ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး ှင့်
အကျိ းစီးပွားမ
ြ င့်တင်ေရး ဥပေဒ
(၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလ(တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၆၇ ။)
၁၃၇၅ ခု ှစ်၊ သီတင်းက.တ်လဆန်း ၄ ရက်
(၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၈ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလ(တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ5ာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည် ှင့် အဓိပာ7 ယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။ ဤဥပေဒကို ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး ှင့် အကျိ းစီးပွား ြမင့်တင်ေရး
ဥပေဒ ဟု ေခ:တွင်ေစရမည်။
၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာ7 ယ်သက်ေရာက်
ေစရမည် (က) အစိုးရအဖွဲ> ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ?တ ြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ>ကို ဆိုသည်။
( ခ ) ဦးေဆာင်အဖွဲ> ဆိုသည်မာှ ဤဥပေဒအရဖွ>ဲ စည်းေသာ ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရး
ကာကွယ်ေရး ှင့် အကျိ းစီးပွားမ
ြ င့်တင်ေရး ဦးေဆာင်အဖွဲ>ကို ဆိုသည်။
( ဂ ) လုပ်ငန်းအဖွဲ> ဆိုသည်မှာ ဦးေဆာင်အဖွဲ>က ဖွဲ>စည်းေပးေသာ တိုင်းေဒသက
C ီး သိုDမဟုတ်
ြပည်နယ် ှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမရှိ ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး ှင့်
အကျိ းစီးပွားမ
ြ င့်တင်ေရး လုပ်ငန်းအဖွ>ဲ အသီးသီး ကိုဆိုသည်။
(ဃ) ေတာင်သူလယ်သမား ဆိုသည်မာှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတစ်ရပ်ရပ် ှင့် ကိုက်ညီသူကို ဆိုသည် (၁) ေမ
ြ ကို အသုံး ြပ ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားနည်းကို အသုံး ြပ ၍ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း သိုDမဟုတ် ေမွး ြမGေရးလုပ်ငန်း သိုDမဟုတ်
ယင်းလုပ်ငန်း ှစ်ရပ်လုံးကို မိမိ၏ အဓိကအသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းအဖ
ြ စ် မိမိ
ကိုယ်တိုင်လုပ်ကုိင်သူ သိုDမဟုတ် မိမိကုိယ်တုိင် အစJ်တစိုက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ၊
(၂) ဆိုင်ရာ ှစ်တွင် ေမ
ြ ကိုအသုံးြပ ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားနည်းကို အသုံးြပ ၍
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း သိုDမဟုတ် ေမွးြမGေရးလုပ်ငန်း သိုDမဟုတ်
လုပ်ငန်း ှစ်ရပ်လံုးကို မိမိ၏အဓိက အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအဖ
ြ စ် လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ချိန်တစ်ေလKာက်လံုး ကိုယ်တုိင် Cကီး Lကပ် လုပ်ကုိင်သူ၊
(၃) ေမ
ြ ကို အသုံး ြပ ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားနည်းကို အသုံး ြပ ၍ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ရာသီသီး ံှ၊ ဥယျာJ်Mခံသီး ံှ၊ ှစ်ရှည်သီး ံှများ စိုက်ပျိ းထုတ်လုပ်ရန်
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သိုDမဟုတ် စီးပွားဖ
ြ စ် ေမွးြမGေရးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကုိင်ရန် အလိDု ငှာ အရင်းအ ှီး
မတည်စိုက်ထုတ်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ချိန် တစ်ေလKာက်လံုး ကိုယ်တုိင်လုပ်ကိုင်သူ
သိုDမဟုတ် CကီးLကပ်စီမံလုပ်ကုိင်သူ၊
(၄) ေမ
ြ ကို အသုံး ြပ ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားနည်းကို အသုံး ြပ ၍ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွးြမGေရးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်
ေနသူ၊
(၅) စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွး ြမGေရးလုပ်ငန်းများ ှင့် ယင်းတိDု ှင့် ဆက် ွယ်လျက်
ရှိေသာ ထုတ်လုပ်မOလုပ်ငန်း အလိDု ငှာ ေမ
ြ ကိုအသုံး ြပ ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အခ
ြ ားနည်းကို အသုံးြပ ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပျိ းပင်၊ မျိ းေစ့၊ မျိ း ှင့် သားေပါက်များ
ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသူ။
( င ) လုပ်ကွက်ငယ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရထုတြ် ပန်ေသာ နည်းဥပေဒများဖ
ြ င့် သတ်မှတ်သည့်
လုပ်ကွက်ငယ်ကို ဆိုသည်။
( စ ) လယ်ယာထုတ်ကုန် ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း သိုDမဟုတ် ေမွးြမGေရးလုပ်ငန်းမှ
ထွက်ရှိေသာ ထုတ်ကုန်ပစPည်းကို ဆိုသည်။
(ဆ) သွင်းအားစု ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း ှင့် ေမွးြမGေရးလုပ်ငန်းများ စတင်ြပင်ဆင်
သည့် အချိန်မှစ၍ ေစျးကွက်သDုိ တင်ပDုိ ေရာင်းချသည့်အချိန်အထိ ကုန်ကျစရိတ်များ၊
အသုံးချပစPည်းကိရိယာများ၊ စိုက်ထုတ်ရသည့် မိသားစု လုပ်အားများအားလုံးကို ဆိုသည်။
( ဇ ) လယ်ယာကုန်ထုတ်အရင်းအ ီှး ဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း ှင့် ေမွး ြမGေရး
လုပ်ငန်းများ စတင်ြပင်ဆင်သည့်အချိန်မှစ၍ ေစျးကွက်သDုိ တင်ပိDု ေရာင်းချသည့်
အချိန်အထိ ရင်း ှီး ြမ ပ် ံှထားရသည့် သွင်းအားစုများအပါအဝင် လယ်ယာေမ
ြ များ၊
ြပ စုကန်များ၊ ငါးေမွးကန်များ၊ ေမွး ြမGေရးခ
M ံများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစPည်းကိရိယာများ ှင့်
အသုံးချပစPည်းကိရိယာများ အားလုံးကို ဆိုသည်။
( စျ ) လယ်ယာေမ
ြ ဆိုသည်မှာ လယ်ေ ြမ၊ ယာေမ
ြ ၊ ကိုင်းက.န်းေမ
ြ ၊ ေတာင်ယာေမ
ြ ၊
ှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိ းေသာေမ
ြ ၊ ဓနိေ ြမ၊ ဥယျာJ်ေ ြမ ဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက် ပန်းမန်စိုက်ပျိ းသည့် Mခံေ ြမဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေမ
ြ ုက.န်းေမ
ြ ဟု
ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်သည့် ေမ
ြ များကိုဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် Mမိ D
နယ်နိမိတ်၊ ေကျးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ လူေနအိမ်ရာများ၊ ဘာသာေရး အေဆာက်အအုံ ှင့်
ပရဝဏ်များ၊ အများပိုင်ဆုိင်၍ စိုက်ပျိ းေရးအတွက် အသုံးမပ
ြ ေသာ ေမ
ြ များ မပါဝင်။
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အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) အရင်းအ ှီးရရှိေရးအတွက် ေတာင်သူလယ်သမားများအား သင့်တင့်ေသာ ေချးေငွ ှင့်
အကူအညီများေပး၍ အေထာက်အကူြပ ရန်၊
( ခ ) ထုတ်လုပ်မO တိုးတက်ေရးအတွက် ေတာင်သူလယ်သမားများအား နည်းပညာ၊
သွင်းအားစု ှင့် ထုတ်လုပ်မOလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတိDု ကို လွယ်ကူအဆင်ေ ြပစွာ ပံ့ပိုးေပး ိုင်
ေရး စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊
( ဂ ) လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ေရာင်းချရာတွင် သင့်တင့်မKတသည့် ေဈး Oန်း ှင့် ေဈးကွက်
ရရှိေရးတိုDအတွက် ေတာင်သူလယ်သမားများကိုကူညီေဆာင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) လုပ်ကွက်ငယ် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး ှင့် အကျိ းစီးပွား
ြမင့်တင်ေရးကို ထိေရာက်စာွ ေဆာင်ရွက်ရန်၊
( င ) သဘာဝေဘးအ Uရာယ်တစ်စံုတစ်ရာေက
L ာင့် ပျက်စီးဆုံးVOံးမOများ ှင့် ထိခိုက်နစ်နာမO
များအတွက် ကူညီေထာက်ပ့ံမOများကို အတတ် ုိင်ဆံုး အေထာက်အကူြပ ပံ့ပိုးရန်။
အခန်း(၃)
ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး ှင့် အကျိ းစီးပွားမ
ြ င့်တင်ေရး ဦးေဆာင်အဖွဲ>
ဖွဲ>စည်းြခင်း ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၄။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>သည် ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး ှင့် အကျိ း

စီးပွား ြမ င့်တင်ေရး လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ဦးေဆာင်အဖွဲ>ကို ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရ၊
လယ်ယာစိုက်ပျိ းေရး ှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန် Cကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် Cကီး၊ ေမွးြမGေရး၊ ေရလုပ်ငန်း ှင့်
ေကျးလက်ေဒသဖွံ>Mဖိ းေရးဝန် Cကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် Cကီး ှင့် စီးပွားေရး ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး
ဝန် Cကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် CကီးတိုDကို ဦးေဆာင်ေစ Mပီး ေအာက်ပါပုဂXိ လ်များဖ
ြ င့် ဖွဲ>စည်းရမည်(က) သင့်ေလျာ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုဝန် Cကီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊
( ခ ) ေတာင်သူလယ်သမားများအား ကိုယ်စားပ
ြ ေသာ အဖွဲ>အစည်းများ ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ
အခ
ြ ားအဖွဲ>အစည်းများမှ ပုဂXိ လ်များ။
၅။

ဦးေဆာင်အဖွဲ>၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် အကျိ းစီးပွားဖ
ြ စ်ထွန်းေစေသာ သီး ှံများကို လွတ်လပ်စွာ
စိုက်ပျိ းထုတ်လုပ် ေရာင်းချ ုိင်ရန် ကူညီေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ခ ) ေဒသ ှင့်ကိုက်ညီေသာသီး ံှပံုစံမှန်ကန်စွာေရွးချယ်စုိက်ပျိ း ိုင်ရန် ပညာေပးခ
ြ င်း၊
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( ဂ ) ေတာင်သူလယ်သမားများအား စိုက်ပျိ းထုတ်လုပ်မO လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့်
အချိန်၌ ေချးေငွ ှင့် အကူအညီများ စီစJ်ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဃ) လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို ြပည်တွင်း၌လွတ်လပ်စွာ သယ်ယူေရာင်းချခွင့် ှင့် ြပည်ပသိုD
တရားဝင် တင်ပိုDခွင့်ရရှိေရးတိုDအတွက် ကူညီေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
( င ) စိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွးြမGေရးနည်းပညာများ ဖွံ>Mဖိ းတိုးတက်ေရးအတွက် ေခတ်မီနည်းပညာ ှင့်
သွင်းအားစုတိုDကို ပံ့ပိုးကူညီြခင်း၊ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ထူေထာင်ြခင်း ှင့် အားေပးခ
ြ င်း၊
( စ ) ေတာင်သူလယ်သမားများအား လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို အာမခံထားသည့် စနစ်၊
ကုန်ေလှာင်Vုံများတွင် အပ် ှံသည့်စနစ်၊ သီး ှံအေပါင်ထားသည့် စနစ် ှင့် စိုက်ပျိ း
ေရး ှင့် ေမွး ြမGေရးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိ းတူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် စနစ်တိုD ှင့်
အေလ့အကျင့်များ ရရှိေစရန် အားေပးကူညီြခင်း၊
(ဆ) ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို သင့်တင့်မKတသည့် ေစျး Oန်း
ရရှိေစရန် ေစျးကွက် ှင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
( ဇ ) လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို ြပည်ပသိDု တင်ပDုိ ေရာင်းချရာတွင် ကုန်သွယ်ဖက် ိုင်ငံ
များထံမှ တင်သွင်းခွင့်ခဲွတမ်းများ စJ်ဆက်မြပတ်ရရှိေရးကို သက်ဆုိင်ရာ ြပည်ေထာင်စု
ဝန် Cကီးဌာနများ ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ လယ်ယာထုတ်ကုန် အမျိ းအစားအလိုက်
ဖွဲ>စည်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် ုိင်ငံတကာအဖွ>ဲ အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ>အစည်း
များ ှင့် ဆက်သွယ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( စျ ) လယ်ယ ာထုတ်ကုန်ေစျးကွက ် ှင ့် ေစျး Oန်း ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
ကျယ်ကျယ် ြပန်D ြပန်D အချိန်မီ သိရှိရန် ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ည) ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးများ ှင့် လယ်ယာေမ
ြ လုပ်ပုိင်ခွင့် လုံMခ ံ
စိတ်ချေရးတိုD ှင့်စပ်လျJ်း၍ ေတာင်သူလယ်သမားများအား ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း
ှင့် အကာအကွယ်ေပးခ
ြ င်း၊
( ဋ ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရး ှင့် အကျိ းစီးပွားကို
အဟန်Dအတားဖ
ြ စ်ေစေသာ ြပ5ာန်းချက်များရှိပါက ြပင်ဆင်ြပ5ာန်း ုိင်ေရးအတွက်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွ>ဲ မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုလ(တ်ေတာ်သDုိ တင်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဌ ) သဘာဝေဘးအ Uရာယ်ေ Lကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပိုးမ(ား၊ ေရာဂါကျေရာက်မO ှင့်
အခ
ြ ားေသာ အေက
L ာင်းများေက
L ာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လယ်ယာေမ
ြ ှင့် စိုက်ပျိ း
သီး ှံထိခိုက်ပျက်စီးမOများ Cကံ ေတွ>ရေသာ လုပ်ကွက်ငယ်ေတာင်သူ လယ်သမားအား
အထူးဦးစားေပး ကူညီေထာက်ပ့ံ ြခင်း၊
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( ဍ ) မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်
သက်ဆိုင်ရာ ြပ ည်ေထာင်စုဝန် Cက ီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသ Cက ီး သိုDမဟုတ် ြပ ည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ>၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဆိုင်ရာ အုပ်ချ ပ်မOအဖွဲ>အစည်း၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ>အစည်းများ ှင့် ပူးေပါင်းညိ Oိင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း။
၆။

ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည်(က) လိုအပ်ပါက လယ်ယာထုတ်ကုန်စီမံခန်Dခဲွေရးအဖွ>ဲ ဖွဲ>စည်း Mပီး လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
သတ်မှတ် ိုင်သည်။
( ခ ) လယ်ယာထုတ်ကုန် စီမံခန်Dခဲွေရးအဖွ>ဲ က တင် ြပေသာ ဝယ်ယူမည့်ေကာက်ပဲသီး ှံ
အမျိ းအစား ှင့်ဝယ်ယူမည့် အစီအစJ်တိုDကုိ စိစစ်၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>သိုD
တင်ြပရမည်။

၇။

ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက် ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ သိုDမဟုတ် လုပ်ငန်းအဖွဲ>များကို
တိုင ်းေဒသ Cက ီး အစိုး ရအဖွဲ> ၊ ြပ ည်နယ်အစိုး ရအဖွဲ> ၊ ြပ ည်ေထာင်စ ုနယ်ေ ြမ ဆိုင ်ရာ အုပ ်ခ ျ ပ်မO
အဖွဲ>အစည်းတိုDမှ သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂXိ လ်များ၊ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အေတွ>အ Cက ံ ရှိသူများ ြဖ င့်
ဖွဲ>စည်းတာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်။

၈။

အခန်း(၄)
ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရးကာကွယ်ြခင်း ှင့် အကျိ းစီးပွားမ
ြ င့်တင်ြခင်း
ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် ေတာင်သူလယ်သမားများအား ေအာက်ပါအခွင့်အေရးများကို ရရှိေစရန်

ညိ ိOင်းကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရမည် (က)

ိုင်ငံေတာ်၏ အဓိကစားသုံးသီး ံှြဖစ်သည့် ဆန်စပါးစိုက်ပျိ းမOကုိ မထိခုိက်ေစဘဲ မိမိတိုD
လယ်ေြမေပ:တွင် မိမိတDုိ Cကိ က် ှစ်သက်သည့်သီး ံှကုိ လွတ်လပ်စာွ ေရွးချယ်စိုက်ပျိ းခွင့်၊

( ခ ) သင့်တင့်ေသာ စိုက်ပျိ းစရိတ်ေချးေငွများ ေချးယူခွင့်၊
( ဂ ) လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို လွတ်လပ်စွာ သယ်ယူခွင့် ှင့် ေရာင်းချခွင့်၊
(ဃ) လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို အာမခံထားရှိခွင့်၊
( င ) တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်အညီ ေတာင်သူလယ်သမားအသင်းအဖွ>ဲ သိုDမဟုတ် အစည်းအVုံးများ
ဖွဲ>စည်းေဆာင်ရွက်ခွင့်။
၉။

ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် ေတာင်သူလယ်သမားများ ရသင့်ရထိုက်ေသာ ေအာက်ပါအခွင့်အေရး

များ ှင့် အကျိ းစီးပွားများကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည် (က) ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် ဥပေဒ ှင့်အညီ လိုအပ်
သလို ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
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( ခ ) ေတာင်သူလယ်သမားများ လိုအပ်သည့် သွင်းအားစုများရရှိေစေရး ှင့် ေမ
ြ ယာ ှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့်အညီ အကျိ းခံစားခွင့်ရရှိေစေရးအတွက်
ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
( ဂ ) ေတာင်သူလယ်သမားများ စိုက်ပျိ းထုတ်လုပ်သည့် ေကာက်ပဲသီး ှံများ သင့်တင့်
မKတသည့် ေစျး Oန်း ှင့် ေစျးကွက်ရရှိရန် ညိ Oိင်းေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဃ) တည်ဆဲဥပေဒများ ှင့် ညီ`ွတ်မOမရှိေသာ တရားမKတမOမရှိသည့် ေမ
ြ ယာသိမ်းဆည်း
ြခင်းများ မဖ
ြ စ်ေပ:ေစရန် ကာကွယ်ေပးခ
ြ င်း၊
( င ) လယ်ယာလုပ်သားများ၏ ရထိုက်ေသာ အခွင့်အေရးများကို အပ
ြ ည့်အဝရရှိေစရန်
ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း။
၁၀။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် လုပ်ကွက်ငယ်ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ ရသင့်ရထိုက်ေသာ အခွင့်အေရး
များကို ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပး ုိင်ရန် ှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အကျိ း
စီးပွားကို ထိေရာက်စွာ ြမင့်တင် ိုင်ရန် လိုအပ်ေသာအစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၁။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် လက်မOလယ်ယာမှ စက်မOလယ်ယာသိDု ကူးေပ
ြ ာင်း ုိင်ေရးအတွက် လိုအပ်
ေသာ နည်းပညာ၊ အရင်းအ ှီး၊ စက်ပစPည်း၊ ကုန် Lကမ်း အစရှိသည်တDုိ ကုိ ညိ Oိင်းဆက်စပ် ြဖည့်ဆည်း
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၁၂။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် စိုက်ပျိ းေရရရှိမO၊ ကုန်ထုတ်လမ်းများ ေဖာ်ထုတ်ဆက်သွယ်မOတိုDကို ိုင်ငံ
တစ်ဝန်း မKတစွာ တစ်Mပိ င်တည်း ဖွံ> Mဖိ းတိုးတက်လာေစေရးအတွက် အမျိ းသားစီမံကိန်း ချမှတ်Mပီး
ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ>သိုD တင်ြပေဆာင်ရွက်
ရမည်။
အခန်း(၅)
ေချးေငွ ှင့် အကူအညီများေပးခ
ြ င်း
၁၃။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း ှင့် ေမွးြမGေရးလုပ်ငန်းများ
လုပ်ကိုင်ရာတွင် သင့်တင့်ေသာ အရင်းအ ီှးရရှိေရးအတွက် ှစ်ေပါက်၊ ှစ်တုိ ှင့် ှစ်ရှည် ေချးေငွ
များကို ြပ ည်ေထာင်စု ရန်ပုံေငွေဘာင်အတွင်းမှ ထုတ်ေချး ြခ င်း၊ လိုအပ်ေသာ အကူအညီ ှင့်
အေထာက်အပံ့များေပးခ
ြ င်းတိုDကို ြပ လုပ် ုိင်ရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွ>ဲ မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စု
လ(တ်ေတာ်၏ ခွင့်ြပ ချက်ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်။

7

၁၄။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် ပုဒ်မ ၁၃ အရ ေချးေငွများ ထုတ်ေချးရာတွင် ထုတ်ေချးမည့် ေငွပမာဏ၊
သက်သာေသာ အတိုး Oန်း၊ ြပန်ဆပ်ရမည့် ကာလ ှင့် စည်းကမ်းချက်တုိDကုိ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ>၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ရမည်။
၁၅။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် ေချးေငွများ ှင့် စပ်လျJ်း၍ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းအတွက်
အရင်းအ ှီးလိုအပ်ချိန်တွင် ထုတ်ေချး ုိင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ေရာင်းချ
ိုင်သည့်သီး ှံေပ:ချိန်၊ ေငွေပ:ချိန်တွင် ြပန်လည်ေပးဆပ် ုိင်ေရးအတွက် လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ
စိုက်ပျိ းရာသီ၊ ကုန်ထုတ်ရာသီတိုD ှင့် အချိန်ကိုက်ညီေစရန် ညိ ိOင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၆။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် ေချးေငွ၊ အကူအညီ ှင့် အေထာက်အပံ့များကို အမှန်တကယ် ခံစားခွင့်
ရှိသည့် ေတာင်သူလယ်သမားများ လက်ဝယ်သိုD အပ
ြ ည့်အဝရရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၇။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် (က) သဘာဝေဘးအ Uရာယ်ေ Lကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆားငန်ေရဝင်ေရာက်၍ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ပိုးမ(ား၊ ေရာဂါကျေရာက်မO ှင့် အခ
ြ ားအေက
L ာင်းများေ Lကာင့်ေသာ်
လည်းေကာင်း ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာေမ
ြ များ၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်
များ ှင့် လယ်ယာကုန်ထုတ်အရင်းအ ီှးများ ပျက်စီးဆုံးVOံးလKင် ယင်းေတာင်သူလယ်သမား
များအတွက် လိုအပ်ေသာ အကူအညီများ ှင့် အေထာက်အပံ့များရရှိေစရန် စီစJ်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ကူညီေထာက်ပ့ံမOများေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ကွက်ငယ် ေတာင်သူ
လယ်သမားများအတွက် ယင်းတိုD၏ ပျက်စီးဆုံးVOံးမO ှင့်စပ်လျJ်း၍ သက်သာမOရေစရန်
ြပ ည်ေထာင်စုဘbာရန်ပုံေငွမှ ထိုက်သင့်ေသာ ပမာဏတစ်ရပ်ကို ကျခံ ိုင်ေရး
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွ>ဲ သိDု စိစစ်တွက်ချက် တင် ြပရမည်။
၁၈။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် မျိ းေစ့၊ ဓာတ်ေ ြမ Lသဇာ၊ ပိုးသတ်ေဆး၊ ေပါင်းသတ်ေဆး ှင့် စိုက်ပျိ းေရး
သိုDမဟုတ် ေမွး ြမGေရး လုပ်ငန်းသုံး အခ
ြ ားဓာတုေဆးတစ်မျိ းမျိ း၏ အာမခံ စံချိန်စံ`(န်း ချိ Dယွင်းမO၊
မကိုက်ညီမOေLကာင့် လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ထိခိုက်ပျက်စီးြခင်း ှင့် လယ်ယာကုန်ထုတ် အရင်းအ ှီးများ
နစ်နာဆုံးVOံး ြခ င်းတိုD ြဖ စ်ေပ:ပါက သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲ ဥပေဒများ ှင့်အညီ စစ်ေဆးအေရးယူ
ိုင်ေရးအတွက် Lကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၉။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် သဘာဝေဘးအ Uရာယ်ကျေရာက်ြခင်း သိုDမဟုတ် ကပ်ေဘးေရာဂါ တစ်ခုခု
ကျေရာက် ြခ င်းေ Lက ာင့် အများ ြပ ည်သူ ကျန်းမာေရးအလိုDငှာ ဥပေဒ ှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာက
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ဖျက်ဆီး ြခ င်း၊ သုတ်သင် ြခ င်းခံရေသာ ေမွး ြမ Gေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ေတာင်သူလယ်သမား
များအား လိုအပ်ေသာအကူအညီများ ှင့် ထိုက်သင့်ေသာ အေထာက်အပံ့များ ရရှိေစရန် စီစJ်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၆)
နည်းပညာ၊ သွင်းအားစု ှင့် ထုတ်လုပ်မO လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီြခင်း
၂၀။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် စိုက်ပျိ းေရး၊ ေမွး ြမGေရးလုပ်ငန်းများ ှင့် စပ်လျJ်း၍ ေအာက်ပါတိုDကို
ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) အရည်အေသွးမီသည့် ပုဂXလိကမျိ းေစ့ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ှင့် ပုဂXလိက မျိ းေစ့
ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ ဖွံ> Mဖိ းတိုးတက်လာေရးကို အားေပးကူညီြခင်း၊
( ခ ) ေတာင်သူလယ်သမားများအတွက် ေဒသ၊ ေရေမ
ြ သဘာဝ ှင့် ကိုက်ညီသည့် ေခတ်မီ
စိုက်ပျိ းေရး ှင့် ေမွး ြမ Gေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်တန်ဖိုး
ြမ င့်တင်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာများရရှိရန် ြပ ည်တွင်း ြပ ည်ပ အဖွဲ>အစည်းများ ှင့်
ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေလ့ကျင့်ပညာေပးခ
ြ င်း၊
( ဂ ) မိုးေလဝသ ှင့် ဇလေဗဒဆိုင်ရာ၊ သဘာဝေဘးအ Uရာယ်ဆုိင်ရာ၊ ကူးစက်ေရာဂါ
ဆိုင်ရာ၊ ပိုးမ(ားေရာဂါဆိုင်ရာ ှင့် အခ
ြ ားသက်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို
ေတာင်သူလယ်သမားများထံသDုိ အလျင်အြမန်ေရာက်ရိှေရးအတွက် ညိ ိOင်းေဆာင်ရွကြ် ခင်း၊
(ဃ) ြပည်တွင်း ြပည်ပ ေဈးကွက်ရရှိေရးအတွက် ေစျးကွက် ှင့် ေဈး Oန်းဆိုင်ရာ သတင်း
အချက်အလက်များ စုေဆာင်း ြဖ န်Dေဝ ြခ င်း လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေနေသာ
အဖွဲ>အစည်းများ ှင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေစျးကွက်ဝင် လယ်ယာထုတ်ကုန်များ
တိုး ြမင့်ထုတ်လုပ် ိုင်ရန် ပံ့ပိုးညိ Oိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( င ) ေတာင်သူလယ်သမားများ လိုအပ်ေသာ လယ်ထွန်စက်၊ ေကာက်ရိတ်စက်၊ စပါး ေခ
e စက်
စသည့် လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများကို လယ်သမားများ အရစ်ကျ ဝယ်ယူရရှိ ိုင်ေရး
အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ေငွေရးေက
L းေရးအဖွ>ဲ အစည်းများ ှင့် ညိ ိOင်းေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
( စ ) ေမ
ြ Lသဇာ ှင့် ပိုးသတ်ေဆးများ ထုတ်လုပ်၊ တင်သွင်း၊ ြပ ြပင်၊ ထုပ်ပုိး၊ ေရာင်းချခ
ြ င်းများ
ြပ လုပ်ရာတွင် စံချိန်စံ`(န်း ှင့် ကိုက်ညီ၍ အ Uရာယ်ကင်းရှင်းMပီး သုံးစွဲခွင့်ရှိေ Lကာင်း
အာမခံချက်ပါရှိေစေရး ှင့် အာမခံချက်မပါေသာ ေြမ Lသဇာ ှင့် ပိုးသတ်ေဆးများ၏
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ချိ Dယွင်းအားနည်းချက်များကို ေတာင်သူလယ်သမားများ အချိန်မီသိရှိ ိုင်ေရး
ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
အခန်း(၇)
လယ်ယာထုတ်ကုန်များ သင့်တင့်မKတသည့် ေဈး Oန်း ှင့် ေဈးကွက်ရရှိရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း
၂၁။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် လိုအပ်ပါက ပုဒ်မ ၆ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ လယ်ယာထုတ်ကုန် စီမံခန်Dခွဲေရး
အဖွဲ>ကို ဖွဲ>စည်းတာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်။
၂၂။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် ေတာင်သူလယ်သမား အခွင့်အေရးကာကွယ် ုိင်ရန် ှင့် အကျိ းစီးပွား
ြမင့်တင် ိုင်ရန်အလိုDငှာ လယ်ယာထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူရန် လိုအပ်လKင် လယ်ယာထုတ်ကုန်
စီမံခန်Dခွဲေရးအဖွဲ>က တင်ဒါစနစ်အပါအဝင် အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်ေသာ နည်းလမ်းများဖ
ြ င့် ဝယ်ယူ ိုင်ေရး
စီစJ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၃။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် ပုဒ်မ ၂၂ အရ ဝယ်ယူမည့် ေကာက်ပဲသီး ှံအမျိ းအစား ှင့် ဝယ်ယူမည့်
အစီအစJ်တိုDကို စိစစ်၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွ>ဲ သိDု တင်ြပရမည်။
၂၄။ ဦးေဆာင်အဖွဲ>သည် လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ဝယ်ယူရာတွင် လိုအပ်ေသာ ရန်ပုံေငွကုိ ြပည်ေထာင်စု
ဘbာေငွမှ ကျခံသုံးစွဲ ိုင်ေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွ>ဲ သိDု တင်ြပခွင့်ြပ ချက် ရယူရမည်။
၂၅။

ြဖစ်ေပ:လာမည့် အေရာင်းအဝယ် အVOံးအမ
ြ တ်စာရင်းဇယားများကို ဦးေဆာင်အဖွဲ>က တာဝန်

ေပးအပ်ေသာ စာရင်းစစ်အဖွဲ> ြဖင့် စာရင်းစစ်ေဆးရမည်။
၂၆။ လယ်ယာထုတ်ကုန် စီမံခန်Dခဲွေရးအဖွ>ဲ သည် မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ>အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွ>ဲ များ ှင့် ဆက်စပ်ညိ ိOင်း ေဆာင်ရွက်
ိုင်သည်။
အခန်း(၈)
အေထွေထွ
၂၇။ မည်သူမဆို ေချးေငွ၊ အကူအညီ ှင့် အေထာက်အပံ့များကို နည်းလမ်းတစ်မျိ းမျိ း ြဖ င့်
ြဖတ်ေတာက်ြခင်း၊ အလွဲသုံးစားပ
ြ ြခင်းတိDု ကုိ ကျGးလွန်ပါက ရာဇသတ် Cကီးအရ မVိုးမေဖ
ြ ာင့်ေသာ
သေဘာဖ
ြ င့် အလွဲသုံးစားပ
ြ မO ကျGးလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၈။ လယ်ယာစိုက်ပျိ းေရး ှင့် ဆည်ေ ြမာင်းဝန် Cကီးဌာနသည် ဦးေဆာင်အဖွ>ဲ ၏ ကုန်ကျစရိတ် ှင့်
Vုံးလုပ်ငန်းများအတွက် တာဝန်ယူစီစJ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
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၂၉။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) လယ်ယာစိုက်ပျိ းေရး ှင့် ဆည်ေ ြမာင်းဝန် Cကီးဌာနသည် ဦးေဆာင်အဖွ>ဲ ှင့် ညိ ိOင်း၍
လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျJ်း ှင့် စည်းကမ်းများကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ
အဖွဲ>၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန် ုိင်သည်။
( ခ ) ဦးေဆာင်အဖွဲ> ှင့် သက်ဆုိင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် Cကီးဌာနများသည် လိုအပ်ေသာ
အမိန်DေLကာ်ြငာစာ၊ အမိနD် ၊ `(န်Lကားချက် ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ?တြမန်မာ ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ>စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ က. ု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

ုိင်ငံေတာ်သမ?တ
ြပည်ေထာင်စုသမ?တ ြမန်မာ ုိင်ငံေတာ်

