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ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ 
 

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁ဝ။) 
၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၈ ရက္ 

(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ဝ ရက္) 
 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ 
 

အခန္း(၁) 
အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က ္

 
၁။ ဤဥပေဒကုိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒဟုေခၚတြင္ေစရမည္။ 
၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္ - 

(က) ဗဟုိေကာ္မတီ ဆုိသည္မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီကို ဆုိသည္။ 
(ခ) ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကို 

ဆိုသည္။ 
(ဂ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည္မွာ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနကိုဆိုသည္။ 
(ဃ) လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး 

လုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ကုိ ဆုိသည္။ 
(င ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ဆိုသည္မွာ ယခင္က သီးစားခံယူလုပ္ကိုင္ လာခ့ဲၿပီး အေၾကာင္းအမ်ဳ ိးမ်ဳိးေၾကာင့္ 

စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ သီးစားခံယူ လုပ္ကိုင္သူမရိွေသာ စုိက္ပ်ဳ ိးေရး သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ေျမႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က သီးသန္႔လ်ာထားသတ္မွတ္သည့္ ေျမမ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

(စ) ေျမ႐ုိင္း ဆိုသည္မွာ သစ္ပင္၊ ဝါးပင္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ ပထဝီေျမအေနအထားအရ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ညီညာမႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ တစ္ႀကိမ္ 
တစ္ခါမွ် စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခ့ဲျခင္းမရွိေသာ ေျမသစ္ျဖစ္သည့္ ေျမ႐ိုင္းႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းေျမမ်ားကုိ ဆိုသည္။ 
ယင္းစကားရပ္တြင္ စိုက္ပ်ဳ ိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အစုိးရ 
က ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ တရားဝင္ 
ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္သည့္ ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ အင္းအိုင္ေျမမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

(ဆ) အာမခံေၾကး ဆုိသည္မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရသူက လုပ္ကိုင္မည့္၊ 
အသံုးျပဳမည့္ လုပ္ငန္းအလုိက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႀကိဳတင္ေၾကးေငြတစ္ရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘဏ္တစ္ခုခုသုိ႔ အပ္ႏံွရန္ သုိ႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္ေပးရန ္ ဤဥပေဒမ်ားႏွင္ ့
အညီ သတ္မွတ္ေသာ အာမခံေၾကးေငြကုိဆိုသည္။ 

(ဇ) ေျမခြန္ ဆိုသည္မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရသူက လုပ္ကုိင္သည့္၊ 
အသံုးျပဳသည့္လုပ္ငန္းအလုိက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္ရန္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဤဥပေဒအရ 
ျပဳလုပ္ေသာ နည္းဥပေဒပါ ေျမခြန္ကုိဆိုသည္။ 

(စ်) ႏွစ္ရွည္ပင ္ ဆိုသည္မွာ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း စိုက္ပ်ဳ ိးထားၿပီး အပင္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ႏွစ္ကာလ 
တစ္ခုတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိႏုိင္မည့္ သီးပင္၊ သစ္ပင္မ်ားကုိ ဆိုသည္။ 

(ည) ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏံွ ဆိုသည္မွာ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာေႏွာ၍ေသာ္လည္း 
ေကာင္း စုိက္ပ်ဳိးထားၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ခူးဆြတ္ေသာ္လည္း အပင္သက္တမ္းကုန္သည္အထိ ျပန္လည္ 
စုိက္ပ်ဳ ိးရန္ မလုိသည့္ သစ္သီးဝလံပင္မ်ားကုိဆိုသည္။ 
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(ဋ) ရာသီသီးႏံွ ဆုိသည္မွာ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ရာသီကာလအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္း၍ ဝင္ေငြရရွိၿပီးေနာက္ ထပ္မံ 
ေျမျပဳျပင္ စိုက္ပ်ဳိးရသည့္ သီးႏွံကုိဆုိသည္။ 

(ဌ) ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ည)တြင္ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းကုိ ဆိုသည္။ 

(ဍ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုိေကာ္မတီက လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ကုိ ဆိုသည္။ 

 
အခန္း(၂) 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း 
 
၃။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ - 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ 
စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ဳ ိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အစုိးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ အသုံးခ် စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လယ္ယာ 
စုိက္ပ်ဳ ိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကးတုိင္ 
ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ 
အစုိးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွသင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေသာေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိ 
ေကာ္မတီကုိဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

(ခ) ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဗဟုိေကာ္မတီကို လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။ 
 

အခန္း(၃) 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ 

 
၄။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွ ိေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ - 

(က) စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ 
( ခ ) ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ 
( ဂ ) ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ 
(ဃ) အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား။ 
 

၅။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ ပုဒ္မ ၄ ပါ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ 
အသုံးျပဳခြင့္ရရွိလုိပါက ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ႏွင္ ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဗဟုိေကာ္မတီသို႔ 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ - 

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ 
(ခ) အစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
(ဂ) ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းလဲႊေျပာင္းျခင္းကုိ ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ႏွင့္အညီ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသူမ်ား၊ 
(ဃ) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံ 

ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ 
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(င) ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား။ 

 
၆။ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ပုဒ္မ ၅ အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍- 

(က) သက္ဆိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ရယူရမည္။ 
(ခ) ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ျဖစ္ပါက သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄၊ 

ပုဒ္မခြဲ (ဃ)ပါ အျခားလုပ္ငန္းအတြက္ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း သေဘာထား 
ေတာင္းခံရမည္။ 

(ဂ) ႀကိဳးဝုိင္းေတာႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ မရွိ 
ေစေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား၊ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ား၊ သဘာဝအင္းအုိင္မ်ားကိုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးတုိ႔ 
အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာ အျခားဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမအသုံးခ်ေရးမူဝါဒ ပီျပင္စြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအၾကံÓဏ္မ်ားကုိ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕သို႔ တင္ျပရမည္။ 

 
၇။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္ရန္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင္ ့ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံး 
ျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
 
၈။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ အသုံးခ် စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ 
အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 
 
၉။ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ပုဒ္မ ၈ အရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးျခင္းျပဳသည့္ 
အခါ အာမခံေၾကးေပးသြင္းေစၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးရမည္။ 
 

အခန္း(၄) 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 
၁ဝ။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ 
လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ ေျမဧရိယာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍- 

(က) စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္- 
(၁) ႏွစ္ရွည္ပင္ျဖစ္ပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၅ဝဝဝ ထက္ မပုိေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳထားၿပီးသည့္ 
ဧက၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ အျပည့္အဝ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါက ထပ္မံ၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက 
၅ဝဝဝ ထက္မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္းဧက ၅ဝဝဝဝ အထ ိ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳး 
အလုိ႔ငွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ 
တည္းတြင္ ဧက ၅ဝဝဝ ထက္ပို၍ အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳ းႏိုင္မည့္ ဧကအား ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
(၂) ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏံွျဖစ္ပါက ဧက ၃ဝဝဝ ထက္မပုိေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
(၃) စက္မႈကုန္ၾကမ္း ရာသီသီးႏံွျဖစ္ပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၅ဝဝဝ ထက္ မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္ဧကကုိ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္အဝ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါက ထပ္မံ၍ 
တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၅ဝဝဝ ထက္မပုိေစဘဲ စုစုေပါင္းဧက ၅ဝဝဝဝ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
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ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးအလုိ႔ငွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ဧက ၅ဝဝဝ ထက္ပို၍ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ 
(၄) ေက်းလက္ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစု တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္ 
လုိသူမ်ားအတြက္ ၅ဝ ဧက ထက္မပုိေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာေဒသ 
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုက ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

(ခ) ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္- 
(၁) ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္း ေမြးျမဴေရးျဖစ္လွ်င္ ဧက ၁ဝဝဝ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
(၂) တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးျဖစ္လွ်င္- 

(ကက) ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ျမင္း ေမြးျမဴေရးျဖစ္ပါက ဧက ၂ဝဝဝ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
( ခခ ) သုိး၊ ဆိတ္ ေမြးျမဴေရးျဖစ္ပါက ဧက ၅ဝဝ ထက္မပုိေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
( ဂဂ ) ၾကက္၊ ဝက္၊ ဘဲ၊ ငံုး ေမြးျမဴေရးျဖစ္ပါက ဧက ၃ဝဝ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

(၃) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) ႏွင ့္(၂) တုိ႔တြင္ အက်ဳ ံးမဝင္ေသာ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ဧကကုိ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

(ဂ) ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္ျပဳႏိုင္ 
သည္။ 

(ဃ) အစိုးရကခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ 
သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

 
၁၁။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ 
လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ အခ်ိန္ကာလႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ - 

(က) စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္- 
(၁) ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံျဖစ္လွ်င္ စတင္ခြင့္ျပဳ သည့္ႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ထက္မပုိေစဘဲ 

ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
(၂) ရာသီသီးႏံွျဖစ္လွ်င္ သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရိွသေရြ႕ ခြင့္ျပဳရမည္။ 

(ခ) ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ စတင္ခြင့္ျပဳသည့္ႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ထက္မပုိေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 
(ဂ) ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တို႔အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လုိေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ထပ္မံ၍ စုစုေပါင္း 
ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ထက္မပိုေစဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

(ဃ) ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္ျပဳ 
ႏုိင္သည္။ 

(င) အစိုးရကခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ 
သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

 
၁၂။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ 
ျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားလာပါက ႏိုင္ငံသားမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
သာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ စိစစ္ခြင့္ျပဳရမည္။ 
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အခန္း (၅) 
အာမခံေၾကးႏွင့္ ေျမခြန္ 

 
၁၃။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူက လုပ္ငန္းအမ်ဳိး 
အစားအလုိက္ ေပးသြင္းရမည့္ အာမခံ ေၾကးႏႈန္းထားကုိ သတ္မွတ္ရမည္။ 
 
၁၄။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္အတြက ္ ေကာက္ခံမည့္ 
ေျမခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ သင့္တင့္ေသာေျမခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ကာလကို လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား၊ သီးႏွံအမ်ဳိးအစား 
အလိုက္ သတ္မွတ္ရမည္။ 
၁၅။ ဦးစီးဌာနသည္- 

(က) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရိွသူထံမွ ေျမခြန္ကုိ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား၊ 
သီးႏွံအမ်ဳ ိးအစားအလုိက္ ေျမခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ကာလကုန္ဆုံးသည့္ေန႔မွစ၍ စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေကာက္ခံျခင္းျပဳရမည္။ 

(ခ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင္ ့ ရရွိသူ၏ ေျမခြန္ေပးသြင္းျခင္းကုိ ႀကီးၾကပ္ 
စစ္ေဆးရမည္။ 

 
အခန္း(၆) 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရိွသူက လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
 
၁၆။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိသူသည္ - 

(က) ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိသာ 
လုပ္ကိုင္ရမည္။ 

(ခ) လုပ္ပုိင္ခြင့္ရေျမကုိ စတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔မွစ၍ ေလးႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီး 
သည္အထိ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကုိင္ရမည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းမႈမရိွေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကုန္လြန္သြားသည့္ အခ်ိန္အတြက္ 
သတ္မွတ္ကာလကို ဗဟုိေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။ 

(ဂ) ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ 
ေပါင္ႏံွျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အငွားခ်ထားျခင္း၊ အျခားနည္း ျဖင့္ လႊေဲျပာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ခြဲစိတ္ျခင္းမျပဳရ။ 

(ဃ) မိမိလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအတြက္ ေျမခြန္ကုိ အေျပအေက် ေပး 
ေဆာင္ရမည္။ 

(င) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟုိေကာ္မတီက သတ္မွတ္ 
ထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

(စ) ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားေသာ လုပ္ငန္းမွအပ ေျမေပၚေျမေအာက္ရိွ အျခားသယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္ယူ 
ျခင္းမျပဳရ။ 

(ဆ) ခြင့္ျပဳထားေသာေျမအတြင္း သယံဇာတပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ 
လုိသျဖင့္ ခြင့္ျပဳထား ေသာ ေျမဧရိယာအနက္ လုိအပ္မည့္ေျမဧရိယာကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူသည့္အခါ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ညႊန္ၾကားထားသည့္အတုိင္း ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္။ 
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အခန္း(၇) 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း 

 
၁၇။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပ 
လာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သီးျခားအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား 
သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 
 
၁၈။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရိွသူက သတ္မွတ္ထား 
သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ မရွိကုိ စစ္ေဆးရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား 
စုေပါင္းပါဝင္ေသာ အထူးအဖြဲ႕ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။ 
၁၉။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါအေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္ပါက ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ 
ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားအနက္မွ လိုအပ္မည့္ အနည္းဆုံးေျမဧရိယာကိ ုျပန္လည္ရယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္- 

(က) ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား 
ေတြ႕ရိွျခင္း၊ 

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးငွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ အထူးစီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ 

(ဂ) ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားတြင္ 
ခြင့္ျပဳထားေသာသတၱဳအမ်ဳိးအစားမွအပ အျခားသယံဇာတပစၥည္းေတြ႕ရွိျခင္း၊ 

(ဃ) ပုဒ္မ ၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ (ခ)ႏွင့္ (ဃ)တုိ႔ပါ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ သယံဇာတပစၥည္းေတြ႕ရွိျခင္း။ 

 
၂ဝ။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကုိ ပုဒ္မ ၁၉ အရ ျပန္လည္ရယူျခင္း 
အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရိွသူက အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္ေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္ 
စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကာလတန္ဖိုးတြက္ခ်က္၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း 
ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေစရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
 
၂၁။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိသူက ဤဥပေဒပါ 
စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလွ်င ္ မူလေပးသြင္းထားေသာ အာမခံေၾကးကို ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သိမ္းဆည္းမည့္အျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ကုိလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
 
၂၂။ ဤဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ 
အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ - 

(က) ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းဧရိယာ၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ျပန္သည့္ ရက္စဲြႏွင့္ 
စာအမွတ္တုိ႔ကို ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပၿပီး အမွန္တကယ္ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကုိင္ အသုံးျပဳၿပီးေသာဧရိယာႏွင့္ 
က်န္ရွိေနေသာ ဧရိယာတုိ႔ကုိ အေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာျဖင့္ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ပူးတဲြလ်က္ 
မွတ္တမ္းျပဳစုၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမည္။ 

(ခ) ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ အသုံးျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒႏွင္ ့
အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဂ) မူလခြင့္ျပဳကာလထက္ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္အသုံးျပဳျခင္း မရွိေသးေသာ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 
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(ဃ) မူလခြင့္ျပဳကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္ကုိ ခ်ဳ ိးေဖာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက အာမခံေၾကးကုိ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအျဖစ ္ သိမ္းဆည္းခံရမည့္အျပင ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ 
အသုံးျပဳခြင့္ကိ ုျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းခံရမည္။ 

 
အခန္း(၈) 

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင္ ့ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရိွသူမ်ားအား ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 
၂၃။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ - 

(က) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိသူက စုိက္ပ်ဳ ိးေရး သုိ႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရး 
လုပ္ငန္းအတြက ္ နည္းပညာ၊ မ်ဳ ိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ႏွင့္ အျခားပ့ံပိုးမႈမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေတာင္းခံလာလွ်င္ 
လိုအပ္သလုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္။ 

(ခ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရိွသူက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား 
ရရိွလိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ပံ့ပုိးပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အကူအညီရရိွလိုလွ်င္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ 
ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ စိစစ္ေထာက္ခံေပးႏိုင္သည္။ 

(ဂ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ မုန္တုိင္းက်ေရာက္ျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင္ ့ ႀကီးမားသည့္ 
ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ႏုိင္ငံေတာ္မွ အထူးေခ်းေငြရရိွေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသို႔ 
ေထာက္ခံေပးႏိုင္သည္။ 

 
၂၄။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၿပီးစီးသည္အထိ လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရိွသူမ်ားအား 
အာမခံေၾကး ျပန္လည္ထုတ္ေပးရမည္။ 
 
၂၅။ ဗဟိုေကာ္မတီသည္- 

(က) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထားသူက လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားျခင္း၊ ဟန္႔တား 
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ က်ဴ းေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ အက်ဳိးဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခံရေၾကာင္း 
တင္ျပလာလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးစြာညႇိႏႈိင္းေပးရမည္။ ညႇိႏႈိင္း၍မရပါက 
ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ခ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ခ်ထားေပးေသာ ေျမဧရိယာအေပၚတြင္ 
ယခင္ကတည္းက လက္ရွိစုိက္ပ်ဳ ိးလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳ ိးေျမမ်ား 
ပါဝင္ေနပါက တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရိွထားျခင္းမရွိသည့္တုိင္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ယင္းတို႔၏ ဆႏၵအေပၚ 
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

(ဂ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ခ်ထားေပးေသာေျမဧရိယာအေပၚတြင ္
ယခင္ကတည္းက လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိထားၿပီးေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရွိပါက ၄င္းတုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ 
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အခန္း(၉) 
ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

 
၂၆။ မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရိွေသာ ေျမေပၚရိွ 
ပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဳိးဖ်က္ဆီးေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကုိ သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ 
ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 
 
၂၇။ မည္သူမဆုိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ ရရိွသူကေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ယင္း၏ကုိယ္စား တာဝန္ရွိသူကေသာ္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပ ျဳခင္းမရိွဘဲ ဤဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား 
လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရွိေသာေျမတြင္ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ 
ထုိသူကုိ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ငါးသိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ 
ခ်မွတ္ရမည္။ 
 
၂၈။ မည္သူမဆုိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင္ ့ရရိွသူကုိျဖစ္ေစ၊ ထိုသူ၏ သေဘာ 
တူခြင့္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ကုိင္သူကုိျဖစ္ေစ ဤဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားလုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ 
ရွိေသာေျမတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကို 
တစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးသိန္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ 
ရမည္။ 
 
၂၉။ မည္သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင္ ့ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း 
ထားသည့္ ေျမေပၚမွ ထြက္ခြာဖယ္ရွားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ တစ္ႏွစ္ 
ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးသိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 
 

အခန္း(၁ဝ) 
အေထြေထြ 

 
၃ဝ။ အခန္း (၉) ပါ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ရအဲေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ 
 
၃၁။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိသူအား လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တင္ျပေစႏိုင္သည္။ 
 
၃၂။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သုိ႔ ေျခာက္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ တင္ျပရမည္။ မူဝါဒဆုိင္ရာ အဆုံးအျဖတ္ခံယူရန ္ ေပၚေပါက္ 
ပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ နည္းလမ္းတက်တင္ျပ၍ လမ္းညႊန္မႈခံယူရမည္။ 
 
၃၃  ဤဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းေသာ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ဤဥပေဒမျပ႒ာန္းမီက ဖြဲ႕စည္းခ့ဲေသာ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိအဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ဆက္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၃၄။ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္- 

(က) ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ 
အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 
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(ခ) ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီတုိ႔သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ 

 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။ 

 
 

         (ပံု)သိန္းစိန္ 
       ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 


