ဆည်ေြမာင်းနည်းဥပေဒများ

မာတိကာ
စဉ်

အေကာင်းအရာ

၄၈
စာမျက်ှာ

ဆည်ေြမာင်းနည်းဥပေဒများ
၁။

အခန်း (၁)

အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်

၁

၂။

အခန်း (၂)

ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်း

၃

၃။

အခန်း (၃)

ဆည်ေြမာင်းများြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း

၈

၄။

အခန်း (၄)

ဆည်ေြမာင်းမှေရကိုရယူသုံးစွဲြခင်း

၁၉

၅။

အခန်း (၅)

ေရေပးေဝမရပ်ဆိုင်းြခင်း

၂၂

၆။

အခန်း (၆)

ဆည်ေြမာင်းေရသုံးစွဲသူများ၏

၂၅

အခွင့်အေရးှင့် တာဝန်များ
၇။

အခန်း (၇)

ေကျးရာဆည်ေြမာင်းှင့်

၂၇

ေကျးရာေရုတ်ေြမာင်းလုပ်ငန်းများ
၈။

အခန်း (၈)

ေရုတ်ေြမာင်းအြဖစ် ေကညာြခင်း၊
ပိတ်ဆိုမကို ဖယ်ရှားြခင်းှင့်
ေလျာ်ေကးေတာင်းဆိုြခင်း

၂၈

၄၇
စဉ်
၉။

အေကာင်းအရာ
အခန်း (၁၀)

စာမျက်ှာ

သဘာဝေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရး

၃၄

လုပ်ငန်းများအတွက် ေဆာင်ရက်ရမည့်
လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၀။

အခန်း (၁၀)

ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရုတ်ေြမာင်း

၃၆

အေရးေပလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း
၁၁။

အခန်း (၁၁)

အေထွေထွ

၃၉

ေနာက်ဆက်တွဲများ ၁။ (ပုံစံ-၁) အမိန် ေကာ်ြငာစာ
၂။ (ပုံစံ-၂) ေရေပးေြမာင်းှင့်ေရထုတ်ေပါက်များမှေရေသာက်စာရင်း
၃။ (ပုံစံ-၃) ေရေလှာင်တမံ/ ေရပိုလဲှင့် တိုက်ိုက်ေရေပးေဝသည့်
ေရေသာက်စနစ်များ ထိန်းသိမ်းြပြပင်ြခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
၄။ (ပုံစံ-၄) ေရလဲဆည်/ သဲထုတ်ေရတံခါး/ ေြမာင်းထိပ်ေရတံခါး ှင့်
ေရေသာက်စနစ်များထိန်းသိမ်းြပြပင်ြခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
၅။ ဆည်ေြမာင်းနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ြခင်း

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ

၄၆

စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
အမိန် ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၂၁၉ / ၂၀၁၉
၁၃၈၁ ခုှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း

၁၄ ရက်

(၂၀၁၉ ခုှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်)
စိုက်ပျးေရး၊
ိ

ေမွးြမေရးှင့်

ဆည်ေြမာင်း

ဝန်ကီးဌာန

သည်

ဆည်ေြမာင်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်ှ င်းေသာ လုပ်ပိုင် ခွင့်
ကို ကျင့်သ ုံး၍ ြပည်ေထာင်စ ုအစိုးရ အဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့်
ေအာက်ပါနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်ှင့်အဓိပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကို ဆည်ေြမာင်းနည်းဥပေဒများ ဟု ေခတွင်

ေစရမည်။
၂။

ဤနည်းဥပေဒများတွင် ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် ဆည်ေြမာင်း

ဥပေဒတွင်

ပါရှိသည့်အတိုင်း

အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။

ထိုြပင်

ေအာက်ပါစကားရပ်များသည်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ် သက်ေရာက်ေစရ
မည် (က)

ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ဆည်ေြမာင်းဥပေဒ ကို ဆိုသည်။

(ခ)

ေြမာင်းေပါင်

ဆိုသည်မှာ

တူးေြမာင်း၊

ေရသွင်းေြမာင်း၊

ေရလဲေြမာင်း၊ ေရုတ်ေြမာင်းတို၏ ေဘးှစ်ဖက်ရှိ ေဘာင်

၄၅

၂
များကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေရေဘးကာကွယ်ေရး
တာေပါင်များလည်းပါဝင်သည်။
(ဂ)

ေရေပးေြမာင်း ဆိုသည်မှာ ဆည်ေရအသုံးြပမည့် လုပ်ငန်း
များသိုေရေရာက်ရှိေစရန် သယ်ေဆာင်ေပးသည့် ေရေြမာင်း
ကို ဆိုသည်။

(ဃ)

ေြမာင်းမကီး ဆိုသည်မှာ ေရေလှာင်တမံ သိုမဟုတ် ေရလဲ
ဆည် သိုမဟုတ် ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်းြဖင့် ေရကို တိုက်ိုက်
ရယူပီး

ေရစီးပမာဏအများဆုံး

သယ်ယူစီးဆင်းိုင်ေသာ

အကီးဆုံးေရေပးေြမာင်းကို ဆိုသည်။
(င)

ေြမာင်းမခွဲ ဆိုသည်မှာ ေြမာင်းမကီးမှ ခွဲထွက်၍ ေရကို
ရယူပီး ေြမာင်းမကီး ေရစီးပမာဏေအာက် ေလျာ့နည်း
ေသာ ေရေပးေြမာင်းကို ဆိုသည်။

(စ)

လက်တံေြမာင်း

ဆိုသည်မှာ

ေြမာင်းမကီး

သိုမဟုတ်

ေြမာင်းမခွဲမှ ခွဲထွက်၍ ေရကိုရယူပီး ေြမာင်းမခွဲေရစီးန်း
ပမာဏေအာက် ေလျာ့နည်းေသာ ေရေပးေြမာင်းကို ဆိုသည်။
(ဆ)

လက်တံခွဲေြမာင်း ဆိုသည်မှာ လက်တံေြမာင်းမှ ခွဲထွက်၍
ေရကိုရယူေပးေဝေသာ ေရေပးေြမာင်းကို ဆိုသည်။

(ဇ)

ေရေပးပန် ဆိုသည်မှာ ေရေပးေြမာင်း တစ်ခုခုမှ ဆည်ေရ
ကို ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်အတွက် တပ်ဆင်ထားသည့် ေရပန်ကို
ဆိုသည်။

၃
(ဈ)

၄၄

ဆည်ေရ ဆိုသည်မှာ ဆည်ေြမာင်း သိုမဟုတ် လယ်ကား
ေြမာင်းတိုမှေပးေဝေသာ ေရကို ဆိုသည်။

(ည)

ေတာင်သူများ စိုက်ပျးေရ
ိ
ရယူသုံးစွဲေရးအဖွဲ ဆိုသည်မှာ
ေြမာင်းမခွဲ၊ လက်တံေြမာင်း၊ လက်တံခွဲေြမာင်းှင့် ေရေပး
ပန်များအလိုက် ေတာင်သူများ စိုက်ပျးေရ
ိ
ရယူသုံးစွဲေရး
အဖွဲငယ်များကို စုေပါင်းဖွဲစည်းထားသည့်အဖွဲကို ဆိုသည်။

(ဋ)

ေတာင်သူများ စိုက်ပျးေရရယူ
ိ
သုံးစွဲေရးအဖွဲငယ် ဆိုသည်မှာ
လယ်ကားေြမာင်း တစ်ခုချင်းအလိုက် ဆည်ေရ အသုံးြပသူ
ေတာင်သူများအားလုံးြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည့်အဖွဲကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ေရတင် လ ုပ ်င န် းှင ် ့ ေြမေအာက် ေရ လု ပ် င န်း ဆိ ုသ ည်
မှ ာ စွ မ ် းအင် တ စ်မ ျ းမျ
ိ ိးကိ ု အသုံးြပ၍ြဖစ်ေစ၊ ေြမအနိမ့်
အြမင့် သဘာဝအေလျာက်ြဖစ်ေစ၊ အလိုအေလျာက်ြဖစ်ေစ
ေြမေပေရှင့် ေြမေအာက်ေရများကို ရယူအသုံးြပေသာ
လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်း
၃။

ဝန်ကီးဌာနသည်

ေအာက်ပါ

ဆည်ေြမာင်း

တည်ေဆာက်ြခင်း

လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါက ဥပေဒပုဒ်မ ၄ အရ အမိန်
ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်ရမည် -

၄၃

၄
(က)

ေရေပးေဝရန်ှင့်ေရသိုေလှာင်ရန်အတွက် ဆည်ေြမာင်းှင့်
ဆက်စပ်အေဆာက်အအုံများ တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း၊

(ခ)

ေရကီး၊ ေရနစ်၊ ေရနက်ကွင်းများအတွက် ေရုတ်ေြမာင်း
များတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊

(ဂ)

စိုက်ပျးေမွ
ိ းြမေရးအတွက် ေရချသိ
ိ ုေလှာင်ိုင်ရန် ေရငန်တား
တမံ၊ ေရေဘးကာကွယ်ေရး တာတမံှင့် ေရတံခါး တည်
ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း။

၄။

ဝန်ကီးဌာနက

အမိန် ေကာ်ြငာစာ

ထုတ်ြပန်သည့်

ေနမှစ၍

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ သိုမဟုတ် ယင်းက
တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ ဦးစီးဌာနက အရာရှိသည် (က)

ကိတင်စူးစမ်း ေလ့လာတိုင်းတာြခင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်
ရက်ရာတွင် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ရမည်(၁)

လုပ်ငန်းတည်ေနရာကို အနီးစပ်ဆုံး ၁ လက်မ = ၁
မိုင် ေြမပုံေပတွင် ေဖာ်ြပ၍ စူးစမ်းေလ့လာ ြခင်း၊

(၂)

မိုးေလဝသှင့်ဇလေဗဒဆိုင်ရာ

အချက်အလက်

များခန် မှန်းတွက်ချက်ြခင်း၊
(၃)

ေြမြပင်တိုင်းတာမလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊

၅
(၄)

၄၂

သီးှံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ စိုက်ပျးေရ
ိ
လိုအပ်မ
ှင့် ေကျးရာေသာက်သုံးေရ လိုအပ်မများ ေလ့လာ
ြခင်း။

(ခ)

အထက်အပိုဒ် (က) ပါ ကိတင်စူးစမ်းေလ့လာြခင်းလုပ်ငန်း
များမှ ရရှိေသာ အချက်အလက်များအရ အကိြဖစ်ေြမာက်
ိုင်စွမ်းအစီရင်ခံစာကို ေရးဆွဲပီး စတင်ေဆာင်ရက်သည့်
ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း ၉၀ အတွင်း ဦးစီးဌာနသို တင်ြပရမည်။

(ဂ)

အကိြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်း
တည်ေဆာက်ြခင်း
အေြခအေနရှိပါက

အစီရင်ခံစာအရ

လုပ်ငန်းများ
ဥပေဒပုဒ်မ

ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်မည့်

ဆည်ေြမာင်း

ေဆာင်ရက်ိုင်သည့်
၅၊

ပုဒ်မခွဲ

(က)

ပါ

နယ်နိမိတ်လျာထားြခင်း

လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် အတွက် ြဖစ်
ေြမာက်ိုင်စွမ်း အစီရင်ခံစာကို ဦးစီးဌာနသို တင်ြပိုင်ရန်
ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ရမည်(၁)

ေတာင်သူလယ်သမားများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ စိုက်ပျးိ
သီးှံှင့် လက်ရှိစိုက်ဧကများစသည့် အချက်အလက်
များစုေဆာင်းြခင်း၊

(၂)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ေဂဟစနစ်ှင့်

လူမစီးပွား

ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မ ရှိ မရှိ ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း၊

၄၁

၆
(၃)

စီးပွားေရးတွက်ေြခကိုက်မဆိုင်ရာ ေလ့လာဆန်းစစ်
ြခင်း၊

(၄)

ဇလေဗဒ ှင် ့ ဘူမိေဗဒဆိုင ်ရာ စူ းစမ် းေလ့ လာ
ြခင်း ှင့် ေြမြပင် အေသးစိတ ် တိုင်းတာြခင်း
လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊

(၅)
(၆)

ေြမဆီလာစမ်းသပ်မများေဆာင်ရက်ြခင်း၊
ေရေပးေဝိုင်မှင့် ေြမဆီလာ အမျးအစား
ိ
အေြခ
အေနေပမူတည်၍ သီးှံပုံစံများ ေရးဆွဲြခင်း။

၅။

ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ ဆည်ေြမာင်းအရာရှိက တင်ြပလာ

ေသာ ြဖစ်ေြမာက်ိုင်စွမ်း အစီရင်ခံစာကို သုံးသပ်ချက်ှင့်အတူ ဝန်ကီး
ဌာနသို ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
၆။

ဝန်ကီးဌာနသည်

ဦးစီးဌာနက

တင်ြပလာချက်အေပ

စိစစ်၍

ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန် သင့်ေတာ်သည်
ဟု ထင်ြမင်ယူဆပါက လိုအပ်သည့် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းလုပ်ငန်းကို ဥပေဒ
ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရမည်။
၇။

ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင်

ေြမယာသိမ်းယူြခင်းေကာင့် ေပေပါက်လာေသာ ဆက်စပ်သည့် ပျက်စီး
ဆုံးံးနစ်နာသူသည် ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးထံ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ
ေလျာ်ေကးကို ေတာင်းခံိုင်သည်။

၇
၈။

(က) ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည်

၄၀
ေလျာ်ေကး

သတ်မှတ်ချက်ကို

(ဂ)

ထိုအေကာင်းအရာကိုသိသူ မည်သူမဆိုသည် ေဖာက်ဖျက်

သက်ဆိုင်ရာ ေလျာ်ေကး ေတာင်းခံသူထံ အေကာင်းကားပီး

ကျးလွန်သူကို ဥပေဒပုဒ်မ ၅၀ သိုမဟုတ် ပုဒ်မ ၅၁ အရ အေရးယူ

မိတတစ်ေစာင်ကို

ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင် ပထမ သတင်းေပး တိုင်တန်းချက်

ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသုံးချမစီမံခန် ခွဲေရး

ဦးစီးဌာနသို ေပးပိုရမည်။
(ခ)

သိ ု  မ ဟု တ ်

ဦးစီးဌာနသည်

ေရးဖွင့်၍ တရားစွဲဆိုရမည်။

နည်းဥပေဒခွဲ

(က)

အရ

ေပးပိုသည့်

၄၇။

ဦးစီးဌာနသည်

ရာသီဥတု

ေဖာက်ြပန်ေြပာင်းလဲမေကာင့်ြဖစ်ေစ၊

အေကာင်းကားစာကို လက်ခံရရှိသည့်ေနမှ ၁၄ ရက် အတွင်း

မေမာ်မှန်းိုင်သည့်

ေလျာ်ေကး ေတာင်းခံသူက အယူခံဝင်ေရာက်ြခင်း ရှိ မရှိ

လုပ်ငန်းများပျက်စီးဆုံးံးမ ြဖစ်ေပလာပါကလိုအပ်ေသာ စူးစမ်းေလ့လာ

ေစာင့်ဆိုင်းရမည်။

တိုင်းတာြခင်း၊ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် အဆင့်ြမင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်း

သတ်မှတ်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိ အထိ

ေလျာ်ေကးေတာင်းခံသူက

အေကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ

ဆည်ေြမာင်း

ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။

အယူခံဝင်ေရာက်ြခင်း မရှိလင်ြဖစ်ေစ၊ အယူခံဝင်ေရာက်သည့်

၄၈။

အေပ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရ သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ

နည်းဥပေဒများ (ဤဝန်ကီး ဌာနသာမက အြခားဆက်စပ်ေသာ ဝန်ကီး

သိုမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီက အတည်ြပသည့် ေလျာ်

ဌာနများကပါ

ေကးေငွကို အေကာင်းကားခဲ့လင် ြဖစ်ေစ ေလျာ်ေကးေငွ

စည်းမျဉ်း၊

ေပးေချိုင်ရန် ဦးစီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ ဘာေရးှစ်

လုပ် နည်းများကို

အလိုက်

ကျင့်သုံးိုင်သည်။

ေရးဆွဲသည့်

ဘာေငွ

အရအသုံး ခန် မှန်းေြခ

The Canal Act (Burma Act II, 1905) အရ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့်

ယေနတိုင်ေအာင်

အမိန ် ေကာ်ြငာစာ၊

ကျင့်သုံးေနဆဲ
အမိန် ၊

ဤနည်းဥပေဒများှင့်

ြဖစ်ပါေသာေကာင့်)

န် ကားချက် ှင့်

လုပ် ထုံ း

မဆန် ကျင်သ၍ ဆက်လက်

ေငွစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းလျာထားေတာင်းခံိုင်ရန် ဝန်ကီး
ဌာနသို တင်ြပရမည်။
(ဃ) ဝန်ကီးဌာနက အနီးဆုံးဘာေရးှစ်တွင် ခွဲေဝချထားသည့်

ေဒါက်တာေအာင်သူ

ေလျာ်ေကးေငွများကို ဘာေငွရရှိသည့်အချန်ိ မှ ရက်ေပါင်း

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး

၆၀ အတွင်း ေလျာ်ေကးေတာင်းခံသူထံ ေပးရမည်။

စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

၃၉

၄၄။

၈

(က)

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စုအမည်စာရင်း၊

၉။

ေလျာ်ေကးေပးသည့်ကိစရပ်များ ပီးြပတ်သည့်အခါ ခိုင်ဆည်ေြမာင်း

(ခ)

လုပ်သားအေရအတွက်၊

အရာရှိသည် ဆည်ေြမာင်း နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ေကျာက်တိုင်များစိုက်ထူ၍

(ဂ)

အေရးေပလိုအပ်မည့်ကာလ၊

ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်း လုပ်ငန်းများကို စတင်ေဆာင်ရက်ရမည်။

(ဃ)

လုပ်သားများအတွက် လုပ်အားခေစျးန်း။
အခန်း (၃)

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ သိုမဟုတ် ယင်းက တာဝန်ေပးြခင်းခံ

ဆည်ေြမာင်းများြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း

ရေသာ မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရုတ်ေြမာင်း
အေရးေပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် မေတာ်တဆ ထိခိုက်မ ြဖစ်ေပ

၁၀။

လင်ြဖစ်ေစ၊

ပျက်စီး

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိှင့် မိနယ် ဆည်ေြမာင်းအရာရှိတိုက တည်ေဆာက်

ဆုံးံးမြဖစ်ေပလင်ြဖစ်ေစ လိုအပ်ေသာပစည်းများှင့် သယ်ယူရန် ယာဉ်

ပီးစီးေသာဆည်ေြမာင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းအလိုက် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း

တိုကို အနီးဆုံး ေကျးရာမှ ရယူအသုံးြပရမည်။

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရန် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ချက် တင်ြပလာသည့်

၄၅။

အခါဦးစီးဌာနသည် ဆည်ေြမာင်းနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ြခင်းကို ပုံစံ - ၁ ြဖင့်

ချက်ချင်းြပင်ဆင်ရန်

လိုအပ်သည့်

ကီးမားေသာ

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ

အသုံးြပေသာ

အေရးေပလုပ်သားများ၊

ပစည်းကိရိယာများ၊

သယ်ယူ

စရိတ်များှင့် ပစည်းများဖယ်ရှားရာတွင် ပျက်စီးဆုံးံးမများအားလုံးအတွက်
ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်၍

ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးကတစ်ဆင့်

သက်ဆိုင်သူ

များထံသို ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ထုတ်ေပးရမည်။

ထက်ပိုေသာ

တားြမစ်ချက်များကိုြဖစ်ေစ

ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ၊

ခိုင်

အမိန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်ရမည်။
၁၁။

တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ၊

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိှင့်

မိနယ်

ဆည်ေြမာင်း

အေဆာက်အအုံများ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍-

အေထွေထွ
ဥပေဒအခန်း(၁၂)ပါတားြမစ်ချက်

သိုမဟုတ်

အရာရှိတိုသည် မိမိတိုအုပ်ချပ်မေအာက်ရှိ ေရေလှာင်တမံှင့် ဆက်စပ်

အခန်း (၁၁)

၄၆။

တိုင်းေဒသကီး

(က)
တစ်ရပ်ရပ်ကိုြဖစ်ေစ၊

တစ်ရပ်

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း

သတင်းေပးပိုချက်ကို လက်ခံရရှိလင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိ မ ိ က ိ ု ယ ် တ ိ ု င ်
သိ ရ ှ ိ လ င် ေ သာ် လ ည် း ေကာင် း သက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ ဆည် ေ ြမာင် း အရာရှ ိ

ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် အေရးေပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ိုင်ေရးအတွ က ် ေရေလှာင်တမံ အဝင်လမ်း၊ အထွက်လမ်း
များကို ပုံမှန်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းရမည်။

၉
(ခ)

(ဂ)

၃၈

ေရေလှာင်တမံ၏ အြပင်ဘက် ဆင်ေြခေလျာှင့် ေအာက်

၄၂။

ေြခမှအနည်းဆုံးေပ ၁၀၀ ခန် အထိ ြမက်ချံ ရှင်းလင်းြခင်း

သည် နည်းဥပေဒ ၄၁ အရ ေကာက်ခံရရှိသည့် အေရးေပ

လုပ်ငန်းပုံမှန်ေဆာင်ရက်ရမည်။

လုပ်သားစာရင်းကို

ေရေလှာင်တမံထိပ်ှင့် ဆင်ြခင်ေလျာေဘးများရှိ ေရေြမာင်း

တစ်ဆင့် ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးထံ တင်ြပရမည်။

ငယ်များပိတ်ဆိုမ မရှိေစရန် ရှင်းလင်းေဆာင်ရက်ရမည်။
(ဃ)

(က) သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှး

ေရေလှာင်တမံ

ှင့်

ဆက်စပ်

(ခ)

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)

မရှိ အထူ းစစ်ေဆးရမည်။

အရ လက်ခံရရှိသည့် အေရးေပလုပ်သားစာရင်းပါ လုပ်သား

ေရေလှာင်တမံ၏ ေရေဝေရလဲဧရိယာအတွင်း သစ်၊ ဝါးများ

များ ရရှိေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာ

တရားမဝင် ထုတ်ယူသယ်ေဆာင်မေကာင့် တမံကိုယ်ထည်

အုပ်ချပ်ေရးမှးက ေပးပိုေစရန် တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။

ထိခိုက်ပျက်စီးိုင်သြဖင့် အထူးတားြမစ်ရမည်။

(ဆ)

သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိထံ ေပးပိုရမည်။

၍ ကျ းေပါက်
ိ
ပ ျက် စီးမ ြဖစ် ိ ုင်သ ြဖင့် နိမ ့်ကျေနြခင်း ရှိ

(စ)

မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးမှ

လက်ခံရရှိသည့် အေရးေပလုပ်သားစာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ

တည်ေဆာက်ထားေသာ

ကုန်းေကာတမံထိပ် မျက်ှာြပင်နိမ့်က ျေနပါက ေရေကျာ်

(င)

သက်ဆိုင်ရာ

(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ ေပးပိုသည့် အေရးေပလုပ်သားများက

ေရထိန်းေမာ်စင်ရှိ ေရထုတ်ပိုက် သိုမဟုတ် ေရထုတ် ဥမင်

ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိက

တွင် သစ်တုံး၊ ြမက်ချံများ ပိတ်ဆိုမ မရှိေစရန် ပုံမှန်

သတ်မှတ်ေပးပီး အေရးေပလုပ်သားများ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်

ေစာင့်ကည့်၍ ပိတ်ဆိုမရှိပါက ချက်ချင်းဖယ်ရှားရမည်။

မများကို မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ သိုမဟုတ် တာဝန်ရှိသူက
အနီးကပ် ကီးကပ်၍ လမ်းန်ရမည်။

ေရထိန်းေမာ်စင်တွင် ဒဏ်ခံဖိအားသက်ေရာက်မ မရှိေစရန်
ေရဘား သိုမဟုတ် ေရထိန်းတံခါးဖွင့်ထား၍ ကန်ေရြပင်
ှင့်အညီ ေရသွင်းထားရမည်။

၄၃။

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှသ
ိ ည် နည်း ဥပေဒ ၄၂ အရ အေရးေပ

လုပ်င န်း ေဆာင်ရ က်သည် ့ အေရးေပ လုပ်သားများအတွက် လုပ်အားခ
များ ေပးေချိုင ်ရန် ေအာက်ပါတိ ုကိ ု သတ်မှတ်ရမည်-

၃၇
၄၀။

၁၀

နည်း ဥပေဒ ၃၉ ပါ အေရးေပ အေြခအေနတစ်ရပ် ရပ်ကျေရာက်

(ဇ)

ေရသွင်း၊ ေရထုတ်၊ ေရတံခါးအဖွင့်၊ အပိတ်လုပ်ငန်းများ

လင် သက်ဆိ ုင်ရာ ခိ ုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် ဦးစီးဌာနသို ချက်ချင်း

မှားယွင်း၊ လွဲေချာ်မ မရှိေစရန် အေတွအ ကံ ရှိသည့်

တင်ြပ၍ လိုအပ်သည့်ပံ့ပိုးမများရရှိေရး ေဆာင်ရက်ရမည့်အြပင် ဝန်ကီး

ဝန်ထမ်းများကို ေရးချယ်တာဝန်ေပးရမည်။

ဌာန၊ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ်

(စျ)

ေရထိန်းေမာ်စင်ရှိ ေရသွင်း၊ ေရထုတ်တံခါးများ ေချာဆီ ထည့်

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသို ချက်ချင်းသတင်းပို တင်ြပရမည်။

ြခင်း၊ ေရတံခါးရက်များ လွယ်ကူစွာဖွင့်ိုင်ပိတ်ိုင် ြခင်း ရှိ မရှိ

၄၁။

ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် ဥပေဒ

ကိတင်စစ်ေဆးြခင်း၊ လိုအပ်ပါက ေရသွင်းေရထုတ် တံခါး

ပုဒ်မ ၃၆ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အေရးေပအရာယ် ကျေရာက်သည့် သိုမဟုတ်

များှင့် ေရတံခါးရက်များတိုကို ြပြပင်ြခင်း ေဆာင်ရက်ရ

အရာယ်ကျေရာက်ိုင်သည့် ရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာများအတွက်

မည်။ အဆိုပါ ေရတံခါးအဖွင့်၊ အပိတ် လုပ်ငန်းများတွင်

အေရးေပလုပ်သားစာရင်းြပစုရာတွင်

လပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစနစ်များ

စိုက်ပျးေရးလု
ိ
ပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်သူ

ပါဝင်ပါက

လပ်စစ်ဂျန်န

ြဖစ်ေစ၊ မလုပ်ကိုင်သူြဖစ်ေစ ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ လုပ်အားေပးိုင်သူ အားလုံးကို

ေရတာ ှင့် ဘက်ထရီများ၊ စက်သုံးဆီ အဆင်သင့် ရှိ မရှိ

စာရင်းေကာက်ရမည်။ သိုရာတွင် ေအာက်ပါ ပုဂိလ်များအား အေရးေပ

စစ်ေဆးြခင်း၊ မရှိပါက အဆင်သင့်ရှိေနေစရန် ေဆာင်ရက်ရ

လုပ်သားစာရင်း ေကာက်ယူြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပရမည် -

မည်။

(က)

အမျးသမီ
ိ
းများအားလုံး၊

(ည)

ေရေလှာင်တမံထိပ်မျက်ှာြပင် အစဉ်အမဲညီေအာင် ြပြပင်

(ခ)

အသက် (၁၈) ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ်များအားလုံး၊

(ဂ)

အသက် (၆၀) ှစ်ှင့်အထက် အမျးသားများအားလု
ိ
ံး၊

(ဃ)

ေကျးရာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊

(င)

ဗုဒဘာသာဝင် ရဟန်းသံဃာေတာ်များ၊ ဘာသာေရးကိစရပ်

တစ်ေလာက် သစ်ပင်၊ သစ်တုံး၊ ဝါး၊ ြမက်ချံ စသည်

များ ေဆာင်ရက်ေနေသာ အြခားဘာသာဝင် ပုဂိလ်များ။

များေကာင့် ေရစီးေရလာပိတ်ဆိုမ မရှိေစရန် ပုမ
ံ ှန်ေစာင့်

ထိန်းသိမ်းရန်

ှင့်

ဦးစီးဌာနမှ

လုပ်ငန်းစစ်ေဆးေသာ

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ငယ်မှအပ အြခားယာဉ်များ ြဖတ်သန်းြခင်း
ကို စိစစ်ကပ်မတ်ထိန်းသိမ်းရမည်။
(ဋ)

ေရပိုလဲ၏ ေရဝင်လမ်းေကာင်းှင့် ေရဆင်းလမ်းေကာင်း

ကည့်ြခင်း၊ ေရစီးေရလာ ပိတ်ဆိုမရှိပါက ဖယ်ရှားြခင်း
တိုကို ေဆာင်ရက်ရမည်။

၁၁
(ဌ)

၃၆

ေရပိုလဲမှထွက်လာေသာေရများေကာင့် ေရပိုလဲေအာက်ေြခ

အခန်း (၁၀)

ကွန်ကရစ်ကမ်းခင်းများ ကျ ိးေပါက် ပျက် စ ီ း ြခင်း ရှ ိ မရှ ိ

ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းအေရးေပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း

စစ် ေ ဆးရမည် ။ ရှိ ပါက ြပြပင် ြ ခင် း လုပ် င န်း ကို ေဆာင်
ရက်ရမည်။
(ဍ)

ေရေလှာ င်တမံ တ ွင ်
ှ င ် ့

ထူ း ေပါက်မ ျား

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေန တစ်ရပ်ရပ် ြဖစ်ေပပါက ဆည်ေြမာင်း

သိုမဟုတ် ေရုတ်ေြမာင်းတစ်ခုခု ကျးေပါက်
ိ
ပျက်စီးမ အရာယ်ကျေရာက်
ြခေတာင်ပ ိ ု မ ျား၊
ရှ ိ

မရှ ိ

ကက် တ ွင ်း များ

စစ်ေဆးရမည်။

ရှိပါက

ချက်ချင်းြပြပင်ရမည်။
(ဎ)

၃၉။

ိုင်သည့် အေရးေပလုပ်ငန်းများအြဖစ် သတ်မှတ်ရမည် (က)

ြမစ်ေရတိုး၍ ေရေလှာင်တမံေရြမင့်ေနသည့်အခါ ေရေလှာင်

မရှိ စစ်ေဆးရမည်။ ေတွရှိပါက ချက်ချင်းအေရးေပ ြပြပင်

တမံများ ေဘးကင်းလုံ ခံမကို မျက်ြမင်အရ ေစာင့်ကည့်
ေရေလှာင်တမံ

စစ်ေဆးမ

အစီရင်ခံစာ

(ခ)

အရာရှိတိုသည်

ေအာက်ဘက်ပိုင်းသည်

ေရတိုက်စားမေကာင့်

(ဂ)

အေကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကာင့် ေရေပးေြမာင်း သိုမဟုတ် ေရုတ်
ေြမာင်းေပါင် ကျးေပါက်
ိ
ြခင်း၊

(ဃ)

တည်ေဆာက်ထိန်းသိမ်းထားေသာ
ေဒသတွင်

မည်။

ထူးကဲမိုးေရချန်ိ များ ရာသွန်းြခင်းှင့် ေရပိုလဲ အေပတွင်

အရာရှိ၊

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိှင့်

မိမိတိုအုပ်ချပ်မေအာက်ရှိ

မိနယ်ဆည်ေြမာင်း

ေရလဲဆည်

အေဆာက်အအုံများ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ -

ှင့်

ဆက်စပ်

ြမစ်ေရကီးြခင်း၊

ဆည်ေြမာင်းများရှိရာ

များအတိုင်း ပုံမှန်ကပ်မတ်စစ်ေဆး၍ ဦးစီးဌာနသို တင်ြပရ

တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်

ဆည်ေြမာင်း

ေရလဲဆည်

ကျးေပါက်
ိ
ပျက်စီးမ ြဖစ်ေပ ြခင်း၊

(Dam

Surveillance Report) ပါ စစ်ေဆးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်

၁၂။

ေရမှတ်

ေြမသား ထိစပ်ေသာေနရာများတွင် ေရစိမ့်ယိုမြဖစ်ပွားြခင်း၊

ရမည်။

သည့်

အြမင့်ဆုံးေရသိုေလှာင်ိုင်သည့်

ေရာက်ရှိ၍ ေရေလှာင်တမံ ေဘးပတ်လည် ှင့် ေအာက်ေြခ

တမံ၏ ဆင်ေြခေလျာ ှင့် ေအာက်ေြခမှ ေရစိမ့်ယိုြခင်း ရှိ

(ဏ)

ေရေလှာင်တမံ

ေရဆင်းဧရိယာများအတွင်း

တွက်ချက်အြမင့်ဆုံး ေရေကျာ်မှတ်သို ေရာက်ရှိြခင်း။

၃၅
(၃)

၁၂

သဘာဝ ေဘးအရာယ် ကျေရာက်ပီးေနာက် ထိခိုက်

(က)

ပျက်စီးမ ေလျာ့ပါးသက်သာေစေရး လုပ်ငန်းများ။
(ခ)

များ ေရတိုက်စားမ ရှိ မရှိ တိုင်းတာစစ်ေဆးရမည်။

အထက်အပိုဒ(် က)ပါ စီမံချက်များကို တစ်ှစ်လင် အနည်းဆုံး
ှစ်ကိမ်

ဦးစီးဌာနသို

တင်ြပရမည်ြဖစ်ပီး

မိုးရာသီ ကုန်ဆုံးပါက ေရလဲဆည်ေအာက်ပိုင်း ကမ်းခင်း

(ခ)

လိုအပ်ပါက

မူလသတ်မှတ်သည့် ကမ်းြပင်မျက်ှာြပင် အြမင့်ေပထက်
ေလျာ့နည်း

ဦးစီးဌာန၏ အကူအညီရယူ ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။

နိမ့်ကျမရှိပါက

တိုင်းတာစစ်ေဆးပီး

ကမ်းြပင်ြဖတ်ပိုင်း

လိုအပ်ေသာ

ပုံစံြဖင့်

အစိတ်အပိုင်းများကို

မူလသတ်မှတ်ဒီဇိုင်းပုံစံအတိုင်း အြမင့်ေပ ေရာက်ရှိေစရန်
၃၈။

တိုင်းေဒသကီး

သိုမဟုတ်

ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ၊

ခိုင်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိှင့် မိနယ် ဆည်ေြမာင်းအရာရှိတိုသည် (က)

သဘာဝ

ေဘးအရာယ်

ကျေရာက်မည်ကို

ကိတင်

ြပန်လည် ြပြပင်ေဆာင်ရက်ရမည်။
(ဂ)

တာတမံဧရိယာအနီး

(ဃ)

ိုးတစ်ေလာက်

နံရံများ၊

ကမ်းခင်းများ

ြမစ်ေရ

တိုက်စားခံရ၍ ပျက်စီးပါက ြပြပင်ရမည်။

ပျက်စီးဆုံးံးမေလျာ့ပါးေစေရးအတွက်

ေဆာင်ရက်ရာတွင် လိုအပ်ေသာ ကူညီပံ့ပိုးမများ ရရှိရန်

ေရလဲဆည်အထက်ဘက်ှင့် ေအာက်ဘက်ဝဲ၊ ယာ ေရထိန်း
တာ

သဘာဝေဘးအရာယ် ကျေရာက်လာပါက တည်ေဆာက်ပီး
ဆည်ေြမာင်းများ

ြဖစ်ေပလာေသာ ကွဲအက်နိမ့်ကျ

လိုအပ်ပါက ြပြပင်ရမည်။

ေနထိုင်သမ
ူ ျားသို တစ်နာရီလင် တစ်ကိမ် ကိတင်သတိ

(ခ)

တစ်ေလာက်

ြခင်း၊ ေရစိမ့်ယိုြခင်း၊ ေရမလုံြခင်းများ ရှိ မရှိ စစ်ေဆး၍

ပတ်ဝန်းကျင်တွင်

ေပးရမည်။

ေအာက်ေြခကမ်းခင်း

မိုးရာသီေရကီးမေကာင့်

ခန် မှန်းသိရှိိုင်ပါက ေဘးအရာယ် မလွတ်ကင်းိုင်ေသာ
ဆည်ေြမာင်း၊

ေရလဲဆည်ထိပ်မှ

(င)

သဲထုတ်ေရတံခါးရှိပါက ၎င်းမှ ထွက်ရှိေသာ ေရအားေကာင့်

သက်ဆ ိ ုင ်ရ ာ ေဒသအာဏာပိ ုင ် အဖွ ဲ အစည် းများ၊ ဌာန

ေရတိုက်စားိုင်သည့်

အဆိုပါ

သဲထုတ်ေရတံခါးှင့်ကပ်

ဆိ ုင ်ရ ာများ၊ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန် ခွဲမအဖွဲ

လက်

များှင့် လိုအပ်သလို ေပါင်းစပ်ညိင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။

ေပါင်တစ်ေလာက် ေရတိုက်စားမများ ရှိ မရှိ စစ်ေဆးပီး

ေရထိန်းတာေပါင်ေအာက်ရှိ

ကမ်းခင်းှင့်

တာ

ေတွရှိက ြပြပင်ရမည်။
(စ)

ေရလဲဆည်အထက်ပိုင်း ေရေပးေြမာင်းထိပ် ေရတံခါး၏ ဂီယာ
အစိတ်အပိုင်း ၊ ေရတံခါးရက်၊ သဲထ ုတ် ေရတံခါး ှင် ့ ေြမာင်း

၁၃
ထိပ်ေရတံ ခါး

၃၄

ေအာက်ေြခများ

ေရတိုက်စ ားမေ ကာင့်

အခန်း (၉)

ချယွ
ိ င်းမရှိက ြပြပင်ရမည်။
(ဆ)

သဘာဝေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက်
ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ေရလဲဆည် အထက်ပိုင်းတွင် ပုံမှန်ထက် ေရစီးန်း ေလျာ့
နည်းပါက သဲုန်းများ ပိုချပီး ေရစီးေရလာကို အေှာင့်

(ဇ)

အယှက် ြဖစ်ေစိုင်သြဖင့် ေရစီးေရလာ ေှာင့်ယှက်ြခင်း

၃၇။

မြဖစ်ေစရန် သဲုန်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းကို ပုံမှနေ
် ဆာင်ရက်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ ှင့် မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ တိုသည် ဥပေဒပုဒ်မ

ရမည်။

၃၅ ပါ သဘာဝေဘးအရာယ် ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်
ရာတွင် -

ေရမှတ်တိုင်များြပြပင်ထိန်းသိမ်းရာတွင်(၁)

(၂)

(၃)

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ် ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ၊ ခိုင်

(က)

သဘာဝ ေဘးအရာယ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် အများ

ေရလဲဆည်ှင့် ေရေပးေြမာင်းအနီး တပ်ဆင်ထား

ြပည်သူ

ေသာ အထက်ေရမှတ်တိုင် ှင့် ေအာက်ဘက်ရှိ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့်

ေရမှတ်တိုင်ကို ှစ်စဉ်သတ်မှတ်အနိမ့်၊ အြမင့်ေပ ရှိ

များပျက်စီးြခင်း၊

မရှိ တိုင်းတာေရးကိရိယာြဖင့် စစ်ေဆးရမည်။

ေအာက်ပါ

ေရမှတ်တိုင် အမှတ်အသားများ အသစ်ြဖစ်ေစရန်

ေဆာင်ရက်ရမည် -

ှစ်စဉ်ေဆးသုတ်ရမည်။

(၁)

မိနယ်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည်

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း

အတိုင်း ေဆာင်ရက်ရမည်-

လူမစီးပွားေရး

ဆိုးကျးများ
ိ

လုပ်ငန်းစဉ်များကို

သဘာဝ

ေဘးအရာယ်

အေဆာက်အအုံ

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက်
ကိတင်စီမံချက်

ေရးဆွဲ

မကျေရာက်မီ

ကိတင်

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊
ေရေပးေြမာင်းများ၊

ေရတင်

လုပ်ငန်းများ၊ ေြမေအာက်ေရ ရရှိေရးလုပ်ငန်းများှင့် ဆက်စပ် ေရေပး
အေဆာက်အအုံများ

ပစည်းများ ပျက်စီးဆုံးံးြခင်း၊

ြပင်ဆင်ြခင်းှင့်ေဘးအရာယ်ေလျာ့ပါးေရး၊ ကိတင်

သစ်သား ေရမှတ်တိုင်များ ေဆွးေြမ့ေနပါက အသစ်
လဲလှယ်ရမည်။

၁၃။

အသက်အိုးအိမ်၊

လုပ်ငန်းများကို

ေအာက်ပါ

(၂)

သဘာဝ ေဘးအရာယ် ကျေရာက်သည့်အခါ အချန်ိ
ှင့် တစ်ေြပးညီ အေရးေပ တုံြပန်ေဆာင်ရက်ြခင်း
လုပ်ငန်းများ၊

၃၃
( ခ)

၁၄

နည်းဥပေဒ ၃၃ ၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ် (၁)
အရ ဦးစီးဌာနက ေဆာင်ရက်သည့်ကိစရပ်ှင့် စပ်လျဉ်း၍

( ဂ)

(ဃ)

ေရေပးေြမာင်းတိုင်းတာြခင်းလုပ်ငန်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၁)

ေရေပးတူးေြမာင်းများ၏

ေအာက်ေြခအကျယ်၊ ေရေပးိုင်ေသာ အြမင့်၊ ေရမှတ်

နည်းဥပေဒ ၃၃ ၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ် (၂) အရ

တိုင်များ၏ ကမ်းြပင်ေရမှတ်၊ ေရေပးေြမာင်း၊ ေရစီး

ဖယ်ရှားြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေလျာ်ေကးကို သက်ဆိုင်ရာ

န်းပမာဏ အချက်အလက်များကို ဌာနဆိုင်ရာ

ပုဂိလ် သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းက ေပးေလျာ်ရမည်။

တရားဝင် ထုတ ်ေပးထားေသာ

သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့်

ြဖစ်ေပလာသည့်

ေရစီး

ေလျာ်ေကးေပးရန် မလိုပါ။

အဆိုပါ

(၂)

ဆက်စပ်သည့်

ေရး၊ ေရများစုအိုင်ေနြခင်း သိုမဟုတ် ေရကီးြခင်းမှကာကွယ်ေရးအတွက် ေရုတ်
ေြမာင်းလုပ်ငန်း ြပြပင်ေဆာင်ရက်ရန်လိုအပ်ပါက အစီအစဉ်တစ်ရပ်ေရးဆွဲ
တိုင်းေဒသကီး

သိုမဟုတ်

ြပည်နယ်

အရာရှိကတစ်ဆင့် ဝန်ကီးဌာနသို တင်ြပိုင်သည်။

ဆည်ေြမာင်း

ေရေပးေဝသည့်အခါ

သတ်မှတ်အြမင့်ေပ

ထက် ေလျာ့နည်းနိမ့်ကျမရှိေသာ ဝဲ၊ ယာေရေြမာင်း
ေပါင်

လယ်ယာေြမများတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရး၊ စိုက်ပျးေရး၊
ိ
ေရေဘးကာကွယ်

သက်ဆိုင်ရာ

ေရေပးေြမာင်းအလိုက် မိုးရာသီတွင် ေရြပည့် ေရမှတ်
အထိ

ေရုတ်ေြမာင်းှင့်

မှတ်စုစာအုပ်တွင်

ေရးသွင်းထိန်းသိမ်းထားရမည်။

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ သိုမဟုတ် ဝန်ကီးဌာနက အခွင့်အာဏာ

အပ်ှင်းြခင်းခံရသူသည်

၍

မိမိအုပ်ချပ်မေအာက်ရှိ

ေလျာ်ေကးကို ဦးစီးဌာနက ေပးေလျာ်ရမည်။

ေရလာပိတ်ဆိုမကို ဖယ်ရှားြခင်းှင့် ြပြပင်ြခင်းတိုအတွက်

၃၆။

(က)

အတိုင်းအတာများကို

မှတ်စုစာအုပ်တွင်

ေရးသားထားရမည်။
(၃)

ေရေပးရာသီကုန်သည့်အခါ ေရေပးေြမာင်း ေအာက်
ေြခတစ်ေလာက် သဲုန်းများပိုချမ ရှိ မရှိ၊ ေရေပး
ေြမာင်းတိုက်စားမ ရှိ မရှိ စစ်ေဆးရမည်။ ရှိပါက
ေရေပးေြမာင်းတစ်ေလာက်ှင့် ဝဲ၊ ယာေဘာင်များ
ကို တိုင်းတာေရး ကိရိယာြဖင့် တိုင်းတာြခင်းှင့်
ြဖတ်ပိုင်းပုံအလျားလိုက် ပုံစံများထုတ်၍ ေရးဆွဲရ
မည်။

၁၅
(၄)

၃၂

အထက်အပိုဒ(် ၃)

ပါစစ်ေဆးမများကို

သတ်မှတ်ထားေသာဒီဇိုင်းပုံစံများြဖင့်

ေနာက်ဆုံး

ယင်းြပြပင်ြခင်းအတွက်

တိုက်ဆိုင်

သည့်အခါ အမိန် ထုတ်ြပန်ြခင်း ခံရသူက ေပးေဆာင်ရမည်။

စစ်ေဆးရမည်။
(ခ)

(ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ

ပါ

ေတာင်းခံ

အမိန် ထုတ်ြပန်ြခင်း

ခံရသူက

ေရေပးရာသီမတိုင်မီ ေရေပးေြမာင်းများ ြပြပင်ထိန်းသိမ်း

ေပးေဆာင်ြခင်းမြပလင် အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်ကို ထိုသူထံမှ

ြခင်း ေဆာင်ရက်ရာတွင် တိုင်းတာရရှိေသာ ြဖတ်ပိုင်းပုံစံ

လည်းေကာင်း၊ အကျးသက်
ိ
ဆိုင်သူထံမှလည်းေကာင်း အမိန်

အရ တူးေြမာင်းအေြခအေနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံ င်းယှဉ် စစ်ေဆး

ထုတ်ြပန်သူက ေြမခွန်မေြပကျန်ေငွ ြဖစ်ဘိသကဲ့သို ေကာက်

၍-

ခံိုင်သည်။

(၁)

(၂)

(၃)

သတ်မှတ်ေရလွတ်တာေပါင် နိမ့်ကျေနပါက ဝဲ၊ ယာ

၃၅။

(က)

နည်းဥပေဒ ၃၃ အရ ထုတ်ြပန်သည့်အမိန် ကို လိုက်နာ

ေြမာင်းေပါင်ဆင့်ြခင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရမည်။

လျက်တားဆီးပိတ်ဆိုေနသည့် အရာတစ်ခုခုကိုဖယ်ရှားြခင်း၊

သတ်မှတ်ေြမာင်း

ြပြပင်ြခင်း သိုမဟုတ် အဆိုပါ လုပ်ငန်းများကို

ေအာက်ေြခအကျယ်

မရှိပါက

ရက်ြခင်းေကာင့် နစ်နာဆုံးံးမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေလျာ်ေကး

ရက်ရမည်။

ေတာင်းဆိုလိုသူသည် ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးထံ-

ေရေပးေြမာင်းတစ်ေလာက် ေရစီးေရလာ ေကာင်းမွန်

ဖယ်ရှားြခင်းေဆာင်ရက်ရမည်။
(၄)

ေဆာင်

ေအာက်ေြခအကျယ် ချဲထွင်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်

(၁)

ေစရန် သဲုန်းများ တူးေဖာ်ြခင်း၊ ဒိုက်၊ အမက်များ

ေြမာင်းေပါင်
တံတား၊

ြဖတ်၍

တည်ေဆာက်ထားေသာ

ေရထိန်းအေဆာက်အအု
ံ ှင့်

ပုံစံအတိုင်းမရှိက ြပြပင်ေဆာင်ရက်ရမည်။
ေရေပးပန်များ ြပြပင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍-

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးကတစ်ဆင့်
ေတာင်းဆိုိုင်သည်။

(၂)

ေလျာ်ေကး ေတာင်းဆိုမသည် နစ်နာဆုံးံးမ ြဖစ်
ပွားသည်မှစ၍

လက်တံခွဲ

ေြမာင်းထိပ်ေရတံခါးများသည် မူလသတ်မှတ်ချက်

(ဂ)

(ခ)

ကုန်ကျစရိတ်များကို

တစ်ှစ်အတွင်း

ေတာင်းဆိုိုင်

သည်။
(၃)

ထိုကာလအတွင်း

ေတာင်းဆိုြခင်း

လုံေလာက်ေသာ

အေကာင်းြပချက်

တင်ြပ၍ ေတာင်းဆိုိုင်သည်။

မြပခဲ့ပါက
ခိုင်လုံစွာ

၃၁

၁၆

မူလ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင် သိုမဟုတ် ေရေြမာင်း

(၂)

(၁)

နည်းဥပေဒ ၃၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) (၂) အရ

ေသာ ေရေပးပန်များ ေရစိမ့်ယိုမ ရှိ မရှိ၊ မူလ

ြဖစ်ေပလာေသာ ေရစီးေရလာ ပိတ်ဆိုမများှင့်

အေြခအေန ရှိ မရှိ ှစ်စဉ် စစ်ေဆးရမည်။
(၂)

ပုံစံ-၂ ပါ သတ်မှတ်ေသာ တူးေြမာင်းေပါင် ေနရာ

ယာယီပိတ်ဆိုထားသည့် ပုဂိလ် သိုမဟုတ် အဖွဲ

တွင် ေရေပးပန်အကျယ် ရှိ မရှိ စစ်ေဆး၍ မူလ

အစည်း၏

သတ်မှတ်ပုံစံမရှိက ြပြပင်ရမည်။

အစီအစဉ်ြဖင့်

ေရုတ်ေြမာင်းအြဖစ်

အစိတ်အပိုင်းကို

မူလပုံစံ

(ဃ)

အတိုင်း လာမည့်မို းရာသီ မတိုင်မီအ ပီး ြပန်လည်

ေရတွင်းှင့် စွမ်းအင်တစ်မျးမျ
ိ းြဖင်
ိ
့ ဆည်ေရေပးေဝေသာ

ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တားဆီးပိတ်ဆိုေနေသာ အရာကို

လုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် န်ကား

ဖယ်ရှားြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်း သိုမဟုတ် အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်
ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့်
ေရလာပိတ်ဆိုြခင်းအတွက်
အရာရှိသည်

ေရတင်လုပ်ငန်းှင့် ေြမေအာက်ေရ လုပ်ငန်းများ ြပြပင်
ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘာဝေရလတွ
ံ င်း၊ စိမ့်စမ်း

ြပြပင်ေစရန်။

ြဖစ်ေပလာသည့်

သက်ဆိုင်ရာ

ေရစီး

ဆည်ေြမာင်း

ြပည်ေထာင်စ ုဘ ာရန်ပု ံေငွ

သိ ုမ ဟုတ်

တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်ဘာ ရန်ပုံေငွြဖင့်

ချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရမည်။
၁၄။

တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ၊

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိှင့်

မိနယ်ဆည်ေြမာင်း

အရာရှိတိုသည် မိမိတိုအုပ်ချပ်မေအာက်ရှိ ေရေပးေြမာင်းအတွင်း ေရမှတ်
တိုင်စိုက်ထူြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍(က)

ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။
(ခ)

လက်တံခွဲေြမာင်း

များ၏ ေဘာင်များကို ြဖတ်၍ တည်ေဆာက်ထား

သတ်မှတ်လိုက်သည့်

(က)

လက်တံေြမာင်း၊

ပုံစံအတိုင်း ြပန်လည်ြပြပင်ရန်၊

စပ်လျဉ်း၍ -

၃၄။

ေြမာင်းမကီး၊

ေရေပးေြမာင်းမကီးရှိ

ေရေပးေြမာင်းေရတံခါးမှ

အထွက်

နည်းဥပေဒ ၃၃၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) (၂) အရ အမိန် ချမှတ်

ပုံမှန်အားြဖင့် ေရတည်ငိမ်ေသာ ေနရာတွင် သတ်မှတ်ဒီဇိုင်း

ြခင်းခံရသူသည်

အရ ေြမာင်းေအာက်ေြခ ကမ်းြပင်အမှတ်ကို သုညထား၍

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း

ေဆာင်ရက်ရန်

ပျက်ကွက်၍ အမိန် ထုတ်သူ ကိုယ်တိုင် အတား အဆီးများကို
ဖယ်ရှားြခင်း သိုမဟုတ် ြပြပင်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ရာတွင်

ေရမှတ်တိုင်စိုက်ထူရမည်။

၁၇
(ခ)

ေရေပးေြမာင်းမကီး၏

၃၀
လက်တံေြမာင်းခွဲရှိေသာ

ေနရာ

(၂)

တွင် သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းေြမာင်းေအာက်ေြခ ကမ်းြပင်အမှတ်

ခိုင်၊ မိနယ်၊ ေကျးရာအုပ်စုအမည်၊

ကို သုညထား၍ ေရမှတ်တိုင်စိုက်ထူရမည်။
(ဂ)

လက်တံေြမာင်းအထွက်ဘက်

ေရတည်ငိမ်စွာ

စီးဆင်း

(၃)

ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင် သိုမဟုတ် ေရေြမာင်းအမည်၊

(၄)

ေရုတ်ေြမာင်းအြဖစ် ေကာ်ြငာလိုသည့် အစိတ်အပိုင်း

ေသာ ေနရာတွင် ေရမှတ်တိုင် စိုက်ထူရမည်။
(ဃ)

ှင့်နယ်နိမိတ်ေဖာ်ြပချက်၊

ေရေပးေြမာင်းမကီး၊ ေြမာင်းမခွဲ၊ လက်တံေြမာင်း၊ ေရထိန်းှင့်

(၅) အြခားထည့်သွင်းရန်

ေရေကျာ်ရှိ အထက်ဘက်ှင့် ေအာက်ဘက် ေနရာများတွင်
ေရမှတ်တိုင်စိုက်ထူရမည်။
(င)

(စ)

ေရေပးေြမာင် း ကိ ု

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ

သိုမဟုတ်

ယင်းကိစအတွက်

ဝန်ကီး

ဌာနက အခွင့်အာဏာ အပ်ှင်းြခင်းခံရသူသည် နည်းဥပေဒ ၃၂ အရ

ေရငု ပ ်  ပန် အ ထက် ဘ က်  ှ င ် ့ ေအာက်ဘက်ေနရာများတွင်

ထုတ်ြပန်သည့် အမိန် ေကာ်ြငာစာကို ရရှိသည့်အခါ တားဆီးပိတ်ဆိုေန

ေရမှတ်တိုင်စိုက်ထူရမည်။

သည့်အရာကို ဖယ်ရှားရန် အမိန် ထုတ်ြပန်ရာတွင် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်

ေြမာင်းကူးတံတားရှိေသာ

ေနရာများတွင်

ေရေပးေြမာင်းမကီး၊ ေြမာင်းမခွဲ၊ လက်တံေြမာင်း အဖျား

များကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်(က)

ရမည်။
ေချာင်း၊ လ၊ိ ိုးှင့် ေြမနိမ့်ပိုင်းကို ြဖတ်၍ တည်ေဆာက်
ထားေသာ ေရတံေလာက် အဝင်ပိုင်း ှင့် အထွက်ပိုင်း
ေရတည်ငိမ်ေသာေနရာများတွင် ေရမှတ်တိုင် စိုက်ထူရမည်။
ေရတံေလာက်
ေရတိုက်စားြခင်း

အထွက်ပိုင်းေနရာတွင်
ြဖစ်ေပပါက

ေရမှတ်တိုင် စိုက်ထူရမည်။

သဲုန်းစုပုံြခင်း၊

ဖယ်ရှားြပြပင်ပီးမှသာ

ေရုတ်ေြမာင်းတွင်

တားဆီးပိတ်ဆိုေနသည့်

အရာကို

အမိန် ထုတ်ြပန်သည့် ေနမှစ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း

တွင် ေရေရာက်မ ရှိ မရှိ သိရှိိုင်ရန် ေရမှတ်တိုင် စိုက်ထူ

(ဇ)

ယူဆသည့်

အချက်များ။
၃၃။

ေရမှတ်တိုင် စိုက်ထူရမည်။
(ဆ)

လိုအပ်သည်ဟု

တည် ေ ဆာက် ထ ားေသာ

ကီးမားေသာ

ြဖတ် ၍

ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင် သိုမဟုတ် ေရေြမာင်း တည်ရှိရာ

ဖယ်ရှားရန်၊
(ခ)

ေရုတ်ေြမာင်းလုပ်ငန်းတွင် တားဆီးပိတ်ဆိုေနသည့် အရာ
ကို ဖယ်ရှားရာတွင်(၁)

နည်းဥပေဒ ၃၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) (၁) အရ
ြဖစ်ေပလာေသာ ေရစီးေရလာ ပိတ်ဆိုမများှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနအစီအစဉ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ပီး

၂၉

၁၈

ေရုတ်ေြမာင်း ြဖစ်ေကာင်း ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၂ အရ အမိန်

၁၅။

ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်ိုင်ေရးအတွက် စိစစ် တင်ြပရန်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ ှင့် မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိတိုက တည် ေဆာက်ပီး

ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည်-

ဆည်ေြမာင်းှင့် ဆက်စပ်ေသာ အေဆာက်အအုံများ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း

(၁)

သဘာဝ ေဘးအရာယ်ေကာင့် ေရတိုက်စား၍ ကမ်း

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ိုင်ရန် တင်ြပလာသည့်အခါ ဦးစီးဌာနသည် ပုံစံ-၃

တစ်ေလာက်ရှိ ဒိုက်၊ အမက်၊ ချံ ွ ယ်၊ သစ်ပင် ှင့်

သိုမဟုတ် ပုံစံ - ၄ ပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သတ်မှတ် ေရးဆွဲ၍

သဲ ုန ်းများသည်

ေဆာင်ရက်ေစရမည်။

(၂)

ြမစ် ၊

ေချာင်း ၊

အင်းအိုင်

ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိ၊

ခိုင်

၁၆။

ေရလာ တားဆီးပိတ်ဆိုြခင်း၊

များ ေဆာင် ရ က်ရ ာတွ င် ေအာက်ပါအတိုင်း လုပ်ငန်းအဆင့် သတ်မှတ်၍

ေရုတ်ေြမာင်း

အဆိုပါ

အြဖစ်

သတ်မှတ်မည့်

ေနရာ

ြမစ်၊

ေချာင်း၊

အင်းအိုင်

သိမ
ု ဟုတ်

ေရေြမာင်းကိုြဖတ်၍ ယာယီေရတားတမံ ြပလုပ်ပီး
ခံချ

ငါးဖမ်းြခင်း၊

တုတ်ိုက်ြခင်း၊

ပိုက်တန်းချ၍

ယင်းလိပ်ြဖင့်

ငါးဖမ်းြခင်း၊

တားဆီးပိတ်ဆိုြခင်း။
အထက်ပို ဒ် (က) အရ အမိန် ေကာ် ြငာစာ ထု တ်ြ ပန်ရာ
တွင် ေအာက်ပါ အချက်မ ျားပါဝင်ေစရမည်ေရုတ်ေြမာင်း

ြဖစ်ေကာင်း

အေကာင်းအရာ ေဖာ်ြပချက်၊

ဥပေဒပု ဒ ်မ ၁၁ ပါ ဆည်ေ ြမာင် း ြပြပင် ထ ိ န် း သိမ ် းြခင်း လု ပ ်င န် း

ေဆာင်ရက်ရမည် (က)

ေကာ်ြငာ

ှစ်စဉ် ထိန်းသိမ်းြပြပင်ရေသာ လုပ်ငန်းငယ်များကို သာမန်
ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊

(ခ )

တစ်ခါတစ်ရံမှ

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ရေသာ

တူးေြမာင်းေပါင်

ဆင့်ြခင်း၊ သဲုန်းတူးေဖာ်ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို အထူး

ကျားေထာင်ြခင်း

သိုမဟုတ် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ေရစီးေရလာ

(၁)

သိုမဟုတ်

သိုမဟု တ် ေရေြမာင်းအတွင်း စုပုံေနသြဖင့် ေရစီး

တစ်ေလာက်ရှိ အနီးအနားတွင် ေနထိုင်သူများမှ

(ခ)

တိုင်းေဒသကီး

ြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊
(ဂ)

အထက်ပါ

သာမန် ြပြပင် ြ ခင်း

ြပင် ဆင် ြခင် း
လုပ်ငန်းပမာဏ

လု ပ် င န်း များြဖင့်
ှင့်

သိ ု မဟု တ်

မေဆာင်ရက်ိုင်ေသာ

ေငွတန်ဖိုးပမာဏ

များြပားသည့်

လုပ်ငန်းများကို အကီးစားြပင်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်း။
ရသည့်

အထူ း

၁၉

၂၈

အခန်း (၄)

၃၀။

ဆည်ေြမာင်းမှေရကိုရယူသုံးစွဲြခင်း
၁၇။
လက်ရှိ

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ သိုမဟုတ် ြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ

ဆည်ေြမာင်းမှ ေရကိုရယူသုံးစွဲရန် လယ်ကားေြမာင်း ေဖာက်လိုသူ၊
လယ်ကားေြမာင်းအား

လယ်ကားေြမာင်းကို

ြပြပင်မွမ်းမံလိုသူ

လဲေြပာင်းရယူလိုသူသည်

သိုမဟုတ်

လက်ရှိ

သက်ဆိုင်ရာ

မိနယ်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိထံ ေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်ရမည်(က)

ေဆာင်ရက်မည့် လုပ်ငန်းတည်ေနရာှင့် အမျးအမည်
ိ
၊

(ခ)

လုပ်ငန်းပမာဏှင့် ခန် မှန်းကုန်ကျစရိတ်၊

(ဂ)

ဦးစီးဌာနကဆုံးြဖတ်ေသာ ကုန်ကျစရိတ်ကို ေပးေချမည့်

သိုမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ ခွင့်ြပချက်ှင့် ခွငြ့် ပသည့် ဘာ
ရန်ပုံေငွြဖင့် သတ်မှတ်ဦးစားေပးလုပ်ငန်းအလိုက် ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။
၃၁။

(ဃ)

လယ်ကားေြမာင်း ြဖတ်သန်းရန် လိုအပ်သည့်ေြမ ရှိ မရှိ၊

(င)

ဌာနကလိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည့် သတ်မှတ်ချက်များ။

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် နည်းဥပေဒ ၂၉ ပါ လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက်ပီးပါက အဆိုပါ ေကျးရာဆည်ေြမာင်း၊ တာတမံှင့် ေကျးရာ
ေရုတ်ေြမာင်းများကို ဆက်လက် လည်ပတ်၊ ြပြပင်၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း
ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှး သိုမဟုတ် ေတာင်သူများ စိုက်ပျးိ
ေရရယူသုံးစွဲေရးအဖွဲထံသို စာရင်းဇယားှင့်တကွ လဲေြပာင်းေပးရမည်။
အခန်း (၈)

နည်းလမ်းှင့် ေပးေချမည့်ကတိြပချက်၊

၁၈။

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် နည်းဥပေဒ ၂၉ ပါ လုပ်ငန်းများကို

ေရုတ်ေြမာင်းအြဖစ်ေကညာြခင်း၊ ပိတ်ဆိုမကို ဖယ်ရှားြခင်းှင့်
ေလျာ်ေကး
၃၂။

(က)

ဝန်  ကီ း ဌာနသည် ြမစ် ၊ ေချာင် း ၊ အင် း အိ ု င ် သိ ု  မ ဟု တ ်

မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် နည်းဥပေဒ ၁၇ အရ ေလာက်

ေရေြမာင် း တစ် ခ ု ခ ု တ ွ င ် ေအာက်ပါအေြခအေနများေကာင့်

ထားလာကို ရရှိသည့်အခါ ေအာက်ပါအချက်များကိုစိစစ်ပီး မိမိသေဘာထား

ေရစီးေရလာတားဆီး ပိတ်ဆိုြခင်းြဖစ်ေပ၍ အများြပည်သူ

မှတ်ချက်ှင့်အတူ

ကျန်းမာေရး၊

အကျးဆက်
ိ
ွယ်ေသာ

သေဘာထားမှတ်ချက်များ

စုစည်းေဖာ်ြပ၍

အဆုံးအြဖတ်ေပးိုင်ရန် တင်ြပရမည် -

ေတာင်သလ
ူ ယ်သမားများ၏
ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိထံ

သွားလာေရး၊

လယ်ယာေြမများ

သိုမဟုတ် အများြပည်သူ အကျးတစ်
ိ
ခုခု

ပျက်စီးမ

ထိခိုက်နစ်နာ

ိုင်သည်ဟု ယူဆလင် အဆိုပါ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင်
သိုမဟုတ် ေရေြမာင်း ၏ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်း သည်

၂၇

၂၀

လက်တံေြမာင်း၊ လက်တံခွဲေြမာင်း ှင့် ေရေပးပန် အမည်
တိုကို

ခိုင်ဦးစီးဌာနုံး

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင်

(က)

စာရင်း

ြခင်းသည် အသုံးဝင် ြခင်း သိုမဟုတ် လိုအပ်ြခင်း ရှိ မရှိ ၊

ေရးသွင်းထားရန်၊
(ဃ)

(ခ )

နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေတာင်သူများစိုက်ပျးေရရယူ
ိ
သုံးစွဲ

အုပ်စု၊ ေကျးရာှင့် ေြမာင်းခွဲအမည်တိုကို ခိုင်ဦးစီးဌာနုံး
မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် စာရင်းေရးသွင်းထားရန်။

စပ်လျဉ်း၍

ဦးစီးဌာနက

ေရြဖန် ေဝစနစ်များ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းတိုှင့်
ဥပေဒှင့်အညီ

ထုတ်ြပန်ေသာ

အမိန ် ှင့်

န်ကားချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရက်ရမည်။

ေလာက်လာပါ အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်မ ရှိ မရှိ၊

(ဃ)

လယ်ကားေြမာင်းြဖတ်သန်းသည့်အတွက် ကန် ကွက်ထား

၁၉။

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည်

အထူးြပင်ဆင်ြခင်း

အရ

မိနယ်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိကတင်ြပလာသည့် လယ်ကားေြမာင်းေဖာက်လုပ်ြခင်း
သိုမဟုတ် ြပြပင်မွမ်းမံြခင်း ေလာက်ထားချက်ကို စိစစ်ပီး ခွင့်ြပြခင်း

(က)

ြခင်း၊

လုပ်ငန်းများကို

နည်းပညာလိုအပ်ချက်အရ ေကျးရာလူထု လုပ်အားြဖင့် ေဆာင်ရက်ြခင်း

လယ်ကားေြမာင်း၏ အလျားသည် ေြမာင်းရင်းေရဝင်ေပါက်မှ
ေြမကွကအ
် ထိ မျဉ်းေြဖာင့်အတိုင်း ှစ်မိုင်ထက် ပိုရှည်ေန

ေကျးရာဆည်ေြမာင်း၊ တာတမံှင့် ေကျးရာေရုတ်ေြမာင်း လုပ်ငန်း
တည်ေဆာက်ြခင်းှင့်

၁၈

စိစစ်ေတွရှိပါက ခွင့်မြပရ။

ေကျးရာဆည်ေြမာင်းှင့်ေကျးရာေရုတ်ေြမာင်းလုပ်ငန်းများ

ငယ်များ

နည်းဥပေဒ

သိုမဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်းြပိုင်သည်။ သိုေသာ် ေအာက်ပါကိစရပ်များကို

အခန်း(၇)

၂၉။

(ဂ )

ြခင်း ရှိ မရှိ။

ေတာင်သူများ စိုက်ပျးေရရယူ
ိ
သုံးစွဲေရးအဖွဲှင့် အဖွဲငယ်တိုသည်

ဆည်ေရစီမံခန် ခွဲြခင်းှင့်

လက်ရှိ လယ်ကားေြမာင်းကို လဲေြပာင်းရယူြခင်းသည်
ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ေရစီမံခန် ခွဲမ ရရှိိုင်ြခင်း ရှိ မရှိ၊

ေရးအဖွဲငယ်တွင် ပါဝင်ေသာ ေြမာင်းေခါင်းအမည်၊ ေကျးရာ

၂၈။

လယ်ကားေြမာင်းေဖာက်လုပ်ြခင်း သိုမဟုတ် ြပြပင်မွမ်းမံ

(ခ)

ဆည်ေြမာင်း သိုမဟုတ် လယ်ကားေြမာင်းမှ ေပးေဝသည့်

မြပိုင်သြဖင့် ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးမှ အကူအညီ ေတာင်းခံလာလင် ခိုင်

ေရကိုအြပည့်အဝ ရယူပီးြဖစ်ေသာ စိုက်ပျးေြမများအတွ
ိ
က်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိက နည်းပညာပိုင်းအရ ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။

ေနာက်ထပ်လယ်ကားေြမာင်း ေဖာက်လုပ်ြခင်း။

၂၁
၂၀။

လယ်ကားေြမာင်း

၂၆

သိုမဟုတ် လယ်ကားေြမာင်း

ြဖတ်သန်းရာ

၂၇။

ဥပေဒပုဒ်မ ၃၀ ပါ ြပာန်း ချက်အရ ဆည်ေရကို အကျ းရှ
ိ ိ

တစ်ဘက်တစ်ချက်ရှိ ေြမှင့် အကျးသက်
ိ
ဆိုင်သူသည် လယ်ကားေြမာင်း

ထိေရာက် စွ ာ သုံး စွ ဲ ိုင်ရ န် ှင် ့ ေတာင်သူလယ်သမားများ ထိန်းသိမ်းရမည့်

အသစ် တူးေဖာ်ေဖာက်လုပ်ြခင်း သိုမဟုတ် လဲေြပာင်းြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍

လယ်ကားေြမာင်းြပြပင်ြခင်း၊ ေရေပးေဝြခင်း၊ အြငင်းပွားြခင်း ကိစရပ်များကို

ကန် ကွက်လိုပါက ေအာက်ပါအချက်များ ေဖာ်ြပ၍ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း

ကီးကပ်ရန် ဦးစီးဌာနသည် ေတာင်သူများ စိုက်ပျးေရ
ိ
ရယူသုံးစွဲေရး

ခိုင်အုပ်ချပ်ေရးမှးထံ တင်ြပိုင်သည် -

အဖွဲှင့် အဖွဲငယ်များကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းေပးရမည်-

(က)

(ခ)

(ဂ)

လယ်ကားေြမာင်း

ြဖတ်သန်းခွင့်ြပလိုသည့်

ေြမေနရာ

(က)

စိ ု က ်ပ ျ ိးေရ

ေြမာင် းမခွဲ ၊

လယ်ကားေြမာင်း ြဖတ်သန်းသည့် ေြမေနရာေပ မူတည်၍

ေရေပးပန်များအလိုက် ေတာင်သူများ စိုက်ပျးေရ
ိ
ရယူ

အချးကျထည်
ိ
့ဝင်လိုသည့် ေငွပမာဏများြခင်း၊ နည်းြခင်း၊

သုံးစွဲေရး

အဖွဲငယ်များ၏

တစ်ဦးစီ

ပါဝင်၍

ေလျာ်ေကး ခံစားခွင့် ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေကျနပ်မ မရှိပါက

လက် တံ ေြမာင် း ၊

ရယူ သ ု ံ း စွ ဲေ ရးအဖွ ဲ ကို

အေပ ကျးေကာင်
ိ
း ေဖာ်ြပ၍ ကန် ကွက်ြခင်း၊

ေခါင်းေဆာင်

ကျးေကာင်
ိ
းေဖာ်ြပ၍ ကန် ကွက်ြခင်း။
၂၁။

ေတာင် သူ မ ျား

ှင့်

လက်တံခွဲေြမာင်း

ေခါင်းေဆာင်

ဖွဲစည်းရန်ှင့်

ှင့်

ေြမာင်းေခါင်း

အဆိုပါ

ဒုတိယေခါင်းေဆာင်ကို

အဖွဲ၏
အဖွဲဝင်

ေြမာင်းေခါင်းအများစု၏ သေဘာဆြဖင့် ေရးချယ်ရန်၊

ရာသီဥတုေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အြခားအေကာင်း တစ်ရပ်ရပ်

( ခ)

ေတာင်သူများ စိုက်ပျးေရရယူ
ိ
သုံးစွဲေရးအဖွဲငယ်ကို လယ်ကား

ေကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ဝန်ကီးဌာနက စီမံခန် ခွဲေသာ ဆည်ေြမာင်း

ေြမာင်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ဆည်ေရအသုံးြပသူ ေတာင်သ ူ

သိုမဟုတ်

စီမံခန် ခွဲေသာ

များအားလုံး ပါဝင်ဖွဲစည်းရန်ှင့် အဆိုပါ အဖွဲငယ်တစ်ဖွဲ

ဆည်ေြမာင်းမှေပးေဝေသာ ေရပမာဏသည် ရာသီအလိုက် စိုက်ပျးသည်
ိ
့

စီတွင် အဖွဲေခါင်းေဆာင် ေြမာင်းေခါင်းတစ်ဦးစီကို အများစု

သီးှံများအတွက်လုံေလာက်မမရှိပါက ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် ေအာက်ပါ

၏ သေဘာဆြဖင့် ေရးချယ်ရန်၊

တိုင်းေဒသကီး

သိုမဟုတ်

နည်းလမ်းများြဖင့် ေဆာင်ရက်ရမည်-

ြပည်နယ်က

( ဂ)

နည်းဥပေဒခွဲ(က) အရ ေတာင်သူများစိုက်ပျးေရရယူ
ိ
သုံးစွဲ
ေရးအဖွဲတွင် ပါဝင်ေသာ အဖွဲေခါင်းေဆာင် ှင့် ဒုတိယ
ေခါင်းေဆာင်အမည်၊ ေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျးရာ ှင့် ေြမာင်းမခွဲ၊

၂၅

၂၂

ကျးေကာင်
ိ
း ေဖာ်ြပချက်ှင့်အတူ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ်

(က)

ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိထံ တင်ြပ၍ ခွင့်ြပချက်ယူရ

ေြမများကို ဦးစားေပး၍ ဆည်ေရရယူ သုံးစွဲေစြခင်း၊

မည်။
(ခ)

ေြမြပင်အေနအထားအရ ေရရရှိရန် ေသချာသည့် စိုက်ပျးိ

(ခ)

ေြမာင်းထိပ်မှ ေြမာင်းဆုံးအထိ ေရေရာက်ရန်ခက်ခဲေသာ

နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည်

အြမင့်ပိုင်း ကျေရာက်သည့် လယ်ယာေြမများ အတွက်

ေရေပးေဝမရပ်ဆိုင်းရာတွင်

ေရလှည့်ဇယား ေရးဆွဲ၍ အလှည့်ကျ ေရေပး ေဝေစြခင်း။

မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိမှ

တစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သိုမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု

အခန်း (၅)

အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့်ေရသုံးစွဲသူများထံ အနည်းဆုံး သုံးရက်

ေရေပးေဝမရပ်ဆိုင်းြခင်း

ကိတင်အသိေပးရမည်။
၂၅။

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ လယ်ကား

၂၂။

ဝန်ကီးဌာန

သိုမဟုတ်

တိုင်းေဒသကီး

သိုမဟုတ်

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည်

ေအာက်ပါအေကာင်းတစ် ရပ်ရပ်

ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်ပါက လယ်ကားေြမာင်း တစ်ခု သိုမဟုတ် တစ်ခု

တစ်ရပ် ထက်

အေကာင် းများ

ထက်ပိုေသာ လယ်ကားေြမာင်းများမှ ေရေပးေဝမကို အဆိုပါ လုပ်ငန်းများ

ဆည်ေြမာင်းအရာရှိအား

ေဆာင်ရက်ပီးသည်အထိ

န်ကားိုင်သည် -

ေြမာင်းများပူးတွဲြခင်း

အသုံးြပသူ

သိုမဟုတ်

အစားထိုးြပင်ဆင်ြခင်း

ရပ်ဆိုင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း

ေတာင်သူလယ်သမားများသို

လုပ်ငန်းများ

သက်ဆိုင်ရာ

အနည်းဆုံးသုံးရက်

ဆည်ေရ

ကိတင်အသိ

ေပးရမည်။

ေပေပါက်လာပါက
ေရေပးေဝမကို

ခိ ုင်

ရပ်ဆိုင်းရန်

(က) တပ်နယ်နိမိတ် သိုမဟုတ် စည်ပင်သာယာေရး နယ်နိမိတ်

ေရေပးေဝြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ တပ် သိုမဟုတ်

ဆည်ေြမာင်းေရသုံးစွဲသူများ၏ အခွင့်အေရးှင့်တာဝန်များ
ဆည်ေြမာင်းေရသုံးစွဲသူများသည်

စိုက်ပျးေရး၊
ိ

ေမွးြမေရးှင့်

အြခားေရသုံးစွဲမများ အတွက် ဆည်ေရကို ရယူလိုပါက တည်ဆဲ ေရခွန်ှင့်
တာတမံခွန်ဥပေဒပါ ေရခွန်ေရခန်းထားများအတိုင်း ေပးေဆာင်၍ ရယူ
သုံးစွဲိုင်သည်။

ဆည်ေြမာင်းမှ

သိုမဟုတ ်

အတွင်း ကျေရာက်သွားေသာ ဆည်ေရေသာက် ဧရိယာကို
အခန်း (၆)

၂၆။

ပိုေသာ

ြပည်နယ်

စည်ပင်သ ာယာေရး ေကာ်မတီက ေရေပးေဝမ ရပ်ဆိုင်း
ေပးရန် ခိုင် လုံေ သာ အကျ းအေကာင်
ိ
းြဖင့် တင်ြပလာ
ြခင်း၊

၂၃
( ခ)

၂၃။

၂၄

လုပ်ငန်းတစ်ခုခု ေဆာင်ရက်ရန် လိုအပ်သည့်ကာလ အတွင်း

(ဃ)

ေရေပးေဝမ ရပ်ဆိုင်းေပးရန် အြခားဌာန၊ အဖွဲအစည်းများမှ

ဧရိ ယာကိ ု ေရြပည် ့ေအာင် ေရေပးေဝပီးပါက ေရထွက်

အေကာင်းကားလာြခင်း။

ေပါက်များကို ယာယီပိတ်၍ ေရေပးေဝမ ရပ်ဆိုင်းရမည်။

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည်

ဥပေဒပုဒ်မ

၂၆၊

ပုဒ်မခွဲ

(င)

(ဂ)ပါ

(စ)

ပင်မလယ်ကားေြမာင်းမှ ေရကို လယ်ကွင်းသို သွယ်ယူရန်
ေရေြမာင်းငယ်များ အသင့်မြဖစ်ေသးေကာင် း
ေတွရှိရပါက

အဆိုပါ

လယ်ကွင် းသိ ု

အလှည့်ကျစနစ်ှင့်

ေရေပးေဝမကို

ေရထွက်ေပါက်များကို

ေဝမကို ရပ်ဆိုင်းိုင်သည်။

ေရေပးေဝမက ို

(ဆ)

လက်ရှိစိုက်ပျးေရးအတွ
ိ
က်

သုံးစွေ
ဲ နသည့်

သုံးစွဲရန်

ေြမာင်းမကီး၊

မကို ရပ်ဆိုင်းိုင်သည်။

ေရပမာဏကို

(ဇ)

တစ်စုံတစ်ခုေသာ အေကာင်းေကာင့် ေရေပးေြမာင်းများ
ပျက်စီးမြဖစ်ေပပါက ေရေပးေဝမကို ရပ်ဆိုင်းိုင်သည်။

လက်တံေြမာင်း

သိုမဟုတ် လက်တံခွဲေြမာင်းမှ ဆည်ေရများကို ေကျးရာ

ေြမေအာက်ေရလုပ်ငန်းများမှ

ရန် စက်ယရားများ ချယွ
ိ င်းြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ ေရေပးေဝ

မထိခိုက်ပါက ေကျးရာ အိမ်သုံးှင့် ကဲ၊ ွား ေသာက်
သုံးေရအြဖစ်

ှင့်

လုံေလာက်စွာ မရရှိြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ စွမ်းအင်လည်ပတ်

ေရေပးေဝမ

ရပ်ဆိုင်းိုင်သည်။
(ဂ)

ေရတင်ြခင်းလုပ်ငန်း

စွမ်းအင် တစ်မျးမျ
ိ းြဖင်
ိ
့ ဆည်ေရေပးေဝသည့်အခါ စွမ်းအင်

ကျင့်သုံးသည့်အခါ

အလှည့်ကျပိတ်၍

သဘာဝစိမ့်စမ်းေရှင့် ေရလတွ
ံ င်းများ အေကာင်းတစ်ရပ်
ရပ်ေကာင့် ေရထွက်ရှိမ ေလျာ့နည်းလာသည့်အခါ ေရေပး

စစ် ေဆး

ထိန်းထားြခင်း သိုမဟုတ် ရပ်ဆိုင်းြခင်းြပိုင်သည်။
(ခ)

ြမစ်ေရကီးမေကာင့် ေရလဲဆည်၊ ေရတံခါးများပိတ်သည့်
အခါ ေရေပးေဝမ ရပ်ဆိုင်းရမည်။

ေရေပးေဝမ ရပ်ဆိုင်းြခင်း ှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က)

ေရေပးေဝမ က ို ထိ န ် း သိမ ်း ြခင် းအေနြဖင့် စိ ု က် ပ ျ းေြမ
ိ

၂၄။

(က)

ခိုင်ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည်

မည်သည့်

ေရေပးေြမာင်း

ကန်များအတွင်း ေရြဖည့်သွင်းိုင်ေသာ်လည်း စိုက်ပျးေရး
ိ

သိုမဟုတ် လယ်ကားေြမာင်းမဆို စီမံခန် ခွဲေရး၊ ြပြပင်ေရးှင့်

သုံးစွဲေရပမာဏကို ေလျာ့နည်းေစပါက ကန်အတွင်း ေရေပး

ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် တစ်ဆက်တည်း ၁၀

ေဝမကို ရပ်ဆိုင်းိုင်သည်။

ရက်ထက် မပိုေသာကာလအတွင်း ေရေပးေဝမ ရပ်ဆိုင်း
ိုင်သည်။ အဆိုပါ ကာလထက်ပို၍ ရပ်ဆိုင်းရန် လိုအပ်ပါက

ပည ထ ငစသမတ မနမ

ငင တ

ဆည မ င နည ဥပ ဒမ

