
 

 

ေတာင်သူလယ်သမားေတာင်သူလယ်သမားေတာင်သူလယ်သမားေတာင်သူလယ်သမား    အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်            

    အကျိ�းစီးပွားမြ �င့်တင်ေရးအကျိ�းစီးပွားမြ �င့်တင်ေရးအကျိ�းစီးပွားမြ �င့်တင်ေရးအကျိ�းစီးပွားမြ �င့်တင်ေရး    ဥပေဒဥပေဒဥပေဒဥပေဒ        

 ((((၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊     ပြ ည်ေထာင်စုလ(တ်ေတာ် ပြ ည်ေထာင်စုလ(တ်ေတာ် ပြ ည်ေထာင်စုလ(တ်ေတာ် ပြ ည်ေထာင်စုလ(တ်ေတာ်    ဥပေဒအမှတ်ဥပေဒအမှတ်ဥပေဒအမှတ်ဥပေဒအမှတ်            ၆၇၆၇၆၇၆၇    ။။။။))))    

၁၃၇၅၁၃၇၅၁၃၇၅၁၃၇၅    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊                သီတင်းက.တ်လဆန်းသီတင်းက.တ်လဆန်းသီတင်းက.တ်လဆန်းသီတင်းက.တ်လဆန်း                ၄၄၄၄                ရက်ရက်ရက်ရက်    

((((၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊    ေအာက်တုိဘာလေအာက်တုိဘာလေအာက်တုိဘာလေအာက်တုိဘာလ                ၈၈၈၈                ရက်ရက်ရက်ရက်))))    

  ပြ ည်ေထာင်စုလ(တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို  ပြ 5ာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၁၁၁))))    

အမည်�ှင့်အမည်�ှင့်အမည်�ှင့်အမည်�ှင့် အဓိပ7ာယ်ေဖာ်ပြ ချက်အဓိပ7ာယ်ေဖာ်ပြ ချက်အဓိပ7ာယ်ေဖာ်ပြ ချက်အဓိပ7ာယ်ေဖာ်ပြ ချက်  

၁။  ဤဥပေဒကို ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့် အကျိ�းစီးပွားအကျိ�းစီးပွားအကျိ�းစီးပွားအကျိ�းစီးပွား     မြ �င့်တင်ေရး မြ �င့်တင်ေရး မြ �င့်တင်ေရး မြ �င့်တင်ေရး 

ဥပေဒဥပေဒဥပေဒဥပေဒ ဟု ေခ:တွင်ေစရမည်။  

၂။  ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ7ာယ်သက်ေရာက် 

ေစရမည် -  

(က) အစုိးရအဖဲွ>အစုိးရအဖဲွ>အစုိးရအဖဲွ>အစုိးရအဖဲွ>    ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုသမ?တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ>ကို ဆုိသည်။  

( ခ )  ဦးေဆာင်အဖဲွ>ဦးေဆာင်အဖဲွ>ဦးေဆာင်အဖဲွ>ဦးေဆာင်အဖဲွ>    ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖဲွ>စည်းေသာ ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရး 

ကာကွယ်ေရး�ှင့်     အကျိ�းစီးပာွးမြ �င့်တင်ေရး ဦးေဆာင်အဖွ>ဲကို ဆုိသည်။ 

( ဂ )  လုပ်ငန်းအဖဲွ>လုပ်ငန်းအဖဲွ>လုပ်ငန်းအဖဲွ>လုပ်ငန်းအဖဲွ>    ဆုိသည်မှာ ဦးေဆာင်အဖဲွ>က ဖဲွ>စည်းေပးေသာ တုိင်းေဒသကC ီး    သုိDမဟုတ်    

 ပြ ည်နယ်�ှင့်         ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ရိှ    ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်    

အကျိ�းစီးပွားမြ �င့်တင်ေရး လုပ်ငန်းအဖဲွ>အသီးသီး ကိုဆိုသည်။ 

(ဃ) ေတာင်သူလယ်သမားေတာင်သူလယ်သမားေတာင်သူလယ်သမားေတာင်သူလယ်သမား    ဆုိသည်မှာ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါတစ်ရပ်ရပ်�ှင့် ကုိက်ညီသူကုိ ဆုိသည် - 

(၁) ေမြ ကို အသုံးပြ �၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားနည်းကို အသုံးပြ �၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊    စိုက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်း သိုDမဟုတ် ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်း သိုDမဟုတ် 

ယင်းလုပ်ငန်း�ှစ်ရပ်လုံးကို မိမိ၏ အဓိကအသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းအဖြ စ် မိမိ 

ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သူ သိုDမဟုတ်    မိမိကိုယ်တုိင်    အစJ်တစိုက်    လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ၊    

(၂) ဆုိင်ရာ�ှစ်တွင် ေမြ ကုိအသံုးပြ �၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားနည်းကုိ အသံုးပြ �၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စုိက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်း သုိDမဟုတ် ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်း သုိDမဟုတ် 

လုပ်ငန်း�ှစ်ရပ်လုံးကို မိမိ၏အဓိက အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအဖြ စ် လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ချိန်တစ်ေလKာက်လုံး ကိုယ်တိုင်ကC ီးကL ပ် လုပ်ကိုင်သူ၊ 

(၃) ေမြ ကို အသုံးပြ �၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားနည်းကို အသုံးပြ �၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ရာသီသီး�ံှ၊ ဥယျာJ်ခM ံသီး�ံှ၊ �ှစ်ရှည်သီး�ံှများ စုိက်ပျိ�းထုတ်လုပ်ရန် 
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သုိDမဟုတ် စီးပွားဖြ စ် ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင်ရန် အလုိDငှာ အရင်းအ�ီှး 

မတည်စုိက်ထုတ်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ချိန် တစ်ေလKာက်လံုး ကုိယ်တုိင်လုပ်ကုိင်သူ 

သုိDမဟုတ်  ကC ီးကL ပ်စီမံလုပ်ကုိင်သူ၊ 

(၄) ေမြ ကို အသုံးပြ �၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားနည်းကို အသုံးပြ �၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ စုိက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် 

ေနသူ၊ 

(၅) စိုက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် ယင်းတုိD�ှင့် ဆက်�ွယ်လျက် 

ရိှေသာ ထုတ်လုပ်မOလုပ်ငန်း အလိုDငှာ ေမြ ကိုအသုံးပြ �၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

အခြ ားနည်းကုိ အသံုးပြ �၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊    ပျိ�းပင်၊ မျိ�းေစ့၊ မျိ�း�ှင့် သားေပါက်များ 

ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူ။ 

( င )  လုပ်ကွက်ငယ်လုပ်ကွက်ငယ်လုပ်ကွက်ငယ်လုပ်ကွက်ငယ်    ဆုိသည်မှာ    ဤဥပေဒအရထုတ်ပြ န်ေသာ နည်းဥပေဒများဖြ င့် သတ်မှတ်သည့် 

လုပ်ကွက်ငယ်ကို ဆုိသည်။ 

( စ )     လယ်ယာထုတ်ကုန်လယ်ယာထုတ်ကုန်လယ်ယာထုတ်ကုန်လယ်ယာထုတ်ကုန်    ဆုိသည်မှာ စုိက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်း သုိDမဟုတ် ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်းမှ 

ထွက်ရှိေသာ ထုတ်ကုန်ပစPည်းကို ဆုိသည်။ 

(ဆ) သွင်းအားစုသွင်းအားစုသွင်းအားစုသွင်းအားစု ဆုိသည်မှာ စုိက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်း�ှင့် ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်းများ     စတင်ပြ င်ဆင် 

သည့် အချိန်မှစ၍ ေစျးကွက်သိုD တင်ပိုDေရာင်းချသည့်အချိန်အထိ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ 

အသံုးချပစPည်းကိရိယာများ၊ စုိက်ထုတ်ရသည့် မိသားစု လုပ်အားများအားလံုးကုိ ဆုိသည်။ 

( ဇ )  လယ်ယာကုန်ထုတ်အရင်းအ�ီှးလယ်ယာကုန်ထုတ်အရင်းအ�ီှးလယ်ယာကုန်ထုတ်အရင်းအ�ီှးလယ်ယာကုန်ထုတ်အရင်းအ�ီှး ဆုိသည်မှာ စိုက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်း�ှင့် ေမွးမြ Gေရး 

လုပ်ငန်းများ စတင်ပြ င်ဆင်သည့်အချိန်မှစ၍ ေစျးကွက်သိုDတင်ပိDု ေရာင်းချသည့် 

အချိန်အထိ ရင်း�ှီးမြ �ပ်�ှံထားရသည့် သွင်းအားစုများအပါအဝင်    လယ်ယာေမြ များ၊ 

 ပြ �စုကန်များ၊ ငါးေမွးကန်များ၊ ေမွးမြ GေရးခM ံများ၊    လုပ်ငန်းသုံးပစPည်းကိရိယာများ�ှင့်    

အသုံးချပစPည်းကိရိယာများ အားလုံးကို ဆုိသည်။ 

( စျ ) လယ်ယာေမြလယ်ယာေမြလယ်ယာေမြလယ်ယာေမြ  ဆုိသည်မှာ လယ်ေမြ ၊ ယာေမြ ၊ ကိုင်းက.န်းေမြ ၊ ေတာင်ယာေမြ ၊ 

�ှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိ�းေသာေမြ ၊ ဓနိေမြ ၊ ဥယျာJ်ေမြ  ဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဟင်းသီး 

ဟင်းရွက် ပန်းမန်စိုက်ပျိ�းသည့်  ခM ံေမြ ဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေမြ �ုက.န်းေမြ ဟု  

ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်သည့် ေမြ များကိုဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်  မM ိ�D 

နယ်နိမိတ်၊ ေကျးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ လူေနအိမ်ရာများ၊ ဘာသာေရး အေဆာက်အအံု�ှင့် 

ပရဝဏ်များ၊ အများပုိင်ဆုိင်၍ စုိက်ပျိ�းေရးအတွက် အသံုးမပြ �ေသာ ေမြ များ မပါဝင်။ 
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အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၂၂၂၂))))    

ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏    ရည်ရွယ်ချက်များမှာ    ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်သည်    ---- 

(က) အရင်းအ�ီှးရရိှေရးအတွက် ေတာင်သူလယ်သမားများအား  သင့်တင့်ေသာ ေချးေငွ�ှင့် 

အကူအညီများေပး၍ အေထာက်အကူပြ �ရန်၊ 

( ခ )  ထုတ်လုပ်မO တိုးတက်ေရးအတွက် ေတာင်သူလယ်သမားများအား နည်းပညာ၊ 

သွင်းအားစု�ှင့် ထုတ်လုပ်မOလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတုိDကို လွယ်ကူအဆင်ေပြ စွာ ပံ့ပိုးေပး�ိုင် 

ေရး စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

( ဂ )  လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ေရာင်းချရာတွင် သင့်တင့်မKတသည့် ေဈး�Oန်း�ှင့် ေဈးကွက် 

ရရှိေရးတုိDအတွက် ေတာင်သူလယ်သမားများကိုကူညီေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဃ) လုပ်ကွက်ငယ် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်  အကျိ�းစီးပွား 

 မြ �င့်တင်ေရးကို ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

( င )  သဘာဝေဘးအ�Uရာယ်တစ်စုံတစ်ရာေကL ာင့် ပျက်စီးဆံုးVOံးမOများ�ှင့် ထိခိုက်နစ်နာမO 

များအတွက် ကူညီေထာက်ပ့ံမOများကုိ အတတ်�ုိင်ဆံုး အေထာက်အကူပြ � ပံ့ပိုးရန်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၃၃၃၃))))    

ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့်    အကျိ�းစီးပာွးမြ �င့်တင်ေရးအကျိ�းစီးပာွးမြ �င့်တင်ေရးအကျိ�းစီးပာွးမြ �င့်တင်ေရးအကျိ�းစီးပာွးမြ �င့်တင်ေရး        ဦးေဆာင်အဖဲွ>ဦးေဆာင်အဖဲွ>ဦးေဆာင်အဖဲွ>ဦးေဆာင်အဖဲွ> 

ဖဲွ>စည်းခြ င်း�ှင့်ဖဲွ>စည်းခြ င်း�ှင့်ဖဲွ>စည်းခြ င်း�ှင့်ဖဲွ>စည်းခြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။     ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>သည် ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး�ှင့် အကျိ�း 

စီးပွား မြ �င့်တင်ေရး လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ဦးေဆာင်အဖွဲ>ကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ၊ 

လယ်ယာစုိက်ပျိ�းေရး�ှင့် ဆည်ေမြ ာင်းဝန်ကC ီးဌာန၊  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကC ီး၊ ေမွးမြ Gေရး၊ ေရလုပ်ငန်း�ှင့် 

ေကျးလက်ေဒသဖံွ>ဖM ိ�းေရးဝန်ကC ီးဌာန၊  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကC ီး�ှင့် စီးပွားေရး�ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကC ီးဌာန၊ ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကC ီးတိDုကို ဦးေဆာင်ေစ ပM ီး ေအာက်ပါပုဂXိ�လ်များဖြ င့် ဖွဲ>စည်းရမည်-  

(က) သင့်ေလျာ်ေသာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကC ီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

( ခ )   ေတာင်သူလယ်သမားများအား ကုိယ်စားပြ �ေသာ အဖဲွ>အစည်းများ�ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ 

အခြ ားအဖွဲ>အစည်းများမှ ပုဂXိ�လ်များ။ 

၅။ ဦးေဆာင်အဖွ>ဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(က) ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် အကျိ�းစီးပွားဖြ စ်ထွန်းေစေသာ သီး�ံှများကုိ လွတ်လပ်စွာ 

စိုက်ပျိ�းထုတ်လုပ် ေရာင်းချ�ိုင်ရန် ကူညီေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ခ )  ေဒသ�ှင့်ကုိက်ညီေသာသီး�ံှပံုစံမှန်ကန်စွာေရွးချယ်စုိက်ပျိ�း�ုိင်ရန် ပညာေပးခြ င်း၊ 
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( ဂ )  ေတာင်သူလယ်သမားများအား စိုက်ပျိ�းထုတ်လုပ်မO လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့် 

အချိန်၌ ေချးေငွ�ှင့် အကူအညီများ စီစJ်ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ 

(ဃ) လယ်ယာထုတ်ကုန်များကုိ  ပြ ည်တွင်း၌လွတ်လပ်စွာ သယ်ယူေရာင်းချခွင့်�ှင့်  ပြ ည်ပသုိD 

တရားဝင် တင်ပိုDခွင့်ရရိှေရးတုိDအတွက် ကူညီေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( င )  စုိက်ပျိ�းေရး�ှင့် ေမွးမြ Gေရးနည်းပညာများ ဖံွ>ဖM ိ�းတုိးတက်ေရးအတွက် ေခတ်မီနည်းပညာ�ှင့် 

သွင်းအားစုတုိDကုိ ပ့ံပုိးကူညီခြ င်း၊ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ထူေထာင် ခြ င်း�ှင့် အားေပးခြ င်း၊ 

( စ )  ေတာင်သူလယ်သမားများအား လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို အာမခံထားသည့် စနစ်၊ 

ကုန်ေလှာင်Vုံများတွင် အပ်�ှံသည့်စနစ်၊ သီး�ှံအေပါင်ထားသည့် စနစ်�ှင့် စိုက်ပျိ�း 

ေရး�ှင့် ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိ�းတူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် စနစ်တုိD�ှင့် 

အေလ့အကျင့်များ ရရှိေစရန် အားေပးကူညီခြ င်း၊ 

(ဆ) ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာထုတ်ကုန်များကုိ သင့်တင့်မKတသည့် ေစျး�Oန်း 

ရရှိေစရန် ေစျးကွက်�ှင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ 

( ဇ )  လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို  ပြ ည်ပသိုD တင်ပိုDေရာင်းချရာတွင် ကုန်သွယ်ဖက် �ိုင်ငံ 

များထံမှ တင်သွင်းခွင့်ခဲွတမ်းများ စJ်ဆက်မပြ တ်ရရိှေရးကုိ သက်ဆုိင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စု 

ဝန်ကC ီးဌာနများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ လယ်ယာထုတ်ကုန် အမျိ�းအစားအလုိက် 

ဖွဲ>စည်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် �ိုင်ငံတကာအဖွ>ဲအစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာအဖွဲ>အစည်း 

များ�ှင့် ဆက်သွယ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( စျ ) လယ်ယာထုတ်ကုန်ေစျးကွက်�ှင့် ေစျး�Oန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ 

ကျယ်ကျယ်ပြ န်Dပြ နD် အချိန်မီ သိရိှရန် ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ည) ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးများ�ှင့် လယ်ယာေမြ လုပ်ပိုင်ခွင့် လုံခM �ံ 

စိတ်ချေရးတုိD�ှင့်စပ်လျJ်း၍ ေတာင်သူလယ်သမားများအား ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း 

�ှင့် အကာအကွယ်ေပးခြ င်း၊ 

( ဋ )  တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရး�ှင့် အကျိ�းစီးပွားကုိ 

အဟန်Dအတားဖြ စ်ေစေသာ  ပြ 5ာန်းချက်များရိှပါက  ပြ င်ဆင်ပြ 5ာန်း�ိုင်ေရးအတွက် 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ>မှတစ်ဆင့်  ပြ ည်ေထာင်စုလ(တ်ေတာ်သုိD တင်ပြ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဌ )  သဘာဝေဘးအ�Uရာယ်ေ ကL ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပိုးမ(ား၊ ေရာဂါကျေရာက်မO�ှင့် 

အခြ ားေသာ အေကL ာင်းများေကL ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လယ်ယာေမြ �ှင့် စိုက်ပျိ�း 

သီး�ံှထိခုိက်ပျက်စီးမOများ  ကC �ံ ေတွ>ရေသာ လုပ်ကွက်ငယ်ေတာင်သူ လယ်သမားအား 

အထူးဦးစားေပး ကူညီေထာက်ပံ့ခြ င်း၊ 
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( ဍ )  မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် 

သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန် ကC ီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသ ကC ီး သိုDမဟုတ်  ပြ ည်နယ် 

အစုိးရအဖဲွ>၊  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ဆုိင်ရာ အုပ်ချ�ပ်မOအဖဲွ>အစည်း၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ 

အဖွဲ>အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းည�ိ�Oိင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

၆။ ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည်- 

 (က) လိုအပ်ပါက လယ်ယာထုတ်ကုန်စီမံခနD်ခွဲေရးအဖွဲ> ဖွဲ>စည်းပM ီး လုပ်ငန်းတာဝန်များကို 

သတ်မှတ်�ိုင်သည်။   

 ( ခ )  လယ်ယာထုတ်ကုန် စီမံခန်Dခွဲေရးအဖွ>ဲက တင်ပြ ေသာ ဝယ်ယူမည့်ေကာက်ပဲသီး�ံှ 

အမျိ�းအစား�ှင့်ဝယ်ယူမည့် အစီအစJ်တိုDကို စိစစ်၍  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွ>ဲသိုD 

တင်ပြ ရမည်။ 

၇။ ဦးေဆာင်အဖဲွ>သည် ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ သိုDမဟုတ် လုပ်ငန်းအဖွဲ>များကို 

တိုင်းေဒသ ကC ီး အစိုးရအဖွဲ>၊  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ>၊  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေ မြ ဆိုင်ရာ အုပ်ချ�ပ်မO 

အဖွဲ>အစည်းတိုDမှ သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂXိ�လ်များ၊ အခြ ားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အေတွ>အ ကC �ံရှိသူများဖြ င့် 

ဖွဲ>စည်းတာဝန်ေပးအပ်�ိုင်သည်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၄၄၄၄))))    

ေတာင်သူလယ်သမားေတာင်သူလယ်သမားေတာင်သူလယ်သမားေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရးကာကွယ်အခွင့်အေရးကာကွယ်အခွင့်အေရးကာကွယ်အခွင့်အေရးကာကွယ် ခြ င်း�ှင့် ခြ င်း�ှင့် ခြ င်း�ှင့် ခြ င်း�ှင့်  အကျိ�းစီးပာွးမြ �င့်တင်ခြ င်းအကျိ�းစီးပာွးမြ �င့်တင်ခြ င်းအကျိ�းစီးပာွးမြ �င့်တင်ခြ င်းအကျိ�းစီးပာွးမြ �င့်တင်ခြ င်း 

၈။ ဦးေဆာင်အဖဲွ>သည် ေတာင်သူလယ်သမားများအား ေအာက်ပါအခွင့်အေရးများကုိ ရရိှေစရန် 

ည�ိ�Oိင်းကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရမည် -  

(က) �ုိင်ငံေတာ်၏ အဓိကစားသံုးသီး�ံှဖြ စ်သည့် ဆန်စပါးစုိက်ပျိ�းမOကုိ မထိခုိက်ေစဘဲ မိမိတုိD 

လယ်ေမြ ေပ:တွင် မိမိတုိDကC ိ�က်�ှစ်သက်သည့်သီး�ံှကုိ လွတ်လပ်စွာ ေရွးချယ်စုိက်ပျိ�းခွင့်၊ 

( ခ )  သင့်တင့်ေသာ စိုက်ပျိ�းစရိတ်ေချးေငွများ ေချးယူခွင့်၊  

( ဂ )  လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို လွတ်လပ်စွာ သယ်ယူခွင့်�ှင့် ေရာင်းချခွင့်၊ 

(ဃ) လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို အာမခံထားရိှခွင့်၊ 

( င )  တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ ေတာင်သူလယ်သမားအသင်းအဖဲွ> သုိDမဟုတ် အစည်းအVံုးများ 

ဖွဲ>စည်းေဆာင်ရွက်ခွင့်။ 

၉။  ဦးေဆာင်အဖဲွ>သည် ေတာင်သူလယ်သမားများ ရသင့်ရထုိက်ေသာ ေအာက်ပါအခွင့်အေရး 

များ�ှင့် အကျိ�းစီးပာွးများကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည် - 

(က) ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် ဥပေဒ�ှင့်အညီ လုိအပ် 

သလို ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊     
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( ခ )  ေတာင်သူလယ်သမားများ လိုအပ်သည့် သွင်းအားစုများရရှိေစေရး�ှင့် ေမြ ယာ�ှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ အကျိ�းခံစားခွင့်ရရှိေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ 

( ဂ )   ေတာင်သူလယ်သမားများ စိုက်ပျိ�းထုတ်လုပ်သည့် ေကာက်ပဲသီး�ှံများ သင့်တင့် 

မKတသည့် ေစျး�Oန်း�ှင့် ေစျးကွက်ရရိှရန် ည�ိ�Oိင်းေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ 

(ဃ) တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့် ညီ`ွတ်မOမရှိေသာ တရားမKတမOမရိှသည့် ေမြ ယာသိမ်းဆည်း 

 ခြ င်းများ မဖြ စ်ေပ:ေစရန် ကာကွယ်ေပးခြ င်း၊ 

( င )   လယ်ယာလုပ်သားများ၏ ရထိုက်ေသာ အခွင့်အေရးများကို အပြ ည့်အဝရရှိေစရန် 

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း။ 

၁၀။ ဦးေဆာင်အဖဲွ>သည် လုပ်ကွက်ငယ်ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ ရသင့်ရထုိက်ေသာ အခွင့်အေရး 

များကို ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပး�ိုင်ရန်�ှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အကျိ�း 

စီးပာွးကို ထိေရာက်စာွမြ �င့်တင်�ိုင်ရန် လိုအပ်ေသာအစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၁။ ဦးေဆာင်အဖဲွ>သည် လက်မOလယ်ယာမှ စက်မOလယ်ယာသုိD ကူးေပြ ာင်း�ုိင်ေရးအတွက် လုိအပ် 

ေသာ နည်းပညာ၊ အရင်းအ�ှီး၊ စက်ပစPည်း၊ ကုန် ကL မ်း အစရှိသည်တုိDကို ည�ိ�Oိင်းဆက်စပ်  ဖြ ည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၁၂။  ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည် စိုက်ပျိ�းေရရရိှမO၊ ကုန်ထုတ်လမ်းများ ေဖာ်ထုတ်ဆက်သွယ်မOတိDုကို �ိုင်ငံ 

တစ်ဝန်း မKတစာွ တစ် ပM ိ�င်တည်း ဖွံ>ဖM ိ�းတုိးတက်လာေစေရးအတွက် အမျိ�းသားစီမံကိန်း ချမှတ်ပM ီး 

ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ>သုိD တင်ပြ ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၅၅၅၅))))    

ေချးေငွ�ှင့်ေချးေငွ�ှင့်ေချးေငွ�ှင့်ေချးေငွ�ှင့် အကူအညီများေပးခြ င်းအကူအညီများေပးခြ င်းအကူအညီများေပးခြ င်းအကူအညီများေပးခြ င်း 

၁၃။ ဦးေဆာင်အဖဲွ>သည် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ စုိက်ပျိ�းေရးလုပ်ငန်း�ှင့် ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်းများ 

လုပ်ကိုင်ရာတွင် သင့်တင့်ေသာ အရင်းအ�ှီးရရှိေရးအတွက် �ှစ်ေပါက်၊ �ှစ်တုိ�ှင့်�ှစ်ရှည် ေချးေငွ 

များကို  ပြ ည်ေထာင်စု ရန်ပုံေငွေဘာင်အတွင်းမှ ထုတ်ေချး ခြ င်း၊ လိုအပ်ေသာ အကူအညီ�ှင့် 

အေထာက်အပံ့များေပးခြ င်းတုိDကို  ပြ �လုပ်�ိုင်ရန်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>မှတစ်ဆင့်  ပြ ည်ေထာင်စု 

လ(တ်ေတာ်၏ ခွင့်ပြ �ချက်ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။  
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၁၄။ ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည် ပုဒ်မ ၁၃ အရ ေချးေငွများ ထုတ်ေချးရာတွင် ထုတ်ေချးမည့် ေငွပမာဏ၊ 

သက်သာေသာ အတိုး�Oန်း၊  ပြ န်ဆပ်ရမည့် ကာလ�ှင့် စည်းကမ်းချက်တုိDကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ>၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၅။ ဦးေဆာင်အဖဲွ>သည် ေချးေငွများ�ှင့် စပ်လျJ်း၍ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းအတွက် 

အရင်းအ�ီှးလုိအပ်ချိန်တွင် ထုတ်ေချး�ုိင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ေရာင်းချ 

�ုိင်သည့်သီး�ံှေပ:ချိန်၊ ေငွေပ:ချိန်တွင်  ပြ န်လည်ေပးဆပ်�ုိင်ေရးအတွက် လည်းေကာင်း သက်ဆုိင်ရာ 

စိုက်ပျိ�းရာသီ၊ ကုန်ထုတ်ရာသီတိDု�ှင့် အချိန်ကိုက်ညီေစရန် ည�ိ�ိOင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၆။ ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည် ေချးေငွ၊ အကူအညီ�ှင့် အေထာက်အပံ့များကို အမှန်တကယ် ခံစားခွင့် 

ရိှသည့် ေတာင်သူလယ်သမားများ လက်ဝယ်သိုD အပြ ည့်အဝရရိှေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၇။ ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည် - 

(က) သဘာဝေဘးအ�Uရာယ်ေ ကL ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆားငန်ေရဝင်ေရာက်၍ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ ပိုးမ(ား၊ ေရာဂါကျေရာက်မO�ှင့် အခြ ားအေကL ာင်းများေ ကL ာင့်ေသာ် 

လည်းေကာင်း ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာေမြ များ၊ လယ်ယာထုတ်ကုန် 

များ�ှင့် လယ်ယာကုန်ထုတ်အရင်းအ�ီှးများ ပျက်စီးဆံုးVOံးလKင် ယင်းေတာင်သူလယ်သမား 

များအတွက် လိုအပ်ေသာ အကူအညီများ�ှင့် အေထာက်အပံ့များရရိှေစရန် စီစJ် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ )  ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ကူညီေထာက်ပံ့မOများေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ကွက်ငယ် ေတာင်သူ 

လယ်သမားများအတွက် ယင်းတုိD၏ ပျက်စီးဆံုးVOံးမO�ှင့်စပ်လျJ်း၍ သက်သာမOရေစရန် 

 ပြ ည်ေထာင်စုဘbာရန်ပုံေငွမှ ထိုက်သင့်ေသာ ပမာဏတစ်ရပ်ကို ကျခံ�ိုင်ေရး 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>သိုD စိစစ်တွက်ချက် တင် ပြ ရမည်။  

၁၈။ ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည် မျိ�းေစ့၊ ဓာတ်ေမြ သL ဇာ၊ ပိုးသတ်ေဆး၊ ေပါင်းသတ်ေဆး�ှင့် စိုက်ပျိ�းေရး 

သိုDမဟုတ် ေမွးမြ Gေရး လုပ်ငန်းသုံး အခြ ားဓာတုေဆးတစ်မျိ�းမျိ�း၏ အာမခံ စံချိန်စံ̀ (န်း ချိ�Dယွင်းမO၊ 

မကုိက်ညီမOေကL ာင့် လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ထိခုိက်ပျက်စီးခြ င်း�ှင့် လယ်ယာကုန်ထုတ် အရင်းအ�ီှးများ 

နစ်နာဆုံးVOံး ခြ င်းတိုD ဖြ စ်ေပ:ပါက သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲ ဥပေဒများ�ှင့်အညီ စစ်ေဆးအေရးယူ 

�ိုင်ေရးအတွက်  ကL ပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၉။ ဦးေဆာင်အဖဲွ>သည် သဘာဝေဘးအ�Uရာယ်ကျေရာက်ခြ င်း သုိDမဟုတ် ကပ်ေဘးေရာဂါ တစ်ခုခု 

ကျေရာက် ခြ င်းေ ကL ာင့် အများ ပြ ည်သူ ကျန်းမာေရးအလိုDငှာ ဥပေဒ�ှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာက 
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ဖျက်ဆီး ခြ င်း၊ သုတ်သင် ခြ င်းခံရေသာ ေမွး မြ Gေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ေတာင်သူလယ်သမား 

များအား လိုအပ်ေသာအကူအညီများ�ှင့် ထိုက်သင့်ေသာ အေထာက်အပံ့များ ရရှိေစရန် စီစJ် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၆၆၆၆))))    

နည်းပညာ၊နည်းပညာ၊နည်းပညာ၊နည်းပညာ၊ သွင်းအားစု�ှင့်သွင်းအားစု�ှင့်သွင်းအားစု�ှင့်သွင်းအားစု�ှင့် ထုတ်လုပ်မOထုတ်လုပ်မOထုတ်လုပ်မOထုတ်လုပ်မO လုပ်ငန်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ပ့ံပိုးကူညီခြ င်းပ့ံပိုးကူညီခြ င်းပ့ံပိုးကူညီခြ င်းပ့ံပိုးကူညီခြ င်း 

၂၀။  ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည် စိုက်ပျိ�းေရး၊ ေမွးမြ Gေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် စပ်လျJ်း၍ ေအာက်ပါတိုDကို 

ေဆာင်ရွက်ရမည် -  

(က) အရည်အေသွးမီသည့် ပုဂXလိကမျိ�းေစ့ သုေတသနလုပ်ငန်းများ�ှင့် ပုဂXလိက မျိ�းေစ့ 

ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ ဖွံ>ဖM ိ�းတိုးတက်လာေရးကို အားေပးကူညီခြ င်း၊ 

( ခ )   ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် ေဒသ၊ ေရေမြ သဘာဝ�ှင့် ကိုက်ညီသည့် ေခတ်မီ 

စိုက်ပျိ�းေရး�ှင့် ေမွး မြ Gေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်တန်ဖိုး 

 မြ �င့်တင်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာများရရှိရန်  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပ အဖွဲ>အစည်းများ�ှင့် 

ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေလ့ကျင့်ပညာေပးခြ င်း၊ 

( ဂ ) မိုးေလဝသ�ှင့် ဇလေဗဒဆုိင်ရာ၊ သဘာဝေဘးအ�Uရာယ်ဆိုင်ရာ၊ ကူးစက်ေရာဂါ 

ဆုိင်ရာ၊ ပိုးမ(ားေရာဂါဆုိင်ရာ�ှင့် အခြ ားသက်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို 

ေတာင်သူလယ်သမားများထံသုိD အလျင်အမြ န်ေရာက်ရိှေရးအတွက် ည�ိ�ိOင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဃ)  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ ေဈးကွက်ရရှိေရးအတွက် ေစျးကွက်�ှင့် ေဈး�Oန်းဆုိင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်များ စုေဆာင်း ဖြ န်Dေဝ ခြ င်း လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေနေသာ 

အဖဲွ>အစည်းများ�ှင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေစျးကွက်ဝင် လယ်ယာထုတ်ကုန်များ 

တုိးမြ �င့်ထုတ်လုပ်�ိုင်ရန် ပံ့ပိုးည�ိ�Oိင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

( င )  ေတာင်သူလယ်သမားများ လုိအပ်ေသာ လယ်ထွန်စက်၊ ေကာက်ရိတ်စက်၊ စပါး ေခe စက် 

စသည့် လယ်ယာသံုး စက်ကိရိယာများကုိ လယ်သမားများ အရစ်ကျ ဝယ်ယူရရိှ�ုိင်ေရး 

အတွက် သက်ဆုိင်ရာ ေငွေရးေကL းေရးအဖဲွ>အစည်းများ�ှင့် ည�ိ�ိOင်းေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊  

( စ )  ေမြ သL ဇာ�ှင့် ပုိးသတ်ေဆးများ ထုတ်လုပ်၊ တင်သွင်း၊  ပြ �ပြ င်၊ ထုပ်ပုိး၊ ေရာင်းချခြ င်းများ 

 ပြ �လုပ်ရာတွင် စံချိန်စံ̀ (န်း�ှင့် ကိုက်ညီ၍ အ�Uရာယ်ကင်းရှင်းပM ီး သံုးစဲွခွင့်ရိှေကL ာင်း 

အာမခံချက်ပါရိှေစေရး�ှင့် အာမခံချက်မပါေသာ  ေြမသL ဇာ�ှင့် ပိုးသတ်ေဆးများ၏ 
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ချိ�Dယွင်းအားနည်းချက်များကို ေတာင်သူလယ်သမားများ အချိန်မီသိရှိ�ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၇၇၇၇))))    

လယ်ယာထုတ်ကုန်များလယ်ယာထုတ်ကုန်များလယ်ယာထုတ်ကုန်များလယ်ယာထုတ်ကုန်များ သင့်တင့်မKတသည့်သင့်တင့်မKတသည့်သင့်တင့်မKတသည့်သင့်တင့်မKတသည့် ေဈး�Oန်း�ှင့်ေဈး�Oန်း�ှင့်ေဈး�Oန်း�ှင့်ေဈး�Oန်း�ှင့် ေဈးကွက်ရရိှရန်ေဈးကွက်ရရိှရန်ေဈးကွက်ရရိှရန်ေဈးကွက်ရရိှရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၂၁။ ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည်  လိုအပ်ပါက ပုဒ်မ ၆ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ လယ်ယာထုတ်ကုန် စီမံခန်Dခွဲေရး 

အဖွဲ>ကို ဖွဲ>စည်းတာဝန်ေပးအပ်�ိုင်သည်။ 

၂၂။ ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည် ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရးကာကွယ်�ိုင်ရန်�ှင့် အကျိ�းစီးပွား 

 မြ �င့်တင်�ိုင်ရန်အလိုDငှာ လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူရန် လိုအပ်လKင် လယ်ယာထုတ်ကုန် 

စီမံခန်Dခဲွေရးအဖဲွ>က တင်ဒါစနစ်အပါအဝင် အခြ ားသင့်ေလျာ်ေသာ နည်းလမ်းများဖြ င့် ဝယ်ယူ�ုိင်ေရး 

စီစJ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၂၃။ ဦးေဆာင်အဖွ>ဲသည် ပုဒ်မ ၂၂ အရ ဝယ်ယူမည့် ေကာက်ပဲသီး�ှံအမျိ�းအစား�ှင့် ဝယ်ယူမည့် 

အစီအစJ်တိDုကို စိစစ်၍  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>သိုD တင်ပြ ရမည်။  

၂၄။ ဦးေဆာင်အဖဲွ>သည် လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ဝယ်ယူရာတွင် လုိအပ်ေသာ ရန်ပံုေငွကုိ  ပြ ည်ေထာင်စု 

ဘbာေငွမှ ကျခံသုံးစွဲ�ိုင်ေရးအတွက်  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွ>ဲသိုD တင်ပြ ခွင့်ပြ �ချက် ရယူရမည်။  

၂၅။  ဖြ စ်ေပ:လာမည့် အေရာင်းအဝယ် အVOံးအမြ တ်စာရင်းဇယားများကုိ ဦးေဆာင်အဖဲွ>က တာဝန် 

ေပးအပ်ေသာ စာရင်းစစ်အဖွဲ>ဖြ င့် စာရင်းစစ်ေဆးရမည်။ 

၂၆။ လယ်ယာထုတ်ကုန် စီမံခန်Dခွဲေရးအဖွ>ဲသည် မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  

သက်ဆုိင်ရာဌာနအဖွဲ>အစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ>များ�ှင့် ဆက်စပ်ည�ိ�ိOင်း ေဆာင်ရွက် 

�ိုင်သည်။  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၈၈၈၈))))    

အေထွေထွအေထွေထွအေထွေထွအေထွေထွ 

၂၇။ မည်သူမဆို ေချးေငွ၊ အကူအညီ�ှင့် အေထာက်အပံ့များကို နည်းလမ်းတစ်မျိ�းမျိ�း ဖြ င့် 

 ဖြ တ်ေတာက်ခြ င်း၊ အလွဲသုံးစားပြ �ခြ င်းတိုDကို ကျGးလွန်ပါက ရာဇသတ်ကC ီးအရ မVိုးမေဖြ ာင့်ေသာ 

သေဘာဖြ င့် အလွဲသုံးစားပြ �မO ကျGးလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၂၈။ လယ်ယာစိုက်ပျိ�းေရး�ှင့် ဆည်ေမြ ာင်းဝန်ကC ီးဌာနသည် ဦးေဆာင်အဖွ>ဲ၏ ကုန်ကျစရိတ်�ှင့် 

Vုံးလုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်ယူစီစJ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 
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၂၉။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က)  လယ်ယာစိုက်ပျိ�းေရး�ှင့် ဆည်ေမြ ာင်းဝန်ကC ီးဌာနသည် ဦးေဆာင်အဖွဲ>�ှင့် ည�ိ�Oိင်း၍ 

လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျJ်း�ှင့် စည်းကမ်းများကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ>၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

( ခ )  ဦးေဆာင်အဖွ>ဲ�ှင့် သက်ဆုိင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကC ီးဌာနများသည် လိုအပ်ေသာ 

အမိန်DေကL ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်D၊ (̀န်ကL ားချက်�ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ ထုတ်ပြ န်�ုိင်သည်။ 

 

 

     ပြ ည်ေထာင်စုသမ?တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ဖဲွ>စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ က.�်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

 

 

   �ိုင်ငံေတာ်သမ?တ          

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ?တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ် 

 

 


