ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားၿမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒ
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၂ ။)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၄ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
အခန္း(၁)
အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။

ဤဥပေဒကို ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား
ၿမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။

ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္
သက္ေရာက္ေစရမည္ (က)

အစိုးရအဖြဲ႔

ဆိုသည္မွာ

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊

ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဆိုသည္။
(ခ)

ဦးေဆာင္အဖြ႔ဲ
လယ္သမား

ဆိုသည္မွာ
အခြင့္အေရး

ဤဥပေဒအရ
ကာကြယ္ေရးႏွင့္

ဖြဲ႔စည္းေသာ

ေတာင္သူ

အက်ိဳးစီးပြားၿမႇင့္တင္ေရး

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကို ဆိုသည္။
(ဂ)

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဆိုသည္မွာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔က ဖြဲ႔စည္းေပးေသာ တိုင္းေဒသႀကီး
သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမရိွ ေတာင္သူ လယ္သမား
အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္

အက်ိဳးစီးပြား

ၿမႇင့္တင္ေရး

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

အသီးသီးကို ဆိုသည္။
(ဃ)

ေတာင္သူလယ္သမား

ဆိုသည္မွာ

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

ကိုက္ညီသူကို ဆိုသည္ (၁)

ေၿမကို အသံုးၿပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၿခားနည္းကို အသံုးၿပဳ၍

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ေမြးၿမဴေရး
လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္း နွစ္ရပ္လံုးကို မိမိ၏ အဓိက
အသက္ေမြး

ဝမ္းေက်ာင္းအၿဖစ္

မိမိကိုယ္တိုင္

လုပ္ကိုင္သူ

သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ၊
(၂)

ဆိုင္ရာနွစ္တြင္
နည္းကို

ေၿမကိုအသံုးၿပဳ၍

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အသံုးၿပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အၿခား

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း

သို႔မဟုတ္ ေမြးၿမဴေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းနွစ္ရပ္လံုးကို
မိမိ၏ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအၿဖစ္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခိ်န္
တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကိုယ္တိုင္ႀကီးႀကပ္လုပ္ကိုင္သူ၊
(၃)

ေၿမကို အသံုးၿပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၿခားနည္းကို အသံုးၿပဳ၍
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရာသီသီးနံွ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံသီးနံွ၊ နွစ္ရွည္ သီးနံွမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားၿဖစ္ ေမြးၿမဴေရး လုပ္ငန္းကို
လုပ္ကိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အရင္းအနီွး မတည္စိုက္ထုတ္၍ လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ခိ်န္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကိုယ္တိုင္ လုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္
ႀကီးႀကပ္စီမံ လုပ္ကိုင္သူ၊

(၄)

ေၿမကို အသံုးၿပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၿခားနည္းကို အသံုးၿပဳ၍
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊ ေမြးၿမဴေရး လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ၊

(၅)

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊

ေမြးၿမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ယင္းတို႔ႏွင့္

ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရိွေသာ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း အလို႔ငွာ ေၿမကို
အသံုးၿပဳ၍

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ပ်ိဳးပင္၊

အၿခားနည္းကို
မ်ိဳးေစ့၊

အသံုးၿပဳ၍

မ်ိဳးႏွင့္သားေပါက္မ်ား

ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ။
(င)

လုပ္ကြက္ငယ္ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္ေသာ နည္းဥပေဒ
မ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ကြက္ငယ္ကို ဆိုသည္။

(စ)

လယ္ယာထုတ္ကုန္ ဆိုသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ေမြးၿမဴေရး
လုပ္ငန္းမွ ထြက္ရိွေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို ဆိုသည္။

(ဆ)

သြင္းအားစု ဆိုသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးၿမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား
စတင္ၿပင္ဆင္သည့္

အခိ်န္မွစ၍

ေစ်းကြက္သို႔

တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္

အခိ်န္အထိ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အသံုးခ်ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ စိုက္ထုတ္
ရသည့္ မိသားစုလုပ္အားမ်ား အားလံုးကို ဆိုသည္။
(ဇ)

လယ္ယာကုန္ထုတ္အရင္းအနီွး

ဆိုသည္မွာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

ေမြးၿမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ၿပင္ဆင္သည့္ အခိ်န္မွစ၍ ေစ်းကြက္သို႔
တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ အခိ်န္အထိ ရင္းနီွးၿမဳပ္နံွထားရသည့္ သြင္းအားစုမ်ား
အပါအဝင္

လယ္ယာေၿမမ်ား၊

ေမြးၿမဴေရးၿခံမ်ား၊

ၿပဳစုကန္မ်ား၊
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းသံုး

ငါးေမြးကန္မ်ား၊
အသံုးခ်ပစၥည္း

ကိရိယာမ်ား အားလံုးကို ဆိုသည္။
(စ်)

လယ္ယာေၿမ

ဆိုသည္မွာ

လယ္ေၿမ၊

ယာေၿမ၊

ကိုင္းကြ်န္းေၿမ၊

ေတာင္ယာေၿမ၊ နွစ္ရွည္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာေၿမ၊ ဓနိေၿမ၊ ဥယ်ာဥ္ေၿမဟု
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ၿခံေၿမဟု
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၿမနုကြ်န္းေၿမဟုေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္သည့္
ေၿမမ်ားကို

ဆိုသည္။

ယင္းစကားရပ္တြင္

ၿမိဳ႕

နယ္နိမိတ္၊

ေက်းရြာ

နယ္နိမိတ္ အတြင္းရိွ လူေနအိမ္ရာမ်ား၊ ဘာသာေရး အေဆာက္ အအံုႏွင့္
ပရဝဏ္မ်ား၊ အမ်ားပိုင္ဆိုင္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသံုးမၿပဳေသာ ေၿမမ်ား
မပါဝင္။
အခန္း(၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္ (က)

အရင္းအနီွး ရရိွေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား သင့္တင့္ေသာ
ေခ်းေငြႏွင့္ အကူအညီ မ်ားေပး၍ အေထာက္အကူၿပဳရန္၊

(ခ)

ထုတ္လုပ္မႈ

တိုးတက္ေရးအတြက္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား

နည္းပညာ၊ သြင္းအားစုႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာတို႔ကို လြယ္ကူ
အဆင္ေၿပစြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဂ)

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေစ်းနႈန္းႏွင့္
ေစ်းကြက္

ရရိွေရးတို႔အတြက္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို

ကူညီ

ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ဃ)

လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး
ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ၿမႇင့္တင္ေရးကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(င)

တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္

သဘာဝေဘးအနၲရာယ္
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္

ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္

ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို

အတတ္ႏိုင္ဆံုး

အေထာက္အကူၿပဳ ပံ့ပိုးရန္။
အခန္း(၃)
ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ၿမႇင့္တင္ေရး
ဦးေဆာင္အဖြ႔ဲ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၄။

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး
ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ၿမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကို
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊
ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊
ဝန္ႀကီးဌာန၊

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္
ေမြးၿမဴေရး၊

ေရလုပ္ငန္းႏွင့္

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္

စီးပြားေရးႏွင့္

ဆည္ေၿမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတို႔ကို ဦးေဆာင္ေစၿပီး ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္
ဖြဲ႔စည္းရမည္(က)

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

(ခ)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား

ကိုယ္စားၿပဳေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အၿခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။
၅။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္-

(က)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္
သီးနံွမ်ားကို

လြတ္လပ္စြာ

အက်ိဳးစီးပြား

ၿဖစ္ထြန္းေစေသာ

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္

ကူညီ

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(ခ)

ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ

သီးနံွပံုစံမွန္ကန္စြာ

ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္

ပညာေပးၿခင္း၊
(ဂ)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား
လိုအပ္သည့္

အခိ်န္၌

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ

ေခ်းေငြႏွင့္

အကူအညီမ်ား

လုပ္ငန္းအတြက္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္

ေပးၿခင္း၊
(ဃ)

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားကို
ေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္

ၿပည္ပသို႔

ၿပည္တြင္း၌
တရားဝင္

လြတ္လပ္စြာ
တင္ပို႔ခြင့္

သယ္ယူ

ရရိွေရးတို႔အတြက္

ကူညီေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(င)

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ေမြးၿမဴေရးနည္းပညာမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

ေခတ္မီနည္းပညာႏွင့္ သြင္းအားစု တို႔ကို ပံ့ပိုးကူညီၿခင္း၊ သုေတသန
လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ၿခင္းႏွင့္ အားေပးၿခင္း၊
(စ)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားကို

အာမခံ

ထားသည့္ စနစ္၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားတြင္ အပ္နံွသည့္စနစ္၊ သီးနံွ အေပါင္
ထားသည့္ စနစ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးၿမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္

စနစ္တို႔ႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ား

ရရိွေစရန္

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားကို

သင့္တင့္

အားေပး ကူညီၿခင္း၊
(ဆ)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
မွ်တသည့္

ေစ်းနႈန္းရရိွေစရန္

ေစ်းကြက္ႏွင့္ခိ်တ္ဆက္

ေဆာင္ရြက္

ေပးၿခင္း၊
(ဇ)

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားကို

ၿပည္ပသို႔

တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္

ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ တင္သြင္းခြင့္ ခဲြတမ္းမ်ား စဥ္ဆက္မၿပတ္
ရရိွေရးကို

သက္ဆိုင္ရာ

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊

လယ္ယာထုတ္ကုန္

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

အမ်ိဳးအစားအလိုက္

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ဖြဲ႔စည္း

ေဒသဆိုင္ရာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(ဈ)

လယ္ယာထုတ္ကုန္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းနႈန္းဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္
အလက္မ်ား

က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔

အခိ်န္မီသိရိွရန္

ဆက္စပ္

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(ည)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရးတို႔ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

လယ္ယာေၿမ

ေတာင္သူလယ္သမား

မ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးၿခင္း၊
(ဋ)

တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္

ေတာင္သူလယ္သမား

အခြင့္အေရးႏွင့္

အက်ိဳးစီးပြားကို အဟန္႔အတား ၿဖစ္ေစေသာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရိွပါက
ၿပင္ဆင္

ၿပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ၿပေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(ဌ)

သဘာဝေဘးအနၲရာယ္ေႀကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ပိုးမႊား၊

ေရာဂါ

က်ေရာက္မႈႏွင့္ အၿခားေသာ အေႀကာင္းမ်ားေႀကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
လယ္ယာေၿမႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးသီးနံွ
လုပ္ကြက္ငယ္

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား

ေတာင္သူလယ္သမားအား

ႀကံဳေတြ႔ရေသာ

အထူးဦးစားေပး

ကူညီ

ေထာက္ပံ့ၿခင္း၊
(ဍ)

မိမိ၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ထိေရာက္စြာ

သက္ဆိုင္ရာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ၿပည္ေထာင္စု နယ္ေၿမ
ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းညိႇနႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။
၆။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္(က)

လိုအပ္ပါက လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ငန္း

တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
(ခ)

လယ္ယာထုတ္ကုန္

စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖြဲ႔က

တင္ၿပေသာ

ဝယ္ယူမည့္

ေကာက္ပဲသီးနံွ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဝယ္ယူမည့္ အစီအစဥ္တို႔ကို စိစစ္၍
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ၿပရမည္။
၇။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္

ဤဥပေဒ၏

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊
ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမဆိုင္ရာ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အၿခားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳရိွသူမ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္း တာဝန္
ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
အခန္း(၄)
ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ၿခင္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားၿမႇင့္တင္ၿခင္း
၈။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ရရိွေစရန္ ညိႇနိႈင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္(က)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကစားသံုးသီးနံွၿဖစ္သည့္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈကို မထိခိုက္
ေစဘဲ မိမိတို႔လယ္ေၿမေပၚတြင္ မိမိတို႔ ႀကိဳက္နွစ္သက္သည့္ သီးနံွကို
လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္၊

(ခ)

သင့္တင့္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းယူခြင့္၊

(ဂ)

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူခြင့္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္၊

(ဃ)

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားကို အာမခံထားရိွခြင့္၊

(င)

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းအဖြ႔ဲ သို႔မဟုတ္
အစည္းအရံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္။

၉။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ ေအာက္ပါ
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္(က)

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဥပေဒႏွင့္

အညီ လိုအပ္သလို ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊
(ခ)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လိုအပ္သည့္ သြင္းအားစုမ်ား ရရိွေစေရးႏွင့္
ေၿမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အက်ိဳးခံစားခြင့္
ရရိွေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊

(ဂ)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲသီးနံွမ်ား
သင့္တင့္မွ်တသည့္

ေစ်းနႈန္းႏွင့္

ေစ်းကြက္ရရိွရန္

ညႇိနိႈင္း

ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊
(ဃ)

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္

ညီညြတ္မႈ

မရိွေသာ

တရားမွ်တမႈ

မရိွသည့္

ေၿမယာ သိမ္းဆည္းၿခင္းမ်ား မၿဖစ္ေပၚေစရန္ ကာကြယ္ေပးၿခင္း၊
(င)

လယ္ယာလုပ္သားမ်ား၏ ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အၿပည့္အဝ
ရရိွေစရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။

၁ဝ။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္

လုပ္ကြက္ငယ္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

ရသင့္

ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္
ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိေရာက္စြာ ၿမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၁။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္
အတြက္

လက္မႈလယ္ယာမွ

လိုအပ္ေသာ

နည္းပညာ၊

စက္မႈလယ္ယာသို႔
အရင္းအနီွး၊

ကူးေၿပာင္းႏိုင္ေရး

စက္ပစၥည္း၊

ကုန္ႀကမ္း

အစရိွသည္တို႔ကို ညႇိနိႈင္းဆက္စပ္ ၿဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၁၂။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရိွမႈ၊ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ ဆက္သြယ္မႈ
တို႔ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မွ်တစြာ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ခ်မွတ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ရန္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ၿပေဆာင္ရြက္ရမည္။
အခန္း(၅)
ေခ်းေငြႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေပးၿခင္း

၁၃။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

ေမြးၿမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သင့္တင့္ေသာ အရင္းအနီွး ရရိွေရး
အတြက္ နွစ္ေပါက္၊ နွစ္တိုႏွင့္နွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ားကို ၿပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြ
ေဘာင္အတြင္းမွ ထုတ္ေခ်းၿခင္း၊ လိုအပ္ေသာ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား
ေပးၿခင္းတို႔ကုိ ၿပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ၿပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ ရမည္။
၁၄။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ၁၃အရ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ထုတ္ေခ်းမည့္
ေငြပမာဏ၊ သက္သာေသာ အတိုးနႈန္း၊ ၿပန္ဆပ္ရမည့္ ကာလႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္
တို႔ကို ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္။

၁၅။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္
လုပ္ငန္းအတြက္
လည္းေကာင္း၊

ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္
အရင္းအနီွး

စပ္လ်ဥ္း၍

လိုအပ္ခိ်န္တြင္

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
ထုတ္ေခ်းႏိုင္ေရး

ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္

အတြက္

သီးနံွေပၚခိ်န္၊

ေငြေပၚခိ်န္တြင္ ၿပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ
စိုက္ပ်ိဳးရာသီ၊

ကုန္ထုတ္ရာသီတို႔ႏွင့္

အခိ်န္ကိုက္ညီေစရန္

ညႇိနိႈင္း

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၆။

ဦးေဆာင္ အဖြဲ႔သည္ ေခ်းေငြ၊ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အမွန္တကယ္
ခံစားခြင့္ရိွသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္ဝယ္သို႔ အၿပည့္အဝ ရရိွေစရန္
စီမံ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၇။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ (က)

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဆားငန္ေရ

ဝင္ေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုးမႊား၊ ေရာဂါက်ေရာက္မႈႏွင့္ အၿခား
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏
လယ္ယာေၿမမ်ား၊
အရင္းအနီွးမ်ား

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးလွ်င္

လယ္ယာကုန္ထုတ္

ယင္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ား

အတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရိွေစရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ကြက္ငယ္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္

ယင္းတို႔၏

ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ သက္သာမႈရေစရန္ ၿပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ထိုက္သင့္
ေသာ ပမာဏတစ္ရပ္ကို က်ခံႏိုင္ေရး ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔သို႔ စိစစ္
တြက္ခ်က္ တင္ၿပရမည္။
၁၈။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ မ်ိဳးေစ့၊ ဓာတ္ေၿမႀသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္
စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ေမြးၿမဴေရးလုပ္ငန္းသံုး အၿခားဓာတုေဆး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး၏
အာမခံ စံခိ်န္စံညႊန္း ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ မကိုက္ညီမႈေႀကာင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား
ထိခိုက္ပ်က္စီးၿခင္းႏွင့္ လယ္ယာကုန္ထုတ္ အရင္းအနီွးမ်ား နစ္နာဆံုးရံႈးၿခင္းတို႔
ၿဖစ္ေပၚပါက သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးအေရးယူႏိုင္ေရး
အတြက္ ႀကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၉။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿခင္း

ကပ္ေဘးေရာဂါတစ္ခုခု

က်ေရာက္ၿခင္းေႀကာင့္

အမ်ားၿပည္သူ

သို႔မဟုတ္
က်န္းမာေရး

အလို႔ငွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာက ဖ်က္ဆီးၿခင္း၊ သုတ္သင္ၿခင္း ခံရေသာ
ေမြးၿမဴေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား လိုအပ္ေသာ
အကူအညီမ်ားႏွင့္

ထိုက္သင့္ေသာ

အေထာက္အပံ့မ်ား

ရရိွေစရန္

စီစဥ္

ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
အခန္း(၆)
နည္းပညာ၊ သြင္းအားစုႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီၿခင္း
၂ဝ။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးၿမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ (က)

အရည္အေသြးမီသည့္

ပုဂၢလိကမ်ိဳးေစ့

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ပုဂၢလိက မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးကို
အားေပး ကူညီၿခင္း၊
(ခ)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေဒသ၊ ေရေၿမသဘာဝႏွင့္ ကိုက္ညီ

သည့္ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးၿမဴေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား၊ လယ္ယာ
ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး ၿမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ရရိွရန္ ၿပည္တြင္း
ၿပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ ေလ့က်င့္ပညာ
ေပးၿခင္း၊
(ဂ)

မိုးေလဝသႏွင့္

ဇလေဗဒဆိုင္ရာ၊

ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ၊
သတင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ၊

ပိုးမႊားေရာဂါဆိုင္ရာႏွင့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

အၿခားသက္ဆိုင္ရာ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား

ထံသို႔

အလ်င္အၿမန္ ေရာက္ရိွေရးအတြက္ ညႇိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(ဃ)

ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ေစ်းကြက္ရရိွေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းနႈန္းဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ား

စုေဆာင္းၿဖန္႔ေဝၿခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
ေစ်းကြက္ဝင္

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား

တိုးၿမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္

ပံ့ပိုး

ညႇိနိႈင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(င)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လိုအပ္ေသာ လယ္ထြန္စက္၊ ေကာက္ရိတ္
စက္၊

စပါးေၿခြစက္

လယ္သမားမ်ား

စသည့္

အရစ္က်

လယ္ယာသံုး

စက္ကိရိယာ

ဝယ္ယူရရိွႏိုင္ေရးအတြက္

မ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာ

ေငြေရးေႀကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊
(စ)

ေၿမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္၊ တင္သြင္း၊ ၿပဳၿပင္၊ ထုပ္ပိုး၊
ေရာင္းခ်ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ရာတြင္ စံခိ်န္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ အႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းၿပီး သံုးစဲြခြင့္ရိွေႀကာင္း အာမခံခ်က္ ပါရိွေစေရးႏွင့္ အာမခံခ်က္
မပါေသာ ေၿမႀသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို
ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အခိ်န္မီ သိရိွႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။
အခန္း(၇)

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေစ်းနႈန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရရိွရန္
ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

၂၁။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ လိုအပ္ပါက ပုဒ္မ ၆ ပုဒ္မခဲြ (က)အရ လယ္ယာထုတ္ကုန္
စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

၂၂။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္

ေတာင္သူလယ္သမား

အခြင့္အေရး

ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

အက်ိဳးစီးပြား ၿမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္
လိုအပ္လွ်င္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခဲြေရး အဖြဲ႔က တင္ဒါစနစ္ အပါအဝင္
အၿခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၃။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ဝယ္ယူမည့္ ေကာက္ပဲ သီးနံွ အမ်ိဳးအစားႏွင့္
ဝယ္ယူမည့္ အစီအစဥ္ တို႔ကို စိစစ္၍ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ၿပရမည္။

၂၄။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္

လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား

ဝယ္ယူရာတြင္

လိုအပ္ေသာ

ရန္ပံုေငြကို ၿပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြမွ က်ခံသံုးစဲြႏိုင္ေရးအတြက္ ၿပည္ေထာင္စု
အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ၿပခြင့္ၿပဳခ်က္ ရယူရမည္။
၂၅။

ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ အေရာင္းအဝယ္ အရံႈးအၿမတ္ စာရင္းဇယားမ်ားကို ဦးေဆာင္
အဖြဲ႔က တာဝန္ေပးအပ္ေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ၿဖင့္ စာရင္းစစ္ေဆးရမည္။

၂၆။

လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖြဲ႔သည္ မိမိလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ညႇိနိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
အခန္း(၈)
အေထြေထြ

၂၇။

မည္သူမဆို
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္

ေခ်းေငြ၊

အကူအညီႏွင့္

ၿဖတ္ေတာက္ၿခင္း၊

အေထာက္အပံ့မ်ားကို

အလဲြသံုးစားၿပဳၿခင္းတို႔ကို

နည္းလမ္း
က်ဴးလြန္ပါက

ရာဇသတ္ႀကီးအရ မရိုးမေၿဖာင့္ေသာ သေဘာၿဖင့္ အလဲြသံုးစားၿပဳမႈ က်ဴးလြန္
သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၂၈။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေၿမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၏ ကုန္က်
စရိတ္ႏွင့္ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၂၉။

ဤဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ -

(က)

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေၿမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္
ညႇိနိႈင္း၍

လိုအပ္ေသာ

နည္းဥပေဒမ်ား၊

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကို

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။
( ခ ) ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္
လိုအပ္ေသာ

သက္ဆိုင္ရာ

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ၊

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္
အမိန္႔၊

ညႊန္ႀကားခ်က္ႏွင့္

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ

ကြ်နု္ပ္လက္မွတ္

ေရးထိုးသည္။
(ပံု) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

