ဆည်မ ြောင်းဥပမေ
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပည်မောင်စုလွှတ်မတာ်ဥပမေအြေှတ် ၂၇။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ မတာ်သလင်းလဆန်း ၁၀ ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လ ၃၁ ရက်)
ပည်မောင်စုလွှတ်မတာ်သည် ဤဥပမေကို ပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အြေည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်မော် ပချက်
၁။

ဤဥပမေကို ဆည်မ ြောင်းဥပမေ ဟု မခါ်တွင်မစရြေည်။

၂။

ဤဥပမေတွင်ပါရှိမသာ မအာက်ပါစကားရပ်ြေျားသည် မော် ပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်မရာက်

မစရြေည် (က) ဆည်မ ြောင်း ဆိုသည်ြေှာ မရမပးမေရန် ေစ်မစ၊ မရသိုမလှာင်ရန် ေစ်မစ စီြေံမဆာင်ရွက်
ေားမသာ ဆည်၊ ကန်၊ မရမလှာင်တြေံ၊ မရလွှဲဆည်၊ မရတံခါး၊ မရမ ြောင်း၊ မရတင်စက်ရုံ၊
မ ြေမအာက်မရတွင်း၊ ယင်းတို ့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိမသာ ြေစ်၊ မချာင်း၊ မရကန်၊ မရအိုင်၊
သဘာေမရနုတ ်မ ြောင်းတို ့၏ အစိတ်အပိုင်းြေျား၊ တူးမ ြောင်း၊ မရသွင်းမရလွှဲမ ြောင်း၊
မ ြောင်းမပါင်၊ ကြေ်းပါးေိန်းနံရံတို ့ကိုဆိုသည်။ အဆိုပါစကားရပ်တွင် ဆည်မ ြောင်းလုပ်ငန်း၊
ယင်းနှင့်ဆက်စပ်မသာ အမဆာက်အအုံနှင့် စက်ယန္တရားလည်း ပါေင်သည်။
( ခ ) ဆည်မ ြောင်းနယ်နိြေိတ် ဆိုသည်ြေှာ ေန်ကကီးဌာန သို ့ြေဟုတ် ဦးစီးဌာနက ဆည်မ ြောင်း
အလိုက် အြေိန် ့မသကာ် ငာစာ ေင့် သတ်ြေှတ်ေုတ် ပန်သည့် နယ်နိြေိတ်ကို ဆိုသည်။
( ဂ ) မကျးရွာဆည်မ ြောင်း ဆိုသည်ြေှာ ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးက မကျးရွာဆည်မ ြောင်းအ ေစ်
မသကညာေားသည့် ဆည်မ ြောင်း၊ မရမ ြောင်း သို ့ြေဟုတ ် မရမလှာင်တြေံနှင့်ကန်ကို
ဆိုသည်။
(ဃ)

လယ်သကားမ ြောင်း ဆိုသည်ြေှာ ဦးစီးဌာနက တာေန်ယူမဆာင်ရွက်သည့် ဆည်မ ြောင်းြေှ
မရမပးမေမသာ မရမ ြောင်းတစ်ခုခုနှင့်ဆက်လျက် သတ်ြေှတ်သည့်အတိုင်း တူးမော်သည့်
မရမ ြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမောက်အကူ ပုလုပ်ငန်းြေျားကို ဆိုသည်။

( င ) မရနုတ်မ ြောင်း ဆိုသည်ြေှာ ဆည်မ ြောင်းြေျားြေှ ပိုလျှံမရနှင့် သဘာေအမလျာက်စီးဆင်းမသာ
မရမသကာင့် မရကကီးနစ် ြေုပ် ခင်း၊ မရတိုက်စား ခင်းတို ့ြေှ ကာကွယ်ရန် ေစ်မစ၊ မရမပးသွင်းရန်
ေစ်မစ တူးမော်ေားမသာ မရမ ြောင်း သို ့ြေဟုတ် သဘာေအမလျာက် ေစ်မပါ်မနသည့်
မရမ ြောင်း၊ ယင်းမရမ ြောင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် အမဆာက်အအုံြေျားကို ဆိုသည်။
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( စ ) မကျးရွာမရနုတ်မ ြောင်း

ဆိုသည်ြေှာ

ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးက

မကျးရွာမရနုတ်မ ြောင်းအ ေစ် မသကညာေားသည့် မရနုတ်မ ြောင်းကို ဆိုသည်။
(ဆ)

တိုင်းမေသကကီး သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်က စီြေံခန် ့ခွဲမသာ ဆည်မ ြောင်း ဆိုသည်ြေှာ သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းမေသကကီးအစိုးရအေွဲ ့၊ ပည်နယ်အစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် မန ပည်မတာ်မကာင်စီက
သတ်ြေှတ်ချက်နှင့်အညီ စီြေံခန် ့ခွဲရန် လွှဲမ ပာင်းရယူေားမသာ ဆည်မ ြောင်းကို ဆိုသည်။

( ဇ ) မရယာဉ် ဆိုသည်ြေှာ မလှ၊ သြေ္ဗန်၊ သစ်မောင်၊ ေါးမောင်၊ အ ခားစက်တပ် သို ့ြေဟုတ်
စက်ြေဲ့မရယာဉ် တစ်ြေျိုးြေျိုးနှင့် မရတွင်မပါ်သည့် အ ခားအရာေတ္ထ ုတို ့ကို ဆိုသည်။
( ဈ ) ေန်ကကီးဌာန ဆိုသည်ြေှာ ပည်မောင်စုအစိုးရ စိုက်ပျိုးမရး၊ မြေွး ြေူမရးနှင့်ဆည်မ ြောင်း
ေန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ည)

ဦးစီးဌာန ဆိုသည်ြေှာ ဆည်မ ြောင်းနှင့်မရအသုံးချြေှုစီြေံခန် ့ခွဲမရးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။

( ဋ ) တိုင်းမေသကကီး သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိ ဆိုသည်ြေှာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းမေသကကီး
သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ် သို ့ြေဟုတ် ပည်မောင်စုနယ်မ ြေရှိ ဦးစီးဌာနတာေန်ခံကို ဆိုသည်။
( ဌ ) ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိ ဆိုသည်ြေှာ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို ့ြေဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေသ သို့ြေဟုတ် ခရိုင်ရှိ ဦးစီးဌာနတာေန်ခံကိုဆိုသည်။
( ဍ ) မြေို ့နယ်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိ ဆိုသည်ြေှာ သက်ဆ ိုင်ရာမြေို ့နယ်ရှိ ဦးစီးဌာနတာေန်ခံကို
ဆိုသည်။
( ဎ ) မရခွန် ဆိုသည်ြေှာ မရအသုံး ပု ခင်းအတွက် မကာက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
(ဏ) ေိန်းသိြေ်း ခင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်ြေှာ ဆည်မ ြောင်းလုပ်ငန်းြေျားနှင့် ယင်းတို ့နှင့် ဆက်စပ်လျက်
ရှိမသာ အမဆာက်အအုံြေျား ပုံစ ံတကျရှိမစရန် သတ်ြေှတ်ချက်ြေျားနှင့်အညီ ပု ပင်
ေိန်းသိြေ်းရမသာလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(တ) အမရးမပါ်လုပ်ငန်း ဆိုသည်ြေှာ အမသကာင်းတစ်ရပ်ရပ်မသကာင့် ဆည်မ ြောင်းကျိုးမပါက် ခင်း
သို ့ြေဟုတ် ပျက်စီးနိုင် ခင်း ေစ်မပါ်ပါက အချိန်ြေီ ပင်ဆင်ရမသာလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(ေ)

အုပ်ချုပ်မရးြေှူး ဆိုသည်ြေှာ ပည်ေဲမရးေန်ကကီးဌာန၊ အမေွမေွအုပ်ချုပ်မရးဦးစီးဌာနြေှ
အုပ်ချုပ်မရးြေှူးြေျားကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်

၃။

ဤဥပမေ၏ ရည်ရွယ်ချက်ြေျားြေှာ မအာက်ပါအတိုင်း ေစ်သည်(က) စိုက်ပျိုးမရးကဏ္ဍမရရှည်ေွံမေိ
့ ုး တိုးတက်မစရန်အတွက် ဆည်မ ြောင်းတည်မဆာက် ခင်း
လုပ်ငန်းြေျားကို အမကာင်အေည်မော် မဆာင်ရွက်ရန်၊
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( ခ ) တည်မဆာက်မပီး ဆည်မ ြောင်းြေျားကို မရရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြေဲမစရန်အတွက် စဉ်ဆက်ြေ ပတ်
ေိန်းသိြေ်းရန်၊
( ဂ ) မကျးရွာဆည်မ ြောင်းနှင့် မကျးရွာမရနုတ်မ ြောင်းြေျား တည်မဆာက်မရးနှင့် ေိန်းသိြေ်းမရး
လုပ်ငန်းြေျားကို ကူညီမဆာင်ရွက်မပးနိုင်ရန်၊
(ဃ)

ဆည်မ ြောင်းြေျားကို မဘးအန္တရာယ်ကျမရာက် ခင်းြေှ ကကိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် ကျမရာက်
လာပါက ပျက်စီးဆုံးရှုံးြေှု နည်းပါးမစမရးအတွက် အမရးမပါ်လုပ်ငန်းြေျားကို ပည်သူြေျားက
ပူးမပါင်းမဆာင်ရွက်နိုင်မစရန်၊

( င ) စိုက်ပျိုးမြေွး ြေူမရး လုပ်ငန်းြေျားအပါအေင် မေသအတွင်း မရလိုအပ်ချက်ကို အဆင်မ ပ
လွယ်ကူစွာ ရရှိမစရန်၊
( စ ) ဆည်မ ြောင်းြေျား မရရှည်တည်တံ့ခိုင်မြေဲမစမရးအတွက် လိုက်နာရြေည့် စည်းကြေ်းချက်ြေျားကို
ပည်သူြေျား ကျယ်ကျယ် ပန် ့ပန် ့ သိရှိနိုင်မစရန်။
အခန်း (၃)
ဆည်မ ြောင်းတည်မဆာက် ခင်း
၄။

ေန်ကကီးဌာနသည် ဆည်မ ြောင်းတည်မဆာက်မရးလုပ်ငန်းြေျားကို မဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျှင်

ယင်းသို ့မဆာင်ရွက်ြေည် ေစ်မသကာင်း သက်ဆိုင်ရာမေသရှိ ပည်သူြေျား ကကိုတင်သိရှိနိုင်ရန် လုံမလာက်မသာ
အချိန်မပး၍ အြေိန် ့မသကာ် ငာစာ ေုတ် ပန်ရြေည်။
၅။

(က) ပုေ်ြေ ၄ အရ အြေိန် ့မသကာ် ငာစာ ေုတ် ပန်သည်မ
့ န ့ြေှစ၍ တိုင်းမေသကကီး သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်
ဆည်မ ြောင်းအရာရှိ သို ့ြေဟုတ် ယင်းက တာေန် မ ပးအပ် ခင် း ခံ ရမသာ ဦးစီ း ဌာန
အရာရှိသည်

ခရိုင ်အ ုပ်ချုပ်မရးြေှူး၊

မေသခံမတာင်သူလယ်သြေားြေျားနှင့် ညှိနှိုင်းမပီး
ကကိုတင်စူးစြေ်းမလ့လာတိုင်းတာ ခင်းလုပ်ငန်းြေျားနှင့် ဆည်မ ြောင်းတည်မဆာက်ြေည့်
နယ်နိြေိတ်လျာေား ခင်းလုပ်ငန်းြေျားကို မဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( ခ ) ေန်က ကီးဌာနသည် ဆည်မ ြောင်း တည်မဆာက်မရးလုပ ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့်
မ ြေသိြေ်းဆည်း ခင်းလုပ်ငန်းကို တည်ဆဲဥပမေြေျားနှင့်အညီ မဆာင်ရွက်ရြေည်။
၆။

ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးသည် ဆည်မ ြောင်းတည်မဆာက်မရးလုပ်ငန်းြေျား မဆာင်ရွက်ရာတွင်

ယင်းလုပ်ငန်းြေျားနှင့်ဆ က်စပ်မသာ မ ြေြေျား၊ အမဆာက် အ ဦြေျား၊ သီ း နှ ံ ြေ ျား၊ စားပင်သီးပင်ြေျား

4
ပျက်စီးဆုံးရှုံးြေှုအတွက် မလျာ်မသကးမတာင်းခံနိုင်မသကာင်း သက်ဆိုင်ရာမေသရှိ ပည်သူြေျားကကိုတင်
သိရှိရန် လုံမလာက်မသာ အချိန်မပး၍ မသကညာရြေည်။
၇။

(က) ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးသည် (၁) မလျာ်မသကးမပးရန် ကိစ္စရပ်ြေျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်ြေှတ်ချက်နှင့်အညီ စုံစြေ်း
စစ်မဆးမရးအေွဲ ့ကို ေွဲ ့စည်း၍ စစ်မဆးရြေည်။
(၂) စုံစြေ်းစစ်မဆးမတွရှ့ ိချက်အရ မလျာ်မသကးမပးရန်ရှိပါက မလျာ်မသကးမငွကို တည်ဆဲ
ဥပမေြေျားနှင့်အညီ သတ်ြေှတ်ဆုံး ေတ်ရြေည်။
(၃) ပုေ်ြေခွဲငယ် (၂) အရ ြေိြေိ၏ ဆုံး ေတ်ချက်ကို မလျာ်မသကး မတာင်းဆိုသူေံ စာ ေင့်
မဆာလျင်စွာ အမသကာင်းသကားရြေည်။
( ခ ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူး၏ မလျာ်မသကးမငွ သတ်ြေှတ်ချက်ကို ြေမကျနပ်လျှင် မလျာ်မသကး
မတာင်းဆိုသ ူသည် အမသကာင်းသကားစာရရှိသည့် မန ့ြေှစ၍ ရက်မပါင်း ၃၀ အတွင ်း
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းမေသကကီးအစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်အစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ်
မန ပည်မတာ်မကာင်စီသို ့ အယူခံေင်မရာက်နိုင်သည်။
( ဂ ) တိုင်းမေသကကီးအစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်အစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် မန ပည်မတာ်
မကာင်စီသည် ပုေ်ြေခွဲ (က) အရ မလျာ်မသကးမငွ သတ်ြေှတ်ချက်ကို အတည် ပု ခင်း၊
ပင်ဆင် ခင်း သို ့ြေဟုတ် ပယ်ေျက် ခင်း ပုနိုင်သည်။ တိုင်းမေသကကီးအစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ်
ပည်နယ်အစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် မန ပည်မတာ်မကာင်စီ၏ အဆုံးအ ေတ်သည် အမပီးအ ပတ်
အတည် ေစ်သည်။
(ဃ)

မလျာ်မသကးမငွမပးမချ ခင်းကို

ဦးစီးဌာန၏

မငွစာရင်းဆိုင်ရာ

ဥပမေ၊

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြေျား နှင့်အညီ မဆာင်ရွက်ရြေည်။
၈။

ပုေ်ြေ

၇၊

ခရိုင်ဆည်မ ြောင်း

ပုေ်ြေခွဲ

(ဃ)

အရ

အရာရှိသည်

မလျာ်မသကးမပးသည့်ကိစ္စရပ်ြေျား

မပီး ပတ်သည့်အခါ

ဆည်မ ြောင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိမသာ

ဆည်၊

တာတြေံလုပ်ငန်းြေျားကို မဆာင်ရွက် ရြေည်။
၉။

သဘာေမရစီးမရလာမသကာင့် ေစ်မစ၊ အ ခားအမသကာင်းမသကာင့် ေစ်မစ ဆည်မ ြောင်း၊ တာတြေံြေျား

မရွမလျာပျက်
့
စီးလာ၍ ဆည်မ ြောင်း၊ ေတ်မ ြောင်းြေျား အသစ်မ ပာင်းမရွှ ့ တူးမော်တည်မဆာက် ခင်းနှင့်
မ ြေစာြေျား စုပ ုံ ခင်း ပုရာတွင ် လယ်ယ ာမ ြေနှင ့် ပျက်စ ီး ဆုံး ရှုံး ြေှုြေ ျားအတွက ် မလျာ်မသကးမငွ
မတာင်းခံလာြေှုြေျားကို ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိသည် ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးေံ လွှဲမ ပာင်းမပးရြေည်။
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၁၀။

ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးသည် ပုေ်ြေ ၉ ပါမလျာ်မသကးမငွ မတာင်းဆိုြေှုြေျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုေ်ြေ ၇ ပါ

ပဋ္ဌာန်းချက်ြေျားနှင့်အညီ မဆာင်ရွက်ရြေည်။
အခန်း (၄)
ဆည်မ ြောင်း ပု ပင်ေိန်းသိြေ်း ခင်း
၁၁။

တာေန်မပးအပ် ခင်းခံရမသာ

တိုင်းမေသကကီး

သို ့ြေဟုတ်

ပည်နယ်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိ၊

ခရိုင်ဆည်မ ြောင်း အရာရှိ နှင့် မြေို ့နယ်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိတို ့သည် တည်မဆာက်မပီး ဆည်မ ြောင်းနှင့်
ဆက်စပ်မသာ

အမဆာက်အအုံြေျား

ပု ပင်ေိန်းသိြေ်း ခင်းအတွက်

မအာက်ပါအတိုင်း

မဆာင်ရွက်ရြေည်(က) ဆည်မရမပးမေ ခင်းြေ ပုြေီ ဆည်မ ြောင်းြေျားနှင့်မရမပးအမဆာက်အအုံြေျား ပုံစံတကျရှိြေှု
နှင့် သကံ့ခိုင်ြေှုအမ ခအမနကို စစ်မဆး ခင်းနှင့် လိုအပ်ချက်ြေျား အချိန်ြေီ ပု ပင် ခင်း၊
( ခ ) ဆည်မ ြောင်းမပါင်အတွင်း ခမတာင်ပို ့ြေျား၊ ကကက်တွင်းြေျားကို တူးမော်ေယ်ရှား ခင်း
နှင့် မ ြေသစ်ေို ့ခင်းလုပ်ငန်းြေျား မဆာင်ရွက် ခင်း၊
( ဂ ) ဆည်မ ြောင်းအတွင်း မရြေှတ်တိုင်ြေျား စိုက်ေူ၍ မရမပးမေချိန် တစ်မလျှာက် မစာင့်သကည့်
ေိန်းသိြေ်း ခင်း၊
(ဃ)

မ ြောင်းစစ်လြေ်းြေျား ပု ပင်ေိန်းသိြေ်း ခင်း၊

( င ) ဆည် မ ြောင် း အတွ င ် း မရစီ း မရလာ မကာင် း ြေွ န ် မ စရန် အဟန် ့အတား ေစ်မစသည့်
အရာေတ္ထ ုြေျားကို ေယ်ရှားရှင်းလင်း ခင်း၊
( စ ) မရမလှာင်တြေံြေျား၏ သကံ့ခိုင်မရးနှင့်မရေိမရာက်စွာ သိုမလှာင်နိုင်ရန် ပု ပင်ေိန်းသိြေ်း ခင်း၊
(ဆ)

မရသွင ်း မရေုတ်တ ံခါးြေျား၊ မရပိုလ ွှဲန ှင့်ယ င်းတွင်တပ်ဆ င်ေားမသာ မရတံခါး၊
မရတံခါးရွက်ြေျား၊ သဲေုတ်မရတံခါးြေျားနှင့် ဆက်စပ်မနမသာ စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းြေျား
စစ်မဆး ပု ပင် ခင်း၊

( ဇ ) မရလွှဲဆည်၊ မရပိုလွှဲြေှေွက်လာမသာ မရြေျားမသကာင့် မအာက်မ ခကွန်ကရစ် သကြေ်းခင်းြေျား
ပျက်စီးြေှုရှိပါက ပု ပင်မဆာင်ရွက် ခင်း၊
( ဈ ) မရလွှဲဆည် အေက်ဘက်ရှိ မရလျှံတာရိုးေိပ်ကို မရကကီးသည့်အချိန်တွင် တိုက်ရိုက်
ြေစ်မရတိုက်စားခံရ၍ ြေစ်မရကျမပီးလျှင် ြေပျက်ြေကွက် စစ်မဆး ခင်း၊
(ည)

အုတ်ပန်းရံ လုပ်ငန်းြေျား၏ ကွဲအက်မသကာင်းြေျားနှင့်မကျာက်စီလုပ်ငန်းြေျား ပျက်စီးနိုင်သည့်
အမ ခအမနကို အချိန်ြေီ ပင်ဆင်မဆာင်ရွက် ခင်း၊
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( ဋ ) ဦးစီးဌာနက ေိန်းသိြေ်းေားမသာ ဆည်မ ြောင်းြေျား၏ နယ်နိြေိတ်အတွင်း ကျူးမကျာ်
ေင်မရာက်မနေိုင် ခင်း၊ ကျူးမကျာ်စိုက်ပျိုး ခင်းြေျားကို အမရးယူမဆာင်ရွက် ခင်း၊
( ဌ ) မရဆုံးရှုံးြေှုနည်းပါးမပီး အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်မရးအတွက် ဆည်ြေျား၊ ြေစ်မရတင်
လုပ်ငန်းြေျား၊ မ ြေမအာက်မရတူးမော်မရးလုပ်ငန်းြေျား၊ မရမပးမေြေှုစနစ်နှင့် မရမသာက်
စနစ်ြေျားကို ပု ပင်ေိန်းသိြေ်း ခင်း၊
( ဍ ) မကျးရွာဆည်မ ြောင်းြေျားနှင့် မကျးရွာမရနုတ်မ ြောင်းလုပ်ငန်းြေျား တည်မဆာက်မရး
နှင့် ေိန်းသိြေ်းမရးကို ကူညီမဆာင်ရွက်မပး ခင်း။
၁၂။

ပုေ်ြေ ၁၁ ပါ ပု ပင်ေိန်းသိြေ်း ခင်းလုပ်ငန်းြေျား မဆာင်ရွက်ရာတွင် သာြေန် ပု ပင် ခင်းလုပ်ငန်း

သို ့ြေဟုတ် အေူး ပင်ဆင် ခင်းလုပ်ငန်း သို ့ြေဟုတ် အကကီးစား ပင်ဆင် ခင်းလုပ်ငန်းအဆင့် သတ်ြေှတ်၍
မဆာင်ရွက်ရြေည်။
အခန်း (၅)
ဆည်မ ြောင်းြေှမရကို ရယူသုံးစွဲ ခင်း
၁၃။

ဆည်မ ြောင်းြေှမရကို

ရယူသုံးစွဲရန်

လက်ရှိလယ်သကားမ ြောင်းအား
လွှဲမ ပာင်းရယူလိုသူသည်

ပု ပင်ြေွြေ်းြေံလိုသူ

သက်ဆိုင်ရာ

လယ်သကားမ ြောင်း
သို ့ြေဟုတ်

မောက်လိုသူ၊

လက်ရှိလယ်သကားမ ြောင်းကို

မြေို ့နယ်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိေံ

သတ်ြေှတ်ချက်နှင့်အညီ

မလျှာက်ေားနိုင်သည်။
၁၄။

မြေို ့နယ်ဆ ည်မ ြောင်း အရာရှိသ ည် ပုေ ်ြေ ၁၃ အရ မလျှာက်လ ွှာ ကိ ု လက်ခ ံရ ရှိသ ည့်အ ခါ

လိုအပ်သည်ြေျားကို စိစစ်၍ လယ်သကားမ ြောင်း မောက်လုပ် ခင်း၊ ပု ပင်ြေွြေ်းြေံ ခင်း သို ့ြေဟုတ် လွှဲမ ပာင်း
ရယူ ခင်းကို ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိက ခွင့် ပု ခင်း သို ့ြေဟုတ် ငင်းပယ် ခင်း ပုနိုင်မစရန် ြေိြေိ၏
သမဘာေားြေှတ်ချက်နှင့်အတူ အကျိုးဆက်နွှယ်မသာ မတာင်သလ
ူ ယ်သြေားြေျား၏ သမဘာေား
ြေှတ်ချက်ပါ စုစည်းမော် ပ၍ ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိေံ တင် ပရြေည်။
၁၅။

ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိသည် (က) ပုေ်ြေ ၁၄ အရ မြေို ့နယ်ဆ ည်မ ြောင်းအရာရှိ၏ တင် ပချက်က ို စိစစ်မပီး လယ်သ ကား
မ ြောင်းမောက်လုပ်ရန်၊ ပု ပင်ြေွြေ်းြေံရန် သို ့ြေဟုတ် လွှဲမ ပာင်းရယူရန် ခွင့် ပုမသကာင်း
သို ့ြေဟုတ် ငင်းပယ်မသကာင်း ပုရြေည်။
( ခ ) မရမ ြောင်းတစ်ခုတူးမော်မနစဉ် သို ့ြေဟုတ် တူးမော်မပီးမနာက် ြေည်သည့်အချိန်တွင်ြေဆို
ဆည်မရမသာက်ဧရိယ ာအတွင်း လိုအပ်မသာ လယ်သ ကားမ ြောင်းြေျား တူးမော်ရန်
တာအူမသကာင်းမပး ခင်း၊ တည်မဆာက် ခင်း ပုနိုင်သည်။

7
( ဂ ) လယ်သကားမ ြောင်း ေတ်သန်းရာ လယ်ယာမ ြေြေျားအတွက် မလျာ်မသကးမပးရန် လိုအပ်ပါက
ြေိြေိသမဘာေားြေှတ်ချက်နှင့်အတူ ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးေံ ညှိနှိုင်းအမသကာင်းသကားရြေည်။
၁၆။

လယ်သကားမ ြောင်း အသုံး ပုသူတို ့သည် လယ်သကားမ ြောင်းအြေျားအ ပား မဘးချင်းယှဉ်ရှိ ခင်း၊

အလျားရှည်စွာ စီးဆင်းလျက်ရှိ ခင်းနှင့် နီးကပ်လွန်း ခင်းတို ့မသကာင့် နုန်းစွန် ့ရန် မနရာလပ်ြေရှိ ခင်းနှင ့်
ကုန်ကျမငွြေျားမသာ အမ ခအမန ေစ်မပါ်လျှင် ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိေံ တင် ပနိုင်သည်။ ခရိုင်
ဆည်မ ြောင်းအရာရှိသည် အဆိုပါတင် ပချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့်စိစစ်ြေှုြေျား ပုလုပ်မပီး လယ်သကား
မ ြောင်းြေျား ပူးတွဲ ခင်း သို ့ြေဟုတ် အစားေိုး ပင်ဆင် ခင်းကို မဆာင်ရွက်ရန် ဆုံး ေတ်နိုင်သည်။
၁၇။

လယ်သကားမ ြောင်း အသစ်တူးမော် မောက်လုပ် ခင်း သို ့ြေဟုတ် လွှဲမ ပာင်းရယူ ခင်းအတွက်

လယ်သကားမ ြောင်း ေတ်သန်းရာ တစ်ေက်တစ်ချက်ရှိ မ ြေလက်ရှိ ေစ်သူတို ့က လယ်သကားမ ြောင်းြေှ
မရကို ရယူသုံးစွဲပါက ယင်းမ ြေအတွက် မလျာ်မသကးခံစားခွင့်ြေရှိဘဲ သစ်ပင်နှင့်သီးနှံပျက်စီးြေှုအတွက်သာ
မလျာ်မသကးခံစားခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ယင်းမ ြေလက်ရှိ ေစ်သူသည် လယ်သကားမ ြောင်းြေှမရကို
ရယူသးုံ စွဲပါက ရယူေားမသာ မလျာ်မသကးမငွကို ပန်လည်မပးအပ်ရြေည်။
၁၈။

ပုေ်ြေ ၁၇ အရ လယ်သကားမ ြောင်း သို ့ြေဟုတ် မ ြေနှင့်အကျိုးသက်ဆိုင်သူသည် လယ်သကား

မ ြောင်းအသစ် တူးမော်မောက်လုပ် ခင်း သို ့ြေဟုတ် လွှဲမ ပာင်း ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန် ့ကွက်လိုပါက
ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးေံ သတ်ြေှတ်ချက်နှင့်အညီ ကန် ့ကွက်တင် ပနိုင်သည်။
၁၉။

ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးသည် ပုေ်ြေ ၁၈ အရကန် ့ကွက်တင် ပချက်ကို ရရှိလျှင်(က) ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိနှင့်အတူ လိုအပ်မသာ စုံစြေ်းစစ်မဆး ခင်း ပုနိုင်သည်။
( ခ ) စုံစြေ်းစစ်မဆးမတွရှ့ ိချက်အရ ကန် ့ကွက်တင် ပချက်ကို လက်ခံ၍ အမရးယူမဆာင်ရွက် ခင်း
သို ့ြေဟုတ် ငင်းပယ် ခင်း ပုနိုင်သည်။
( ဂ ) မလျာ်မသကးမပးရန် ကိစ္စြေျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမပီးသတ်ဆုံး ေတ်ချက်ချြေှတ်နိုင်သည်။

၂၀။

လယ်သကားမ ြောင်းမောက်လုပ် ခင်း သို ့ြေဟုတ် ပု ပင်ြေွြေ်းြေံ ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်ကျစရိတ်ကို ေစ်မစ၊

မလျာ်မသကးမငွကို ေစ်မစ လယ်သကားမ ြောင်း အသုံး ပုသူြေျားက ပူးတွဲ၍မသာ်လည်းမကာင်း၊ တစ်ဦးချင်း
မသာ်လည်းမကာင်း ကျခံရန် တာေန်ရှိမစရြေည်။
၂၁။

လယ်သကားမ ြောင်းမရကို ရယူရာတွင်(က) အြေျား ပည်သဆ
ူ ိုင်ရာ လြေ်း၊ ဆည်မ ြောင်း သို ့ြေဟုတ် မရနုတ်မ ြောင်းကို ေတ်မကျာ်၍
ရယူရန် လိုအပ်ပါက ပု ပင်မဆာင်ရွက်ရသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို မရအသုံး ပုသူြေျားက
ကျခံရြေည်။
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( ခ ) ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိသည် ပုေ်ြေခွဲ (က) အရ မဆာင်ရွက်ရာတွင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူး နှင့်
ပူးမပါင်းမဆာင်ရွက်ရြေည်။
၂၂။

ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးသည် လယ်သကားမ ြောင်းအသစ် မောက်လုပ် ခင်း သို ့ြေဟုတ် လွှဲမ ပာင်း

ရယူ ခင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းမကာင်း၊ လယ်သကားမ ြောင်းကို လွှဲမ ပာင်းရယူ ခင်းအတွက်
ပျက်စီးဆုံးရှုံးြေှု မလျာ်မသကးကိုလည်းမကာင်း လယ်သကားမ ြောင်းမောက်လုပ်သူ သို ့ြေဟုတ် လွှဲမ ပာင်း
ရယူသက
ူ ကျခံမရးအတွက် မဆာင်ရွက်ရြေည်။
၂၃။

လယ်သကားမ ြောင်း အသစ်မောက်လုပ် ခင်းအတွက် ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးက သတ်ြေှတ်မသာ ကုန်ကျ

စရိတ်ကို လယ်သကားမ ြောင်း အသုံး ပုသူကကျခံရန် ပျက်ကွက်လျှင်မသာ်လည်းမကာင်း၊ လယ်သကားမ ြောင်းကို
လွှဲ မ ပာင်း ရယူ ခင် း အတွ က ် ခရို င် အု ပ် ချုပ်မ ရးြေှ ူ းက သတ်ြေ ှ တ်မ သာ ကုန ် ကျစရိတ ် သိ ု ့ြေဟု တ်
ပျက်စီးဆုံးရှုံးြေှု မလျာ်မသကးကို လွှဲမ ပာင်းရယူသူက ကျခံရန် ပျက်ကွက်လျှင်မသာ်လည်းမကာင်း
လယ်သကားမ ြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးက မပးအပ် ခင်းြေ ပုဘဲ
မနနိုင်သည်။
၂၄။

လယ်သ ကားမ ြောင်း အသုံး ပုခွင့်ရှိသ ူသည် မရေွက ်မပါက်ကို ပျက်စီးမစ ခင်း သို ့ြေဟုတ ်

ချဲ ့ေွင် ခင်း ပုလုပ်လျှင်
လယ်သကားမ ြောင်း

ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိက

ပု ပင်ေ ိန်းသိြေ်းြေှုြေရှိသ ူအ ေစ်

ယင်းလယ်သကားမ ြောင်း
သတ်ြေ ှတ ်မပီး

အသုံး ပုသူကို

ယင်းလယ်သ ကားမ ြောင်း

ပန်လည် ပင်ဆင်ရသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံမစရြေည့်အ ပင် ဆည်မ ြောင်းြေှ မရမပးမေြေှုကို
ရပ်ဆိုင်းေားနိုင်သည်။
၂၅။

ေန်ကကီးဌာနက စီြေံခန် ့ခွဲမသာ ဆည်မ ြောင်းတွင် ေစ်မစ၊ တိုင်းမေသကကီး သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်က

စီြေံခန် ့ခွဲမသာ ဆည်မ ြောင်းတွင် ေစ်မစ ပည်သူအြေျား လွယ်ကူစွာ ေတ်သန်းသွားလာနိုင်ရန် လိုအပ်မသာ
မနရာြေျားတွင် သင့်မလျာ်သည့် ဆည်မ ြောင်း ေတ်မကျာ်တံတားြေျားကို မဆာက်လုပ်မပးရြေည်။
အခန်း (၆)
မရမပးမေြေှုရပ်ဆိုင်း ခင်း
၂၆။

ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိသည် မအာက်ပါအမသကာင်းတစ်ရပ်ရပ် မပါ်မပါက်လျှင် ဆည်မ ြောင်းြေှ

မရမပးမေြေှုကို မရသုးံ စွဲသူြေျားအား ကကိုတင်အသိမပး၍ ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည် (က) ေန်ကကီးဌာန၏ ညွှန်သကားချက်အရ မရမပးမေြေှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် လိုအပ် ခင်း၊
( ခ ) တိုင်းမေသကကီး သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိက ရပ်ဆိုင်းရန် ညွှန်သကား ခင်း၊
( ဂ ) လယ်သကားမ ြောင်း ပု ပင်ေိန်းသိြေ်းြေှု အားနည်း ခင်းမသကာင့် ဆည်မ ြောင်းမရြေျား အကျိုးြေဲ့
စီးေွက် ခင်းနှင့် ဆည်မရဆုံးရှုံး ခင်းြေှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ် ခင်း။
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၂၇။

ပုေ်ြေ ၂၆ ပါအမသကာင်းတစ်ရပ်ရပ်မသကာင့်မသာ်လည်းမကာင်း၊ အ ခားအမသကာင်းတစ်ရပ်ရပ်မသကာင့်

မသာ်လည်းမကာင်း မရမပးမေြေှုရပ်ဆိုင်း ခင်းခံရသည့်အတွက် ဆုံးရှုံးြေှုအမပါ် ေန်ကကီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းမေသကကီးအစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်အစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် မန ပည်မတာ်မကာင်စီတို ့က
မပးမလျာ်ရန် တာေန်ြေရှိမစရ။ သို ့ရာတွင ် မရသုံးစွဲသ ူသည် ဆည်မ ြောင်းမရအသုံး ပု ခင်းအတွက်
မကာက်ခံမသာ မရေိုးမငွြေျားမပးမဆာင် ခင်းြေှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပုရန် မတာင်းဆိုနိုင်သည်။
အခန်း (၇)
ဆည်မ ြောင်းမရသုံးစွဲသူြေျား၏ အခွင့်အမရးနှင့် တာေန်ြေျား
၂၈။

ဆည်မ ြောင်းတစ်ခုြေှ မပးမေသည့် မရသည် မရသွင်းစိုက်ပျိုးသည့် သီးနှတ
ံ စ်သးီ စာအတွက်

မပးမေ ခင်း ေစ်လျှင် ေိုသီးနှံရင့်ြေှည့်ချိန်အေိ အသုံး ပုနိုင်သည်။ တစ်နှစ်အတွင်း တစ်သီးစာေက်ပို၍
သီးေပ်စိုက်ပျိုး ခင်းအတွက် မရမပးမေ ခင်း ေစ်လျှင် ေိုသီးနှံြေျား ရင့်ြေှည့်ချိန်အေိ သုံးစွဲနိုင်သည်။
၂၉။

ဆည်မ ြောင်းမရသုံးစွဲသူသည် မရသွင်းစိုက်ပျိုးရန် ေစ်မစ၊ မြေွး ြေူမရးလုပ်ငန်း အသုံး ပုရန် ေစ်မစ

မပးမေသည့် ဆည်မ ြောင်းမရအတွက် ကျသင့်သည့် မရခွန်ကို သတ်ြေှတ်ချက်နှင့်အညီ မပးမဆာင်ရြေည်။
၃၀။

ဆည်မ ြောင်း သို ့ြေဟုတ် လယ်သကားမ ြောင်းြေှမရကို အကျိုးရှိေိမရာက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရန် မတာင်သူြေျား

စိုက်ပျိုးမရရယူသုံးစွဲမရးအေွဲ ့ကို ဦးစီး ဌာနက သတ်ြေ ှတ ်ခ ျက်ြေ ျားနှင ့်အ ညီ ေွဲ ့စည်း မပးရြေည်။
ယင်းအေွဲ ့သည် မပးမေမသာ မရပြောဏကို ြေိြေ ိတ ို ့ကိုယ ်တ ိုင ် စီြေ ံခ န် ့ခွဲရ န်န ှင ့် မရ ေန် ့မေစနစ်ကို
ပု ပင်ေိန်းသိြေ်းရြေည်။
အခန်း (၈)
မကျးရွာဆည်မ ြောင်းနှင့် မကျးရွာမရနုတ်မ ြောင်းလုပ်ငန်းြေျား
၃၁။

ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးသည် မြေို ့နယ်အလိုက် တည်ရှိမနမသာ မကျးရွာဆည်မ ြောင်း သို ့ြေဟုတ်

မကျးရွာမရနုတ်မ ြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မအာက်ပါတို ့ကို ပည့်စုံစွာ စာရင်း ပုစုမပီး တိုင်းမေသကကီးအစိုးရ
အေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်အစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် မန ပည်မတာ်မကာင်စီ၏ အတည် ပုချက် ေင့် သတ်ြေှတ်
နည်းလြေ်းအတိုင်း ေုတ် ပန်မသကညာရြေည်(က) ဆည်မ ြောင်း၊ မရနုတ်မ ြောင်း၊ တာတြေံြေျား၊ မရမ ြောင်း၊ မရလွှဲဆည်၊ မရတံခါး နှင့်
ယင်းတို ့နှင့်ဆက်စပ်မသာ လုပ်ငန်းြေျား၏ တည်မနရာနှင့် အြေျိုးအြေည်၊
( ခ ) ပုေ်ြေခွဲ (က) ပါလုပ်ငန်းြေျားြေှ အကျိုးခံစားခွင့်ရသည့် လယ်ယာမ ြေြေျားနှင့် ယင်းမ ြေ
ြေျားမပါ်တွင် မကာက်ခံရရှိနိုင်မသာ မရခွန်ရှိလျှင် ၎င်းမရခွန်စာရင်း၊
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( ဂ ) ပုေ်ြေခွဲ (က) ပါလုပ်ငန်းြေျားနှင့်ယင်းလုပ်ငန်းြေျားကို အမောက်အကူ ပုသည့် တာတြေံြေျား၊
မရမ ြောင်းြေျား၊ မရလွှဲဆည်ြေျား၊ မရတံခါးြေျားနှင့် အ ခားလုပ်ငန်းြေျားကို ေိမရာက်စွာ
ပု ပင်မရးနှင့် ေိန်းသိြေ်းမရးတို ့အတွက် ရန်ပုံမငွလိုအပ်ချက်ြေျားနှင့် ရန်ပုံမငွရရှိမရး
မဆာင်ရွက်ရန် နည်းလြေ်းြေျား။
အခန်း (၉)
မရနုတ်မ ြောင်းအ ေစ် မသကညာ ခင်း၊ ပိတ်ဆို ့ြေှုကို ေယ်ရှား ခင်းနှင့် မလျာ်မသကး
၃၂။

ေန်ကကီးဌာနသည် ြေစ်၊ မချာင်း၊ အင်းအိုင် သို ့ြေဟုတ် မရမ ြောင်းတစ်ခုခုတွင် မရစီး မရလာ

တားဆီး ပိတ ်ဆ ို ့မန ခင်း မသကာင့် အြေျား ပည်သ ူအ ကျို းကိ ု ေိခ ိုက ်န စ်န ာနိုင ်သ ည်ဟ ု ယူဆလျှင်
ဤဥပမေအလို ့ငှာ ယင်း၏ ြေည်သည့်အစိတ်အပိုင်းသည် မရနုတ်မ ြောင်း ေစ်မသကာင်း အြေိန် ့မသကာ် ငာစာ
ေုတ် ပန်သတ်ြေှတ်၍ တားဆီးပိတ်ဆို ့ မန ခင်းအား ေယ်ရှားနိုင်မရးအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ
သက်ဆိုင်ရာ ေန်ကကီးဌာနြေျားနှင့် ညှိနှိုင်းမဆာင်ရွက်ရြေည်။
၃၃။

(က) ပုေ်ြေ ၃၂ အရ အြေိန် ့မသကာ် ငာစာ ေုတ် ပန်မပီးပါက ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိ သို ့ြေဟုတ်
ဤကိစ္စအလို ့ငှာ ေန်ကကီးဌာနက အခွင့်အာဏာအပ်နှင်း ခင်းခံရသူသည် မအာက်ပါကိစ္စ
တစ်ရပ်ရပ် မဆာင်ရွက်ရန် အြေိန် ့ေုတ် ပန်နိုင်သည်(၁) မရနုတ ်မ ြောင်းတွင် တားဆီးပိတ်ဆ ို ့မနသည့်အရာကို သတ်ြေှတ ်ေားသည့်
အချိန်ကာလအတွင်း ေယ်ရှားရန်၊
(၂) မရနုတ်မ ြောင်းလုပ်ငန်းတွင် တားဆီးပိတ်ဆို ့မနသည့် အရာကို သတ်ြေှတ်သည့်
နည်းလြေ်းအတိုင်း သတ်ြေှတ်သည့် အချိန်အတွင်း ပု ပင်ရန်၊
(၃) ြေိြေိေံြေှစာ ေင့် မရးသားေားသည့် သမဘာတူညီချက်ကို ဦးစွာရယူ ခင်းြေ ပုဘဲ
မရနုတ်မ ြောင်းတွင် တားဆီးပိတ်ဆို ့သည့်အရာ တစ်ခုခု ပုလုပ် တည်မဆာက်ြေှုကို
တား ြေစ်ရန်။
( ခ ) ပုေ်ြေခွဲ (က) အရ အြေိန် ့ချြေှတ် ခင်းခံရသူက သတ်ြေှတ်ေားသည့် ကာလအတွင်း အြေိန် ့ကို
လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် တားဆီးပိတ်ဆို ့မနသည့်အရာကို အဆိုပါအြေိန် ့ေုတ် ပန်
သူကိုယ်တင
ို ် ေယ်ရှား ခင်း သို ့ြေဟုတ်

ပု ပင် ခင်း ပုနိုင်သည်။ ေိုသို ့ ေယ်ရှား ခင်း

သို ့ြေဟုတ် ပု ပင် ခင်း ပုရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်ြေျားကို အြေိန် ့ေုတ် ပန် ခင်းခံရသူေံက
မသာ်လည်းမကာင်း၊ ေိုသူ၏ အကျိုးသက်ဆိုင်သူေံကမသာ်လည်းမကာင်း မတာင်းခံ
နိုင်သည်။
၃၄။

ပုေ်ြေ ၃၃ အရ ေုတ် ပန်သည့်

ေယ်ရှား ခင်း၊

ပု ပင် ခင်း

အြေိန် ့ကို

သို ့ြေဟုတ်

လိုက်နာလျက်

တားဆီးပိတ်ဆို ့မနသည့်အရာကို

အဆိုပါလုပ်ငန်းြေျားကို

မဆာင်ရွက် ခင်းမသကာင့်

11
နစ်နာဆုံးရှုံးြေှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍
သတ်ြေှတ်ကာလအတွင်း

မလျာ်မသကးမတာင်းဆိုလိုသူသည်
တင် ပနိုင်သည်။

ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးေံ
ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးသည်

မလျာ်မသကးမတာင်းဆိုြေှုအတွက် ပုေ်ြေ ၇ ပါ ပဋ္ဌာန်းချက်ြေျားနှင့်အညီ မဆာင်ရွက်ရြေည်။
အခန်း(၁၀)
သဘာေမဘးအန္တရာယ် ကာကွယ ်မရးလုပ်ငန်းြေျားအတွက ် တိုင်းမေသကကီး သို ့ြေဟုတ ် ပည်နယ်
ဆည်မ ြောင်းအရာရှိ၊ ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိ နှင့် မြေို ့နယ်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိတို ့၏ တာေန်ြေျား
၃၅။

တာေန်မပးအပ် ခင်းခံရမသာ တိုင်းမေသကကီး သို ့ြေဟုတ ် ပည်နယ်ဆ ည်မ ြောင်းအရာရှိ၊

ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိနှင့် မြေို ့နယ်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိတို ့သည် သဘာေမဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်မရး
အတွက် မအာက်ပါလုပ်ငန်းြေျားကို ကကိုတင် ပင်ဆင်မဆာင်ရွက်ရြေည်(က) ြေိုးမခါင်ြေှု မဘးေဏ်ကျမရာက်ပါက မရမလှာင်တြေံ၊ မရလွှဲဆည်ြေျား ေင်မရမလျာ့နည်းမပီး
မရမလှာင်ပြောဏ ကျဆင်းလာနိုင်သ ေင့် စိုက်ပျိုးမရနှင့် မသာက်သံုးမရ ပတ်လပ်ြေှု
ြေရှိမစမရး မချွေတာသုံးစွဲရန် ပည်သူလူေုသုိ ့ အသိပညာမပး ခင်း၊
( ခ ) ဆည်မရဆုံးရှုံးြေှု နည်းပါးနိုင်မရးအတွက် မရမပးမ ြောင်းြေျား၊ လယ်သကားမ ြောင်းြေျားကို
ကကိုတင် ပု ပင် တူးမော် ခင်း၊
( ဂ ) မရမလှာင်တြေံ၊ မရလွှဲဆ ည်နှင့် မရမပးမ ြောင်းြေျားအတွက် အမရးမပါ်ကာကွယ်မရး
လုပ်ငန်းြေျားတွင် သုးံ စွရ
ဲ သည့် ပစ္စည်းြေျားကို ကကိုတင်စုမဆာင်းေား ခင်း၊
(ဃ)

ဆည်၊ ကန်၊ မရမလှ ာင် တြေံ ြေျား သကံ့ ခိ ုင် ြေှု ရှိမစရန် ေူ းမပါက်ြေ ျား၊ မရစိြေ့်ယိုြေှုြေျား
စစ်မဆး ခင်း၊ မရစီးမသကာင်းြေျား၊ ခုံနွယ်ြေျားြေရှိမစမရး ကွပ်ကဲမဆာင်ရွက် ခင်း၊

( င ) မရမလှာင်တြေံကကီးြေျားအတွက် သင့်မလျာ်မသာ မရလွှတ် ခင်း၊ မရလွှဲ ခင်း၊ မရပိတ်ေား ခင်း
စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြေျား မဆာင်ရွက် ခင်း၊
( စ ) သက်ဆ ိုင်ရာမြေို ့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ မကျးရွာအုပ်စုြေျားြေှ တာေန်ရှိသူြေျားနှင့်ညှိနှိုင်း၍
သဘာေမဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်မရးစီြေံချက်ြေျား မရးဆွဲေားရှိ ခင်း၊
(ဆ)

သဘာေမဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်မရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမရးမပါ်ကကိုတင် ပင်ဆင် ခင်း နှင့်
တုံ ပန်
့ မဆာင်ရွက် ခင်းလုပ်ငန်းြေျား လက်မတွ မဆာင်
့
ရွက်ရန် ခရိုင်၊ မြေို ့နယ်အတွင်းရှိ
ေန်ေြေ်းြေျားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရပ်ကွက်၊ မကျးရွာ ပည်သူြေျားအား စွြေ်းမဆာင်ရည်
ြေင် ့ ြေ ားမရးအတွ က ် သင် တ န် း ြေျားေွ င ် ့ လ ှ စ ် ပ ိ ု ့ချ မဆာင်ရွက် ခင်း၊

( ဇ ) မရမဘးအန္တရာယ် ကျမရာက်နိုင်မသာ မရမလှာင်တြေံ၊ မရလွှဲဆည်ြေျားတွင် မရကင်းမစာင့်
အေွဲ ့ြေျား ေွဲ ့စည်း၍ တာေန်ချေား ခင်း၊ အချိန် ပည့် ဆက်သွယ်နိုင်မသာ ဆက်သွယ်မရး
စနစ်ေားရှိ ခင်း၊ အေူးကိစ္စအမန ေင့် အချိန်နှင့်တစ်မ ပးညီ သတင်းပို ့ခင်း၊
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( ဈ ) သဘာေမဘးအန္တရာယ် ကျမရာက်ြေည်ဆိုပါက မဘးအန္တရာယ်ြေလွတ်ကင်းနိုင်မသာ
အနီးပတ်ေန်းကျင်မေသရှိ ပည်သူြေျားကို အချိန်နှင့်တစ်မ ပးညီ ကကိုတင်အသိမပးနိုင်ရန်
အတွက် ကကိုတင်သတိမပး ခင်း အစီအြေံြေျား မဆာင်ရွက်ေားရှိ ခင်း၊
(ည)

သဘာေမဘးအန္တရာယ် ကျမရာက်လာပါက လိုအပ်မသာ အမရးမပါ်ပစ္စည်းြေျား နှင့်
လု ပ ် အ ားြေျားရရှ ိ ရ န် သက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ၊ မေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အေွဲ ့အစည်းြေျားနှင့်
ပူးမပါင်းချိတဆ
် က် မဆာင်ရွက် ခင်း၊

( ဋ ) ရာသီဥတု မ ပာင်းလဲြေှုမသကာင့် မရအရင်းအ ြေစ်ြေျား ေိခိုက်ြေှုကို မလျာ့နည်းမစရန် နှင့်
လိုက်မလျာညီမေွရှိမစြေည့် သဘာေမဘးအန္တရာယ်မလျာ့ချသည့် နည်းလြေ်းြေျားကို
မဆာင်ရွက် ခင်း။
အခန်း(၁၁)
ဆည်မ ြောင်းနှင့်မရနုတ်မ ြောင်း အမရးမပါ်လုပ်ငန်းြေျားမဆာင်ရွက် ခင်း
၃၆။

ဆည်မ ြောင်း သို ့ြေဟုတ် မရနုတ်မ ြောင်းတစ်ခုခု ကျိုးမပါက်ပျက်စီးြေှု အန္တရာယ်ကျမရာက်လျှင်

သို ့ြေဟုတ် အန္တရာယ်ကျမရာက်နိုင်လျှင် ေန်ကကီးဌာန၊ တိုင်းမေသကကီးအစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် ပည်နယ်
အစိုးရအေွဲ ့ သို ့ြေဟုတ် မန ပည်မတာ်မကာင်စီက ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးအား မအာက်ပါတို ့ကို မဆာင်ရွက်ရန်
ညွှန်သကားနိုင်သည်(က) အန္တရာယ်ကျမရာက်သည့် သို ့ြေဟုတ် အန္တရာယ်ကျမရာက်နိုင်သည့် ရပ်ကွက် သို ့ြေဟုတ်
မကျးရွာြေျားကို စုံစြေ်းရန်၊
( ခ ) အမရးမပါ်လုပ်သားစာရင်းကို ရပ်က ွက ် သို ့ြေဟုတ ် မကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်မရးြေှူးက
ပုစု၍ မြေို ့နယ်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးြေှတစ်ဆင့် တင် ပမစရန်။
၃၇။

(က) ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးသည် ပုေ်ြေ ၃၆၊ ပုေ်ြေခွဲ (ခ) ပါလုပ်သားစာရင်းကို ခရိုင်ဆည်မ ြောင်း
အရာရှိေံ မပးပို ့ရြေည်။
( ခ ) ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိသည် ပုေ်ြေခွဲ (က) အရ လုပ်သားြေျားရရှိမရးအတွက် ရပ်ကွက်
သို ့ြေဟုတ် မကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်မရးြေှူးေံ မတာင်းခံ၍ တာေန်မပးအပ်ရြေည်။
( ဂ ) ပုေ်ြေခွဲ (ခ) ပါတာေန်မပးအပ် ခင်းခံရသူြေျားသည် မြေိုနယ်
့ ဆည်မ ြောင်းအရာရှိ သို ့ြေဟုတ်
တာေန်ရှိသူ၏ ညွှန်သကားချက်အတိုင်း မဆာင်ရွက်ရြေည်။
(ဃ)

အမရးမပါ်လုပ်ငန်းြေျား မဆာင်ရွက ်ရာတွင ် မတွ ့ရှိရမသာ အတားအဆီးြေျားကို
ေယ်ရှား ခင်းနှင့် အမရးမပါ်လုပ်ငန်းြေျား၌ သုံးစွဲရန် လိုအပ်သည့် သစ်ပင်၊ ေါးပင်၊
သစ်သား၊ ေျာ၊ ေါးေရံ၊ ကကိုး၊ မ ြေကကီး၊ အိတ်နှင့်အ ခားပစ္စည်းြေျား၊ သယ်ယူရန်ယာဉ်တို ့ကို
နီးကပ်ရာမေသြေျားြေှ ရယူအသုံး ပုရြေည်။
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၃၈။

(က) အမရးမပါ် လုပ်သားြေျားအတွက်လည်းမကာင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာြေျား ရယူသုံးစွဲ ခင်း နှင့်
သယ်ယူ ခင်းအတွက်လည်းမကာင်း၊ ပစ္စည်းြေျားေယ်ရှားရာတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးြေှုအတွက်
လည်းမကာင်း ကျခံရန် လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ြေျားကို ခရိုင်ဆည်မ ြောင်းအရာရှိက
မေသအလိုက်အ ြေင့်ဆုံးမစျးနှုန်း ေင့် သက်ဆိုင်သူြေျားေံ မဆာလျင်စွာ ေုတ်မပးရြေည်။
( ခ ) ပုေ်ြေခွဲ (က) အရ ေုတ်မပးသည့် မငွပြောဏနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြေမကျနပ်သူသည် ရက်မပါင်း
၃၀ အတွင်း ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးေံတင် ပနိုင်သည်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူးသည်
မငွပြောဏ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို ပင်ဆင်နိုင်သည်။
( ဂ ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်မရးြေှူး၏ ဆုံး ေတ်ချက်သည် အမပီးအ ပတ်အတည် ေစ်သည်။
အခန်း (၁၂)
တား ြေစ်ချက်ြေျား

၃၉။

ြေည်သြေ
ူ ျှ ဆည်မ ြောင်း သို ့ြေဟုတ် လယ်သကားမ ြောင်းကို ပျက်စီးမစ ခင်း၊ မ ပာင်းလဲမစ ခင်း၊

ချဲ ့ေွင် ခင်း သို ့ြေဟုတ် တားဆီးပိတ်ဆို ့ခင်း ြေ ပုရ။
၄၀။

ြေည်သ ူြေျှ ဆည်မ ြောင်း သို ့ြေဟုတ ် လယ်သကားမ ြောင်းမရမပးမေြေှု သို ့ြေဟုတ ် ယင်းတို ့ြေှ

ပုံြေှန်မရစီးဆင်းြေှုကို မနှာင့်ယှက် ခင်း၊ ပိုြေိုြေျား ပားမအာင် ပုလုပ် ခင်း သို ့ြေဟုတ် ယုတ်မလျာ့မအာင်
ပုလုပ် ခင်းြေ ပုရ။
၄၁။

ြေည်သူြေျှ လယ်သကားမ ြောင်းြေှမရကို အကျိုးြေဲ့ ေစ်မစ ခင်း၊ မရမပးမေြေှုကို မနှာင့်ယှက် ခင်း

သို ့ြေဟုတ် ခွင့် ပုချက်ြေရရှိသည့် နည်းလြေ်း ေင့် မရကိုအသုံး ပု ခင်းြေ ပုရ။
၄၂။

ြေည်သ ူြေျှ ဆည်မ ြောင်း သို ့ြေဟုတ ် မရနုတ ်မ ြောင်းအတွင ်းသို ့ ဆင်း၍ မရချိုး ခင်း၊ ပစ္စည်း

တစ်ခုခုကို မလျှာ်ေွပ်မဆးမသကာ ခင်း၊ ငါး၊ ပုစွန်ေြေ်း ခင်း၊ မရကို ညစ်ညြေ်းမစ ခင်း သို ့ြေဟုတ် တိရ စ္ဆာန်ြေျားကို
မရတိုက် ခင်း ြေ ပုရ။
၄၃။

ြေည်သူြေျှ ခွင့် ပုချက်ြေရှိဘဲ ဆည်မ ြောင်းအတွင်းသို ့ မရယာဉ် ေင့် ေင်မရာက် ခင်း၊ သွားလာ ခင်း

သို ့ြေဟုတ် ရပ်နား ခင်းြေ ပုရ။
၄၄။

ြေည်သူြေျှ

ဆည်မ ြောင်း

နယ်နိြေိတ်အတွင်း

ကျူးမကျာ်ေင်မရာက်မနေိုင် ခင်း၊

ကျူးမကျာ်စိုက်ပျိုး ခင်း၊ မြေွး ြေူမရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ခင်းြေ ပုရ။
၄၅။

ြေည်သူြေျှ ခွင့် ပုချက်ြေရှိဘဲ ဆည်မ ြောင်း နယ်နိြေိတ်တိုင်၊ မရ ပင်အနိြေ့်အ ြေင့်တိုင်း ြေှတ်တိုင်

သို ့ြေဟုတ် မရတိုင်းြေှတ်တိုင် တစ်ခုခုကို ေျက်ဆီး ခင်း သို ့ြေဟုတ် မရွှ မ့ ပာင်းေယ်ရှား ခင်းြေ ပုရ။

14
၄၆။

ြေည်သ ူြေ ျှ ခွင ့် ပုချက်ြေ ရှိ ဘ ဲ ဆည်မ ြောင်း သို ့ြေဟုတ ် မရနုတ ်မ ြောင်း၏ လုပ ်င န်း ြေျား၊

မရမ ြောင်းြေျားကို ေတ်သန်း ခင်း၊ တိရ စ္ဆာန်ြေျား ေတ်သန်းသွားလာ ခင်း သို ့ြေဟုတ် မရယာဉ်ြေျား
မြောင်းနှင် ခင်းြေ ပုရ။
၄၇။

ြေည်သ ူြေျှ ခွင့် ပုချက်ြေရှိဘ ဲ ဆည်မ ြောင်း နယ်နိြေ ိတ ် သို ့ြေဟုတ ် မ ြောင်းမပါင်ြေျားမပါ်တွင်

ယာဉ်ြေျား ေတ်သန်းမြောင်းနှင် ခင်း၊ စက်ယန္တရားတစ်စုံတစ်ရာ တပ်ဆင်အသုံး ပု ခင်းြေ ပုရ။
၄၈။

ြေည်သူြေျှ မ ြောင်းမပါင်မပါ်တွင် တိရ စ္ဆာန်ြေျား လွှတ်မကျာင်းစားကျက်ချ ခင်း ြေ ပုရ။

၄၉။

ြေည်သူြေျှ ဆည်မ ြောင်းမပါ်တွင် မရတိုက်စားြေှုကာကွယ်ရန် ဦးစီးဌာနက ေိန်းသိြေ်းေားမသာ

ြေက်ပင်၊ ကိုင်းပင်နှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းတို ့ကို ေျက်ဆီး ခင်းြေ ပုရ။
အခန်း (၁၃)
ပစ်ြေှုနှင့် ပစ်ေဏ်ြေျား
၅၀။

ြေည်သူြေဆို ပုေ်ြေ ၃၉၊ ပုေ်ြေ ၄၀၊ ပုေ်ြေ ၄၃၊ ပုေ်ြေ ၄၄ နှင့် ပုေ်ြေ ၄၅ တို ့ပါ တား ြေစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

မောက်ေျက်ကျူးလွန်မသကာင်း ပစ်ြေှုေင်ရ ှားစီရင် ခင်းခံရလျှင် ေိုသ ူက ို တစ်နှစ ်ေက်ြေပိုမသာ
မောင်ေ ဏ် ေစ်မ စ၊ အနည်း ဆုံး ကျပ်တ စ်သ ိ န ်း ြေှ အြေျားဆုံး ကျပ်သ ုံ း သိန ်း ေိ မငွေ ဏ် ေစ်မ စ၊
ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး ေစ်မစ ချြေှတ်ရြေည်။
၅၁။

ြေည်သ ူြေဆို ပုေ်ြေ ၄၁၊ ပုေ်ြေ ၄၂၊ ပုေ်ြေ ၄၆၊ ပုေ်ြေ ၄၇၊ ပုေ်ြေ ၄၈ နှင့် ပုေ်ြေ ၄၉ တို ့ပါ

တား ြေစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မောက်ေျက်ကျူးလွန်မသကာင်း ပစ်ြေှုေင်ရှားစီရင် ခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို
မ ခာက်လေက်ြေပိုမသာ မောင်ေဏ် ေစ်မစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးမသာင်းြေှ အြေျားဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းေိ
မငွေဏ် ေစ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး ေစ်မစ ချြေှတ်ရြေည်။
အခန်း (၁၄)
အမေွမေွ
၅၂။

ဤဥပမေပါ ပစ်ြေှုြေျားကို ရဲအမရးယူပိုင်ခွင့်ရှိမသာ ပစ်ြေှုြေျားအ ေစ် သတ်ြေှတ်သည်။

၅၃။

ပုေ်ြေ ၃၇၊ ပုေ်ြေခွဲ (ခ) အရ တာေန်မပးအပ် ခင်းခံရသူြေျားသည် ရာဇသတ်ကကီး ပုေ်ြေ ၂၁ အရ

ပည်သူေန်
့ ေြေ်း ေစ်သည်ဟု ြေှတ်ယူရြေည်။
၅၄။

မရကို ခွင့်ြေ ပုမသာနည်းလြေ်း ေင့် သုံးစွဲြေှုနှင့်မရဆုံးရှုံးြေှုတို ့အတွက် တာေန်ရှိသူကို တရားစွဲဆို

နိုင်သည့်အ ပင် ပုံြေှန်မကာက်ခံမသာ မရခွန်လည်း စည်းသကပ်မကာက်ခံနိုင်သည်။

15
၅၅။

The Canal Act. (Burma Act II, 1905.) အရ ေုတ် ပန်ခဲ့သည့် နည်းဥပမေ၊ စည်းြေျဉ်း၊

အြေိန် ့မသကာ် ငာစာ၊ အြေိန် ့၊ ညွှန်သကားချက်နှင့်လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြေျားကို ဤဥပမေနှင့်ြေဆန် ့ကျင်သမရွ ့
ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၅၆။

ဤဥပမေပါ ပဋ္ဌာန်းချက်ြေျားကို အမကာင်အေည်မော် မဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ေန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပမေ၊ စည်းြေျဉ်းနှင့်စည်းကြေ်းြေျားကို ပည်မောင်စုအစိုးရ
အေွဲ ့၏ သမဘာတူညီချက် ေင့် ေုတ် ပန်နိုင်သည်။
( ခ ) ေန် က ကီ း ဌာနနှ င ် ့ ဦ းစီ း ဌာနတိ ု ့သည် အြေိ န ် ့မသကာ် ငာစာ၊ အြေိ န ် ့၊ ညွှန်သကားချက်နှင့်
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြေျားကို ေုတ် ပန်နိုင်သည်။

ပည်မောင်စုသြေ္မတ ြေန်ြောနိုင်ငံမတာ် ေွဲ ့စည်းပုံအမ ခခံဥပမေအရ ကျွေန်ုပ်လက်ြေှတ်မရးေိုးသည်။

(ပုံ) ေင်မကျာ်
နိုင်ငံမတာ်သြေ္မတ
ပည်မောင်စုသြေ္မတ ြေန်ြောနိုင်ငံမတာ်

