ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ

လယ်ယာစိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့််ဆည်ရ ာင်ျိုးဝန်ကကျိုးဌာန
အ န့််ရ ကာ် ငာစာအ ှတ် ၂ / ၂၀၁၅
၁၃၇၆ ခိုနှစ်၊ ပာသိုလ ပည့််ရက ာ် ၁၁
( ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါ လ ၁၅
လယ်ယာစိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့််
ကာကွယ်ရ ျိုးနှင့်် အက ျိုးစျိုးပွာျိုး
က င့််သိုျိုး၍ ပည်ရ

ဆည်ရ ာင်ျိုးဝန်ကကျိုးဌာနသည်
ြှင့််

င်ရ ျိုးဥပရေ ပိုေ်

ာင်စိုအစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ ၏ သရ

ာ

က်

က် )
ရ

ာင်သူလယ်သ ာျိုး

၂၉၊ ပိုေ် ခွ(ွဲ က)အ

အခွင့််အရ ျိုး

အပ်နင
ှ ်ျိုးရသာ လိုပ်ပင
ို ်ခွင့််ကို

ူညခ က် ဖင့်် ရအာက်ပါနည်ျိုးဥပရေ ာျိုးကို

ို

် ပန်လိုက်

သည်။
အခန်ျိုး(၁)
အ ည်နှင့််အဓပပာယ်ရ ာ် ပခ က် ာျိုး
၁။

ဤနည်ျိုးဥပရေ ာျိုးကို ရ

နည်ျိုးဥပရေ ာျိုး ဟိုရခေါ်
၂။

ွင် ရစ

ဤနည်ျိုးဥပရေ ာျိုး

နှင့်် အက ျိုးစျိုးပွာျိုး ြှင့််

ာင်သူလယ်သ ာျိုး အခွင့််အရ ျိုး ကာကွယ်ရ ျိုးနှင့်် အက ျိုးစျိုးပွာျိုး ြှင့််
ည်။

ွင်ပါ ှရသာ စကာျိုး ပ် ာျိုးသည် ရ

င်ရ ျိုး ဥပရေ

ွင်ပါ ှသည့််အ

ိုို့ ပင် ရအာက်ပါစကာျိုး ပ် ာျိုးသည် ရဖာ် ပပါအ
(က)

ဥပရေဆိုသည် ှာ
ြှင့််

( ခ)

င်ရ ျိုး

ရ

ာင်သူလယ်သ ာျိုး အခွင့််အရ ျိုး ကာကွယ်ရ ျိုး

င
ို ်ျိုး အဓပပာယ် သက်ရ ာက်ရစ

င
ို ်ျိုး အဓပပာယ် သက်ရ ာက်ရစ

ာင်သူလယ်သ ာျိုး

အခွင့််အရ ျိုး

ည်။

ည် -

ကာကွယ်ရ ျိုးနှင့််

အက ျိုးစျိုးပွာျိုး

င်ရ ျိုး ဥပရေကို ဆိုသည်။

လယ်ယာ
လယ်ယာ

ို

်ကိုန် စ ခန်ို့ခရ
ွွဲ ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ဆိုသည် ှာ ရ
ို

ာင်သူလယ်သ ာျိုးက

်ကိုန်ကိုလိုအပ်လျှင်ဝယ်ယူ ည့််အစအစဉ်အ

ွက်၊

ို

်လိုပ်သည့််
သက်ဆိုင် ာ

လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ နှင့်် ကကျိုးကကပ် ရပါင်ျိုးစပ် ညြှနှိုင်ျိုး၊ ရဆာင် ွက်နိုင် န်အလိုို့ငှာ ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ

က

ဖွွဲ့ွဲ စည်ျိုးရပျိုးသည့်် အဖွွဲ့ွဲ ကိုဆိုသည်။
( ဂ)

လယ်ယာလိုပ်သာျိုး ဆိုသည် ှာ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး သိုို့ ဟို
ယင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး နှစ် ပ်လိုျိုးကို ကိုယ်

် ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး သိုို့ ဟို

ိုင် လိုပ်ကိုင်သူနှင့်် ယင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး

အ င်ျိုး ပ ၍ အခရကကျိုးရငွ ယူပပျိုး လိုပ်ကိုင်သူကို ဆိုသည်။

ာျိုး

ွင်

်

လိုပအ
် ာျိုးကို
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(ဃ)

ဝိုင်ျိုးကကျိုးခ ပ်စနစ်

ဆိုသည် ှာ

လိုပ်ကိုင်နိုင်ရ ျိုး အ

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး

ွက် ရငွရခ ျိုးယူ ာ

ွင်

သိုို့ ဟို

်

ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး

ဆနဒအရလ ာက် အက ျိုး

ူ ရဆာင် ွက် န်

စိုဖွဲွဲ့ွ သည့်် လိုပ်ငန်ျိုးအစို အဖွွဲ့ွဲ ဝင် ၅ ဦျိုး ှ ၁၀ ဦျိုးအ

ပါဝင်သူ အာျိုးလိုျိုးက ရခ ျိုးယူရငွ အာျိုးလိုျိုးကို

အရ ပအရက

စိုရပါင်ျိုး

ပန်လည်

ရပျိုးဆပ်ရ ျိုးအ

ွက်

ာဝန်ယူ န်

က

ပ သည့််

စနစ်ကိုဆိုသည်။
( င)

စဆာန်
အဂဂါ အစ
ာ

ွက်ပစစညျိုး် ဆိုသည် ှာ
်အပိုင်ျိုး

စဆာန် ှ

ွက် ှရသာ န၊ိုို့ ဥ သိုို့ ဟို

စ် ပ် ပ်နင
ှ ့်် ငါျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ဆိုင် ာဥပရေ ာျိုး

်

စဆာန်၏ ကိုယ်

ွင် ငါျိုးဟူ၍ အဓပပာယ်ဖွင့််ဆို

ွင် ပါဝင်ရသာ ပစစည်ျိုး ာျိုးကိုဆိုသည်။

အခန်ျိုး(၂)
လိုပ်ကွက်ငယ်သတ် ှတ် ခင်ျိုး
၃။

လိုပ်ကွက်ငယ်အ ဖစ် (က) စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး
သည့်် လယ်ယာရ
(ခ)

ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး
စ်ပိုင်

(၁) က ွဲ၊ နွ ျိုး၊

ွင် လယ်ယာရ လိုပ်ပိုင်ခွင့်် ှ

်ပို

၁၀ ဧကနှင့််ရအာက် စိုက်ပ ျိုး လိုပ်ကိုင်ရသာ ဧ ယာကို သ
ွင်

ရအာက်ပါ

အရ အ

ွက်၊

စ်နင
ို ် လိုပ် ကိုင်ရသာ ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးကို သ
င်ျိုး၊

င်ပပျိုး လိုပ်ပိုင်ခွင့်် ပ လက် ှ

ည်ျိုး နှင့်် လာျိုး ရကာင်ရ

ပ ာဏ
် ှ

၅ ရကာင်နှင့််ရအာက်၊

(၂)

သိုျိုး နှင့်် ဆ

် ရကာင်ရ ၅၀ နှင့်် ရအာက်၊

(၃)

ဝက် ၂၅ ရကာင်နှင့််ရအာက်၊

(၄)

ဥစာျိုးကကက်ရကာင်ရ ၅၀၀ နှင့််ရအာက်၊

(၅)

အသာျိုးစာျိုးကကက်ရကာင်ရ ၁၀၀၀ နှင့်် ရအာက်၊

(၆)

ိုင်ျိုး င်ျိုးကကက်ရကာင်ရ ၁၀၀ နှင့််ရအာက်၊

(၇)

ွဲရကာင်ရ ၃၀၀ နှင့်် ရအာက်၊

(၈)

ွဲငန်ျိုး၊ ကကက်ဆင်၊ န်ေါလနှင့်် စ် ရကာင်ရ

(၉)

ငိုျိုးရကာင်ရ ၃၀၀၀ နှင့််ရအာက်၊

(၁၀)

ယိုန်ရကာင်ရ ၁၀၀ နှင့််ရအာက်၊

၂၀ နှင့််ရအာက်၊

်သည် -

သိုို့ ဟို

် ှ

်

ှ

ာျိုး

သ
် ည်။
်

ဧ ယာ ဖင့််
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(၁၁)

ပ ာျိုး ှရသာ ပ ာျိုးအ ် ၁၀၀ နှင့််ရအာက်၊

(၁၂)

ငါျိုးရ ွျိုး ြူရ ျိုး ရ ပင်ဧ ယာ ၁၀ ဧကနှင့််ရအာက်။
အခန်ျိုး(၃)
လိုပ်ငန်ျိုးအ ွဲ့ွ ာျိုး ွွဲ့စည်ျိုး ခင်ျိုးနှင့်် လိုပ်ငန်ျိုးတာဝန် ာျိုး

၄။
ရ

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည်

ို

် ပန်၍ ဖွွဲ့ွဲ စည်ျိုး

ာဝန်ရပျိုးအပ်

ပည်နယ်

နှင့််

ပည်ရ

သက်ဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည်

သက်ဆိုင် ာ

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ က

အက ျိုးစျိုးပွာျိုး ြှင့််
(က)

လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည်

င် ခင်ျိုး

အ
ိုို့

င်ရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ

ဥပရေ

ည်ရဖာ် ရဆာင် ွက်

ာင်သူလယ်သ ာျိုး

ို့န
ို ှင့််စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ရအာက်ပါ

ွက်
ာျိုးကို

နှင့််အည

ို

် ပန်ရသာ

ည်။

ာျိုး၏

အခွင့််အရ ျိုးကာကွယ် ခင်ျိုးနှင့််

က
ိုို့ ို လိုအပ်သလို ရဆာင် ွက်

ည် -

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး၊ ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးကို အသက် ရ ွျိုးဝ ်ျိုးရက ာင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအ ဖစ် အ ှန်
ကယ်လိုပ်ကိုင်ရသာ
ှ

်ပို

ရ

ရ

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုး

င်နိုင် န် သက်ဆိုင် ာ

လယ်ယာရ
( ခ)

ရ

ာင်စိုနယ်ရ

ည်။

အ န်ို့နှင့််ညန
ွှ ်ကကာျိုးခ က် ာျိုးကို လိုက်န အရကာင်အ
၆။

်

ာင်သူလယ်သ ာျိုး အခွင့်် အရ ျိုး ကာကွယ်ရ ျိုးနှင့်် အက ျိုးစျိုးပွာျိုး ြှင့််

အ န်ို့ရကကာ် ငာစာ
၅။

င
ို ်ျိုးရေသကကျိုးသိုို့ ဟို

ပ်ကွက် သိုို့ ဟို

စ ခန်ို့ခွွဲ ှိုအဖွွဲ့ွဲ ာျိုး နှင့်် ဆက်သွယ် ခ

ာင်သူ လယ်သ ာျိုး ာျိုး သျိုးနှ စိုက်ပ ျိုး ာ

ဆန် စပါျိုး စိုက်ပ ျိုး ှိုကို
အ ပည့််အဝ

ှရ ျိုးအ

ခိုက်ရစ
ွက်

အာျိုး

လယ်ယာရ

လိုပ်ပိုင်ခွင့််

် ရက ျိုး ွာအိုပစ
် ို၊ ပ ွဲ့နယ်နှင့်် ခရိုင်
်ဆက်၍ ကူညရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

ွင် နိုင်ငရ

ာ်၏ အဓကစာျိုးသိုျိုးသျိုးနှ ဖစ်သည့််

ွဲ နှစ်သက် ာ သျိုးနှ စိုက်ပ ျိုးနိုင်သည့်် အခွင့််အရ ျိုး

ရေသနှင့််ကိုက်ညရသာ

သျိုးနှပိုစ

ာျိုး

စိုက်ပ ျိုးနိုင် န်

ည်ဆွဲဥပရေ ာျိုးနှင့််အည ကူညရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊
( ဂ)

ျိုးရကာင်ျိုး

ျိုးသန်ို့

အစာျိုးအစာနှင့်် ရဆျိုးဝါျိုး

ျိုးရစ့် ာျိုး၊ ရ ဩဇာ၊ ပိုျိုးသ
ိုို့ကို ရ

်ရဆျိုး၊ ရပါင်ျိုးသ

ာင်သူလယ် သ ာျိုး ာျိုး စနစ်

်ရဆျိုး၊ ရ ွျိုး ြူရ ျိုး

က သိုျိုးစွွဲနိုင်ရ ျိုး ကူညရဆာင်

ွက် ခင်ျိုး၊
(ဃ)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး၊ ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး ဖွွဲ့ပဖ ျိုး
အ

ွက် ရ

အစည်ျိုး
ဖွွဲ့ွဲ စည်ျိုး

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး စိုစည်ျိုး၍
အရိုျိုး ာျိုး၊

ည်ရ

အစိုအဖွွဲ့ွဲ ာျိုးနှင့််

ျိုးို

က်ပပျိုး ရ

ည
ှ ်

ည်

့် ခိုင်ပ ွဲရစရ ျိုး

ည်ဆွဲ ဥပရေ ာျိုးနှင့််အည အသင်ျိုး၊

လယ်ယာကိုန်

ို

်

သ ဝါယ အသင်ျိုး ာျိုး

ာင်ပပျိုး က ယ်က ယ် ပန်ို့ ပန်ို့ ရဆာင် ွက်နိုင် န် ကူည ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

4

( င)

လယ်ယာရ ဥပရေနှင့််
လယ်ယာရ ကို

လယ်ယာရ

နည်ျိုးဥပရေ

ရ ာင်ျိုးခ ခင်ျိုး၊

ာျိုးပါ

ရပါင်နှ ခင်ျိုး၊

ရပျိုးက ်ျိုး ခင်ျိုးဆိုင် ာ အခွင့်် အရ ျိုး ာျိုး

ငှာျိုး

ှနိုင်ရ ျိုးအ

ပဌာန်ျိုးခ က် ာျိုးနှင့််အည
်ျိုး ခင်ျိုး၊

လွဲလှယ် ခင်ျိုးနှင့််

ွက် လယ်ယာရ စ

ခန်ို့ခွွဲ ှိုအဖွွဲွဲ့

အဆင့််ဆင့််နှင့်် ရပါင်ျိုးစပ်ညြှနှိုင်ျိုး ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊
( စ)

လယ်ယာရ ကို ဥပရေနှင့််အည ရပါင်နှ ခင်ျိုးနှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ လိုပ်ကွက်ငယ် လိုပ်ကိုင်ရသာ
ရ

(ဆ)

ာင်

သူလယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး

ဦျိုးစာျိုးရပျိုးအဆင့််

သ

်

ှ

်နိုင်ရ ျိုးနှင့််

ှနက
် န်ရသာ

အခွင့််အရ ျိုး ာျိုး

ှနင
ို ်ရ ျိုး ကူညရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

လယ်ယာရ ကို

န်ျိုးသ ်ျိုး ရစာင့််ရ ှာက်သည့်် နည်ျိုးလ ်ျိုး ာျိုးနှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ သက်ဆိုင် ာ

ရ

ာင်သူ လယ်သ ာျိုးအာျိုး အသပညာ ရပျိုးနိုင်

န် သက်ဆိုင် ာ နည်ျိုးပညာရပျိုးအဖွွဲ့ွဲ နှင့််

ညြှနှိုင်ျိုး စစဉ် ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊
( ဇ)

ရ

ာင်သူ လယ်သ ာျိုး ာျိုး၏ လိုပ်ကွက်ငယ် ာျိုး လက်လွ

ပ ွဲ့နယ်နှင့်် ပ်ကွက် သိုို့ ဟို
၍

ရ

် ရက ျိုး ွာအိုပစ
် ို

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး

ာျိုး

် ဆိုျိုးရှိုျိုး ှို ဖစ်ရပေါ်ရစ န် ခရိုင်၊

ွင် ဥပရေရ ျိုး ာ ကစစ ပ် ာျိုးနှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး

အကက ပ ခင်ျိုး၊

ရဆွျိုးရနွျိုးပညာရပျိုး ခင်ျိုးနှင့််

အကူ

အညရပျိုး ခင်ျိုး၊
( ဈ)

လယ်ယာရ ရပေါ်
လိုပ်ငန်ျိုး

ွင်

ာျိုးကို

ရ ွျိုး ြူရ ျိုးခခ ာျိုး၊

ငါျိုးရ ွျိုး

ည်ဆွဲဥပရေ ာျိုးနှင့််အည

ြူရ ျိုးကန် ာျိုးအ ဖစ်
ာျိုးဝင်

ည် ှရနရသာ

လိုပ်ကိုင်ခွင့််

ှရစ န်

ကူညရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊
(ည)

နိုင်ငရ

ာ်၏ အဓကစာျိုးသိုျိုးသျိုးနှ ဖစ်သည့်် ဆန် စပါျိုး စိုက်ပ ျိုး ှိုကို

ွန်ျိုးရသာ လယ်ယာရ
ှရ ျိုးအ
ခ
( ဋ)

ွက်

ွဲ အက ျိုး ဖစ်

ွင် ရ ွျိုး ြူရ ျိုးခခ ာျိုး၊ ငါျိုးရ ွျိုး ြူရ ျိုးကန် ာျိုး လိုပ်ကိုင်ရဆာင် ွက်ခွင့််

ည်ဆွဲဥပရေ ာျိုးနှင့််အည လယ်ယာ ရ စ ခန်ို့ခွွဲ ှို အဖွွဲ့ွဲ ာျိုးနှင့်် ဆက်သွယ်

်ဆက်၍ ကူညရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

ငါျိုးဖ ်ျိုးအင်ျိုး အပါအဝင် ရ လိုပ်ငန်ျိုးလိုပ်ကိုင် သူ ာျိုးနှင့်် ပင်ပပိုဂ္ လ် ာျိုးအကကာျိုး ဖစ်ပွာျိုးသည့််
နယ်န

် အ ငင်ျိုးပွာျိုး ှို ာျိုးအာျိုး ရ ဖ င
ှ ်ျိုး န် အ

ည်ဆွဲဥပရေ ာျိုးနှင့််အည သက်ဆိုင် ာဌာန
( ဌ)

ခိုက်ရစ

ွက် အင်ျိုးနယ်န

် ာျိုး သ

် ှ

် န်

ာျိုးနှင့်် ပူျိုးရပါင်ျိုး ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

ငါျိုးဖ ်ျိုးဆျိုး ှို နှင့််စပ်လ ဉ်ျိုး၍ လိုပ်ပိုင်ခွင့်် ပပျိုးရသာ ရ လိုပ်သာျိုး ာျိုးနှင့်် ပင်ပပိုဂ္ လ် ာျိုးအကကာျိုး
ပဿန

ဖစ်ရစ န် ဥပရေနှင့်် လိုပ်ပိုင်ခွင့်် ာျိုး ကို ရ လိုပသ
် ာျိုး ာျိုးနှင့်် အ ခာျိုးသူ ာျိုးအာျိုး

ည်ဆွဲဥပရေ ာျိုးနှင့််အည ှင်ျိုးလင်ျိုးစွာ သ ှ ရစ န် ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

5

( ဍ)

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့်် ရ ွျိုး ြူရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး
အ

ွက် ကာလ၊ ရေသ၊ လိုပ်ငန်ျိုးအလိုက် အစ အစဉ် ာျိုးကို

ခ ှ
( ဎ)

စဆာန်

ရ ာင်ျိုးဝယ်ခွင့််

)

စဆာန်နှင့််

)

ွက် ပစစည်ျိုး ာျိုးကို

စဆာန်

ည်ဆွဲ ဥပရေ ာျိုးနှင့််အည

ခိုင်ျိုးက ွဲ၊

ွက်

ွင် လွ

်လပ်စွာ သယ်ယူခွင့််နှင့််

ျိုးို

ာက်အကူ ဖစ်ရစရ ျိုးအ
သင့််ရ

ည်ဆွဲဥပရေ ာျိုးနှင့််အည သယ်ယူခွင့််

ခိုင်ျိုးနွ ျိုး ာျိုးကို

ရ ာက်စွာ

ရက ျိုးလက်ရေသဖွွဲ့ပဖ ျိုး

စနစ် ဖင့််

ွင်ျိုး

ှရစ န် ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

လယ်ယာလိုပ်ငန်ျိုးခွင်သိုျိုး

အရ

ပည်

ွက် ပစစည်ျိုး ာျိုးကို ပည်ပသိုို့

ရ ာက် ှရစရ ျိုးအ
(

စွာ သိုျိုးစွွဲနိုင်ရ ျိုး

ှရစ န် ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

နှင့်် ရ ာင်ျိုးဝယ်ခွင့််
(

ျှ

် ရပျိုး ခင်ျိုး၊
စဆာန်နှင့််

(ဏ)

ွင် ရ အ င်ျိုးအ စ် ာျိုးကို

ာ်သည့််

န်ျိုးသ ျိုး် ကကပ်
က်ရ ျိုးနှင့််

ပည်ပသိုို့
် ခင်ျိုး၊
ရေသ

စာျိုးရ

ွက် ရလှာင်အ ် (Cage Culture) သိုို့ ဟို
ငါျိုးအ ျိုး

ာျိုး ဝင်

အစာျိုး ာျိုး

ရ ွျိုး ြူနိုင် န်အ

ကခာ

် ခခ (Pen Culture)
ွက်

ည်ဆွဲဥပရေ

ာျိုးနှင့််အည သက်ဆိုင် ာဌာန ာျိုးအာျိုး ကကျိုးကကပ် ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊
( ေ)

ရ ဝပ်ရေသ ာျိုး၊ ရ စျိုးရ လာ
ှရသာ ရ သ
ရ

ပ်ရေသ ာျိုး၊ ကန်ကကျိုး ာျိုး၊ ဆည်ကကျိုး ာျိုးနှင့်် ရ

တဝါ၊ အပင် ာျိုး၊ ပ

်ဝန်ျိုးက င်နှင့််

ျိုးအနတ ာယ် ကင်ျိုး ှင်ျိုးရစနိုင်ရ ျိုးအ

ကကျိုးကကပ်ရပျိုး န်၊

ွက် ဓာ

စည်ျိုးက ်ျိုးခ က် ာျိုး

အရ ျိုးယူနိုင် န် သက်ဆိုင်

ခ ှ

ွက် ာျိုး

ွင်

ယင်ျိုးရ ကို သိုျိုးစွွဲသူ ာျိုးအာျိုး

ိုပစစညျိုး် ာျိုးနှင့်် နည်ျိုးစဉ် ာျိုး အသိုျိုး ပ ှိုကို
်ရပျိုး န်၊

ည်ဆွဲ

ဥပရေ ာျိုး

ာ ဌာန ာျိုးနှင့်် ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

နှင့််အည

ပည်သူလူ

ိုအာျိုး

အသပညာရပျိုး ခင်ျိုး၊
( ဓ)

ပည်

င
ွ ်ျိုးစာျိုးသိုျိုး ှို ဖူလရ
ို စရ ျိုးနှင့််

စျိုးပွာျိုး ဖစ် ရ ွျိုး ြူရ ျိုးခခကကျိုး ာျိုး

ပည်ပ ရဈျိုးကွက်သိုို့

ူရ

င်ပိုို့ ရ ာင်ျိုးခ နင
ို ်ရ ျိုးအ

ွက်

ာင်နိုင် ရ ျိုး ကူညရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

အခန်ျိုး(၄)
သိုရတသနလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး

၇။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည် အစိုျိုး ဌာန၊ အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုးနှင့်် ပိုဂ္လကအဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုး၏ စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့််

ရ ွျိုး ြူရ ျိုး

နည်ျိုးပညာ ာျိုး

ဖွွဲ့ပဖ ျိုး

ိုျိုး

က်ရ ျိုးအ

လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးကို လိုအပ်သလို အာျိုးရပျိုး ကူည ရဆာင် ွက်

ွက်

ရအာက်ပါကစစ ပ်

ည် -

ာျိုးဆိုင် ာ

သိုရ

သန

6

(က)

သျိုးနှ

( ခ)

သျိုးနှ ပိုျိုး ွှာျိုး၊ ရ ာဂါနှင့်် ရပါင်ျိုး က် ာျိုး၊

( ဂ)

သျိုးနှစိုက်ပ ျိုးနည်ျိုး စနစ်နှင့်် ရေသနှင့်် ကိုက်ည ရသာ သျိုးနှပိုစ ရ ွျိုးခ ယ်ရ ျိုး၊

(ဃ)

ျိုးရ ွျိုး ြူရ ျိုး၊

ာသဥ

ို ရဖာက် ပန်ရ ပာင်ျိုးလွဲ ှို၊ ဆာျိုးငန်ရ ဝင်ရ ာက် ၊ှို ကိုန်ျိုး

လိုက်ရလ ာညရ
( င)

န
ိုို့ ှင့််

ျိုးနှင့်် စိုက်နည်ျိုးစနစ်၊

သျိုးနှဆိုင် ာဇဝနည်ျိုးပညာ၊

( စ)

သ
်
ျိုး် ခ န်လွန်နည်ျိုးပညာ၊

(ဆ)

အပင်ဗဇအ င်ျိုးအ စ် ာျိုး

( ဇ)

ရ ဆလွှာ

( ဈ)

ရ ဩဇာစနစ်

(ည)

ရ စ ခန်ို့ခွွဲရ ျိုး၊

( ဋ)

စိုက်ပ ျိုးစျိုးပွာျိုးရ ျိုး၊

( ဌ)

လယ်ယာသိုျိုးစက်က ယာဖွွဲ့ပဖ ျိုးရ ျိုး၊

( ဍ)

သာျိုးငါျိုးရ ာဂါ ကာကွယ်ရ ျိုးနှင့်် ကိုသရ ျိုး၊

( ဎ)

သာျိုးငါျိုး ျိုးပွာျိုးရ ျိုးနှင့်် သာျိုးငါျိုး ျိုး ြှင့််

(ဏ)

သာျိုးငါျိုးစ ပခခ၊ ရ ွျိုး ြူရ ျိုးကန် ာျိုးနှင့်် ငါျိုးသာျိုး ရပါက် စခန်ျိုး ာျိုး၊

(

)

ရ ွျိုး ြူရ ျိုး အစာျိုးအစာနှင့်် ရဆျိုးဝါျိုး၊

(

)

န်ျိုးသ ျိုး် ရ ျိုး၊

န်ျိုးသ ျိုး် ခင်ျိုးနှင့်် ရ အသိုျိုးခ ရ ျိုး၊
က သိုျိုးစွွဲရ ျိုး၊

င်ရ ျိုး၊

စဆာန်ရ ာဂါ ာှ ရဖွရ ျိုး၊

( ေ)
၈။

ွ ှ ည့််

ွင်ျိုးပင
ို ်ျိုး ဆာျိုးရပါက် ှို

စဆာန်ရ ွျိုး ြူရ ျိုးနှင့််ဆက်စပ်ရသာ အ ခာျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည် (က)

စိုက်ပ ျိုးရ ွျိုး ြူရ ျိုးဆိုင် ာ သိုရ
သ ဝါယ
ွက်

သနလိုပ်ငန်ျိုး

အသင်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ာျိုးကို ရအာက်ပါ သ

ာျိုး လိုပ်ကိုင်ရဆာင် ွက်လိုသည့်် ပိုဂ္လကနှင့််
် ှ

်ခ က် ာျိုးနှင့််အည အာျိုးရပျိုးကူည ရဆာင်

ည် -

(၁)

သ

ာဝပ

်ဝန်ျိုးက င်၊ လူနှင့််

(၂)

ရန က်ဆက်

ဆ
ွွဲ ိုျိုးက ျိုး ာျိုး

စဆာန်
ှ ခင်ျိုး။

ို့က
ို ို

ခိုက် နစ်န

ှို

ှ ခင်ျိုး၊
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(ခ)

သိုရ

သန ရ

ွွဲ့ ခ
ှ က် ာျိုးနှင့်် နည်ျိုးပညာ ာျိုးကို

ည်ဆွဲဥပရေ နှင့််အည

ဖန်ို့ ဖြူျိုး ခင်ျိုးနှင့်် ရ ာင်ျိုးခ ခင်ျိုး ပ နိုင် န် ကူညရဆာင် ွက်
၉။
ျိုး

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည် ပိုဂ္လက၊ သ ဝါယ
ို

်လိုပ်

ခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး ဖွွဲ့ပဖ ျိုး

အာျိုးရပျိုးကူညရဆာင် ွက်
(က)

( ခ)

ိုျိုး

ို

် ပန် ခင်ျိုး၊

ည်။

ာျိုး စိုက်ပ ျိုး ရ ျိုး၊ ရ ွျိုး ြူရ ျိုးဆိုင် ာသိုရ

သနလိုပ်ငန်ျိုးနှင့််

က် လာရစရ ျိုးနှင့််စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ရအာက်ပါ

ို့က
ို ိုလိုအပ်သလို

ည် -

အ ည်အရသွျိုး သည့််

ျိုးရစ့်သိုရ

သန လိုပ်ငန်ျိုး

ွက် ပည်

ာျိုးနှင့််

ဖွွဲ့ပဖ ျိုး

ိုျိုး

က်လာရစရ ျိုးအ

ဖွွဲ့ပဖ ျိုး

ိုျိုး

က်လာရသာ နည်ျိုးပညာ ာျိုးနှင့်် လယ် ယာ

နည်ျိုး

ပညာ ာျိုး

ှ န်

ပည်

ျိုးရစ့်

ို

်လိုပ်သည့််လိုပင
် န်ျိုး ာျိုး

င
ွ ်ျိုး ပည်ပ အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုးနှင့်် ခ

ွင်ျိုး ပည်ပ

ို

်ကိုန်

အဖွွဲ့ွဲ စည်ျိုး ာျိုး

်ဆက် ခင်ျိုး၊

န်ဖျိုးို ြှင့််
နှင့််

ခ

င်ရ ျိုးဆိုင် ာ
်ဆက် ခင်ျိုးနှင့််

ရလ့်က င့််ပညာရပျိုး ခင်ျိုး၊
( ဂ)

လိုအပ်ရသာ နည်ျိုးပညာနှင့်် လူသာျိုးအ င်ျိုးအ စ်
ရ ျိုးဆိုင် ာ

ာျိုး ဖွွဲ့ပဖ ျိုး

ိုျိုး

က်ရစ န် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး၊ ရ ွျိုး ြူ

ကကသိုလ် ာျိုး၊ သပပ ာျိုးအပါအဝင် သက်ဆိုင် ာ ဝန်ကကျိုးဌာန ာျိုး၊ အ ခာျိုးပိုဂ္လက၊

အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုးနှင့်် ညြှနှိုင်ျိုး ခင်ျိုး၊
(ဃ)

နည်ျိုးပညာ

ဖွွဲ့ပဖ ျိုး

ပူျိုးရပါင်ျိုး၍
သိုရ

ိုျိုး

က်ရ ျိုးအ

င
ို ်ျိုးရေသကကျိုး

ွက်

သိုို့ ဟို

သနလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး နှင့်် ဓာ

ရခ

ပည်
်

ွင်ျိုး၊

ပည်ပ ှ

ပည်နယ်နှင့််

်ခခ
ွွဲ န်ျိုး ာျိုး

ူရ

ဆက်စပ်အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုးနှင့််

ပည်

ာင် ခင်ျိုး၊ ရ

ရ

ာင်စိုနယ်ရ

ိုို့

ွင်

ာင်သူ လယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး

် နည်ျိုးပညာ ာျိုး ဖန်ို့ ရဝရပျိုး ခင်ျိုး။
အခန်ျိုး(၅)
စိုက်ပ ျိုးရ

ှရ ျိုးနှင့်် လက် လ
ှု ယ်ယာစနစ် ှ စက် ှုလယ်ယာစနစ်သို့်
ကျိုးရ ပာင်ျိုးနိုင်ရ ျိုးအတွက် ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး

၁၀။
ျှ

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည် စိုက်ပ ျိုးရ
စွာ

စ်ပပ င်
(က)

ည်ျိုး ဖွွဲ့ပဖ ျိုး

ိုျိုး

ှ ှိုနှင့်် ကိုန်

က်လာ ရစရ ျိုးအ

်လ ျိုး်

ာျိုး ရဖာ်

ို

ွက် ရအာက်ပါအ

သိုို့ ဟို

ည်ရဆာက်

ာျိုးပပျိုး ဖစ်သည့်် ဆည်၊ ကန်၊ ရ ရလှာင်

င်လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး

အ ပည့််အဝ ရပျိုးရဝနိုင်ရ ျိုး

ရ

ပည်နယ်

ည
ှ က် က့်ခိုင် ှို

သိုို့ ဟို

်

ှရစ န်

ို့က
ို ို ညြှနှိုင်ျိုးရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

်ဆက်သွယ် ှို

င
ို ်ျိုး ရဆာင် ွက်

င
ို ်ျိုးရေသကကျိုး

စ်ရ

်

ို

ပည်ရ

ပ ပင်

ိုို့ ို နိုင်င
က

စ်ဝန်ျိုး

ည် -

ာင်စိုနယ်ရ ရေသအလိုက်

ာျိုး၊ ရခ ာင်ျိုး ာျိုး၊ ရ ာင်ျိုး ာျိုး၊
န်ျိုးသ ်ျိုးရ ျိုးနှင့််

စိုက်ပ ျိုးရ
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( ခ)

ည်ရဆာက်ဆွဲ ဆည်၊ ကန်၊ ရ ရလှာင်
အ

ွင်ျိုး ပပျိုးစျိုးရစ န်နှင့််
ှနိုင်ရ ျိုးအ

( ဂ)

နိုင်ငရ
ရ

စ်ရ

င် လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးအာျိုး သ

ာျိုးသည့်် ရ ရသာက်ဧ ယာ

ွင် စိုက်ပ ျိုးရ

် ှ

က
် ာလ

အ ပည့််အဝ

ွက် ကကျိုးကကပ်ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

ာ်၏ စ ကန်ျိုးအ

ဆည်ရ

ာျိုးကို စိုက် ပ ျိုးရ

ာျိုးသိုို့ စိုက်ပ ျိုးရ အ ဖစ်ရ ာက် ှ န်

သွယ်ရ ာင်ျိုး ာျိုး ရဖာက်လိုပ် ခင်ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးကို ရအာင် င်စွာ အရကာင်အ

ရဖာ်နိုင်ရ ျိုး အ
၁၁။

ူလလ ာ

နှင့််

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည်

ကူျိုးရ ပာင်ျိုးနိုင်ရ ျိုးအ

ည်

ွက် ကကျိုးကကပ်ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

လက် လ
ှို ယ်ယာစနစ် ှ

စက် လ
ှို ယ်

ယာ

စနစ်သိုို့

ရ ာက်ရအာင် င်စွာ

ွက် ရအာက်ပါ လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး ရဆာင် ွက်ရစ န် သက်ဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျိုး အဖွွဲ့ွဲ အာျိုး

ာဝန်ရပျိုးနိုင်သည် (က)

ရ

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး

( ခ)

စက် လ
ှို ယ်ယာစနစ်သိုို့
ရ ျိုးွ ခ ယ် အရကာင် အ

( ဂ)

ရ ာက်စွာ စည်ျိုးရိုျိုးပညာရပျိုး ခင်ျိုး၊

ရ ာက်စွာ

ရ ပာင်ျိုးလွဲ

နိုင်ရ ျိုးအ

ွက်

ဦျိုးစာျိုးရပျိုးရန ာ ာျိုးကို

ည်ရဖာ် ခင်ျိုး၊

နည်ျိုးပညာ၊ အ င်ျိုးအနှျိုး၊ စက်ပစစညျိုး် နှင့်် ကိုန် ကက ်ျိုး အစ ှသည်

ို့က
ို ို

ရ ာက်စွာ အသိုျိုး ပ

နိုင် န်ကူည ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး။
၁၂။

သက်ဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည်

ဌာနဆိုင် ာ ာျိုး၊ ကို ဏ
ပ
(က)

ယာ

ို

်လိုပ် ဖန်ို့ ဖြူျိုးရ ာင်ျိုးခ ရသာ

လယ်ယာသိုျိုးစက်က ယာ ာျိုးကို က ်ျိုးက င်စွာ ရ ာင်ျိုးနှင် အသိုျိုး ပ နိုင်ရ ျိုး၊ ကိုယ်

သိုရ

သန ရ

ွက် သင်

န်ျိုး ာျိုး ဖွင့််လှစ်သင်ကကာျိုးရပျိုး ခင်ျိုး၊ လယ်ယာသိုျိုးစက်က ယာ

အ ည်အရသွျိုး ရကာင်ျိုး ွန်ရသာ

လယ်ယာသိုျိုး စက်က

သင့််

လက်ငင်ျိုး ရငွရခ စနစ် သိုို့ ဟို

င့်် ျှ

ိုင် ပင်ဆင်

ွွဲ့ ခ
ှ က်နှင့်် နည်ျိုးပညာ ာျိုး ဖန်ို့ ဖြူျိုး ခင်ျိုး၊

သည့်် ရစ ျိုးနှိုန်ျိုး ဖင့််

ဝယ်ယူနင
ို ်ရ ျိုးအ
၁၃။

စက်က

ာျိုးနှင့်် ညြှနှိုင်ျိုး၍ ရအာက်ပါလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးကို အာျိုးရပျိုးကူည ရဆာင် ွက်နိုင်သည် -

အသိုျိုး ပ နိုင်ရ ျိုး အ

( ခ)

လယ်ယာသိုျိုး

ယာ ာျိုးနှင့််

အပပ
ို စစည်ျိုး ာျိုးကို

် အ စ်က

စနစ် ဖင့််

ွက် ဆက်သွယ်ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

သက်ဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည် ရအာက်ပါလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးကို ရပါင်ျိုးစပ် ညြှနှိုင်ျိုး ရဆာင် ွက်နိုင်သည် (က)

ရ

ာင်သူ လယ်သ ာျိုး ာျိုးက

ရ ပာင်ျိုးလွဲ
သက်ဆိုင် ာ

ရဖာ်

ို

် န်

ရငွရကကျိုးအ င်ျိုး

ရငွရ ျိုးရကကျိုးရ ျိုး

ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊

ိုို့ ဆနဒအ
၏

လယ်ယာရ

အနှျိုး

အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုး၊

ှရ ျိုးအ

ာျိုးကို စက် ှိုလယ်ယာစနစ်သိုို့
ွက်

င် ပလာပါက

သ ဝါယ အသင်ျိုး ာျိုးနှင့််

စစစ်၍

ဆက်သွယ်
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(ခ)

ရ

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုး ကိုယ်

က ယ် ပန်စ
ို့ ွာ ရပေါ်
၁၄။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည်

ို

်လိုပ် ှိုစက်ရို ာျိုး

ရပေါ်

ွန်ျိုးလာရ ျိုးအ

င
ို ်ပါဝင်သည့်် စက် ှို လယ်ယာ ဝန်ရဆာင် လ
ှို ိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး

ွန်ျိုးလာရ ျိုးအ

ွက် အာျိုးရပျိုးကူည ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး။

သ ဝါယ အခန်ျိုးကဏ္ဍ၊

ည်ရ
ွက်

ာင်

ခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး၊

ပိုဂ္လကအခန်ျိုး

ကဏ္ဍ ှ

ပည်ပ ှ ဝယ်ယူ

ည်ဆွဲဥပရေ ာျိုးနှင့််အည

ပည်

လယ်ယာသိုျိုးစက်က ယာ

င်သွင်ျိုး ခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး

ွင်ျိုး၊

ပည်ပနှင့််

ခ

ိုျိုး

က်

်ဆက်လာပါက

လိုအပ်ခ က် ာျိုးကို သက်ဆိုင် ာဌာန၊ အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုးနှင့်် ရပါင်ျိုးစပ်ညြှနှိုင်ျိုး လိုအပ်သလိုကူည ရဆာင် ွက်
ည်။
အခန်ျိုး(၆)
သွင်ျိုးအာျိုးစို ာျိုးအတွက်

၁၅။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးနှင့်် ရ ွျိုး ြူရ ျိုး လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး

ျိုးသန်ို့
အရ

ည့််ဆည်ျိုးရဆာင် ွက် ခင်ျိုး

ျိုးသစ် ာျိုး

ှရစ န်နှင့််

ာက်အပအ
့် ကူအည ာျိုး

ှရစ န်

သိုရ

သနလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးအ

သက်ဆိုင် ာ

အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုး၊ ပည်

ွင်ျိုး ပည်ပ အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုး

သလိုကူညရဆာင် ွက်

ည်။

၁၆။

ွက်

လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ

က်လာရစ န်၊

ျိုးရကာင်ျိုး

လိုအပ်ရသာနည်ျိုးပညာ

နှင့််

သက်ဆိုင် ာ

ို့ို ရပါင်ျိုးစပ်ညြှနှိုင်ျိုး ရဆာင် ွက်နိုင်ရ ျိုးအ

နှင့််

အစိုျိုး ဌာန၊
ွက် လိုအပ်

သက်ဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည် (က)

ရေသရ ရ သ

ာဝနှင့််

လယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး
ရ

ကိုက်ညရသာ

( ခ)

ာင်သူပညာရပျိုးစိုက်ကွင်ျိုး ာျိုး

အဖွွဲ့ွဲ သိုို့ ဖစ်ရစ၊

င် ပရဆာင် ွက်
၁၇။

သက်ဆိုင် ာ

ပျိုးို သ

်ရဆျိုး၊ ရပါင်ျိုးသ
ိုအပ

ဝယ်ယူ

ျိုးရစ့်၊

နယ်ရ

ို့အ
ို

်စိုက်ကွင်ျိုး ာျိုး၊
ည်ရဖာ်

ျိုးသန်ို့

ရ

ာင်သူ
ဇို ာျိုး၊

ရဆာင် ွက်ရပျိုးရ ျိုးအ

ွက်

ည်။
ွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင် ာ

ပည်ရ

ိုင်ျိုးရေသကကျိုး သိုို့ ဟို

ာင်စိုနယ်ရ အိုပ်ခ ပ် ှိုအဖွွဲ့ွဲ သိုို့

်

ဖစ်ရစ အခ န်

ွက်

ရေသအလိုက်

ရ ာင်ျိုးဝယ်ရနကကရသာ

ရ ဩဇာ၊

ျိုးသာျိုးရပါက်၊ ရ ွျိုး ြူရ ျိုး အစာျိုးအစာနှင့်် ရဆျိုးဝါျိုး ာျိုးနှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍

ရ
ှ ျိုး၊ စခ န်စညွှန်ျိုးကိုက်ညရ ျိုး၊
အသိုျိုး ပ နိုင်ရ ျိုး

အ

ို

နည်ျိုးပညာ ာျိုးကို

ည်။

လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည်
်ရဆျိုး၊

ျိုးရစ့်

အရကာင်

နည်ျိုးဥပရေခွွဲ(က)အ ရဆာင် ွက် ာ
ပည်နယ်အစိုျိုး

ျိုး ာျိုးနှင့််

ဖန်ို့ ဖြူျိုးရပျိုးနိုင် န်

လိုအပ်သလို အာျိုးရပျိုးကူည ရဆာင် ွက်

အ

ျိုးို

ည်ဆွဲ ဥပရေ ာျိုးနှင့််အညလိုက်န ရဆာင် ွက်ရ ျိုးနှင့်် ှန်ကန်စွာ

သက်ဆိုင် ာဌာန၊

အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုး၊

က ်ျိုးက င်ပညာ ှင် ာျိုးက
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ပညာရပျိုး ခင်ျိုး၊
ကကပ်

်ရဆာင် ွက်

၁၈။

သ

် ှ

်ရဆျိုး၊

ရပျိုး ခင်ျိုး၊

အရ ျိုးယူ ခင်ျိုး

ရဆာင် ွက်နိုင်ရ ျိုးအ

ွက်

ည်။

သက်ဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည် ရ

ရပါင်ျိုးသ
သ

စစ်ရဆျိုး ခင်ျိုး၊

ျိုးရစ့်၊

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုး ဝယ်ယူသိုျိုးစွွဲရသာ ရ ဩဇာ၊ ပျိုးို သ

ျိုးသာျိုးရပါက်၊ ရ ွျိုး ြူရ ျိုးအစာျိုးအစာ၊ ရဆျိုးဝါျိုးနှင့်် လိုပ်ငန်ျိုးသိုျိုး ပစစည်ျိုး ာျိုး၏

် စခ န်စညွှန်ျိုး ာျိုးနှင့်် ကိုက်ည ှို

သက်ဆိုင်သူ ာျိုး အာျိုး

်ရဆျိုး၊

ှ ခင်ျိုးရကကာင့်် လယ်ယာ

ည်ဆွဲဥပရေနှင့််အည

ို

်ကိုန် ာျိုး နစ်န ဆိုျိုးရှိုျိုး ှို ဖစ်ရပေါ်ပါက

ာျိုးစွွဲဆိုနိုင်ရ ျိုးနှင့်် ရလ ာ်ရကကျိုး

ှရ ျိုး

ို့ိုကို လိုအပ်ပါက

ကူညရပျိုးနိုင်သည်။
၁၉။

သက်ဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည် ရ

ရပါင်ျိုးသ
အ

်ရဆျိုး၊

ိုအပ

ျိုးရစ့်၊

ပ လိုပ် ခင်ျိုးရကကာင့််

ရ

ာင်သူ ာျိုး

လယ်ယာ

ို

်ကိုန် ာျိုး

ာျိုးစွွဲဆိုနိုင်ရ ျိုးနှင့်် ရလ ာ်ရကကျိုး

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည်

ကူျိုးစက်ရ ာဂါဆိုင် ာ၊

ိုျိုးရလဝသနှင့််

ို

နစ်န ဆိုျိုးရှိုျိုး ှို ဖစ်ရပေါ်ပါက
ှရ ျိုး

ပျိုးို ွှာျိုးရ ာဂါဆိုင် ာနှင့််

အ ခာျိုး
ွက်

် ပန်နင
ို ်ရ ျိုး ညြှနှိုင်ျိုး ရဆာင် ွက်

သက်ဆိုင်သူ ာျိုးအာျိုး

ို့က
ို ို လိုအပ်ပါက ကူည ရပျိုးနိုင်သည်။

ဇလရဗေဆိုင် ာ၊

သိုို့ အလ င်အ န် ရ ာက် ှရ ျိုးအ

အခ န် နှိုျိုးရဆာ်

်ရဆျိုး၊

ျိုးသာျိုးရပါက်၊ ရ ွျိုး ြူရ ျိုးအစာျိုးအစာ၊ ရဆျိုးဝါျိုးနှင့်် လိုပ်ငန်ျိုးသိုျိုး ပစစည်ျိုး ာျိုးကို

ည်ဆွဲဥပရေနှင့်် အည
၂၀။

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုး ဝယ်ယူသိုျိုးစွွဲရသာ ရ ဩဇာ၊ ပျိုးို သ

သ

ာဝ

သက်ဆိုင် ာ

သ

ရ

ျိုးအနတ ာယ်ဆိုင် ာ၊

င်ျိုးအခ က်အလက် ာျိုးကို

ေယာ နည်ျိုးလ ်ျိုး ာျိုး ဖင့်် သက်ဆိုင် ာဌာန ာျိုး ှ

ည်။

အခန်ျိုး(၇)
ရခ ျိုးရငွ ာျိုးထိုတရ
် ခ ျိုး ခင်ျိုးနှင့်် ပန်လည်ရပျိုးဆပ် ခင်ျိုး

၂၁။ သက်ဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည် လိုပ်ကွက်ငယ် လိုပ်ကိုင်ရသာ ရ
ည်ဆွဲဥပရေ လိုပ်

ိုျိုး လိုပ်နည်ျိုး ာျိုးနှင့််အည နှစ်ရပါက်၊ နှစ်

ပန်လည် ရပျိုးဆပ်ရစ ခင်ျိုး

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး ဦျိုးစာျိုးရပျိုး၍

န
ို ှင့်် နှစ် ှည် ရခ ျိုးရငွ ာျိုး

ို့န
ို ှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုးပပျိုး ရအာက်ပါ ကစစ ပ် ာျိုးကိုရဆာင် ွက် ာ

ို

်ရခ ျိုး ခင်ျိုး၊

ွင် ကကျိုးကကပ်ကူည

ည်

ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးအ

ွက်

(က)

ရ

ာင်သူ

လယ်သ ာျိုး ာျိုး၏

ရေသအလိုက်၊
ို

ာသ အလိုက် ရငွရကကျိုးအ င်ျိုးအနှျိုး လိုအပ်ခ က်ကို အခ န်

်ရခ ျိုးရပျိုး နိုင်ရ ျိုးအ
င
ို ်ျိုးရေသကကျိုး

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး၊

သိုို့ ဟို

ွက်
်

ဏ္ဍာ ရငွရကကျိုးလိုအပ်ခ က်ကို
ပည်နယ်အစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ ာျိုးနှင့််

ပည်ရ

အခ န်ကိုက်

ွက်ခ က်၍ သက်ဆိုင် ာ
ာင်စို

နယ်ရ ဆိုင် ာ
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အိုပခ
် ပ် ှိုအဖွွဲ့ွဲ
ို
( ခ)

ိုို့ ှ

စ်ဆင့််

ပည်ရ

ာင်စိုအစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ သိုို့

င် ပရ

ာင်ျိုးခ

ပပျိုး အခ န်

်ရခ ျိုးရပျိုး ခင်ျိုး၊

အစိုျိုး
နှစ်

ှ အသအ ှ

် ပ ရသာ

ဏ် သိုို့ ဟို

န
ို ှင့်် နှစ် ှည် ရခ ျိုးရငွ ာျိုး

ို

် ကို ပဏ အသင်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုး ှ နှစ်ရပါက်၊

်ရခ ျိုး ခင်ျိုး၊ ပန်လည်ရပျိုးဆပ်ရစ ခင်ျိုး

ို့က
ို ို လိုအပ်ပါက

ရပါင်ျိုးစပ်ညြှနှိုင်ျိုးရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊
( ဂ)

ပည်ရ

ာင်စို

အစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ ၏

လိုပ်ငန်ျိုးအ ျိုးအစာျိုး
ရပျိုးဆပ်
ရ
(ဃ)

၂၂။

(က)

ို

ရခ ျိုးရငွနှိုန်ျိုး

်ရခ ျိုးရသာရခ ျိုးရငွ ာျိုးကို

ာျိုး၊

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ က

ရခ ျိုးရငွပ ာဏ၊

ည့််စနစ်နှင့်် ရခ ျိုးယူ

သက်ဆိုင် ာ

သ

အ

ိုျိုးနှိုန်ျိုး၊

် ှ

သ
် ည့််

ပန်လည်

ည့်် နည်ျိုးလ ်ျိုး

ို့က
ို ို

ှင်ျိုးလင်ျိုး အသရပျိုး ခင်ျိုး၊

ရ

ာင်သူ

လယ်သ ာျိုး ာျိုး

ှရစ ခင်ျိုး၊

ရခ ျိုးရငွကို သ

် ှ

သ
် ည့်် ကာလအ

ရခ ျိုးရငွနှင့််

ွင်ျိုး အ ပည့််အဝ ပန်လည် ရပျိုးဆပ်ရစ ခင်ျိုး။

စပ်လ ဉ်ျိုး၍

ရအာက်ပါ

ို့က
ို ို

လိုအပ်သလို

ညြှနှိုင်ျိုး

ကူည

ည် ရ

ာင်သူ

လယ်သ ာျိုး ာျိုး

ည်ဆွဲဥပရေ၊ လိုပ်

သက်သာရသာ

သ

ာဝရ

ျိုးအနတ ာယ်

ာင်စို လွှ

သိုို့ ဟို

်

်ရ

ျိုးို နှိုန်ျိုး

ခိုက်

ရ

ရခ ျိုးရငွ ပန်ဆပ်

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုး

အဖွွဲ့ွဲ ၏

စစစ်အ

ရခ ျိုးရငွ

ှနင
ို ်ရ ျိုးအ

ာင်စို အစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ ှ

ွက်

စ်ဆင့််

င် ပ ခင်ျိုး၊

ျိုးရ ာဂါ

ပ က်စျိုးဆိုျိုးရှိုျိုး ခင်ျိုး
ည့််

ဖင့််

ပည်ရ

ာ်သိုို့

ကပ်ရ

ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး

သက်ဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျိုး

အ

ိုျိုး လိုပ်နည်ျိုး ာျိုး နှင့််အည

အနျိုးကပ်ဆိုျိုးက င်ျိုးပရသာ ပည်ရ
( ခ)

ူညခ က် ဖင့််

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုး သ ှန ျိုးလည် လိုက်န ကက ရစ န်

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည်

ရဆာင် ွက်

အလိုက်

ာ

ည့််ကာလ၊ စည်ျိုးက ်ျိုးခ က်၊ ရခ ျိုးယူ

အ ပည့််အဝ
( င)

သရ

ရကကာင့််

ကက ရ
ကာလ

ည် ပ ခ က် ဖင့််

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့််

ွွဲ့ သည့််
ကို

ပည်ရ

လိုပ်ကွက်ငယ်

ရ ွဲ့ဆိုင်ျိုးရပျိုးနိုင် န်
ာင်စို

အစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ သိုို့

င် ပ ခင်ျိုး၊
၂၃။

သက်ဆိုင် ာ

ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးအ
ရ

လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည်
ွက် ရခ ျိုးရငွ ာျိုး

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး

ကူညရဆာင် ွက်

ည်။

ရ

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုးက

ယူ ခင်ျိုးနှင့်် ပန်လည်ရပျိုးဆပ်ရစ ခင်ျိုး

ခိုင် ာသည့််

ဝိုင်ျိုးကကျိုးခ ပ်စနစ် ဖင့််

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး၊
ို့ိုကို ရဆာင် ွက် ာ

ွင်

ရဖာ်ရဆာင်ရ ျိုးအ

ွက်
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အခန်ျိုး (၈)
သဘာဝရဘျိုးအနတ ာယ်ရ ကာင့်် ဆိုျိုးရှုျိုး ှု ာျိုးအတွက် အကအညရပျိုး ခင်ျိုး
၂၄။

သက်ဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည် (က)

သ

ာဝ ရ

ျိုးအနတ ာယ်ရကကာင့်် ရသာ်လည်ျိုးရကာင်ျိုး၊ ဆာျိုးငန်ရ ဝင်ရ ာက် ခင်ျိုး ရကကာင့််ရသာ်

လည်ျိုးရကာင်ျိုး၊

ပိုျိုး ွှာျိုးရ ာဂါ

ရသာ်လည်ျိုးရကာင်ျိုး ရ
လယ်ယာကိုန်
ယင်ျိုးရ
စစစ်

ို

ာင်သူ လယ်သ ာျိုး ာျိုး လယ်ယာရ

လယ်သ ာျိုး ာျိုး၏

ွက်ခ က်၍

သက်ဆိုင် ာ

ာင်စိုနယ်ရ ဆိုင် ာ

ကူညရ

လယ်သ ာျိုး ာျိုး အ

ွက် ယင်ျိုး

ာင်စို

ပည်ရ

ာင်စိုအစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ သိုို့

စစစ်

ွက်ခ က်

အရ

ာက်အပ့် ာျိုး

်

ို

်ကိုန်

ှို

ပ ာဏကို

ပည်နယ်အစိုျိုး

ာက်အ

ာျိုး

အဖွွဲ့ွဲ နှင့််

ခိုင် ာစွာ ဖင့််

ှရစ န် စ ရဆာင် ွက်
ာ

ာျိုးနှင့််

် ဖ က်ဆျိုး န်လိုအပ်ပါက

ပ က်စျိုးဆိုျိုးရှိုျိုး

ာက်ပ့် ှို ာျိုး ရဆာင် ွက်

င် ပပပျိုး

ည်။

ွင် လိုပ်ကွက်ငယ် ရ

ာင်သူ

ို့၏
ို
ပ က်စျိုးဆိုျိုးရှိုျိုး ှိုနင
ှ ့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ သက်သာ ှို ရစ န်

ဏ္ဍာ န်ပိုရငွ ှ

ိုက်သင့််သည့်် ပ ာဏ

စ် ပ်ကို က ခ

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ က

ရ

င် ပ န်နှင့်် ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ က ခွင့်် ပ သည့််အ

ဆိုျိုးရှိုျိုးသည့်် လိုပ်ကွက်ငယ် ရ

အရကကာင်ျိုးရကကာင့််

ာျိုး၊ လယ်ယာ

ကယ်
သိုို့ ဟို

အိုပခ
် ပ် ှိုအဖွွဲ့ွဲ သိုို့

နည်ျိုးဥပရေခွွဲ(က)အ

ပည်ရ

အ ှန်

င
ို ်ျိုးရေသကကျိုး

လိုအပ်ရသာ အကူအည ာျိုးနှင့်် အရ
( ခ)

အ ခာျိုးရသာ

် အ င်ျိုးအနှျိုး ာျိုး ပ က်စျိုးဆိုျိုးရှိုျိုးပါက သိုို့ ဟို

ာင်သူ

ပည်ရ

က ရ ာက် န
ှို ှင့််

ာင်သူ လယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး စနစ်

ို

ာက်ခ

်ရပျိုး နိုင် န်
င် ပနင
ို ်ရ ျိုး

င
ို ်ျိုး အ ှန်

ကယ် ပ က်စျိုး

က ရ

ာက်ပ့်ရပျိုး

ကပ်ရ

ျိုး

ည်။

၂၅။ သက်ဆိုင် ာလိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည် (က)

သ

ာဝ

ရ

ျိုးအနတ ာယ်

က ရ ာက် ခင်ျိုး

သိုို့ ဟို

်

က ရ ာက် ခင်ျိုးရကကာင့်် အ ာျိုး ပည်သူ က န်ျိုး ာရ ျိုးအလိုို့ငှာ ဖ က်ဆျိုး သို
သက်ဆိုင် ာ
အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး၏
ရဆာလ င်စွာ
( ခ)

ဦျိုးစျိုးဌာန၏

ရ ာဂါ

အနျိုးကပ်ကကျိုးကကပ် ှို ဖင့််
င် ပ

နည်ျိုးဥပရေခွွဲ(က)အ

အ

် ပည်ရ

ာျိုးခိုင် ာစွာ ဖင့််

ည် ပ ခ က် ယူ၍
ဖ က်ဆျိုး

စ်ခိုခို

သ
် င် န် လိုအပ်ပါက

ပ ွဲ့နယ်အဆင့််

ရဆာင် ွက်ရစပပျိုး

အိုပခ
် ပ်ရ ျိုး

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သိုို့

ည်။
ဖ က်ဆျိုး

ပ ာဏကို ရသခ ာစွာ စစစ်
သိုို့ ဟို

အ

ရ ာဂါ

ာင်စိုနယ်ရ
င် ပပပျိုး

သို

်သင် ခင်ျိုး

ွက်ခ က်ပပျိုး

ရကကာင့််

အ ှန်

င
ို ်ျိုးရေသကကျိုး သိုို့ ဟို

အိုပခ
် ပ်ရ ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ှ
ပ က်စျိုးဆိုျိုးရှိုျိုး ှို

ကယ်
်

ပ က်စျိုးဆိုျိုးရှိုျိုး ှို

ပည်နယ်အစိုျိုး အဖွွဲွဲ့

စ်ဆင့်် ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သိုို့ အရ

ကက ရ

ွွဲ့

ရသာ

ာက်

ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး
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လိုပ်ကိုင်သည့်် ရ

ာင်သူ လယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး လိုအပ်ရသာ အကူအညနှင့််

အရ

ှရစ န် လိုအပ်သလို စစဉ် ရဆာင် ွက်

ာက်ပ့် ာျိုး

ိုက်သင့််ရသာ

ည်။

အခန်ျိုး (၉)
လယ်ယာထိုတ်ကိုန် ာျိုး သင့််တင့်် ျှတသည့်် ရစ ျိုးနှုန်ျိုးနှင့်် ရစ ျိုးကက
ွ ်

ှ န်

ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး
၂၆။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည် သက်ဆိုင် ာအစိုျိုး ဌာန ာျိုး၊ အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး

လယ်ယာ

ို

်ကိုန်

စ ခန်ို့ခရ
ွွဲ ျိုး

အဖွွဲ့ွဲ အာျိုး

ရအာက်ရဖာ် ပပါ

ာျိုး ှ သင့််ရလ ာ်ရသာ ပိုဂ္ လ် ာျိုး ဖင့််

အရ ခအရန

စ် ပ် ပ်

ရပေါ်ရပါက်လျှင်

ဖွွဲ့ွဲ စည်ျိုးနိုင်သည်(က)

( ခ)

စိုက်ပ ျိုး

ို

်လိုပ်သည့်် ရေသအ

ရစ ျိုးနှိုန်ျိုးသည်

ို

်လိုပ် ှို ကိုန်က စ

သက်ဆိုင် ာ

ိုင်ျိုးရေသကကျိုး သိုို့ ဟို

အိုပခ
် ပ် ှိုအဖွွဲ့ွဲ က
လိုအပ်ရကကာင်ျိုး
( ဂ)

လယ်ယာ

ို

လယ်ယာ

သိုို့ ဟို

ို

ရ
ှ ျိုးအ

ပိုဂ္လက၊

ကို ဏ
ပ ၊

်ကိုန်၏

် ပည်နယ်အစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ နှင့်် ပည်ရ
ရေသအ

ွင်ျိုး

လယ်ယာ

ို

ာင်စိုနယ်ရ ဆိုင် ာ
်ကိုန် ာျိုး

ဝယ်ယူ န်

င် ပ ခင်ျိုး၊
စ ခန်ို့ခရ
ွွဲ ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ကို

ဖွွဲ့ွဲ စည်ျိုး န်

လိုအပ်သည်ဟို

ယိုကကည်ဖွယ် ာ

စ် ပ် ပ် ရပေါ်ရပါက် ခင်ျိုး။

ာင်စို နယ်ရ အ

ွက် ဝယ်ယူရ ာင်ျိုးခ
အသင်ျိုး၊

ို

်ရအာက်န ့််က ရန ခင်ျိုး၊

်ကိုန် စ ခန်ို့ခရ
ွွဲ ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည် သက်ဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ နှင့်် ညြှနှိုင်ျိုး၍

် ပည်နယ်နှင့်် ပည်ရ

ရစ ျိုးကွက်

သက်ဆိုင် ာ

်ကိုန်

အရကကာင်ျိုးကစစ
၂၇။

ွင်ျိုး အရ ာင်ျိုးအဝယ် ဖစ်ရပေါ် ရနရသာ လယ်ယာ

ွင်ျိုး လယ်ယာ

ို

်ကိုန် ာျိုး သင့််

င့်် ျှ

သည့််ရစ ျိုးနှိုန်ျိုးနှင့််

ခင်ျိုးအပါအဝင် ဆက်စပ်ရသာ လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးကို

အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုးနှင့််

ပူျိုးရပါင်ျိုး

ရဆာင် ွက်ရ ျိုးအ

င
ို ်ျိုးရေသကကျိုး

သက်ဆိုင် ာ

ွက်

လိုအပ်သလို

ရသာ

ရစ ျိုးနှိုန်ျိုး ဖင့််

စစဉ်ရဆာင် ွက်နိုင်သည်။
၂၈။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည် လယ်ယာ
(က)

ပည်

ွင်ျိုးရစ ျိုးကွက်နှင့််

ို

်ကိုန် ာျိုး ရ ာင်ျိုးခ ရ ျိုးနှင့်် စပ်လ ဉ်ျိုး၍နိုင်င

ကာ

ရစ ျိုးကွက်သိုို့

သင့််

င့်် ျှ

သက်ဆိုင် ာ ပိုဂ္လက၊ ကို ပဏ၊ အသင်ျိုး၊ အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုး ှ ရ ာင်ျိုးခ ၊
စျိုးပွာျိုးရ ျိုးစနစ်နှင့််အည ကူည ရပါင်ျိုးစပ်ညြှနှိုင်ျိုး ရဆာင် ွက်နိုင်သည်။

င်ပို့ို နိုင် န် ရစ ျိုးကွက်
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( ခ)

လက်ကာျိုးရစ ျိုး
ို

(Wholesale

်ကိုန်အလိုက်

Market) ာျိုး

ဦျိုးစာျိုးရပျိုး

ူရ

ာင်

အရကာင်အ

နိုင်ရ ျိုးကို

ည်ရဖာ်

ရေသနှင့််

လယ်ယာ

ရဆာင် ွက်နိုင်ရ ျိုး

ကူည

အာျိုးရပျိုးနိုင်သည်။
( ဂ)

ရစ ျိုးနှိုန်ျိုး

သ

ှနင
ို ်ရ ျိုးအ
၂၉။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည်

င်ျိုးအခ က်အလက် ာျိုးကို

ရ

ာင်သူ

ွက် ေယာနည်ျိုးလ ်ျိုး ာျိုး ဖင့်် အခ န်ကိုက်
လယ်ယာ

အပ်နသည်
ှ
့်စနစ်၊ သျိုးနှအရပါင်

ို

်ကိုန် ာျိုးကို

အာ ခ

ိုို့ ို ရ
က

နှင့််အည လိုအပ်သလို ညြှနှိုင်ျိုးကူည ရဆာင် ွက်

ရဆာင် ွက်ရပျိုး

ာျိုး

သည့််စနစ်၊

သိုရလှာင်ရို ာျိုး

လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည်

ွင်

ွင် အက ျိုး

ူ

ရစန
ှ
ိုင် န် သက်ဆိုင် ာ

်ဆက်နိုင်ရ ျိုးအ

ွက်

ည်ဆွဲဥပရေ ာျိုး

ည်။

ရအာက်ပါလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးကို

အ

်

နိုင်ဆိုျိုး

အာျိုးရပျိုးကူည

ည် -

(က) ရ
( ခ)

် ပန် န် စစဉ်ရပျိုးနိုင်သည်။

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုး အရလ့် အက င့််

ပိုဂ္လက၊ ကို ဏ
ပ ၊ အသင်ျိုး၊ လိုပ်ငန်ျိုး အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုးနှင့်် ခ

သက်ဆိုင် ာ

ို

လက်လှ ျိုး်

ာျိုး သည့်် စနစ်နှင့်် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့်် ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး

ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆာင် ွက်သည့်် စနစ်

၃၀။

လယ်သ ာျိုး ာျိုး

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး လက်လရဈျိုး၊ လက်ကာျိုး ရဈျိုး ာျိုးနှင့်် ခ

လယ်ယာ

ို

အစိုျိုး ဌာန၊

်ကိုန် ာျိုးအာ ခ
အဖွွဲ့ွဲ

အစည်ျိုး ာျိုး၊

ပိုဂ္လကလိုပ်ငန်ျိုး ှင် ာျိုး၊
အ

ာျိုး ှရ ျိုးစနစ်ရပေါ်

ူျိုး ပ ကို ပဏ ာျိုး၊

ွန်ျိုး

လာရ ျိုးအ

လယ်ယာကဏ္ဍ

သ ဝါယ

အသင်ျိုး ာျိုး၊

ူလစိုက်ပ ျိုးရ ွျိုး ြူ

ို

်ဆက်ရပျိုး ခင်ျိုး၊
ွက်

သက်ဆိုင် ာ

စျိုးပွာျိုးရ ျိုးအသင်ျိုး

စျိုးပွာျိုးရ ျိုးဆိုင် ာ

်လိုပ်

သည့််

အဖွွဲ့ွဲ ာျိုး၊

အသင်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ာျိုး၊

ရ

ာင်သူလယ်သ ာျိုး

အသင်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ာျိုးနှင့်် ရပါင်ျိုးစပ်ညြှနှိုင်ျိုးရပျိုး ခင်ျိုး။
၃၁။
အ

သက်ဆိုင် ာ
ူျိုး ပ ကို ပဏ ာျိုး၊

လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည်
စျိုးပွာျိုးရ ျိုး

ရ

ာင်သူလယ်သ ာျိုး

အသင်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ာျိုးနှင့််

အက ျိုး

ာျိုးအာျိုး

ူ

သ ဝါယ အသင်ျိုး ာျိုး၊

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး၊

လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး

ွင် က ယ် ပန်ို့စွာ ရဆာင် ွက်လာရစရ ျိုး လိုအပ်သလို အာျိုးရပျိုး ကူညရဆာင် ွက်

၃၂။

လယ်ယာ

(က)

ို

်ကိုန် စ ခန်ို့ခရ
ွွဲ ျိုးအဖွွဲ့ွဲ သည် လယ်ယာ

ို

( ခ)

င် ပ

ာျိုး ဖင့်် ဝယ်ယူနိုင်ရ ျိုးအ

ွက်

ည်။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည် နည်ျိုးဥပရေခွွဲ(က)အ

ဝယ်ယူ ည့််

ဝယ်ယူ ည့်် အစအစဉ်နှင့်် ပည်ရ

ဏ္ဍာ န်ပိုရငွ ှ က ခသိုျိုးစွွဲ

ရငွပ ာဏ

ည်။

်ကိုန် ာျိုးကို ဝယ်ယူ န် လိုအပ်လျှင်

င်ေါစနစ် အပါအဝင် အ ခာျိုးသင့််ရလ ာ်ရသာ နည်ျိုးလ ်ျိုး
ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သိုို့

ရ ွျိုး ြူရ ျိုး

ိုို့ ို စစစ်၍ ပည်ရ
က

ာင်စို

ာင်စိုအစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ သိုို့

ရကာက်ပွဲ သျိုးနှ အ ျိုးအစာျိုး၊

င် ပ ခွင့်် ပ ခ က် ယူ

ည့်် လိုအပ် ရသာ
ည်။
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၃၃။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည်(က)

လယ်ယာ

ို

်ကိုန်

စ ခန်ို့ခရ
ွွဲ ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ၏

လိုပ်ငန်ျိုး

ဖစ်ရပေါ်လာ ည့်် အရ ာင်ျိုးအဝယ် အရှိုျိုးအ
သ

် ှ

က
် ာလအ

ွင်ျိုး

အခ က်

ကကျိုးကကပ်ကွပ်ကွဲ ရဆာင် ွက်
( ခ)

လယ်ယာ

ို

( ဂ)

ရဆာင် ွက် န
ှို ှင့််

် စာ င်ျိုးဇယာျိုးကို လိုပ်ငန်ျိုး ရဆာင် ွက်ပပျိုးရန က်

အလက်

ပည့််စိုစာွ ဖင့််

င် ပရစ န်

လိုအပ်သလို

ည်။
် စာ င်ျိုးဇယာျိုး ာျိုးကို

ာင်စို စာ င်ျိုးစစ်ခ ပ်ရိုျိုး ှ က ်ျိုးက င်သူ ာျိုး ပါဝင်သည့်် စစ်ရဆျိုးရ ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ကို

ာဝန်ရပျိုး စစ်ရဆျိုးရဆာင် ွက်

စာ င်ျိုးစစ်အဖွွဲ့ွဲ ှ
စစ်ရဆျိုးရ

ခ င်ျိုးစအလိုက်

်ကိုန်စ ခန်ို့ခွွဲရ ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ၏ အရ ာင်ျိုးအဝယ် အရှိုျိုးအ

စစ်ရဆျိုး န် ပည်ရ
ဖွွဲ့ွဲ စည်ျိုး

စ်ခို

င် ပသည့််

ည်။

အစ င်ခစာအ

အရ ာင်ျိုး

ွွဲ့ ှခ က်အရပေါ် လိုအပ် သလို ဆက်လက် ရဆာင် ွက်

အဝယ်

အရှိုျိုးအ

်

ည်။

အခန်ျိုး(၁၀)
တန် ိုျိုး င့််ထိုတက
် ိုန် ာျိုးရပေါ်ထွန်ျိုးလာရ ျိုး
၃၄။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည်

လိုအပ်သလို ရဆာင် ွက်ရပျိုး
(က)

ရ ွျိုး ြူရ ျိုး

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့်် ရ ွျိုး ြူရ ျိုး

ို

်လိုပ်နင
ို ်ရ ျိုး အ

ို

်ကိုန် ာျိုးကို

သနလိုပ်ငန်ျိုး

ို

ိုျိုး

နိုင်ငရ

ွက် ရအာက်ပါလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးကို

အရ ခခပပျိုး

်ကိုန် ာျိုးကို

ာျိုးနှင့်် သိုရ

န်ဖိုျိုး င့််

ို

်ကိုန် ာျိုး

က်ရ ျိုးကို ကူည ခင်ျိုး၊
န်ဖျိုးို င့််

ို

်ကိုန်အ ဖစ် ရဆာင် ွက် ည့််

သန ပညာ ှင် ာျိုးကိုအာျိုးရပျိုးကူည ခင်ျိုး၊

နည်ျိုးပညာ၊ ရငွရကကျိုးအ င်ျိုးအနှျိုးနှင့်် ရဈျိုးကွက်
အရ

(ဃ)

က
် ိုန် ာျိုး

်လိုပ်ရသာလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး ဖွွဲ့ပဖ ျိုး

သိုရ
( ဂ)

ို

ည် -

စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့််
ို

( ခ)

န်ဖျိုးို င့််

ရ
ှ ျိုး အပါအဝင် ပည်

ွင်ျိုး ပည်ပ ှ

ှနင
ို ် ည့််

ာက်အပ့် နှင့်် ရငွရကကျိုးအကူအည ာျိုးကို ဆက်စပ် ကူည ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး၊
ာ်၏

ူဝါေ ာျိုးနှင့််အည

ပည်

ွင်ျိုး ပည်ပအဖွွဲွဲ့

အစည်ျိုး ာျိုးနှင့််

လိုအပ်သလို

ပူျိုးရပါင်ျိုးရဆာင် ွက်နိုင် န် ကူညရဆာင် ွက် ခင်ျိုး။
အခန်ျိုး(၁၁)
အရထွရထွ
၃၅။

သက်ဆိုင် ာ

င်ပိုို့ ာ
လိုပ်

ဝန်ကကျိုးဌာနသည်

လယ်ယာ

ို

်ကိုန် ာျိုးကို

ပည်

ွင်ျိုး၊

ွင် စိုက်ပ ျိုးရ ျိုး နည်ျိုးစနစ်ရကာင်ျိုး (Good Agricultural Practice) လက် ှ

ိုျိုးလိုပ်နည်ျိုး ာျိုးနှင့််အည လိုအပ်သလို စစစ် ရဆာင် ွက်ရပျိုး

ည်။

ပည်ပ
် ာျိုး

ရဈျိုးကွက်သိုို့
ှရ ျိုးအ

ွက်
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၃၆။

သက်ဆိုင် ာ ဝန်ကကျိုးဌာနသည် ရ ွျိုး ြူရ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး ှ

ပည်

င
ွ ်ျိုး၌

ို

လွ

်လပ်စွာ

သယ်ယူ

်ရပျိုးရ ျိုး၊ ရ ွျိုး ြူရ ျိုး

ို

ရ ာင်ျိုးခ ာ

ွင်

ို

်လိုပ် သည့်် ရ ွျိုး ြူရ ျိုး

လိုအပ်သည့််

စဆာန်

်ကိုန် ာျိုး စစ်ရဆျိုးရပျိုးရ ျိုးနှင့်် ပည်ပသိုို့

ှ

ာျိုးဝင်

်ပို

ို

်ကိုန် ာျိုးကို

င်လက် ှ

င်ပိုို့ ာ

် ာျိုး

ွင် လိုအပ်သည့််

ရကာင်ျိုး ွနရ
် သာ

စဆာန် ရ ွျိုး ြူရ ျိုးက င့််စဉ် (Good Animal Husbandry Practice) လက် ှ

် ာျိုး၊

ရကာင်ျိုး ွနရ
် သာ ရ

ွက်ပစစည်ျိုး ရ ွျိုး ြူရ ျိုးက င့််စဉ် (Good Aquaculture Practice) လက် ှ

ှရ ျိုး

ို့အ
ို
၃၇။

ွက် လိုပ်

ိုျိုးလိုပ်နည်ျိုး ာျိုးနှင့််အည လိုအပ်သလို စစစ်ရဆာင် ွက်ရပျိုး

သက်ဆိုင် ာအစိုျိုး ဌာန၊

ရ ာက်ရအာင် င်စွာ

အရကာင်အ

စည်ျိုး ဉ်ျိုး စည်ျိုးက ်ျိုး ာျိုး၊ လိုပ်
၃၈။

လယ်ယာစိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့််

အရကာင်အ
န်ပိုရငွ
၃၉။

အဖွွဲ့ွဲ အစည်ျိုး ာျိုးသည်
ည်ရဖာ်

ဆည်ရ ာင်ျိုးဝန်ကကျိုးဌာနသည်

ရ
ှ ျိုး ပည်ရ

ာင်စိုအစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ သိုို့

င် ပရဆာင် ွက်

လိုပ်ငန်ျိုး ာျိုးကို

ည်ဆွဲဥပရေ၊

နည်ျိုးဥပရေ၊

ည်။

ဥပရေ

နှင့််

ည်ရဖာ် ရဆာင် ွက်နိုင်ရ ျိုး အပါအဝင် ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ ၏ ရိုျိုးလိုပင
် န်ျိုး ာျိုးအ

နည်ျိုးဥပရေ ာျိုးကို
ွက် လိုအပ်ရသာ

ည်။

သက်ဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲွဲ့သည် လယ်ယာလိုပ်သာျိုး ာျိုး အပါ အဝင် ရ
ှ န် လိုအပ်သလို ကူညရဆာင် ွက်

ာင်သူလယ်သ ာျိုး ာျိုးအာျိုး
ည်။

သက်ဆိုင် ာ လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲွဲ့ ာျိုးသည် လိုပ်ငန်ျိုးရဆာင် ွက် ှို အရ ခအရန အ ပည့််အစိုကို သိုျိုးလပ

အစ င်ခစာနှင့််

ဏ္ဍာရ ျိုးနှစ်

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သိုို့

င် ပ

၄၁။

ွက်

ိုျိုးလိုပ်နည်ျိုး ာျိုးနှင့််အည ပပ
့် ျိုးို ကူည ရဆာင် ွက်

ည်ဆွဲ ဥပရေ ာျိုးနှင့််အည အခွင့််အရ ျိုး ာျိုး
၄၀။

ည်။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ ၏

ရဆာင် ွက်နိုင်ရ ျိုးအ

် ာျိုး

ကိုန်ဆိုျိုးသည့််

်လ

(၃၁)

က်ရနို့အ

နှစ်ခ ပ်အစ င်ခစာ

်
ို့ိုကို

ည်။

ဦျိုးရဆာင်အဖွွဲ့ွဲ သည် လိုပ်ငန်ျိုးရဆာင် ွက် ှို အရ ခအရန အ ပည့်် အစိုကို နှစ်ဝက် အစ င်ခစာနှင့််

ဏ္ဍာရ ျိုးနှစ်ကိုန်ဆိုျိုးသည့််

်လ (၃၁) က်ရနို့အ

နှစ်ခ ပ်အစ င်ခစာ

ို့က
ို ို အစိုျိုး အဖွွဲ့ွဲ သိုို့

(ပ)ို
ပည်ရ

င် ပ

ည်။

င့််လှိုင်
ာင်စိုဝန်ကကျိုး

လယ်ယာစိုက်ပ ျိုးရ ျိုးနှင့််ဆည်ရ ာင်ျိုးဝန်ကကျိုးဌာန

17

ရတာင်သလယ်သ ာျိုးအခွင့််အရ ျိုးကာကွယ်ရ ျိုးနှင့်် အက ျိုးစျိုးပွာျိုး
ာတကာ
စဉ်

အရ ကာင်ျိုးအ ာစာ က်နှှာ

၁။ အခန်ျိုး(၁)
အ ည်နှင့််အဓပပာယ်ရဖာ် ပခ က် ာျိုး
၂။

၁၉

အခန်ျိုး (၂)
လိုပ်ကွက်ငယ်သ

် ှ

် ခင်ျိုး

၂၁

၃။ အခန်ျိုး (၃)
လိုပ်ငန်ျိုးအဖွွဲ့ွဲ ာျိုးဖွဲ့ွွဲ စည်ျိုး ခင်ျိုးနှင့််လိုပ်ငန်ျိုး

ာဝန် ာျိုး

၂၃

၄။ အခန်ျိုး (၄)
သိုရ

သနလိုပ်ငန်ျိုး ာျိုး

၂၈

၅။ အခန်ျိုး (၅)
စိုက်ပ ျိုးရ

ရ
ှ ျိုးနှင့်် လက် လ
ှို ယ်ယာစနစ် ှ

စက် လ
ှို ယ်ယာစနစ်သက
ိုို့ ူျိုးရ ပာင်ျိုးနိုင်ရ ျိုးအ

ွက်

ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး

၃၂

၆။ အခန်ျိုး (၆)
သွင်ျိုးအာျိုးစို ာျိုးအ

ွက် ဖည့််ဆည်ျိုးရဆာင် ွက် ခင်ျိုး

၃၅

်ရခ ျိုး ခင်ျိုးနှင့်် ပန်လည်ရပျိုးဆပ် ခင်ျိုး

၃၇

၇။ အခန်ျိုး (၇)
ရခ ျိုးရငွ ာျိုး
၈။ အခန်ျိုး (၈)

ို

ြှင်ရ ျိုး နည်ျိုးဥပရေ ာျိုး
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သ

ာဝရ

ျိုးအနတ ာယ်ရကကာင့်် ဆိုျိုးရှိုျိုး ှို ာျိုးအ

ွက်

အကူအညရပျိုး ခင်ျိုး

၄၀

၉။ အခန်ျိုး (၉)
လယ်ယာ

ို

်ကိုန် ာျိုး သင့််

နှင့်် ရဈျိုးကွက်

င့်် ျှ

သည့်် ရဈျိုးနှိုန်ျိုး

ှ န် ရဆာင် ွက် ခင်ျိုး

၄၂

၁၀။ အခန်ျိုး (၁၀)
န်ဖိုျိုး င့််

ို

က
် ိုန် ာျိုး ရပေါ်

ွန်ျိုးလာရ ျိုး

၄၇

၁၁။ အခန်ျိုး (၁၁)
အရ

ွရ

ွ

၄၈

ရတာင်သလယ်သ ာျိုးအခွင့််အရ ျိုးကာကွယ်ရ ျိုးနှင့်် အက ျိုးစျိုးပွာျိုး

ြှင်ရ ျိုး နည်ျိုးဥပရေ ာျိုး

