ြပည်
ည် ထာင်စသမ္မ
သ တြမန်မာနိ
မ င်င တာ်
တ အစိးရ

ြမယာခွ
ြမ
ဲ ဝအသးချ
ဝ
မ စိစစ် ဆာင်
ဆ ရက်
က
ွ ် ရး ကာ်
က မတီ

အမျိုးသား
း
ြမအ
အသးချ
ချမမူဝါဒ
ါ
( ကမ
(မူ
မ်း)
Natiional Land
d Usee Pollicy (Draf
(
ft)

၂၀၁၄ ခနစ်
ခ ၊ အာာက်တိဘာလ
လ

ကနသ
့် တ်

မာတိကာ
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ နိဒါန်း

၁

၂။ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

၁

၃။ မူဝါဒရည်မှန်းချက်များ

၂-၃

၄။ အမျိုးသား ြမအသးချမ မူဝါဒ ရးဆွရ
ဲ ာတွင်

၃-၅

အ ြခခစဉ်းစားရမည့် အချက်များ
၅။ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် ဌာနအဖွဲ ့အစည်းများ
၆။ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် လပ်ငန်းစဉ်များ

၅
၅- ၄၂

အမျိုးသား ြမအသးချမမူဝါဒ (မူ ကမ်း)
၇။ အပိင်း(၁)- ြမအသးြပုမစီမခနခ့် ွဲြခင်း
အခန်း(၁)-

အမျိုးသား

ြမအသးချမ

အ ြခခ

၄၃ - ၄၅

လက်ရိှ ြမယာ စီမအပ်ချုပ်မ ယန္တရား

၄၅ - ၄၆

သ ဘာတရား
အခန်း(၂)-

အ ြခအ န
အခန်း(၃)-

အမျိုးသား

ြမအသးချမ

ကာင်စီ

၄၆ - ၄၈

ြမအတန်းအစားများနှင့် စီမခနခ့် ွဲသည့်

၄၉ - ၅၀

ဖွဲ ့စည်းြခင်း
အခန်း(၄)-

အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများ
အခန်း(၅)-

သတင်းအချက်အလက်စီမခနခ့် ွဲြခင်း

၅၁ - ၅၃

၉။ အပိင်း(၂)-စီမကိနး် ရးဆွြဲ ခင်းနှင့် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း
အခန်း(၁)-

စီမကိနး် ရးဆွဲြခင်း နှင့်

ြမအသးချ

၅၄ - ၅၆

ြမအသးချမ ြပာင်း

၅၆ - ၅၉

ြမပ ရးဆွဲြခင်း
အခန်း(၂)-

ဇန်သတ်မှတ်၍
လဲြခင်း
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

စဉ်

အ ကာင်းအရာ
အခန်း(၃)-

စာမျက်နှာ

တစ်သီးပဂ္ဂလ

လ ာက်ထား၍

ြမ

၅၉ - ၆၀

၁၀။ အပိင်း(၃) - နိင်ငပိင် ြမများကိ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်း နှင့် ငှားရမ်း

၆၁ - ၆၄

အသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း

ြခင်း
၁၁။ အပိင်း(၄) - ြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊

လျာ် ကး ပးြခင်း၊ ြပန်လည်

နရာချထားြခင်းနှင့်

ြပန်လည်

၆၅

ထူ ထာင်ြခင်း

ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများ
၁၂။ အပိင်း(၅) -

ြမယာအြငင်းပွားမများ

ြဖရှင်းဆးြဖတ်ြခင်းနှင့်

အယူခြခင်း
အခန်း(၁)-

ြမယာအြငင်းပွားမများအား

ြဖရှင်း

ဆးြဖတ်ြခင်း
အခန်း(၂)၁၃။ အပိင်း(၆) -

၆၈

အယူခြခင်း

ြမခွန်စည်း ကပ်ြခင်း၊

၆၆ - ၆၇

ြမယာလဲ ြပာင်းခနှင့်

၆၉ - ၇၃

ထိက်သင့် သာ တဆိပ် ခါင်းခွန်ကိစ္စရပ်များ
၁၄။ အပိင်း(၇) - တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ၏

ြမအသးြပုမ

၇၄ - ၇၆

အခွငအ
့် ရးများ
၁၅။ အပိင်း(၈) -

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်နှင့်

ြမအသးြပုမ

စီမ

၇၇

ခနခ့် ွဲ ရးတွင် တန်းတူညီမ အခွင့်အ ရးများ
၁၆။ အပိင်း(၉) -

ဥပ ဒများ

သဟဇာတ

ြဖစ် စြခင်းနှင့်

၇၈ - ၇၉

ဥပ ဒအသစ် ြပ ာန်းြခင်း
၁၇။ အပိင်း(၁၀)- စာင့် ကပ် လ့လာမနှင့် တန်ဖိးြဖတ်မ

၈၀ - ၈၂

့ ိုးတိးတက် စြခင်း
၁၈။ အပိင်း(၁၁)- သ တသနြပုြခင်းနှင့် ဖွ ဖ

၈၃ - ၈၅

၁၉။ အပိင်း(၁၂)- အ ထွ ထွ

၈၆

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

အမျိုးသား ြမအသးချမမူဝါဒ(မူ ကမ်း)

နိဒါန်း
၁။

နိင်င တာ်အတွင်းရှိ

ြမသယဇာတများသည် အချုပ်အြခာပိင်နက်နယ် ြမ ခိင်မာ

တည်တ့ ရး၊ နိင်ငသားများ၏ စားဝတ် န ရးနှင့် နိင်င တာ် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးတိ ့
အတွက် ရရှညရ
် ည်မန
ှ း် ချက် ချမှတ် ပီး အထူးအ လးထား စီမအပ်ချုပ်၊ အသးြပုရမည့်
အရင်းအြမစ် များြဖစ်ပါသည်။

ြမသယဇာတ အရင်းအြမစ်များကိ စနစ်တကျအသးြပု

စီမခနခ့် ွဲနိင်သည် နှင့်အမ စဉ်ဆက်မြပတ် တိးပွား နသည့် ြပည်သူများ၏ စားဝတ်
န ရး အ ြခခလိအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်း ပး ရး၊ လူမစီးပွားဘဝ ြမင့်မားလာ စ ရး၊
နိင်င တာ် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးလပ်ငန်းများ ဟန်ချက်ညီ လွယ်ကအ
ူ ဆင် ြပစွာ အ ကာင်
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်၊ ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခဥပ ဒ ပဒ်မ(၃၇) တွင်

နိင်င တာ်သည် နိင်င တာ်အတွင်းရှိ

ြမအားလး၏ ပင်ရင်းပိင်ရှင်ြဖစ် ကာင်း နှင့်

နိင်င တာ်ရှိ ြမအားလးအသးြပု၊ ကွပ်ကဲ ကီး ကပ် ရးဆိင်ရာ ဥပ ဒြပ ာန်းရန် ဖာ်ြပ
ပါရှပ
ိ ါသည်။ နိင်င တာ်သမ္မတမှလည်း ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက် န ့တွင် နိင်င တာ်
၏

ြမသယဇာတများကိ စဉ်ဆက်မြပတ် စီမအပ်ချုပ်၊ အသးြပု

အတွက် လိအပ် န သာ ခိင်မာတိကျသည့် မူဝါဒတစ်ရပ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ရးဆွဲြပ ာန်းရန် လမ်းညန်

ချက်နှင့်အညီ “အမျိုးသား ြမအသးချမ မူဝါဒ” ရးဆွဲြပုစြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

နိင်င တာ်အတွင်းရှိ

ြမသယဇာတ

အရင်းအြမစ်များကိ

နိင်င တာ်ဖွ ဖ
့ ိုး

တိးတက် ရး၊ ြပည်သူများ၏ လူမစီးပွား ရး ဘဝြမင့်တင်ရန် ြဖည့်ဆည်း ပး ရးနှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
စနစ်တကျ မှန်ကန် ပီး

ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရးတိ ့အတွက်

အသးြပု

စီမခနခ့် ွဲရာတွင်

ရရှည်တည်တ့နိင်မည့် မူဝါဒတစ်ရပ် ြပ ာန်းနိင်ရန် ရည်ရွယ်

ဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

-2မူဝါဒရည်မှနး် ချက်များ
၄။

အမျိုးသား ြမအသးချမ မူဝါဒ၏ ရည်မန
ှ ်းချက်များမှာ

အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါ

သည်(က) နိင်င တာ်၏ အချုပ်အြခာပိင်နက် နယ် ြမ ထာဝစဉ် တည်တရ
့ န် ထိန်းသိမ်း
ကာကွယ် ရး၊
(ခ)

နိင်ငသားများ၏ အ ြခခ လူမစီးပွား ရး ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မကိ အ ထာက်
အကူြပုသည့် ြမသယဇာတ အသးချစီမခနခ့် ွဲမ ြဖစ် စ ရး၊

(ဂ)

မို ့ြပ/ ကျးလက် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မ ဆိင်ရာ စီမကိန်းလပ်ငန်းများ နှင့်
သက်ဆိင်သည့်

ြမအသးချစီမခနခ့် ွဲမများကိ အနာဂတ်ကာလ ဖွ ဖ
့ ိုးတိး

တက်မများအထိ ရည်ရွယ် မ ာ်မှန်း ဆာင်ရွက် စ ရး၊
(ဃ) တစ်မျိုးသားလး

၏

စားနပ်ရိက္ခာ

ဖူလမကိ

အ ထာက်အကူြပုမည့်

ြမသယဇာတ စီမခနခ့် ွဲမစနစ် ဖာ် ဆာင် ရး၊
(င)

နိင်င တာ်အတွင်းရှိ တိင်းရင်းသားများ ၏ ဓ လ့၊ ထးတမ်းဆိင်ရာ

ြမ

အသးချမ လပ်ငန်းစဉ်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ စနစ်တကျ သတ်မှတ်
ြပ ာန်း ရး၊
(စ)

ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်များ၊ ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ၊ သဘာဝနယ် ြမများနှင့်
ရ ဝ ရလဲ ဒသများ

ရရှည်တည်တ့ စ ရးအတွက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်

ဆာင်ရွက် ရး၊
(ဆ) ြပည်တွငး် / ြပည်ပ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ များအတွက်

ကာင်းမွနခ
် ိင်မာတိကျ

သည့် ြမအသးချမ ြဖစ် စ ရး၊
(ဇ)

ြမအသးချမများကိ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒ ြပ ာန်းချက်များ နှင့်အညီ တာဝန်
သိမ၊ တာဝန်ယူမများြဖင့် နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သူများ၏
စီးပွားြဖစ်ထွန်းမကိ ဦးတည် စ ရး ၊

ကနသ
့် တ်

ရရှည်အကျိုး

ကနသ
့် တ်

-3(စျ)

က

အလိက်

အသးြပု ဆာင်ရွက်သည့်

အလိက် တန်ဘိးနှင့်

ြမသယဇာတ

အမျိုးအစား

ြမခွန်နန်းထားများ သတ်မှတ် ရး၊ ခိင်မာသည့်

ပိင်ဆိင်ခင
ွ ့် ပး ရး နှင့် အချိန်ကာလ ဆန်းစစ်သးသပ် ရး၊
(ည) ပတ်ဝန်းကျင် ရရှည်တည်တ့ စမည့် ြမသယဇာတ စီမခနခ့် ွဲမြဖစ် စ ရး၊
(ဋ)

က

အလိက် ြမအသးချမ ဆိင်ရာဇန်များ (နယ် ြမစဖွဲ ့မများ) စနစ်တကျ

ဖွဲ ့စည်းသတ်မှတ် ရး၊
(ဌ)

ြမသယဇာတ စီမခနခ့် ွဲအသးချမများနှင့် ပတ်သတ်၍ က

စ လမ်းြခု

ပါဝင် ပီး ဥပ ဒအရ ထိန်းချုပ်ကာကွယ် စီမ ဆာင်ရွက်နိင်မည့် အမျိုးသား
ြမအရင်းအြမစ် ဥပ ဒ (National Land Law) ရးဆွဲြပ ာန်း ရး၊
အမျိုးသား ြမအသးချမမူဝါဒ ရးဆွရ
ဲ ာတွင် အ ြခခစဉ်းစားရမည့အ
် ချက်များ
၅။

အာက် ဖာ်ြပပါ အ ကာင်းအချက်များကိ အ ြခခ၍ “အမျိုးသား ြမအသးချမ

မူဝါဒ” ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်(က) အမျိုးသားလြခု ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး
မဟာဗျူဟာအြမင်၊
(ခ)

ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခဥပ ဒနှင့် အြခားဆက်စပ်ဥပ ဒများအြမင်၊

(ဂ)

လူ ့အရင်းအြမစ် တိးပွားလာမနှင့် ြမသယဇာတ အကနအ
့် သတ်ရှိမ အ ပ
အ ြခခသည့် ရရှည်ဖွ ဖိုး တိးတက် ရးအြမင်၊

(ဃ) အမျိုးသားဘက်စ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး စီမကိန်း (NCDP) အရ စီးပွား ရး
စ ကလမ်းများ၊ စီးပွား ရးစီမကိနး် များ၊ လပ်ငန်းက
မှတ်

အလိက် ဇန်သတ်

ဆာင်ရွက်မများ၊ မို ့ြပ ကျးရွာ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး မဟာဗျူဟာ

အြမင်၊
(င)

လူဦး ရ တိးပွားလာမအ ပ လက်ရှိ မို ့ကွက်၊ ရွာကွက်များ၏ ြမစာရင်း
ြမပအရ တိးချဲ ့ရန် လိအပ်ချက်အတွက် မို ့ ြမ၊ ရွာ ြမ၊ စားကျက် ြမ၊

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

-4ြမလွတ် ြမရိင်း၊ သစ် တာ ြမ၊ ဂရန်အင်း နယ်နမိတ် ြမတိ ့ကိ အတိး
အ လျာ့ချိန်ညိ၍ ရရှည်အတွက် စီမခနခ့် ဲွ သတ်မှတ်နိင် ရး အြမင်၊
(စ)

ဒသခြပည်သူများ သာက်သး ရ လိအပ်ချက်၊ ြပည်သူသးထင်း၊ သစ်ဝါး
လိအပ် ချက်ြဖည့်ဆည်း ရးအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိက် စဘဲ
ရရှည်ဖွ ဖ
့ ိုးတိး တက် သာ သစ် တာြပုစ ထိန်းသိမ်းစီမ ရးအြမင်၊

(ဆ) နိင်ငသားများ၏စားနပ်ရိက္ခာဖူလ ရး၊ လူမစီးပွားဘဝဖွ ဖ
့ ိုး တိးတက် ရး
အြမင်၊
(ဇ)

တိင်းရင်းသားများ၏ ဓ လ့ထးတမ်းဆိင်ရာ အခွင့်အ ရးများ

ဖာ် ဆာင်

ရးအြမင်၊
(စျ)

ယဉ် ကျးမ၊ သာသနာ ရးနှင့် ပထဝီဝင်အ နအထားများ အရ တည်ရှိ န
သာ အ မွအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရး ရ ထာင့်အြမင်၊

(ည) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရး ရ ထာင့်အြမင်၊
(ဋ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမစီးပွား ထိခိက်မအနည်းဆး၊ ထိခိက်မများ
ကိလည်း

ြပန်လည်ြဖည့်ဆည်း

ြပည်တွငး် /ြပည်ပ

ဆာင်ရွက် ပးမည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအား

အခွင့်အလမ်း ရရှိ စ ရးနှင့်

ြပည်သူတိ ့

နည်းလမ်းြဖင့်
အလပ်အကိင်

ဒသစီးပွား ရး ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မတိ ့အတွက်

လက်ခခွင့်ြပု ဆာင်ရွက် ရးအြမင်၊
(ဌ)

ြမယာအြငင်းပွားမ ရှင်းလင်း ဆာင်ရွက် ရး အြမင်၊

(ဍ)

ြမတန်ဘးနှ
ိ င့်

ြမခွန်သတ်မှတ်မ စနစ်တကျ ြဖစ် စ ရး၊

ြမပိင်ဆိင်ခွင့်

များ ခိင်မာမှန်ကန် ရး အြမင်၊
(ဎ)

အများြပည်သူ အကျိုးငှါ

ြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊

လျာ် ကး ပးြခင်း၊ ြပန်

လည် နရာချထား ပးြခင်း နှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း ဆိင်ရာကိစရ
္စ ပ်
များ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် ညီညတ်မ တ ပီး တိကျမှန်ကန်သည့် နည်းလမ်း

များ ချမှတ် ရးအြမင်၊

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

-5(ဏ)

ြမသယဇာတ အသးြပု စီမခနခ့် ွဲမဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ
ြပည်သမ
ူ ျားအား ပွင့်လင်းြမင်သာစွာချြပ အသိ ပး ရး အြမင်၊

(တ) ြပည်သူများ နားလည်သိရှိသ ဘာ ပါက် ပီး ြမသယဇာတ အသးြပုစီမခန ့်
ခွဲ ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများတွင် ပူး ပါင်းပါဝင်လာ စ ရး အြမင်၊
(ထ)

ြမသယဇာတများ အသးြပုမနှင့် စီမခနခ့် ွဲမများ
ကာင်းမွန် စ ရးအတွက်

စဉ်ဆက်မြပတ်

ရရှည်တည်တ့တိးတက်

ဆန်းစစ်သ တသနြပု ရး

အြမင်။
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် ဌာနအဖွဲ ့အစည်းများ
၆။

ြမအမျိုးအစားအလိက်

စီမအပ်ချုပ်ခနခ့် ွဲမည့်

အဖွဲ ့အစည်းများကိ အ သးစိတ်ထည့်သွင်း

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာန၊

ဖာ်ြပရမည်။ လက်ရှိ

ြမအသးချ စီမခနခ့် ွဲ

န သာဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများမှာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဌာနများ အ နြဖင့် ြပည်ထဲ ရး
ဝန် ကီးဌာန၊ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးနှင့် ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်း ရးနှင့် သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန၊ မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသ
ဖွ ဖ
့ ိုး ရးဝန် ကီးဌာန၊ သတ္ထ ုတွငး် ဝန် ကီးဌာန၊

ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနများ ြဖစ် ပီး

ဥပ ဒ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး၊
ခနခ့် ွဲ ရးအတွက် တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊

ြမယာစီမ

နြပည် တာ် ကာင်စီ၊ စည်ပင်

သာယာ ရး ကာ်မတီများ ြဖစ် ကပါသည်။
၇။

စီမခနခ့် ွဲ ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်ချက်အ ပ

မူတည် ပီး

ြမအမျိုးအစားများနှင့်

တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများ ြပင်ဆင်သတ်မှတရ
် မည်ြဖစ်ပါသည်။
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းစဉ်များ
၈။

“အမျိုးသား ြမအသးချမမူဝါဒ” ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များကိ အ ြခခ

ပီး

အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်

သည်-

ကနသ
့် တ်

ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါ

ကနသ
့် တ်

-6(က) မို ့ြပ/ ကျးလက်ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရး။

လူဦး ရ

နှင့်

တိးပွားမသတင်း

အချက် အလက်တိ ့အ ပ တွင် မူတည် ၍ မို ့ကီး(Mega Cities)၊ မို ့ငယ်
(Town)နှင့် ကျးရွာအ ြခချ နထိင်မ စီမချက် (Settlement Plan) ကိ
ရးဆွဲရန်နှင့် အိမ်ရာ
ချက်တွင်

ဆာက်လပ် ရး အဆိြပု လပ်ငန်းများကိ စီမ

ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရန်

ရပ်ကွက်များ

ြဖစ်ပါသည်။

တိးပွားလာြခင်းမှ

သိ ့မှသာ

ကျူး ကျာ်

ကိုတင်ကာကွယ်ြခင်းနှင့်

အ ြခချ

နထိင်သူများအတွက် ဝန် ဆာင်မများ စနစ်တကျ

ဆာင်ရွက်နိင်မည်

ြဖစ်ပါသည်။ အစိးရအစီအစဉ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ ပဂ္ဂလိကက

၏ အစီအစဉ်ြဖင့်

ြဖစ် စ၊

လူ နအိမရ
် ာများ

နိင်ငသားများအတွက်

လ လာက်သည့်

အထူးသြဖင့် ဝင် ငွနည်း ြပည်သူများအတွက် မ တစွာ
လိအပ်ပါသည်။

အနာဂတ်တွင်

တိးတက်လာမည့်

ဆာင်ရွက် ပးရန်
အ ြခချ

များအတွက် အ ြခခ လိအပ်ချက်များြဖစ် သာ အိမ်ြခ ြမ၊

နထိင်မ

ရ၊ လ ပ်စစ်၊

ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ဆက်သွယ် ရး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရး နှင့်
သာသနာ ရး ကိစရ
္စ ပ်များကိ ကိုတင် ချဉ်းကပ်
(Proactive

Approach)

များြဖင့်

ဆာင်ရွက်မ နည်းလမ်း

ြပည်သူများ

တူညမ
ီ တသည့်

အခွင့်အ ရးများ ရရှိ ရး စီမ ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(၁) ဒသ/ မို ့ြပ/ ကျးလက်စီမကိန်းများ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- နိင်ငသားများ၏

န ရး၊ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း နှင့်

စိက်ပျိုးလပ်ကိင် ရးအတွက် လိအပ်သည့် ြမများကိ စနစ်
တကျ စီမခနခ့် ွဲ ဆာင်ရွက်ရန်၊
့ ိုးတိးတက်မကိ
- နိင်ငသားများ၏ လူမစီးပွား ရး ဘဝ ဖွ ဖ
အ ထာက်အကူြပုရန်။
(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

-7- အမျိုးသား

ြမအသးချမစီမချက် အ ကာင်အထည် ဖာ်မ

စနစ် (National Land Use Planning Frameworks)
ြဖင့် ဒသ ြမအသးချမ စီမကိန်းဧရိယာများ သတ်မှတ်ရန်၊
ခတ်မီ အမျိုးသား

ြမမှတ်ပတင်ြခင်းစနစ်တစ်ခ တည်

ဆာက်ရမည်၊
- လူဦး ရ တိးပွားလာမ၊ ရ ့ ြပာင်းအ ြခချမ နှင့် အနာဂတ်
အလားအလာတိ ့ကိ ကိုတင် မ ာ်မှနး် တွက်ဆရန်အတွက်
လူဦး ရဆိင်ရာ အချက်အလက်များ ဆန်းစစ်သွားရမည်၊
- မို ့ြပနှင့် ကျးလက် ဒသများအလိက် လက်ရှိ နှင့် တိးပွား
လာမည့် လူဦး ရကိ အ ြခခ ပီး အ ြခချ

နထိင်မူစနစ်

(Settlement System) တည် ထာင်ရမည်၊
- နိင်ငသားများ

အထူးသြဖင့်

ဝင် ငွနည်း

ြပည်သူများ

အတွက် သင့်တင့်မ တသည့် အိမ်ရာစီမကိန်း (Housing
Plan) ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- မို ့ြပ/

ကျးလက်အလိက်

ြမယာမှတ်ပတင်စနစ် ထားရှိ

ြခင်း၊ နယ်နိမိတ် ြမပများ ြပုစ ရးဆွဲ ပီး တရားဝင်ထတ်
ြပန်ြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ြပည့်စတိကျသည့် မို ့ြပ ကျးလက်အဆင့် ြမင့်တင်ြခင်းနှင့်
ဖွ ဖ
့ ုိ း ရးစီမကိန်း (Development Plan)

ရးဆွဲြပ ာန်း

ရမည်၊
- ဖွ ဖ
့ ုိ း ရးစီမကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်
ရာတွင်
ပူး ပါင်း

ဒသခြပည်သူများ

နားလည်သ ဘာ ပါက် ပီး၊

ပါဝင်လာ စရန်အတွက်

ရှင်းလင်းချြပြခင်း၊

ကနသ
့် တ်

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ

အသိပညာ ပးြခင်း

ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊

ဆာင်ရွက်

အစီအစဉ်များ

ကနသ
့် တ်

-8- တရားဝင် ခွင့်ြပုချက်ရယူြခင်းမရှိသည့် ကျူး ကျာ်အ ြခချ
နထိင်လပ်ကိင်မများ၊

ြမကစားမများ၊

ြမယာအြငင်း

ပွားမများကိ ြဖရှင်းမည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအမများ စနစ်
တကျ ြပ ာန်း ဆာင်ရွက်ရမည်။

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

-9(၂)

လူမ ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ သာသနာ ရးဆိင်ရာ စီမခနခ့် ွဲမ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- နိင်ငသားများ၏ လူမ ရး၊ ကျန်းမာ ရးနှင့် သာသနာ ရး
တိ ့အတွက် လိအပ်သည့်

ြမအသးချမဆိင်ရာ လပ်ငန်း

များ မှန်ကန်ထိ ရာက် အကျိုးရှိစွာ ဆာင်ရွက်ရန်။
(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- နိင်ငသားများ၏

ဒသအလိက်

ရရရှိ ရး၊

လ ပ်စစ်၊

ပညာ ရး၊အ ြခခကျန်းမာ ရး၊ ဆက်သွယ် ရး၊ လမ်းပန်း
နှင့် သာသနာ ရးဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များကိ လက်ရှိနှင့်
အနာဂတ်

တိးတက်မများကိ

မ ာ်မှန်းတွက်ချက်

စီမ

ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ပိမိြပည့်စစွာ ြဖည့်စွတ် ရးသားရန် လိအပ်ပါသည်)
(ခ) စိက်ပျိုး ရးက

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး။

အဓိက စီးပွား ရး မ

စိက်ပျိုး ရးသည်

ြမန်မာနိင်င၏

ိုင်တစ်ခ ြဖစ်ပါသည်။ ရာသီဥတ

ြပာင်းလဲမ

ကာင့် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်များ ကျ ရာက်လာမ နှငအ
့် တူ ကမ္ဘာ ပ
တွင် စား သာက်ကန်စရိတ် ြမင့်တက်လာြခင်းနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါးလာ
ြခင်းတိ ့ ကာင့်

စိက်ပျိုး ရးက

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် စရန်

အစီအမများ

ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(၁)

လယ်ယာ ြမစီမခနခ့် ွဲမ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
-

ြပာင်းလဲလာ သာ

ခတ်ကာလနှင့်အညီ

နိင်င ရး၊

စီးပွား ရး၊ လူမူ ရး၊ ယဉ် ကျးမူ ဓ လ့ထးစနှင့် ပတ်ဝန်း
ကျင်ထိန်းသိမ်း ရး အြမင်တိ ့ြဖင့် လိက် လျာညီ ထွ ရှိ စ
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 10 မည့်

လယ်ယာ ြမ

စီမခနခ့် ွဲမ

စနစ်တစ်ခ

ပီြပင်စွာ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်၊
- လယ်ယာ ြမပိင်ဆိင်မ၊ အသးြပုမနှင့် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မ
များ စနစ်တကျ စီမခနခ့် ွဲနိင်ရန်နှင့် လယ်ယာ ြမ လပ်ပိင်
ခွင့် (Land Use Right) ဆိင်ရာ အခွင့်အ ရးများ တိကျ
မှန်ကန်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်။
(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- စားနပ်ရိက္ခာဖူလ ရး လယ်ယာထွက်ကန် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်
ရးကိ ရည်ရွယ်၍ စိက်ပျိုး ြမများအတွက် ဆီ လျာ်သည့်
ြမယာခွဲ ဝမ

စနစ်တကျြဖစ် စရန်၊

သတ်မှတ်ထား သာ

စိက်ပျိုး ြမအြဖစ်

ြမ နရာများအား အြခား ြမအသး

ချမသိ ့ ြပာင်းလဲြခင်းမြပုရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- သီးနှ အမျိုးအစားအလိက် ဆီ လျာ်သည့် ြမအမျိုးအစား
ကိ

ရွးချယ် စိက်ပျိုးသွားရန်နှင့် စိက်ပျိုး ြမ အဆင့်

အတန်း သတ်မှတ်ရမည်၊
- အ သးစားနှင့် အလတ်စား စိက်ပျိုး ရး လပ်ကိင်သူများ၊
တာင်သူလယ်သမား အစအဖွဲ ့များ၊ တစ်ဦးချင်း

တာင်

သူများ စသည်ြဖင့် စိက်ပျိုးလပ်ကိင်သူ အတန်းအစား
သတ်မှတ်၍ လယ်ယာ ြမ ခွဲ ဝချထားမစနစ်

ရးဆွရ
ဲ

မည်၊
- စားနပ်ရိက္ခာလ လာက်မနှင့် စီးပွား ရး သိသာစွာ ဖွ ဖ
့ ိုး
တိးတက်မရှိနိင်မည့်
ဦးစား ပးရမည်၊

ကနသ
့် တ်

စိက်ပျိုး ြမ

အသးချမများအား

ကနသ
့် တ်

- 11 - စိက်ပျိုး ြမြပုြပင်ရာတွင် သဘာဝ ဂဟစနစ်များ ပျက်စးီ
ြခင်း၊ ြမဆီလာပျက်စးီ ြခင်း၊ ရတိက်စားမနှင့် နန်းပိ ့ချမ
ြဖစ်စဉ်များ

ပ ပါက် နိင်ြခင်းတိ ့ ကာင့် သဘာဝပတ်

ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းစဉ် များနှင့်အညီ စနစ်
တကျ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည်၊
-

ြမဆီလာ၏ ရူပနှင့် ဓါတဂဏ်သတ္တ ိများကိ အ ြခခ၍
စိက်ပျိုးရန် ဆီ လျာ်သည့် သီးနှအမျိုးအစားနှင့်

မွးြမူ

ရန် ဆီ လျာ်သည့် တိရ စ္ဆာန်အမျိုးအစား အ ကြပုချက်
များ ပါဝင် သာ ြမဆီလာ ြမပထတ် ဝရမည်၊
-

ကာင်းမွန် သာ

စိက်ပျိုး ရး

နည်းစနစ်များ

(Good

Agricultural Policies) အရ ထာဝစဉ် တည်တ့ စ သာ
လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး

(Sustainable

Agriculture)

အြဖစ် စီမချက် ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- လယ်ယာ ြမ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး(Land Reform) စနစ်
ခိင်မာတိကျစွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည်၊
- လယ်ယာ ြမလပ်ပိင်ခွင့်(Land Use Right) အခွင့်အ ရး
များ သတ်မှတ် ြပ ာန်းရမည်၊
- လယ်ယာ ြမ
လွဲမှားသည့်

မှတ်ပတင်စနစ်

တိကျခိင်မာ စရန်

နှင့်

ြမအသးြပုမနှင့်

ြမကစားမများကိ တား

ဆီး ကာကွယ်သည့်စနစ်များ ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်၊
- လယ်ယာ ြမသိမ်းဆည်းမ၊ အြငင်းပွားမများကိ ကာကွယ်
တားဆီး ြဖရှင်းမည့် လပ်ငန်းစဉ်များ ြပ ာန်းရမည်၊
-

ဒသ နြပည်သူများ၏

လူ နမဘဝ

ြမင့်တင် ရးနှင့်

နိင်င တာ် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးတိ ့အတွက် လယ်ယာ ြမကိ
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 12 အြခား ြမသိ ့ လဲ ြပာင်း အသးြပုခွင့်ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်
နည်းများနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်။
- သီးနှစိက်ပျိုး

ထတ်လပ်မအတွက်

တည်ရှိ နသည့်

ြမသယဇာတများကိ ဆန်းစစ် ပီး အမျိုးအစား သတ်မှတ်
ခွဲြခားရမည်၊
-

နှစ်(၃၀)နှင့် (၅)နှစ် စီမကိနး် ပါ ရည်မှန်းချက်များ နှင့်အညီ
သီးနှစိက်စွမ်းအား ြမင့မ
် ား စ ရးကိ အ ထာက်အကူြပုရန်
အတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါ

နည်းလမ်းများကိ

အ ြခခ၍

စိက်ပျိုး ြမများ တိးချဲ ့သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်-

(က) ပဂ္ဂလိကပိင် အခန်းက

တွင် တာင်သူတစ်ဦးချင်း

နှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမရှိ သာ ပဂ္ဂလိကများမှ မိမိတိ ့
စွမ်း ဆာင်နိင်မအ ပ

မူတည်၍ တိးချဲ ့ ဖာ်ထတ်

ဆာင်ရွက်ရန်၊
(ခ) ြပည်တွငး် /

ြပည်ပ

အရင်းအနှီး

အလားအလာ

ကာင်း များနှင့်အညီ ဖာ်ထတ် ဆာင်ရွက်ရန်၊
(ဂ) နှစ်ရှည် စက်မကန် ကမ်း သီးနှများ၊ ဟင်းသီးဟင်း
ရွက် စိက်ခင်းများကိ ပဂ္ဂလိကက

မှ ပိမိပါဝင်

ရင်းနှီးြမုပ်နှ စ ရး၊ လယ်ယာအ ြခခ စက်မလပ်
ငန်းဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးတိ ့ကိ ရည်ရွယ်

ဆာင်ရွက်

ရန်။
- သမားရိးကျလူလပ်အား၊ က ဲ၊ နွား အင်အားသး၍ စိက်ပျိုး
လပ်ကိင်ြခင်းအစား

စက်မလယ်ယာစနစ်

အ ကာင်အ

ထည် ဖာ် ရးအတွက် စက်အင်အား တိးြမင့်သးစွဲ ဆာင်
ရွကရ
် မည်၊
- စက်ကိရိယာများ တွငက
် ျယ်စွာ အသးချနိင်ရန်၊ တီထင
ွ ်
စမ်းသပ်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ြပင်ပမှ တင်သွင်း ရာင်းချြခင်း၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 13 ြမယာသစ်များ ဖာ်ထတ် ပးြခင်း၊ လယ်ယာ ြမ အဆင့်
ြမင့်တင် ပးြခင်း

လပ်ငန်းများ

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၂)

ြမလွတ်၊

ြမလပ်၊

ြမရိင်း

စီမခနခ့် ွဲမ။

ြမန်မာနိင်င

နရာအနှ ့အြပားရှိ ြမလွတ်၊ ြမလပ်နှင့် ြမရိင်းများကိ လူမစီးပွား
ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး လိက် လျာညီ
ထွစွာြဖင့် စိက်ပျိုး ရး၊

မွးြမူ ရး၊ ဓါတ်သတ္တ ုတူး ဖာ် ရးနှင့်

အစိးရက ခွင့်ြပုထား သာ ဥပ ဒ နှင့်ညီညွတ်သည့် အြခားလပ်ငန်း
များအား စနစ်တကျ အသးြပုခွင့်ရရှိ အာင် ဆာင်ရွက် အ ကာင်
အထည် ဖာ်သွားရန် ြဖစ်ပါသည်။
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- ထာဝစဉ်တည်တ့ စ သာ

ြမယာစီမအပ်ချုပ်မ (Susta-

inable Land Management)အြဖစ် ြမသယဇာတများ
အား ြမ၏စွမ်းရည် (Land Capability) အ ပ မူတည်
၍ ြမလွတ်၊ ြမလပ်၊ ြမရိင်းများအား စနစ်တကျ အသး
ချသွားရန်၊
-

ြမလွတ်၊ ြမလပ်၊ ြမရိင်းများတွင် စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ
ရး၊ အြခားစီးပွား ရး လပ်ငန်းများနှင့် နိင်င တာ်ဖွ ဖ
့ ိုး
တိးတက် ရး စီမကိန်းများ အဆင် ြပစွာ စီမခနခ့် ဲွ အ
ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်။

(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- တိးပွားလာ သာ လူဦး ရနှင့် စီးပွား ရး လပ်ငန်းများ
အရှိန်အဟန်ြဖင့် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်လာမ ကာင့် ြမအသးချ
မများ

ြမရရှိနိင်မ (Land Availability) မှာ အကန ့်

အသတ်ရှိလာသြဖင့် ြမလွတ်၊ ြမလပ်၊ ြမရိင်းများအား
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 14 ြမအသးချမအတန်းအစား(Land Use Classification)
ခွဲြခားရမည်၊
-

ြမ၏ စွမ်းရည် (Land Capability) ကိ ြမဆီလာအမျိုး
အစား၊

ဘူမိရပ်သွင်၊

ြမမျက်နှာသွင်ြပင်၊

ရာသီဥတ၊

ြမ ပ တွင် ပါက် ရာက် နသည့် သစ် တာသစ်ပင်၊ ဇီဝ
မျိုးစမျိုးကွဲများ စသည်တိ ့အ ပ

မူတည်၍

ဖာ်ထတ်

သတ်မှတ်ရမည်၊
-

ြမလွတ်၊ ြမလပ်၊ ြမရိင်းများ၏ အနီးအနားဝန်းကျင်ရှိ
ကျးရွာ၊

မို ့နယ်များ၏ လူမူစီးပွား ရးနှင့် လမ်းပန်း

ဆက်သွယ် ရး အ ြခအ နများအရ

ြမအသးချနိင်မများ

ဆန်းစစ် လ့လာ ဖာ်ထတ်ရမည်၊
-

ြမလွတ်၊

ြမလပ်၊

ြမရိင်းများစီမခနခ့် ွဲ ရး ဗဟိ ကာ်မ

တီ၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များအရ
အတန်းအစား၊

ြမအသးချနိင်မ

စီးပွားြဖစ် စိက်ပျိုး
စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိ ုး

ြမ၏စွမ်းရည်နှင့်
အ ြခအ နများအရ

မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများနှင့် အြခား
တိးတက်မဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများကိ

တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ များနှင့်အညီ လပ်ကိင်ခွင့်၊ အသးြပုခွင့်
ပးရန်အတွက် လပ်ထးလပ်နည်းများ ရးဆွဲရမည်၊
- စီးပွား ရး လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်လိသည့် နိင်ငပိင်အဖွဲ ့
အစည်း နှင့် ဖက်စပ်လပ်ငန်းများ၊ အြခားအဖွဲ ့အစည်းများ၊
ပဂ္ဂလိက များက လ ာက်ထားလာပါက ရးဆွဲထားသည့်
လပ်ထးလပ်နည်း

စည်းကမ်းများနှင့်အညီ

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရမည်၊

ကနသ
့် တ်

အစိးရ၏

ကနသ
့် တ်
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ြမလွတ်၊

ြမလပ်၊

ြမရိင်းများတွင်

ဆာင်ရွက်အသး

ြပုခွင့်ရှိသည့် လပ်ငန်း အမျိုးအစားများ တိကျစွာ သတ်
မှတ်ြပ ာန်း ရမည်၊
- ခွင့်ြပုသည့်လပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိက် အသးြပုခွင့်ရှိ
သည့်
များ၊

ြမပမာဏ၊ ကာလနှင့်စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်
ပျက်ကွက်မအတွက်

အ ရးယူ

ဆာင်ရွက်မည့်

နည်းလမ်းများ အတိအကျ ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်၊
- အသးချ၊ စီမခနခ့် ွဲ ဆာင်ရွကမ
် ည့် နည်းစနစ်များ၊ လပ်ထး
လပ်နည်းများ ရှင်းလင်းြပည့်စစွာ ရးဆွဲထတ်ြပန်ရမည်၊
- နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒအရ နိင်င တာ်စီးပွား ရး
ဖွ ဖိုးတိးတက်မအတွက် ြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်မများ လပ်ကိင်
ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုသည့် လပ်ထးလပ်နည်းများ တိကျစွာ
သတ်မှတ် ြပ ာန်းရမည်။
(၃)

စိက်ပျိုး ရရရှိ ရးစီမ ဆာင်ရွက်မ ။

လယ်ယာက

ကန်ထတ်

လပ်မကိ စိက်ပျိုး ြမတိးချဲ ့ြခင်း၊ အထွက်နန်းတိးတက် စြခင်းနှင့်
ဈးကွက်ဝင် သီးနှများ ြပာင်းလဲစိက်ပျိုးြခင်းြဖင့် တိးတက် အာင်
ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး လပ်ငန်းများအတွက်
စိက်ပျိုး ရ လ လာက်စွာရရှိရန် ဆည်၊

ရ လှာင်တမများ တည်

ဆာက်ြခင်း၊ ြမစ် ရတင် နှင့် ြမ အာက် ရရရှိ ရး စီမကိနး် များကိ
တိးချဲ ့လပ်ကိင်မည့် ဧရိယာ ပမာဏနှင့်

ဒသအချက်အလက်များ

အရ နှစ်တိ/နှစ်ရှည် အစီအမများ ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
(ကက)ရည်ရွယ်ချက်
- နိင်င တာ်၏
ြမစ်
ဆည်၊

ရသယဇာတ အရင်းအြမစ်များြဖစ် သာ

ချာင်း၊ အင်း၊ အိင်များနှင့် တည် ဆာက်ထား သာ
ရ လှာင်တမများအား
ကနသ
့် တ်

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း

ကနသ
့် တ်

- 16 အတွက် ရရှည် တည်တ့ စ သာ အသးချမစနစ် တစ်ရပ်
ဖာ် ဆာင်ရန်၊
- လယ်ယာ ြမများ နှင့် အြခား

စိက်ပျိုး ြမများအတွက်

လိအပ်သည့် ရရရှိ ရး စနစ်တကျ စီမ ဆာင်ရွက်ရန်။

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 17 (ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
-

ရသယဇာတ

အရင်းအြမစ်များအလိက်

စိက်ပျိုး ရ

ရရှိနိင်မ ပမာဏအား ဆန်းစစ် လ့လာ မှတ်တမ်းတင်
ထားရှိရမည်၊
- တည် ဆာက်ထားသည့်

ဆည်၊

ရ လှာင်တမများ၏

စိက်ပျိုး ရ ြဖန ့် ဝ ပးနိင်မ ပမာဏနှင့် ဆည် ရ သာက်
ဧရိယာများအား စာရင်းဇယား၊ ြမပ ရးဆွဲြပုစရမည်၊
- လက်ရှိ စိက်ပျိုးသည့် ဧရိယာပမာဏနှင့် ထပ်မတိးချဲ ့
ဖာ်ထတ်မည့်
အစီအမများ

စိက်ပျိုး ြမ
ရတိ/

များအတွက်

ရရရှိ ရး၊

ရရှည် အစီအမများ

ရးဆွဲြပုစရ

မည်၊
- စိက်ပျိုး ရ

ရရှရ
ိ န်

ဆာင်ရွက်မည့်

နည်းလမ်းများ

သတ်မှတ် ြပ ာန်းရမည်၊
- စိက်ပျိုး ရ

ရရှိရန်

ဆာင်ရွက်မည့်

ဒသများကိ

စနစ်တကျ ရွးချယ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ ရရရှိရာ ဒသများကိ
ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- အနာဂတ်ကာလ စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်
လာ သည်နှင့်အမ စိက်ပျိုး ရ ပိမိရရှိ ရး ဆာင်ရွက်မည့်
အစီအမများ ရးဆွဲ ချမှတရ
် မည်၊
- သီးနှစိက်ပျိုး ထတ်လပ်မအပါအဝင် စီးပွား ရး၊ လူမ ရး
လပ်ငန်းများအတွက် တိးတက်သးစွဲနိင်မည့်

ရသယဇာ

တ အလားအလာများ ဖာ်ထတ်ရမည်၊
- နှစ်

(၃၀)

နှစ်ရှည်စီမကိန်း

ကာလအတွင်း

ဆည် ရ

သာက်ဧရိယာ တိးတက်ရရှိ ရး၊ ြမစ် ရတင် စီမကိနး်

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 18 များ၊ ြမ အာက် ရ၊ ဆည်၊ ရ လှာင်တမ၊ ရကန်များ
တိးတက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- လက်ရှိ ဆာင်ရွက် နသည့် ဆည် ြမာင်းစီမကိန်းများ၊ ြမစ်
ရတင်လပ်ငန်းများအား ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ပိမိထိ ရာက်
စွာ

ရ ပး ဝနိင် ရးအတွက်

ခတ်မီြပုြပင်ြခင်း၊ အ လ

အလွင့် မရှသ
ိ ည့် ရ ပး ဝြခင်းစနစ်များ စီမ ဆာင်ရွက်ရ
မည်။
(ဂ) သစ် တာက
ြမစ်များသည်

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး။
နိင်င တာ်၏

သစ် တာ သယဇာတ အရင်းအ

စီးပွား ရး

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မကိ

များစွာ

အ ထာက်အကူြပုြခင်း သာမက၊ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမနှင့် သဘာဝ ဘး
အန္တရာယ် ကျ ရာက်မ

လျာ့နည်းသက်သာ စ ရး၊ စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း

များ တိးတက် ကာင်းမွန်မကိ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်း
ကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရး၊ ဂဟစနစ်နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်း
ကာကွယ် ပးြခင်းနှင့် မျက် မှာက်ကာလတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်း
သိမ်း ရးနှင့် လူမစီးပွား ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး အတွက် များစွာအကျိုးြပုသည့်
အစိမ်း ရာင်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

သစ် တာသယဇာတ

အရင်းအြမစ်များ

ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း
တည်ရှိရာ

တိ ့ ကာင့်

သစ် တာ ြမများ

ရရှည်တည်တ့ ကာင်းမွန် စ ရးအတွက် စနစ်တကျ စီမအပ်ချုပ် ဆာင်
ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(၁)

သစ် တာနယ် ြမများစီမခနခ့် ွဲမ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- သစ် တာ သယဇာတအရင်းအြမစ်များ ရရှည်တည်တ့ရန်
စနစ်တကျ စီမအပ်ချုပ် အသးြပုနိင်ရန်၊

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 19 - ရာသီဥတ

ြပာင်းလဲမ

လျာ့နည်း သက်သာ စ ရးနှင့်

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးကိ အ ထာက်
အကူြပုရန်။

( ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- အမျိုးသား သစ် တာက

ပင်မစီမကိနး် ( National

Forestry Master Plan) နှင့် သစ် တာမူဝါဒ (Forest
Policy) ပါ ရည်မှန်းချက်များ နှင့်အညီ သစ် တာနယ် ြမ
များ စနစ်တကျ ဖွဲ ့စည်းတည် ထာင်ရမည်၊
- သစ် တာအပ်ချုပ် လပ်ကိင်မစီမကိန်း( Forest Management

Plan)ပါ

လပ်ငန်းစဉ်များအတိင်း

အ ကာင်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- သစ် တာ ြပုစထိန်းသိမ်း ရးနှင့် သစ် တာများြပန်လည်
တိးတက်ြဖစ်ထွန်း ရး အ လးထား ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ကျးလက် ဒသ န နိင်ငသားများ၏ လူမဘဝဖွ ဖ
့ ိုးတိး
တက် ရးအတွက် သစ် တာနယ် ြမများအား စနစ်တကျ
စီမခနခ့် ွဲ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ပဂ္ဂလိက သစ် တာက

နှင့် နိင်င တာ်စီးပွား ရး ဖွ ဖ
့ ိုး

တိးတက်မ အ ထာက်အကူြပု လပ်ငန်းစဉ်များ
ြပ ာန်းရမည်။
(၂)

သဘာဝနယ် ြမများစီမခနခ့် ွမ
ဲ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်

ကနသ
့် တ်

ရးဆွဲ

ကနသ
့် တ်

- 20 - သဘာဝနယ် ြမများကိ
ြခင်းြဖင့်

စနစ်တကျ

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့်

စီမခနခ့် ဲွ ဆာင်ရွက်
သဘာဝဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်နိင်ရန်၊ သဘာဝနယ် ြမများအတွင်း
ခရီးသွားလပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်
နိင် ပီး၊

ဆာင်ရွက်

ဒသ န ြပည်သူများ၏ စားဝတ် န ရး ဘဝြမင့်

မားလာ စရန်၊

(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- အမျိုးသား

သစ် တာက

ပင်မစီမကိနး်

(National

Forestry Master Plan) ပါ ရည်မှန်းချက်များ နှင့်အညီ
သဘာဝနယ် ြမများ တိးချဲ ့ဖွဲ ့စည်း တည် ထာင်ရမည်၊
- သစ် တာ အပ်ချုပ်လပ်ကင်
ိ မ စီမကိနး် (Forest Management Plan) အရ ဖွဲ ့စည်းထား သာ သဘာဝနယ် ြမများ၊
အလပ်တိက်နယ်များကိ စနစ်တကျ စီမအပ်ချုပ်ရမည်၊
- သဘာဝနယ် ြမများတွင်
အ ြခခ

ဂဟစနစ် အ ြခြပု သဘာဝ

ခရီးသွားလပ်ငန်းများနှင့်

ဇန်များ

အ ကာင်

- မျိုးသဉ်းမည့် အန္တရာယ် ရာက် န ့ အပင်နင
ှ ့်

တာရိင်း

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊
တိရ စ္ဆာန်များနှင့်
အ

သန္တာ ကျာက်တန်းများ

ဝါနှင့်ကမ်းရိးတန်း

အပါအဝင်

ဂဟစနစ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်

ရး လပ်ငန်းများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၃)

ဂဟစနစ်နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများစီမခနခ့် ွဲမ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- ဂဟစနစ် (Ecosystem) နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများ (Biodiversity) ရရှည်တည်တ့ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 21 (ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- ဂဟစနစ်

တည် ငိမထ
် န
ိ း် သိမ်း ရးအတွက်

ဇန်နယ် ြမ

များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ စနစ်တကျ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမည့်
အစီအမများ ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲတည်ရှိရာ ဒသ (Biodiversity Hot Spot)
များကိ စနစ်တကျ လ့လာ

ဖာ်ထတ်ထိန်းသိမ်း

ဆာင်

ရွက်ရမည်။
(ဃ)

မွးြမူ ရးက

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး။

နိင်ငအတွင်း

မှီတင်း နထိင်

လျက်ရိှ သာ ြပည်သူလူထအားလး စားနပ်ရိက္ခာဖူလ ရး၊ အာဟာရ ြပည့ဝ
်
စ ရးအတွက်
က

သည်

မွးြမူ ရးနှင့် ရထွက်ပစ္စည်း

ြမန်မာနိင်ငတွင်

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်လာလျက်ရှိ ပီး

နိင်င၏

စီးပွား ရးကိ သိသိသာသာ ပ့ပိး ပးလျက်ရှိပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း အနတ်
လက္ခဏာ ဆာင် သာ လူမ ရး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ အကျိုးသက်
ရာက်မများြဖစ်သည့် ရထညစ်ညမ်းြခင်း၊ ရာဂါပိးများြပနန့် ှ ့ြခင်း၊ ဒသ
မျိုးများမဟတ် သာ မျိုးစိတ်များ

ရာက်ရှိ ြပနပ့် ွားြခင်းနှင့်

ဂဟစနစ်

ယိယွင်းြခင်းစသည်တိ ့ မြဖစ် ပ စ ရး စီမ ဆာင်ရွက်သွားရန် ြဖစ်ပါ
သည်။
(၁)

ရထွက်ပစ္စည်း မွးြမူ ရးလပ်ငန်းစီမခနခ့် ဲွမ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- မွးြမူ ရးက

စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်ရန် ြမနှင့်

ရ အရင်းအြမစ်များ အသးချမနှင့် စီမခနခ့် ွဲမ စနစ်တကျ
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန်၊
- ကမ်းရိးတန်းနှင့် ပင်လယ် ရထွက်ပစ္စည်း၊ ကန်းတွင်းပိင်း
ရချို ရထွက်ပစ္စည်း
ကနသ
့် တ်

မွးြမူး ရးလပ်ငန်း

စနစ်တကျ

ကနသ
့် တ်

- 22 အ ကာင်အထည် ဖာ်
တက် စရန်နှင့်

ဆာင်ရွက်နိင် ပီး၊

နိင်ငသားများ၏

ရရှည်ဖွ ဖ
့ ိုးတိး

စားနပ်ရိက္ခာဖူလမနှင့်

နိင်င တာ် စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုး တိးတက်မကိ အ ထာက်အကူ
ြပု စရန်။

(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- အမျိုးသားအဆင့်

မွးြမူ ရးနှင့်

မူဝါဒနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်

ရလပ်ငန်းဆိင်ရာ

ဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် မဟာဗျူ

ဟာနှင့် လပ်ငန်းစီမချက်များကိ အမျိုးသား

ြမအသးချမ

မူဝါဒနှင့် လိက် လျာ ညီ ထွ အာင် ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်၊
- ကမ်းရိးတန်းနှင့်

ပင်လယ် ရထွက်ပစ္စည်း

မွးြမူ ရး

လပ်ငန်းများ၊ ကန်းတွင်းပိင်း ရချို ရထွက်ပစ္စည်း မွးြမူ
ရးလပ်ငန်းများ

ဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ကိနး် ဂဏန်း

အချက်အလက်များ ကာက်ယူြခင်းနှင့် ဇန်ခွဲြခားြခင်း လပ်
ငန်းများ ဆာင်ရွက်သွားရမည်၊
- အမျိုးသားအဆင့် ရထွက်ပစ္စည်း မွးြမူ ရးဇန် စီမချက်
(National Aquaculture Zoning Scheme) အား
ရးဆွ၍
ဲ ထိဇန်စီမချက် နှင့်အညီ ရထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်
ရး လပ်ငန်းစီမချက်များ

ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်သာွ းရန်နှင့်

လပ်ငန်းများအ ပ တွင် ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်းများ

ဆာင်

ရွက်သွားရန်၊ ထိ ့အြပင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှ လပ်ငန်း
ဆာင်ရွက်မအ ပ

ပ့ပိး ပးနိင်မ

(Environmental

Carrying Capacity) အား သ တသနြပုရန်၊ ထိ ့အြပင်
ဇန်အလိက် သတ်မှတ်ထားသည့် ဧရိယာတွင် သတ်မှတ်
ထားသည့် စများနှင့်အညီ
ကနသ
့် တ်

ဆာင်ရွက် စရန်၊ "ပတ်ဝန်း

ကနသ
့် တ်

- 23 ကျင်နှင့် လိက် လျာညီ ထွမ လက်မှတ်"(Environmental
Labelling or Green Labelling) ထတ် ပးရမည်၊
- ပစွန်ကန်နှင့် အြခား ရထွက်ပစ္စည်း လပ်ငန်းများ အ ကား
ကားခနယ် ြမများ သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် အနည်းဆးထားရှိရ
မည့် အကွာအ ဝး သတ်မှတ်ြခင်းတိ ့ကိလည်း ထည့်သွင်း
စဉ်းစား ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ဇန်စီမချက်အား ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမနှင့် ယိယွင်းမများ
မှ ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်

ရထွကပ
် စ္စည်း လပ်ငန်းငယ်များမှ

ရသွငး် ရထတ်စနစ်များ

ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စည်း

ကမ်းသတ်မှတ်ချက်အြဖစ် အသးြပုသွားရမည်၊
- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ

အရည်အ သွး

သတ်မှတ်မကိ ဇန်စီမချက်နှင့်

စချိန်စညန်းများ

ပါင်းစပ်ကျင့်သး

ဆာင်

ရွက်ရမည်၊ အထူးသြဖင့် nutrients, suspended solids
နှင့် BOD compound တိ ့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စချိန်စညန်း
များ ြဖစ်သည်၊
- နိင်ငအဆင့် ကမ်းရိးတန်း သဘာဝသယဇာတ စီမအပ်ချုပ်
လပ်ကိင်မ ကာ်မတီ
ဘက်စ

ဖွဲ ့စည်း၍

ကမ်းရိးတန်းဇန်

၄င်း၏ဦး ဆာင်မြဖင့်

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ

စီမချက်

ရးဆွရ
ဲ မည်၊
- သဘာဝထိန်းသိမ်း ရး နယ် ြမများ၊ ဒီ ရ တာ ဂဟစနစ်
များ၊ သဘာဝ
ထားသည့်

ရတိမ် ဒသများနှင့် ြပန်လည်ထိန်းသိမ်း

ဒသများတွင် အ ြခချ ငါး မွးြမူ ရးလပ်ငန်း

များ ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ တားဆီး ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ကမာ မွးြမူြခင်း

လပ်ငန်းအတွက်

ဒီ ရ တာများကိ

ခင်းချက်အ နြဖင့် အသးြပုခွင့်ြပုရန်နှင့် ၄င်းလပ်ငန်းကိ
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 24 ဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ကမ်းရိးတန်း ဒသရှိ လူမအဖွဲ ့

အစည်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ အစိးရ
မဟတ် သာ

အဖွဲ ့အစည်းများ၊

ငါးဖမ်းအသင်းအဖွဲ ့များ

ပူး ပါင်း၍ ြပည့်စသည့် ကွင်းဆင်းတိင်းတာ စစ် ဆးြခင်း
များ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ငါး မွးြမူြခင်း
တွင်

လပ်ငန်းအတွက်

ငါးကန်နယ်နိမိတ်နှင့်

ြမ နရာသတ်မှတရ
် ာ

ဒီ ရအြမင့်ဆးတက်သည့်

အမှတ်အ ကား အနည်းဆးမီတာ (၁၀၀) အကျယ်ရသ
ိှ ည့်
ကားခဧရိယာ သတ်မှတ် ပးရန် လိအပ် ပီး အဆိပါ ကားခ
ဧရိယာအတွင်း သစ်ပင် ပါက် ရာက်မမှာ (၁၀၀) စတရန်း
မီတာအတွငး် သစ်ပင် (၃၀) ပါက် ရာက်ရမည်၊
- ငါး မွးြမူြခင်း

လပ်ငန်းအတွက်

ြမ နရာသတ်မှတရ
် ာ

တွင် ငါးကန် နယ်နိမိတ်ပတ်လည်သည် သဘာဝြမစ် ချာင်း
နှင့် အနည်းဆးမီတာ (၁၀၀) အကွာရှိရန် လိအပ်ပါသည်။
ထိ ့အြပင် ငါးကန်ပတ်လည် (၂၅) မီတာအကွာတွင်
ြမာင်းများ ြပုလပ်ထားရန် လိအပ် ပီး

ရစီး

ကားခနယ် ြမ

စနစ်တကျ ထားရှရ
ိ မည်၊
- ရထွကပ
် စ္စည်း
များ၊

မွးြမူ ရးကန်များ အ ကားတွင် သက်ရှိ

တိရ စ္ဆာန်များ

ြဖတ်သန်းသွားလာနိင်ရန်အတွက်

စ ကန်လမ်းပါရှိ ရမည်ြဖစ် ပီး အဆိပါ

စ ကန်လမ်း၏

အရွယ်အစားကိ ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ အကျိုးသက် ရာက်မ
ဆန်းစစ် လ့လာြခင်း (EIA) အစီရင်ခစာပါ ဆးြဖတ်ချက်
အတိင်း ြပုလပ်ရမည်၊
- အမျိုးသားအဆင့်

ရထွက်ပစ္စည်း

မွးြမူ ရး

ဇန်

(National Aquaculture Zone)များ စနစ်တကျ လ့လာ
ဆန်းစစ် ဖာ်ထတ် သတ်မှတ်ရမည်၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 25 - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှ
ငန်းအ ပ

ပ့ပိး ပးနိင်မ

ရထွက်ပစ္စည်း

မွးြမူ ရးလပ်

(Environmental

Caring

Capacity) ကိ ဆန်းစစ် လ့လာ သ တသန ြပုလပ်မည့်
အစီအစဉ်များ ရးဆွဲသတ်မှတ်ရမည်၊
- ငါး၊ ပဇွန်၊ ဂဏန်း၊ ကမာစသည့်

ရထွက်ပစ္စည်း

မွးြမူ

ြခင်းလပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိက် စနန်း သတ်မှတ်ချက်
များ၊ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ရးဆွဲ
ြပ ာန်းရမည်၊
-

ရထွကပ
် စ္စည်း မွးြမူြခင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့် အ
တွက်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ညစ်ညမ်းမနှင့်

ထိခိက်မ

များကိ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ
အ ရအ သွး စချိန်စညန်း သတ်မှတ်ချက် များနှငအ
့် ညီ
ြပန်လည်

ြဖည့်ဆည်း

ဆာင်ရွက်ြခင်း

အစီအစဉ်များ

ရးဆွဲ ြပ ာန်းရမည်၊
- တစ်ပိင်တစ်နိင် ငါး/ပစွန် သား ဖာက်စခန်း၊ တစ်ပိင်တစ်
နိင် ငါး မွးကန်များ ရအရင်းအြမစ် ရရှိနိင် သာ ကျးရွာ၊
ဒသများတွင် ဖာ်ထတ်ရမည်။
(၂)

ရချိုငါးလပ်ငန်း(အင်း)က
ငါးလပ်ငန်းများသည်

စီမခနခ့် မ
ဲွ ။

ြပည်သူလူထ၏

ြမန်မာနိင်ငတွင်

စားနပ်ရိက္ခာဖူလ ရးနှင့်

အာဟာရ ဓာတ်ြပည့်ဝ ရးအတွက် အ ရး ကီးသည့် အခန်းက
ပါဝင်လျက် ရှိပါသည်။

ရချို
မှ

ရချိုငါးထတ်လပ်မအား အဓိက ပ့ပးိ ပး

လျက်ရှိသည့် ဂရန်အင်းများသည် ြမန်မာနိင်ငတွင်

ရှးဘရင်မင်း

များ လက်ထက်ကပင် တည်ရှိခဲ့ ပီး ဗိတိသ ကိလိနီ ခတ်တွင် ဂရန်
အင်းများကိ နိင်င တာ်ပိင်ပစ္စည်း(State Assess) များအြဖစ် စတင်
သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 26 ဂရန်အင်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း လပ်ငန်းများကိ
နိင်င တာ်

ြပန်တမ်းများတွင်

ထတ်ြပန်

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဂရန်အင်း နယ်နမိတ်များကိ သတ်မှတ်ရာတွင် အင်း ချာင်းမ ကီး၊
၎င်းနှင့် ရစီး ရလာ ဆက်စပ် နသည့် အင်း ချာင်းလက်တက်များ၊
ယင်းတိ ့နှင့်

ဆက်စပ်လျက်ရသ
ိှ ည့်

ရ ကီး ရလ ကွင်းများသည်

ရချိုငါးများ ခိ အာင်း ပါက်ဖွားရာ ငါးစာြပင်များ (Fish Habitats) ြဖစ်၍ ၎င်း ငါး ပါက်ဖွားရာ

နရာများကိ စီမခနခ့် ွဲနိင် ရး

အတွက် ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
သိ ့ြဖစ်၍ ဂရန်အင်း နယ်နမိတ်များသည် အင်း ချာင်းများ
သာမက

ရ ကီး ရလ သည့် အင်း ချာင်းများနှင့် ဆက်စပ် နသည့်

ရြပင်များပါ ပါဝင် နပါသည်။ ၎င်း ြမြပင်များသည်
ကာလများတွင် ငါးစာြပင်များအြဖစ်
၎င်းဧရိယာများကိ

ြပာင်းလဲသွားသည့်အတွက်

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်

စာင့် ရှာက်သွားရမည်

ြဖစ်ပါသည်။ သိ ့ြဖစ်၍ အဆိပါ ဧရိယာများအတွင်း
ြပာင်းလဲရန် ြပုြပင်၍ လယ်ယာ

ရ ပ ရလ

ရစီး ရလာ

ြမ ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ သီးနှစိက်ပျိုး

ြခင်း၊ ငါး မွးကန်၊ ပစွန် မွးကန်များ တူး ဖာ်ြခင်းများ ြပုလပ်ြခင်း
ြဖင့် ဂရန်အင်းများ
ဂရန်အင်းများ

လျာ့ပါး ပျာက်ကွယ် သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
လျာ့ပါးကွယ်ြခင်းြဖင့်

ရချိုငါးထတ်လပ်မ

လျာ့နည်းလာ ပီး ြပည်သူလူထ၏ ရိက္ခာဖူလ ရးနှင့် အာဟာရဓာတ်
ြပည့်ဝ ရးတိ ့အတွက် အကျိုးသက် ရာက်မများ ြဖစ် ပ လာနိင်မည်
ြဖစ်ပါသည်။
ကးတိင်နှင့် ြမစာရင်းဦးစီးဌာန၏
ခွဲြခား သတ်မှတ်မတွင် ဂရန်အင်း
မိတမ
် ျားအား တိကျစွာ

ြမယာအမျိုးအစား

ြမအမျိုးအစားနှင့် အင်းနယ်န

ဖာ်ြပသတ်မှတ်နိင် ရးနှင့် ကာကွယ်ထိန်း

သိမ်း ရးလပ်ငန်းများကိ ရရှည် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်
သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 27 (ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- ရချိုငါး စဉ်ဆက်မြပတ် ထတ်လပ်နိင် ရးအတွက်
ငါးများ ရှင်သန် ပါက်ပွားရာ ဂရန်အင်း
နှင့် အင်းနယ်နမိတ်များအား တိကျစွာ

ရချို

ြမအမျိုးအစား
ဖာ်ြပ သတ်မှတ်

နိင် ရးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်းများကိ

ရ

ရှည် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားရန်။
(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- မွးြမူ ရး၊

ရလပ်ငန်းနှင့်

ကျးလက် ဒသ ဖွ ဖ
့ ိုး ရး

ဝန် ကီးဌာနသည် ရချိုငါးလပ်ငန်း စီမခနခ့် ွဲမများကိ တိင်း
ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရ အဖွဲ ့များသိ ့ ၂၀၀၈ ခနှစ်
ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ ့စည်းပ အ ြခခ
ဥပ ဒနှင့်အညီ လဲ ြပာင်း ပးအပ် ပီး ြဖစ်သြဖင့် သက်ဆိင်
ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့များမှ ဂရန်အင်း
များ

ရရှည်တည်တ့ ရးနှင့်

ရချိုငါး

စဉ်ဆက်မြပတ်

ထတ်လပ်နိင် ရး အတွက် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်များ
အလိက်

ရချိုငါးလပ်ငန်း ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ သိ ့မဟတ်

လပ်ထးလပ်နည်း

နှင့်

လပ်ငန်းစီမချက်များ

ရးဆွဲ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်၊
- ရချိုငါးထတ်လပ်မ စဉ်ဆက်မြပတ် တိးတက် ရးအတွက်
ဂရန်အင်းများအတွင်း ငါးဖမ်းဆီးြခင်း တစ်မျိုးတည်းကိ
သာ လပ်ကိင်ြခင်းထက် မိမိအင်းအတွင်း ငါးမျိုးစိက်ထည့်
ြခင်းနှင့် တိင်းရင်းငါး မျိုးချန်လှပ်ြခင်း၊ အင်းြပုြပင်ြခင်း
များကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ရန်၊ ထိသိ ့
အတွက် နှစ်ရှည်

ကးတိင် လပ်ကိင်ခွင့်ြပု ပးြခင်း၊ ပညာ

ပး စည်းရးြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်၊

ကနသ
့် တ်

ဆာင်ရွက်နိင် ရး

ကနသ
့် တ်

- 28 - ဂရန်အင်းများအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိသည့် ငါးမျိုးစိတ်များ၊
ငါးကန်တက်များ၊ ရာသီဥတ

ြပာင်းလဲမ ကာင့် ဂရန်

အင်းများ၏ တည်ရှိမနှင့် ငါးထတ်လပ်မများအ ပ အကျိုး
သက် ရာက်မများ၊ သ တသနလပ်ငန်းများ
မည်၊

တိင်း ဒသ ကီး/

ဆာင်ရွက်ရ

ြပည်နယ်များတွင်

ရှ ့ ြပး

အစီအစဉ်အ နြဖင့် သ တသနအင်း (သီးသနအ
့် င်း)များ
သတ်မှတ် ဆာင်ရွက် သွားရမည်၊
- ဂရန်အင်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စီမခနခ့် ဲွြခင်းနှင့်
လပ်ကိင်ခွင့် ချထားြခင်းများတွင်

ရလပ်သား အစအဖွဲ ့

များမှ ပါဝင်လပ်ကိင်နိင် ရး ပညာ ပး စည်းရး ဆာင်ရွက်
သွားရမည်၊ ဂရန်အင်းများ၏ နယ်နိမိတ်နှင့်အင်း ြမပများ၊
ရဝင် ရာက်မ၊

ရကျန်ရှိမနှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

အ ြခအ နများကိ (Remote Sensing)

ဂိုလ်တပရိပ်

အသးချစနစ်ြဖင့် စာင့် ကည့် ကီး ကပ် ဆာင်ရွက်သွားရ
မည်၊
- မွးြမူ ရးလပ်ငန်းမှာ လိအပ်သည့် မျိုးငါးများ၊ ငါးသား
ပါက်များ စ ဆာင်းရရှိ ရးအတွက်

ရလပ်သားများနှင့်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားရမည်၊ မျိုးငါးရရှိနိင်သည့် နရာ
များနှင့်

ငါးသား ပါက်ရရှိနိင်သည့်

အ ြခအ နများကိ

သ တသနြပုမှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ ငါးသား ပါက် စ ဆာင်း
ြခင်းအတွက် လိင်စင်ကိ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များြဖင့်
ထတ် ပးြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်သွားရမည်၊
- ရချိုငါးမျိုးစိတ်များ

ပါက်ပွားရာ

ရြပင်နှင့် အချိန်များ

ကိ သ တသနြပုလပ်ရန်၊ လိအပ်သည့် ကာကွယ်ထန
ိ ်း
သိမ်း ရး လပ်ငန်းများ (ငါးမဖမ်းရ ရာသီနှင့် ငါမဖမ်းရ
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 29 ဧရိယာသတ်မှတ်ြခင်း၊အချို ့ငါးမျိုးစိတ်များကိ ဖမ်းဆီးြခင်း
မှ တားြမစ်ြခင်း၊ ငါးဖမ်းပိက်ကွက် သတ်မှတ်ြခင်း) ကိ
ဆာင်ရွက်သွားရမည်၊
- ဂရန်အင်းများမှ
တန်ဘိးြမင့်

ထွက်ရှိလာသည့်
ရထွက်ကန်ပစ္စည်းများ

ရချိုငါးများြဖင့်
ထတ်လပ်နိင် ရး

ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အ သးစားနှင့် အလတ်စား ြပုြပင်မွမ်းမ
မ လပ်ငန်းများကိ
ရးနှင့်

ခတ်မီနည်းစနစ်များြဖင့် အသးြပုနိင်

ထတ်ကန်များကိ

စျးကွက်ရရှိ ရး၊

ြပည်ပသိ ့

တိးြမင့် တင်ပိ ့နိင် ရး ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၃)

တိရ စ္ဆာန် မွးြမူ ရးလပ်ငန်းစီမခနခ့် ွဲမ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- မွးြမူ ရး လပ်ငန်းများအတွက် လိအပ်သည့်

ြမစီမခန ့်

ခွဲမများ စနစ်တကျ ြဖစ် စရန်၊
- မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများ
အထည်

နည်းလမ်းတကျ

အ ကာင်

ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ပီး အသားက

တိးတက်

ထတ်လပ်နိင်ြခင်းြဖင့် နိင်ငသားများ၏ စားနပ်ရိကာ္ခ ဖူလ
ရးကိ အ ထာက်အကူြပု စရန်၊
- ြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားဘဝ တိးတက် ကာင်းမွန်လာ ပီး
ဆင်းရဲနွမး် ပါးမ လျာ့ချ ရးကိ အ ထာက်အကူြပုရန်။
(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- ြပည်သူလူထ အာဟာရ ြပည့်ဝ စ ရးအတွက် တိရ စ္ဆာန်
မွးြမူ ရး (နိ ့စား၊ ဥစား၊ အသား) ထွက်ကန်များ တိးြမင့်
ထတ်လပ် ရး

ရတိ/ ရရှည် စီမချက်များ

ရးဆွဲ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည်၊
ကနသ
့် တ်

ဒသအလိက်

ကနသ
့် တ်

- 30 - မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများ ထိ ရာက်ပီြပင်စွာ အ ကာင်အ
ထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက်

ဖာ်ထတ် အ ကာင်အထည် ဖာ်

မွးြမူ ရးဇန်များ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ြမ

နရာခွဲ ဝချထား ပးရမည်၊
- မွးြမူ ရးဇန်များ

ဖာ်ထတ်ရာတွင် မျိုးြခများ၊

ထတ်လပ် ရးြခများ တည် ဆာက်ရန်အတွက်

မွးြမူ
ြမ နရာ

များ ထည့်သွင်း သတ်မှတ် ပးရမည်၊
- မွးြမူ ရးဇန်များရှိ

မွးြမူ ရးြခများတွင် ြပည်သူလူထ

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း သာ အစားအစာရရှိ ရး၊ သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာ ရး၊ လူမ ရး
အကျိုးစီးပွားများ

ထိခိက်မမရှိ စ ရးနှင့်

ကာင်းမွန် စ ရးတိ ့အတွက်
လပ်ငန်းဆိင်ရာ

ဇီဝလြခုမ

ကာင်းမွန် သာ မွးြမူ ရး

အ လ့အကျင့်များ

(Good

Animal

Husbandary Practices – GAHP ) ရရှိလာ စရန်
စည်းကမ်းချက်များ၊ လမ်းညန်ချက်များ နှင့် လပ်ထးလပ်
နည်းများ ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်၊
- မွးြမူ ရး ဇန်များတွင် သနရ့် ှင်းလတ်ဆတ်၍ အရည်
အ သွး ြပည့်ဝ သာ
နိင် ရးအတွက်

မွးြမူ ရးထတ်ကန်များ ထတ်လပ်

ခတ်မသ
ီ ားသတ်ရများ/

အသားြပုြပင်

ထတ်လပ် ရး စက်ရများ ထည့်သင
ွ း် တည် ထာင်နင်
ိ ရန်
အတွက်

ြမ နရာ ခွဲ ဝသတ်မှတ်ြခင်းများ

ဆာင်ရွက်ရ

မည်။ ထတ်လပ်မဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လမ်း
ညန်ချက်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ
ရမည်၊

ကနသ
့် တ်

ရးဆွဲ ြပ ာန်း

ကနသ
့် တ်

- 31 - ရရှည်တည်တ့ ြဖစ်ထွန်းမည့် နှစ်တိ/နှစ်ရှည်
စီမကိန်းများ ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်၊ အဆိပါ
ကိန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ်

မွးြမူ ရး

မွးြမူ ရးစီမ

ဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

ြမ နရာ ခွဲ ဝသတ်မှတ် ထားရှရ
ိ န် လိအပ်သည်၊
- မွးြမူ ရးလပ်ငန်းအတွက် လိအပ်သည့် စားကျက် ြမများ
သတ်မှတ် ကာ်ြငာရမည်၊
-

စားကျက်

ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများ

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်ရမည်၊ ဒသအလိက် သင့် တာ်သည့် စားကျက်
မျိုးများ ြပနပ့် ွားလာ စရန်အတွက် သ တသနများ ြပုလပ်
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရပါမည်၊
- တိရ စ္ဆာန် ကူးစက် ရာဂါများ ြပနပ့် ွားြခင်းမှာ ကာကွယန
် ိင်
ရန်အတွက် တိရ စ္ဆာန်
တည် ဆာက်ရန်အတွက်

စာင့် ကည့် စစ် ဆး ရးစခန်းများ
ြမ နရာများ ခွဲ ဝချထား ပးရ

မည်၊
- တိရ စ္ဆာန်ကူးစက် ရာဂါ ြပနပ့် ွားြခင်းမှ ကာကွယ်နိင်ရန်
အတွက်

မွးြမူ ရးြခ မှတ်ပတင်ြပုလပ်ြခင်း၊ တိရ စ္ဆာန်

တစ် ကာင်ချင်း အမှတ်အသားများ ြပုလပ်ြခင်းနှင့် တစ်
နရာမှတစ် နရာ သိ ့ သယ် ဆာင်ြခင်းတိ ့ကိ စနစ်တကျ
ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လမ်း
ညန်ချက်များနှင့်

လပ်ထးလပ်နည်းများ

ရးဆွဲြပ ာန်း

ရမည်၊
- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မနှင့် လူမအကျိုးစီးပွား ထိ
ခိက်မများအတွက် ြပန်လည်ြဖည့်ဆည်း

ဆာင်ရွက်မည့်

အစီအမများ အတိအကျ သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 32 - ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့်မျိုးများနှင့် မျိုးြမင့်သားစပ်ြခင်း
ြဖင့်

ဒသမျိုးရင်းများ ကွယ် ပျာက်မမှ ကာကွယ်နိင်ရန်

အတွက်

သ တသနြပုလပ်၍

မျိုးရင်းမျိုးစစ်များအား

မျိုးထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်သွားရပါမည်။
(င)

ရအရင်းအြမစ်နှင့် ရဦး ရထွက် ဒသများဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး။
နိင်င၏

ြမ ပ ြမ အာက်

ြမန်မာ

ရသယဇာတများသည် နိင်င၏ စီးပွား ရး

လပ်ငန်းများ၊ စွမ်းအင်ထတ်လပ်ြခင်း၊ အ ြခချ နထိင်မ၊ ကျန်းမာ ရးနှင့်
ဂဟစနစ် ဝန် ဆာင်မများကိ တိက်ရိက်အကျိုး သက် ရာက်မရှိပါသည်။
ရသယဇာတများ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မအတွက်
ရထွက် ဒသများ၊

ရအရင်းအြမစ်နှင့်

ရဦး

ရ ဝ ရလဲ ဧရိယာအားလးအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်

ရန် လပ်ငန်းစီမချက်များ ရးဆွဲ ဆာင်ရက
ွ ်သွားရန် ြဖစ်ပါသည်။
(၁)

ြမစ် ချာင်း၊ အင်းအိင်များ၏ ရ ဝ ရလဲ ဒသများစီမအပ်ချုပ်မ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- နိင်ငအတွင်းရှိ အဓိကြမစ် ကီးများ၊

ချာင်း၊

ြမာင်းနှင့်

ရချို၊ ရင အင်းအိင် ကီးများ ရရှညတ
် ည်တ့ ထိနး် သိမး်
ကာကွယရ
် န်၊
- ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသည့်

ြမစ် ချာင်းအင်းအိင်များ

တွင် အြခား ြမအသးချမများမရှိ စ ရးအတွက် ကာကွယ်
ထိန်းသိမ်းရမည့်နယ် ြမများ တိကျစွာ ပိင်းြခား သတ်မှတ်
ရန် နှင့် စနစ်တကျ စီမခနခ့် ရ
ဲွ န်၊
-

ရလမ်းပိ ့ ဆာင် ရး တိးတက် ကာင်းမွန်ရန်။

(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် သစ် တာ ကိုးဝိင်းများအြဖစ် တာ
ရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့်
ကနသ
့် တ်

သဘာဝအပင်များနှင့်

သဘာဝနယ်

ကနသ
့် တ်

- 33 ြမများ ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒနှင့်
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်

သစ် တာဥပ ဒတိ ့ြဖင့်

(သိ ့မဟတ်)

သက်ဆိင်ရာဌာန

များနှင့်ညိနင်း၍ ရတိမ် ဒသအြဖစ် ကညာ၍ သတ်မှတ်
ထိန်းသိမ်းရမည်၊
- သစ် တာြပုန်းတီးြခင်း
အရင်းများ ကာင့်

(သိ ့မဟတ်)

အြခားအ ကာင်း

ရသိ လှာင်မ ပမာဏ

လျာ့ကျလာ

ြခင်းနှင့် အနည်ပိ ့ချမ များြပားလာသည်ဟ သိသာထင်ရှား
ပါ က အာက်ပါအတိင်း အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
-

ရစ ဆာင်းရာ နရာ ( ရကန်(သိ ့မဟတ်)
သည်)သည်

အစိးရက

ရအိင်အစရှိ

စီမခနခ့် ွဲပိင်ခွင့်ရှိ သာ

ြမနှင့်

သစ် တာ ကိုးဝိင်း (သိ ့မဟတ်) ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထား
သာ ဧရိယာတွင်ရှိ သည်ြဖစ် စ၊ ပဂ္ဂလိကပိင် ြမဧရိယာ
အတွင်းတွင် ရှိသည်ြဖစ် စ အထက်ပါ အ ြခအ နအား
ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် တည်ဆဲ ဥပ ဒနည်းလမ်းများြဖင့်
သင့် လ ာ်သည့် အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မကိ ြပုရမည်၊
- ကာကွယ်

ထိန်းသိမ်းရမည့်

အဓိကြမစ်များ၊

ချာင်း၊

ြမာင်း၊ အင်းအိင်များကိ အတိအကျ သတ်မှတ်ရမည်၊
- ကာကွယ်ရမည့် အမျိုးအစားအလိက် ကနသ
့် တ် နယ်န
မိတမ
် ျား၊ ရလမ်း ကာင်းများနှင့် လိက်နာကျင့်သးရမည့်
စည်းကမ်းချက်များကိ ြပ ာန်း ကညာရမည်၊
- ြမစ် ချာင်း၊ အင်းအိင်များ၏
တွင်

အြခား ြမအသးချမ

စီမကိန်းများ

ရ ဝ ရလဲ ဒသ ဝန်းကျင်
လပ်ငန်းများ၊

ဖွ ဖ
့ ိုး ရး

ဆာင်ရွက်ပါက သက် ရာက် ထိခိက်မကိ

တည်ဆဥ
ဲ ပ ဒ၊ လပ်ထးလပ်နည်း များနှင့်အညီ ဆန်းစစ်
မည့် လပ်ငန်းစဉ်များ ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 34 - ြမစ် ချာင်း၊

အင်းအိင်များ၏

ရ ဝ ရလဲ ဒသများ

ထိခိက်မ အတွက် ြပန်လည်ြဖည့်ဆည်း
စည်းကမ်း

သတ်မှတ်ချက်များ၊

ဆာင်ရွက်ရမည့်

စီမချက်များ

ရးဆွဲ

ဆာင်ရွက်ရမည်။
- ြမစ် ချာင်း ဖွ ဖ
့ ိုး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ကမ်းနား နယ်နမိတ်နင
ှ ့်
သတ်မှတ် ဖာ်ြပရမည်။

ကနသ
့် တ်

ရြမင့် အမှတ်များကိ တိကျစွာ

ကနသ
့် တ်

- 35 (၂)

ရဦး ရထွက် ဒသများ စီမအပ်ချုပ်မ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- နိင်င တာ်အတွင်း သနရ့် ှင်း သာ

သာက်သး ရ ဖူလစွာ

ရရှိ ရး စီမ ဆာင်ရွက်ရန်၊
- ဒသစိမ်းလန်းစိြပည် ရးနှင့် စိက်ပျိုး ရးတိ ့ကိ အ ထာက်
အကူြပုရန်၊
- ဒသအလိက် ရာသီဥတ ြပာင်းလဲမ လျာ့နည်းသက်သာ
ရး၊ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရး တိ ့
အ ပ အကျိုးသက် ရာက်မရှိ စရန်။
(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- ရဦး ရထွက် ဒသများ၊ ရတိမ် ဒသများ၊ ရသိ လှာင်စ
စည်းရာ နရာများ(သဘာဝလဏ်ဂူများ၊တွင်းများ)ကိ စိစစ်
သတ်မှတ် ကြငာြပ ာန်းရမည်၊
- သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားသည့်
ဒသများ၊

ရဦး ရထွကန
် င
ှ ့်

ရတိမ်

ရသိ လှာင်ရာ နရာများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်

ဆာင်ရွက်မည့် စီမချက်များ ရးဆွဲ ဆာင်ရွက် အ ကာင်
အထည် ဖာ်ရမည်၊
- ရဦး ရထွက် ဒသများတွင်
ရး၊

သာက်သး ရနှင့်

သစ် တာြပုစ
စိက်ပျိုး ရ

ထိန်းသိမ်း

တိးတက်ရရှိ ရး

အစီအစဉ်များ ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ရဦး ရထွကမ
် ျား၊
ဆာင်းရာ

ရတိမ် ဒသများနှင့်

ရသိ လှာင်စ

နရာတည်ရှိမ ကာင့် ရရှိခစားရမည့် အကျိုး

ကျးဇူးများကိ
ကနသ
့် တ်

ဒသခြပည်သူများလည်း သ ဘာ ပါက်

ကနသ
့် တ်

- 36 ပီး၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရး လပ်ငန်းများတွင် ပိမိပါဝင်
ပူး ပါင်းလာ စ ရး အ လးထား ဆာင်ရွက်ရမည်၊
- ရဦး ရထွက် ဒသများ၊

ရတိမ် ဒသများနှင့်

လှာင် စစည်းရာ နရာများ ထိခိက် စရန်

ရသိ

ဆာင်ရွက်မ

များအား ထိ ရာက်စွာ အ ရးယူ ရးနှင့် ြပန်လည်ြဖည့်
ဆည်း ြပုြပင် ဆာင်ရွက် ရး လပ်ထးလပ်နည်းနှင့် အမိန ့်
ညန် ကားချက်များ အတိအကျထတ်ြပန်ရမည်။
(စ)

တိင်းရင်းသားများ၏ ဓ လ့ထးတမ်း အခွင့်အ ရးများစီမခနခ့် ွဲမ။ တိင်းရင်း
သားလူမျိုးစများ

နထိင်သည့် သိ ့မဟတ် အသးြပုသည့် နယ် ြမ ဒသ

များတွင်

လက်ဝယ်ထားရှိမ၊

ြမကိ

ခွဲ ဝလပ်ကိင်မဆိင်ရာ
သိရှိနိင် ရးအတွက်

အသးြပုမ၊

ြမယာတည်ရှိမနှင့်

သတင်းအချက်အလက်များကိ
လည်း ကာင်း၊

လူမစီးပွားဆိင်ရာ

အမှန်အတိင်း
ြမအသးချမ

စီမကိနး် များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အသင့်ြဖစ် စ ရးအတွက် လည်း ကာင်း၊
ကျူး ကျာ်မများနှင့်

ြမနှင့်သက်ဆိင်သည့်

အြခားဆးြဖတ်ချက်များကိ

ချမှတ်ရာတွင် မှန်ကန်မ ရှိ စနိင် ရးအတွက် လည်း ကာင်း ညိနင်း ဆွး
နွးသည့် လပ်ငန်းစဉ်များြဖင့် ြမအသးချမစနစ် အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်
ြဖစ်ပါသည်။
(၁)

ရည်ရွယ်ချက်
-

တိင်းရင်းသား လူမျိုးစတိ ့၏ ရိးရာ ြမ အသးြပုမ အ လ့
အကျင့်များကိ
ကာင်း၊

သိရှိလိက်နာ

ရိးရာ ြမ

အသးြပုမ

ကျင့်သး ရးအတွက်
အခွင့်အ ရး

လည်း

အြပည့်အဝရ

ရှိ ရးအတွက် လည်း ကာင်း၊ ယင်းအခွင့်အ ရးကိ ကာကွယ်နိင်
ရးအတွက် လည်း ကာင်း၊ ဘက်မလိက် သာ အြငင်းပွားမ
ြဖရှင်း ရးယန္တရားကိ အသင့်အသးြပုနိင်ရန်အတွက် လည်း
ကာင်း ြမအသးချမစနစ်ကိ ပီြပင်စွာ ြပ ာန်း ပးရန်၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်
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တိင်းရင်းသား လူမျိုးစများ၏ ရိးရာဓ လ့ ထးတမ်းစဉ် များအရ
အသးြပု န သာ ြမများကိ စနစ်တကျ ဖာ်ထတ်ရန်၊

-

ရိးရာဓ လ့ ထးတမ်းအရ အသးြပု န သာ

ြမများ၊ အထူး

သြဖင့် စိက်ပျိုး ြမများကိ ပိမိ ကာင်းမွန် အကျိုးရှိမည့် နည်း
စနစ်များြဖင့် အသးြပု ဆာင်ရွက် စရန်၊
- ရိးရာဓ လ့ ထးတမ်းအရ တိင်းရင်းသား လူမျိုးစများ အသးြပု
န သာ ြမများကိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ရန်။
(၂)

မူဝါဒလပ်ငန်းများ
-

သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များသည် တိင်းရင်းသား လူမျိုးစ
များ၏ ရိးရာ ြမအသးချမ ြမပနှင့် မှတ်တမ်းများ ြပုစြပင်ဆင်
ြခင်းလပ်ငန်းကိ

ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် ရိးရာ ြမအသးချမ အ လ့

အထများကိ က မ်းကျင်သည့် တိင်းရင်းသားပဂ္ဂိုလ်များ နှင့်တိင်း
ရင်းသားလူမျိုးစ ခါင်း ဆာင်များကိ ဆွး နွးတိင်ပင် ညိနင်း
ရမည်။ ထိ ့အြပင် ယင်းတိ ့ကိလည်း ပါဝင် ဆာင်ရွက် စရမည်။
-

လက်ရှိ ြမအသးြပုမကိ မှတ်တမ်းနှင့် ြမပများတွင် ဖာ်ြပထား
ြခင်း

ရှိသည်ြဖစ် စ၊

မရှိသည်ြဖစ် စ၊

ရှိသည်ြဖစ် စ၊ မရှိသည်ြဖစ် စ
ရင်းသားလူမျိုးစများ၏
မနှင့်

မှတပ
် တင်ထားြခင်း

ြမအသးြပုလျက်ရှိသည့် တိင်း

ရိးရာအခွင့်အ ရးများ၊

ြမအသးြပု

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် အခွင့်အ ရးတိ ့ကိ အသိအမှတ်ြပု

ကာကွယ်ရမည်၊
-

တိင်းရင်းသား

လူမျိုးစ

သိ ့မဟတ်

အဖွဲ ့အစည်းများတွင်

အဖွဲ ့ဝင်ြဖစ် သာ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများတိ ့၏ အခွင့်အ ရး
များကိ အသိအမှတ်ြပု ပီး ယင်းတိ ့၏

ြမအသးြပုမကိ တည်ဆဲ

ဥပ ဒများအရ မှတပ
် တင်နိင်ရန် ြပ ာန်းရမည်၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်
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ရှးရိးစဉ်လာ ြမကိ

ရိးရာနည်းလမ်းများြဖင့်

စိက်ပျိုး သာ

တစ်သီးပဂ္ဂလအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ သိ ့မဟတ် လူ ့အဖွဲ ့
အစည်းများ၏ ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်ချက်
ချမှတ်ြခင်း၊

စာင့် ကည့် လ့လာြခင်းနှင့်

အြငင်းပွားမအ ပ

ဆးြဖတ်သည့် ယန္တရားများ၌ တိင်းရင်းသား လူမျိုးစ ခါင်း
ဆာင်များနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများကိ ပါဝင်ရမည်၊
-

သစ် တာ ြမ၊ လယ်ယာ ြမ သိ ့မဟတ်
ြမရိင်းအြဖစ် သတ်မှတ်ထား သာ

ြမလွတ်၊

ြမများတွင် အကျုးဝင်

လျက် ရှိသည့် တိင်းရင်းသား လူမျိုးစ ဘိးဘွားပိင်
စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသား

ြမလပ်နှင့်
ြမများနှင့်

ြမအရင်းအြမစ် ဥပ ဒသစ်နှင့်အညီ

ြမအတန်းအစား ြပန်လည်သတ်မှတ် ပီး သက်ဆိင်ရာ တိင်းရင်း
သားလူမျိုးစများ

ြမအသးြပုြခင်းအတွက်

မှတ်ပတင်ြခင်း

မြပုရ သးမီ အြခား ြမ အသးြပုသူ တစ်ဦးဦးထ ယင်း ြမယာ
များကိ ခွဲ ဝချထားြခင်းကိ ယာယီအားြဖင့် ဆိင်းင့ထားရမည်၊
-

အမျိုးသား

ြမအရင်းအြမစ်ဥပ ဒသစ်ပါ

တိင်းရင်းသား

လူမျိုးစများ၏ ခိင်မာ သာ ြမယာလပ်ကိင်မ အခွင့်အ ရးများ
ဆိင်ရာ ြပ ာန်းချက်များသည် နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ၊
ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနှီးြမုပ်နှ မဥပ ဒ၊

ြမလွတ်၊

ြမလပ်

နှင့် ြမရိင်း စီမခနခ့် ွဲမဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရများ၏
ြမယာစီမခနခ့် မ
ဲွ

အမိနမ့် ျားြဖင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများအား

နှစ်ရှည် လပ်ကိင်ခွင့် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ငှားရမ်းြခင်း ကာင့်
တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ၏ ြမနှင့် ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် အခွင့်
အ ရးများ ဆးရးမမရှိ စရန် အကာအကွယ်ြဖစ်ရမည်၊
-

စိက်ပျိုး ြမ သိ ့မဟတ် သစ် တာ ြမအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့်
အလှညက
့် ျ အနား ပး

တာင်ယာစိက်ပျိုးနည်းကိ အသးြပု

သာ ကျးလက် ြမယာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြမအသးြပုခွင့်ကိ
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 39 မှတ်ပတင်နိင် ရးအတွက် အမျိုးသား

ြမယာဥပ ဒသစ်တွင်

ြပ ာန်း ဖာ်ြပရမည်၊
-

တိင်းရင်းသား လူမျိုးစများ၏ မိရိးဖလာ

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်

အခွငအ
့် ရးများကိ အသိအမှတ်ြပုနိင်ရန်နှင့် မှတ်ပတင်ခင
ွ ့် ရရှိ
ရန်လည်း ကာင်း၊

သစ် တာ ြမများနှင့်

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိင်ရန်လည်း ကာင်း မိရိးဖလာ အလှည့်ကျ
အနား ပး

တာင်ယာစနစ်ကိ

အ မဲတမ်း

တာင်ယာအြဖစ်

အတန်းအစား ြပာင်းလဲသတ်မှတ်နိင်ရန် ဆာင်ရွက်ရမည်၊
-

ရိးရာစိက်ပျိုး ရး

နည်းစနစ်များြဖင့်

တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများအတွက်
နှင့်

စိက်ပျိုး ရး

လည်း ကာင်း၊
သက်ဆိင်ရာ
သက်သာ သာ

ြမအသးြပုမ အခွင့်အ ရး

နည်းပညာဆိင်ရာ

ဓာတ် ြမ သဇာ၊
နည်းပညာများကိ

လပ်ကိင် န သာ
ဗဟသတများကိ

စက်ပစ္စည်း၊

မျိုး စ့နှင့်

လည်း ကာင်း၊

အတိးနန်း

ချး ငွနှင့် အြခားသင့် လျာ်သည့် စိက်ပျိုး ရး

အ ထာက်အကူများ လည်း ကာင်း တိးတက်ရရှိ ပီး အကျိုး
ကျးဇူးတိးပွား စရန် အစိးရ မဟတ် သာ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
ထိ ရာက်စွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်၊
-

အမျိုးသား
လူမျိုးစ

ြမအရင်းအြမစ် ဥပ ဒသစ်တွင် တိင်းရင်းသား
ြမအသးြပုမ အခွင့်အ ရးများနှင့် သက်ဆိင် သာ

ြမယာအြငင်းပွားမများကိ
ရင်းသား အြငင်းပွားမ

ြဖရှင်းနိင် ရးအတွက် ရိးရာတိင်း

ြဖရှင်း ရး ကျင့်စဉ်များကိ အမျိုးသား

ြမအရင်းအြမစ် ဥပ ဒသစ်တွင် ပါဝင် စရမည့်ြပင် အြငင်းပွား
မ

ြဖရှင်းရာတွင် တိင်းရင်းသားလူမျိုးစ အဖွဲ ့အစည်းအတွင်း

လူအများက

လးစား၍

သဇာတိက္ကမ ရှိ သာ အမျိုးသား/

အမျိုးသမီးများကိ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိ စရမည်၊

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်
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တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ ရိးရာဓ လ့ထးတမ်းအရ အသးြပု
န သာ

ြမအမျိုးအစားများနှင့် ပမာဏကိ စိစစ် ဖာ်ထတ်

မှတ်တမ်း တင်ရမည်၊
-

ဖာ်ထတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်

ြမအမျိုးအစား

အလိက်

စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် အြခား ြမအြဖစ်သိ ့

ြပာင်းလဲ

အသးြပုခွင့်မ ပးရန်

တားဆီးကာကွယ် ရး

အစီအမများ၊

လပ်ထးလပ်နည်းများ ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်၊
-

ရိးရာဓ လ့အရ

လပ်ကိင် န သာ

ကာင်းမွန်သည့်

စိက်ပျိုး ြမများကိ

စိက်ပျိုးနည်းစနစ်များြဖင့်

ပိမိ

ပိမိအကျိုးရှိ

ထိ ရာက်စွာ အသးြပုနိင် ရး စည်းရးအသိပညာ ပး

ဆာင်

ရွက်ရမည်၊
-

တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ ရိးရာအစဉ်အလာအရ အသးြပု န
သာ ြမများတွင်

အြငင်းပွားမများ၊

ပ ပါက်လာပါက

လဲမှားအသးြပုမများ

ြဖရှင်း ဆာင်ရွက်မည့်

နည်းလမ်းနှင့်

အစီအစဉ်များ ရးဆွဲ သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊
-

ရိးရာဓ လ့

ထးတမ်းအရ

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်

အသးြပု န သာ

ြမများအား

ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကိ သက်

ဆိင်ရာ တိင်းရင်းသား လူမျိုးစများအား ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ
ချြပအသိ ပးြခင်း၊ အ ကဉာဏ်ရယူြခင်း၊ ပူး ပါင်းပါဝင်လာရန်
စည်းရးြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဆ) ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ် ထိနး် သိမ်း ရးနယ် ြမများ စီမခနခ့် မ
ဲွ
(၁)

ရည်ရွယ်ချက်

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 41 - နိင်ငအဖိးတန် ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ်များ တည်ရှိရာ နယ် ြမ
များကိ စနစ်တကျ

ဖာ်ထတ်မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့် ခိင်မာတိကျ

သည့် နယ်နမိတ်များ သတ်မှတ်ရန်၊
- ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ်နယ် ြမများကိ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း
ရး နှင့် ကာကွယ်တားဆီး ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရန်။
(၂)

မူဝါဒလပ်ငန်းများ
- ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ်များအြဖစ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့်
နယ် ြမ

အမျိုးအစားများနှင့်

ဧရိယာများစိစစ်

တွက်ချက်

သတ်မှတ်ရမည်၊
- အ မွအနှစ် ြမများတွင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်
လပ်ငန်းစဉ်များကိ

နယ် ြမ

ဆာင်ရွက်ရမည့်

အမျိုးအစားအလိက်

တိကျစွာ

သတ်မှတ် ြပ ာန်းရမည်၊
- ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသည့်

အ မွအနှစ်

ကနသ
့် တ်တားဆီးသည့် လပ်ငန်းများကိ ြပည့်စစွာ

ြမများတွင်
ဖာ်ညန်း

သတ်မှတ် ြပ ာန်းရမည်။
(ဇ)

အ ြခခအ ဆာက်အဦများနှင့် နိင်င တာ်ဖွ ဖ
့ ိုး ရးစီမကိန်းလပ်ငန်းများ
(၁)

အ ြခခအ ဆာက်အဦများ တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
- နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားတိ ့၏ အကျိုးစီးပွား အလိ ့ငှာ
ြမန်မာနိင်င၏

အမျိုးသားပိ ့ ဆာင် ရးက

ဖွ ဖ
့ ိုး

တိးတက် ရး ပင်မစီမကိန်းနှင့် အြခားဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး
စီမကိန်းများအရ
ကနသ
့် တ်

လဆိပ်များ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ရထား

ကနသ
့် တ်
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မာ် တာ်ကားလမ်းများ၊

သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး

ပိက်လိင်းများနှင့်

အ ထာက်အကူြပု

အ ြခခအ

ဆာက်အဦများအား လိအပ်ချက်နှင့်အညီ တည် ဆာက်
အသးြပုနိင်ရန်။
(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
ပိ ့ ဆာင် ရးက
- နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားတိ ့၏ စီးပွား ရးနှင့် လူမ ရး
ဖွ ဖ
့ ိုး တိးတက် စရန်အတွက် အနည်းဆး လိအပ်သည့်
သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာ

လိအပ်ချက်များကိ

ြဖည့်

ဆည်း ပးနိင်ရမည်၊
- နိင်ငနှင့်အဝှမ်း နယ် ြမ ဒသအားလး တန်းတူညီမ ဖွ ဖ
့ ိုး
တိးတက် စ
ကွနယ
် က်

ရးအတွက်
(National

အမျိုးသား

ပိ ့ ဆာင် ရး

Transport

Network)

တည် ထာင်နိင်ရမည်၊
- နိင်င

မဟာဗျူဟာ ြမာက်

တည်ရှိမကိ

အ ြခခ၍

ဒသတွင်း သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မ ဗဟိချက်မ (Regional
Transport Hub) ြဖစ်လာ စ ရးအတွက် နိင်ငတကာ
စညန်းနှင့် ကိက်ညီသည့် ပိ ့ ဆာင် ရး အ ြခခအ ဆာက်
အအများ တည် ဆာက်၊ အဆင့်ြမင့်တင်နိင်ရမည်၊
-

လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရး ဆိင်ရာ

လဆိပ်နှင့်

လယာဉ်

ကွင်းများဝန်းကျင်တွင် တားြမစ်သင့်သည့် လပ်ငန်းများ
သတ်မှတ် ြပ ာန်းရမည်၊
- ြပည်တွင်းနှင့် နိင်ငတကာ လဆိပမ
် ျား
အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းတိ ့အတွက်
ကနသ
့် တ်

ဆာက်လပ်ြခင်း၊

အမျိုးအစား

အလိက်

ကနသ
့် တ်

- 43 ြမလိအပ်ချက်များ၊

ဆာင်ရွက်မည့်

အစီအစဉ်များကိ

သတ်မှတ် ဖာ်ြပရမည်၊
- ပင်လယ် ရ ကာင်း

ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်များ၊

ဧရိယာ

များကိ တိကျစွာသတ်မှတ် ြပ ာန်းရမည်၊
- ြမစ်တွင်းသွား

ရယာဉ်များ ဆိက်ကပ်ရပ်နားရန်အတွက်

ြမစ်တွင်းဆိပ်ကမ်း နရာ

ရွးချယ်ြခင်းနှင့်

ဆိပ်ကမ်း

နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ြခင်းတိ ့ကိ တိကျြပ ာန်းရမည်၊
-

ခတ်မီြပည်တင
ွ ်း ဆိပ်ကမ်းများအတွက်

ြမ နရာများ

အသးြပုမနှင့် လိအပ်မများကိ ြပည့်စစွာ သတ်မှတ် ဖာ်ြပ
ြပ ာန်း ရမည်။
(၂)

နိင်င တာ်ဖွ ဖ
့ ုိ း ရးစီမကိန်းများ
(ကက) ရည်ရွယ်ချက်
(ခခ) မူဝါဒလပ်ငန်းများ
(လမ်း၊ တတား၊ ဆက်သွယ် ရး၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလိင်း၊
ရအားလ ပ်စစ်စသည့် လပ်ငန်းအမျိုးအစား အလိက် ဖာ်ြပ
ရန်)
ြမန်မာ့ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ လပ်
့ ငန်းများ
-

ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ ့ လပ်ငန်းများအတွက် လက်ရှိလပ်ကိင်
ဆာင်ရွက် န သာ ြမအမျိုးအစားများကိ တိကျစွာ သတ်မှတ်
ြပ ာန်းရမည်၊

-

ရနနှင့် သဘာဝဓာတ် ငွ လပ်
့ ငန်း အသစ် တူး ဖာ်ထတ်လပ်
ဆာင်ရွက်ရန် ြမအသးြပုမည့် အစီအစဉ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်
များကိ တိတိကျကျ ရးဆွဲြပ ာန်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်
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ဆိက်စမစ်တိင်းတာြခင်း၊
မည့်

အစီအစဉ်များ၊

ပး လျာ်
ြပ ာန်း

-

ရနအစမ်းတွင်း တူး ဖာ် ဆာင်ရွက်
ြမယာနှင့်

သီးနှထိခိက်မများအတွက်

ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ထးလပ်နည်းများ သတ်မှတ်
ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်၊

အာင်ြမင် သာ ရနတွင်းများအြဖစ် သတ်မှတ်ရန် လိအပ်သည့်
ြမပမာဏနှင့် သိမ်းဆည်းမည့် ြမများအတွက် လျာ် ကး ပး
ြခင်း အပါအဝင်

ဆာင်ရွက် ပးမည့် အစီအမများ

ရးဆွဲ

ြပ ာန်း ဆာင်ရွက်ရမည်၊
-

ရနနှင့် ဓာတ် ငွ ပိ့ က်လိင်း လမ်း ကာင်းများအတွက်
အပ်မ

သတ်မှတ်ချက်များ၊

ထိခိက်မများ

အ ပ

ပိက်လိင်း

ြမလိ

သွယ်တန်းမ ကာင့်

ဆာင်ရွက် ပးမည့်

အစီအစဉ်များ

ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်၊
-

ရနနှင့် ဓာတ် ငွ ပိ့ က်လိင်း လမ်း ကာင်း(Right of Way)
အတွင်း

လပ်ကိင်ခွင့်မြပုသည့်

သစ်ပင်စိက်ြခင်း၊

တားြမစ်ချက်များ(ဥပမာ-

ြမတူး ဖာ်ြခင်း၊

ထိခိက်ပျက်စီး စသည့်

ပစ္စည်း၊ အရည်များစွနပ့် စ်ြခင်း၊ မီးရ ြခင်
့ း စသည်) ကိ ြပည့်စ
တိကျစွာ သတ်မှတ်ရမည်။
(ဈ)

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး
(၁)

ရည်ရွယ်ချက်

(၂)

မူဝါဒလပ်ငန်းများ
(စိက်ခင်းများ၊ စက်မလပ်ငန်းများ၊

ရ၊ သတ္ထ ုအမျိုးမျိုး၊

ရန၊

သဘာဝဓာတ် ငွ စသည့
့
် သယဇာတ တူး ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်း
များကိ အမျိုးအစားအလိက် အ သးစိတ် ဖာ်ြပရန်)
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 45 (ည)

ြမသယဇာတများတန်ဘးနှ
ိ င့် ြမခွန်နန်းထားများ သတ်မှတ် ရး
(၁)

ရည်ရွယ်ချက်

(၂)

မူဝါဒလပ်ငန်းများ
(အမျိုးအစားအလိက် အ သးစိတ်ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရန်)

(ဋ)

ြမသယဇာတပိင်ဆိင်ခွင့်များ ခိင်မာမှန်ကန် ရး
(၁)

ရည်ရွယ်ချက်

(၂)

မူဝါဒလပ်ငန်းများ
(အမျိုးအစားအလိက် အစီအမများ အ သးစိတထ
် ည့်သွင်း
ရန်)

(ဌ) အမျိုးသား ြမအရင်းအြမစ်ဥပ ဒ ရးဆွဲြပ ာန်း ရး
(၁)

ရည်ရွယ်ချက်

(၂)

မူဝါဒလပ်ငန်းများ

ကနသ
့် တ်

ဖာ်ြပ

ကနသ
့် တ်

- 46 အမျိုးသား ြမအသးချမမူဝါဒ (မူ ကမ်း)
အပိင်း - ၁
ြမအသးချမစီမခန် ့ခွဲြခင်း
အခန်း(၁)
အမျိုးသား ြမအသးချမမူဝါဒ၏ အ ြခခသ ဘာတရားများ
၉။

အမျိုးသား ြမအသးချမမူဝါဒြဖင့် (က) နိင်င တာ်ရှိ ြပည်သူအားလး၏ အကျိုးစီးပွားအလိ ့ငှာ

နိင်င တာ်၏

ြမအရင်းအြမစ်များကိ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်၍ စဉ်ဆက်မြပတ် စနစ်တကျ
အသးြပုမည်။
( ခ)

ကျးလက်နှင့် မို ့ြပများအပါအဝင် တစ်နိင်ငလးရှိ ြမအရင်းအြမစ်များကိ
အသးြပုမနှင့်

ြမယာလပ်ကိင်မဆိင်ရာ တည်ဆဲဥပ ဒများကိ ညီညွတ်

မ တ စ ပီး စနစ်တကျ အ ကာင်အထည်

ဖာ်နိင် စ သာ အမျိုးသား

ြမယာဥပ ဒကိ ြပ ာန်းမည်။
(ဂ)

ြမယာ

အသးြပုသူများနှင့်

အကျိုးသက်ဆိင်သူတိ ့အ ကား

ြမယာ

အြငင်းပွားမဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒ နှင့်အညီ
ပွင့်လင်းြမင်သာ ပီး မှန်ကန်စွာဆးြဖတ် စရမည်။
၁၀။ နိင်ငြခား

တိက်ရိက်ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ

ဆက်လက်ဝင် ရာက် ရး၊

စီးပွား ရး

ရရှည်ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး၊ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မ ထိ ရာက် ရး၊ လူမ ရး
သဟဇာတြဖစ် ရး၊ ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်ခိင်မာ ရး၊ မ ရ မ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းဆိင်ရာ
အခွင့်အ ရးနှင့် ြမယာအြငင်းပွားမ ြဖရှင်း ရးတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်မကိ ြမင့်တင်၍ တရားဥပ ဒစိးမိး ရးကိ
မည်။
ကနသ
့် တ်

လးစားရ

ကနသ
့် တ်

- 47 (ခ)

ြမအသးချမစီမခနခ့် ွဲြခင်း၊
နှင့်အညီ

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် စီမခနခ့် ွဲြခင်းတိ ့ကိ ဥပ ဒ

စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ

ဆာင်ရွက်၍

သန် ့ရှင်း သာအပ်ချုပ်မ

စနစ်ကိ ပိမိ အား ကာင်း စရမည်။
(ဂ)

ြမအသးချမစီမခနခ့် ွဲြခင်း၊ ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် စီမခနခ့် ွဲြခင်းနှင့် သက်ဆိင်
သာ

မှနက
် န်သည့်

သတင်းအချက်အလက်များကိ

သိရခ
ိှ င
ွ ရ
့် ရှိ စရန်

ခတ်မီ သာစနစ်များကိ ထူ ထာင်ရမည်။
(ဃ) အလွယ်တကူ

ဆာင်ရွက်နိင် ပီး ဘက်မလိက်သည့်

ြမယာအြငင်းပွားမ

ြဖရှင်း ရးယန္တရား တည် ထာင်ရမည်။
( င) အကျိုးသက်ဆိင်သူများနှင့်

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ

ညိနင်း ဆွး နွးသည့်

လပ်ငန်းစဉ် တိးတက် ကာင်းမွန် စရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၁။

ဤမူဝါဒကိ ကျင့်သးြခင်း၊ ြပန်လည်သးသပ် ပီး ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် နိင်င တာ်၏

အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒ ရးဆွဲ ြပ ာန်းြခင်း ြပုရာတွင် (က)

ြမအသးချမ

စီမခနခ့် ွဲ ရး၊

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်

စီမခနခ့် ွဲ ရးတိ ့နှင့်

သက်ဆိင် သာ အခွင့်အ ရးများကိ အ ြခခရမည်။
(ခ) က

အားလးတွင်

ြမအသးြပု ရးနှင့် ခိင်မာ သာ

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်

ရရှိ ရးတိ ့အတွက် တန်းတူအခွင့်အ ရး ပးရမည်။
(ဂ)

ြမအရင်းအြမစ်များကိ

စဉ်ဆက်မြပတ်

စီမခနခ့် ွဲြခင်းနှင့်

ထိန်းသိမ်း

ကာကွယ်ြခင်းြပုရမည်။
(ဃ) လယ်ယာ ြမ

အသးချြခင်းဆိင်ရာ

နည်းလမ်းများကိ

အခွင့်အ ရးနှင့်

သီးနှစိက်ပျိုး ရး

ရွးချယ် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် အခွင့်အ ရးများ ရရှိ စရ

မည်။
( င ) တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့် တရားမ တမဆိင်ရာ အ ြခခသ ဘာတရားများ
ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 48 ( စ ) ဥပ ဒနှင့်ညီညွတ်မမရှိ သာ နိင်င တာ်ပိင် ြမ အငှားချထားမဆိင်ရာစီစဉ်
ဆာင်ရွက်မများကိ ဖျက်သိမ်းရမည်။
(ဆ) နိင်ငတကာ၏ အ ကာင်းဆး ကျင့စ
် ဉ်များကိ
ဆိင်ရာ က
(ဇ)

လ့လာ၍ နိင်င တာ်၏

အသီးသီးတွင် လိအပ်သလိ ကျင့်သးရမည်။

ြမသယဇာတများ အသးြပုြခင်း၊ ြမအသးချြခင်းနှင့် ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်
ြပုြခင်းဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ စီမခနခ့် ွဲရမည်။

( ဈ ) မှန်ကန် သာ ြမယာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အများြပည်သူတိ ့အား
အသိ ပး ပီး ပူး ပါင်းပါဝင်ခွင့် ပးရမည်။
(ည)

ြမအသးချမ

စီမခနခ့် ွဲ ရးနှင့်

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်

စီမခနခ့် ဲွ ရးတိ ့နှင့်

သက်ဆိင် သာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများသည် အများြပည်သူဝန်
ဆာင်မနှင့်

ြမအရင်းအြမစ်အပ်ချုပ်မဆိင်ရာ

လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင်

အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
သက်ဆိင်ရာဌာန၊

( ဋ) ဗဟိချုပ်ကိင်မ လ ာ့ချ ပီး

အဖွဲ ့အစည်းအဆင့်ဆင့်က

ဆးြဖတ် ဆာင်ရွက်ပိင်ခွင့်ရှိရမည်။
(ဌ)

လက် တွ အ
့ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းမရှိသည့် ဥပ ဒများကိ
နိင်ငတကာကျင့်စဉ်နှင့်
အ ြခအ နတိ ့နှင့်အညီ

နိင်င တာ်၏
ြပန်လည်သးသပ်၍

တိးတက် ြပာင်းလဲလာ သာ
ညိနင်း ရးဆွဲြပ ာန်း ရး

အတွက် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
(ဍ)

အများြပည်သူအကျိုးငှာ

ြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊

လျာ် ကး ပးြခင်း၊ ြပန်

လည် နရာချထားြခင်းနှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ
ဆာင်ရွက်ရာ၌ ရှ ့ နာက်ညီညွတ်မ တ ပီး တိကျမှန်ကန်သည့် နည်းလမ်း
သတ်မှတ်ချက် များပါဝင်ရမည်။
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အခန်း(၂)
လက်ရှိ ြမယာစီမအပ်ချုပ်မ ယန္တရားအ ြခအ န
၁၂။

ြမန်မာနိင်ငလွတ်လပ် ရး ရရှိ ပီး နာက် နိင်င တာ်သည် ြမရှင်စနစ်၏ ဆိးကျိုး

များမှ ကာကွယ်ရန် ၁၉၅၃ ခနှစ်၊ လယ်ယာ ြမ နိင်ငပိင်ြပုလပ် ရးအက်ဥပ ဒ၊ ၁၉၆၃
ခနှစ်၊

တာင်သူလယ်သမား အခွင့်အ ရးကာကွယ်သည့်ဥပ ဒ၊ ၁၉၆၃ခနှစ်၊ သီးစား

ချထား ရးဥပ ဒနှင့် ၁၉၆၅ ခနှစ်၊ သီးစားချထား ရးဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒတိ ့ကိ
ြပ ာန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းဥပ ဒများကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ြမယာ

စီမခနခ့် ွဲမဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းအဆင့် ဆင့်ဖွဲ ့စည်း၍ သက်ဆိင်ရာစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း
နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၃။

နိင်င တာ်သည် ၁၉၉၁ ခနှစ်၊ နိ၀င်ဘာလ (၁၃) ရက် န ့တွင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ

(အမှတ် ၄၄/ ၉၁)ြဖင့် ြမလွတ်၊ ြမလပ်နှင့် ြမရိင်းများ စီမခနခ့် ွဲ ရး ဗဟိ ကာ်မတီကိ
ဖွဲ ့စည်း၍ နိင်ငပိင်အဖွဲ ့အစည်းများ၊ သမဝါ ယအသင်းများ၊ အသင်းအဖွဲ ့များ၊ ဖက်စပ်
များ၊ စိက်ပျိုး ြမကိ စီးပွား ရး လပ်ငန်းများအတွက် ရယူအသးြပုသည့် အြခားအဖွဲ ့
အစည်းများ၊ တစ်ဦးချင်း စိက်ပျိုးလပ်ကိင်သူများက စိက်ပျိုး ြမ အသးချမတိးချဲ ့နိင်ရန်
စီစဉ် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၄။

သစ် တာ ြမ၊ သစ် တာစိက်ခင်းနှင့်

ဒသခြပည်သူ အစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာ

စိက်ခင်းများကိ စီမခန် ့ခွရ
ဲ န် ၁၉၉၂ ခနှစ်တွင် သစ် တာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်
ညန် ကားချက်တိ ့ကိလည်း ထတ်ြပန်ခဲ့သည်။
၁၅။ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည်

ြမလွတ်၊ ြမလပ်နှင့် ြမရိင်းများ

စီမခနခ့် ွဲ ရး

ဥပ ဒ (အမှတ်- ၁၀/၂၀၁၂)နှင့် လယ်ယာ ြမဥပ ဒ(အမှတ်- ၁၁/၂၀၁၂)တိ ့ကိ အသစ်
ြပ ာန်းခဲ့ ပီး

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ(အမှတ် ၂၁/၂၀၁၂) ကိလည်း ကာင်း၊

ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီး ြမုပ်နှမဥပ ဒ (အမှတ် ၁၈/၂၀၁၃)ကိလည်း ကာင်း ထတ်ြပန်၍
ရင်းနှီးြမုပ်နှသူများ၏ ြမ အသးြပုြခင်းဆိင်ရာ ကိစရ
္စ ပ်များကိ စီမခန် ့ခွဲခဲ့သည်။
ကနသ
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အခန်း (၃)
အမျိုးသား ြမအသးချမ ကာင်စီဖွဲ ့စည်းြခင်း
၁၆။ ြပည် ထာင်စ အစိးရအဖွဲ ့သည် (က) အမျိုးသား ြမအသးချမ မူဝါဒကိအ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင် ရး

အတွက် အမျိုးသား ြမအသးချမ ကာင်စီကိ ဖွဲ ့စည်း ပီး လပ်ငန်းတာဝန်
များ သတ်မှတ် ပးရမည်။
( ခ ) အမျိုးသား ြမအသးချမ

ကာင်စီကိ ဖွဲ ့စည်းရာတွင် နိင်င တာ်သမ္မတက

တာဝန် ပးအပ် သာ ဒတိယသမ္မတတစ်ဦးကိ ဥက္က အြဖစ်လည်း ကာင်း၊
သက်ဆိင်ရာ

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးများ၊

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်များကိ အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ဥက္က က တာဝန်
ပးအပ်သည့် အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးကိ အတွင်း ရးမှူးအြဖစ် လည်း ကာင်း ပါဝင်
စရမည်။
( ဂ ) အမျိုးသား ြမအသးချမ

ကာင်စီ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ အ ထာက်

အကူြပုနိင်ရန် လိအပ် သာ လပ်ငန်း ကာ်မတီများကိ ဖွဲ ့စည်းနိင်သည်။
၁၇။ အမျိုးသား ြမအသးချမ ကာင်စီသည် (က) အမျိုးသား
အထည်

ြမအသးချမမူဝါဒကိ နိင်ငတစ်ဝန်းလး တ ြပးညီအ ကာင်
ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိင်ရာ ဒသအလိက် ထိ ရာက်စွာ

ကီး ကပ်နိင် ရးအတွက် တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ြမအသးချမ
ကာ်မတီများ၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်
ရ ဒသ

ြမအသးချမ

ကာ်မတီများနှင့် ခရိင် ြမအသးချမ

များကိ ဖွဲ ့စည်း ပီး လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။
ကနသ
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တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ် ြမအသးချမ ကာ်မတီ ဖွဲ ့စည်းရာတွင်
ဝန် ကီးချုပ်ကိ ဥက္က အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ြမအသးချမနှင့်သက်ဆိင် သာ
တိင်း

ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရ ဝန် ကီးဌာနမှ ဝန် ကီးများ၊

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်အဆင့်

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်းများမှ တာဝန်ရိှ ပဂ္ဂိုလ်များကိ အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် လည်း ကာင်း၊
ဥက္က ဋ္ဌက တာဝန် ပးအပ် သာ အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးကိ အတွင်း ရးမှူးအြဖစ်
လည်း ကာင်း ပါဝင် စရမည်။
၁၈။ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရ အဖွဲ ့သည် (က) ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ
အသးချမ

ကာ်မတီနှင့်ခရိင်

ြမ

ြမအသးချမ ကာ်မတီများကိ ဖွဲ ့စည်း ပီး

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။
(ခ)

အဆိပါ

ကာ်မတီများကိ

ဖွဲ ့စည်းရာတွင်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း

သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့ရ
် ဒသ ဦးစီးအဖွဲ ့ဥက္က နှင့် ခရိင်အပ်ချုပ်
ရးမှူးတိ ့ကိ ဥက္က အြဖစ် လည်း ကာင်း၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း
သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင် အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ဦးစီးအဖွဲ ့ဝင်များနှင့် ခရိင်အဆင့်
အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများမှ ြမအသးချမနှင့် သက်ဆိင်သည့် တာဝန်ရှိ
ပဂ္ဂိုလ်များကိ အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် လည်း ကာင်း၊ ဥက္က က တာဝန် ပးအပ် သာ
အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးကိ အတွင်း ရးမှူး အြဖစ်လည်း ကာင်း ပါဝင် စရမည်။
၁၉။ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့၊

အမျိုးသား ြမအသးချမ ကာင်စီနှင့်

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့တိ ့သည် သက်ဆိင်ရာ ကာင်စီနှင့် ဒသဆိင်ရာ ကာ်မတီ
အသီးသီး၏

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

သတ်မှတ်ရာတွင်

အာက်ပါအချက်များကိ

အ ြခခရမည် (က) ဝန် ကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနအသီးသီး၏ တည်ဆဲ ြမယာမှတ်တမ်းများ၊ ြမပ
များနှင့် မှတ်ပတင်စနစ်များကိ တ ြပးညီြဖစ် စ ရးအတွက် ညိနင်း ဆာင်
ရွက်ြခင်း၊ စီမခနခ့် ွဲြခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက် မ ဝြခင်း၊
ကနသ
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- 52 ( ခ ) နိင်င တာ်၏ ဖွ ဖ
့ ိုး ရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်း
များအတွက်

ြမအသးချမစီမကိနး် နှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမအတွက်

မတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍အသးြပုမည့်

ြမအသးချ

ြမပမာဏ လျာထားဆးြဖတ်ရာတွင်

တိကျမှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိ အကျိုးသက်ဆိင်သမ
ူ ျားအား
ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ သိရှိ စြခင်းနှင့် ယင်းတိ ့ကိယ်တိင် အသးြပုခွင့်ရရှိ စ
ြခင်း၊
( ဂ ) နိင်င တာ်အတွင်းရှိ

ြမကိ

အသးြပုြခင်း၊

လပ်ကိင်ခွင့်ချထားြခင်းနှင့်

အြခားနည်း အသးြပုြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင်အခွင်အ
့ ရး ရရှိ
စြခင်း၊ ြမယာအြငင်းပွားမကိ လွယ်ကူစွာ ြဖရှင်းြခင်းနှင့် အြငင်းပွားမ
လ ာ့ချြခင်းတိ ့ကိ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

တိကျ သာနယ်နိမိတ်

ြမပများ

ရးဆွဲြခင်းနှင့် ြမအတန်းအစား သတ်မှတ်သည့် တရားဝင်အသိအမှတ်ြပု
စနစ်ထားရှိ ကျင့်သးြခင်း။

အခန်း (၄)
ြမအတန်းအစားများနှင့် စီမခန် ့ခွသ
ဲ ည့် အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများ
၂၀။

ြမအတန်းအစားကိ ရှင်းလင်းလွယ်ကူ စရန်

အာက်ပါအတိင်း ၁၀ မျိုးခွဲြခား

သတ်မှတ်သည် (က) သစ် တာ ြမ၊
( ကိုးဝိင်း တာ၊ ကိုးြပင်ကာကွယ် တာ၊သစ် တာစိက်ခင်းများနှင့် ကျးရွာ
အစအဖွဲ ့ပိင်သစ် တာ)
( ခ ) စိက်ပျိုး ြမ၊ မွးြမူ ရး ြမနှင့် ရလပ်ငန်း ြမ၊
(လယ်ယာ ြမ/ က ဲနွား၊ တိရ စ္ဆာန် မွးြမူ ရး ြမ/ ငါး မွးြမူ ရး ြမ၊
လပ်ငန်း ြမနှင့် ရြပင်များ)
ကနသ
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- 53 ( ဂ ) ြမလွတ်၊ ြမလပ်နှင့် ြမရိင်း၊
(စိက်ပျိုး မွးြမူ ရး လပ်ကိင်ခဲ့ ပီး စွန် ့လတ်ထား သာ ြမလွတ်၊ ြမလပ်/
စိက်ပျိုးလပ်ကိင်ခဲ့ြခင်းမရှိသည့်

ြမလွတ်၊ ြမလပ် )

(ဃ) မို ့ြပ၊ ကျးလက်လူ နအိမ်ရာ ြမ နှင့် အများြပည်သူဆိင်ရာ ြမများ၊
( မို ့ရွာလူ နအိမ်ရာများ/ စည်ပင်သာယာ ရးနယ် ြမများ/ ဇန်များ/ အများ
ြပည်သူ အသးြပု နရာများနှင့် အ ဆာက်အအများ )
( င ) ရြပင်ဧရိယာ၊
(ြမစ်၊

ချာင်း၊ ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်/ ထိန်းသိမ်း

ကာကွယ်ထားသည့် အ

ဝါ ရြပင်နှင့် ပင်လယ်ကမ်းရိးတန်းများ/ တူး

ြမာင်း၊ ရကာတာ၊ ရကန်၊ ရ လှာင်တမနှင့် ဆည်များ/ အ

ဝါ ပန်းြခ

နှင့် ကမ်း ြခ ဧရိယာ )
( စ ) နွ တာ/စိမ့် ြမ၊
(သစ် တာနယ် ြမရှိစိမ့် ြမ/ ြမလွတ်၊ ြမလပ်ရှိစိမ့် ြမ/အြခားစိမ့် ြမများ)။
(ဆ) စားကျက် ြမ၊
( ြမက်ခင်း ြမ / ြခုပတ် ပါက် ရာက်ရာ ြမ )။
( ဇ ) ကာကွယ်ထားသည့်နယ် ြမများ၊
(ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နယ် ြမများ/ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း
ထားသည့် ယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ် ဒသများ )။
(ဈ ) သတ္တ ုတွင်း ြမ၊ ရနတွင်း ြမ၊သဘာဝသယဇာတ ြမများ၊
(သတ္တ ုတွင်း၊ ကျာက်မျက်ရတနာ နယ် ြမ / ရန ြမ /ဆားနယ် ြမ )
(ည) အမျိုးသားကာကွယ် ရးနှင့် လြခု ရးနယ် ြမများ
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- 54 (နိင်င တာ် ကာကွယ် ရးနှင့် လြခု ရး နရာ ဒသများ/ တပ် မို ့စည်ပင်သာ
ယာ ရးနယ် ြမများ )။
၂၁။

အမျိုးသား

ြမယာဥပ ဒ ရးဆွဲရာတွင် ဤမူဝါဒပါ

ြမအတန်းအစား ၁၀မျိုး၊

ယင်းတိ ့၏ အပ်စခွဲများ၊ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်များနှင့် ယင်း ြမ အတန်းအစားတိ ့ကိ စီမ
ခန် ့ခွဲသည့် အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများအား အ သးစိတ် ထည်သ
့ ွငး် ဖာ်ြပရမည်။

အခန်း (၅)
သတင်းအချက်အလက်စီမခနခ့် ွဲြခင်း
၂၂။

ြမယာ လပ်ကိင်ခွင့်ခိင်မာမသည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမြပု၍

ြမအသးချမကိ စနစ်တကျ စီမခနခ့် ွဲြခင်းနှင့်

ကျးလက်နှင့် မို ့ြပ စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် စြခင်းတိ ့၏ အ ြခခ

အတ်ြမစ်ြဖစ်ရမည်။
၂၃။

သတင်းအချက်အလက်စီမခနခ့် ွဲြခင်း ြပုရာတွင် (က)

နာက်ဆးအချိန်ထိြပည့်စ ပီး တိကျမှန်ကန် သာ တရားဝင် ြမအသးချမ
အခွင့်အ ရးများဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ထားရှိနိင်ြခင်းသည်
ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် ခိင်မာမကိြဖစ် စ သာ အ ြခခအချက်ြဖစ်ရမည်။

(ခ)

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်ခိင်မာမနှင့် ြပည့်စမှန်ကန် သာ

ြမယာသတင်းအချက်

အလက်များကိ လွယ်ကူစွာ ရယူသးစွဲနိင် ရးအတွက် တစ်နိင်ငလးရှိ

ြမ

အမှန်အသးြပုမအ ပ အ ြခခ၍ တရားဝင် ြမယာ လပ်ကိင်ခွင့် အခွင့်အ
ရးများကိ

အချိနန
် ှင့်တစ် ြပးညီ

စနစ်တကျ

ကိက်ညီမှန်ကန် စရန်

သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် အြပန်အလှန်ညိနင်း ဆာင်
ရွက်၍ ြမပ ရးဆွဲြခင်းနှင့် မှတ်ပတင်ြခင်းတိ ့အတွက် အရင်းအြမစ်များကိ
လ လာက်စွာ ခွဲ ဝချထား ပးရမည်။
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- 55 (ဂ)

နာက်ဆးအချိန်ထိ ြပည့်စ ပီး တိကျမှန်ကန် သာ

ြမယာသတင်းအချက်

အလက်များကိ ရယူသးစွဲခွင့် ပးြခင်းနှင့် အသးြပုြခင်းတိ ့သည်

ြမသိမ်း

ဆည်းြခင်း၊ ြမယာခွဲ ဝချထားြခင်း၊ ြမအသးြပုမအခွင့်အ ရး လဲ ြပာင်း
ြခင်း၊

ြမအသးြပုမ ပစ ြပာင်းလဲြခင်းနှင့်

ြမယာအြငင်းပွားမကိ ဥပ ဒ

အရ အဆးအြဖတ် ပးြခင်းတိ ့အတွက် အ ြခခအချက်အြဖစ် သတ်မှတ်ရ
မည်။
(ဃ) တစ်သီးပဂ္ဂလများ၊ ဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းထား သာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ ြမယာ
အသးြပုမ အခွင့်အ ရးကိ လက်ရှိထားသည့် သိ ့မဟတ် စီမခနခ့် ွဲသည့် အဖွဲ ့
အစည်းများအားလးသည်

ြပည့်စမှန်ကန် သာ

အလက်များကိ ညီတူညီမ သိရှိရယူပိင်ခွင့်နှင့်

ြမယာသတင်းအချက်
ြမယာလဲ ြပာင်း လပ်ကိင်

ခွင့်ကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ စရမည်။
( င ) မှတပ
် တင်ြခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊

ြမပထတ်ြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ် ပီးသည်

ြဖစ် စ၊ ြပုလပ်မ ပီးသည်ြဖစ် စ နှစ်ကာလတာရှည်စွာ တည်ရှိခဲ့သည့်

ြမ

အသးြပုသူများ၏ အခွင့်အ ရးများကိ အသိအမှတ်ြပုြခင်းနှင့် ကာကွယ်
ြခင်းတိ ့အတွက် အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ြမန်မာနိင်ငရှိ လက်ရှိ ြမယာ
လပ်ကိင်ခွင့် မှတ်တမ်းများ
ြခင်း၊ အားလးအတွက်

နာက်ဆးအချိန်ထိ ြပည့်စ ပီး တိကျမှန်ကန်

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် ခိင်မာြခင်းတိ ့ကိ တိးတက် စ

ရမည်။
၂၄။

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်ချထားြခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက် စီမခနခ့် ွဲြခင်းြပုရာတွင်

အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ

ြပင်ဆင်သည့်

လပ်ငန်းစဉ်

အာင်ြမင်ရန်

အာက်ပါတိ ့ကိ

ဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည်(က) အခွင့်အ ရးရှိ သာ အကျိုးသက်ဆိင်သူများနှင့် လူ ့အဖွဲ ့အစည်းအားလးတိ ့
က

မိမိတိ ့၏အခွင့်အ ရးများကိ

အသိအမှတ်ြပုြခင်း၊

မှတ်ပတင်ြခင်း

မြပုရ သးသည့်တိင် ပမှနအ
် ားြဖင့် အသိအမှတ်ြပုထား သာ ြမအသးြပုမ
အခွင့်အ ရးများကိ တာင်းဆိရရှိနိင် ရးအတွက် ရှင်းလင်းသည့် လပ်ငန်း
စဉ် တည် ထာင်ြခင်း၊
ကနသ
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- 56 ( ခ ) ဤ ြမအသးချမမူဝါဒကိ အ ြခခ၍

တရားဝင်

လက်ရှိ

ြမအသးချမ

အခွင့်အ ရးများအားလးကိ အသိအမှတ်ြပုြခင်းနှင့် မှတ်ပတင်ြခင်း၊
( ဂ ) အစိးရ

ြမယာအပ်ချုပ် ရး

အဖွဲ ့အစည်းများအတွင်း

အချက်အလက်များ စစည်းြခင်း၊ မ ဝြခင်းြပုနိင်ရန်နှင့်
အချက်အလက်များကိ
အတွက်

အများြပည်သူတိ ့

ြမအသးချမ ြမပများနှင့်

ြမယာသတင်း
ြမယာသတင်း

ရယူသးစွဲနိင်မတိးတက်ရန်

မှတ်တမ်းများကိ

သင့် လျာ် သာ

ဒီဂျီတယ်ပစသိ ့ ြပာင်းလဲြခင်း၊
(ဃ)

ြမအမှန်အသးချမနှင့် လက်ရှိ ြမအသးချမ ြမပများနှင့် ြမယာမှတ်တမ်း
များကိ နင်းယှဉ်ရာတွင် ရပ်ပ ကည်လင်ြပတ်သား သာ ဂိုလ်တ ြမပများ
ရယူ အသးြပုြခင်း၊

( င ) အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ြမအသးချမ ြမပများ ြပင်ဆင်ရာတွင် မှန်ကန် သာ
ြမအသးချမ အခွင့်အ ရးမှတ်တမ်းများနှင့် တိက်ဆိင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( စ)

ဒသဆိင်ရာအဆင့်တွင် ြမအသးချမအခွင့်အ ရးများကိ အတည်ြပုနိင်ရန်
ညိနင်းတိင်ပင်ြခင်းနှင့်

အများပါဝင်၍

ြမအသးချ

ြမပ ရးဆွဲြခင်း

နည်းလမ်းများကိ အသးြပုြခင်း။
(ဆ) အထက်ပါ လမ်းညန်ချက်များအ ပ အ ြခခ၍

ြမအသးချမမှတ်တမ်းနှင့်

ြမပများကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ြပင်ဆင်ြပုစနိင်ရန်နှင့် အများြပည်သူတိ ့
ရယူ သးစွဲနိင်ရန် တိကျသည့် နည်းလမ်းများကိ တစ်ခသိ ့မဟတ် တစ်ခ
ထက်ပိ သာ စမ်းသပ်စီမချက်များတွင် သ တသနြပု စမ်းသပ်ရမည်။

ကနသ
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- 57 အပိင်း - ၂
စီမကိန်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း
အခန်း (၁)
စီမကိန်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် ြမအသးချ ြမပ ရးဆွဲြခင်း
၂၅။

(က)

ြမအသးချမကိ

ြပာင်းလဲြခင်းမြပုမီ

အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ

မှန်ကန် သာ သတင်းအချက်အလက်များအ ပ အ ြခခ၍

ြပည့်စ

ြမအသးချမ

စီမကိနး် ရးဆွဲြခင်း လပ်ငန်းစဉ်ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ြမအသးချမ
ြမအသးချမ၊
နယ် ြမ၊

ြပာင်းလဲရန်

အဆိြပုချက်များသည်

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်၊

ကျူး ကျာ်မတိ ့နှင့်

သက် ရာက်မများရှိနိင်သည်ကိ

လက်ရှိ နထိင်မ၊

ြမယာတည်ရှိမ၊ ကာကွယ်ထား သာ

သင့် လျာ်မရှိမရှိနှင့်

မည်သည့်အကျိုး

မှန်ကန်စွာသိရှိနိင် ရးအတွက်

တည်ဆဲ

ြမအသးချမ စီမကိန်းနှင့် ြမပများကိ အချိန်နှင့်တ ြပးညီ ြပင်ဆင်ရမည်။
( ဂ ) အထက်ပါလပ်ငန်းစဉ်ကိ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် အများပါဝင်၍

ြမအသးချ

ြမပ ရးဆွဲြခင်းနည်းလမ်းနှင့် ဒသရှိ အကျိုးသက်ဆိင်သူများအား ညိနင်း
တိင်ပင်သည့် နည်းလမ်းတိ ့ကိ အ ြခခ၍ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၆။

ခရိင်အဆင့် စီမကိန်း ရးဆွဲြခင်းနှင့် ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်းလပ်ငန်းစဉ်များ

ပိမိ ကာင်းမွန်လယ
ွ ်ကူ စ ရးအတွက်

ခတ်မီ သာ

ြမအသးချမ ြမပ ရးဆွဲြခင်း၊

ဇန်နယ် ြမသတ်မှတ်ြခင်း၊ စီမကိနး် ရးဆွဲြခင်း၊ အများြပည်သူနှင့် တိင်ပင်ညိနင်းြခင်း၊
တစ်သီးပဂ္ဂလ လ ာက်ထားြခင်း နည်းလမ်းများကိ စစည်းအသးြပု၍ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၇။

ခရိင်အဆင့်

ြမအသးချမ အဆိြပု စီမကိန်းများ ရးဆွဲရာတွင်

အာက်ပါအချက်

များ ပါဝင် စရမည် (က)

ြမအသးချမ စီမကိန်းမှတ်တမ်းများကိ အများြပည်သူသိ ့ ပွင့်လင်းြမင်သာ
စွာ ရယူသးစွဲခွင့် ပးြခင်း၊
ကနသ
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- 58 ( ခ ) အမျိုးသားအဆင့်၊ တိင်း ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အဆင့်နှင့်
ဆိင်ရာအဆင့်

ဒသ

ြမအသးချမ စီမကိနး် များအား စစည်းအ ကာင်အထည်

ဖာ်ြခင်း၊
( ဂ ) မို ့ြပစီမကိန်းများ ရးဆွဲြခင်း၊ ပိမိတိးတက် ကာင်းမွန် အာင်
ြခင်းများတွင်

" အာက် ြခမှ

အထက်သိ ့"

တင်ြပသည့်

ဆာင်ရွက်

နည်းလမ်းကိ

အသးြပုြခင်း၊
(ဃ) လက်ရိှ

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်များကိ

အသိအမှတ်ြပုြခင်းနှင့်

လက်ရှိ ြမ

အသးချမကိ ြပာင်းလဲြခင်းတိ ့အတွက် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ဆးြဖတ်ြခင်း၊
( င ) အများြပည်သူပါဝင်သည့် ြမအသးချမစီမကိန်း ရးဆွဲရာတွင် မို ့နယ်၊ မို ့၊
ရပ်ကွက်၊

ကျးရွာအပ်စ သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအဆင့်ရှိ အများြပည်သူသိ ့

ကိုတင်အသိ ပးြခင်းနှင့် သ ဘာထားမှတ်ချက် ရယူြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထး
လပ်နည်းများကိ တိးတက် ကာင်းမွန် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(စ)

ြမအသးချမ စီမကိနး် များကိ

ရးဆွဲရာတွင် အ ထာက်အထားများကိ

အ ြခခသည့် နည်းလမ်းများြဖစ် သာ ဂိုလ်တပရိပ်နည်းပညာနှင့်

နရာ

ဒသအလိက် အ သးစိတ် လ့လာသည့် နည်းပညာများကိ အသိအမှတ်ြပု
ြခင်းနှင့် ထည့်သွင်းအသးြပုြခင်း၊
(ဆ)

ြမအတန်းအစား
လက်ရိှ

ြပာင်းလဲလိသည့် နရာများကိ လက်ရှိအ ြခအ နနှင့်

ြမအသးြပုသူ အခွင့်အ ရးများအ ပ

အ ြခခ၍ ရှင်းလင်းစွာ

သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဇ)

ြမယာနှင့်

ပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအြမစ်

အလိ ့ငှာ စိက်ပျိုး ရး

ထိန်းသိမ်း ရးကိ

အား ပးရန်

ဂဟဇန်များ သတ်မှတ်ရာတွင် အ နှာင်အဖွဲ ့ကင်း

စြခင်း၊
( ဈ ) အချိန်ကာလအ လျာက်ြဖစ် ပ သာ ြပာင်းလဲမများနှင့်အညီ ြမအသးချ
မ စီမကိနး် များကိ အချိန်ကာလ အပိင်းအြခားအလိက် ြပင်ဆင်ြခင်း၊
ကနသ
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- 59 (ည)

ြမအသးချမ ဆးြဖတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိင်ငသားများက ြပန်လည်
ဆွး နွးနိင်ရန် အကျိုးရှိ ပီး ထိ ရာက် သာ ယန္တရားများ တည် ထာင် ပး
ြခင်း။

၂၈။

ဇန်နယ် ြမသတ်မှတ်ြခင်း သိ ့မဟတ် တစ်သီးပဂ္ဂလ

လ ာက်ထားြခင်းနည်းလမ်း

ြဖင့် ြမအသးချမ ြပာင်းလဲရန် စီမကိန်း ဆာင်ရွက်မည့် နရာများတွင် တရားဝင်လက်ရှိ
ြမအသးချ သူများ၏ အခွင့်အ ရးများနှင့် ြမအသးချမအားလးကိ မထိခိက် စရ။
၂၉။

ြမအသးချမ

အ ြပာင်းအလဲြပုလပ်ရန်

စီမထားသည့်နယ် ြမများတွင်

ြမအသးြပုလျက်ရှိသူများက ြမအသးချမအခွင့်အ ရးများကိ လဲ ြပာင်းြခင်း သိ ့မဟတ်
ရာင်းချြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိတိ ့၏ဆန္ဒအ လျာက် လွတ်လပ်စွာညိနင်းထား သာ
စျးကွက် ပါက် စျးြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။

အခန်း (၂)
ဇန်သတ်မှတ်၍ ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း
၃၀။ ခရိင်စီမခန် ့ခွဲ ရးအဖွဲ ့သည် (က)

ြမအသးချမ စီမကိန်း ရးဆွဲြခင်းလပ်ငန်းစဉ်တွင် အတည်ြပုထား သာ
အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီြဖစ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ

အ ြခခ၍

ဒသဖွ ဖ
့ ိုး ရး၊ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရးနှင့် အြခားလိအပ်
ချက်များ

ြပည့်မီ စ ရးတိ ့အတွက်

သင့် လျာ် သာ

နယ် ြမများတွင်

ြမအသးချမကိ ြပာင်းလဲရန် အဆိြပုရမည်။
( ခ ) ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် မှတ်ပတင်ထားသည်ြဖစ် စ၊ မှတပ
် မတင်ထား
သည်ြဖစ် စ စဉ်ဆက်မြပတ်

ြမအသးချမ၊

ြမစီမခနခ့် ွဲမနှင့်

ြမယာ

လပ်ကိင်မ အခွင့်အ ရးများကိ အကာအကွယ် ပးရမည်။
၃၁။

အမျိုးသားအဆင့်၊

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်အဆင့်နှင့်

ကိယ်ပင်
ိ

အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသများသည် ရရှည် ြမအသးချ
ကနသ
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- 60 မ စီမကိန်းများကိ ခရိင်စီမခန် ့ခွဲ ရးအဖွဲ ့၏ အဆိြပုထား သာ ြမအသးချမစီမကိန်းနှင့်
ြမပများပါ ြပင်ဆင်ချက်များကိ အသးြပု၍ ြပင်ဆင်ရမည်။
၃၂။

ြမအသးချမ ြပာင်းလဲရန် အဆိြပုချက်များကိခရိင်စီမခန် ့ခွဲ ရးအဖွဲ ့၏ အဆိြပု

ြမပများတွင် အာက်ပါ ြမအသးချမ ဇန်များကိ သတ်မှတ်ရမည်(က) အိမ်ရာဇန်၊
( ခ ) အ ြခခအ ဆာက်အအဇန်၊
( ဂ ) ကာကွယ်ထား သာနယ် ြမဇန် သိ ့မဟတ် အမျိုးသားကာကွယ် ရးနယ် ြမ
ဇန်၊
(ဃ) ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဇန်၊ စက်မလက်မဇန် သိ ့မဟတ် သတ္တ ုတွင်း ြမဇန်၊
( င ) စိက်ပျိုး ရးဇန်၊
( စ ) စားကျက် ြမဇန်၊
(ဆ) သစ် တာဇန်။
၃၃။

(က)

ြမအသးချမ ဇန်များအတွက် အဆိြပုြခင်း၊

ြမပထတ်ြခင်း ြပုလပ် ပီး

သည့်အခါ ယင်းတိ ့ကိ အများြပည်သူသိ ့ချြပ၍ အကျိုးသက်ဆိင်သူများနှင့်
ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

အကျိုးထိခိက်မရှိ သာ နယ် ြမများမှ အကျိုးသက်ဆိင်သူ အားလးက
အဆိြပု

ြမအသးချမ အ ြပာင်းအလဲအားလး သိ ့မဟတ် အစိတ်အပိင်း

တစ်ရပ်ရပ်ကိ ထာက်ခြခင်း သိ ့မဟတ် ကနက
့် ွက်ြခင်းအား မှတ်ပတင်နိင်
ရးအတွက်
လပ်ငန်းကိ

အချိန်လ လာက်စွာရရှိရန်

ပထမအ ကိမ်

အသိ ပးသည့်

ကျးရွာ သိ ့မဟတ် ရပ်ကွက်တိင်း၌ နှစ်လ ကာ ဆာင်ရွက်ရ

မည်။
(ဂ)

ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
သည့်

ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့သည် ညိနင်းတိင်ပင်

လပ်ငန်းစဉ်မှရရှိသည့်

ထာက်ခချက်နှင့်

ကန် ့ကွက်ချက်တိ ့ကိ

အ ြခခ၍ အကျိုးသက် ရာက်မရှိ သာ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
ကနသ
့် တ်

ကျးရွာရှိ

ကနသ
့် တ်

- 61 အဆိြပု

ြမအသးချမဇန် အားလးသိ ့မဟတ် အစိတ်အပိင်းကိ အတည်ြပု

ြခင်း သိ ့မဟတ် ြပင်ဆင်ြခင်းြပုနိင်ရန် မိမိသ ဘာထား မှတ်ချက်နင
ှ ့်အတူ
မို ့နယ်အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။
(ဃ) မို ့နယ်အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့သည်

မို ့နယ်အတွင်းရှိ

သက်ဆိင်ရာရပ်ကွက်

သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ၏တင်ြပချက်များကိ စစည်း၍ အဆိြပု ြမအသး
ချမဇန်အားလး သိ ့မဟတ် အစိတ်အပိင်းကိ အတည်ြပုြခင်း သိ ့မဟတ်
ြပင်ဆင်ြခင်းြပုနိင်ရန် မိမိ သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ခရိင်စီမခန် ့ခွဲ ရး
အဖွဲ ့သိ ့ တင်ြပရမည်။
( င) ခရိင်စီမခန် ့ခွဲ ရးအဖွဲ ့သည် (၁) ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
အ ြခြပု၍

ကျးရွာအပ်စနှင့် မို ့နယ်တိ ့၏ တင်ြပချက်ကိ

ခရိင်တစ်ခလးရှိ

အဆိြပုဇန်များကိ

ြမအသးချမကိ

ြပန်လည်သးသပ်၍

ြပာင်းလဲနိင်ရန်

သင့် လျာ်သလိ

ြပင်ဆင်

ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၂) ြပင်ဆင်ထား သာ ြမအသးချမဇန်များနှင့် ြမပများကိ အကျိုးသက်
ရာက် သာ သက်ဆိင်ရာရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်
အ ကိမ်

အသိ ပးသည့်

လပ်ငန်းကိ

ကျးရွာတွင် ဒတိယ

တစ်လ ကာချြပ ပီး

ညိနင်း

တိင်ပင်သည့် လပ်ငန်းစဉ်ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၃) ဒတိယအ ကိမ် အသိ ပးသည့် လပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ
ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာအပ်စနှင့် မို ့နယ်တိ ့၏ တင်ြပချက်များ

ကိ ရရှိသည့်အခါ ယင်းတင်ြပချက်ကိ အ ြခခ၍ ခရိင်တစ်ခလး၏
ြမအသးချမကိ ြပာင်းလဲရန် အဆိြပုဇန်များအား ြပန်လည်သးသပ်
၍ သင့် လျာ်သလိ အ ပီးသတ် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၄) အ ပီးသတ် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက် ပီးသည့်အခါ
ကိ အတည်ြပုရမည်။
ကနသ
့် တ်

ြမအသးချမဇန်အသစ်

ကနသ
့် တ်

- 62 (၅) အသစ်သတ်မှတ်ထားသည့်
သိရှိနိင်ရန်

ြမအသးချမဇန်များကိ

အများြပည်သူ

ြမြပင်တွင် ထင်ရှားစွာ ဖာ်ြပ၍ ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ကျးရွာ အလိက် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
(၆) အတည်ြပု

ြမအသးချမ ဇန်မှတ်တမ်းကိ အမျိုးသားအဆင့်၊ တိင်း

ဒသ ကီး သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အဆင့်နှင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း
သိ ့မဟတ်

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ

စီမခန် ့ခွဲခွင့်ရနယ် ြမများ

အတွင်းရှိ နှစ်ရှည် ြမ အသးချမစီမကိန်းတွင် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ
ြပင်ဆင်နိင် ရးအတွက် သတင်းအချက်အလက်အြဖစ် ပးပိ ့ရမည်။

အခန်း(၃)
တစ်သီးပဂ္ဂလ လ ာက်ထား၍ ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း
၃၄။
ြမ

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာန၊ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများသိ ့ တစ်သီးပဂ္ဂလ
အသးချမ ြပာင်းလဲရန်

လ ာက်ထားချက်နှင့်

စပ်လျဉ်း၍

ယင်းအစိးရဌာန၊

အဖွဲ ့အစည်းများက ခွင့်ြပုရန် သင့်/မသင့် စဉ်းစားရာတွင် သက်ဆိင်ရာ နယ် ြမနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ

ြမအသးချလျက်

ကာကွယ်နိင် ရးအတွက်

ရှိသူများ၏

ြမအသးချမ

အခွင့်အ ရးများကိ

လ ာက်ထားချက်ကိ အများြပည်သူသိ ့ အသိ ပးချြပြခင်း၊

ကိုတင်နိ ့တစ် ပးြခင်းနှင့် အယူခခွင့် ပးြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များကိ သတ်မှတ်ရ
မည်။
၃၅။ တစ်သီးပဂ္ဂလများအတွက် အဆိြပု ြမအသးချမ ြပာင်းလဲြခင်း ကာင့် ယင်းပတ်
ဝန်းကျင်ရှိ

ြမအသးြပုလျက်ရှိသူများအ ပ

မများကိ အကာအကွယ် ပးနိင် ရးအတွက်

သက် ရာက်နိင်သည့်
အာက်ပါတိ ့ကိ

အကျိုးထိခိက်

ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်

ရမည် (က) သက်ဆိင်ရာ ြမစီမခန် ့ခွဲ ရးအဖွဲ ့သည် အကျိုးသက် ရာက်သည့် နယ် ြမရှိ
လက်ရှိ နထိင်မ၊

ြမအသးချမ၊
ကနသ
့် တ်

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်၊

ြမတည်ရှိမ၊

ကနသ
့် တ်

- 63 ကာကွယ်ထား သာ နယ် ြမများ၊ ကျူး ကျာ်မများနှင့် အြခားလူမစီးပွား
ရးဆိင်ရာ

ြမအသးချမ စီမကိနး် ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ

မှန်ကန်မရှိမရှိ စိစစ်အတည်ြပု စြခင်း၊
( ခ ) ဘက်မလိက် သာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရး အကျိုးသက် ရာက်မ ဆန်းစစ်
ချက်များကိ ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ြမငှားရမ်းြခင်းများကိ
သးသပ်ြခင်းမြပုမီ အ ပီးသတ် ဆာင်ရွက် စြခင်း၊
(ဂ)

လ ာက်ထားသူက ပး ချရန်

တာဝန်ရှိ သာ

သတင်းအချက်အလက်

မှန်ကန်မ ရှ/ိ မရှိ စိစစ်အတည်ြပုြခင်းဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးသက်
ရာက်သည့်

နယ် ြမအတွက်

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

လူမ ရးအကျိုးသက်

ရာက်မ ဆန်းစစ်ချက်များြပုလပ်သည့် ကန်ကျစရိတမ
် ျားကိ သတ်မှတ်
ြခင်းနှင့် ကန်ကျစရိတ် ပးသွင်းရမည့် အချိန်ကာလသတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဃ) အလှည့်ကျ အနား ပးစနစ်ြဖင့် စိက်ပျိုး သာ တာင်ယာများနှင့် မိရိးဖလာ
နည်းစနစ်များြဖင့် စိက်ပျိုးသည့်

ြမများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကာအကွယ်

ပးြခင်း၊
( င ) ပတ်ဝန်းကျင် လူ ့အဖွဲ ့အစည်းများက မ ဝသးစွဲ၍ အကျိုးခစားခွင့်ရရှိ န
သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအြမစ်များကိ အကာအကွယ် ပးြခင်း၊
(စ)

ြမယာအြငင်းပွားမများ

လျာ့နည်း စရန် အများြပည်သူ၏ သ ဘာထား

ရယူ၍ ြမအသးချမအစီအစဉ်များကိ ညီညွတ်မ တစွာ ဆာင်ရွက် စြခင်း။

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 64 အပိင်း - ၃
နိင်ငပိင် ြမများကိ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်းနှင့် ငှားရမ်းြခင်း
၃၆။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအတွက် နိင်ငပိင် ြမကိ ငှားရမ်းလပ်ကိင်ခွင့်ြပုရာတွင် ဘက်မ
လိက် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးအကျိုးသက် ရာက်မ ဆန်းစစ်ချက်
များ၏

တွ ရှ့ ိချက်နှင့်

ဘက်မလိက် သာ

ထာက်ခချက်များအ ပ

အ ြခြပု

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်

ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက်

လူမ ရး

အကျိုးသက် ရာက်မ

ဆန်းစစ်ချက် ယန္တရားကိ ဦးစွာ တည် ထာင်ရမည်။
၃၇။ ဘက်မလိက် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးအကျိုးသက် ရာက်မ
ဆန်းစစ်ချက်ယန္တရားက
တိကျ သာ

ဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များကိ နည်းလမ်းတကျြပုလပ်နင်
ိ ရန်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ

ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်းတိ ့

သ တသနြပုြခင်း၊

ဆာင်ရွက် နစဉ်အတွင်း

နိင်ငပိင် ြမငှားရမ်း လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်းကိ ခတ္တ ဆိင်းင့ထားရမည်။
၃၈။ ဘက်မလိက် သာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် လူမ ရးအကျိုးသက် ရာက်မ
ဆန်းစစ်ချက်များတွင် (က)

ြပာင်း ရ ့ရန်

ဆန္ဒမရှိ သာ

အကျိုးသက်ဆိင်သူကိ

ယင်း၏ဆန္ဒကိ

ဆန် ့ကျင်၍ နရာ ြပာင်း ရ ့ စြခင်း မြပု စရ။
( ခ ) အကျိုးသက်ဆိင်သူ၏
စီမချက်ဒီဇိင်းကိ

ဆန္ဒအရ

ြပာင်းလဲ၊ ြပင်ဆင်၊

နရာ ြပာင်း ရ ရန်
့

မြဖစ်နိင်ပါက

ရးဆွဲကျင့်သးနိင်သည့် နည်းလမ်း

ကိ ရှာ ဖွရမည်။
( ဂ ) နိင်င တာ်၏အကျိုးငှာ

ြပာင်း ရ ရန်
့
အမှန်တကယ် လိအပ်ပါက

စ့စပ်

ညိနင်းြခင်းနည်းလမ်းြဖင့် ပူး ပါင်းပါဝင် စရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ)

နရာ ြပာင်း ရ ရ့ သာ အကျိုးသက်ဆိင်သူတိ ့အား စီမချက်၏ အကျိုး
အြမတ်များကိ သိရှိ စ၍

နရာ ြပာင်း ရ ရသည်
့
့အတွက် လိအပ် သာ
ကနသ
့် တ်
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လ လာက်စွာ

ထာက်ပ့ ပးသည့်

အစီအစဉ်များ

ဆာင်ရွက် ပီး စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မကိ ဖာ် ဆာင်ရမည်။
(င)

ြမယာခွဲ ဝချထားြခင်းနှင့် ြပန်လည် နရာချထာြခင်းတိ ့အတွက် စီမကိန်း
ရးဆွဲအ ကာင်အထည်

ဖာ်ရာ၌

နရာ ြပာင်း ရ ရ့ သာ

အကျိုး

သက်ဆိင်သူများကိ စနစ်တကျ တိင်ပင်ညိနင်း၍ ကိယ်တိင်ပါဝင်

ဆာင်

ရွက် စရမည်။
( စ ) အဆိြပုထား သာ

အငှားချထားမ

သိ ့မဟတ်

လပ်ကိင်မနယ် ြမများ

အတွင်းတွင်ြဖစ် စ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ြဖစ် စ လက်ရှိ ြမအသးြပုသူများ
အား မထိခိက် စရန် သင့် လျာ် သာ လပ်ငန်းစဉ်များကိ ချမှတ်ရမည်။
( ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ

ြမအသးြပုသူများအတွက်

အကျိုးရှိ စသည့်

လက်ရှိ

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များကိ ထိန်းသိမ်းရမည်။
( ဇ ) အကျိုးသက်ဆိင် သာ

ြမအသးြပုသူအားလးအတွက် ဘက်မလိက် သာ

အြငင်းပွားမ ြဖရှင်း ရးယန္တရားကိ အသင့်တည် ထာင်ထားရမည်။
( ဈ ) အကျိုးသက်ဆိင်သူများ မ ြပာင်း ရ မီ့
အ ဆာက်အအနှင့်

နထိင်လျက်ရှိ သာ

တန်ဘိးညီမ သာ

သိ ့မဟတ်

ြမ၊ အ ြခခ

ပိမိ ကာင်းမွန် သာ

အိမ်ရာ တည် ဆာက် ပီးမှသာ ြပာင်း ရ ရန်
့ စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၉။

ြမယာလက်ဝါး ကီးအပ်သိမ်းယူမ ြပဿနာကိ တားဆီးနိင်ရန်

ြမယာအပ်ချုပ်မတွင်

ြမယာဥပ ဒနှင့်

အာက်ပါအချက်များ ပါဝင် စရမည်-

(က) နိင်ငပိင် ြမများကိ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် သိ ့မဟတ် ငှားရမ်းရန် ခွင့်ြပုရာတွင်
အများဆး အရွယ်အစားကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊
( ခ ) ကမ္ပဏီတစ်ခချင်းအလိက်

ယင်း၏

စွမ်း ဆာင်ရည်အ ပ

အ ြခြပု၍

ကနသ
့် တ်ချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊
( ဂ ) အြငင်းပွားသည့် ဇန်များတွင် ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန် ဆိင်းငြခင်း၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
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ြမယာ လက်ဝါး ကီးအပ်သိမ်းယူမဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ တရားရးတွင်
အ ရးယူနိင် သာ တားြမစ်ချက်များအြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်း။

၄၀။ အချို ့လယ်သမားများအတွက် အကျိုးရှိ ပီး၊ အချို ့လယ်သမားများအတွက် အကျိုး
ထိခိက် စ သာ ကန်ထရိက်လယ်ယာစနစ်ကိ စမ်းသပ်ကျင့်သးြခင်းဆိင်ရာ တိင် ကား
မများကိ

ြဖရှင်းရန်နှင့်

ကျးရွာအဆင့်တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

စိက်ပျိုး ရးဆိင်ရာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းစီမချက်များ မစတင်မီ

ရရှည်တည်တ့ စရန်
အာက်ပါလမ်းညန်ချက်

များကိ ချမှတ်ကျင့်သး၍ ညီညွတ်မ တ စရမည်(က) စိက်ပျိုး ရးဆိင်ရာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရန်

လ ာက်

ထားသည့် ကမ္ပဏမ
ီ ျား၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ မှတ်တမ်းများကိ စိစစ်
အတည်ြပုြခင်း၊
( ခ) စီမချက်များ

မစတင်မက
ီ ာလ

အပိင်းအြခားအလိက်

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

လူမ ရး အကျိုးသက် ရာက်မ ဆန်းစစ်ချက်ြပုလပ်ြခင်း၊
( ဂ ) ကမ္ပဏီက

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက် သာ

စိက်ပျိုး ရးနှင့်

ကန်ထရိက်စနစ်သည် သက်ဆိင်ရာ ဒသအ ြခအ နနှင့် လိက် လျာညီ ထွ
ြခင်း ရှ/ိ မရှိ သိရှိနိင် ရးအတွက် ကမ္ပဏီက အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်

ရွက် ပီး သာ စမ်းသပ်စီမချက်များနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိ သာ
စမ်းသပ်စီမချက်တိ ့ကိ လ့လာသးသပ်ြခင်း၊
(ဃ) ကန်ထရိက်

လယ်ယာစိက်ပျိုးမ၏

အစိတ်အပိင်း

တစ်ရပ်အြဖစ်

လယ်သမားများအား ကမ္ပဏီက ပးအပ်ရမည့် ပင်စင် ထာက်ပ့ ကးများ
သတ်မှတ်ြခင်း၊
( င ) ကမ္ပဏီက

ြမငှားရမ်းမ

စည်းကမ်းချက်များကိ

ကာင်း ထင်ရှားသည်အထိ

လိက်နာ ဆာင်ရွက်

ြမကိယာယီငှားရမ်းရန်နှင့် စည်းကမ်းချက်

များကိ လိက်နာမှသာ ြမကိနှစ်ရှည် ငှားရမ်းရန် သတ်မှတ်ြခင်း၊

ကနသ
့် တ်
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ြမအသးချမ၊

သီးနှအကျိုးအြမတ်ခွဲ ဝမနှင့်

သီးနှ စျးနန်းအပါအဝင်

နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အကျိုးရှိသည့် အစီအစဉ်များကိ ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်
ြခင်း။
၄၁။

နိင်ငပိင် ြမကိ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက် ငှားရမ်းလပ်ကိင် ခွင့်ြပုရာတွင်

လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကိ သတ်မှတ်ရမည်။
၄၂။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမ ရးအကာအကွယ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရးအတွက်

တိကျ သာနည်းလမ်းကိ တစ်ခ သိ ့မဟတ် တစ်ခထက်ပိ သာ
သ တသနြပု စမ်းသပ် စရမည်။

ကနသ
့် တ်

ရှ ့ ြပးစီမချက်များြဖင့်

ကနသ
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- 68 အပိင်း (၄)
ြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ လျာ် ကး ပးြခင်း၊ ြပန်လည် နရာချထားြခင်းနှင့်
ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများ
၄၃။

ြမသိမ်းဆည်းြခင်းနှင့်

ြမယာခွဲ ဝချထားြခင်းတိ ့ ကာင့်

ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းစဉ်ြဖစ် သာ ြပန်လည် နရာချထားြခင်း၊

ဆက်လက် ဆာင်

လျာ် ကး ပးြခင်းနှင့်

ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်းဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ စီမခနခ့် ွဲရာတွင်

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

ကျင့်စဉ်ပါ ရှင်းလင်းသည့် အ ကာင်းဆး နည်းလမ်းများပါဝင် သာ လပ်ထးလပ်နည်း
များြဖင့် ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၄။

ဤမူဝါဒပါ

အ ြခခသ ဘာတရားများ၊

နည်းလမ်းနှင့်

လမ်းညန်ချက်များနှင့်

ညီညွတ်ရန် လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်း
များကိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်းနှင့် အသစ်ြပ ာန်းြခင်းြပုရမည်။
၄၅။ သက်ဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်
အသစ်ြပ ာန်းြခင်းြပုရာတွင် အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒနှင့် ညီညွတ် ပီး အာက်ပါအချက်
များကိ အ ြခခရမည်(က) အများြပည်သူပါဝင် သာ

စီမခန် ့ခွဲ ရး

လပ်ငန်းစဉ်နှင့်

မှနက
် န်မ တ၍

စနစ်ကျ သာ လပ်ထးလပ်နည်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ခ)

ြမအသးချြခင်းဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ဥပ ဒနှင့်အညီမှန်ကန် မ တစွာ
ဆာင်ရွက်နိင် သာ အရည်အ သွးြပည့်မီသည့် ပဂ္ဂုိ လ်များအား တာဝန်
ပးအပ်၍

အဂတိလိက်စားမနှင့်

အာဏာအလွဲသးစားမ

မြဖစ် စ ရး

အတွက် ထိန်း ကျာင်းသည့် နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဂ)

ြမသိမ်းယူြခင်း ကာင့်

အကျိုးထိခိက်သူများအား

ငွြဖင့်ြဖစ် စ၊

အစားထိး ြမယာြဖင့်ြဖစ် စ ပး လျာ်ရာ၌ ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း ြဖစ် စ
နိင် သာ ထိ ရာက် ပီး

ရှ ့ နာက်ညီညွတ်မ တသည့် တန်ဘိးတွက်ချက်

မစနစ်များကိ ဖာ်ြပရမည်။
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 69 အပိင်း - ၅
ြမယာအြငင်းပွားမများ ြဖရှင်းဆးြဖတ်ြခင်းနှင့် အယူခြခင်း
အခန်း (၁)
ြမယာအြငင်းပွားမများ ြဖရှင်းဆးြဖတ်ြခင်း
၄၆။

ြမယာနှင့်သက်ဆိင်သည့် အြငင်းပွားမများကိ ကားနာဆးြဖတ်ရန် ဘက်မလိက်

သာ အြငင်းပွားမ

ြဖရှငး် ရးယန္တရားကိ နိင်ငတစ်ဝန်းလးတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့

အသးြပုနိင် ရးအတွက် အာက်ပါအချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် တည် ထာင်ရမည် (က) လယ်သမား

အသင်းအဖွဲ ့များအား

ယင်းတိ ့၏

အသင်းဝင်များအ ကား

ြဖစ်ပွား သာ ြမယာအြငင်းပွားမများကိ ြဖရှင်းခွင့် အာဏာအပ်နှင်းြခင်း၊
(ခ)

ြမအသးြပုသူများ၏

အခွငအ
့် ရးများကိ

ကာကွယ်ရန်

မိမိကိယ်တိင်

ြဖစ် စ၊ ကိယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ် စ ခခ ချပြခင်း၊ အယူခြခင်းဆိင်ရာ ကိစ္စ
ရပ်များကိ ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုြခင်း၊
( ဂ ) လူမအဖွဲ ့အစည်းများကိ

အများြပည်သူအား

သတင်းအချက်အလက်နှင့်

ဥပ ဒ အကူအညီ ပးနိင်ရန် ခွင့်ြပုြခင်း၊
(ဃ) အမအခင်းများ စစ် ဆးစီရင်ရာတွင် အများြပည်သူကိ အ နှာင့အ
် ယှက်
မြဖစ် စရန်နှင့် အများြပည်သူအတွက် အဆင် ြပမည့် အချိန်၊

နရာတွင်

အဆင် ြပမည့် ဘာသာစကားြဖင့် စစ် ဆးြခင်း၊
( င ) တရားရးများနှင့် အြခားြပန်လည်သးသပ် ရး အဖွဲ ့အစည်းများက ကိစ္စရပ်
များကိ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ စီရင် စြခင်း။
၄၇။ ဘက်မလိက် သာ

အြငင်းပွားမ ြဖရှင်းရာတွင်

မည် -

ကနသ
့် တ်

အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရ

ကနသ
့် တ်

- 70 (က) လက်ရိှ

တရားရးစနစ်တွင်

ြမယာနှင့်သဘာဝ

အရင်းအြမစ်များကိ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အထူးဌာနခွဲထားရှိြခင်း၊
( ခ)

ဒသဆိင်ရာ
သိ ့မဟတ်

ြမယာအြငင်းပွားမ

ြဖရှင်း ရးအဖွဲ ့များကိ

ရပ်ကွက်

ကျးရွာအပ်စနှင့် လူ ့အဖွဲ ့အစည်းအဆင့်တင
ွ ် တည် ထာင် ပး

ြခင်း၊
( ဂ)

ြမအသးချမဆိင်ရာ အြငင်းပွားမများ

ြဖရှင်းြခင်းကိ စာင့် ကပ် လ့လာ

နိင်ရန် စာင့် ကပ်စစ် ဆး ရးမှူးများ ခနထ
့် ားြခင်း၊
(ဃ)

ြမနှင့်ဆက်စပ် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ လယ်သမားမိသားစနှင့် အိမ်နီး
ချင်းတိ ့၏ အြငင်းပွားမများကိ အနညာတ ခသမာဓိနည်းြဖင့်

ြဖရှင်းနိင်

ရန် ယန္တရား တည် ထာင်ြခင်း၊
( င ) လိအပ်ချက်အရ

ြမသိမ်းယူမနှင့်သက်ဆိင်သည့်

အြငင်းပွားမများကိ

ြဖရှင်းရန် ရှင်းလင်းသည့်လပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဘက်မလိက်သည့် ယန္တရားကိ
တည် ထာင်ြခင်း၊
( စ ) နိင်င တာ်၊ လယ်သမားများနှင့် ပဂ္ဂလိကတိ ့ ပါ၀င် သာ

ြမယာအြငင်း

ပွားမများကိ လွတ်လပ်သည့် သးပွင့်ဆိင် အနညာတ နည်းြဖင့်

ြဖရှငး်

မည့်လပ်ငန်းစဉ် တည် ထာင်ြခင်း၊
(ဆ) လယ်ယာ ြမ အနည်းငယ်သာလပ်ကိင် သာ လယ်သမားများ၊ အြခား ြမ
အသးြပုခွင့်ရရှိထားသူများက တည်ဆဲဥပ ဒများအရ အနညာတခသမာဓိ
ြဖရှင်း ရးနှင့် တရားရးယန္တရားများကိ အလွယ်တကူ ထိ တွ အသးြပုနိ
့
င်
ရန် တရားဝင်တိင်တန်းမကိ မှတ်ပတင်နိင် ရးအတွက် ယန္တရားကိ တည်
ထာင်ြခင်း။
၄၈။ အပိဒ် ၄၆ ပါ လမ်းညန်ချက်များကိ အ ြခခ၍ ဘက်မလိက် သာ ြမယာအြငင်း
ပွားမ

ြဖရှင်း ရးအတွက် ြပ ာန်းြခင်း၊ ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊ အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့်

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 71 ယင်းတိ ့အား

စာင့် ကပ် လ့လာရန် တိကျ သာနည်းလမ်းကိ တစ်ခ သိ ့မဟတ် တစ်ခ

ထက်ပိ သာ ရှ ့ ြပး စီမချက်များြဖင့် သ တသနြပုစမ်းသပ်ရမည်။

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 72 အခန်း (၂)
အယူခြခင်း
၄၉။ ဤမူဝါဒပါ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများ၏ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ
ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် အယူခြခင်းတိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍

ကားနာဆးြဖတ်

ခွငရ
့် ိှ သာ လွတ်လပ်သည်အ
့ ဖွဲ ့များကိ အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒတွင် ထည့်သွင်း ြပ ာန်း
ရမည်။
၅၀။

ြမအသးချမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားရးများက ဆးြဖတ်ရမည့်ကိစ္စများကိ အများ

ြပည်သူ ရှ ့ မှာက်၌ ပွငလ
့် င်းြမင်သာသည့် နည်းလမ်းြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၁။

ြမအသးြပုသူတိ ့၏

စနစ်တကျ

အခွင့်အ ရးများကိ

အကာအကွယ်

ပးနိင် ရးအတွက်

ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ သာ လူမအဖွဲ ့အစည်းနှင့် တစ်သီးပဂ္ဂလများ၏ ပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်မကိ ခွင့်ြပုရမည်။

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 73 အပိင်း - ၆
ြမခွန်စည်း ကပ်ြခင်း၊ ြမယာလဲ ြပာင်းခနှင့် ထိက်သင့် သာ တဆိပ် ခါင်းခွန်
ကိစရ
္စ ပ်များ
၅၂။

ြမအသးချမ

စီမကိန်း ရးဆွဲြခင်း၊

စျးကွက်ဖွ ဖ
့ ိုးြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်
စရန် အ ြခခကျ သာ ဘ
စည်း ကပ်ြခင်းနှင့်

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်ခိင်မာြခင်း၊

ြမအရင်းအြမစ်ကာကွယ်ြခင်းတိ ့ကိ

ရရှည်တည်ရှိ

ာ ရးလပ်ငန်းစဉ်များြဖစ်သည့် ညီညွတမ
် တ သာ

ပွင့်လင်းြမင်သာ သာ

ြမယာလဲ ြပာင်းခ

ြမယာ
ြမခွန်

ကာက်ခြခင်းတိ ့ကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၃။

၅၄။

ြမခွန်စည်း ကပ် ကာက်ခြခင်းကိ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ြမခွန်နန်းထားများ သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ခ)

ြမခွန်စည်း ကပ်ြခင်း၊

(ဂ)

ြမခွန် ကာက်ခြခင်း။

ြမခွန်စည်း ကပ် ကာက်ခြခင်းကိ အာက်ပါဌာနများအား ဆာင်ရွက် စမည် (က) အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရး ဦးစီးဌာန၊
(ခ)

ကးတိင်နှင့် ြမစာရင်းဦးစီး ဌာန၊

( ဂ ) သစ် တာဦးစီးဌာန၊
(ဃ)

နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၊

( င ) ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၊
( စ ) မန္တ လး မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ။
၅၅။

ြမအသးချမ မူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အ ြခခ သ ဘာတရား များနှင့်အညီ

ြမန်မာနိင်င ရရှည်ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးအတွက် သင့် လျာ်မ တသည့် ဘ

ကနသ
့် တ်

ာ ငွထည့်ဝင်မ

ကနသ
့် တ်

- 74 များကိ ြမကိ အသးချသည့် အကျိုးသက်ဆိင်သူများနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအားလးက
အချိုးကျ ပါဝင် စရမည်။
၅၆။

ြမခွန်သည်မ တြခင်း၊ သာတူညီမ ြခင်းနှင့် သင့် လျာ်ြခင်းရှိ၍ ြမခွန်

ပးသွင်းမ

လပ်ထးလပ်နည်းများကိ

ရှင်းလင်းထိ ရာက် ပီး

ကာက်ခ

ပွင့်လင်းြမင်သာ စရန်

ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၇။

ြမအသးချမအတွက် ထမ်း ဆာင်ရမည့်

ကီးအပ်မနှင့် လူနည်းစက

ြမခွန်နန်းထားသည်

ြမယာလက်ဝါး

ြမယာများစွာပိင်ဆိင်မကိ ကာကွယ်ရန်အလိ ့ငှာ

ြမယာ

များစွာ ပိင်ဆိင်သူတိ ့ထမှ ြမခွန်နန်းထား ပိမိတိးြမင့် ပီး ကာက်ခသည့်မူကိ အ ြခခ၍
ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၈။

တာင်ယာစိက်ပျိုးြခင်းကိ

အ ြခခစားဝတ် န ရးအတွက်

အလားတူဟ ယူဆရန်လိအပ် ပီး

စိက်ပျိုးြခင်းနှင့်

တာင်ယာအတွက် ကာက်ခ သာ အခွန်နန်းထားမှာ

သာမန်စိက်ပျိုးသူ သိ ့မဟတ် စိက်ပျိုးသူမိသားစအလိက် ကာက်ခသည့် အများဆးနန်း
ထားထက်မပိ သာ ကာက်ခမြဖစ်ရမည်။
၅၉။

ြမခွန်နန်းထားများကိ သတ်မှတ်ရန် ယဘယျ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အချက်

များတွင်

ြမအသးချမ၊ လက်ရှိ စျးကွက် ပါက် စျးနှင့် ကန်ထတ်လပ်မကိ ထင်ဟပ်

သည့်တန်ဖိး၊ အသးြပုနိင်သည့်

ြမြပင်ဧရိယာ၊ လူတိ ့တည် ဆာက်ထား သာ တိး

တက်ြပုြပင်မများ၏ တန်ဖိး၊ ကာကွယ်ထား သာ နယ် ြမများအားပယ်ထတ်ြခင်း၊ ဒသ
ဆိင်ရာ အများြပည်သူ တိးတက်ြပုြပင်မများ၏ ဘ

ာ ရး၊ အ ြခခ

ဆာက်အအ၊

ဝန် ဆာင်မများ ပါဝင်ရမည်။
၆၀။ မ တ ပီး

သာတူညီမ မရှိ သာ

ကန်ကျစရိတ်၊ သီးနှထွက်ရှိမ၊
မှအသားတင်ထတ်လပ်မတိ ့အ ပ

အခွန်နန်းများြဖစ် စရန်

စိက်ပျိုးထတ်လပ်မ

စျးကွက်နှင့်ဆက်သွယ်နိင်မ၊ သီးနှ စျးနန်းနှင့်

ြမယာ

အ ြခြပု၍ တန်ဖိးတွက်ချက်မ ပါဝင် သာ လူမ

စီးပွား ရးစစ်တမ်း ကာက်ယူြခင်းများ ြပုလပ်ရမည်။
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ြမအခွန်နန်းထားများသတ်မှတ်ရာတွင် အ ြခခစားဝတ် န ရးကိ အ ြခခသည့်

သာမန် ြမခွန်နှင့် စီးပွား ရးအရ စိက်ပျိုးထတ်လပ်မအ ပ အ ြခခသည့် အထူး ြမခွန်
ဟူ၍ နှစ်မျိုး ခွဲြခားသတ်မှတ်ရမည်။
၆၂။

လက်ရှိ ြမခွန်များနှင့် ြမခွန်အပ်ချုပ် ရးကိ ြပင်ဆင်နိင်ရန်

အာက်ပါအချက်များ

အ ပ အ ြခခ၍ သ တသနြပုလပ်ရမည်(က) မ တ၍ သာတူညီမ မရှိ သာ အခွန်နန်းထားြဖင့်

ကာက်ခရန် အ ကာင်း

ဆး နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(ခ)

ြမယာအနည်းငယ်သာ လပ်ကိင်သူများနှင့် ရိးရာနည်းြဖင့် စိက်ပျိုးသူများ
အား စားဝတ် န ရး လြခုခိင်မာမအတွက် သင့် လျာ် သာ

ခင်းချက်

သိ ့မဟတ် အခွင့်အ ရး ပးြခင်း၊
(ဂ)

ြမအသးြပုသူအားလးထမှ

ြမခွန်များ

စည်း ကပ်

ကာက်ခရာတွင်

ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် အပ်ချုပ်မ လပ်ငန်းစဉ်ြဖင့် စည်း ကပ် ကာက်ခြခင်း၊
(ဃ) အခွန်နန်းထားဆးြဖတ်ချက်များတွင်

မ တမနှင့်

သာတူညီမ မမရှိပါက

ြမအသး ြပုသူများက ြပန်လည်တင်ြပခွင့်ရရှိနိင်ရန် ဆက်သွယ် ဆာင်
ရွက်မ လွယ်ကူ ပီး ဘက်မလိက်သည့် ယန္တရားတစ်ရပ် တည် ထာင်ြခင်း။
၆၃။

ြမဝယ်ယူြခင်း၊

နည်းြဖင့်

ရာင်းချြခင်း၊

ချး ငွအတွက် အာမခတင်သွင်းြခင်းနှင့် အြခား

ြမအသးချခွင့် လဲ ြပာင်းြခင်းများ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် သင့် လျာ်မ တသည့်

စရိတ်စကြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာ စ ပီး စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မကိ အ ထာက်အကူ
ြပု သာ

ြမယာ စျးကွက်များ

ချာ မွ စွ့ ာလည်ပတ် ရးနှင့် စနစ်တကျ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်

ရးအတွက် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၄။ ထိက်သင့် သာ ြမယာလဲ ြပာင်းခနှင့်

တဆိပ် ခါင်းခွန်များသည်

သာတူညီမ ြခင်းနှင့် သင့် လျာ်ြခင်း ရှိရမည့်ြပင် အခွန် ကာက်ခြခင်း၊

မ တြခင်း၊
ပးသွင်းြခင်း

ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများသည် ရှင်းလင်းမ၊ ထိ ရာက်မနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ
ရှရ
ိ မည်။
ကနသ
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ြမယာ စျးကွက်

ြမယာ

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မတွင်

သတင်းအချက်အလက်များကိ

လည်း ကာင်း၊

လွယ်ကူ ချာ မွ ့ စရန်

အများြပည်သူက

ြမယာလဲ ြပာင်းမအသစ်များကိ

မှန်ကန် သာ

သိရှိရယူနိင် ရးအတွက်

ထိ ရာက်စွာ

ဆာင်ရွက်နိင် ရး

အတွက် လည်း ကာင်း၊ တစ် နရာတည်းတွင် စ ပါင်းဝန် ဆာင်မ ပးသည့် ယန္တရားကိ
သ တသနြပုြခင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်၍ တည် ထာင်ရမည်။
၆၆။

ြမယာ စျးကွကရ
် ိှ များြပားလာ သာ ြမယာလဲ ြပာင်းမများကိ အချိန်မီတိကျစွာ

ဆာင်ရွက် ပးနိင်ရန်

ြမယာ စျးကွက်တွင်

အချက်အလက်ရယူြခင်းနှင့်

ပါဝင်သူအားလးထမှ

ြမယာသတင်း

ြမယာလဲ ြပာင်းြခင်းအတွက် အဖိးအခများ

ကာက်ခရ

မည်။ ယင်းအဖိး အခများကိ နိင်ငတစ်ဝန်းလးတွင် လူ ့စွမ်းအားအရည်အ သွး တိးြမင့်
ြခင်း၊

ြမယာမှတ်တမ်းထားရှိ သာ

အ ြခခအ ဆာက်အအများကိ

အပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် အများြပည်သူဝန် ဆာင်မတိ ့အတွက် ဘ

ခတ်မီ စြခင်း၊

ာ ငွကျခသးစွဲရမည်။

၆၇။ ထိက်သင့် သာတဆိပ် ခါင်းခွန်များကိ သ တသနြပု၍ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ကာက်ခ
ြခင်း ြပုနိင် ရးအတွက် (က)

ြမယာလဲ ြပာင်းမကိ မှတ်ပတင်ြခင်း သိ ့မဟတ် တရားဝင် အသိအမှတ်
ြပုြခင်း

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ထိက်သင့်သည့် တဆိပ် ခါင်းခွန်

ပး ဆာင်

ရမည်။
( ခ ) ထိက်သင့်သည့် တဆိပ် ခါင်းခွန်များသည် မ တြခင်း၊ သာတူညီမ ရှိြခင်း၊
သင့် လျာ်ြခင်းရှိရမည်။
( ဂ ) အခွန်တဆိပ် ခါင်းများကိ
တဆိပ် ခါင်းခွန်

ကိုတင် ရာင်းချ၍

ကာက်ခ ပးသွငး် သည့်

မှတ်တမ်း ရးသွင်းြခင်း၊
ြမယာအပ်ချုပ် ရးဌာန

အားလးတွင် သတ်မှတ်နန်းထားများကိ ထင်ရှားစွာ ကညာြခင်းြပုရမည်။
( ဃ)

ြမအသးြပုသူ၏ ဇနီး သိ ့မဟတ် ခင်ပွန်းကိ မှတ်ပတင်မှတ်တမ်းတွင်
စာရင်းြဖည့သ
် င
ွ ်းြခင်း၊
ထားသည့်

အ မွဆက်ခြခင်း

သိ ့မဟတ်

ြမအသးြပုသူ၏မိသားစဝင်တစ်ဦးသိ ့

လက်ရှိမှတ်ပတင်
ပးကမ်းြခင်းြဖင့်

ြမအသးြပုမ အခွင့်အ ရး လဲ ြပာင်းရာတွင် ထိက်သင့် သာ တဆိပ် ခါင်း
ကနသ
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ကင်းလွတ်ခင
ွ ့်ြပု ရးအတွက်

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနနှင့်

ညိနင်း

ဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

ြမအသးြပုသူ၊ ယင်း၏ဇနီး သိ ့မဟတ် ခင်ပွန်းနှင့် မိသားစတိ ့ လည်း
ကာင်း၊ တရားဝင်
သးသည့်

ြမအသးြပုမ အခွင့်အ ရးများကိ မှတ်ပမတင်ရ

လူ ့အဖွဲ ့အစည်းအပ်စသိ ့ လည်း ကာင်း၊

နိင်င တာ်မှ

ြမ

အသးြပုမအခွင့်အ ရး လဲ ြပာင်းြခင်းအတွက် ထိက်သင့် သာ တဆိပ်
ခါင်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ြပု ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနနှင့် ညိနင်း
ဆာင်ရွက်ရမည်။
( စ ) နိင်င တာ်ပိင်

ြမများကိ

စီးပွား ရးလပ်ငန်းအတွက်

ငှားရမ်းြခင်း

သိ ့မဟတ် လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်းတွင် အဖိးအခ သိ ့မဟတ် ထိက်သင့်သည့်
တဆိပ် ခါင်းခွန်ကိ
ြမ ပ ြမ အာက်ရှိ

ြမ၏အမှန်တန်ဖိး၊ တိးတက်ြပုြပင်မများ၊ သီးနှများ၊
အြခား

သဘာဝသယဇာတများကိ

အ ြခြပု၍

သတ်မှတ်ရမည်။ ထိ ့ြပင် အများြပည်သူ၏ အသးြပုမနှင့် အကျိုးစီးပွား
အတွက် သင့် လျာ် သာ ဘ

ာ ငွ ထာက်ပ့ရမည်။

၆၈။ အပိဒ် ၆၇ ပါ လမ်းညန်ချက်များကိ အ ြခခ၍ ထိက်သင့်သည့် တဆိပ် ခါင်းခွန်
ြပင်ဆင်ြခင်း၊ စည်း ကပ် ကာက်ခြခင်းြပုရန် တိကျ သာနည်းလမ်းကိ တစ်ခ သိ ့မဟတ်
တစ်ခထက် ပိမိ သာ ရှ ့ ြပးစီမချက်များတွင် သ တသနြပု စမ်းသပ်ရမည်။
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တိင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ြမအသးြပု မအခွင့်အ ရးများ
၆၉။ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစတိ ့၏ ရိးရာ ြမအသးြပုမ အ လ့အကျင့်များကိ သိရှိလိက်
နာကျင့်သး ရးအတွက် လည်း ကာင်း၊ ရိးရာ ြမအသးြပုမ အခွင့်အ ရး အြပည့်အဝ
ရရှိ ရးအတွက် လည်း ကာင်း၊ ယင်းအခွင့်အ ရးကိ ကာကွယ်နိင် ရးအတွက် လည်း
ကာင်း၊ ဘက်မလိက် သာ အြငင်းပွားမ

ြဖရှင်း ရးယန္တရားကိ အသင့်အသးြပုနိင်ရန်

လည်း ကာင်း ရိးရာ ြမ အသးချမစနစ်ကိ ြမယာဥပ ဒ၌ ြပ ာန်း ပးရမည်။
၇၀။ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ
များတွင်

နထိင်သည့် သိ ့မဟတ် အသးြပုသည့် နယ် ြမ ဒသ

ြမကိ လက်ဝယ်ထားရှိမ၊ အသးြပုမ၊

ြမယာတည်ရှိမနှင့် ခွဲ ဝလပ်ကိင်မ

ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အမှန်အတိင်း သိရှိနိင် ရးအတွက် လည်း ကာင်း၊
လူမစီးပွားဆိင်ရာ

ြမအသးချမစီမကိန်းများ

ဆာင်ရွက်ရာတွင်

အသင့်ြဖစ် စ ရး

အတွက် လည်း ကာင်း၊ ကျူး ကျာ်မများနှင့် ြမနှင့်သက်ဆိင်သည့် အြခားဆးြဖတ်ချက်
များကိ ချမှတ်ရာတွင် မှန်ကန်မရှိ စနိင် ရးအတွက် လည်း ကာင်း မို ့နယ်အပ်ချုပ် ရး
မှူး၏ ကီး ကပ်မြဖင့် ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူးကိ အများပါဝင်
၍ ညိနင်း ဆွး နွးသည့် လပ်ငန်းစဉ်များြဖင့်

ြမအသးချမ ြမပနှင့် မှတ်တမ်းများြပုစ

ြပင်ဆင်ရန် တာဝန် ပးအပ်ရမည်။
၇၁။ သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရှိ ပဂ္ဂုိ လ်များသည် တိင်းရင်းသား လူမျိုးစများ၏ ရိးရာ
ြမအသးချမ ြမပနှင့်မှတ်တမ်းများြပုစြပင်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်းကိ ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင်(က) ရိးရာ ြမအသးချမအ လ့အထများကိ

က မ်းကျင်သည့်

ပဂ္ဂိုလ်များ နှင့်တိင်းရင်းသားလူမျိုးစ

တိင်းရင်းသား

ခါင်း ဆာင်များကိ

ဆွး နွးတိင်

ပင် ညိနင်းရမည်။ ထိ ့အြပင် ယင်းတိ ့ကိလည်း ပါဝင် ဆာင်ရွက် စရမည်။
( ခ ) လက်ရှိ ြမအသးြပုမကိ မှတ်တမ်းနှင့်

ြမပများတွင်

ဖာ်ြပထားြခင်းရှိ

သည် ြဖစ် စ၊ မရှိသည်ြဖစ် စ၊ မှတ်ပတင်ထားြခင်းရှိသည်ြဖစ် စ၊ မရှိသည်
ြဖစ် စ

ြမအသးြပုလျက်ရှိသည့်
ကနသ
့် တ်

တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ၏ ရိးရာ

ကနသ
့် တ်
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ြမအသးြပုမနှင့်

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် အခွင့်အ ရးတိ ့ကိ

အသိအမှတ်ြပုကာကွယ်ရမည်။
( ဂ ) တိင်းရင်းသားလူမျိုးစ သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းများတွင်

အဖွဲ ့ဝင်ြဖစ် သာ

အကျိုး သက်ဆိင်သူတိ ့၏ အခွင့်အ ရးများကိ အသိအမှတ်ြပု ပီး ယင်းတိ ့၏
ြမအသးြပု မကိ တည်ဆဲဥပ ဒများအရ မှတ်ပတင်နိင်ရန် ြပ ာန်းရမည်။
၇၂။

ရှးရိးစဉ်လာ ြမကိ

အကျိုးသက်ဆိင်သူများ

ရိးရာနည်းလမ်းများြဖင့်
သိ ့မဟတ်

စပ်လျဉ်း၍ ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း၊

စိက်ပျိုး သာ

လူ ့အဖွဲ ့အစည်းများ၏

တစ်သီးပဂ္ဂလ

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်နှင့်

စာင့် ကည့် လ့လာြခင်းနှင့် အြငင်းပွားမအ ပ

ဆးြဖတ်သည့် ယန္တရားများ ၌တိင်းရင်းသားလူမျိုးစ ခါင်း ဆာင်များနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ
ကိ ပါဝင်ရမည်။
၇၃။ သစ် တာ ြမ၊ လယ်ယာ ြမ သိ ့မဟတ်

ြမလွတ်၊

ြမလပ်နှင့်

ြမရိင်းအြဖစ်

သတ်မှတ်ထား သာ ြမများတွင် အကျုးဝင်လျက်ရှိသည့် တိင်းရင်းသားလူမျိုးစ ဘိးဘ
ပိင် ြမများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒ သစ်နှင့်အညီ

ြမအတန်းအစား

ြပန်လည်သတ်မှတ် ပီး သက်ဆိင်ရာ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ ြမအသးြပုြခင်းအတွက်
မှတ်ပတင်ြခင်းမြပုရ သးမီ အြခား ြမအသးြပုသူ တစ်ဦးဦးထ ယင်း ြမယာများကိ
ခွဲ ဝချထားြခင်းကိ ယာယီအားြဖင့် ဆိင်းင့ထားရမည်။
၇၄။ အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒသစ်ပါ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ၏ ခိင်မာ သာ ြမယာ
လပ်ကိင်မ အခွင့်အ ရးများဆိင်ရာ ြပ ာန်းချက်များသည် နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ၊
ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ၊
ဥပ ဒ သိ ့မဟတ် ြပည်နယ်အစိးရများ၏

ြမလွတ်၊

ြမလပ်နှင့် ြမရိင်း စီမခနခ့် ွဲမ

ြမယာစီမခနခ့် ွဲမ အမိနမ့် ျားြဖင့်ရင်းနှီးြမုပ်နှ

သူများအား နှစ်ရှည်လပ်ကိင်ခွင့် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် ငှားရမ်းြခင်း ကာင့် တိင်းရင်းသား
လူမျိုးစများ၏

ြမနှင့်

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် အခွငအ
့် ရးများ ဆးရးမမရှိ စရန် အကာ

အကွယ်ြဖစ်ရမည်။
၇၅။ စိက်ပျိုး ြမ သိ ့မဟတ် သစ် တာ ြမအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် အလှည်က
့ ျ အနား
ပး

တာင်ယာစိက်ပျိုးနည်းကိ အသးြပု သာ
ကနသ
့် တ်

ကျးလက် ြမယာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ကနသ
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- 80 ြမအသးြပုခွင့်ကိ မှတ်ပတင်နိင် ရးအတွက် အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒသစ်တွင် ြပ ာန်း
ဖာ်ြပရမည်။
၇၆။ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ၏ မိရိးဖလာ

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့် အခွင့်အ ရးများကိ

အသိအမှတ်ြပုနိင်ရန်နှင့်

လည်း ကာင်း၊

သစ် တာ ြမများနှင့်

လည်း ကာင်း

မိရိးဖလာအလှည့်ကျ

ပတ်ဝန်းကျင်ကိ

မှတ်ပတင်ခွင့်ရရှိရန်

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိင်ရန်

အနား ပး တာင်ယာစနစ်ကိ

အ မဲတမ်း တာင်ယာအြဖစ်

အတန်းအစား ြပာင်းလဲ

သတ်မှတ်နိင်ရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၇။ ရိးရာစိက်ပျိုး ရးနည်းစနစ်များြဖင့် လပ်ကိင် န သာ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ
အတွက် ြမအသးြပုမ အခွင့်အ ရးနှင့် စိက်ပျိုး ရးနည်းပညာဆိင်ရာ ဗဟသတများကိ
လည်း ကာင်း၊ ဓာတ် ြမ သဇာ၊ စက်ပစ္စည်း၊ မျိုး စ့နှင့် သက်ဆိင်ရာ နည်းပညာများကိ
လည်း ကာင်း၊ အတိးနန်းသက်သာ သာ ချး ငွနှင့် အြခားသင့် လျာ်သည့် စိက်ပျိုး ရး
အ ထာက်အကူများလည်း ကာင်း တိးတက်ရရှိ ပီး အကျိုး ကျးဇူး တိးပွား စရန် အစိးရ
မဟတ် သာ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ထိ ရာက်စွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၈။ အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒသစ်တွင်
အခွင့်အ ရးများနှင့် သက်ဆိင် သာ

တိင်းရင်းသားလူမျိုးစ

ြမယာအြငင်းပွားမများကိ

ြမအသးြပုမ

ြဖရှင်းနိင် ရးအတွက်

ရိးရာတိင်းရင်းသား အြငင်းပွားမ ြဖရှင်း ရးကျင့်စဉ်များကိ အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒ
သစ်တွင်

ပါဝင် စရမည့်ြပင်

အြငင်းပွားမ ြဖရှင်းရာတွင်

တိင်းရင်းသားလူမျိုးစ

အဖွဲ ့အစည်းအတွင်း လူအများက လးစား၍ သဇာတိက္ကမ ရှိသူများကိ ပါဝင် ဆာင်ရွက်
ခွင့်ရှိ စရမည်။

ကနသ
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ကနသ
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ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်နှင့် ြမအသးြပုမစီမခနခ့် ွဲ ရးတွင် တန်းတူညီမ အခွင့်အ ရးများ
၇၉။ ၁၉၉၇ခနှစ်၊ အမျိုးသမီးများအား ပစမျိုးစြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆမများကိ ပ ပျာက်
စ ရးဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ၂ဝဝ၈ခနှစ်၊ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒတိ ့အရ အမျိုးသား
ြမယာဥပ ဒသစ်

ြပ ာန်းရာတွင်

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်နှင့်

ြမယာစီမခနခ့် ွဲမတိ ့နှင့်

စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအခွင့်အ ရးများကိ ြပ ာန်းရမည်(က) မိမ၏
ိ ခင်ပန
ွ း် ကွယ်လွန်သည့်အခါတွင် ြဖစ် စ၊ ပစ္စည်းခွဲ ဝရာတွင်ြဖစ် စ၊
လင်မယားကွာရှင်းရာတွင်ြဖစ် စ

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်နှင့်

ြမယာစီမခနခ့် ွဲ

မကိ ဆက်ခခွင့်၊
(ခ)

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်နှင့်

ြမယာ စီမခနခ့် ွဲမအပါအဝင် မိဘများ၏ အ မွ

ပစ္စညး် များ ဆက်ခခွင့်၊
( ဂ ) တည်ဆဲဥပ ဒအရ ြမယာခွဲ ဝချထားခပိင်ခွင့်နှင့် ြမယာစီမခနခ့် ွဲခွင့်၊
(ဃ)

ြမယာလပ်ကိင်ခွင့်၊

ြမယာလဲ ြပာင်းမနှင့်

ဆက်ခမအခွင့်အ ရးများ

ဆိင်ရာ အြငင်းပွားမများကိ ဆးြဖတ်ရာတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်နှင့်
လူ ့အဖွဲ ့အစည်းကိ ကိယ်စားြပုပိင်ခွင့်၊
( င ) လိအပ်ချက်အရ ြမသိမ်းယူြခင်း၊

လျာ် ကး ပးြခင်း၊ ြပန်လည် နရာချ

ထားြခင်းနှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပါဝင် ဆာင်ရွက်
ခွင့်နှင့် လူ ့အဖွဲ ့အစည်းကိ ကိယ်စားြပုပိင်ခွင့်။
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ဥပ ဒများ သဟဇာတြဖစ် စြခင်းနှင့် ဥပ ဒအသစ် ြပ ာန်းြခင်း
၈၀။ (က) ြမန်မာနိင်ငရှိ

တည်ဆဲ ြမယာဥပ ဒအားလးကိ

သဟဇာတြဖစ် စ ရး

အတွက် ဤ ြမအသးချမမူဝါဒကိ လမ်းညန်အြဖစ်အသးြပု၍ အမျိုးသား
ြမယာဥပ ဒသစ်ကိ ရးဆွဲြပ ာန်းရမည်။
(ခ) အမျိုးသား ြမယာ ဥပ ဒ ရးဆွဲရာ၌ ဤ ြမအသးချမ မူဝါဒပါ
ြပည်သူပူး ပါင်းပါဝင်

ညိနင်း ဆွး နွးမ

လပ်ငန်းစဉ်ကိ

အများ

လပ်ထးလပ်

နည်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းအြဖစ် ကျင့်သးရမည်။
(ဂ) အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒကိ

ရးဆွဲရာတွင် ညိနင်းတိင်ပင်သည့် လပ်ငန်း

စဉ်နှင့် အဓိကလပ်ငန်းအဆင့်များကိ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်(၁) အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒကိ

ရးဆွအ
ဲ ကာင်အထည် ဖာ်

ရသည့်

ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လပ်ငန်းစဉ်တိ ့ကိအများြပည်သူ၊ သက်ဆိင်ရာ အစိး
ရဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် အကျိုးသက်ဆိင်သူတိ ့အား သင့် လျာ်
သာ နည်းလမ်းများြဖင့် အသိ ပးြခင်း၊
(၂) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ နိင်ငများနှင့်
အ တွ အ
့ ကုများကိ
အ နများ၊

ဒသအတွင်းရှိ အြခားနိင်ငများ၏

လ့လာ၍ ြမန်မာနိင်င၏ ထူးြခား သာ အ ြခ

တွ ကု
့
နရ သာ ြပဿနာများ၊ နိင်ငအတွင်းရှိ

ြမနှင့်

အြခားသဘာဝသယဇာတများကိ အသးြပုသူများ၏ အကျိုးစီးပွား
များကိ

အ ြခြပုလျက်

သ ဘာထားမှတ်ချက်

တာင်းခမည့်

အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒ (မူ ကမ်း)ကိ ြပုစ၍ မီဒီယာများ အပါအဝင်
သက်ဆိင်ရာ အကျိုးသက်ဆိင်သူများနှင့် အများြပည်သူတိ ့က သးသပ်
အ ကြပုနိင် ရးအတွက် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ဆာင်ရွက်ြခင်း။
(၃) အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒ(မူ ကမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားအဆင့်
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကျင်းပြခင်း၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 83 (၄) အမျိုးသား ြမယာဥပ ဒ မူ ကမ်းကိအ ပီးသတ် ြပင်ဆင်၍ ြပည် ထာင်
စလတ် တာ်သိ ့ တင်ြပြခင်း။

ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 84 အပိင်း- ၁၀
စာင့် ကပ် လ့လာမနှင့် တန်ဖိးြဖတ်မ
၈၁။

(က) နိင်င တာ်တစ်ဝန်းလးရှိ

တိင်း ဒသ ကီး၊

ြပည်နယ်၊

ခွင့်ရတိင်း သိ ့မဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ
ရပ်ကွက် သိ ့မဟတ်

ဒသ၊ ခရိင်၊ မို ့နယ်နှင့်

ကျးရွာအပ်စများတွင် အမျိုးသား

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း နှင့်
အသးချမ ကာင်စီက

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်
ြမယာမူဝါဒအရ

လးစားလိက်နာြခင်းတိ ့ကိ အမျိုးသား ြမ

အချိန်ကာလ

အပိင်းအြခားအလိက်

စာင့် ကပ်

လ့လာြခင်းနှင့် တန်ဖးြဖတ်
ိ
မတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) အမျိုးသား

ြမအသးချမ ကာင်စီသည်

ြမယာချထားြခင်းနှင့်

ြမအသးချမ

အ သွး ကာင်းမွန် စြခင်း၊
အထည် ဖာ်ြခင်းနှင့်

ြမအသးချမ

စီမခန် ့ခွဲြခင်း၊

စီမကိန်းလပ်ငန်းစဉ်များ

အရည်

အမျိုးသား

ြမအသးချမမူဝါဒ

အ ကာင်

လးစားလိက်နာြခင်း

စသည်တိ ့နှင့်

စပ်လျဉ်း၍

အစီရင်ခြခင်း လပ်ထးလပ်နည်းများ ထတ်ြပန်ရမည်။
(ဂ)

စာင့် ကပ် လ့လာြခင်းနှင့်

တန်ဖိးြဖတ်မအစီရင်ခစာကိ

အစိးရအပ်ချုပ်

ရး အဖွဲ ့အစည်းများ၊ က မ်းကျင်သူအဖွဲ ့အစည်းများ၊ တာင်သူလယ်သမား
များ၊ လူမအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် အြခားသက်ဆိင်သူများတိ ့ထမှ မှန်ကန်၍
ခိင်လ သာ သက် သအ ထာက်အထားများကိ အ ြခခ၍ ြပုစရမည်။
(ဃ)

စာင့် ကပ် လ့လာြခင်းနှင့် အကဲြဖတ်မကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် (၁)

ြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊

လျာ် ကး ပးြခင်း၊ ြပန်လည် နရာချထားြခင်း

နှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်
ရွက်ြခင်း ရှ/ိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(၂)

ြမယာမှတ်ပတင်ြခင်းနှင့်

ြမယာအခွင့်အ ရးများ

တာင်းဆိြခင်း

အ ပ ဘက်လိက်မကင်း သာ ြဖရှင်းမြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း ဟတ်/
မဟတ် စိစစ်ရမည်။
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 85 (၃)

ြမယာအခွင့်အ ရး

တာင်းဆိမြဖစ်ပွားရသည့် အ ကာင်းရင်းနှင့်

နရာကိ စိစစ်ရမည်။
(၄) တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ၏

ြမအသးချမ

အခွင့်အ ရးများကိ

အသိအမှတ်ြပုြခင်းနှင့် အကာအကွယ် ပးြခင်း ရှိမရှိ စိစစ်ရမည်။
(၅)

ြမယာချထားြခင်း

ြမပများနှင့်မှတ်တမ်းများကိ

နာက်ဆးအထိ

ြပည့်စ ပီး တိကျမှန်ကန် စရန် ြပုလပ်ြခင်းနှင့်ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း
ရှ/ိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(၆) အများြပည်သူပါဝင် သာ ြမအသးချမ လပ်ငန်းစဉ်များ တည် ထာင်
ြခင်း နှင့် ဗဟိချုပ်ကိင်မ လျာ့ချြခင်းရှိမရှိ စိစစ်ရမည်။
(၇) သက်ဆိင်ရာ၀န် ကီးဌာနများအ ကား ဆက်သွယ်မ၊ ပူး ပါင်း ဆာင်
ရွက်မ အ ြခအ နကိ စိစစ်ရမည်။
(၈) မတရား ြမသိမ်းယူမကိ ကာကွယ် ရးအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
နှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ အကာအကွယ်များကိ အသးြပုြခင်းရှိ/မရှိ စိစစ်
ရမည်။
(၉) နိင်ငပိင် ြမများကိ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုြခင်းနှင့် ငှားရမ်းြခင်းတိ ့ကိ ဥပ ဒ
နှင့်အညီ လးစားလိက်နာြခင်းရှိမရှိ စိစစ်ရမည်။
(၁၀) ညီညွတ်မ တ သာ

ြမခွန်နန်းထားများ၊

ြမလဲ ြပာင်းခ

ကာက်ခ

သည့် နန်းထားများနှင့် ထိက်သင့် သာ တဆိပ်ခွနမ
် ျားကိ သတ်မှတ်
ြခင်းနှင့် စီမအပ်ချုပ်ြခင်း ရှိမရှိ စိစစ်ရမည်။
(၁၁) အမျိုးသား

ြမအသးချမမူဝါဒအရ လိအပ် သာ

ြမအသးချမမူဝါဒ

ြပ ာန်းချက်များ၊ ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ
ကိ အကျိုးသက်ဆိင်သူအားလးတိ ့ ပါဝင် ဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်း
ကိ ကျင့်သးြခင်း ရှ/ိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 86 (၁၂) အမျိုးသား ြမအသးချမမူဝါဒကိ အချိန်ကာလအ လျာက်ြပင်ဆင်ြခင်း
ရှ/ိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(၁၃) အမျိုးသား

ြမယာဥပ ဒနှင့် ဤ ြမအသးချမမူဝါဒကိ အ ြခခ၍

ြမယာဥပ ဒများကိ သဟဇာတြဖစ်ြခင်း ရှ/ိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(၁၄) အမျိုးသား ြမအသးချမ ကာင်စီ၏

ဆာင်ရွက်ချက်များ ထိ ရာက်မ

ရှ/ိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(င)

စာင့် ကပ်

လ့လာမနှင့် တန်ဖိးြဖတ်မ

အ ကြပုချက်များကိ

လတ် တာ်၊

တွ ရှ့ ိချက်များ၊ စိစစ်ချက်နှင့်

လပ်ပိင်ခွင့်ရှိသည့်

အားလးနှင့် ြပည်သူလူထထသိ ့ နှစစ
် ဉ် အစီရင်ခရမည်။

ကနသ
့် တ်

အစိးရဌာနများ

ကနသ
့် တ်

- 87 အပိင်း - ၁၁
သ တသနြပုြခင်းနှင့်ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် စြခင်း
၈၂။

အမျိုးသား

ြမအသးချမ မူဝါဒကျင့်သးမကိ အား ကာင်းလာ စရန်၊ အများ

ြပည်သူတိ ့ ြမအသးချခွင့် အခွင့်အ ရးကိ ကာင်းစွာ သိရှိနားလည်ရန်နှင့် အများြပည်သူ
တိ ့အား ကာကွယ် စာင့် ရှာက်နိင် ရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အကျိုးသက်ဆိင်
သူများနှင့် ထိ ရာက်စွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ပီး အမျိုးသား

ြမယာဥပ ဒြပ ာန်း၍

ဤမူဝါဒက ချမှတ်ထား သာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မများကိ စမ်းသပ်အ ကာင်အထည်
ဖာ်ရမည်။
၈၃။ သ တသနြပုြခင်း၊ စွမ်း ဆာင်ရည်တည် ဆာက်ြခင်း၊ လ့ကျင့်သင် ကားြခင်းနှင့်
ရှ ့ ြပးစီမချက်များအတွက် ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များတွင်

အာက်ပါတိ ့

ပါဝင်သည်(က) အမှန် ြမအသးချမအ ပ

စာရင်းအင်းြဖင့်

အ သးစိတ်

စိစစ်ြခင်းနှင့်

ြမအမျိုးမျိုးကိ အမှန်တကယ် အသးြပုမ၊ ထိသိ ့ အသးြပုသည့်အတွက်
အကျိုးသက် ရာက်မ၊
( ခ ) အဆိြပုထားသည့်

အများြပည်သူ

ပူး ပါင်းပါဝင် သာ

ြမအသးချမ

စီမကိနး် ရးဆွဲြခင်းနှင့် ဇန်သတ်မှတ်ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ
မည်သိ ့အ ကာင်းဆး အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ၊
(ဂ)

ြမယာလပ်ကိင်မ

အခွငအ
့် ရးများကိ

ကာကွယ်ရန်

အဓိကကျ သာ

အ ကာင်းအရာများ၊
(ဃ)

ြမအသးချမမှတ်တမ်းများနှင့်

ြမပများကိ အတည်ြပုနိင်ရန်၊ အချိန်နင
ှ ့်

တ ြပးညီ ြပင်ဆင်နိင် သာ အ ကာင်းဆးနည်းလမ်းများ၊
( င ) ြမယာအြငင်းပွားမနှင့်မိမိဆန္ဒအရ ြဖစ် စ၊ ဆန္ဒမပါဘဲြဖစ် စ

ဆာင်ရွက်

သည့် အြငင်းပွားမ ြဖရှင်း ရး ယန္တရားများကိ အသးြပုရသည့် အ ကာင်း
ရင်းများ၊
ကနသ
့် တ်

ကနသ
့် တ်

- 88 ( စ ) အမှန် ြမယာ လဲ ြပာင်းမ သ တသနကိ အ ြခခ၍
ြမအမျိုးမျိုးအတွက်

ဒသအမျိုးမျိုးရှိ

စျးကွက်တန်ဖိး အချက်အလက်များနှင့်

စျးကွက်

ဦးတည်ချက်များ၊
(ဆ)

ဒသအမျိုးမျိုးတွင်

ြမအမျိုးမျိုးကိ စဉ်ဆက်မြပတ် အသးချ ရးအတွက်

စီမ ဆာင်ရွက်ရန် အ ကာင်းဆးနည်းလမ်းများ၊
( ဇ ) လက်ရိှ

ြမအသးြပုသူများနှင့်

နထိင်သူများသည်

မို ့ကးီ များနှင့်

မို ့များသိ ့ ြပာင်း ရ ့ နထိင်မအတွက် မို ့ြပ ဒသများတွင် လည်း ကာင်း၊
လက်ရှိအိမ်ရာများနှင့် အနီးအနားတွင် လည်း ကာင်း
နိင် ရးအတွက် ပဂ္ဂလိကဘ
များ

နရာချထား ပး

ာ ငွြဖင့် အိမ်ရာများ၊ အ ြခခအ ဆာက်အအ

ဆာက်လပ် ပးြခင်းနှင့် စားဝတ် န ရး အ ထာက်အပ့ ပးသည့်

အ ကာင်းဆးနည်းလမ်းများ၊
(ဈ)

လူဦး ရ

ထူထပ် သာ

ြမရိင်းများ၊

သစ် တာ၊

ြမလပ်နှင့်

အိမ်ရာ ြမများအတွက် မို ့ြပနှင့် ကျးလက်တိ ့တွင် လက်ရှိ

ြမအသးချမ မှတ်တမ်းနှင့်
အချိန်အထိ

စိက်ပျိုး ြမ၊ ြမလွတ်၊

ြပည့်စ ပီး

ြမပများကိ အတည်ြပုြခင်းနှင့်
တိကျမှန်ကန် စရန်

နာက်ဆး

ြပင်ဆင်ြခင်းအတွက်

အ ကာင်းဆး နည်းလမ်းများ၊
(ည) ဓ လ့ထးတမ်းအရ
မရှိ သာ

ြမအသးြပုမ သိ ့မဟတ်

ြမအသးချမ

မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်း

တာင်းဆိချက်များကိ အသိအမှတ်ြပုရန် ဓ လ့

ထးတမ်း ဥပ ဒကိ သင့် လျာ်စွာ ကျင့်သးြခင်း၊
(ဋ)

ြမဆီလာအမျိုးအစား၊

ြမယာတည်ရှိမနှင့် အြခား ြမယာရပ်ပိင်းဆိင်ရာ

အချက်အလက်များကိ အ ြခခ၍ သင့် လျာ် သာ

ြမအသးချနိင်သည့်

နည်းလမ်းများကိ ရွးချယ်ကျင့်သးြခင်း၊
(ဌ)

အများပါဝင်၍

ြမအသးချမ

အခွင့်အ ရးများကိ
နထိင်ရာအနီးတွင်

ြမပ ရးဆွဲြခင်း၊

စိစစ်အတည်ြပုြခင်း၊

လက်ရှိ ြမအသးချမ

အများြပည်သူက

မိမိတိ ့

ြမယာသတင်းအချက်အလက် အမှန်များကိ ရယူ
ကနသ
့် တ်

ကနသ
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- 89 အသးြပုနိင် ရးအတွက် လွယ်ကူ ချာ မွ ့ စ သာ သတင်း အချက်အလက်
နည်းပညာကိ လိအပ်သလိ အသးြပုြခင်း၊
(ဍ)

ြမယာအသးချမမူဝါဒပါ သ တသနြပုြခင်းနှင့် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း
နည်းလမ်းများအြပင်

အြခားသင့် လျာ် သာ

ရွက်ြခင်း။

ကနသ
့် တ်

နည်းလမ်းြဖင့်

ဆာင်

ကနသ
့် တ်

- 90 အပိင်း - ၁၂
အ ထွ ထွ
၈၄။ မူဝါဒကိ နိင်ငအတွင်း
ချက်များအ ပ

ြမအသးချမ စီမခနခ့် ွဲ ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက် သခ

အ ြခြပုသည့် လက်ရှိသ တသနနှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာ သာ အကျိုး

သက်ဆိင်သူများ၏ ညိနင်း ဆွး နွးမ လပ်ငန်းစဉ်များမှ တင်ြပချက်များကိ ထင်ဟပ်
စရန် ငါးနှစ်တစ် ကိမ် ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အချိန်နှင့်အညီ ြပုြပင်ြခင်း
ြပုလပ်ရမည်။
၈၅။ အများြပည်သူပါဝင်သည့်

ြမအသးချမ

သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် တစ်သီးပဂ္ဂလအသးြပုရန်

စီမကိနး် ရးဆွဲြခင်း၊

ဇန်နယ် ြမ

လ ာက်ထားြခင်းတိ ့အတွက် ဤမူဝါဒပါ

လမ်းညန်ချက်များကိ အ ြခခ၍ စီမကိန်း ရးဆွဲရန်၊ ဆးြဖတ်ရန်နှင့် အယူခရန် ကိစ္စများ
တွင်

ြမအသးချမ

ြပာင်းလဲြခင်းများဆိင်ရာ တိကျ သာနည်းလမ်းများကိ မို ့ြပနှင့်

ကျးလက် ဒသနှစ်ခစလး၌ တစ်ခ သိ ့မဟတ် တစ်ခ ထက်ပိသည့် ရှ ့ ြပးစီမချက်များ
တွင် သ တသနြပုြခင်းနှင့် စမ်းသပ်ြခင်းများ ြပုလပ်ရမည်။

ကနသ
့် တ်

