
 
 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 
အကျိးတူပးူေပါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းဥပေဒ(မူကမ်း) 
၂၀၁၉ခုှစ်၊ ပဲခးူတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်ဥပေဒအမတ်ှ(  ၆  ) 

၁၃၈၁ခု၊    သီတင်းကတ်လဆန်း၊  (၁၃) ရက် 
( ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ၊ (၁၁)ရက် ) 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ြပာန်းလိုက်သည်။ 
 

အခန်း(၁) 
အမည်၊ သက်ဆိုင်ြခင်း၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းှင့် အဓိပါယေ်ဖာ်ြပချက် 

 
၁။ ဤဥပေဒကုိ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း 
ဥပေဒဟု ေခတွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒသည ်ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးဝန်ကီးချပ်က အမိန်ေကာ်ြငာစာြဖင့် သတ်မှတ်သည့် 
ေနရက်တွင် စတင်အာဏာတည်ရမည်။ 
၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပါယ် 
သက်ေရာက်ေစရမည်- 

(က) အစိုးရအဖဲွဆုိသည်မှာ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး အစုိးရအဖွဲကို ဆိုသည်။ 
(ခ) အကျိးတူပူးေပါင်း လယ်ယာစုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အကျိးတူ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်လုိသည့် ကုမဏီ သုိမဟုတ် လုပင်န်းရှင်ှင့် လယ်ယာေြမ 
လုပ်ပုိင်ခွင့်ရရိှထားသူ ှစ်ဦးှစ်ဖက်အကား အေြခခံသေဘာတူညီချက်များြဖင့် 
လယ်ယာထွက်ကုန်များကုိ စိုက်ပျိးထုတ်လုပြ်ခင်း၊ ြပြပင်မွမ်းမံြခင်း၊ တင်ပုိ 
ေရာင်းချြခင်း၊ လယ်ယာေြမများကုိ ှစ်တို၊ ှစ်ရှညင်ှားရမ်း၍ ေဆာင်ရက်ြခင်းှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းကုိ ဆုိသည်။ 

(ဂ) လယ်ယာထွက်ကုန်ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရိှေသာ ထုတ်ကုန် 
ပစည်းကုိ ဆုိသည်။ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာနဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးစိုက်ပျိးေရး လုပ်ငန်းများကို တာဝန် 
ယူေဆာင်ရက်ရေသာ ဝန်ကီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

(င) ဝန်ကီးဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး အစုိးရအဖဲွဝင် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း 
များကို တာဝန်ယူေဆာင်ရက်ရေသာ ဝန်ကီးကိုဆိုသည်။ 

(စ) ကမ်းကျင်သူပညာရှင်များ ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိးေရးှင့် ပတ်သက်သည့် 
ကမ်းကျင်သူများ၊ စိုက်ပျိးေရးဆုိင်ရာ စက်မလုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူများ၊ 
ကုန်ေချာအဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူများ၊ ေစျးကွက် 
ကမ်းကျင်သူများ ကိုဆိုသည်။ 
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(ဆ) ေတာင်သူလယ်သမား ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ 
စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေသာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများတွင် 
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်သည့ ်ေတာင်သူလယ်သမားကိုဆုိသည်။ 

၄။ ဤဥပေဒသည် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရး 
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများှင့်လည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် 
လည်းေကာင်း သက်ဆုိင်ေစရမည်။ 
 

အခန်း(၂) 
ရည်ရယ်ချက်များ 

 
၅။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေသာ စက်မလယ်ယာစုိက်ပျိးေရး လုပ်ငန်းကို 
အေကာင်အထည် ေဖာ်ရန်၊ 

(ခ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းတငွ် လယ်ယာစုိက်ပျိးေရး 
ဆုိင်ရာနည်းပညာများ၊ သွင်းအားစုများ၊ ေငွေကးအေထာက်အပ့ံများကိုပ့ံပုိးပီး 
ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် ကုန်ပစည်းအရည်အေသွး 
များကို ြမင့်တင်ေပးိုင်ရန်၊ 

(ဂ) ေစျးကွက်ကုိဦးတည်ေသာ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာစုိက်ပျိးေရး လုပ်ငန်း 
အား ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် မတမရိှသည့် သေဘာတူညီမများြဖင့် သီးှံမျိးစုံ 
ပါဝင်သည့် ြပည်ပပိုကုန် တင်ပုိြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်ှင့် ပိုကုန်မှ 
ရရှိသည့် ဝင်ေငွများြဖင့် ုိင်ငံေတာ်ှင့်ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ လူမစီးပွား 
ဘဝ ဖံွဖိးတိုးတက်လာေစရန်၊ 

(ဃ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကို မဟာဗျဟာချမှတ်ေဆာင်ရက် 
ေစြခင်းြဖင့် လယ်ယာကှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ လူမစီးပွားဘဝ 
တုိးတက်ြမင့်မားလာေစရန်၊ 

(င) လယ်ယာေြမများအား ငှားရမ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အကျိးတူေဆာင်ရက်၍ 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် ရင်းှီးြမပ်ံှရာ၌ ှစ်ဦးှစ်ဖက် 
မတေသာ အကျိးစီးပွားြဖစ်ထွန်းမကုိ အာမခံချက်ရရှိေစရန်။ 

(စ) သမိုးကျ စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မမှ စီးပွားြဖစ်စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ိုင်ေသာ ပုဂလိက 
က လယ်ယာလုပ်ငန်းကီးများ ေပေပါက်လာေစရန်ှင့် အရည်အေသွးြပည့် 
ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ပီး ုိင်ငံတကာေစျးကွက်သိုဝင်ရာက်ယှဉ်ပိင်ိုင်ရန်၊ 
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အခန်း(၃) 

အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကီးကပ်မေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်ဖဲွစည်းြခင်းှင့်
လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

 
တုိင်းေဒသကီးကီးကပ်မေကာ်မတီဖဲွစည်းြခင်း 
၆။ (က) ဝန်ကီးဌာနသည် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

တုိင်းေဒသကီး အကျိးတူပူးေပါင်း လယ်ယာစုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ကီးကပ်မ 
ေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတုိင်းဖဲွစည်းရမည-် 
(၁) ဝန်ကီး        ဥကဌ 
(၂)  သက်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနအဖဲွအစည်းများမှ 

        ကိုယ်စားလှယ်များ      အဖဲွဝင် 
  (၃) တုိင်းေဒသကီး ဥပေဒအရာရိှ        အဖွဲဝင် 

(၄) သက်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူပညာရှင်များ    အဖဲွဝင် 
(၅) ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်စားလှယ်များ    အဖဲွဝင် 
(၆) ေတာင်သူလယ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ   အဖဲွဝင်

 (၇) တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှး၊စိုက်ပျိးေရး    အတွင်းေရးမှး 
      ဦးစီးဌာန 
(၈) တိုင်းေဒသကီး ဦးစီးဌာနမှး၊   တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး 
      လယ်ယာေြမစီမံ ခန်ခဲွေရးှင့်  
      စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 

(ခ) ဝန်ကီးသည် ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ဖဲွစည်းထားေသာ ေကာ်မတီဝင်များကုိ 
အစုိးရအဖဲွ၏သေဘာတူညီချက်ြဖင့် အခါအားေလျာ်စွာ ြပင်ဆင်ဖဲွစည်း 
ုိင်သည်။ 

 
ခုိင်ကီးကပ်မေကာ်မတီဖဲွစည်းြခင်း 
၇။ ဝန်ကီးသည်- 

(က) ခိုင်အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာစုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ကီးကပ်မေကာ်မတီကို 
သက်ဆိုင်ရာခိုင်များတွင် ေအာက်ပါအတုိင်းဖွဲစည်းရမည်-  
(၁) ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး      ဥကဌ 
(၂) ခိုင်အဆင့်သက်ဆုိင်ရာအစိုးရဌာန    အဖဲွဝင် 

       အဖဲွအစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များ 
  (၃) ခိုင်ဥပေဒအရာရိှ       အဖဲွဝင် 

(၄) သက်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူပညာရှင်များ    အဖဲွဝင် 
(၅) ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်စားလှယ်များ    အဖဲွဝင် 
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(၆) ေတာင်သူလယ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ   အဖဲွဝင် 
(၇) ခိုင်ဦးစီးမှး၊စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   အတွင်းေရးမှး 
(၈) ခိုင်ဦးစီးဌာနမှး၊     တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 
      လယ်ယာေြမ စီမံခန်ခဲွေရးှင့် 
      စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရဖဲွစည်းထားေသာ ေကာ်မတီဝင်များကို အခါအားေလျာ်စွာ 
ြပင်ဆင်ဖဲွစည်း ုိင်သည်။ 

 
မိနယ်ကီးကပ်မေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်း 
၈။ ဝန်ကီးသည်- 

(က) မိနယ်အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကီးကပ်မေကာ်မတီကုိ 
သက်ဆိုင်ရာမိနယ်များတွင် ေအာက်ပါအတိုင်းဖဲွစည်းရမည်-  
(၁) မိနယ် အုပ်ချပ်ေရးမှး              ဥကဌ 
(၂) မိနယ်အဆင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန        အဖဲွဝင် 

        အဖဲွအစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များ 
  (၃) မိနယ် ဥပေဒအရာရိှ           အဖဲွဝင် 

(၄) သက်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူပညာရှင်များ     အဖဲွဝင် 
(၅) ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်စားလှယ်များ    အဖဲွဝင် 
(၆) ေတာင်သူလယ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ   အဖဲွဝင် 
(၇) မိနယ်ဦးစီးမှး၊ စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန   အတွင်းေရးမှး 
(၈) မိနယ်ဦးစီးဌာနမှး၊                    တွဲဖက်အတွင်းေရးမှး 
      လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရးှင့်  
      စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန  

(ခ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရဖဲွစည်းထားေသာ ေကာ်မတီဝင်များကို အခါအားေလျာ်စွာ 
ြပင်ဆင်ဖဲွစည်းုိင်သည်။ 

၉။ အဆင့်ဆင့်ေသာကီးကပ်မေကာ်မတီများ၏ သက်တမ်းမှာ အစုိးရအဖဲွ၏ သက်တမ်း 
ှင့်အညီ ြဖစ်သည်။ 
 
အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ကီးကပ်မေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်၏ လုပ်ငန်း 
တာဝန်များ 
၁၀။ တုိင်းေဒသကီးအကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကီးကပ်မေကာ်မတီ၏ 
လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာစုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းြဖင့် ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပိုကုန် 
အလားအလာရိှေသာ လယ်ယာထွက်ကုန်များကို ဦးစားေပးေဆာင်ရက်ေစရန်၊ 
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(ခ) လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတလ်ုပ်ေရးဇုန်များကို ေဒသအလုိက် ေရးချယ်သတ်မှတ် 
ရန်၊ 

(ဂ) ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ထုတ်လုပ်မ၊ 
ဝန်ေဆာင်မ၊ ကုန်သွယ်မှင့် စားသုံးမကများကို အရည်အေသွး တိုးတက် 
ြမင့်မားေရး ထိေရာက်စွာ ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဃ) လယ်ယာသံုးသွင်းအားစုများြဖစ်သည့် မျိးေကာင်းမျိးသန်များ၊ စုိက်ပျိးေရး 
ဆုိင်ရာ ပစည်းများကုိ အကျိးတူပူးေပါင်း လယ်ယာစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ကုမဏီမှ 
ြဖည့်ဆည်းေပးပီး ထွက်ရိှလာေသာ လယ်ယာထွက်ကုန်များ ေရာင်းဝယ်မ 
အတွက် လုိအပ်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ေပးရန်၊ 

(င) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းပညာ 
ဆုိင်ရာစနစ်များ လက်ခံကျင့်သံုးြခင်း၊ ြဖန်ေဝြခင်းတုိကို တာဝန်ယူစိစစ် 
ေဆာင်ရက်ေစရန်၊ 

(စ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာစုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း သေဘာတူစာချပ်များ၊ 
စီမံချက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်းအား 
ေစာင့်ကည့်ြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ စိစစ်ြခင်းှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေပးြခင်းများ 
ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဆ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း၏ အရယ်အစားပမာဏ 
သတ်မှတ်၍ ခိုင်ှင့်မိနယ် စီမံခန်ခွဲမဆုိင်ရာ လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ တာ၀န်ခွဲေဝ 
သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ရန်၊  

(ဇ) ေကာ်မတီသည် အြငင်းပွားမြဖစ်ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်ှင့်အြငင်းပွားမ 
ေြဖရှင်းသည့် နည်းလမ်းကို စီမံချမှတ်ရန်။  

(ဈ) ေကာ်မတီသည် မိနယ်ကီးကပ်မေကာ်မတီ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးချက်ှင့်အတူ 
အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် ေလာက်ထား 
လာပါက ေှ င့်ေှးကန်ကာမမရှိေစဘဲ ေဆာင်ရက်ေပးရန်။ 

၁၁။ ခိုင်ှင့်မိနယ် အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကီးကပ်မ ေကာ်မတီ 
များသည် တုိင်းေဒသကီးကီးကပ်မေကာ်မတီက တာဝန်ေပးအပ်သည့် လုပ်ငန်းများကုိ 
ထမ်းေဆာင်ြခင်း၊  စိစစ်တင်ြပြခင်းများေဆာင်ရက်ရမည်။ 
 

အခန်း(၄) 
အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများထူေထာင်ခွင့်ြပြခင်း၊ 
မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့်အာမခံေကးေပးသွင်းြခင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ 

 
၁၂။ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ ထူေထာင်ခွင့်ြပြခင်းကို 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါနည်းစနစ်(၅)မျိးြဖင့် ေလာက်ထားိုင်သည်- 
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(က) ကုမဏီဗဟိုြပေသာစနစ်။ ဤစနစ်တွင်ကုမဏီမှ လုပ်ကွက်ငယ်လယ်သမား 
များ၏ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မတွင် မျိး၊ သွင်းအားစုှင့် နည်းပညာများ 
ေထာက်ပ့ံေပးပီး ရယူ၀ယ်ယူလိုေသာ ထွက်ကုန်အေရအတွက်၊ အမျိးအစား၊ 
ေစျးန်း၊ အရည်အေသွးတုိအား ကိတင်သတ်မှတ်၍ စာချပ်ချပ်ဆုိ 
ဝယ်ယသူည့်စနစ်ြဖစ်သည်။ 

(ခ) အကျိးတူခံစားရသည့်စနစ်။ ဤစနစ်တွင် လုပ်ငန်းရှင်က ေတာင်သူလယ်သမား 
အစုအဖဲွများထံမှ ေြမငှားပီးတစ်ကွင်းတစ်စပ်တည်း ေြမယာြပြပင်ြခင်းှင့် 
စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းပီးသည်အထိ အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်က ဦးေဆာင် 
စီမံခန်ခွဲကာ ေတာင်သူလယ်သမားတိုင်းက ေြမကိုရှယ်ယာအြဖစ်ထည့်ဝင်၍ 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခုတွင် ေတာင်သူလယ်သမားကုိယ်တိုင် ပါဝင် 
လုပ်ေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မလုပ်ေဆာင်သည်ြဖစ်ေစ ရရိှေသာ ထုတ်ကုန် 
တန်ဖိုးေပမှ ေြမှင့်လုပ်အားထည့်ဝင်မအေပ အကျိးတူခံစားရသည့်စနစ် 
ြဖစ်သည်။ 

(ဂ) ခံဗဟုိြပေသာစနစ်။ လုပ်ငန်းရှင်သည် ကုိယ်ပုိင်စုိက်ခင်းတစ်ခုအား တိုက်ိုက် 
စီမံခန်ခွဲပီး ကုန်ေချာထုတ်လုပ်ေသာ စက်ံုအတွက် အနည်းဆံုးကုန်ကမ်း 
လုိအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ရန်ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ လုပ်ကွက်ငယ် 
ေတာင်သူလယ်သမားများှင့် အကျိးတူပူးေပါင်းစနစ်ြဖင့် စုိက်ပျိး 
ထုတ်လုပ်မအား ြဖည့်စွက်ေပးိုင်ရန် ရည်ရယ်ေဆာင်ရက်သည့်စနစ်ြဖစ်သည်။ 

(ဃ) ကားခံစနစ်။ အေတွအ ကံနည်းေသးေသာ ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် 
ကားခံစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ကပီး ကုမဏီှင့် အဆုိပါကားခံပုဂိလ်များသည် 
တုိက်ိုက်စာချပ်ချပ်ဆုိ၍ အဆိုပါကားခံများက ၎င်းတို၏ကုိယ်ပုိင် 
အစီအစဉ်ြဖင့် ေတာင်သူလယ်သမားများှင့် လယ်ယာထွက်ကုန်ေရာင်းဝယ်မ 
လုပ်ငန်းအားသီးြခား စာချပ်ချပ်ဆိုေဆာင်ရက်ကသည့်စနစ်ြဖစ်သည်။ 

(င) ရာသီအလုိက်စာချပ်ချပ်ဆိုသည့်စနစ်။ ရာသီအလုိက် သီးံှစိုက်ပျိး 
ထုတ်လုပ်ေသာ ေတာင်သူလယ်သမားများှင့် လုပ်ငန်းရှင်များက သေဘာတူ 
စာချပ်များကို ရာသီအလုိက်စာချပ်ချပ်ဆိုဆ 
ေ◌◌ာင်ရက်ကသည့်စနစ်ြဖစ်သည်။ 

၁၃။ ပုဒ်မ၁၂ပါ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရက်လိုသူသည် 
တုိင်းေဒသကီး အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကီးကပ်မေကာ်မတီသုိ 
ေလာက်ထားလာပါက စိစစ်ခွင့်ြပိုင်သည်။  
၁၄။ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက် 
ခွင့်ရရိှသည့် ကုမဏီ၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ ေတာင်သူလယ်သမားတိုသည် သေဘာတူစာချပ်ချပ်ဆုိ၍ 
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ရင်းီှးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများ န်ကားမဦးစီးဌာနံုး သုိမဟုတ် 
သက်ဆိုင်ရာ စာချပ်စာတမ်း မှတ်ပံုတင်ံုးတိုတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ 
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၁၅။ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းတငွ်ပါဝင်သည့်အဖဲွများမှ တစ်ဦးှင့် 
တစ်ဦးသေဘာတူညီမ စာချပ်ချပဆ်ိုေဆာင်ရက်ရသည့် အေလျာက်တစ်ဖက်ဖက်မှ စာချပ်ပါ 
စည်းကမ်းချက်များ ပျက်ကွက်ပါက နစ်န သူအတွက်ကုစားုိင်ရန် တိုင်းေဒသကီး ကီးကပ်မ 
ေကာ်မတီကသတ်မှတ်ေပးေသာ အာမခံေကးသိုမဟုတ် အာမခံပစည်းကုိ တင်သွင်းေစရမည်။ 
စာချပ်ပါစည်းကမ်းချက်များ ပျက်ကွက်မမရှိဘဲ လုပ်ငန်းပီးဆံုးပါက အာမခံေကး သုိမဟုတ် 
အာမခံပစည်းအား ြပန်လည်ထုတ်ေပးေစရမည်။ 
၁၆။ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် ေအာက်ပါ 
စည်းကမ်းချက်များကုိ လိုက်န ရမည-် 

(က) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ထူေထာင်ခွင့်ြပရန် 
ေလာက်ထားသည့်အခါ မိနယ်အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရး 
လုပ်ငန်း ကီးကပ်မေကာ်မတီ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်းကိုခံယူရမည်။ 

(ခ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းထူေထာင်သည့် ကိစှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိးသက်ေရာက်မ၊ လူမေရးဆိုင်ရာ အကျိး 
သက်ေရာက်မများ ထိခုိက်မမရိှေစေရး လုိက်န ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဂ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ထူေထာင်ရာတွင် 
အေသးစိတ်လုပ်ငန်းစီမံချက်ကုိ တိုင်းေဒသကီး ကီးကပ်မေကာ်မတီသုိ 
တင်ြပေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဃ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ကျင့်သုံးမည့် အချန်ိကာလ 
သတ်မှတ်ချက်များကို တိကျစွာသတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(င) ဤဥပေဒမြပဌာန်းမီက မိမိတို၏ အစီအစဉ်ြဖင့် ဖွဲစည်းလုပ်ေဆာင်လက်ရိှေသာ 
အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဤဥပေဒပါ 
ြပဌာန်းချက်များှင့်အညီ မှတ်ပံုတင်ုိင်ေရးေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 (စ) ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ံှမများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ှံမ 
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ လုိက်န ေဆာင်ရက်ရမည။် 

 
အခန်း(၅) 

သုေတသနှင့်ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း 
 

၁၇။ တုိင်းေဒသကီးအကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကီးကပ်မ ေကာ်မတီ 
သည်- 

(က) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းတွင် ကံေတွရသည့ ် အခက် 
အခဲ၊ အားနည်းချက်ှင့် အားသာချက်များကို ေလ့လာ သုေတသနြပ 
မှတ်တမ်းတင်ရန် သုေတသနအဖွဲကို ဖဲွစည်းေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ခ) လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတလ်ုပ်ြခင်း၊ ြပြပင်ထုပ်ပုိးြခင်းှင့် တင်ပုိေရာင်းချြခင်း 
လုပ်ငန်းများကုိ သုေတသနအဖဲွမှသုေတသနြပေဆာင်ရက်ရမည်။ 
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(ဂ) သုေတသနေတွရိှချက်များအား တိုင်းေဒသကီးအတွင်း အကျိးတူပူးေပါင်း 
လယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လက်ရှိေသာ ပုဂိလ်များကို အသိ 
ပညာေပး ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဃ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပင်န်းများတွင် ေခတ်မီနည်းပညာ 
များအြပန်အလှန် ဖလှယ်ရရိှိုင်ေရးအတွက် ုိင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ုိင်သည်။  

 
အခန်း(၆) 

ကိတင်ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် စာချပ်များချပ်ဆိုြခင်း 
 
၁၈။ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်လိုသူသည် ေအာက်ပါ 
လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ေဆာင်ရက်ရမည-် 

(က) ှစ်ဦးှစ်ဖက်မှေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းအေပေရှေြပးစံုစမ်းေလ့လာြခင်းှင့် 
ညိိင်းြခင်းေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ခ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့် ေြမှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ လယ်ယာေြမဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒှင့်အညီေြမယာလုပ်ပုိင်ခွင့်များအား 
စိစစ်ေဆာင်ရက်ရန၊် 

(ဂ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်မည့် 
ေတာင်သူလယ်သမား သိုမဟုတ် အစုအဖဲွ၏ ေတာင်သူလယ်သမား 
ကုိယ်စားလှယ်ကို တရားဝင်ေရးချယ်သတ်မှတ်ေပးရန်၊ 

(ဃ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မည့် ေနရာေဒသကုိ 
တိကျစွာ သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရန်၊ 

(င) ှစ်ဦးှစ်ဖက်လုိက်န  ေဆာင်ရက်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တိကျစွာ 
သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရန်၊ 

(စ) လယ်ယာထွက်ကုန်အား ဝယ်ယူမည့်အေရအတွက်၊ အရည်အေသွး၊ အေြခခံ 
ေစျးန်းသတ်မှတ်ချက်ှင့် ေပးသွင်းရမည့်အချန်ိကာလ၊ ေငွေပးေချမစနစ် 
များကို အေသးစိတ်ေဖာ်ြပရန်၊ 

(ဆ) ပုိးမားေရာဂါကျေရာက်မှင့် သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် လယ်ယာ 
ထွက်ကုန်ပျက်စီးဆုံးံးမကုိ ကုစားေြဖရှင်းမည့် နည်းလမ်းများကုိ အေသးစိတ် 
ညိိင်းေဖာ်ြပရန်၊ 

(ဇ) လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းစဉ်ေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 
လူမစီးပွားေရးဘဝများအေပ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မမရှိေစေရး တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(စျ) စာချပ်၏ကာလအပုိင်းအြခားအား တိကျစွာေဖာ်ြပရန်၊ 
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(ည) စာချပ်အသစ်ြပန်လည်ချပ်ဆိုရန် လုိအပ်မည့်အေြခအေန ြဖစ်ေပလာပါက 
သတ်မှတ်ချက် ေဖာ်ြပရန်၊ 

(ဋ) စာချပ်ချပ်ဆိုလက်မှတ်ေရးထုိးရာ၌ ကုမဏီ သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်ှင့် ေတာင်သူ 
လယ်သမား တစ်ဦးချင်းသုိမဟုတ် ေတာင်သူလယ်သမား အစုအဖွဲဘက်မှ 
ကုိယ်စားလှယ်က လက်မှတ်ေရးထိုးေစရန်၊ 

(ဌ) ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာတူထားသည့် မျိး၊ မျိးေစ့၊ အြခားသွင်းအားစုှင့် 
ထုတ်လုပ်မစရိတ်များကို စာချပ်ပါ သတ်မှတ်ချန်ိအမီ ြပည့်မီစွာ ေဆာင်ရက် 
ေပးရန်။ 

 
၁၉။ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာစုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကိုေဆာင်ရက်ရာတွင်- 

(က) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းအရစာချပ်ချပ်ဆိုရာ၌ 
အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း မိနယ်ကီးကပ်မ 
ေကာ်မတီဝင်များ၏ ေရှေမှာက်တငွ် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရာ 
အုပ်စု လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွေရးအဖဲွဝင်များက အသိသက်ေသအြဖစ် လက်မှတ် 
ေရးထုိးရမည်။ 

(ခ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းတငွ်ပါဝင်ေသာ ပုဂိလ်များ 
အေနြဖင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ လုိအပ်ေသာ အသိပညာများှင့် နည်းပညာ 
များရရိှေရး အစိုးရဌာနများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဂ) လယ်ယာထွက်ကုန်၏ အရည်အေသွးစံချန်ိစံန်းစစ်ေဆးမကုိ စုိက်ပျိးေရး 
ဦးစီးဌာနတွင် ရယူေဆာင်ရက်ိုင်သည။် 

(ဃ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းအရ ှစ်ဦးှစ်ဖက်စာချပ်ချပ် 
ဆုိရာတွင် စာချပ်ှင့်ဆက်စပ်ေသာ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများကို 
လုိက်န ရမည်။ 

 
အခန်း(၇) 

ေစာင့်ကည့်ြခင်းှင့်ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း 
 
၂၀။ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကို စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိး 
တုိးတက်ေစရန် ေစာင့်ကည့်ြခင်းှင့် ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေဆာင်ရက်ရမည်- 

(က) ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရး 
လုပ်ငန်း ကီးကပ်မေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်မှ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ခ) အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနေသာ 
လုပ်ငန်းရှင်ှင့် ေတာင်သူလယ်သမားကုိယ်စားလှယ်များမှ လျာထားချက် 
အတုိင်း စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ုိင်မအေြခအေနှင့် စပ်လျဉ်းေသာ အချက်အလက် 
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ကိန်းဂဏန်းများကို စဉ်ဆက်မြပတ် ေကာက်ယူထားရန်ှင့် အခက်အခဲြပဿန  
များကိုေဖာ်ထုတ်၍ ရရှိလာသည့်အချက်အလက်များအရ ေြဖရှင်းုိင်မည့် 
နည်းလမ်းများကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 

(ဂ) ရည်မှန်းချက်၊ လျာထားချက်များမှ ေသွဖယ်မည့်အေြခအေနရှိပါက 
အချန်ိမီကုစားေဆာင်ရက်ုိင်ရန် ေစာင့်ကည့်ြခင်းလုပ်ငန်းကို အကျိးတူ 
ပူးေပါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းတငွ် ပါ၀င်သည့်တာ၀န်ရှိသူများက 
ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဃ) ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းမှ ရရိှလာသည့်အေြဖများ အေပသံုးသပ်၍ 
အကျိးရှိထိေရာက်မများ၊ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ဆက်လက် 
ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းများတွင် မူဝါဒှင့်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို 
လုိအပ်သလိ ုြပြပင်ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်ရန်။ 

 
အခန်း(၈) 

စီမံခန်ခဲွမနည်းလမ်းအရအေရးယူြခင်း 
 
၂၁။ တိုင်းေဒသကီးကီးကပ်မေကာ်မတီသည် အကျိးတူပူးေပါင်းလယယ်ာ စုိက်ပျိးေရး 
လုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့်ရရိှထားသူအား ေအာက်ပါစီမံခန်ခွဲေရးနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 
တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ အေရးယူုိင်သည်- 

(က) ပုဒ်မ၁၈ပုဒ်မခဲွ(ဃ)(င)(ဇ)(ဈ)ှင့်(ဌ)အရ ေရးဆွဲြပဌာန်းထားသည့် နည်းဥပေဒ၊ 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်း၊ န်ကားချက်များအရ သေဘာတူညီချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို 
ေဖာက်ဖျက်ပါက သက်ဆုိင်ရာ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရး 
လုပ်ငန်းအား ကာလအကန်အသတ်ြဖင့် ဆိုင်းင့ံြခင်း၊ 

(ခ) ခွင့်ြပထားေသာ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းမှတ်ပံုတင် 
အား ယာယီရပ်ဆုိင်းြခင်း၊ 

(ဂ) ခွင့်ြပထားေသာ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းမှ 
ထွက်ရိှသည့် လယ်ယာထွက်ကုန်များ တင်ပုိေရာင်းချြခင်းဆိုင်ရာ ခွင့်ြပချက် 
အား ယာယီရပ်ဆုိင်းြခင်း၊ 

(ဃ) တုိင်းေဒသကီးကီးကပ်မေကာ်မတီက သတ်မှတ်ေသာဒဏ်ေကး ေငွေပးေဆာင် 
ေစ၍ န်ကားချက်များကို လိုက်န ေစပီးလုိအပ်ချက်များကို ြပြပင်ေစကာ 
လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ေစြခင်း၊ 
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အခန်း(၉) 
အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းှင့် အယူခံြခင်း 

 
၂၂။ ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်၏ ဆံုးြဖတ်ချက်များအား ေကျနပ်မမရိှပါက ေအာက်ပါအတိုင်း 
အယူခံဝင်ုိင်သည်- 
 (က) အြငင်းပွားမများကုိ မိနယ်ေကာ်မတီက ဦးစွာေြဖရှင်းေပးရမည်။ 

(ခ) မိနယ်ေကာ်မတီက ချမှတ်သည့်ဆုံးြဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် 
ယင်းဆံုးြဖတ်ချက ် ချမှတ်သည့် ေနမှရက်ေပါင်း(၃၀)အတွင်း သတ်မှတ်ချက် 
များှင့်အည ီခိုင်ေကာ်မတီသို အယူခံဝင်ုိင်သည်။ 

(ဂ) ခိုင်ေကာ်မတီသည်ပုဒ်မခဲွ (ခ)အရအယူခံြခင်းှင့်စပလ်ျဉ်း၍ မိနယ် 
ေကာ်မတီက ချမှတ်ခ့ဲေသာဆုံးြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း 
သုိမဟုတ်ြပင်ဆင်ြခင်း ြပုိင်သည်။ 

(ဃ) ခိုင်ေကာ်မတီကချမှတ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိမေကျနပ်သူသည် ယင်းဆံုးြဖတ် 
ချက်ချမှတ်သည့် ေနမှရက်ေပါင်း (၆၀)အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 
တုိင်းေဒသကီးေကာ်မတီသုိ အယူခံဝင်ိုင်သည်။ 

(င) တုိင်းေဒသကီးေကာ်မတီသည် ပုဒ်မခွဲ (ဃ)အရ အယူခံြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ခိုင်ေကာ်မတကီချမှတ်ခဲ့ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်ကုိ အတည်ြပြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း 
သုိမဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်းြပုိင်သည်။ ယင်းေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည် အပီး 
အြပတ် အတည်ြဖစ်သည်။ 

၂၃။ ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်သည် အြငင်းပွားမများှင့် အယူခံမများကို ေဆာလျင်စွာ 
ဆုံးြဖတ်ေပးရမည်။ 

အခန်း(၁၀) 
တားြမစ်ချက်များ 

 
၂၄။ မည်သူမ(၅)ဧကထက်ပုိေသာ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကို 
တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ြခင်းမရိှဘဲ ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပရ။ 
၂၅။ မည်သူမ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပင်န်း လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက် 
ေနေသာ စိုက်ပျိးေြမ၊ သီးံှများှင့် လယ်ယာသုံးကိရိယာများကို တစ်နည်းနည်းြဖင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တမင်ရည်ရယ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပျက်စီးေအာင် ေဆာင်ရက်ြခင်း 
မြပရ။ 
၂၆။ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရက်ရာတွင် 
လုပ်ငန်းရှင်ှင့်လယ်ယာထွက်ကုန် စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သူ(သိုမဟုတ်) ေြမငှားရမ်းေပးသူတိုသည် 
စာချပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ြခင်းမြပရ။ 
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၂၇။ အကျိးတူပူးေပါင်း လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပုဒ်မ ၂၁ အရ 
စီမံခန်ခဲွ ေရးနည်းလမ်းများြဖင့် အေရးယူမများှင့် ပုဒ်မ ၂၂(က) (ဂ)ှင့်(င)တုိအရ 
ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်မှချမှတ်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များကို လိုက်န ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမရိှေစရ။ 

 
အခန်း(၁၁) 
ြပစ်ဒဏ်များ 

 
၂၈။ မည်သူမဆိုပုဒ်မ၂၄ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း 
ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ(၅)သိန်းထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ (၆)လထက် 
မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ုိင်သည်။ 
၂၉။ မည်သူမဆုိပုဒ်မ၂၅ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက ထုိသူကို 
(၁၀)သိန်းထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ (၂)ှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ် 
လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ုိင်သည်။ ထုိြပင်နစ်န သူအား နစ်န မအတွက်ေပးေလျာ်ေစရမည်။  
၃၀။ မည်သူမဆုိပုဒ်မ ၂၆ ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ပါက ထုိသူကို 
အနည်းဆံုးေထာင်ဒဏ်(၃)လမှ အများဆံုးေထာင်ဒဏ် (၃)ှစ်ထိချမှတ်ရမည့်အြပင် ေငွဒဏ် 
လည်းချမှတ်ိုင်သည်။  
၃၁။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၇ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း 
ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင်ထိုသူကိုအနည်းဆံုးေထာင်ဒဏ်(၃)လမှ အများဆံုးေထာင်ဒဏ် 
(၁)ှစ်ထိ ချမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၂) 
အေထွေထ ွ

 
၃၂။ ဤဥပေဒပါြပစ်မများကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရိှေသာ ြပစ်မအြဖစ်သတ်မှတ်သည်။ 
၃၃။ ပုဒ်မ၂၈ှင့် ၃၁ အရ  ြပစ်မများကို မိနယ်ကီးကပ်မေကာ်မတီ အတငွ်းေရးမှးက 
တရားလိုြပလုပ် တရားစွဲဆိုရမည်။ 
၃၄။ အဆင့်ဆင့်ေသာေကာ်မတီများ၏ ဥပေဒှင့်အညီ ေဆာင်ရက်သည့်ကိစရပ်များှင့် 
ပတ်သက်၍ တရားစဲွဆုိခွင့်မရိှေစရ။ 
၃၅။ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ အကျိးတူပူး ေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ 
သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့်  ပျက်စီးဆုံးံးမြဖစ်ေပပါက ိုင်ငံေတာ်မှ ေပးအပ်ေသာ 
အေထာက်အပ့ံများကို ဦးစားေပးရယူခွင့်ရိှသည်။ 
၃၆။ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ အကျိးတူပူးေပါင်းလယ်ယာ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကီးကပ်မ 
ေကာ်မတီဝင်များသည် ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားေသာ ချးီြမင့်ေငွခံစားခွင့်ရရိှေရး 
တင်ြပရမည်။ 
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၃၇။ ဤဥပေဒြပာန်းချက်များကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင်- 
(က) ဝန်ကီးသည် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

လုိအပ်ေသာနည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စညး်ကမ်းများကိုထုတ်ြပန်ုိင်သည်။ 
(ခ) တုိင်းေဒသကီး ကီးကပ်မေကာ်မတီသည် လုိအပ်ေသာအမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ 

အမိန၊်န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိထုတ်ြပန်ုိင်သည်။ 
 

 
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ ကု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုး 
လုိက်သည်။ 
 
 
 

(ပံု)ဝင်းသိန်း 
ဝန်ကီးချပ် 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖဲွ 


