတ်ဆုံး ဖတ်ချက်ကို ြမကျနပ်သူ
သည်ယင်းအြိန့်သို့ြဟုတ်ဆုံး ဖတ်ချက်ကိုချြှတ်သည့်မန့ြှရက်မပါင်း ၆ဝ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ် ပည်နယ်
လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သို့သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီအယူခံနိုင်သည်။
(ခ ) တိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ် ပည်နယ်လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှ အဖွဲ ့ သည် ခရိုင်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ က ချြှတ်သည့် အြိန့်
သို့ြဟုတ်ဆုံး ဖတ်ချက်ကိုအတည် ပု ခင်း၊ ပင်ဆင် ခင်း သို့ြဟုတ်ပယ်ဖျက် ခင်း ပုနိုင်သည်။
(ဂ ) တိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ် ပည်နယ်လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှ အဖွဲ ့ ၏ ဆုံး ဖတ်ချက်သည်အမပီးအ ပတ် ဖစ်မစရြည်။

အခန်း(၉)
နစ်နာမ5ကးနှငမ
့် လျာ်မ5ကးြျား
၂၆။ တည်ဆဲဥပမေတစ်ရပ်ရပ်တွင် ြည်သို့ပင်ပါရှိမစကာြူနိုင်ငံမတာ် အကျိုးငှာ ဖစ်မစ၊ အြျား ပည်သူအကျိုးငှာ ဖစ်မစ သိြ်းယူ
သည့်လယ်ယာ မ ြနှင့်ယင်းလယ်ယာမ ြမပါ၌ အမဆာက်အအုံ ဖင့်တိုးတက်မကာင်းြွန် မစရန် ပု ပင် ခင်းအပါအဝင် ြူလလယ် ယာ
မ ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိေားသူမဆာင်ရွက်ေားသည့်ကိစ္ရပ်ြျားအတွက်နစ်နာြှလုံးဝြရှိမစရန်မလျာ်မ5ကးမပး ခင်းနှင့်အ ခား နည်းလြ်း
ဖင့်စီြံမဆာင်ရွက် ခင်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာက ပုလုပ်မပးနိုင်မရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဗဟိုလယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည်လိုအပ်သလို
ညှိနှင်းမဆာင်ရွက်ရြည်။
၂၇။ ပုေ်ြ ၁၇၊ ပုေ်ြခွဲ(ဃ)အရဗဟိုလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ကလယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့် ကိုလည်းမကာင်း၊ လယ်ယာမ ြကို
လည်းမကာင်း ပန်လည်ရုပ်သိြ်း ခင်းခံရသူသည်မလျာ်မ5ကးရေိုက်ခွင့်ြရှိမစရ။

အခန်း(၁ဝ)
လယ်ယာမ ြကို အသုးံ ချ ခင်း
၂၈။ ြူလစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည့်သီးနှံအြျိုးအစားြှအ ခားသီးနှံအြျိုးအစား သို့မ ပာင်းလဲ စိုက်ပျိုးခွင့် ပုရန် မလျာက်ေား ချက်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍(က) ဗဟိုလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည်နိုင်ငံမတာ်၏ အဓိကစားသုံးသီးနှံ ဖစ်သည့်ဆန်စပါးဖူလုံြှကို ေိခိုက်ြှြရှမ
ိ စမရး အတွက်
သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီစိစစ်မပီး လယ်မ ြတွင်အ ခားသီးနှံမ ပာင်းလဲစိုက်ပျိုးရန် ခွင့် ပုနိုင်သည်။
(ခ ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ် ပည်နယ်လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည်လယ်မ ြြှတစ်ပါး လယ်ယာမ ြတွင်သီးနှံ

မ ပာင်းလဲစိုက်ပျိုးရန် ဖစ်ပါက သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့်အညီစိစစ်မပီး ခွင့် ပုနိုင်သည်။
၂၉။ နိုင်ငံမတာ်၏မရရှည်အြျိုးသားအကျိုးစီးပွားအလို့ငှာစီြံကိန်းလုပ်ငန်းကကီးြျားအတွက်လယ်ယာမ ြကိုအ ခားနည်း ဖင့် အသုံး
ပုရန်သက်ဆိုင်ရာစီြံကိန်း အမကာင်အေည်မဖာ်ြည့် ဝန်ကကီးဌာနသည်ဗဟို လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏ သမဘာေားြှတ် ချက်
ရယူမပီး ပည်မောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏ ခွင့် ပုချက် ဖင့်မဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၃ဝ။ အြျား ပည်သူအကျိုးငှာ လယ်ယာမ ြကို အ ခားနည်း ဖင့်အသုံး ပု ရန်မလျာက်ေားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍(က) ဗဟိုလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည်လယ်မ ြကိုအ ခားနည်း ဖင့်အသုံး ပုနိုင်မရးအတွက်တိုင်းမေသကကီးသို့ြဟုတ် ပည်နယ်
လယ်ယာမ ြ စီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏ စိစစ်မောက်ခံချက် ဖင့် ခွင့် ပုနိုင်သည်။
(ခ ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ သည် လယ်မ ြြှတစ်ပါး လယ်ယာမ ြကို အ ခားနည်း ဖင့် အသုံး
ပုနိုင်မရးအတွက် တိုင်းမေသကကီး သို့ြဟုတ် ပည်နယ်လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ ၏ စိစစ်မောက်ခံချက် ဖင့်ခွင့် ပုနိုင်သည်။
၃၁။ ပုေ်ြ၃ဝအရအ ခားနည်းအသုံး ပုရန်ခွင့် ပုချက်ရရှိမပီးမနာက်ခွင့် ပုသည့်မန့ရက်ြှမ ခာက်လအတွင်းလယ်ယာမ ြကို သတ်ြှတ်
သည့် နည်းလြ်းအတိုင်း စတင်အသုံးြ ပုလျင် မသာ်လည်းမကာင်း၊သတ်ြှတ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းမပီးစီး ခင်း ြရှိလျင်မသာ်
လည်းမကာင်း ဗဟိလ
ု ယ်ယာ မ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ သည် ယင်းလယ်ယာမ ြကို ပန်လည်သိြ်းယူနိုင်သည်။

အခန်း(၁၁)
လယ်ယာမ ြကို စီြခ
ံ န့်ခွဲ ခင်း
၃၂။ နိုင်ငံမတာ်အကျိုး ဖစ်ေွန်းမစြည့် စီြံကိန်းြျားအတွက် လယ်ယာ မ ြကို သိြ်းယူရာတွင် အနည်းဆုံး လိုအပ်မသာ ပြာဏ
ကိုသာ သိြ်းယူရြည်။ စီြံကိန်းအား သတ်ြှတ်ကာလအတွင်း အ ြန်ဆုံးမပီးစီးမစရန် အမကာင် အေည်မဖာ်ရ ြည် ဖစ်မပီး စီြံကိန်း
ြျား မဆာင်ရွက် ခင်းြ ပုမတာ့ပါက ြူလ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိေားမသာ ပုဂ္ိုလ်၊ အဖွဲ ့ အစည်းေံ ပန်လည် မပးအပ်ရြည်။
၃၃။ ပည်မောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ကမသာ်လည်းမကာင်း၊ ဤကိစ္အလို့ငှာ ပည်မောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ က ခန့်အပ်မသာ အာဏာပိုင် ကမသာ်
လည်းမကာင်း အ ခားနည်း အြိန့်ဆင့်ဆိုသည်ြှတစ်ပါး ကျဲ၊ နွား၊ စားကျက်ြျားနှင့် ရွာဘုံမ ြြျားကို ြပျက်စီး မစဘဲ ဆက်လက်
ေားရှိရြည်။
၃၄။ မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျား စီြံခန့်ခွဲမရးဗဟိုမကာ်ြတီက စိုက်ပျိုးမရးနှင့် မြွး ြူမရးလုပ်ငန်းြျားအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်
သို့ြဟုတ် အသုံး ပုခွင့်မပးေားသည့် မ ြလွတ်၊ မ ြလပ်နှင့် မ ြရိုင်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍သီးနှံ စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ြှ တည်မငိြ်သည့်အခါ
လယ်ယာမ ြအ ဖစ် မ ပာင်းလဲသတ်ြှတ်မပီး ဤဥပမေတွင် အကျုံးဝင်မစရြည်။

အခန်း(၁၂)
ပစ်ြန
ှ ှင့် ပစ်ေဏ်ြျား
၃၅။ ြည်သည့်လယ်ယာမ ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူြဆို ပုေ်ြ ၁၉ အရ ချြှတ် မသာအြိန့်ကို ဖစ်မစ၊ ဤဥပမေအရ လယ်ယာမ ြလုပ်ပိုင်ခွင့်
အ ငင်းပွားြှ တွင် ချြှတ်မသာ အြိန့် သို့ြဟုတ် ဆုံး ဖတ်ချက်ကို ဖစ်မစ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မ5ကာင်း
ပစ်ြှေင်ရှားစီရင် ခင်းခံရလျင် ေိုသူကို အနည်းဆုံး မ ခာက်လြှ အြျားဆုံးနှစ်နှစ်အေိ မောင်ေဏ်ချြှတ်ရြည့် ပင် အနည်းဆုံး
ကျပ်သုံးသိန်းြှ အြျားဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအေိ မငွေဏ်ချြှတ်နိုင်သည်။
၃၆။ ပုေ်ြ ၁၉အရ ချြှတ်မသာအြိန့်ကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မ5ကာင်း ပစ်ြှေင်ရှားစီရင် ခင်းခံရသူသည်ယခင်ကအလားတူ ပစ်ြှ
ဖင့် ပစ်ြှ ေင်ရာှ းစီရင် ခင်းခံခဲ့ရလျင် ေပ်ြံကျူးလွန်မသာ ပစ်ြှအတွက် ပုေ်ြ ၃၅ ပါ အြျားဆုံးမောင်ေဏ် ချြှတ် ခင်း ခံရြည်။
၃၇။ ြည်သည်လ
့ ယ်ယာမ ြ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူြဆို ပုေ်ြ ၁၄ ပါ တား ြစ် ချက်ကို မဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်မ5ကာင်း ပစ်ြှေင်ရာှ း စီရင်
ခင်းခံရလျင် ေိုသူ ကို အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ြှ အြျားဆုံးသုံးနှစ်အေိ မောင်ေဏ်ချြှတ်ရြည့် ပင် ကျပ် ၁ဝ သိန်းမအာက် ြနည်း
သည့် မငွေဏ်ကိုလည်း ချြှတ်ရြည်။ေို့ ပင် ပစ်ြှနှင့်သက်ဆိုင်မသာ မငွနှင့် ပစ္ည်းြျားကို ပည်သူ့ဘဏာအ ဖစ် သိြ်းဆည်းရြည်။

အခန်း(၁၃)
အမေွမေွ
၃၈။ မတာင်သူလယ်သြားြျား၏ လူြှစီးပွားမရးဘဝ ြင့်ြားတိုးတက် မစမရးကို မရှးရှ၍ ပဋာန်းေားမသာ ဥပမေြျားအတိုင်း
မတာင်သူလယ်သြား အဖွဲ ့ အစည်းကို ဖွဲ ့ စည်းနိုင်သည်။
၃၉။ ဤဥပမေအရ ဖွဲ ့ စည်းသည့် လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ အဆင့်ဆင့် တွင် ပါဝင်မသာ အဖွဲ ့ ဝင်ြျားသည် ပစ်ြှဆိုင်ရာဥပမေပုေ်ြ
၂၁ ပါ အဓိပ္ာယ် အရ ပည်သူ့ဝန်ေြ်း ဖစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။
၄ဝ။ ဤဥပမေနှင့်အညီ ဖစ်မစ၊ ဤဥပမေအရ ပုသည့် နည်းဥပမေြျားနှင့်အညီ ဖစ်မစ သမဘာရိုး ဖင့် မဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္တစ်ရပ်
ရပ်အတွက် လယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ အဆင့်ဆင့်ရှိ အဖွဲ ့ ဝင်ြျားကို ြည်သည့်တရားရုံး တွင်ြျ တရားစွဲဆိုခွင့် ြရှိမစရ။
၄၁။ ပုေ်ြ ၃၇ အရ တရားစွဲဆိုမသာ ပစ်ြှကို ရဲအမရးယူပိုင်ခွင့်ရှိမသာ ပစ်ြှအ ဖစ် သတ်ြတ
ှ ်သည်။
၄၂။ ဤဥပမေပါ ပဋာန်းချက်ြျားကို အမကာင်အေည်မဖာ်မဆာင်ရွက် ရာတွင်(က) ဝန်ကကီးဌာနသည်လိုအပ်ပါကနည်းဥပမေြျား၊စည်းြျဉ်းနှင့်စည်းကြ်းြျားကို ပည်မောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏သမဘာတူညီ ချက် ဖင့်
ေုတ် ပန်နိုင်သည်။
(ခ ) ဗဟိုလယ်ယာမ ြစီြံခန့်ခွဲြှအဖွဲ ့ နှင့်ဦးစီးဌာနတို့သည်လိုအပ်ပါကအြိန့်မ5ကာ် ငာစာ၊အြိန့်၊ညွန်5ကားချက်နှင့်လုပ်ေုံး လုပ်နည်း
ြျားကို ေုတ် ပန်နိုင်သည်။
၄၃။ မအာက်ပါဥပမေြျားကို ဤဥပမေ ဖင့် ရုပ်သိြ်းလိုက်သည်(က) ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမ ြနိုင်ငံပိုင် ပုလုပ်မရးအက်ဥပမေ၊
(ခ ) ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ သီးစားချေားမရးဥပမေ၊
(ဂ ) ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ မတာင်သူလယ်သြားအခွင့်အမရး ကာကွယ် သည့်ဥပမေ။
ပည်မောင်စုသြ္တ ြန်ြာနိုင်ငံမတာ် ဖွဲ ့ စည်းပုံအမ ခခံဥပမေအရ ကျန်ုပ်လက်ြှတ်မရးေိုးသည်။
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