စက
ို ပ
် ျိုးရ ျိုး၊ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှငဆ
့်် ည်ရမ ြောင်ျိုးဝန်ကကျိုးဌြောန
ဒိုတယကြောလတင
ို ါျိုးနှစလ
် ယ်ယြောကဏ္ဍ ဝ
ူ ါဒနှငလ
့်် ပ
ို င
် န်ျိုးစဉ် ြောျိုး
မ န် ြော့်လယ်ယြောကဏ္ဍအရမြေအရန
၁။
မ န် ြောနင
ို ်ငံလဦ
ူ ျိုးရ ၏၇၀%သည်ရက ျိုးလက်ရဒသတင်ရနထိုင်လ က် ကကပပ
ှ
ျိုးအ ြောျိုးစို၏အဓကစျိုးပြောျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ှြောလယ်ယြောလိုပင
် န်ျိုးမြစ်ပါသည်။တစ် ျိုးသြောျိုးလံိုျိုး
၏မပည်တင်ျိုးအသြောျိုးတင်ထိုတ်လပ
ို ် န
ှု ှငဝ
့်် န်ရဆြောင် ှုတန်ဘိုျိုး (GDP) ၏၃၀% ြေန်က
့် ိုလယ်ယြောကဏ္ဍ ှ

ရသြော်
ှ
လည်ျိုးရတြောင်သလ
ူ ယ်သ ြောျိုးအ ြောျိုးစို၏

လယ်ယြောရမ နှငပ
့်် တ်သက်ရသြောအက ျိုးြေစ
ံ ြောျိုးြေင်အ
့် လန်နည်ျိုးပါျိုးလှပပျိုး၎င်ျိုးတ၏
ို့် လူ ှုစျိုးပြောျိုးဘဝသည်န ့််က လ က် ပါသည်
ှ
။
၂။

ထအ
ို့် မပင် ြောသဥတိုရမပြောင်ျိုးလဲ ၊ှု သဘြောဝရဘျိုးနှင့််

အမြေြောျိုးရသြောရဘျိုးအနတ ြောယ် ြောျိုးက ရ ြောက် ှုတရ
ို့် ကကြောင့််ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုးအ ြောျိုးစို၏လူ စ
ှု ျိုးပြောျိုးဘဝကိုပို ိုထြေိုက်ရစပါသည်။အထူျိုးသမြင့််၂၀၀၈ြေိုနှစ၊် နြောဂစ် ိုနတ
် ိုင်ျိုးရနြောက်
ပိုင်ျိုးတင်နှစစ
် ဉ်လလ
ို ို ြောသဥတိုရြြောက်မပန်လြောြေဲ့် ြောလယ်ယြောကဏ္ဍတင်ထြေိုက်နစ်နြောဆံိုျိုးရံှုျိုး ှု ြောျိုးရပေါ်ရပါက်ြေဲ့် ပါသည်။သစ်ရတြောမပ န်ျိုးတျိုးမြေင်ျိုး ကိုကြောကယ်ထန်ျိုးသ ်ျိုး ှုနင
ှ ့််ရမ
ဆလြောထန်ျိုးသ ်ျိုး ှုလပ
ို ်ငန်ျိုး ြောျိုးကိုစနစ်တက ထရ ြောက်စြောရဆြောင် က် ှုအြောျိုးနည်ျိုးြေဲ့် မြေင်ျိုးတရ
ို့် ကကြောင့််ရမ ဆလြောအ ည်အရသျိုးက ဆင်ျိုးပ က်စျိုးလြောလ က် ပါသည်
ှ
။အက ျိုးဆက်အ
ရနမြင့််ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုးအ ြောျိုးစို ြောှ ဝင်ရငန က
့်် ပပျိုးအရ ကျိုးသံသ ြော ှရန
ို ်ျိုး ထက်နိုငသ
် ည့််အမပင်အရကကြောင်ျိုးအ ျိုး ျိုးမြင့််
၎င်ျိုးတလ
ို့် ိုပ်ကိုင်ရသြောလယ်ယြောရမ

ြောျိုးကိုလက်လတ်ြေဲ့် မြေင်ျိုးရကကြောင့််လယ် ဲ့်ယြော ဲ့် ြောျိုးဘဝသရ
ို့် ြောက်ြေဲ့် ပပျိုးလူ ှုစျိုးပြောျိုးဘဝအရမြေအရန ြောျိုးကိုပို ိုထြေက
ို ်ရစြေဲ့်ပါသည်။သမို့် ြစ်ပါ၍

ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုးတ၏
ို့် လူ ှုစျိုးပြောျိုးဘဝအရမြေအရနမ င့်် ြောျိုးတိုျိုးတက်လြောရစ န်နှင့်် လယ်ယြောကဏ္ဍ
ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်လြောရစ န်ဝန်ကကျိုးဌြောန၏ ူဝါဒ ြောျိုးနှင့််လိုပ်ငန်ျိုးစဉ် ြောျိုးကိုြေိုင်ြေင
ို ် ြော ြောရ ျိုးဆဲြေ ှတအ
် ရကြောင်အထည်ရြြော်မြေင်ျိုးမြင့််နင
ို ်ငံရတြော်၏စျိုးပြောျိုးရ ျိုးြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက် ှုကိုအ
ရထြောက်အကူမပ နင
ို ် န်ကက ျိုးပ ်ျိုးရဆြောင် က်

ည်မြစ်ပါသည်။

၃။
လယ်ယြောကဏ္ဍ ူဝါဒအသစ်တင်မ န် ြောနိုငင
် ံ၏လယ်ယြောကဏ္ဍ အြေ
ှ
င့််အလ ်ျိုးရကြောင်ျိုး ြောျိုးကိုရြေါ်ထိုတ်ရပျိုးလိုက်မြေင်ျိုးမြင့်် လ င်မ န်စြောတိုျိုးတက်လြောရနရသြောမပည်တင်ျိုးမပ
ည်ပရ ျိုးကက် စြောျိုး
ှ သံိုျိုးသူ ြောျိုး၏လိုအပ်ြေ က် ြောျိုးမြစ်ရသြောအဆင့််အတန်ျိုးမ င့််လယ်ယြောနှငသ
့်် ြောျိုးငါျိုးထက်ကိုန် ြောျိုးကိုအ ျိုးအ ယ်စံိုလင်စြောမြည့််ဆည်ျိုးရပျိုး န် ည် ယ်ပါသည်။
ယင်ျိုးသရ
ို့် သြော ဝ
ူ ါဒအ စိုကပ
် ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့််ထတ
ို ်လိုပ်ရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကိုပို ိုက ယ်မပန်လ
့် ြောရစမြေင်ျိုး၊ ထိုတ်လိုပ် ှုစ ်ျိုးအြောျိုးမ င့်် ြောျိုးလြောမြေင်ျိုးနှင့််အတူလိုပ်ကက်ငယ်ရတြောင်သူလ
ယ်သ ြောျိုး၏ဝင်ရငပါတိုျိုးတက်လြောရစမြေင်ျိုး၊စြောျိုးသျိုးံို သူ ြောျိုးအတက်ရဘျိုးအနတ ြောယ်ကင်ျိုး၍အြောဟြော မပည့််ဝရသြောစြောျိုးနပ် ကခြော ြောျိုးထိုတ်လိုပန
် ိုငမ် ြေင်ျိုး၊လယ်ယြောစျိုးပြောျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး
ြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးလြောမြေင်ျိုးနှင့််အတူနင
ို ်ငတ
ံ ကြောရ ျိုးကက်နှင့်် ြေ တ်ဆက်၍ လယ်ယြောထိုတ်ကိုန် ြောျိုးကို မပည်ပသို့် ပို တ
ို င်ပန
ို့် ိုငမ် ြေင်ျိုး၊ ရက ျိုးလက်ရဒသလူ ှုစျိုးပြောျိုးဘဝတိုျိုးတက်လြောမြေင်ျိုး၊
ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက် ှု ရ
ရ ြော် ှနျိုး် ြေ က်

ည
ှ ်တည်တံ့်မြေင်ျိုး စရသြော အက ျိုးရက ျိုးဇူျိုး ြောျိုး

မြစ်
ှ ရပေါ်လြောရစနင
ို ်ပါသည်။

၄။

အြောျိုးလံိုျိုးပါဝင်ပပျိုး နိုငင
် ံတကြောနှင့်် ယှဉ်ပပ င်နင
ို ်စ ်ျိုး သည်
ှ
့် ရ

ည
ှ ်တည်တံ့်ရသြော လယ်ယြောကိုန်ထိုတ် ှုစနစ် ထန်ျိုးကြောျိုးရစမြေင်ျိုးမြင့်် စြောျိုးနပ် ကခြောြူလ၍
ံို

အြောဟြော မပည့််ဝရစပပျိုး ရက ျိုးလက်ရနမပည်သူ ြောျိုး၏ လူ ှုစျိုးပြောျိုးဘဝမ င့်် ြောျိုးလြောရစ န်နင
ှ ့်် နိုင်ငစ
ံ ျိုးပြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက် ှု ကို အရထြောက်အကူမြစ်ရစ န်။
လိုပင
် န်ျိုးတြောဝန် ြောျိုး
၅။

ရက ျိုးလက်ရန မပည်သူ ြောျိုးနင
ှ ့်် လယ်ယြောစျိုးပြောျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးအြောျိုး ရြေတ် ဆန်ျိုးသစ်၍ ရ

ည
ှ ်တည်တံ့်ရသြောထိုတ်လပ
ို ် န
ှု ည်ျိုးပညြော ြောျိုး၊ မပ မပင်ထိုပပ
် ိုျိုး

နည်ျိုးလ ်ျိုး ြောျိုး၊ ရထြောက်ပံ့်ပရ
ို့် ဆြောင်ရ ျိုး နည်ျိုးလ ျိုး် ြောျိုးနှင့််ရ ျိုးကက်ဆိုင် ြော နည်ျိုးပညြော ြောျိုးကို အသံိုျိုးမပ ၍ ကကျိုးထြောျိုးလြောရသြောမပည်တင်ျိုးမပည်ပရ ျိုးကက်ဝယ်လအ
ို ြောျိုးနှင့််အည
ရဘျိုးအနတ ြောယ်ကင်ျိုး ှင်ျိုး၍အြောဟြော မပည့််ဝသည့်် အ ယ်စံိုလင်ရသြောစြောျိုးနပ် ကခြောနှငစ
့်် ိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးထိုတ်ကိုန်ပစစည်ျိုး ြောျိုး တိုျိုးတက်ထိုတ်လပ
ို ် ြောတင်
အရထြောက်အကူမပ နင
ို ်ရ ျိုး ရဆြောင် က် န်။
ပန်ျိုးတင
ို ်
၆။

ပန်ျိုးတိုင် ှြောရအြောက်ပါအတိုင်ျိုးမြစ်ပါသည်−

(က)

စြောျိုးနပ် ကခြောြူလံို ၊ှု အြောဟြော မပည့််ဝရ ျိုးနင
ှ ့််အစြောျိုးအစြောရဘျိုးအနတ ြောယ်ကင်ျိုး ှင်ျိုး ှုတိုျိုးတက်ရစ ရ ျိုး။

(ြေ)

ရမပြောင်ျိုးလဲလြောရသြော ရ ျိုးကက်နှင့််အည ရဒသအလိုက် ရ ရမ ၊ ြောသဥတိုတန
ို့် င
ှ ့််ကိုက်ညသည့်် အ ယ်စံိုလင်ရသြော လယ်ယြော၊ သြောျိုးငါျိုးထက်ကိုန် ြောျိုး ထိုတ်လိုပ် ပ
ှု ံိုစံ

တိုျိုးမ င်လ
့် ြောရစရ ျိုး။
(ဂ)

ရစ ျိုးကက်လအ
ို ပ်ြေ က်နင
ှ ့််အညလယ်ယြောသြောျိုးငါျိုးထိုတ်ကိုန် ြောျိုး၏ အ ည်အရသျိုးနှင့်် စံြေ န်စံညန်ျိုး ြောျိုးမပည့်် ရစရ ျိုး။

(ဃ)

လယ်ယြောထက်ကိုန် ရ ျိုးကက်နှင့်် ရ ျိုးနှုန်ျိုးသတင်ျိုးအြေ က်အလက် မြန်ရ
့် ဝ ှု လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတျိုးို တက်လြောရစရ ျိုး။

(င)

တ စဆြောန်နင
ှ ့််အပင်ပိုျိုး ြောျိုးရ ြောဂါဆိုင် ြောအနတ ြောယ်ကင်ျိုး ှင်ျိုးရ ျိုး၊ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူထိုတ်လိုပ် ှု အရလ့်အက င့််ရကြောင်ျိုး ြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုး။

(စ)

လယ်ယြောကဏ္ဍစဉ်ဆက် မပတ်ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရစရ ျိုး အတက်စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူထိုတလ
် ိုပ်သ ူူအစိုအြဲွံ့ ြောျိုး၊သ ဝါယ အသင်ျိုး ြောျိုးရပေါ်ထန်ျိုးလြောရစရ ျိုး။

(ဆ)

ျိုးရစ့်ကဏ္ဍြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရစရ ျိုးနင
ှ ့်် သြောျိုးငါျိုး ျိုးရကြောင်ျိုး ျိုးသန့််ရ ျိုးမ ြူထိုတ်လိုပ်

မြန်မ့် ြြူျိုး ှုြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရစရ ျိုး၊ရဒသ ျိုး င်ျိုး ြောျိုးထန်ျိုးသ ်ျိုးရ ျိုးနှင့်် တ
ှ ်တ ်ျိုးထြောျိုး ရ
ှ ျိုး။
(ဇ)

လယ်ယြောအရမြေြေံစက် ှုလပ
ို ်ငန်ျိုး ြောျိုး၊အရသျိုးစြောျိုးစက် ှုလက် ှုလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး၊ က်ကန်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး၊ ပန်ျိုး(၁၀) ျိုးအပါအဝင်ရိုျိုး ြောလက် ှုလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး၊

အသက်ရ ျိုးဝ ်ျိုးရက ြောင်ျိုး လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးနှင့််ရက ျိုးလက်အရမြေြေံအရဆြောက်အအံို ြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရစရ ျိုး။
( )

သိုရတသနနှင့််ပညြောရပျိုးလပ
ို ်ငန်ျိုး ြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရစရ ျိုး၊ လူစ
ူ့ ်ျိုးအြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ်ြံွံ့ပြ ျိုး တိုျိုးတက်ရစရ ျိုး။

ည် ှနျိုး် ြေ က် ြောျိုး
၇။

ည် ှန်ျိုးြေ က် ြောျိုး ှြော ရအြောက်ပါအတင
ို ်ျိုးမြစ်ပါသည်−

(က)

စြောျိုးနပ် ကခြောြူလံိုရ ျိုး၊အြောဟြော မပည့််ဝရ ျိုးနင
ှ ့််အစြောျိုးအစြော ရဘျိုးအနတ ြောယ်ကင်ျိုး ှင်ျိုးရ ျိုး တိုျိုးတက်လြောရစ န်။

(ြေ)

ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုး၏အြေင့််အရ ျိုး မပည့််ဝစြော

ြေံ
ှ စြောျိုးနိုင်ရစ န်နှင့်် အက ျိုးစျိုးပြောျိုး မ င့်် ြောျိုးလြောရစ န်။

(ဂ)

လိုပ်ကက်ငယ်ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုး၊တစ်ပိုငတ
် စ်နင
ို ် ရ ျိုးမ ြူသူ ြောျိုးနှင့််ရ လိုပ်သြောျိုး ြောျိုး

ကိုအရမြေြေံ၍အစိုအြဲွံ့ ြောျိုး၊သ ဝါယ အသင်ျိုး ြောျိုးြဲွံ့စည်ျိုးပပျိုးအရတျိုးသစ်အမ င်သစ် ြောျိုးမြင့််စို က်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကိုရြေတ် ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်လြောရစ န်နှင့််ယင်ျိုးလိုပင
် န်ျိုး
ြောျိုးတင်အ ျိုးသ ျိုး ြောျိုး၏အြေန်ျိုးကဏ္ဍကိုပို မို င
ြှ တ
့်် င် န်။
(ဃ)

လယ်ယြောကိုန်ထိုတ်လ ်ျိုး ြောျိုး၊ရက ျိုး ြောအရမြေြေံအရဆြောက်အအံို ြောျိုး၊ရမ ယြော အသံိုျိုးြေ ှု

အစအ ံ ြောျိုးရ ျိုးဆဲရဆြောင် က်မြေင်ျိုးနင
ှ ့််အရသျိုးစြောျိုးစက် ှုလက် ှုကိုန်ထိုတ်လပ
ို ်ငန်ျိုး ြောျိုးတည်ရထြောင်ရပျိုးမြေင်ျိုးတမို့် ြင့််ရက ျိုးလက်ရဒသ ြောျိုးစဉ်ဆက် မပတ်ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရစပပျိုး
ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုး၏လူ စ
ှု ျိုးပြောျိုးဘဝတိုျိုးတက်မ င့်် ြောျိုးလြောရစ န်။
(င)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးနှငသ
့််
ဝါယ လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးပို ိုြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက် လြောရစ န် လိုအပ်ရသြောနည်ျိုးပညြောနှင့််ရငရကကျိုးအ င်ျိုးအနှျိုး ြောျိုးအတက်

မပည်တင်ျိုးမပည်ပ ှအကူအည၊အရထြောက်အပံန
့် ှင့််ရြေ ျိုးရင ြောျိုး

ရ
ှ ျိုးကူညရဆြောင် က်ရပျိုး န်။

(စ)

လယ်ယြောကဏ္ဍတင် မပည်တင်ျိုးမပည်ပ င်ျိုးနှျိုးမ ြှ ပ်နှံ ှု ြောျိုး တိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုး အြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က် န်။

(ဆ)

မပည်ပရ ျိုးကက်ဝင် အ ည်အရသျိုးမ င့်် လယ်ယြော၊ သြောျိုးငါျိုး ထိုတ်ကန
ို ် ြောျိုးတိုျိုးမ င
ြှ ့်် ထိုတ်လပ
ို ်နင
ို ်ရ ျိုး အြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က် န်။

(ဇ)

လယ်ယြောအရမြေြေံစက် ှုလပ
ို ်ငန်ျိုး ြောျိုး၊ အရသျိုးစြောျိုး စက် ှုလက် ှုလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး၊ က်ကန်ျိုးလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး၊ ပန်ျိုး(၁၀) ျိုးအပါအဝင်ရိုျိုး ြောလက် ှုလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးနှင့််

အသက်ရ ျိုးဝ ်ျိုးရက ြောင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုး အြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က် န်။
( )

သ ဝါယ လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့််သ ဝါယ စနစ်ပို ိုရအြောင်မ င်ရစရ ျိုးရဆြောင် က် န် ။

(ည)

တန်ြိုျိုးကင်ျိုးဆက်တစ်ြေိုလံိုျိုးြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက်ထိုတ်လိုပ် ှု၊ဝန်ရဆြောင် ှု၊
ထရ ြောက်စြောြေ တ်ဆက်ရဆြောင် က်သြောျိုး

(ဋ)

ဆင်ျိုး ဲန ်ျိုးပါျိုး ှုရလ ြော့်ြေ ရ ျိုး၊ ရ

ကိုန်သယ် ှုနင
ှ ့််စြောျိုးသံိုျိုး ှုကဏ္ဍ ြောျိုးကို

န်။

ည
ှ ်တည်တံ့်ရသြောလယ်ယြောကဏ္ဍြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးနှင့််

ရက ျိုးလက်ရဒသြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးတင်သက်ဆိုင် ြောကဏ္ဍအသျိုးသျိုး ှအစိုျိုး အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးအြေ င်ျိုးြေ င်ျိုးပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်မြေင်ျိုး၊အစိုျိုး နှငပ
့်် ဂ
ို ဂလကအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးပူျိုး
ရပါင်ျိုးရဆြောင် က်မြေင်ျိုးအပါအဝင်သက်ဆိုင်သူ ြောျိုးအြောျိုးလံိုျိုးပူျိုးရပါင်ျိုးပါဝင်ရဆြောင် က်သြောျိုး န်။
ဝ
ူ ါဒ ြောျိုး
၈။

လယ်ယြောကဏ္ဍ ူဝါဒသည် မပည်သူလူထိုအြောျိုးလံိုျိုး စြောျိုးနပ် ကခြောနှင့်် အြောဟြော ြူလံို ှု

ရစရ
ှ
ျိုး၊ လိုပက
် က်ငယ် ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုးအရနမြင့်် ထိုတ်လိုပ်နင
ို ် ှု

စ ်ျိုးအြောျိုးမ င့်် ြောျိုးပပျိုး ရ ျိုးကက်၏ လိုအပ်ြေ က်နင
ှ အ
့်် ည ထိုတ်ကိုန်ပစစည်ျိုး အ ယ်စံိုရအြောင် ထိုတ်လပ
ို ရ
် ပျိုးနိုင်မြေင်ျိုးမြင့်် ဝင်ရငမ င့်် ြောျိုးလြောရစရ ျိုးနှင့်် ပိုဂလ
ဂ က
လယ်ယြောစျိုးပြောျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးကဏ္ဍ၏ နင
ို ်ငတ
ံ ကြောနှင့်် ယှဉ်ပပ င်နိုင်ပပျိုး မပည်ပပက
ို့် ိုနတ
် ိုျိုးမ င့်် တင်ပန
ို့် င
ို ရ
် ျိုးတက
ို့် ို မြည့််ဆည်ျိုးရပျိုး န်မြစ်ပါသည်။
၉။

ူဝါဒ ြောျိုးသည် လယ်ယြောကဏ္ဍတင် ပါဝင်သည့်် ထိုတ်လိုပ်သူ ြောျိုး၊ စျိုးပြောျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ရဆြောင် က်သူ ြောျိုး၊ စြောျိုးသံိုျိုးသူ ြောျိုးအြောျိုးလံိုျိုးအတက် အရထြောက်အကူမြစ်ရစ ည့််

ဥပရဒ ူရဘြောင်ဆင
ို ် ြောဝန်ျိုးက င်ရကြောင်ျိုး ြောျိုး ြန်တျိုးရပျိုးမြေင်ျိုးနင
ှ ့််အတူ အရမြေြေံ အရဆြောက်အအံို ြောျိုး၊ ဝန်ရဆြောင် ှု ြောျိုးနှင့်် မပည်တင်ျိုးမပည်ပ
င်ျိုးနှျိုးမ ြှပန
် ှံ ှု ြောျိုးရပေါ်ထန်ျိုး

ရစရ
ှ
ျိုးမြည့််ဆည်ျိုးရပျိုး န် မြစ်ပါသည်။ ရ ၊ ရမ နှင့်် သဘြောဝသယံဇြောတအ င်ျိုးအမ စ် ြောျိုးကို ရြြော်ထတ
ို ်သံိုျိုးစဲ ြောတင် အ ြောျိုးပါဝင် ၊ှု

အနတ ြောယ်ကင်ျိုး ှင်ျိုး ှု ရစပပ
ှ
ျိုး ထရ ြောက်စြောနှင့်် ရ

ှည်တည်တံ့်စြော စ ံြေန်ြေ
့် ဲ အသံိုျိုးြေ နင
ို ် န်မြစ်ပါသည်။

၁၀။

ူဝါဒ ြောျိုး ြောှ ရအြောက်ပါအတိုင်ျိုး မြစ်ပါသည်(က)

ရမ ယြောအသံိုျိုးြေ ှုနင
ှ ့်် စ ြေ
ံ န်ြေ
့် ဲ ှုဆိုင် ြော ဝ
ူ ါဒ

(ြေ)

ရ အ င်ျိုးအမ စ် အသံိုျိုးြေ ှုနင
ှ ့်် စ ံြေန်ြေ
့် ဲ ှုဆိုင် ြော ူဝါဒ

(ဂ)

ရငရကကျိုးအ င်ျိုးအနှျိုးဆိုင် ြော ူဝါဒ

(ဃ)

စက် ှုလယ်ယြော နှင့်် သင်ျိုးအြောျိုးစို ြောျိုး ဆိုင် ြော ဝ
ူ ါဒ

(င)

သ ဝါယ လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် သ ဝါယ စနစ်ြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးဆိုင် ြော ူဝါဒ

(ဆ)

သိုရတသန၊ ြံွံ့ပြ ျိုး ှုနင
ှ ့်် နည်ျိုးပညြော မြန်မ့် ြြူျိုးမြေင်ျိုးဆိုင် ြော ဝ
ူ ါဒ

(ဇ)

ရ ျိုးကက်၊ တန်ြိုျိုးမ ြှင့််ကိုန်ထတ
ို ်လိုပ်မြေင်ျိုးနင
ှ ့်် မပည်ပတင်ပို့် ရ ြောင်ျိုးြေ မြေင်ျိုးဆိုင် ြော

( )

အိုပ်ြေ ပ် ၊ှု အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် လူစ
ူ့ ်ျိုးအြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ် ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးဆိုင် ြော ူဝါဒ

(ည)

သဘြောဝပတ်ဝန်ျိုးက င်ထန်ျိုးသ ်ျိုးရ ျိုးနှင့်် ြောသဥတိုရမပြောင်ျိုးလဲ ှုတမံို့် ပန်ရဆြောင် က်

(က)

ရမ ယြောအသံျိုးို ြေ ှုနှင့်် စ ြေ
ံ န့််ြေဲ ှုဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ
(၁)

(စ)

ရက ျိုးလက်အရမြေြေံအရဆြောက်အအံိုြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးဆိုင် ြော ဝ
ူ ါဒ
ူဝါဒ
ရ ျိုးဆိုင် ြော ူဝါဒ

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးလိုပ်ကိုင်ရသြော ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုးတိုင်ျိုးတည်ဆဲ
လယ်ယြောရမ ဆိုင် ြောဥပရဒ ြောျိုးနင
ှ ့််အညလယ်ယြောရမ လိုပပ
် ိုင်ြေင့််နင
ှ ့််အသံိုျိုးမပ ြေင့််ကိုလဲရမပြောင်ျိုး၊ရ ြောင်ျိုးြေ ၊ရပါင်နှံ၊ငှြောျိုး
ြေံြေင့်် ြောျိုး

်ျိုး၊လဲလှယ်၊ရပျိုးက ်ျိုး၊အရ ဆက်

ရစ
ှ
န်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၂)

ဥပရဒ ြောျိုးနှင့််အညရ ြေ ရ ငန်ငါျိုးြ ်ျိုးဆျိုးထိုတ်လိုပ် ှု ြောျိုး စနစ်တက ရစရ
ှ
ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၃)

လယ်ယြော၊သြောျိုးငါျိုးထိုတ်ကိုန် ြောျိုးတိုျိုးမ င
ြှ ့််ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်ရ ျိုးအတက် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူ ရ ျိုးအထူျိုးဇိုန် ြောျိုးတည်ရထြောင်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၄)

ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုးလပ
ို ်ပိုငြေ
် င်န
့် ှင့််အသံိုျိုးမပ ြေ င့််

ှထြောျိုးရသြောရမ ယြောတင်

၎င်ျိုးတအ
ို့် တက်အက ျိုးစျိုးပြောျိုးမြစ်ထန်ျိုးရသြောစိုကပ
် ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကိုဥပရဒနှင့််အည ရ ျိုးြေ ယ်လိုပ်ကိုင်ြေင့််
(၅)

ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုးအစိုအြဲွံ့ ြောျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူသူအစိုအြဲွံ့ ြောျိုး၊ ရ

ှရစ န်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

ယူ အသံိုျိုးြေ သူ အစိုအြဲွံ့ ြောျိုးနင
ှ ့်် သ ဝါယ အသင်ျိုး ြောျိုး ြဲွံ့စည်ျိုးတည်ရထြောင်ပပျိုး

ရမ ယြော ြောျိုးကို စနစ်တက ရြြော်ထတ
ို ်အသံိုျိုးြေ မြေင်ျိုးနှင့််စ ံြေန့််ြေဲ ှုလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးက ယ်က ယ်မပန်မ့် ပန့်် ရဆြောင် က်နိုင် န် အြောျိုးရပျိုးကူည
ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၆)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးလိုပ်ကိုင်လသ
ို ူ ြောျိုး၊အထူျိုးသမြင့်် လိုပ်ကက် ငယ်ရတြောင် သူ ြောျိုးနင
ှ ့်် လယ် ဲ့်ယြော ဲ့်မြစ်ပပျိုး အ င်ျိုးအနှျိုးြေ ွံ့တသ
ဲ့် ည့််
လယ်ယြောလိုပ်သြောျိုး

(၇)
(ြေ)

လယ်ယြောရမ

ြောျိုးအတက် ရမ ယြောလိုပ်ပိုငြေ
် င့််

ှ န် ရမ ယြောသစ် ြောျိုး ရြြော်ထိုတ်ပပျိုး ကူညရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

ြောျိုး ရြြော်ထတ
ို ်လိုပ်ကိုငမ် ြေင်ျိုးကို အ ျိုးသြောျိုးရမ အသံိုျိုးြေ ှု ူဝါဒနှင့််အည ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

ရ အ င်ျိုးအမ စ် အသံျိုးို ြေ ှု နှင့်် စ ြေ
ံ န့််ြေဲ ှုဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ

(၁)

တည်ရဆြောက်ပပျိုးဆည် ြောျိုး၊ ရမ ြောင်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် မ စ်ရ တင်လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးတင်ဆည်ရ ရပျိုး
စနစ် ြောျိုးပပျိုးရမ ြောက်ရအြောင်ရဆြောင် က်မြေင်ျိုးနင
ှ ့််ရ သင်ျိုးရ ထိုတ်စနစ် ြောျိုးကိုရ အသံိုျိုး
မပ သူရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရဆြောင် က်ရသြောစနစ်ကိုအသံိုျိုးမပ ၍ ပို ိုထရ ြောက်စြော အက ျိုးမပ ရစရ ျိုး စ ံရဆြောင် က် ည်။

(၂)

ရဒသအလိုက် အက ျိုး ှ ည့်် ရ

ှရ ျိုး စ ံကန်ျိုး ြောျိုးကို အရကြောင် အထည်ရြြော် ရဆြောင် က် ည်။

(၃)

သဘြောဝပတ်ဝန်ျိုးက င်နင
ှ ့််ရ အ င်ျိုးအမ စ်ကို ထြေက
ို ် ှု
ထိုတ်သံိုျိုးစဲမြေင်ျိုးမြင့််စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးအတက်ရ

(၄)

ရစဘဲ
ှ
ရမ ရအြောက်ရ ရြြော်

ရ
ှ ျိုး၊အဆင့််မ င့််ရ သင်ျိုးနည်ျိုးစနစ် ြောျိုးအသံိုျိုးမပ နိုင်ရ ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

ရ ရဘျိုးအနတ ြောယ်ကြောကယ်ရ ျိုးအတက် ရ ရဘျိုးကြောကယ်ရ ျိုးတြော ြောျိုးနင
ှ ့််ပင်လယ်
ရ ငန်ဝင်ရ ြောက်ရသြောရဒသ ြောျိုးတင်ရ ငန်တြောျိုးတြော ြောျိုးတည်ရဆြောက်မြေင်ျိုး၊မပ မပင်ထန်ျိုးသ ်ျိုးမြေင်ျိုးနှင့််ရ နိုတ်ရမ ြောင်ျိုး ြောျိုးတူျိုးရြြော်မြေင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး
အြောျိုးရဒသအလိုက်ဦျိုးစြောျိုးရပျိုးအစအစဉ် ြောျိုးမြင့််ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၅)

ဆည်ရ ကို သျိုးနှံ ြောျိုးစိုက်ပ ျိုး ြောတင် ရ လိုအပ် ှု ြောျိုး ပါက
ှ
ထရ ြောက်စြော ယူသံိုျိုးစန
ဲ ိုင်ရ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၆)

ရဒသအလိုက်စိုက်ပ ျိုးရ ကိုအက ျိုး ထ
ှ ရ ြောက်စြော ယူသံိုျိုးစဲနိုင် န် "ရတြောင်သူ ြောျိုးစိုက်ပ ျိုးရ

(၇)

ရဒသ ှ င်ျိုးစဲရ အ င်ျိုးအမ စ် ြောျိုးရပေါ်အရမြေြေံ၍ ရက ျိုးလက်ရသြောက်သံိုျိုးရ
(ဂ)

(၁)

ြောျိုးြဲွံ့စည်ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

ှရ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

ရငရကကျိုးအ င်ျိုးအနှျိုးဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးနှငသ
့််
ဝါယ လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးရဆြောင် က်

ြောတင်လအ
ို ပ်သည့််ရငရကကျိုးအ င်ျိုးအနှျိုး၊ရြေ ျိုးရငအရထြောက်အပံ့်၊ င်ျိုးနှျိုး
(၂)

ယူသံိုျိုးစဲရ ျိုးအြဲွံ့"

မ ြှ ပ်နှံ ှုနင
ှ ့််သင်ျိုးအြောျိုးစို ြောျိုး

ှရစ န်ကူညရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

ရက ျိုးလက်ရနမပည်သူ ြောျိုးအသက်ရ ျိုးဝ ်ျိုးရက ြောင်ျိုးနှင့်် သြောျိုးစို ဝင်ရငတိုျိုးရ ျိုး
လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးရဆြောင် က်နိုင် န်မပည်သူဗဟိုမပ နည်ျိုးလ ်ျိုးမြင့််အ င်ျိုး ရပ ြောက်လည်ပတ် န်ပံိုရင၊အရသျိုးစြောျိုးရြေ ျိုးရင၊လူထိုသတ
ို့် ိုက်ရိုက်ရထြောက်ပံ့်ရင
ြောျိုးထူရထြောင်ရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

(၃)

မ န် ြော့်လယ်ယြောြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးဘဏ်ကို မပ မပင်ရမပြောင်ျိုးလဲ ြဲွံ့စည်ျိုးမြေင်ျိုးနင
ှ ့််ရြေတ် တိုျိုး တက်ရစမြေင်ျိုးမြင့်် ြောသသျိုးနှံရြေ ျိုးရင ြောျိုးသြော က အမြေြောျိုးလိုအပ်ရသြော
နှစ်တန
ို ှစ် ှည်ရြေ ျိုးရင ြောျိုးကိုပါ မြည့််ဆည်ျိုးရပျိုးမြေင်ျိုးနှင့်် ရ

ည
ှ ်တင် မပည်တင်ျိုး ှ န်ပံိုရင ြောျိုးကို မပန်လည်စိုရဆြောင်ျိုး သံိုျိုးစဲနင
ို ်ရစ မြေင်ျိုးမြင်ြ
့် ံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုး

ဘဏ်တစ်ြေို၏လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးကို အမပည့််အဝစ ်ျိုးရဆြောင်နိုင် န် ရဆြောင် က် ည်။
(၄)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးတင် အ င်ျိုးအနှျိုး ြောျိုးသြော က နည်ျိုးပညြော ြောျိုး
နိုင်ငမံ ြေြောျိုးတိုက်ရိုက် င်ျိုးနှျိုးမ ြှ ပ်နှံ ှု ြောျိုး တိုျိုးတက်

(ဃ)

ရစ
ှ
န်နှင့်် နိုငင
် တ
ံ ကြောရ ျိုးကက်သို့် ထိုျိုးရြြောက်နင
ို ်ရစ န်

လြောရစရ
ှ
ျိုးကို ဦျိုးစြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

စက် ှုလယ်ယြော နှင့်် သင်ျိုးအြောျိုးစို ြောျိုး ဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ
(၁)

မ န် ြော့်ရ ရမ သဘြောဝနှင့်် ကိုက်ညပပျိုး အ ည်အရသျိုး ရကြောင်ျိုး န်ရသြော လယ်ယြောသံိုျိုး စက်က ယြော ြောျိုး ပို သ
ို ံိုျိုးစဲနိုင်ရ ျိုးနင
ှ ့််
ရြေတ် စက် ှုလယ်ယြောစနစ်ကို အြေ တ်အဆက်

ကူျိုးရမပြောင်ျိုးရဆြောင် က်နိုင် န် အြောျိုးရပျိုးကူည ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၂)

အ ည်အရသျိုးမ င့်် ထိုတ်ကိုန် ြောျိုး တိုျိုးတက်ထတ
ို လ
် ိုပ်နိုင်ရ ျိုးအတက် တ်သ ်ျိုး ြေ န်လန် အသံိုျိုးမပ စက်က ယြော ြောျိုး၊ တန်ြိုျိုးမ ြှင့်် ထိုတ်ကန
ို ်
ထိုတ်လိုပ်သည့်် စက်က ယြော ြောျိုး အပါအ၀င် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့််လက် ှုလယ်ယြော ှ စက် လ
ှု ယ်ယြောစနစ် ရြြော်ရဆြောင်ရ ျိုး အြောျိုးရပျိုးကူည
ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၃)

လယ်ယြောအရမြေြေံ စက် ှုလိုပင
် န်ျိုး(Agro-based Industry)

ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုး တိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက် စက်ရံို ြောျိုး၊ ထိုတ်လိုပ် ှု နည်ျိုးပညြော ြောျိုး အဆင့််

မ ြှင့််တင် န်နှင့်် ရြေတ် စက်က ယြော ြောျိုး အသံိုျိုးမပ ၍ တန်ြိုျိုးမ င့််ထိုတ်ကန
ို ် ြောျိုး တိုျိုးတက်ထိုတ်လပ
ို ်ပပျိုး မပည်ပတင်ပန
ို့် ိုင်ရ ျိုး အြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က် ည်။
(၄)

နိုင်ငတ
ံ ကြော စံြေ န်စံညန်ျိုး ရမ ကသဇြော၊ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး၊ ရပါင်ျိုးသတ်ရဆျိုး၊ အမြေြောျိုးစိုကပ
် ျိုးရ ျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးဆိုင် ြော အသံိုျိုးအရဆြောင် ြောျိုးနှင့်် ရ ြောဂါ
ကြောကယ်ရဆျိုး ြောျိုး၊ ရဆျိုးဝါျိုး ြောျိုး စနစ်တက သံိုျိုးစဲနိုင်ရ ျိုးအတက် လိုအပ်ရသြော ဥပရဒ ြောျိုး၊ နည်ျိုးဥပရဒ ြောျိုး၊ ညန်ကကြောျိုးြေ က် ြောျိုး မပဌြောန်ျိုး ရပျိုး
မြေင်ျိုးနင
ှ ့်် မပဌြောန်ျိုးထြောျိုးရသြော ဥပရဒ ြောျိုး၊ နည်ျိုးဥပရဒ ြောျိုး၊ ညန်ကကြောျိုးြေ က် ြောျိုးနှင့််အညလိုက်နြောရဆြောင် က်ရစရ ျိုး
ကကျိုးကကပ်ရပျိုးမြေင်ျိုးတက
ို့် ိုရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၅)

နိုင်ငတ
ံ ကြောရစ ျိုးကက်နှင့်် ြေ တ်ဆက်နင
ို ်ရ ျိုးနှင့်် အစြောျိုးအစြောရဘျိုးအနတ ြောယ် ကင်ျိုး င
ှ ်ျိုးရ ျိုးတအ
ို့် တက် စံြေ န်စံညန်ျိုးနင
ှ ့်် အ ည်အရသျိုးမပည့်် ရသြော
စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးထိုတ်ကိုန် ြောျိုး

(၆)

ရစ
ှ
န် လိုအပ်ရသြော အရမြေြေံအရဆြောက်အအံို ြောျိုး ထူရထြောင်မြေင်ျိုး၊ အဆင့််မ င
ြှ ့််တင်မြေင်ျိုးတက
ို့် ို ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုး လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးတင် ထိုတ်လပ
ို ် န
ှု ှင့်် အ ည်အရသျိုး မ င့်် ြောျိုးရ ျိုးအတက်

ျိုးရကြောင်ျိုး ျိုးသန်သ
့် ျိုးနှံ ျိုးရစ့် ြောျိုးနင
ှ ့်် သြောျိုးငါျိုး

ျိုး ြောျိုး

အသံ
ှ
ိုျိုးမပ နင
ို ် န် ဦျိုးစြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(င)

သ ဝါယ လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးနှင့်် သ ဝါယ စနစ် ြွံ့ံ ပြ ျိုးရ ျိုးဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ

လက် ရဆြောင်
ှ
က်လ က် သည်
ှ
့်အရသျိုးစြောျိုးအ င်ျိုးအနှျိုးရြေ ျိုးရင၊ လယ်

(၁)
ယြောသံိုျိုးစက်က ယြောနှင့်် သင်ျိုးအြောျိုးစို ြောျိုးအ စ်က ရ ြောင်ျိုးြေ ရ ျိုးလိုပင
် န်ျိုး

ြောျိုးအပါအဝင် သ ဝါယ လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကို ပို ြ
ို ံွံ့ပြ ျိုးရအြောင် ရဆြောင် က် ည်။
(၂)

သ ဝါယ အသင်ျိုး ဥပရဒ၊ နည်ျိုးဥပရဒ ြောျိုးနင
ှ ့််အည သ ဝါယ အသင်ျိုး

ြောျိုးြဲွံ့စည်ျိုးမြေင်ျိုး၊ ထန်ျိုးရက ြောင်ျိုးတည့်် တ်မြေင်ျိုးနှင့််သ ဝါယ ပညြောရပျိုး

လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကို ရဆြောင် က် ည်။
(၃)

သ ဝါယ အသင်ျိုးသြောျိုး သြောျိုးစို ြောျိုး၏ စျိုးပြောျိုးရ ျိုး၊ ပညြောရ ျိုး၊ က န်ျိုး ြော ရ ျိုးနှင့်် လူရန ှုအဆင့််မ င
ြှ တ
့်် င်ရ ျိုးအတက် သက်ဆိုင် ြောအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး
နှင့််ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က် ည်။

(စ)

(၄)

နိုင်ငတ
ံ ကြော သ ဝါယ အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနှင့်် ြေ တ်ဆက်ပပျိုး ပူျိုးရပါင်ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၅)

ကိုန်ထိုတ်လိုပ် ှု၊ ဝန်ရဆြောင် ၊ှု ကိုနသ
် ယ် ှုဆိုင် ြော သ ဝါယ အသင်ျိုး ြောျိုးအြောျိုး အဆင့််မ င
ြှ ့််တင်ရ ျိုး ရဆြောင် က် ည်။

(၆)

အရသျိုးစြောျိုး စက် လ
ှု က် ှုလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး၊ က်ကန်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် ပန်ျိုး (၁၀) ျိုးအပါအဝင် ရိုျိုး ြောလက် ှုလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုး ရဆြောင် က် ည်။

ရက ျိုးလက်အရမြေြေံအရဆြောက်အအံြ
ို ံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ
(၁)

ရက ျိုးလက်ရနမပည်သူ ြောျိုး၏လူ ှုစျိုးပြောျိုးဘဝြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုး အတက်ရက ျိုးလက်
ကိုန်ထိုတ်လ ်ျိုး ြောျိုးအပါအဝင်ရက ျိုးလက်လ ်ျိုး၊တံတြောျိုး ြောျိုးစဉ်ဆက် မပတ်ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၂)

ရက ျိုးလက်ရနမပည်သူ ြောျိုး၏လူရန ှုအဆင့််အတန်ျိုးမ င့်် ြောျိုးရ ျိုးနှင့်် အသက်ရ ျိုးဝ ်ျိုး
ရက ြောင်ျိုးြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးကအ
ို ရထြောက်အကူမပ ရစ န်အတက် ဟြောဓြောတ်အြောျိုးလိုင်ျိုးမပင်ပရက ျိုးလက် ျိုးလင်ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး
ည်။

(၃)

ရက ျိုးလက်ရဒသတင်အမြေြောျိုးလူ ှုရ ျိုးဆိုင် ြော အရမြေြေံအရဆြောက်အအံို ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုး
အတက်လူထိုဗဟိုမပ ြေ ဉ်ျိုးကပ် ှုနည်ျိုးလ ်ျိုးမြင့််ရဆြောင် က် သြောျိုး ည်။

(ဆ)

သိုရတသန၊ ြွံ့ံ ပြ ျိုး ှုနှင့်် နည်ျိုးပညြော မြန့်မ် ြြူျိုးမြေင်ျိုးဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ
(၁)

ကဏ္ဍအလိုက် သိုရတသနလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးနှင့််ရြေတ် နည်ျိုးပညြော

ြောျိုးမပန်ပ
့် ြောျိုးရ ျိုးကို ပိုဂဂလကကဏ္ဍ ှ ပူျိုးရပါင်ျိုးပါဝင်လြောရစရ ျိုး

အြောျိုးရပျိုး ရဆြောင် က် ည်။
(၂)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးတင် ရြေတ် နည်ျိုးပညြော ြောျိုး အမပန်အလှန် ြလှယ်

န
ှ ိုင်ရ ျိုးအတက် နိုင်ငတ
ံ ကြော အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနှင့််

ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၃)

ျိုးဗဇထန်ျိုးသ ်ျိုးမြေင်ျိုး၊ ြောသဥတိုနှင့်် ပိုျိုး ြောျိုးရ ြောဂါဒဏ် ြေံနိုင် ည် သည်
ှ
့် သျိုးနှံအထက်ရကြောင်ျိုး
ငါျိုးသယံဇြောတ ထန်ျိုးသ ်ျိုးမြေင်ျိုးနင
ှ ့်် ြောသဥတိုနင
ှ ့်် ရ ြောဂါဒဏ်ြေံနင
ို ်ရသြော သြောျိုးငါျိုးတ စဆြောန်

ျိုးရကြောင်ျိုး ျိုးသန့်် ြောျိုး ထိုတ်လပ
ို ်မြေင်ျိုး၊

ျိုးရကြောင်ျိုး ျိုးသန့်် ြောျိုး ထိုတ်လိုပ်မြေင်ျိုးတက
ို့် ို ရဆြောင်

က်သြောျိုး ည်။
(၄)
(၅)

ျိုးဗဇအ င်ျိုးအမ စ် ြောျိုး ထန်ျိုးသ ်ျိုးရစြောင့််ရ ှြောက်မြေင်ျိုးကို သက်ဆိုင် ြော ဌြောန ြောျိုး၊ အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူသူ ြောျိုးနှင့်် ရ လိုပ်သြောျိုး ြောျိုးအြောျိုး ပညြောရပျိုးလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးကို အစျိုးို အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၊ အစိုျိုး

ဟိုတ်ရသြော

အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၊ အ ပ်ြက်လူ ှုအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနှင့်် ပိုဂဂလကအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး အြောျိုးလံိုျိုး၏ ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က် ှုမြင်တ
့် ိုျိုးမ င
ြှ ့်် ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၆)

အ ျိုးသြောျိုးအဆင့်် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပင
် န်ျိုးဆိုင် ြော သိုရတသနစနစ် တည်ရထြောင်ပပျိုး ကဏ္ဍအလိုက် သိုရတသနြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုး လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး
တိုျိုးမ ြှင့််ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(ဇ)

ရ ျိုးကက်၊တန်ြျိုးို မ ြှငက
့်် န
ို ထ
် တ
ို လ
် ပ
ို မ် ြေင်ျိုးနှင့်် မပည်ပတင်ပ့်ရ
ို ြောင်ျိုးြေ မြေင်ျိုးဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ
(၁)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးထိုတ်ကိုန်ရ ျိုးကက် ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက် အ ည်အရသျိုးစံြေ န်စံညန်ျိုးဆိုင် ြော သတ် တ
ှ ်ြေ က် ြောျိုး ညြှနင
ှု ်ျိုးရ ျိုးဆဲမြေင်ျိုး၊

ရ ျိုးနှုန်ျိုးနှင့်် ကိုန်သယ် ှုဆင
ို ် ြော သတင်ျိုးအြေ က်အလက် ြောျိုး မြန့််ရဝမြေင်ျိုးတတ
ို့် င် ပူျိုးရပါင်ျိုး ပါဝင်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၂)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူသူ ြောျိုး ဝင်ရငတိုျိုးမ င့််ရ ျိုး၊ တ်သ ်ျိုးြေ န်လန် ရလလင့်် ဆံိုျိုးရံှုျိုး ှု ြောျိုးရလ ြော့်ပါျိုးရစရ ျိုးတအ
ို့် တက် ကိုန်ကက ်ျိုး ြောျိုးတင်ပို့် ှု ှ တန်ြိုျိုး
မ ြှင့််ကိုန်ရြေ ြောပစစည်ျိုး ြောျိုး ထိုတ်လပ
ို ်တင်ပို့်သည့်် လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကိုအြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၃)

ကိုန်သယ်ြက်နိုငင
် ံ အစိုျိုး အြေ င်ျိုးြေ င်ျိုး သရဘြောတူည ှု ြောျိုး ယူမြေင်ျိုး၊ မပည်တင်ျိုးနှင့်် မပည်ပရ ျိုးကက်ဆိုင် ြော သတင်ျိုးအြေ က်လက် ြောျိုး
ရကြောက်ယူစိုရဆြောင်ျိုး မြန်မ့် ြြူျိုးရပျိုးမြေင်ျိုး၊ လိုအပ်သည့်် ရထြောက်ြေံြေ က် ြောျိုးအြောျိုးရြေတ် ဆက်သယ်ရ ျိုး နည်ျိုးပညြော ြောျိုး အသံိုျိုးမပ ၍
ထိုတ်ရပျိုးမြေင်ျိုးတက
ို့် ိုအြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

( )

အိုပြေ
် ပ် ှု၊ အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနှင့်် လူူ့စ ျိုး် အြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ် ြွံ့ံ ပြ ျိုးတျိုးို တက်ရ ျိုး
(၁)

ဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ

ူဝါဒ ြောျိုးရ ျိုးဆဲမြေင်ျိုးနင
ှ ့်် လိုပင
် န်ျိုးစဉ် ြောျိုး အရကြောင်အထည်ရြြော် ရဆြောင် က်မြေင်ျိုးကို မပည်ရထြောင်စအ
ို ဆင့််နှင့်် မပည်နယ်/တင
ို ်ျိုးရဒသကကျိုး
အဆင့််ဆင့််တတ
ို့် င် ရသြော
ှ
ဌြောနအြေ င်ျိုးြေ င်ျိုးရသြော်လည်ျိုးရကြောင်ျိုး၊ ပိုဂဂလက အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနှင့််
ရသြော်လည်ျိုးရကြောင်ျိုးပူျိုးရပါင်ျိုးညြှနှုင်ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၂)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးဆိုင် ြော ူဝါဒ ြောျိုးနင
ှ ့်် လိုပ်ငန်ျိုးစဉ် ြောျိုးကို အရကြောင် အထည်ရြြော် ြောတင် ထရ ြောက်ရအြောင်မ င် ှု ရစ
ှ
န် လိုအပ်သည့်် အြဲွံ့
အစည်ျိုး ြောျိုး အသစ်ြဲွံ့စည်ျိုးမြေင်ျိုး၊ ပပ
ှ ျိုးအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးကို ရမပြောင်ျိုးလဲ ြဲွံ့စည်ျိုးမြေင်ျိုးနင
ှ ့်် အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၏ လိုပ်ငန်ျိုးစဉ် ြောျိုးနင
ှ ့်် လိုပင
် န်ျိုးစ ်ျိုး
ရဆြောင် ည် ြောျိုးကို မ ြှင့််တင်ရပျိုးမြေင်ျိုးတို့် ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၃)

လူစ
ူ့ ်ျိုးအြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ် ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက် ရြေတ် အဆင့််မ င့်် ပညြောရ ျိုးနှင့်် အသက်ရ ျိုးဝ ်ျိုးရက ြောင်ျိုးပညြောရ ျိုးတအ
ို့် မပင်
လိုပ်ငန်ျိုးြေင်အကက နှင့်် လိုပ်ငန်ျိုးြေင်သင်တန်ျိုး ြောျိုး တိုျိုးမ ြှင့််ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၄)

စ ံြေန်ြေ
့် ဲ ှုဆိုင် ြော ဝန်ထ ်ျိုး ြောျိုး၏ စ ်ျိုးရဆြောင် ည် မ ြှငတ
့်် င်မြေင်ျိုးနင
ှ ့်် ဝန်ရဆြောင် ှုကိုရ ှျိုးရှုသည့်် ရကြောင်ျိုး န်ရသြော စ ံအပ
ို ်ြေ ပ် ှုယနတ ြောျိုး
တိုျိုးတက်မြစ်ရပေါ်ရစရ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၅)
(ည)

ကဏ္ဍအလိုက် ပညြော ှင် ြောျိုးရ ျိုးထိုတ်ကြော သက်ဆိုင် ြောလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး တင် ထရ ြောက်စြော တြောဝန်ရပျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

သဘြောဝပတ်ဝန်ျိုးက င် ထန်ျိုးသ ျိုး် ရ ျိုးနှင့်် ြောသဥတိုရမပြောင်ျိုးလဲ ှုတ့်မံို ပန်ရဆြောင် က်ရ ျိုးဆင
ို ် ြော ဝ
ူ ါဒ
(၁)

သဘြောဝရဘျိုးအနတ ြောယ် ြောျိုးရကကြောင့်် ထြေိုက်ဆံိုျိုးရံှုျိုး ှုရလ ြော့်နည်ျိုးရစရ ျိုး၊ ြောသဥတိုနင
ှ ့််
လိုက်ရလ ြောညရထ သည်
ှ
့်စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးစနစ် ြောျိုးရဆြောင် က်သြောျိုးနိုင်ရ ျိုးအတက်လအ
ို ပ်ရသြောနည်ျိုးပညြော

ရ
ှ ျိုး၊အရမြေြေံအရဆြောက်အအံို ြောျိုးတ

ည်ရဆြောက်ရ ျိုး၊ဌြောနဆိုင် ြောနှင့််အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးစ ်ျိုးရဆြောင် ည်မ ြှငတ
့်် င်ရ ျိုးတက
ို့် ိုမပည်တင်ျိုးမပည်ပအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့််ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၂)

ြောသဥတိုရမပြောင်ျိုးလဲ န
ှု ှငသ
့်် ဘြောဝရဘျိုးအနတ ြောယ် ြောျိုး ကကံ ရတွံ့လြောပါက ရတြောင်သူ
လယ်သ ြောျိုး ြောျိုး၊ရ ျိုးမ ြူသူ ြောျိုး၊ရ လိုပသ
် ြောျိုး ြောျိုး၏လူ ှုစျိုးပြောျိုးရ ျိုးဆိုင် ြောတံို့်မပန်နိုငစ
် ်ျိုးအြောျိုးရကြောင်ျိုးလြောရစရ ျိုးကူညပံ့်ပိုျိုးရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

(၃)

သဘြောဝရဂဟစနစ် ြောျိုးကိုကြောကယ်ထန်ျိုးသ ်ျိုး၍ စဉ်ဆက် မပတ်ရ

ှည်သံိုျိုးစဲ နင
ို ် ှု

မ ြှင့််တင်ရ ျိုး၊ရမ ဆလြောဆံိုျိုးရံှုျိုး ှုရလ ြော့်နည်ျိုးရစရ ျိုး၊ရမ ဆလြောအ ည်အရသျိုးမပန်လည်ရကြောင်ျိုး န်လြောရစရ ျိုးနှင့််ဇဝ ျိုးကဲ ြောျိုးဆံိုျိုးရံှုျိုး ှုရလ ြော့်နည်ျိုးရစရ ျိုး
ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
လိုပင
် န်ျိုးစဉ် ြောျိုး

၁၁။

လိုပ်ငန်ျိုးစဉ် ြောျိုး ြောှ ရအြောက်ပါအတင
ို ်ျိုးမြစ်ပါသည်−
(က)

ရမ ယြောအသံျိုးို ြေ ှု နှင့်် စ ြေ
ံ န့််ြေဲ ှုဆင
ို ် ြော လိုပင
် န်ျိုးစဉ်
(၁)

လယ်ယြောရမ နှင့်် အမြေြောျိုးရမ

ြောျိုး သ ်ျိုးဆည်ျိုးြေံ မြေင်ျိုးအတက် ဥပရဒ လိုပ်ထံိုျိုး လိုပန
် ည်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့််အည ရမြ ှင်ျိုးရဆြောင် က်နိုင်ရ ျိုး ကူညရဆြောင်

က်သြောျိုး ည်။
(၂)

ရမ လတ်၊ ရမ လပ်နင
ှ ့််ရမ ရင
ို ်ျိုး ြောျိုးကို လယ်ယြောရမ သစ် ြောျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူ ရ ျိုးဇိုန် ြောျိုးအမြစ် ရြြော်ထတ
ို လ
် ိုပ်ကိုင်နင
ို ်ရ ျိုး အြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က် ည် မြစ်ပပျိုး
လက် ှ လိုပ်ပင
ို ်ြေင့်် ပပျိုးရသြော စိုက်ပ ျိုးရမ

(၃)

လယ်ယြောရမ

ြောျိုးကို ြေိုင်လံိုရသြော အရကကြောင်ျိုးတစ် ျိုး

အစြောျိုးထိုျိုးရမ ယြော မပန်လည်
(၄)

ြောျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးဇိုန်

ြောျိုးကို လက်ရတွံ့အက ျိုး စ
ှ ြော အသံျိုးို ြေ နိုင်ရ ျိုးအတက် ဦျိုးစြောျိုးရပျိုး ရဆြောင် က် ည်။

ျိုးရကကြောင့်် သ ်ျိုး ဆည်ျိုးြေံ ပါက ရလ ြော်ရကကျိုး (သို့် ဟိုတ်) နစ်နြောရကကျိုး (သို့် ဟိုတ်)

ရ
ှ ျိုးတအ
ို့် တက် ဥပရဒနှင့််အည ကူညရဆြောင် က် ည်။

ရက ျိုးလက်ရဒသတင် ရနထိုင၍
် လယ်ယြောလိုပ်ငန်ျိုးကို လက် လို
ှ ပ်ကိုင် ရနရသြော်လည်ျိုး အ င်ျိုးအနှျိုးြေ ွံ့တဲ့်သူ လယ် ဲ့်ယြော ဲ့် ြောျိုး၊ လယ်ယြောရမ ြေ ွံ့တသ
ဲ့် ူ
လယ်ယြောလိုပ်သြောျိုး ြောျိုးအတက် အလြောျိုးအလြော ရသြော
ှ
ရဒသ

ြောျိုးတင် လယ်ယြောရမ သစ် ြောျိုး ရြြော်ထတ
ို ်ပပျိုး လယ်ယြောရမ လိုပပ
် ိုင်ြေင့််

ှရစ န်

ကူညရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၅)

လိုပ်ပိုငြေ
် င်၊့် အသံိုျိုးမပ ြေင့်် ယူထြောျိုးရသြော ရမ လတ်၊ ရမ လပ်နှင့်် ရမ ရိုင်ျိုး ြောျိုးကို သတ် တ
ှ ်ကြောလအတင်ျိုး အရကြောင်အထည်ရြြော်
ရဆြောင် က်မြေင်ျိုး မပ ပါက တည်ဆဲဥပရဒနှင့််အည နိုငင
် ံရတြော် ှ မပန်လည် သ ်ျိုးယူနိုင်ရ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၆)

လယ်ယြောရမ

ြောျိုးကို ြေိုင်လံိုရသြော အရကကြောင်ျိုးမပြေ က်

ဘဲ
ှ လှပ်ရမ အမြစ် ထြောျိုး မြေင်
ှ ျိုးကို ဥပရဒနှငအ
့်် ည အရ ျိုးယူနိုင်ရ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၇)

လယ်ယြောရမ တင် ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုးအတက် အက ျိုး ရစ
ှ
ည့်် ြောသသျိုးနှံ ြောျိုးကို လတ်လပ်စြောစိုက်ပ ျိုးနိုင်ရ ျိုးစစစ်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၈)

ရမ ကကျိုးရမ ပံို ှန်ကန်ရ ျိုးကို အရလျိုးထြောျိုးရဆြောင် က် ည့်် အမပင် ရမ

ျိုး ကကျိုး ြောျိုး ြေဲမြေြောျိုးမြေင်ျိုး၊ ရမ အဆင့််အတန်ျိုး ြေဲမြေြောျိုးမြေင်ျိုးတက
ို့် ို လက် ှ

သ ြောျိုးရိုျိုးက ရမ ပံိုစနစ် ှ ဒစ်ဂ စ်တယ်ရမ ပံို ြောျိုးသို့် ရမပြောင်ျိုးလဲမြေင်ျိုးနင
ှ ့်် ရြေတ် နည်ျိုးပညြောသစ် ြောျိုး အသံိုျိုးြေ မြေင်ျိုးတက
ို့် ို စနစ်တက စ ံရဆြောင် က် ည်။
တိုင်ျိုးတြောမြေင်ျိုး မပ ရသျိုးရသြော ရမ
(၉)

ြောျိုးထဲ ှ အက ျိုး စ
ှ ြော အသံိုျိုးမပ နင
ို ် ည့်် ရမ

ြောျိုးကို တိုင်ျိုးတြော တ
ှ ်တ ်ျိုးမပ စိုရ ျိုး ဆက်လက် ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

ရတြောင်ရပေါ်/ကိုန်ျိုးမ င့််ရဒသ ြောျိုး၌ အလှည့််က ရ ွံ့ရမပြောင်ျိုး ရတြောင်ယြော လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကို စနစ်တက တ
ှ ်တ ်ျိုးတင်မြေင်ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး န်နင
ှ ့််
ရိုျိုး ြောအစဉ်အလြောနှင့်် တိုင်ျိုး င်ျိုးသြောျိုးလူ ျိုးစို ရမ ယြောအြေင့််အရ ျိုး ြောျိုး ကို အရလျိုးထြောျိုးသည့််နည်ျိုးတူ ကိုန်ျိုးမ င့််လယ်ယြောရမ

ြောျိုးရြြော်ထိုတ်မြေင်ျိုးနင
ှ ့််

ရတြောင်ရစြောင်ျိုးရဒသ စိုက်ပ ျိုးနည်ျိုးစနစ်သံိုျိုးစဲမြေင်ျိုးတက
ို့် ို နည်ျိုးပညြောရပျိုး ကူည ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၁၀)

ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုးအစိုအြဲွံ့၊ ရ ျိုးမ ြူသူ ြောျိုးအစိုအြဲွံ့နင
ှ ့်် ရ လိုပသ
် ြောျိုး အစိုအြဲွံ့ ြောျိုးနင
ှ ့်် မပ မပင်ထတ
ို ်လိုပ်သည့်် ကို ပဏ ြောျိုး ကန်ထရိုက်
လယ်ယြောစနစ်မြင့်် ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က် န်ပိုဂဂလက ကို ပဏ ြောျိုးနှင့်် ထိုတ်လပ
ို ်သူအစိုအြဲွံ့ ြောျိုးကကြောျိုး

တရသြော အက ျိုးြေံစြောျိုးြေင့််

ှရစ ည့််

စံလိုပ်ငန်ျိုးစဉ် သတ် ှတမ် ပဌြောန်ျိုး နိုင်ရ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၁၁)

ဆင်ျိုး ဲန ်ျိုးပါျိုး ှု ရလ ြော့်ြေ ရ ျိုးအတက် လိုပ်ကက်ငယ် လယ်သ ြောျိုး ြောျိုး၏ လယ်ယြောရမ လိုပပ
် ိုငြေ
် င့််၊ နည်ျိုးပညြောနှင့်် ရစ ျိုးကက်ဝင်ရ ြောက်ြေင့််
တန်ျိုးတူ

ရစရ
ှ
ျိုး စသည့်် လယ်ယြောကဏ္ဍ စဉ်ဆက် မပတ် ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုး တက်ရ ျိုး လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးအြောျိုး အြောျိုးရပျိုး ကူညရဆြောင် က် ည်။

(၁၂)

ရ ြေ ရ ငန် ငါျိုးရ ျိုးမ ြူြ ်ျိုးဆျိုးထိုတ်လိုပ် တ
ှု င် ငါျိုးြ ်ျိုးရ ယြောဉ်၊ ငါျိုးြ ်ျိုး နည်ျိုးစနစ်၊ ငါျိုးြ ်ျိုးက ယြောအ ျိုးအစြောျိုးနင
ှ ့်် ငါျိုးြ ်ျိုးကက် ြောျိုးကို
ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဥပရဒနှင့််အည စ ံကကျိုးကကပ်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(ြေ)

ရ အ င်ျိုးအမ စ် အသံျိုးို ြေ ှု နှင့်် စ ြေ
ံ န့််ြေဲ ှုဆင
ို ် ြော လိုပင
် န်ျိုးစဉ်
(၁)

ရ ရလလင့်် ှုနည်ျိုးပါျိုးပပျိုး အက ျိုး စ
ှ ြောအသံိုျိုးြေ နိုငရ
် ျိုးအတက်လက် ှ ဆည် ြောျိုး၊ မ စ်ရ တင်လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး၊ ရမ ရအြောက်ရ တူျိုးရြြော်ရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး၊
ရ ရပျိုးရဝ ှုစနစ်နှင့်် ရ ရသြောက်စနစ် ြောျိုးကို ရြေတ် ရအြောင် မပ မပင် တည်ရဆြောက်မြေင်ျိုးနင
ှ ့်် ထန်ျိုးသ ်ျိုးမြေင်ျိုးလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးကို ရဆြောင် က် ည်။

(၂)

ရက ျိုး ြောပိုင်ဆည် ြောျိုး၊ ရ ကန် ြောျိုး၊ရ သင်ျိုးရ ထိုတ်စနစ် ြောျိုး၊လယ်သ ြောျိုးတြော ြောျိုး တည်ရဆြောက်ရ ျိုးနှင့်် ထန်ျိုးသ ်ျိုးရ ျိုးကို ကူည
ရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

(၃)

လိုအပ်သည့််ရဒသ ြောျိုးတင် သဘြောဝပတ်ဝန်ျိုးက င်နှင့််ရ အ င်ျိုးအမ စ်ကိုထြေိုက် ှုအနည်ျိုးဆံိုျိုးမြင့််ရမ ရအြောက်ရ တူျိုးရြြော်သံိုျိုးစန
ဲ ိုင်ရ ျိုးနင
ှ ့််
အစက်ြေ ရ ရပျိုးစနစ်၊ ရ ြ န်ျိုးစနစ်စသည့််အဆင့််မ င့််ရ သင်ျိုးနည်ျိုးစနစ် ြောျိုး က ယ်က ယ်မပန်မ့် ပန်အ
့် သံိုျိုးမပ နင
ို ်ရ ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၄)

ရ ရဘျိုးအနတ ြောယ်ကြောကယ်ရ ျိုးအတက်ရ ရဘျိုးကြောကယ်ရ ျိုးတြော ြောျိုးနင
ှ ့်် ပင်လယ်
ရ ငန်ဝင်ရ ြောက်ရသြောရဒသ ြောျိုးတင်ရ ငန်တြောျိုးတြော ြောျိုးတည်ရဆြောက်မြေင်ျိုး၊မပ မပင်ထန်ျိုးသ ်ျိုးမြေင်ျိုးနှင့််ရ နိုတ်ရမ ြောင်ျိုး ြောျိုးတူျိုးရြြော်မြေင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး
အြောျိုး ံပံိုရင

(၅)

ှ ှု ရပေါ် ူတည်၍ရဒသအလိုကဦ
် ျိုးစြောျိုးရပျိုးအစအစဉ် ြောျိုးမြင့််အရကြောင်အထည်ရြြော် ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

ရဒသ ှ င်ျိုးစဲ အ င်ျိုးအမ စ် ြောျိုးနှင့်် ရဒသ၏လိုအပ်ြေ က်အရပေါ် တ
ူ ည် ၍ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးသံိုျိုးရ ၊ ရသြောက်သံိုျိုးရ ြူလံိုရစရ ျိုးနင
ှ ့််
ရဒသစ ်ျိုးလန်ျိုးစိုမပည်ရ ျိုးအတက် ရ ရလှြောင်တ န
ံ ှင့်် ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ် ြောျိုး မပ မပင်ထန်ျိုးသ ်ျိုးမြေင်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကို ရဆြောင် က် ည်။

(၆)

ရဒသအလိုက် စိုကပ
် ျိုးရ ကို အက ျိုး ထ
ှ ရ ြောက်စြော ယူသံိုျိုးစဲနင
ို ် န် "ရတြောင်သူ ြောျိုး စိုက်ပ ျိုးရ

ယူသံိုျိုးစဲရ ျိုးအြဲွံ့"

ြောျိုးြဲွံ့စည်ျိုးတည်ရထြောင်နိုင်ရ ျိုးအတက် လိုအပ်ရသြော နည်ျိုးဥပရဒ၊ လိုပ်ထံိုျိုးလပ
ို ်နည်ျိုး ြောျိုး မပဌြောန်ျိုးမြေင်ျိုးနှင့်် ယင်ျိုးအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၏
စ ်ျိုးရဆြောင် ည်မ င့်် ြောျိုးရ ျိုးအတက် လိုအပ်ရသြောနည်ျိုးစနစ် ြောျိုးရလ့်က င်သ
့် င်ကကြောျိုးရပျိုးမြေင်ျိုးတက
ို့် ို ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၇)
(ဂ)

ရက ျိုးလက်ရဒသ ြောျိုးတင် သန့်် င
ှ ်ျိုးရသြောရသြောက်သံိုျိုးရ

ှရ ျိုး နည်ျိုးပညြောနှင့်် အသပညြောရပျိုးရ ျိုး အစအစဉ် ြောျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

ရငရကကျိုးအ င်ျိုးအနှျိုးဆင
ို ် ြော လိုပင
် န်ျိုးစဉ်
(၁)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပင
် န်ျိုးကဏ္ဍ၊ သ ဝါယ ကဏ္ဍနှင့်် ရက ျိုး လက်ရဒသြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးကဏ္ဍ ြောျိုး တိုျိုးတက်ရစရ ျိုးအတက် မပည်တင်ျိုး မပည်ပ ှ
အကူအည ြောျိုး၊ ရြေ ျိုးရင ြောျိုး၊ င်ျိုးနှျိုးမ ြှ ပ်နှံ ှု ြောျိုး

(၂)

လယ်ယြောအရမြေြေံ စက် ှုလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး၊ အရသျိုးစြောျိုး စက် ှုလက် ှု လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး၊ အသက်ရ ျိုးဝ ်ျိုးရက ြောင်ျိုးနှင့်် သြောျိုးစဝ
ို င်ရငတိုျိုးရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး
ြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးအတက် နည်ျိုးပညြောနှင့်် အ င်ျိုးအနှျိုး ြောျိုး

(၃)

ရ
ှ ျိုးနှင့််ထရ ြောက်စြောအသံိုျိုးမပ နိုင်ရ ျိုး ရဆြောင် က် ည်။
ရစရ
ှ
ျိုးကူညရဆြောင် က် ည်။

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပင
် န်ျိုးသံိုျိုး စက်က ယြော ြောျိုးအြောျိုး လယ်ကူစြော ယူသံိုျိုးစဲနင
ို ် န် ဆက်စပ်ဌြောန ြောျိုး၊ အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၊ အစိုအြဲွံ့ ြောျိုး၊
ဘဏ် ြောျိုး၊ သ ဝါယ အသင်ျိုး ြောျိုး၊ ကို ပဏ ြောျိုးနင
ှ ့်် ြေ တ်ဆက်၍ အ စ်က စနစ်မြင့်် ရ ြောင်ျိုးြေ မြေင်ျိုးနင
ှ ့်် ဝန်ရဆြောင် ှုလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး အပါအဝင်
င်ျိုးနှျိုးမ ြှ ပ်နှံ ှုရြေ ျိုးရင ြောျိုးကို ယူ၍ ထရ ြောက်စြောအသံိုျိုးမပ နင
ို ်ရ ျိုးကူညရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၄)

နှစ် ှည်သျိုးနှံအပါအဝင် သျိုးနှံအြောျိုးလံိုျိုးအတက် စက
ို ်ပ ျိုးထိုတ်လိုပ် ှု စ တ် နှင့်် ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးအတက် င်ျိုးနှျိုးမ ြှ ပ်နှံ ှုစ တ်ကို
အရတြော်အသင့််ကြော ရစသည့််စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးစ တ်ရြေ ျိုးရင ြောျိုး

ရ
ှ ျိုးနှင့်် လယ်ယြောသံိုျိုးစက်က ယြော ြောျိုး ဝယ်ယူနိုင်ရ ျိုးအတက် ြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးဘဏ်

ြောျိုးနင
ှ ့်် ကိုနသ
် ယ်စျိုးပြောျိုးဘဏ် ြောျိုး ှ ရငရြေ ျိုး ှုစနစ် ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးရစရ ျိုး အြောျိုးရပျိုးကူညရဆြောင် က် ည်။
(၅)

သျိုးနှံ ြောျိုးအြော ြေံစနစ်နင
ှ ့််လယ်ယြောကဏ္ဍ ရြေ ျိုးရင ြောျိုးနင
ှ ့်် သျိုးနှံသိုရလှြောင် ှုအရပေါ် အြော ြေံရပျိုး စ
ှု နစ်ရပေါ်ထန်ျိုးရ ျိုးကို သက်ဆိုင် ြောဌြောန၊
အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် ပူျိုးရပါင်ျိုး ရဆြောင် က် ည်။

(၆)

ရက ျိုးလက်ရန မပည်သူ ြောျိုး အသက်ရ ျိုးဝ ်ျိုးရက ြောင်ျိုးနှင့်် သြောျိုးစိုဝင်ရင တိုျိုးပြောျိုးရ ျိုး၊ လူ ှုရ ျိုးဆိုင် ြော အရမြေြေံအရဆြောက်အအံိုြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး
ရဆြောင် က်နိုင် န် မပည်သူဗဟိုမပ နည်ျိုးလ ်ျိုးမြင့်် အ င်ျိုး ရပ ြောက် လည်ပတ် န်ပံိုရင၊ အရသျိုးစြောျိုးရြေ ျိုးရင၊ လူထိုသတ
ို့် ိုက်ရိုက် ရထြောက်ပံ့်ရင

ြောျိုး

ြောျိုး

ရ
ှ ျိုး ကူညရဆြောင် က် ည်။
(ဃ)

စက် ှုလယ်ယြော နှင့်် သင်ျိုးအြောျိုးစို ြောျိုးဆင
ို ် ြော လိုပင
် န်ျိုးစဉ်
(၁)

စက် ှုလယ်ယြောလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက် ရြေတ် အဆင့််မ င့်် ပညြောရ ျိုးနှင့်် အသက်ရ ျိုး၀ ်ျိုးရက ြောင်ျိုးပညြောရ ျိုးတတ
ို့် င်

အသအ ှတမ် ပ လက် တ
ှ ် သင်တန်ျိုး ြောျိုး တည်ရထြောင်ြင့််လှစသ
် င်ကကြောျိုးနိုင်ရ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၂)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပင
် န်ျိုးသံိုျိုး စက်နှင့်် စက်ပစစည်ျိုးက ယြော ြောျိုး၏ စံြေ န်စံညန်ျိုး ြောျိုး သတ် ှတ်ရဆြောင် က်မြေင်ျိုး
လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရစ န် အြောျိုးရပျိုးရဆြောင် က် ည်။

(၃)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးတင် အထူျိုးသမြင့်် လိုပ်ကက်ငယ်ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုးနှင့်် တပင
ို ်တနင
ို ် ရ ျိုးမ ြူသူ ြောျိုးအြောျိုး ဦျိုးစြောျိုးရပျိုး၍
စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပင
် န်ျိုးသံိုျိုး အရသျိုးစြောျိုးစက်နှင့်် စက်ပစစည်ျိုးက ယြော ြောျိုးကို တင်တင်က ယ်က ယ်ထိုတ်လိုပ်သံိုျိုးစဲနင
ို ်ရ ျိုးပံ့်ပိုျိုး န်နှင့််
ရြေတ် စက် ှုလယ်ယြောစနစ်သို့် အဆင့််ဆင့်် တိုျိုးတက်မြစ်ရပေါ်လြောရစ န် ပိုဂဂလကကဏ္ဍကို အြောျိုးရပျိုးကူည ည်။

(၄)

ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုးနှင့်် ရ ျိုးမ ြူသူ ြောျိုး လအ
ို ပ်သည့််

ျိုး၊ ရမ ကသဇြော၊ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး၊ ရပါင်ျိုးသတ်ရဆျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးအစြော၊ ရဆျိုးဝါျိုး ြောျိုးနင
ှ ့််

သင်ျိုးအြောျိုးစို ြောျိုးကို န
ှ ်ကန်ရသြော အ ည်အရသျိုး၊ ရ ျိုးနှုန်ျိုးမြင့်် ဝယ်ယူ
(၅)

ရမ ကသဇြော၊ ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး၊ ရပါင်ျိုးသတ်ရဆျိုး၊

ျိုးရစ့်၊

ရ
ှ ျိုး ရပါင်ျိုးစပ် ကူညရပျိုး ည်။

ျိုးသြောျိုးရပါက်၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးအစြောျိုးအစြောနှင့််ရဆျိုးဝါျိုး ြောျိုးနှင့်် သင်ျိုးအြောျိုးစို ြောျိုးကိုအတိုအပ

ရ
ှ ျိုး၊

စံြေ န်စံညန်ျိုး ကိုက်ညရ ျိုး၊ တည်ဆဲဥပရဒ ြောျိုးနှငအ
့်် ည လိုက်နြောရဆြောင် က်ရ ျိုး၊ ှန်ကန်စြော ဝယ်ယူအသံိုျိုးမပ နင
ို ်ရ ျိုးတအ
ို့် တက် ပညြောရပျိုးမြေင်ျိုး၊
စစ်ရဆျိုးမြေင်ျိုး၊ သတရပျိုးမြေင်ျိုး၊ အရ ျိုးယူမြေင်ျိုး ြောျိုးကို သက်ဆိုင် ြောဌြောနအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် ပူျိုးရပါင်ျိုးကကပ် တ် ရဆြောင် က် သြောျိုး ည်။
(၆)

သဘြောဝရမ ကသဇြော ကိုယ်တင
ို ်ထိုတ်လပ
ို ် သံိုျိုးစန
ဲ ိုင် န် နည်ျိုးပညြောပံပ
့် ိုျိုး ကူည ှုကို တိုျိုးမ ြှင့််ရဆြောင် က် ည်။

(၇)

ရ ရမ ရဒသသဘြောဝနှင့််ကိုက်ညရသြော
ထိုတ်စိုက်ကင်ျိုး ြောျိုး၊

ျိုးရကြောင်ျိုး ျိုးသန့်် ြောျိုးနှင့်် နည်ျိုး ပညြော ြောျိုးကို ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုးအြောျိုး မြန်မ့် ြြူျိုး ရပျိုးနိုင် န်

ျိုးသန်ဇ
့် ိုန် ြောျိုး၊ ရတြောင်သူပညြောရပျိုးစိုက်ကင်ျိုး ြောျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးဇိုန် ြောျိုး၊ ငါျိုးလပ
ို ်ငန်ျိုးစြေန်ျိုး ြောျိုးကို အစိုျိုး အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနှင့််

ပိုဂဂလက အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်မြေင်ျိုးမြင့်် တိုျိုးြေ ဲွံ့ လိုပ်ရဆြောင်သြောျိုး ည်။
(င)

ျိုးရစ့်

သ ဝါယ လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးနှင့်် သ ဝါယ စနစ် ြွံ့ံ ပြ ျိုးရ ျိုးဆင
ို ် ြော လိုပင
် န်ျိုးစဉ်

(၁)

သ ဝါယ လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက် ရအြောင်မ င်ရ ျိုးအတက် သ ဝါယ သရဘြောတ ြောျိုး၊ က င်ဝ
့် တ်၊ အနှစသ
် ြော နှင့်် သ ဝါယ
အရမြေြေံ ူ ြောျိုးနှင့််အည ကူညရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

(၂)

သ ဝါယ အသင်ျိုးသစ် ြောျိုးအြောျိုး သ ဝါယ အသင်ျိုးဥပရဒ၊ နည်ျိုး ဥပရဒ ြောျိုးနှင့််အည ြဲွံ့စည်ျိုး ှတ်ပတ
ံို င်ရပျိုးမြေင်ျိုး၊ ြဲွံ့စည်ျိုးထြောျိုး ှသည့််
သ ဝါယ အသင်ျိုး ြောျိုးအြောျိုးလည်ျိုး က စ်လစ်ြေင
ို ် ြောစြောမြင့်် ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက် လြောရစ န် ရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

(၃)

ရက ျိုးလက်ရန မပည်သူ ြောျိုးနင
ှ ့်် ပ ွံ့မပရန အရမြေြေံလတ
ူ န်ျိုးစြောျိုး ြောျိုး၏ ဝင်ရင လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက် အရသျိုးစြောျိုးအ င်ျိုးအနှျိုးရြေ ျိုးရင
အစအစဉ် ရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

(၄)

ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုး ြောျိုးသို့် လယ်ယြောသံိုျိုး၊ ရ လိုပ်ငန်ျိုးသံိုျိုးစသည့်် စက်က ယြော ြောျိုးနှင့်် သင်ျိုးအြောျိုးစို ြောျိုးအြောျိုး အ စ်က စနစ်မြင့်် ဝယ်ယူသံိုျိုးစဲနင
ို ် န်
ရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

(၅)

စက် ှုလယ်ယြောစနစ်သို့် ကူျိုးရမပြောင်ျိုးနင
ို ်ရ ျိုးအတက် ရမ ယြောမပ မပင်မြေင်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးအြောျိုး သက်ဆင
ို ် ြောဌြောန ြောျိုးနင
ှ ့်် ဆက်သယ်ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်၍
လိုအပ်သည် ြောျိုး ကူညရပျိုးမြေင်ျိုး၊ ရငရကကျိုးပံ့်ပိုျိုးရပျိုးမြေင်ျိုးတက
ို့် ို ရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

(၆)

သ ဝါယ အသင်ျိုး ြောျိုး၏ကိုန်ထိုတ်လိုပ် ှု၊ ကိုနသ
် ယ် ှု၊ ဝန်ရဆြောင် ှုလပ
ို ်ငန်ျိုးတက
ို့် ို ထရ ြောက်စြော ရဆြောင် က်ရပျိုးမြေင်ျိုးမြင့််သ ဝါယ
အသင်ျိုး ြောျိုးအြောျိုးစ ်ျိုးရဆြောင် ှုအဆင့််မ ြှငတ
့်် င်ရပျိုး ည်။

(၇)

သ ဝါယ အသင်ျိုး ြောျိုးအြောျိုး သ ဝါယ အသင်ျိုးဥပရဒ၊ နည်ျိုးဥပရဒ ြောျိုးမြင့်် ထန်ျိုးရက ြောင်ျိုးတည့်် တ်ရပျိုးမြေင်ျိုး၊ သ ဝါယ က င့််ဝတ်၊ အနှစသ
် ြော နှင့််
အရမြေြေံ ူတက
ို့် ို သ နြောျိုး
ှ လည်ရစ န် ဦျိုးစျိုးဌြောနဝန်ထ ်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် သ ဝါယ အသင်ျိုး အဆင့််ဆင့်် ှ အ ှုရဆြောင် ြောျိုး၊ ဝန်ထ ်ျိုး ြောျိုးအတက်
လိုပ်ငန်ျိုးစ ်ျိုးရဆြောင် ည်မ င
ြှ ့််သင်တန်ျိုး ြောျိုး ြင့််လစ
ှ ်ရဆြောင် က် ည်။

(၈)

သ ဝါယ လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက် လိုအပ်ရသြော အ င်ျိုး အနှျိုးရငရကကျိုး ြောျိုးအြောျိုး နင
ို ်ငံတကြော ှ အကူအည၊ အရထြောက်အပံန
့် ှင့််
ရြေ ျိုးရင ြောျိုး

(၉)

ရအြောင်
ှ
ရဆြောင် က် ည်။

သ ဝါယ အသင်ျိုးသြောျိုး သြောျိုးစို ြောျိုး၏ စျိုးပြောျိုးရ ျိုး၊ ပညြောရ ျိုး၊ က န်ျိုး ြောရ ျိုးနင
ှ ့််လူရန ှုအဆင့််မ င
ြှ တ
့်် င်ရ ျိုးအတက် သက်ဆိုင် ြောအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့််
ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က် ည်။

(၁၀)

အရသျိုးစြောျိုးစက် ှုလက် ှုလပ
ို ်ငန်ျိုး ြောျိုး၊ က်ကန်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် ပန်ျိုး (၁၀) ျိုးအပါအဝင် ရိုျိုး ြောလက် ှုလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုး အတက်
ရငရကကျိုး၊ နည်ျိုးပညြောနှင့်် ရစ ျိုးကက်

(စ)

ရ
ှ ျိုး ကူညရဆြောင် က် ရပျိုး ည်။

ရက ျိုးလက်အရဆြောက်အအံို ြွံ့ံ ပြ ျိုးရ ျိုးဆင
ို ် ြောလိုပင
် န်ျိုးစဉ်
(၁)

၂၀၃၀ ြေိုနှစတ
် င် ရက ျိုး ြော ြောျိုးအြောျိုးလံိုျိုး၌ ြောသ ရ ျိုးဆက်သယ် သြောျိုးလြောနိုင် ည့်် အဓက လ ်ျိုး ကကျိုး အနည်ျိုးဆံိုျိုး တစ်ြေိုမြစ်ရပေါ်ရ ျိုးနင
ှ ့်် ရက ျိုးလက်
ကိုန်ထိုတ်လ ်ျိုး၊ တံတြောျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုး ဟြောဗ ြူဟြော ရ ျိုးဆဲ အရကြောင်အထည်ရြြော်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၂)

အ ျိုးသြောျိုးလ ပ်စစ်ဓါတ်အြောျိုး

ရ
ှ ျိုး စ ံြေ က်နှငအ
့်် ည ဟြောဓါတ်အြောျိုး လိုင်ျိုးမပင်ပ ရက ျိုးလက် ျိုးလင်ျိုးရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကို ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၃)

ရက ျိုးလက် ျိုးလင်ျိုးရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးရဆြောင် က် ြောတင် ပိုဂဂလက လိုပင
် န်ျိုး ှင် ြောျိုးနင
ှ ့်် ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၄)

ရက ျိုးလက် ျိုးလင်ျိုးရ ျိုးကဏ္ဍတင် အရသျိုးစြောျိုးဓြောတ်အြောျိုးလိုင်ျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးအတက် လိုအပ်ရသြော စည်ျိုး ဉ်ျိုးစည်ျိုးက ်ျိုး ြောျိုး၊ လိုပ်ထံိုျိုးလိုပန
် ည်ျိုး ြောျိုး
ရ ျိုးဆဲမပဌြောန်ျိုးသြောျိုး ည်။

(၅)

အရ ျိုးရပေါ် အရမြေအရနနှင့်် သဘြောဝရဘျိုး အနတ ြောယ်က ရ ြောက် ှုရကကြောင့်် အိုျိုးအ ပ
် က်ဆျိုး ဆံိုျိုးရံှုျိုးသြောျိုးရသြော ရက ျိုးလက်ရနမပည်သူ ြောျိုးအတက်
ရက ျိုးလက်အ ် ြော ြောျိုး၊ ရက ျိုးလက်အ ်သြော ြောျိုး ရဆြောက်လိုပ်သြောျိုး ည်။

(၆)

ရက ျိုးလက်ရဒသ၌ အမြေြောျိုး လူ ှုရ ျိုးဆိုင် ြော အရမြေြေံ အရဆြောက်အံို ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက် လူထဗ
ို ဟိုမပ ြေ ဉ်ျိုးကပ် ှုနည်ျိုးလ ်ျိုးမြင့်် ကူည
ပံ့်ပိုျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(ဆ)

သိုရတသန၊ ြပံ ြ ျိုး ှုနှင့်် နည်ျိုးပညြော မြန့််မြြူျိုးမြေင်ျိုးဆင
ို ် ြောလိုပင
် န်ျိုးစဉ်
(၁)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုး၊ ရ လိုပ်ငန်ျိုးနှင့်် ရက ျိုးလက်ရဒသ အရမြေြေံအရဆြောက် အအံို ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးအတက် ဓြောတ်ြေဲြေန်ျိုး ြောျိုး အဆင့််မ င
ြှ ့််တင်တိုျိုးြေ ဲွံ့
တည်ရထြောင်ပပျိုး ရြေတ် ဓြောတ်ြေဲြေန်ျိုးသံိုျိုး က ယြော ြောျိုး တိုျိုးြေ ဲွံ့တပ်ဆင် ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၂)

သိုရတသနလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး၊ နည်ျိုးပညြောနှင့်် လူစ
ူ့ ်ျိုးအြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ် ြံွံ့ပြ ျိုး တိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုးအတက် ဘြောသြော ပ်အလိုက် ကျွ ်ျိုးက င်ပညြော ှင် ြောျိုး
ရလ့်က င့််ရ ျိုးထိုတ်ရပျိုး ည့််ရ တို၊ ရ

(၃)

ည
ှ ် အစအ ံ ြောျိုး ြေ ှတ်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုး ပညြောရပျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးတင် ရြေတ် သတင်ျိုးအြေ က်အလက် နည်ျိုးပညြော ြောျိုးအသံိုျိုးမပ မြေင်ျိုးနှင့်် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုး
ပညြောရပျိုးနည်ျိုးစနစ်အသစ် ြောျိုး တိုျိုးမ င
ြှ ့််သံိုျိုးစဲနင
ို ်ရ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၄)

ရ ၊ ရမ သယံဇြောတ ြောျိုးနှင့်် သဘြောဝပတ်ဝန်ျိုးက င်ထြေိုက် ှုကို ထန်ျိုးသ ်ျိုး နင
ို ် န်အတက် စံြေ န်စံညန်ျိုး စစ်ရဆျိုးပပျိုးသည့်် ပိုျိုးသတ်ရဆျိုး၊ ရပါင်ျိုးသတ်
ရဆျိုး ြောျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးရဆျိုးဝါျိုး ပစစည်ျိုး ြောျိုးနှင့်် ရမ ကသဇြော ြောျိုးကိုသြော သံိုျိုးစဲရ ျိုးနှင့်် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုး အရလ့်အက င့််ရကြောင်ျိုး ြောျိုး လိုက်နြော
က င့််သံိုျိုးနိုင်ရစ န် ရတြောင်သူလယ်သ ြောျိုးပညြောရပျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၅)

ြောသဥတိုရမပြောင်ျိုးလဲ န
ှု ှင့်် လိုက်ရလ ြောညရထ ှ ည့်် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူ ထိုတ်လိုပ်ရ ျိုးနင
ှ ့်် ရမ ဆလြောနှင့််စိုက်ပ ျိုးရ ထရ ြောက်အက ျိုး စ
ှ ြော
အသံိုျိုးြေ နင
ို ်ရ ျိုးဆိုင် ြော သိုရတသနလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၆)

ရစ ျိုးကက် လိုအပ်ြေ က်နှင့််ကိုက်ညပပျိုး ရ ၊ ရမ ၊ ရဒသအရမြေအရန အလိုက် သင့််ရတြော်မြစ်ထန်ျိုး ှု သည်
ှ
့် အ ည်အရသျိုးရကြောင်ျိုး၊ အထက် နှုန်ျိုးရကြောင်ျိုး
သျိုးနှံ ျိုး ြောျိုး ရ ျိုးမ ြူ ထိုတ်လပ
ို ်မြေင်ျိုးနှင့််

ြောသဥတိုနှင့်် ရ ြောဂါဒဏ်ြေန
ံ ိုင်ရသြော သျိုးနှံ ျိုး ြောျိုး၊ သြောျိုးငါျိုးတ စဆြောန်

ျိုးရကြောင်ျိုး

ျိုးသန့်် ြောျိုး သိုရတသနမပ

ထိုတ်လိုပ်ရပျိုးနင
ို ်ရ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၇)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့််ရ လိုပ်ငန်ျိုး ထက်ကိုန် ြောျိုး ထိုတ်လိုပ်သည့်် လိုပ်ငန်ျိုးစဉ် ြောျိုးတင် ရလလင့််ဆံိုျိုးရံှုျိုး ှု ရလ ြော့်နည်ျိုးရစ န်နှင့််
အ ည်အရသျိုးရကြောင်ျိုး န်ရစရ ျိုးအတက် လက်ရတွံ့အသံိုျိုးြေ နိုင် ည့်် တ်သ ်ျိုးြေ န်လန်နည်ျိုးပညြော၊ မပ မပင်ထိုတ်လပ
ို ်သည့်် နည်ျိုးပညြော ြောျိုးကို
သိုရတသနမပ ရြြော်ထိုတသ
် ြောျိုး ည်။

(၈)

အစိုျိုး အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၊ ကျွ ်ျိုးက င်ပညြော ှင် ြောျိုး၊ အ ပ်ြက်လူ ှုအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၊ အစိုျိုး

ဟိုတ်သည့်် အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၊ပိုဂဂလကကို ပဏ ြောျိုးအြောျိုးလံိုျိုး

ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်နိုငသ
် ည့်် နင
ို ်ငတ
ံ ကြော အဆင့်် သိုရတသနအြဲွံ့အစည်ျိုးနင
ှ ့််အ ျိုးသြောျိုးအဆင့်် စက
ို ်ပ ျိုးရ ျိုး၊ သိုရတသနနှင့််
တိုျိုးြေ ဲွံ့ပညြောရပျိုးရ ျိုးစနစ် ြောျိုး ထူရထြောင်၍ သိုရတသနလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရအြောင် ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၉)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပင
် န်ျိုးသံိုျိုး စက်နှင့်် စက်ပစစည်ျိုးက ယြော ြောျိုး တထင်အသံိုျိုးမပ ှုဆိုင် ြော သိုရတသနနှင့်် ပညြောရပျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး
ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(ဇ)

ရ ျိုးကက်၊ တန်ြျိုးို မ ြှငထ
့်် တ
ို လ
် ပ
ို မ် ြေင်ျိုးနှင့်် မပည်ပတင်ပ့် ို ရ ြောင်ျိုးြေ မြေင်ျိုး ဆင
ို ် ြော
လိုပင
် န်ျိုးစဉ်
(၁)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပင
် န်ျိုးထက်ကိုန် ြောျိုးကို အရမြေြေံပပျိုး တန်ြိုျိုး မ င့်် ကိုန်ထိုတ်လပ
ို ်ငန်ျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရစရ ျိုးနှင့်် ထိုတ်ကိုန် ပစစည်ျိုး

ြောျိုး

နိုင်ငတ
ံ ကြောရစ ျိုးကက်တင် ယှဉပ် ပ င်နိုငစ
် ်ျိုး ရစရ
ှ
ျိုးကို အြောျိုးရပျိုး ကူညရဆြောင် က် ည်။
(၂)

တန်ြိုျိုးမ င့််ကိုန်ထတ
ို ်လိုပင
် န်ျိုး ြောျိုး ရပေါ်ရပါက်လြောရစ န် နည်ျိုးပညြော မြန်ရ
့် ဝမြေင်ျိုးနင
ှ ့်် လိုအပ်ရသြော အ င်ျိုးအနှျိုး ြောျိုး

ရ
ှ ျိုးတို့်ကို ကူညရဆြောင် က် ည်။

(၃)

မပည်တင်ျိုးမပည်ပ ကိုန်သယ် ၊ှု ရ ျိုးကက်ဝယ်လအ
ို ြောျိုးနှင့််ရ ြောင်ျိုးလိုအြောျိုး၊ရ ျိုးနန
ှု ်ျိုးနှင့််အမြေြောျိုးရစ ျိုးကက်သတင်ျိုး အြေ က်အလက် ြောျိုးကို လိုပင
် န်ျိုး တင်
ပါ၀င်ရဆြောင် က်ရနသူ ြောျိုးအြောျိုးလံိုျိုး က ယ်က ယ် မပန်မ့် ပန့်် အြေ န် သ န
ှ င
ို ်ရစ န် ဆက်စပ်ရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

(၄)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ ထက်ပစစည်ျိုး၊ မပည်ပပက
ို့် ိုန်ပစစည်ျိုး ြောျိုး အတက် အစြောျိုးအစြော သန့်် ှင်ျိုးစင်ကကယ်မြေင်ျိုး၊ ပိုျိုး ြောျိုးရ ြောဂါ သန်စ
့် င်ရစမြေင်ျိုး၊
ပိုျိုး ြောျိုးရ ြောဂါ ြောျိုး မပန်ပ
့် ြောျိုး ှုကို ထန်ျိုးြေ ပ်မြေင်ျိုး၊ အ ည်အရသျိုးထန်ျိုးသ ်ျိုးမြေင်ျိုး၊စစ်ရဆျိုးမြေင်ျိုး၊ ကကျိုးကကပ်ကပ်ကဲမြေင်ျိုး (Sanitary, Phytosanitary,
Quaratine, Quality Inspection and
Supervision)နှင့််ယင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးဆိုင် ြောလိုအပ်သည့််သတင်ျိုးထိုတ်မပန်ရကကမငြောမြေင်ျိုးလိုပင
် န်ျိုး ြောျိုးအြောျိုးမပည်တင်ျိုးမပည်ပ သ
ှ
န
ှ င
ို ်ရအြောင်ရဆြောင် က်မြေင်ျိုး
နှင့်် သက်ဆိုင် ြောနင
ို ်ငံ ြောျိုး၏ ပိုျိုး ြောျိုးရ ြောဂါ ြောျိုးဆင
ို ် ြော စည်ျိုး ဉ်ျိုးစည်ျိုးက ်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့််အည စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးထိုတ်ကိုန် ြောျိုး တင်ပန
ို့် င
ို ်ရ ျိုးကို
ကူညရဆြောင် က် သြောျိုး ည်။

(၅)

ျိုးရကြောင်ျိုး ျိုးသန့်် တ စဆြောန်နှင့်် အ ည်အရသျိုး ရသြော တ စဆြောန်ထက် ပစစည်ျိုး ြောျိုး တိုျိုးမ င
ြှ ့််ထိုတ်လပ
ို ်နိုင်ရ ျိုးအတက် ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးဆိုင် ြော ြံွံ့ပြ ျိုး
တိုျိုးတက်ရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးနင
ှ ့်် တ စဆြောန်အြောဟြော ဆိုင် ြော ြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးတက
ို့် ို ရြေတ် နည်ျိုးပညြော ြောျိုးမြင့်် ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၆)

လယ်ယြောကဏ္ဍ စျိုးပြောျိုးရ ျိုးဆိုင် ြော တန်ြိုျိုးကင်ျိုးဆက်တရလ ြောက် အစိုျိုး ၊ ပိုဂဂလက လိုပင
် န်ျိုး ှင် ြောျိုး၊ ထိုတ်လိုပသ
် ူ ြောျိုးအြောျိုးလံိုျိုး ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင်
က် ှုပံိုစံ မြင့်် အက ျိုးအမ တ်

(၇)

တစြော ြေဲရဝ

ရ
ှ ျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

တန်ြိုျိုးကင်ျိုးဆက်ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက် စတင်စိုက်ပ ျိုး ထိုတ်လပ
ို ် သည် ှ စြောျိုးသံိုျိုးသူလက်ဝယ် ရ ြောက် သည်
ှ
ထ ကင်ျိုးဆက်တရလ ြောက် အစိုျိုး ၊
ပိုဂဂလက လိုပ်ငန်ျိုး ှင် ြောျိုး၊ ထိုတ်လိုပသ
် ူ ြောျိုးအြောျိုးလံိုျိုး ပူျိုးရပါင်ျိုး ရဆြောင် က်နင
ို ်သည့်် ဝန်ျိုးက င်ရကြောင်ျိုးတစ် ပ် ြန်တျိုးနင
ို ်ရ ျိုးနှင့််
မပည်တင်ျိုးမပည်ပ င်ျိုးနှျိုးမ ြှ ပ်နှံ ှု တိုျိုးတက်ရစရ ျိုးကိုရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၈)

ရစ ျိုးကက်ြေိုင် ြောရ ျိုး၊ ရစ ျိုးနှုန်ျိုးအြော ြေံြေ က်
ကိုန်စည်ဒိုင် ြောျိုး

(၉)

ရ
ှ ျိုးနှင့်် ရ ျိုးကက်တင် ကကြောျိုးြေံကိုန်က စ တ် ြောျိုး ရလ ြော့်နည်ျိုးရစရ ျိုးတအ
ို့် တက် လက်ကြောျိုးရစ ျိုး နှင့််

ြောျိုးြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးကို ကူညရဆြောင် က်ရပျိုး ည်။

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ ထက်ကိုန်ပစစည်ျိုး ြောျိုး ရ ျိုးကက်

ရ
ှ ျိုး အတက် မပည်တင်ျိုးမပည်ပ၌ မပ လိုပ်သည့်် ကိုန်စည်မပပဲ ြောျိုး၊ စျိုးပြောျိုးရ ျိုး စကြောျိုးဝိုင်ျိုး

ရတွံ့ဆံိုပဲ ြောျိုးတင် ပါဝင်မပသ၊ ရဆျိုးရနျိုးနင
ို ်ရ ျိုး ကူညရဆြောင် က် ည်။
(၁၀) စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့််ရ လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးတင် ရြေတ် နည်ျိုးပညြော ြောျိုး အမပန်အလှန် ြလှယ်

န
ှ ိုင်ရ ျိုးအတက် နင
ို ်ငတ
ံ ကြော အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနှင့််

ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
( )

အိုပြေ
် ပ် ှု၊ အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးနှင့်် လူူ့စ ျိုး် အြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ် ြွံ့ံ ပြ ျိုးတျိုးို တက်ရ ျိုး
(၁)

ဆင
ို ် ြော လိုပင
် န်ျိုးစဉ်

လယ်ယြောကဏ္ဍလိုပ်ငန်ျိုး စ ံရဆြောင် က် ှု ြောျိုးကို e-Government စနစ် မြင့်် ရဆြောင် က်နင
ို ်ရ ျိုးနင
ှ ့်် မပည်သဝ
ူူ့ န်ရဆြောင် ှုလပ
ို ်ငန်ျိုး ြောျိုးကို (One Stop
Service) မြင့်် အရကြောင်အထည်ရြြော်နိုင်ရ ျိုး စစဉ်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၂)

ျိုးရစ့်ကဏ္ဍြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးအတက် သျိုးနှံ ျိုးသစ် ြောျိုး၏ ူပိုငြေ
် င့််အြောျိုး အကြော အကယ်ရပျိုးသြောျိုး ည်။ ရဒသ ျိုး င်ျိုး ငါျိုး၊ တ စဆြောန် ျိုးစတ် ြောျိုးအြောျိုး
ျိုးမ င
ြှ ့််တင်မြေင်ျိုး၊

ျိုးစပ်ရ ျိုးမ ြူမြေင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုး အတက် ရဒသ

ျိုး င်ျိုး ငါျိုး၊ တ စဆြောန် ျိုးစတ် ြောျိုး ထန်ျိုးသ ်ျိုးကြောကယ်

မြေင်ျိုးဆိုင် ြော လိုအပ်ရသြောဥပရဒ ြောျိုးမပဌြောန်ျိုး၍ ကကျိုးကကပ်ရဆြောင် က် သြောျိုး ည်။
(၃)

ြေ တ
ှ ်ထြောျိုးရသြော ဝ
ူ ါဒနှင့်် လိုပ်ငန်ျိုးစဉ် ြောျိုးကို အရကြောင်အထည်ရြြော် ရဆြောင် က် ြောတင် မပည်ရထြောင်စိုအဆင်န
့် ှင့်် မပည်နယ်/တင
ို ်ျိုးရဒသကကျိုး
အဆင့််ဆင့်် တတ
ို့် င် ရသြော
ှ
အစိုျိုး ဌြောန ြောျိုးနှငပ
့်် ိုဂလ
ဂ က ြောျိုးအမပင် အ ပ် ြက် လူ ှုအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၊ အစိုျိုး

ဟိုတ်ရသြော အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုးအကကြောျိုး

ရပါင်ျိုးစပ် ညြှနင
ှု ်ျိုး ှု ရကြောင်ျိုး န်ရ ျိုးကို ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။
(၄)

ြေ တ
ှ ်ထြောျိုးရသြော ဝ
ူ ါဒ ြောျိုးနင
ှ ့်် လိုပင
် န်ျိုးစဉ် ြောျိုးကို အရကြောင်အထည် ရြြော် ြောတင် ထရ ြောက်ရအြောင်မ င် ှု ရစ
ှ
န် ဌြောန ြောျိုး၏ြဲွံ့စည်ျိုးပံိုမပင်ဆင်မြေင်ျိုးနှင့််
လိုပ်ငန်ျိုးစ ်ျိုးရဆြောင် ည် ြောျိုးကို မ င
ြှ ့််တင်ရပျိုးမြေင်ျိုး ြောျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၅)

ဌြောနလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးနှင့်် ဆက်စပ်လ က် ရသြောပို
ှ
ဂလ
ဂ က အြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၏ လိုပင
် န်ျိုး စ ်ျိုးရဆြောင် ည်မ င့်် ြောျိုးလြောရစ န် အြောျိုးရပျိုးကူညသြောျိုး ည်။

(၆)

ရမ နှင့််ရ သယံဇြောတ အသံိုျိုးြေ စ ြေ
ံ န်ြေ
့် ဲရ ျိုး၊ စက် ှုလယ်ယြောစနစ် ကူျိုး ရမပြောင်ျိုးရ ျိုး၊ ရြေတ် ရ ျိုးကက်စနစ်ထူရထြောင်ရ ျိုး အပါအ၀င် ကဏ္ဍ အလိုက်
သက်ဆိုင်ရသြော နည်ျိုးပညြောနှင့်် လူစ
ူ့ ်ျိုးအြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ် ြောျိုး ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်လြောရစရ ျိုးအတက် ဘြောသြော ပ်အလိုက် ကျွ ်ျိုးက င်
ပညြော ှင် ြောျိုးရလ့်က င့််ရ ျိုးထိုတ်ရပျိုး ည့်် အစအ ံ ြောျိုး စနစ်တက ြေ တ
ှ ် ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၇)

လူစ
ူ့ ်ျိုးအြောျိုးအ င်ျိုးအမ စ် ြံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ရ ျိုးအတက် သက်ဆိုင် ြော ပညြော ပ် ြောျိုးအြောျိုး ရြေတ် ၊ အဆင့််မ င့််ပညြောရ ျိုး နှင့််
အသက်ရ ျိုးဝ ်ျိုးရက ြောင်ျိုးပညြောရ ျိုး တအ
ို့် မပင် လိုပင
် န်ျိုးြေင်အကက နှင့်် လိုပင
် န်ျိုးြေင် သင်တန်ျိုး ြောျိုးကိုပါ တိုျိုးမ ြှင့်် ြင့််လှစ်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(ည)

သဘြောဝပတ်ဝန်ျိုးက င် ထန်ျိုးသ ျိုး် ရ ျိုးနှင့်် ြောသဥတိုရမပြောင်ျိုးလဲ ှု တံ့်မို ပန်ရဆြောင် က်

ရ ျိုးဆင
ို ် ြော လိုပင
် န်ျိုးစဉ်

(၁)

ရ

ည
ှ ်တည်တံ့်ရသြော စိုကပ
် ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး မြစ်ရပေါ် လြောရစ န် ရဂဟစနစ်နှင့်် သဘြောဝပတ်ဝန်ျိုးက င် ထန်ျိုးသ ်ျိုးရ ျိုး ပူျိုးရပါင်ျိုး

ရဆြောင် က် ည်။
(၂)

ဗဇအ င်ျိုးအမ စ် ြောျိုးကို ထန်ျိုးသ ်ျိုးကြောကယ် န်နင
ှ ့်် အက ျိုး စ
ှ ြော အသံိုျိုးြေ နင
ို ် န်အတက် နည်ျိုးပညြော ရကြော် တ ြောျိုး၊ ဆက်စပ် ဌြောနအြဲွံ့အစည်ျိုး ြောျိုး၊
ကျွ ်ျိုးက င်ပညြော ှင် ြောျိုးနှင့်် ညြှနှုင်ျိုး ရပါင်ျိုးစပ် ရဆြောင် က် ည်။

(၃)

ရက ျိုးလက်အရမြေြေံ အရဆြောက်အအံို ြံွံ့ပြ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုး ရဆြောင် က် ြောတင် သဘြောဝပတ်ဝန်ျိုးက င်နှင့်် လူ ှုရ ျိုး ြော စ ြေ
ံ န်ြေ
့် ဲ ှု ူရဘြောင် နှင့်် အည
အရကြောင်အထည်ရြြော် ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၄)

ရတြောင်ကိုန်ျိုး၊ ရတြောင်ရစြောင်ျိုးရဒသ ြောျိုးနှင့်် ရ ရဝရ လဲရဒသ ြောျိုးတင် ရမ ဆလြော ပ က်စျိုးမပ န်ျိုးတျိုး ှု ကြောကယ်ထန်ျိုးသ ်ျိုးရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးအြောျိုး
ဆက်စပ်ဌြောန ြောျိုးနှင့်် ြေ တ်ဆက်ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။ အပူပင
ို ်ျိုးရဒသ ြောျိုးတင် ရ ရလတိုက်စြောျိုး ှုရကကြောင့်် ရမ ဆလြောပ က်စျိုးဆံိုျိုးရံှုျိုး ှု
ရလ ြော့်နည်ျိုးရစ န်အတက် ကြောကယ်မြေင်ျိုးနည်ျိုးပညြော ြောျိုး၊ အရလ့်အက င့််ရကြောင်ျိုး ြောျိုးမြန်ရ
့် ဝရ ျိုးနင
ှ ့်် ိုျိုးရ ကို အက ျိုး စ
ှ ြော
သိုရလှြောင်အသံိုျိုးမပ နိုင်ရစရ ျိုးတက
ို့် ို ကျွ ်ျိုးက င်ပညြော ှင် ြောျိုးမြင့်် ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၅)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနှင့်် ရ လိုပင
် န်ျိုးဆိုင် ြော ိုျိုးရလဝသသတင်ျိုး ြောျိုးအြေ န်နင
ှ ့််တရမပျိုးည ထိုတ်မပန် အသရပျိုး၍ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ြောျိုးကို
အရထြောက်အကူမပ နင
ို ်ရ ျိုး ရဆြောင် က် ည်။

(၆)

ြောသဥတိုနင
ှ ့်် လိုက်ရလ ြောညရထ သည်
ှ
့် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုး စနစ် ြောျိုး မြစ်ရသြော Conservation agriculture, Organic Agriculture,
စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးမ ြူရ ျိုးဆိုင် ြော အရလ့်အက င့််ရကြောင်ျိုး ြောျိုး GAP, Biotic Abiotic Stress tolerance varieties (heat tolerance, salt tolerance,
drought tolerance, deep watertolerance), Good Animal Husbandry Practices-GAHP, Good Aquaculture Practices – GAqP
မြင့််ရ ျိုးမ ြူထိုတ်လိုပ်မြေင်ျိုး၊ ရမ အသံိုျိုးြေ ှု စ ံြေန်ြေ
့် န
ဲ ည်ျိုးနစ်၊ သဘြောဝ ိုျိုးရ ကို စနစ်တက သိုရလှြောင်အသံိုျိုးြေ နည်ျိုးစနစ် ြောျိုး ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

(၇)

ဘက်စံိုပိုျိုး ြောျိုးရ ြောဂါကြောကယ်ရ ျိုး နည်ျိုးပညြော၊ရမ ဆလြော တိုက်စြောျိုး ှု ရလ ြော့်ပါျိုးရစရသြော စိုကပ
် ျိုးနည်ျိုးစနစ် ြောျိုး၊ သျိုးနှံ ြောျိုးအလှည့််က စိုက်ပ ျိုးမြေင်ျိုးနင
ှ ့််
သျိုးနှံ အ ယ်စစ
ံို ိုက်ပ ျိုးမြေင်ျိုးတက
ို့် ို ရဆြောင် က်သြောျိုး ည်။

