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ြပညေ်ထာင်စသုမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

စိုကပ်ျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့် ဆညေ်ြမာင်းဝန်ကးီဌာန 

 

အမနိ်ေကာ်ြငာစာအမှတ်   ၂၁၉ /  ၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုှစ်၊   ဝါဆိုလဆနး်    ၁၄   ရက် 

(၂၀၁၉ ခုှစ် ၊   ဇူလိုင်လ   ၁၅  ရက်) 

 

စိုကပ်ျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးင့်ှ ဆညေ်ြမာင်းဝန်ကီးဌာနသည် ဆညေ်ြမာင်းဥပေဒ ပဒုမ် ၅၆၊ 

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်ှင်းေသာ လုပ်ပိ ုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ အဖွဲ ၏ 

သေဘာတူညီချကြ်ဖင့် ေအာကပ်ါနညး်ဥပေဒများကို ထတ်ုြပနလ်ိုကသ်ည။် 

    

အခနး် (၁) 

အမညှ်င့်အဓပိာယေ်ဖာ်ြပချက် 

 

၁။ ဤနညး်ဥပေဒများကို ဆညေ်ြမာင်းနညး်ဥပေဒများဟု ေခတွင်ေစရမည။် 

၂။ ဤနည်းဥပေဒများတွင်ပါရိှေသာ စကားရပ်များသည် ဆည်ေြမာင်းဥပေဒတွင် ပါရိှသည့် 

အတုိင်း အဓပိာယသ်ကေ်ရာကေ်စရမည။် ထိုြပင် ေအာကပ်ါစကားရပမ်ျားသည် ေဖာြ်ပပါ အတုိင်း 

အဓပိာယသ်ကေ်ရာကေ်စရမည် -  

 (က) ဥပေဒ ဆိုသညမ်ာှ ဆညေ်ြမာင်းဥပေဒကိုဆိုသည။်  

(ခ) ေြမာင်းေပါင် ဆိုသညမ်ာှ တူးေြမာင်း၊ ေရသွင်းေြမာင်း၊ ေရလဲေြမာင်း၊ ေရတု် 

ေြမာင်းတုိ၏ ေဘးှစ်ဖက်ရိှေဘာင်များကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေရေဘး 

ကာကွယ်ေရး တာေပါင်များလညး်ပါဝင်သည်။  

 (ဂ) ေရေပးေြမာင်း ဆိုသညမ်ာှ ဆညေ်ရအသံုးြပမည့်လပုင်နး်များသုိ ေရေရာကရိှ်ေစ 

ရန ်သယေ်ဆာင်ေပးသည့် ေရေြမာင်းကိဆုိုသည။်  

(ဃ) ေြမာင်းမကီး ဆုိသည်မှာ ေရေလှာင်တမံ သုိမဟုတ် ေရလဲဆည် သုိမဟုတ် 

ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်းြဖင့် ေရကုိတုိက်ုိက်ရယူပီး ေရစီးပမာဏအများဆံုး သယ်ယ ူ

စီးဆင်းုိင်ေသာ အကးီဆုံးေရေပးေြမာင်းကိုဆိုသည။် 
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 (င) ေြမာင်းမခဲွ ဆိုသညမ်ာှ ေြမာင်းမကးီမှ ခဲွထကွ်၍ ေရကိုရယူပးီ ေြမာင်းမကးီ 

ေရစးီပမာဏေအာက် ေလျာန့ညး်ေသာ ေရေပးေြမာင်းကိုဆိုသည။် 

 (စ) လကတံ်ေြမာင်း ဆိုသညမ်ာှ ေြမာင်းမကးီ သုိမဟုတ် ေြမာင်းမခွဲမှ ခဲွထကွ၍် ေရကို 

ရယူပီး ေြမာင်းမခဲွေရစီးန်း ပမာဏေအာက် ေလျာ့နည်းေသာ ေရေပးေြမာင်းကုိ 

ဆုိသည်။ 

 (ဆ) လကတံ်ခဲွေြမာင်း ဆိုသညမ်ာှ လကတံ်ေြမာင်းမှ ခဲွထကွ၍် ေရကိုရယေူပးေဝေသာ 

ေရေပးေြမာင်းကိုဆိုသည်။ 

(ဇ) ေရေပးပန်ဆိုသညမ်ာှ ေရေပးေြမာင်းတစခု်ခမုှ ဆညေ်ရကိုထတ်ုယသံုူးစွဲရန် 

အတွက် တပဆ်င်ထားသည့် ေရပနက်ိုဆိုသည။် 

(ဈ) ဆညေ်ရ ဆိုသညမ်ာှ ဆညေ်ြမာင်း သုိမဟတ်ု လယ်ကားေြမာင်းတုိမေှပးေဝေသာ 

ေရကို ဆိုသည။် 

 (ည) ေတာင်သူများစိုကပ်ျ ိးေရရယသံုူးစွဲေရးအဖဲွ ဆိုသညမ်ာှ ေြမာင်းမခဲွ၊ လကတံ် 

ေြမာင်း၊ လက်တံခဲွေြမာင်း င့်ှ ေရေပးပနမ်ျားအလိုက ်ေတာင်သူများ စိုကပ်ျ ိးေရ 

ရယသံုူးစွဲေရးအဖွဲငယမ်ျားကို စေုပါင်းဖွဲစညး်ထားသည့်အဖွဲကို ဆိုသည။် 

 (ဋ) ေတာင်သူများ စုိက်ပျ ိးေရ ရယူသံုးစဲွေရး အဖဲွငယ် ဆုိသည်မှာ လယ်ကားေြမာင်း 

တစ်ခုချင်းအလုိက် ဆည်ေရအသံုးြပသူ ေတာင်သူများအားလံုးြဖင့် ဖဲွစည်းထား သည့် 

အဖဲွကုိဆုိသည်။ 

 (ဌ) ေရတင်လုပ်ငန်းှင် ့ ေြမေအာက်ေရလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ စွမ်းအင် တစ်မျ ိးမျ ိး 

ကို အသံုးြပ၍ြဖစ်ေစ၊ ေြမအနိမ့်အြမင့်သဘာဝအေလျာက်ြဖစ်ေစ၊ အလုိအေလျာက ်

ြဖစ်ေစ ေြမေပေရင့်ှ ေြမေအာကေ်ရများကို ရယအူသံုးြပေသာ လပုင်နး်ကို 

ဆိုသည။် 
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အခနး် (၂) 

ဆညေ်ြမာင်းတညေ်ဆာကြ်ခင်း 

၃။ ဝန်ကးီဌာနသည ်ေအာကပ်ါ ဆညေ်ြမာင်းတညေ်ဆာကြ်ခင်း လပုင်နး်များကို ေဆာင်ရက် 

ရန ်လိုအပပ်ါက ဥပေဒပဒုမ် ၄ အရ အမနိ်ေကာြ်ငာစာထတ်ုြပနရ်မည် - 

 (က) ေရေပးေဝရန်င့်ှ ေရသုိေလာှင်ရနအ်တွက် ဆညေ်ြမာင်းင့်ှ ဆကစ်ပ် အေဆာက် 

အအုံများ တညေ်ဆာကြ်ခင်းလပုင်နး်၊ 

 (ခ) ေရကးီ၊ေရနစ၊်ေရနက်ကင်ွးများအတွက် ေရတ်ုေြမာင်းများတူးေဖာြ်ခင်းလပုင်နး်၊ 

 (ဂ) စုိက်ပျ ိးေမွးြမေရးအတွက် ေရချ ိသုိေလှာင်ုိင်ရန် ေရငန်တားတမံ ၊ ေရေဘး ကာကွယ် 

ေရးတာတမံင့်ှ ေရတံခါးတညေ်ဆာကြ်ခင်းလပု်ငနး်။ 

၄။ ဝန်ကီးဌာနက အမိန်ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်သည့်ေနမှစ၍ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် 

ြပည်နယ် ဆညေ်ြမာင်းအရာရှိ သုိမဟုတ် ယင်းကတာဝနေ်ပးအပြ်ခင်းခံရေသာ ဦးစီးဌာနက 

အရာရိှသည် - 

(က) ကိတင်စးူစမ်းေလလ့ာတုိင်းတာြခင်း လုပင်နး်များ ေဆာင်ရကရ်ာတွင် ေအာကပ်ါ 

လပုင်နး်များကို ေဆာင်ရကရ်မည-် 

(၁) လုပ်ငန်းတည်ေနရာကုိ အနီးစပ်ဆံုး ၁ လက်မ = ၁ မုိင် ေြမပံုေပတွင် 

ေဖာ်ြပ၍ စးူစမး်ေလလ့ာြခင်း၊ 

(၂) မိုးေလဝသင့်ှဇလေဗဒဆိုင်ရာအချကအ်လကမ်ျားခန်မနှး်တွကခ်ျက်ြခင်း၊ 

  (၃) ေြမြပင်တုိင်းတာမလပုင်န်းများေဆာင်ရကြ်ခင်း၊ 

(၄) သီးံှဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ၊ စုိက်ပျ ိးေရ လုိအပ်မ ှင့် ေကျးရာ 

ေသာက်သံုးေရ လိုအပမ်များေလလ့ာြခင်း။ 

(ခ) အထက်အပုိဒ် (က) ပါ ကိတင်စူးစမ်းေလ့လာြခင်းလုပ်ငန်းများမှ ရရိှေသာ အချက် 

အလက်များအရ အကိြဖစ်ေြမာက်ိုင်စမွ်းအစရီင်ခံစာကိုေရးဆွဲပးီ စတင်ေဆာင် 

ရကသ်ည့်ေနမစှ၍ ရကေ်ပါင်း ၉၀ အတွင်း ဦးစီးဌာနသုိ တင်ြပရမည။် 
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(ဂ) အကိြဖစ်ေြမာက်ုိင်စွမ်းအစီရင်ခံစာအရ ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်း လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရက်ိုင်သည့် အေြခအေနရိှပါက ဥပေဒပဒုမ် ၅၊ ပဒုမ်ခဲွ (က) ပါ 

ဆညေ်ြမာင်းတညေ်ဆာက်မည့် နယန်မိတ်ိလျာထားြခင်းလပုင်န်းကို ဆကလ်က် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရနအ်တွက် ြဖစေ်ြမာက်ိုင်စမွး် အစရီင်ခံစာကို ဦးစီးဌာနသုိ တင်ြပ 

ိုင်ရန် ေအာကပ်ါလပုင်နး်များကို ေဆာင်ရက်ရမည်- 

(၁) ေတာင်သူလယ်သမားများှင့် သက်ဆုိင်ေသာ စုိက်ပျ ိးသီးံှှင့် လက်ရိှ စုိက်ဧက 

များစသည့် အချကအ်လကမ်ျားစေုဆာင်းြခင်း၊ 

 (၂) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေဂဟစနစ်ှင့် လူမစီးပွားဆုိင်ရာ ထိခုိက်မ ရိှ မရိှ 

ေလ့လာဆနး်စစြ်ခင်း၊ 

  (၃) စးီပာွးေရးတွကေ်ြခကိုကမ်ဆိုင်ရာ ေလလ့ာဆနး်စစြ်ခင်း၊  

(၄) ဇလေဗဒ ှင် ့ ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာ စူးစမ်းေလ့လာြခင်း ှင့် ေြမြပင် 

အေသးစိတ်တိုင်းတာြခင်းလပုင်နး်များေဆာင်ရကြ်ခင်း၊ 

(၅) ေြမဆလီာစမး်သပမ်များေဆာင်ရကြ်ခင်း၊ 

  (၆) ေရေပးေဝိုင်မှင့် ေြမဆလီာအမျ ိးအစားအေြခအေနေပ မတူည၍် သီးှံ 

ပုံစမံျားေရးဆွဲြခင်း။ 

၅။ ဦးစးီဌာနသည် သကဆ်ိုင်ရာ ဆညေ်ြမာင်းအရာရှိက တင်ြပလာေသာ ြဖစေ်ြမာက်ိုင်စမွး် 

အစရီင်ခံစာကို သံုးသပ်ချက်င့်ှအတူ ဝန်ကးီဌာနသုိ ဆကလ်က်တင်ြပရမည။် 

၆။ ဝန်ကးီဌာနသည ်ဦးစးီဌာနက တင်ြပလာချကအ်ေပစစိစ၍် ဆညေ်ြမာင်း တညေ်ဆာက် 

ြခင်း လပုင်နး်များ ေဆာင်ရကရ်နသ်င့်ေတာသ်ည်ဟ ု ထင်ြမင်ယဆူပါက လိုအပသ်ည့် ေြမသိမး် 

ဆညး်ြခင်းလပု်ငနး်ကို ဥပေဒပဒုမ် ၅၊ ပဒုမ်ခဲွ (ခ) အရ တညဆ်ဲ ဥပေဒများှင့်အည ီေဆာင်ရက် 

ရမည။် 

၇။ ဆညေ်ြမာင်းတညေ်ဆာကြ်ခင်း လုပင်နး်များေဆာင်ရကရ်ာတွင် ေြမယာသိမး်ယြူခင်း 

ေကာင့် ေပေပါကလ်ာေသာ ဆကစ်ပသ်ည့် ပျကစ်းီဆုံးံး နစန်ာသူသည ်ခိုင်အပုခ်ျပေ်ရးမှးထ ံ

တညဆ်ဲဥပေဒများင့်ှအည ီေလျာေ်ကးကို ေတာင်းခံိုင်သည။် 

၈။ (က) ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် ေလျာ်ေကး သတ်မှတ်ချက်ကုိ သက်ဆုိင်ရာ ေလျာ်ေကး 

ေတာင်းခံသူထံ အေကာင်းကားပီး မိတတစ်ေစာင်ကုိ ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမစီမံ 

ခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနသုိ ေပးပုိရမည်။ 

 (ခ) ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒခဲွ(က) အရ ေပးပုိသည့် အေကာင်းကားစာကုိ လက်ခံရရိှ 

သည့်ေနမှ ၁၄ရက် အတွင်း ေလျာ်ေကး ေတာင်းခံသူက အယူခံဝင်ေရာက်ြခင်း ရိှ မရိှ 

ေစာင့်ဆုိင်းရမည်။ 
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၅ 

 

 (ဂ) သတ်မှတ်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိအထိ ေလျာ်ေကးေတာင်းခံသူက အယူခံဝင်ေရာက်ြခင်း မရိှ 

လင်ြဖစ်ေစ၊ အယူခံဝင်ေရာက်သည့်အေပ တုိင်းေဒသကီးအစုိးရ သုိမဟုတ် ြပည်နယ် 

အစုိးရအဖဲွ သုိမဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီက အတည်ြပသည့် ေလျာ်ေကးေငွကုိ 

အေကာင်းကားခ့ဲလင် ြဖစ်ေစ ေလျာ်ေကးေငွ ေပးေချုိင်ရန် ဦးစီးဌာန သည် 

သက်ဆုိင်ရာ ဘာေရးှစ်အလုိက် ေရးဆဲွသည့် ဘာေငွ အရအသံုး ခန်မှန်းေြခ 

ေငွစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းလျာထားေတာင်းခံုိင်ရန် ဝန်ကီးဌာနသုိ တင်ြပရမည်။ 

 (ဃ) ဝန်ကီးဌာနက အနီးဆံုးဘာေရးှစ်တွင် ခဲွေဝချထားသည့် ေလျာ်ေကးေငွများကုိ 

ဘာေငွရရိှသည့်အချန်ိမှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ေလျာ်ေကးေတာင်းခံသူထံ ေပးရ 

မည်။ 

၉။ ေလျာ်ေကးေပးသည့် ကိစရပ်များ ပီးြပတ်သည့်အခါ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှ သည် 

ဆည်ေြမာင်း နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ေကျာက်တုိင်များစုိက်ထူ၍ ဆည်ေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများကုိ စတင်ေဆာင်ရကရ်မည်။ 

 
အခနး် (၃) 

ဆညေ်ြမာင်းများြပြပင်ထနိး်သိမး်ြခင်း 

၁၀။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှ၊ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှှင့် 

မိနယ် ဆညေ်ြမာင်းအရာရှိတုိက တညေ်ဆာက်ပးီစးီေသာဆညေ်ြမာင်းလပုင်န်း တစခု်ချင်း 

အလိုက် ြပြပင်ထနိး်သိမး်ြခင်းလပုင်နး်များေဆာင်ရကရ်န် နယန်မိတ်ိ သတ်မတ်ှချက် တင်ြပလာ 

သည့်အခါ ဦးစးီဌာနသည် ဆညေ်ြမာင်းနယန်မိိတ်သတ်မှတ် ြခင်း ကို ပုံစ ံ - ၁ ြဖင့် အမနိ်  

ေကာြ်ငာစာထတ်ုြပနရ်မည။် 

၁၁။ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်း အရာရိှ၊ 

ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှှင့် မိနယ်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှတုိသည် မမိတုိိအပု်ချပမ်ေအာကရ်ှိ 

ေရေလာှင်တမံင့်ှ ဆကစ်ပအ်ေဆာကအ်အုံများ ြပြပင်ထနိး်သိမး်ြခင်းှင့် စပလ်ျဉ်း၍- 

(က) ပုံမနှထ်နိး်သိမ်းြခင်းင့်ှ အေရးေပလပုင်နး်များ ေဆာင်ရက်ိုင်ေရး အတွက် 

ေရေလာှင်တမအံဝင်လမး်၊ အထကွလ်မး်များကို ပုံမနှြ်ပြပင်ထနိး်သိမ်းရမည။် 

(ခ) ေရေလာှင်တမ၏ံ အြပင်ဘကဆ်င်ေြခေလျာင့်ှ ေအာက်ေြခမအှနညး်ဆုံးေပ ၁၀၀ 

ခန်အထိ ြမကခ်ျရှံင်းလင်းြခင်းလပုင်န်းပုံမနှေ်ဆာင်ရကရ်မည။် 

(ဂ) ေရေလှာင်တမံထိပ်ှင့် ဆင်ြခင်ေလျာေဘးများရိှ ေရေြမာင်းငယ်များပိတ်ဆုိမ မရိှေစ 

ရန် ရှင်းလင်းေဆာင်ရကရ်မည။် 
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၆ 

 

 (ဃ) ေရေလာှင်တမံ င့်ှ ဆက်စပ ် တညေ်ဆာက်ထားေသာ ကနုး်ေကာတမထံပိ် 

မျက်ာှြပင် နိမ် ့ကျေနပါက ေရေကျာ်၍ ကျ ိးေပါက်ပျက်စီးမ ြဖစ်ိုင်သြဖင့် 

နိမ့်ကျေနြခင်း ရှိ မရှိ အထူး စစေ်ဆးရမည။် 

(င) ေရေလာှင်တမ၏ံ ေရေဝေရလဧဲရိယာအတွင်း သစ၊် ဝါးများ တရားမဝင် ထတ်ုယူ 

သယ်ေဆာင်မေကာင့် တမံကုိယ်ထည်ထိခုိက်ပျက်စီးုိင်သြဖင့် အထူးတားြမစ်ရ 

မည်။ 

(စ) ေရထနိး်ေမာစ်င်ရိှ ေရထတ်ုပိုက် သုိမဟုတ် ေရထတ်ုဥမင်တွင် သစတံု်း၊ ြမကခ်ျံ 

များ ပတ်ိဆိုမမရိှေစရန် ပုံမနှေ်စာင့်ကည့် ၍ ပတ်ိဆိုမရိှပါက ချကခ်ျင်းဖယ်ရှား 

ရမည။် 

(ဆ) ေရထိန်းေမာ်စင်တွင် ဒဏ်ခံဖိအားသက်ေရာက်မမရိှေစရန် ေရဘား သုိမဟုတ် 

ေရထိန်းတံခါးဖွင့်ထား၍ ကနေ်ရြပင်င့်ှအညီ ေရသွင်းထားရမည။် 

 (ဇ) ေရသွင်း၊ ေရထတ်ု၊ ေရတံခါးအဖင့်ွ၊ အပတ်ိလပုင်နး်များ မာှးယင်ွး၊ လဲွေချာမ် မရိှ 

ေစရနအ်ေတွအကရိှံသည့် ဝနထ်မး်များကို ေရးချယတ်ာဝနေ်ပးရမည်။ 

 (စျ) ေရထိန်းေမာ်စင်ရိှ ေရသွင်း၊ ေရထုတ်တံခါးများ ေချာဆီထည့်ြခင်း၊ ေရတံခါးရက်များ 

လယွက်စူာွဖင့်ွိုင်ပတ်ိိုင်ြခင်း ရိှ မရိှ ကိတင်စစ်ေဆးြခင်း၊ လိုအပပ်ါက ေရသွင်း 

ေရထတ်ုတံခါးများင့်ှ ေရတံခါးရကမ်ျားတုိကို ြပြပင်ြခင်း ေဆာင်ရကရ်မည်။ 

အဆုိပါ ေရတံခါးအဖွင့်၊ အပိတ်လုပ်ငန်းများတွင် လပ်စစ်ဓါတ်အားသံုးစနစ်များ 

ပါဝင်ပါက လပ်စစ်ဂျန်နေရတာှင့် ဘက်ထရီများ၊ စက်သံုးဆီ အဆင်သင့် ရိှ မရိှ 

စစ်ေဆးြခင်း၊ မရိှပါက အဆင်သင့်ရိှေနေစရန် ေဆာင်ရက်ရမည်။  

(ည) ေရေလှာင်တမံထိပ်မျက်ှာြပင်အစဉ်အမဲညီေအာင် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းရန် ှင့် ဦးစီးဌာန 

မှ လပုင်နး်စစေ်ဆးေသာ ေမာေ်တာယ်ာဉင်ယမ်ှအပ အြခားယာဉမ်ျား ြဖတ်သန်း 

ြခင်းကို စစိစ်ကပမ်တ်ထနိး်သိမး်ရမည်။ 

(ဋ) ေရပိုလဲ၏ ေရဝင်လမ်းေကာင်းှင့် ေရဆင်းလမ်းေကာင်းတစ်ေလာက် သစ်ပင်၊ 

သစ်တုံး၊ ဝါး၊ ြမက်ချံ စသည် များေကာင့် ေရစးီေရလာပတ်ိဆိုမမရိှေစရန် ပုံမနှ် 

ေစာင့်ကည့်ြခင်း၊ ေရစးီေရလာပိတ်ဆိုမရိှပါက ဖယရှ်ားြခင်းတုိကို ေဆာင်ရကရ် 

မည။် 

(ဌ) ေရပိုလဲမှ ထကွလ်ာေသာေရများေကာင့် ေရပိုလဲေအာကေ်ြခကနွက်ရစ် ကမး်ခင်း 

များကျ ိးေပါက်ပျက်စီးြခင်း ရှိ မရှိ စစ်ေဆးရမည်။ ရှိပါက ြပြပင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းကိုေဆာင်ရကရ်မည်။ 
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၇ 

 

 (ဍ) ေရေလှာင်တမံတွင် ြခေတာင်ပိ ု များ၊ ကက်တွင်းများှင် ့ ထူးေပါက်များ ရှိ မရှိ 

စစ်ေဆးရမည်။ ရိှပါက ချကခ်ျင်းြပြပင်ရမည။် 

(ဎ) ြမစေ်ရတုိး၍ ေရေလာှင်တမေံရြမင့်ေနသည့်အခါ ေရေလာှင်တမံ၏ ဆင်ေြခေလျာ 

င့်ှ ေအာကေ်ြခမှ ေရစမိ့်ယိုြခင်း ရိှ မရိှ စစေ်ဆးရမည။် ေတွရိှပါက ချကခ်ျင်း 

အေရးေပြပြပင်ရမည်။ 

(ဏ) တမမံျား ေဘးကင်းလုံ ခမံကို မျကြ်မင်အရ ေစာင့်ကည့်သည့် ေရေလာှင်တမံ 

စစေ်ဆးမ အစီရင်ခံစာ (Dam Surveillance Report) ပါ စစေ်ဆးရမည့် 

လပုင်နး်စဉမ်ျားအတုိင်း ပုံမနှ်ကပမ်တ်စစေ်ဆး၍ ဦးစးီဌာနသုိ တင်ြပရမည်။ 

၁၂။ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်း အရာရိှ၊ 

ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှှင့် မိနယ်ဆညေ်ြမာင်း အရာရိှတုိသည် မမိတုိိအပု်ချပမ်ေအာကရ်ှိ 

ေရလဲဆည်င့်ှ ဆကစ်ပအ်ေဆာကအ်အုံများ ြပြပင်ထနိး်သိမး်ြခင်းှင့် စပလ်ျဉး်၍ - 

 (က) မိုးရာသကီနုဆ်ုံးပါက ေရလဲဆည် ေအာက်ပိုင်းကမ်းခင်းများ ေရတုိကစ်ားမ ရိှ မရိှ 

တုိင်းတာစစေ်ဆးရမည။် 

 (ခ) မလူသတ်မတ်ှသည့် ကမး်ြပင်မျက်ာှြပင် အြမင့်ေပထက် ေလျာန့ညး် နမိ့်ကျမ 

ရိှပါက ကမ်းြပင်ြဖတ်ပုိင်းပံုစံြဖင့် တုိင်းတာစစ်ေဆးပီး လုိအပ်ေသာ အစိတ်အပုိင်း 

များကုိ မလူသတ်မတ်ှဒီဇုိင်းပုံစအံတုိင်း အြမင့်ေပေရာကရိှ်ေစရန် ြပနလ်ည် ြပြပင် 

ေဆာင်ရကရ်မည။် 

(ဂ) ေရလဲဆည်ထိပ်မှ ေအာက်ေြခကမ်းခင်း တစ်ေလာက် မုိးရာသီေရကီးမေကာင့်  

ြဖစ်ေပလာေသာ ကွဲအကန်မိ့်ကျြခင်း၊ ေရစမိ့်ယိုြခင်း၊ ေရမလုံြခင်းများ ရိှ မရိှ 

စစေ်ဆး၍ လိုအပပ်ါက ြပြပင်ရမည။် 

(ဃ) ေရလဲဆညအ်ထကဘ်က်င့်ှ ေအာကဘ်က်ဝ၊ဲ ယာ ေရထနိး်တာ ိုးတစေ်လာက် 

နရံံများ၊ ကမး်ခင်းများ ြမစေ်ရတုိကစ်ားခံရ၍ ပျကစ်းီပါက ြပြပင်ရမည။် 

(င) သဲထုတ်ေရတံခါးရိှပါက ၎င်းမှ ထွကရိှ်ေသာ ေရအားေကာင့် ေရတုိကစ်ားိုင်သည့် 

အဆိုပါ သဲထတ်ုေရတံခါးှင့်ကပလ်က် ေရထနိး်တာေပါင်ေအာကရိှ် ကမး်ခင်းှင့် 

တာေပါင် တစ်ေလာက် ေရတုိက်စားမများ ရိှ မရိှ စစ်ေဆးပီးေတွရိှက ြပြပင်ရမည။် 

(စ) ေရလဲဆည်အထက်ပုိင်း ေရေပးေြမာင်းထိပ်ေရတံခါး၏ ဂီယာအစိတ်အပုိင်း ၊ ေရတံခါး 

ရက်၊ သဲထုတ်ေရတံခါးှင့် ေြမာင်းထိပ်ေရတံခါးေအာက်ေြခများ ေရတိုက်စားမ 

ေကာင့် ချ ိယင်ွးမရှကိ ြပြပင်ရမည။် 
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(ဆ) ေရလဲဆည်အထက်ပုိင်း တွင် ပံုမှန်ထက် ေရစီးန်း ေလျာ့နည်း ပါက သဲုန်းများ ပုိချ 

ပီး ေရစီးေရလာကုိ အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစုိင်သြဖင့် ေရစီးေရလာေှာင့်ယှက်ြခင်း 

မြဖစ်ေစရန် သဲုန်း တူးေဖာ်ြခင်းလပုင်နး် ကို ပံုမှန် ေဆာင်ရကရ်မည။် 

(ဇ) ေရမတ်ှတုိင်များြပြပင်ထနိး်သိမ်းရာတွင်- 

(၁) ေရလဲဆည်င့်ှေရေပးေြမာင်းအနးီတပဆ်င်ထားေသာ အထကေ်ရမတ်ှတုိင် 

င့်ှ ေအာကဘ်ကရိှ် ေရမတ်ှတုိင်ကို စှစ်ဉသ်တ်မှတ်အနမိ့်၊ အြမင့်ေပ ရိှ မရိှ 

တုိင်းတာေရးကိရိယာြဖင့် စစေ်ဆးရမည။် 

(၂) ေရမတ်ှတုိင်အမတ်ှအသားများ အသစြ်ဖစေ်စရန် စှစ်ဉေ်ဆးသုတ်ရမည။် 

(၃) သစသ်ားေရမတ်ှတုိင်များ ေဆးွေြမေ့နပါက အသစလ်လဲယ်ှရမည။် 

၁၃။ မိနယဆ်ညေ်ြမာင်းအရာရိှသည် ေရေပးေြမာင်းများ၊ ေရတင်လပုင်နး်များ၊ ေြမေအာကေ်ရ 

ရရိှေရးလပုင်န်းများင့်ှ ဆကစ်ပေ်ရေပးအေဆာကအ်အုံများ ြပြပင်ထနိး်သိမး်ြခင်း လပုင်နး်များ 

ကို ေအာကပ်ါအတုိင်း ေဆာင်ရကရ်မည်- 

(က) ေရေပးေြမာင်းတုိင်းတာြခင်းလုပ်ငန်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ - 

(၁) မိမိအုပ်ချပ်မေအာက်ရိှ ေရေပးတူးေြမာင်းများ၏ ေအာက်ေြခအကျယ်၊ 

ေရေပးုိင်ေသာအြမင့်၊ ေရမှတ်တုိင်များ၏ ကမ်းြပင်ေရမှတ်၊ ေရေပးေြမာင်း၊ 

ေရစီးန်းပမာဏ အချက်အလက်များကို ဌာနဆိုင်ရာ တရားဝင်ထုတ် 

ေပးထားေသာ မတ်ှစစုာအပုတွ်င်ေရးသွင်း ထနိး်သိမး်ထားရမည။် 

 (၂) ေရေပးေြမာင်းအလုိက် မုိးရာသီတွင် ေရြပည့်ေရမှတ်အထိ ေရေပးေဝသည့် 

အခါ သတ်မတ်ှအြမင့်ေပထက ် ေလျာန့ညး်နမိ့်ကျမရိှေသာ ဝ၊ဲ ယာေရ 

ေြမာင်းေပါင် အတုိင်းအတာများကို မတ်ှစစုာအပုတွ်င် ေရးသားထားရမည။် 

 (၃) ေရေပးရာသကီနုသ်ည့်အခါ ေရေပးေြမာင်းေအာကေ်ြခတစေ်လာက် သဲနုး် 

များပိုချမ ရိှ မရိှ၊ ေရေပးေြမာင်းတုိကစ်ားမ ရိှ မရိှ စစေ်ဆးရမည။် 

ရိှပါကေရေပးေြမာင်းတစေ်လာက်င့်ှ ဝ၊ဲ ယာေဘာင်များကို တုိင်းတာေရး 

ကိရိယာြဖင့် တုိင်းတာြခင်းင့်ှ ြဖတ်ပိုင်းပုံအလျားလိုက် ပုံစမံျားထတ်ု၍ 

ေရးဆွဲရမည။် 

(၄) အထက်အပုိဒ် (၃) ပါစစ်ေဆးမများကုိ ေနာက်ဆံုးသတ်မှတ်ထားေသာ ဒီဇုိင်း 

ပုံစမံျားြဖင့် တုိကဆ်ိုင်စစေ်ဆးရမည။် 

(ခ) ေရေပးရာသမီတုိင်မီ ေရေပးေြမာင်းများ ြပြပင်ထနိး်သိမး်ြခင်းေဆာင်ရကရ်ာတွင် 

တုိင်းတာရရိှေသာ ြဖတ်ပိုင်းပုံစအံရ တူးေြမာင်းအေြခအေနင့်ှ ဒဇုိီင်းပုံစံင်းယဉှ် 

စစေ်ဆး၍- 

 (၁) သတ်မတ်ှေရလတ်ွတာေပါင် နမိ့်ကျေနပါက ဝ၊ဲ ယာေြမာင်းေပါင်ဆင့်ြခင်း 

လပုင်နး်ေဆာင်ရက်ရမည။် 
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(၂) သတ်မှတ်ေြမာင်းေအာက်ေြခအကျယ် မရိှပါက ေအာက်ေြခအကျယ် ချဲထွင် 

ြခင်း လပုင်နး်ေဆာင်ရကရ်မည။် 

(၃) ေရေပးေြမာင်းတစ်ေလာက် ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေစရန် သဲုန်းများ တူးေဖာ် 

ြခင်း၊ ဒိုက၊် အမကမ်ျားဖယရှ်ားြခင်းေဆာင်ရက်ရမည။် 

(၄) ေြမာင်းေပါင်ြဖတ်၍ တည်ေဆာက်ထားေသာ တံတား၊ ေရထိန်း အေဆာက် 

အအံုင့်ှ လက်တံခဲွေြမာင်းထပိေ်ရတံခါးများသည ် မလူသတ်မတ်ှချကပ်ုံစံ 

အတုိင်းမရိှက ြပြပင်ေဆာင်ရက်ရမည။် 

 (ဂ) ေရေပးပနမ်ျား ြပြပင်ြခင်းင့်ှစပလ်ျဉး်၍- 

(၁) ေြမာင်းမကီး၊ လက်တံေြမာင်း၊ လက်တံခဲွေြမာင်းများ ၏ေဘာင်များကုိ ြဖတ် 

၍ တညေ်ဆာကထ်ားေသာ ေရေပးပနမ်ျား ေရစမိ့်ယိုမ ရိှ မရိှ၊ မလူ 

အေြခအေန ရိှ မရိှ စှစ်ဉစ်စေ်ဆးရမည။် 

(၂) ပုံစံ-၂ ပါ သတ်မှတ်ေသာ တူးေြမာင်းေပါင်ေနရာတွင် ေရေပးပန် 

အကျယ် ရိှ မရိှ စစေ်ဆး၍ မလူသတ်မှတ်ပုံစမံရှိက ြပြပင်ရမည။် 

(ဃ) ေရတင်လပုင်နး်င့်ှ ေြမေအာကေ်ရ လပုင်နး်များ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ သဘာဝေရလတွံင်း၊ စိမ့်စမ်းေရတွင်းှင့် စွမ်းအင်တစ်မျ ိးမျ ိးြဖင့် 

ဆည်ေရေပးေဝေသာ လုပ်ငန်းများကုိ ဦးစီးဌာနက ထုတ်ြပန်ထားသည့် န်ကား 

ချကမ်ျားှင့်အည ီေဆာင်ရကရ်မည်။ 

၁၄။ တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်း အရာရိှ၊ 

ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှှင့် မိနယ်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှတုိသည် မမိတုိိအပု်ချပမ်ေအာကရ်ှိ 

ေရေပးေြမာင်းအတွင်း ေရမတ်ှတုိင်စိုကထ်ြူခင်းင့်ှ စပလ်ျဉး်၍- 

(က) ေရေပးေြမာင်းမကီးရိှ ေရေပးေြမာင်းေရတံခါးမှအထွက် ပံုမှန်အားြဖင့် ေရတည်ငိမ် 

ေသာ ေနရာတွင် သတ်မှတ်ဒဇုိီင်းအရ ေြမာင်းေအာကေ်ြခကမး်ြပင် အမတ်ှကို 

သုညထား၍ ေရမတ်ှတုိင်စိုကထ်ရူမည်။ 

(ခ) ေရေပးေြမာင်းမကးီ၏ လကတံ်ေြမာင်းခဲွရိှေသာ ေနရာတွင် သတ်မတ်ှဒဇုိီင်း 

ေြမာင်းေအာကေ်ြခကမ်းြပင်အမတ်ှကို သုညထား၍ ေရမတ်ှတုိင်စိုကထ်ရူမည။် 

(ဂ) လကတံ်ေြမာင်းအထကွဘ်က် ေရတည်ငိမစ်ာွ စးီဆင်းေသာ ေနရာတွင် ေရမတှ ်

တုိင် စိုကထ်ရူမည။် 

(ဃ) ေရေပးေြမာင်းမကီး ၊ ေြမာင်းမခဲွ ၊ လက်တံေြမာင်း ၊ ေရထိန်းှင့် ေရေကျာ်ရိှ အထက် 

ဘက်င့်ှ ေအာကဘ်ကေ်နရာများတွင် ေရမတ်ှတုိင်စိုကထ်ရူမည။် 

(င) ေရေပးေြမာင်းကိုြဖတ်၍ တည်ေဆာက်ထားေသာ ေရငုပ်ပန်အထက်ဘက် 

ှင် ့ ေအာကဘ်ကေ်နရာများတွင် ေရမတ်ှတုိင်စိကု်ထရူမည။် 
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 (စ) ကးီမားေသာ ေြမာင်းကးူတံတားရိှေသာ ေနရာများတွင် ေရမတ်ှတုိင် စိုကထ်ရူ 

မည။် 

 (ဆ) ေရေပးေြမာင်းမကးီ၊ ေြမာင်းမခဲွ၊ လကတံ်ေြမာင်းအဖျားတွင် ေရေရာကမ် ရိှ မရိှ 

သိရိှိုင်ရန် ေရမတ်ှတုိင်စိုကထ်ရူမည။် 

 (ဇ) ေချာင်း၊ လ ိ၊ ိုးင့်ှ ေြမနမိ့်ပိုင်းကို ြဖတ်၍ တညေ်ဆာကထ်ားေသာ ေရတံ 

ေလာက် အဝင်ပုိင်းှင့်အထွက်ပုိင်း ေရတည်ငိမ်ေသာေနရာများတွင် ေရမှတ်တုိင် 

စုိက်ထူရမည်။ ေရတံေလာကအ်ထကွပ်ိုင်းေနရာတွင် သဲနုး်စပုုံြခင်း၊ ေရတုိကစ်ား 

ြခင်းြဖစေ်ပပါက ဖယရှ်ားြပြပင်ပီးမသှာ ေရမတ်ှတုိင် စိုကထ်ရူမည။် 

၁၅။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှ၊ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှှင့် 

မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှတုိက တည်ေဆာက်ပီး ဆည်ေြမာင်းှင့်ဆက်စပ်ေသာ အေဆာက်အအံု 

များ ြပြပင်ထနိး်သိမ်းြခင်းလပုင်နး်များ ေဆာင်ရက်ိုင်ရနတ်င်ြပလာသည့်အခါ ဦးစးီဌာနသည်   

ပုံစ ံ- ၃ သုိမဟတ်ု ပုံစ ံ- ၄ ပါ လုပထ်ုံးလပုန်ညး်များကို သတ်မတ်ှ ေရးဆွဲ၍ ေဆာင်ရက်ေစရမည။် 

၁၆။ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၁ ပါဆည်ေြမာင်းြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင် ေအာကပ်ါအတုိင်း လပုင်နး်အဆင့်သတ်မှတ်၍ ေဆာင်ရကရ်မည် - 

(က) စှစ်ဉထ်နိး်သိမး်ြပြပင်ရေသာ လပုင်နး်ငယမ်ျားကို သာမနြ်ပြပင်ြခင်းလပုင်နး်၊ 

(ခ ) တစ်ခါတစ်ရံမှ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရက်ရေသာ တူးေြမာင်းေပါင်ဆင့်ြခင်း၊ သဲုန်းတူးေဖာ် 

ြခင်းစသည့်လပုင်နး်များကို အထးူြပင်ဆင်ြခင်းလပု်ငနး်၊ 

(ဂ) အထက်ပါ သာမန်ြပြပင်ြခင်း သိုမဟုတ် အထူးြပင်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်းများ 

ြဖင့် မေဆာင်ရက်ိုင်ေသာ လပုင်နး်ပမာဏှင့် ေငွတနဖ်ိုးပမာဏများြပားသည့် 

လပုင်နး်များကို အကးီစားြပင်ဆင်ြခင်းလပုင်နး်။ 

 

အခနး် (၄) 

ဆညေ်ြမာင်းမေှရကိုရယသံုူးစွဲြခင်း 

၁၇။ ဆည်ေြမာင်းမှ ေရကုိရယူသံုးစဲွရန် လယ်ကားေြမာင်းေဖာက်လုိသူ၊ လက်ရိှလယ်ကားေြမာင်း 

အား ြပြပင်မမွး်မလံိုသူ သုိမဟတ်ု လကရိှ်လယ်ကားေြမာင်းကို လဲေြပာင်းရယလူိုသူသည် 

သက်ဆုိင်ရာ မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှထံ ေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်ရမည်- 

(က) ေဆာင်ရကမ်ည့် လုပင်နး်တညေ်နရာင့်ှ အမျ ိးအမည၊် 

(ခ) လပုင်နး်ပမာဏင့်ှ ခန်မနှ်းကနုက်ျစရိတ်၊ 
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၁၁ 

 

(ဂ) ဦးစးီဌာနကဆုံးြဖတ်ေသာ ကနုက်ျစရိတ်ကို ေပးေချမည့်နညး်လမး်ှင့် ေပးေချ 

မည့်ကတိြပချက၊် 

 (ဃ)   လယ်ကားေြမာင်း ြဖတ်သနး်ရန် လိုအပသ်ည့်ေြမ  ရိှ  မရိှ၊ 

 (င) ဌာနကလိုအပသ်ညဟ်ု ယဆူသည့် သတ်မတ်ှချက်များ။ 

၁၈။ မိနယ်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည်  နညး်ဥပေဒ ၁၇ အရ ေလာကထ်ားလာကို ရရိှသည့် 

အခါ ေအာက်ပါအချက်များကုိစိစစ်ပီး မိမိသေဘာထားမှတ်ချက်ှင့်အတူ အကျ ိးဆက်ွယ်ေသာ 

ေတာင်သူလယသ်မားများ၏ သေဘာထားမတ်ှချကမ်ျား စစုညး်ေဖာြ်ပ၍ ခိုင်ဆညေ်ြမာင်း 

အရာရိှထံ အဆုံးအြဖတ်ေပးိုင်ရန် တင်ြပရမည် - 

 (က) လယ်ကားေြမာင်းေဖာကလ်ပုြ်ခင်း သုိမဟတ်ု ြပြပင်မမွး်မြံခင်းသည ် အသံုးဝင် 

ြခင်း သုိမဟတ်ု လိုအပ် ြခင်း ရိှ မရိှ ၊  

(ခ ) လက်ရှိလယ်ကားေြမာင်းကို လဲေြပာင်းရယူြခင်းသည် ပိုမိုေကာင်းမွနေ်သာ 

ေရစီမံခန် ခဲွမ ရရိှိုင်ြခင်း ရိှ မရိှ၊ 

(ဂ ) ေလာကလ်ာပါ အချကအ်လကမ်ျားသည် မနှက်န်မ ရိှ မရိှ၊ 

(ဃ) လယ်ကားေြမာင်းြဖတ်သနး်သည့်အတွက် ကန်ကကွထ်ားြခင်း ရိှ မရိှ။ 

၁၉။ ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည် နညး်ဥပေဒ ၁၈ အရ မိနယ်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှက 

တင်ြပလာသည့် လယ်ကားေြမာင်း ေဖာကလ်ပုြ်ခင်း သုိမဟတ်ု ြပြပင်မမွး်မြံခင်း ေလာက် 

ထားချက် ကို စစိစ်ပးီ ခွင့်ြပ ြခင်း သုိမဟတ်ု ြငင်းပယြ်ခင်းြပ ိုင်သည။် သုိေသာ် 

ေအာကပ်ါကစိရပမ်ျားကို စစိစေ်တွရိှပါက ခွင့်မြပရ။ 

(က) လယ်ကားေြမာင်း၏ အလျားသည် ေြမာင်းရင်းေရဝင်ေပါက်မှ ေြမကွက်အထိ 

မျဉ်းေြဖာင့်အတုိင်း စှမ်ိုင်ထကပ်ို ရှညေ်နြခင်း၊ 

(ခ) ဆညေ်ြမာင်း သုိမဟတ်ု လယ်ကားေြမာင်းမှ ေပးေဝသည့် ေရကို အြပည့်အဝ ရယူ 

ပးီြဖစေ်သာ စိုကပ်ျ ိးေြမများအတွက် ေနာကထ်ပလ်ယ်ကားေြမာင်း ေဖာကလ်ပု ်

ြခင်း။ 

၂၀။ လယ်ကားေြမာင်း သုိမဟတ်ု လယ်ကားေြမာင်းြဖတ်သနး်ရာ တစဘ်က်တစခ်ျက်ရိှ 

ေြမင့်ှ အကျ ိးသက်ဆုိင်သူသည် လယ်ကားေြမာင်းအသစ် တူးေဖာ်ေဖာက်လုပ်ြခင်း သုိမဟုတ် 

လဲေြပာင်းြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကန်ကွက်လုိပါက  ေအာက်ပါအချက်များ ေဖာြ်ပ၍ ရကေ်ပါင်း  ၃၀ 

အတွင်း ခိုင်အပုခ်ျပေ်ရးမှးထံ တင်ြပိုင်သည် - 

 (က) လယ်ကားေြမာင်းြဖတ်သနး်ခွင့်ြပလိုသည့် ေြမေနရာအေပ ကျ ိးေကာင်း ေဖာြ်ပ 

၍ ကန်ကကွြ်ခင်း၊ 
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(ခ) လယ်ကားေြမာင်းြဖတ်သနး်သည့် ေြမေနရာေပမတူည၍် အချ ိးကျထည့်ဝင်လို 

သည့် ေငွပမာဏများြခင်း၊ နည်းြခင်း၊ 

(ဂ) ေလျာ်ေကးခံစားခွင့်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေကျနပ်မမရိှပါက ကျ ိးေကာင်းေဖာ်ြပ၍ ကန်ကွက် 

ြခင်း။ 

၂၁။ ရာသီဥတုေကာင့်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ အြခားအေကာင်း တစ်ရပ်ရပ်ေကာင့်ေသာ် 

လည်းေကာင်း ဝန်ကးီဌာနက စမီခံန် ခွေဲသာ ဆညေ်ြမာင်း သုိမဟုတ် တုိင်းေဒသကးီ သုိမဟတ်ု 

ြပညန်ယက် စမီခံန်ခဲွေသာ ဆည်ေြမာင်းမှေပးေဝေသာ ေရပမာဏသည် ရာသီအလုိက် စုိက်ပျ ိး 

သည့် သီးံှများအတွက် လုံေလာကမ်မရိှပါက ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည ်ေအာကပ်ါနည်းလမး်များ 

ြဖင့် ေဆာင်ရကရ်မည်- 

 (က) ေြမြပင်အေနအထားအရ ေရရရိှရနေ်သချာသည့် စိုကပ်ျ ိးေြမများကို ဦးစားေပး၍ 

ဆညေ်ရရယသံုူးစွဲေစြခင်း၊ 

(ခ) ေြမာင်းထိပ်မှ ေြမာင်းဆုံးအထိ ေရေရာက်ရန်ခက်ခဲေသာ အြမင့်ပိုင်း ကျေရာက် 

သည့် လယ်ယာေြမများအတွက် ေရလှည့်ဇယား ေရးဆဲွ၍ အလှည့်ကျ ေရေပးေဝ 

ေစြခင်း။ 

 
အခနး် (၅) 

ေရေပးေဝမရပဆ်ိုင်းြခင်း 

၂၂။ ဝန်ကီးဌာန သုိမဟုတ် တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှသည် 

ေအာက်ပါအေကာင်းတစ်ရပ်ရပ် သိုမဟုတ် တစ်ရပ်ထက်ပိုေသာအေကာင်းများ ေပေပါက် 

လာပါက ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှ အား ဆညေ်ြမာင်းမှ ေရေပးေဝမကို ရပဆ်ိုင်းရန် န်ကား 

ိုင်သည် - 

 (က) တပန်ယန်မိတ်ိ သုိမဟတ်ု စညပ်င်သာယာေရးနယန်မိတ်ိအတွင်း ကျေရာက် 

သွားေသာ ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာကုိ ေရေပးေဝြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ရာ 

တပ် သုိမဟုတ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက ေရေပးေဝမရပ်ဆိုင်း ေပးရန် 

ခိုင်လုံေသာ အကျ ိးအေကာင်းြဖင့် တင်ြပလာြခင်း၊ 

( ခ) လုပ်ငန်းတစ်ခုခု ေဆာင်ရက်ရန် လုိအပ်သည့်ကာလအတွင်း ေရေပးေဝမ ရပ်ဆုိင်း 

ေပးရန် အြခားဌာန၊ အဖဲွအစည်းများမှ အေကာင်းကားလာြခင်း။ 

၂၃။ ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည် ဥပေဒပဒုမ် ၂၆၊ ပဒုမ်ခဲွ (ဂ)ပါ ေရေပးေဝမ ရပဆ်ိုင်းြခင်း 

င့်ှစပလ်ျဉး်၍ - 

(က) ပင်မလယ်ကားေြမာင်းမှ ေရကို လယက်င်ွးသုိသွယယ်ရူန် ေရေြမာင်းငယမ်ျား 

အသင့် မြဖစ်ေသးေကာင်း စစ်ေဆးေတွရှိရပါက အဆိုပါ လယ်ကွင်းသို  ေရေပး 

ေဝမကိုထနိး်ထားြခင်း သုိမဟုတ် ရပဆ်ိုင်းြခင်းြပိုင်သည။် 
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(ခ) အလှည့်ကျစနစ်ှင့် ေရေပးေဝမကုိ ကျင့်သံုးသည့်အခါ ေရထွက်ေပါက်များကုိ 

အလှည့်ကျပိတ်၍ ေရေပးေဝမရပဆ်ိုင်းိုင်သည။် 

(ဂ) လကရိှ်စိုကပ်ျ ိးေရးအတွက် သံုးစွဲေနသည့် ေရပမာဏကုိ မထိခုိက်ပါက ေကျးရာ 

အမိသံု်းင့်ှ က၊ဲ ာွးေသာကသံု်းေရအြဖစ် သံုးစွဲရန ် ေြမာင်းမကီး၊ လက်တံေြမာင်း 

သုိမဟုတ် လက်တံခဲွေြမာင်းမှ ဆည်ေရများကုိ ေကျးရာကန်များအတွင်း ေရြဖည့် 

သွင်းုိင် ေသာ်လည်း စိုကပ်ျ ိးေရး သံုးစွဲေရ ပမာဏကို ေလျာ့နညး်ေစပါက ကန် 

အတွင်း ေရေပးေဝမကို ရပဆ်ိုင်းိုင်သည။် 

(ဃ) ေရေပးေဝမကို ထိန်းသိမ်းြခင်းအေနြဖင့် စိုက်ပျ ိးေြမဧရိယာကို ေရြပည့် 

ေအာင် ေရေပးေဝပးီပါက ေရထကွေ်ပါကမ်ျားကို ယာယပီတ်ိ၍ ေရေပးေဝမ 

ရပဆ်ိုင်းရမည။် 

(င) ြမစေ်ရကးီမေကာင့် ေရလဲဆည်၊ ေရတံခါးများပတ်ိသည့်အခါ ေရေပးေဝမ 

ရပဆ်ိုင်းရမည။် 

 (စ) သဘာဝစမိ့်စမ်းေရင့်ှ ေရလတွံင်းများ အေကာင်းတစရ်ပရ်ပေ်ကာင့် ေရထကွရိှ်မ 

ေလျာန့ညး်လာသည့်အခါ ေရေပးေဝမကို ရပဆ်ိုင်းိုင်သည။် 

(ဆ) ေရတင်ြခင်းလုပ်ငန်း ှင့် ေြမေအာက်ေရလုပ်ငန်းများမှ စွမ်းအင်တစ်မျ ိးမျ ိးြဖင့် ဆည် 

ေရေပးေဝသည့်အခါ စွမ်းအင်လံုေလာက်စွာ မရရိှြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ စွမ်းအင် 

လည်ပတ်ရန် စကယ်ရားများချ ိယင်ွးြခင်းေကာင့်ြဖစေ်စ ေရေပးေဝမကို ရပဆ်ိုင်း 

ိုင်သည်။ 

(ဇ) တစစ်ုံတစခု်ေသာအေကာင်းေကာင့် ေရေပးေြမာင်းများ ပျကစ်းီမြဖစေ်ပပါက 

ေရေပးေဝမကို ရပဆ်ိုင်းိုင်သည။် 

၂၄။ (က) ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှသည် မည်သည့် ေရေပးေြမာင်း သုိမဟုတ် လယ်ကား 

ေြမာင်းမဆုိ စီမံခန်ခဲွေရး၊ ြပြပင်ေရးှင့် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် 

တစ်ဆက်တည်း ၁၀ ရက်ထက် မပုိေသာကာလ အတွင်း ေရေပးေဝမရပ်ဆုိင်းုိင် 

သည်။ အဆုိပါ ကာလထက်ပုိ၍ ရပ်ဆုိင်းရန်လုိအပ်ပါက ကျ ိးေကာင်း ေဖာ်ြပချက် 

ှင့်အတူ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟတ်ု ြပညန်ယဆ်ညေ်ြမာင်း အရာရိှထ ံ တင်ြပ၍ 

ခွင့်ြပချက် ယရူမည။် 

(ခ) နညး်ဥပေဒခဲွ (က) အရ ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည် ေရေပးေဝမရပဆ်ိုင်းရာ 

တွင် မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှမှတစ်ဆင့် သက်ဆုိင်ရာရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရာ 

အုပ်စုအပုခ်ျပေ်ရးမှး င့်ှ ေရသံုးစွဲသူများ ထံ အနညး်ဆုံး သံုးရက် ကိတင် 

အသိေပးရမည။် 
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၁၄ 

 

၂၅။ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ လယ်ကားေြမာင်းများပူးတဲွြခင်း 

သုိမဟုတ် အစားထိုးြပင်ဆင်ြခင်း လပုင်နး်များ ေဆာင်ရကရ်န် လိုအပပ်ါက လယ်ကားေြမာင်း 

တစခု် သုိမဟတ်ု တစ်ခုထက်ပုိေသာ လယ်ကားေြမာင်းများမှ ေရေပးေဝမကုိ အဆုိပါ လုပ်ငန်း များ 

ေဆာင်ရက်ပီးသည်အထိ ရပ်ဆုိင်းမည်ြဖစ်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာ ဆည်ေရအသံုးြပသူ ေတာင်သူ 

လယ်သမားများသုိ အနည်းဆံုး သံုးရက် ကိတင်အသိေပးရမည်။ 

 

အခနး် (၆) 

ဆညေ်ြမာင်းေရသံုးစွဲသူများ၏ အခွင့်အေရးှင့်တာဝနမ်ျား 

၂၆။ ဆညေ်ြမာင်းေရသံုးစွဲသူများသည် စုိက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် အြခားေရသံုးစဲွမများ 

အတွက် ဆည်ေရကုိ ရယူလုိပါက တညဆ်ဲ ေရခွန်င့်ှ တာတမခံနွဥ်ပေဒပါ ေရခွနေ်ရခနး် 

ထားများအတုိင်း ေပးေဆာင်၍ ရယသံုူးစွဲိုင်သည်။ 

၂၇။ ဥပေဒပုဒ်မ ၃၀ ပါ ြပာန်းချက်အရ ဆည်ေရကို အကျ ိးရှိထိေရာက်စွာသုံးစွ ဲိ ုင်ရန်ှင့် 

ေတာင်သူလယ်သမားများထိန်းသိမ်းရမည့် လယ်ကားေြမာင်းြပြပင်ြခင်း၊ ေရေပးေဝြခင်း၊ အြငင်းပွားြခင်း 

ကစိရပမ်ျားကို ကးီကပရ်န် ဦးစးီဌာနသည် ေတာင်သူများ စိုကပ်ျ ိးေရ ရယသံုူးစွဲေရးအဖွဲင့်ှ 

အဖွဲငယမ်ျားကို ေအာကပ်ါအတုိင်း ဖွဲစညး်ေပးရမည-် 

(က) ေတာင်သူများစိုက်ပျ ိးေရရယူသုံးစွ ဲေရးအဖွဲကို ေြမာင်းမခွဲ၊ လက်တံေြမာင်း၊ 

လကတံ်ခဲွေြမာင်း င့်ှ ေရေပးပနမ်ျားအလိုက် ေတာင်သူများ စိုကပ်ျ ိးေရ ရယ ူ

သံုးစွဲေရး အဖွဲငယမ်ျား၏ ေခါင်းေဆာင် ေြမာင်းေခါင်း တစဦ်းစီ ပါဝင်၍ ဖွဲစညး် 

ရန်င့်ှ အဆိုပါ အဖွဲ၏ ေခါင်းေဆာင်င့်ှ ဒတိုယ ေခါင်းေဆာင်ကို အဖွဲဝင် 

ေြမာင်းေခါင်းအများစ၏ု သေဘာဆြဖင့် ေရးချယရ်န၊် 

( ခ) ေတာင်သူများစုိက်ပျ ိးေရ ရယူသံုးစဲွေရးအဖဲွငယ်ကုိ လယ်ကားေြမာင်းတစ်ခုချင်း 

အလုိက် ဆည်ေရအသုံးြပသူ ေတာင်သူများအားလုံးပါဝင်ဖွဲစည်းရန်ှင့် အဆိုပါ 

အဖွဲငယ်တစ်ဖဲွစီတွင် အဖဲွေခါင်းေဆာင် ေြမာင်းေခါင်းတစ်ဦးစီကုိ အများစု၏ 

သေဘာဆြဖင့် ေရးချယရ်န၊်  

( ဂ) နညး်ဥပေဒခဲွ(က) အရ ေတာင်သူများစိုကပ်ျ ိးေရရယသံုူးစွဲေရးအဖွဲတွင် ပါဝင် 

ေသာ အဖဲွေခါင်းေဆာင်ှင့် ဒုတိယေခါင်းေဆာင်အမည်၊ ေကျးရာအုပ်စု၊ ေကျးရာှင့် 

ေြမာင်းမခဲွ၊ လကတံ်ေြမာင်း၊ လကတံ်ခဲွေြမာင်းင့်ှ ေရေပးပန် အမည်တုိကို ခိုင် 

ဦးစးီဌာနုံး မတ်ှပုံတင်စာအပုတွ်င် စာရင်းေရးသွင်းထားရန၊် 

(ဃ) နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) အရ ေတာင်သူများစုိက်ပျ ိးေရရယူသံုးစဲွေရးအဖဲွငယ်တွင် ပါဝင် 

ေသာ ေြမာင်းေခါင်းအမည၊် ေကျးရာအပုစ်၊ု ေကျးရာင့်ှ ေြမာင်းခဲွ အမည်တုိကို 

ခိုင်ဦးစးီဌာနုံး မတ်ှပုံတင်စာအပုတွ်င် စာရင်းေရးသွင်းထားရန။် 
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၁၅ 

၂၈။ ေတာင်သူများစိကုပ်ျ ိးေရရယူသံုးစွေဲရးအဖွဲှင့် အဖွဲငယ်တိုသည် ဆညေ်ရစီမံခန် ခွြဲခင်း 

ှင့် ေရြဖန်ေဝစနစ်များ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းတုိှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနက ဥပေဒှင့်အညီ 

ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန် ှင့်န်ကားချကမ်ျားကို လုိကန်ာေဆာင်ရကရ်မည်။ 

 

အခနး်(၇) 

ေကျးရာဆညေ်ြမာင်းှင့်ေကျးရာေရုတ်ေြမာင်းလပုင်နး်များ 

၂၉။ ေကျးရာဆညေ်ြမာင်း၊ တာတမံှင့် ေကျးရာေရတ်ုေြမာင်း လုပင်နး်ငယမ်ျား တည် 

ေဆာကြ်ခင်းှင့် အထူးြပင်ဆင်ြခင်းလပု်ငနး်များကို နညး်ပညာလိုအပခ်ျကအ်ရ ေကျးရာလထူု 

လပုအ်ားြဖင့် ေဆာင်ရကြ်ခင်းမြပိုင်သြဖင့် ခိုင်အပုခ်ျပေ်ရးမှးမှ အကအူညေီတာင်းခံလာလင် 

ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှက နညး်ပညာပိုင်းအရ ေဆာင်ရက်ေပးရမည။် 

၃၀။ ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည် နညး်ဥပေဒ ၂၉ ပါ လုပင်နး်များကို သကဆ်ိုင်ရာ 

တုိင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ သုိမဟတ်ု ြပညန်ယ် အစိုးရအဖွဲ သုိမဟတ်ု ေနြပည်ေတာေ်ကာင်စ၏ီ 

ခွင့်ြပချက်ှင့် ခွင့်ြပသည့် ဘာရန်ပံုေငွြဖင့် သတ်မတ်ှဦးစားေပးလပုင်န်းအလိုက် ေဆာင်ရက် 

ိုင်သည။် 

၃၁။ ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည် နညး်ဥပေဒ ၂၉ ပါ လပုင်နး်များ ေဆာင်ရက်ပးီပါက 

အဆိုပါ ေကျးရာဆညေ်ြမာင်း၊ တာတမံင့်ှ ေကျးရာေရတ်ုေြမာင်းများကို ဆကလ်က် လညပ်တ်၊ 

ြပြပင်၊ ထိနး်သိမ်းြခင်း ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ခိုင်အပုခ်ျပေ်ရးမှး သုိမဟတ်ု ေတာင်သူများ စိုကပ်ျ ိး 

ေရရယသံုူးစွဲေရးအဖွဲထံသုိ စာရင်း ဇယားင့်ှတက ွလဲေြပာင်းေပးရမည။် 

 

အခနး် (၈) 

ေရုတ်ေြမာင်းအြဖစေ်ကညာြခင်း၊ ပတ်ိဆိုမကို ဖယရ်ာှးြခင်းှင့် ေလျာ်ေကး 

၃၂။ (က) ဝန်ကီးဌာနသည် ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင် သို မဟုတ် ေရေြမာင်း တစ်ခုခု 

တွင် ေအာက်ပါအေြခအေနများေကာင့် ေရစီးေရလာတားဆီး ပိတ်ဆုိြခင်း ြဖစ်ေပ 

၍ အများြပည်သူကျန်းမာေရး၊ သွားလာေရး၊ လယ်ယာေြမများ ပျက်စီးမ သုိမဟုတ် 

အများြပည်သူ အကျ ိးတစခု်ခုထိခုိကန်စန်ာိုင်သညဟ်ု ယဆူလင် အဆိုပါ ြမစ၊် 

ေချာင်း၊ အင်းအိုင် သိုမဟုတ် ေရေြမာင်း၏ မညသ်ည့်အစိတ်အပိုင်းသည် ေရုတ် 

ေြမာင်းြဖစ်ေကာင်း ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၂ အရ အမနိ် ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်ိုငေ်ရး 

အတွက် စိစစ်တင်ြပရန် ဦးစီးဌာနကို တာဝန်ေပးအပ်ိုင်သည-် 
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၁၆ 

 

 (၁) သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် ေရတုိက်စား၍ ကမ်းတစ်ေလာက်ရိှ ဒုိက်၊ 

အမက်၊ ချံွယ်၊ သစ်ပင် ှင့် သဲုန်းများသည် ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင် 

သိုမဟုတ် ေရေြမာင်းအတွင်း စပုုံေနသြဖင့် ေရစးီေရလာ တားဆီးပိတ်ဆို 

ြခင်း၊ 

(၂) ေရတ်ုေြမာင်း အြဖစ ် သတ်မှတ်မည့်ေနရာ တစေ်လာကရိှ် အနးီအနား 

တွင် ေနထိုင်သူများမှ အဆိုပါ ြမစ၊် ေချာင်း၊ အင်းအုိင် သုိမဟုတ် ေရေြမာင်း 

ကုိြဖတ်၍ ယာယီေရတားတမံ ြပလုပ်ပီး ခခံျငါးဖမး်ြခင်း၊ ပိုကတ်န်းချ၍ 

ငါးဖမး်ြခင်း၊ တုတ်ိုကြ်ခင်း၊ ယင်းလပိြ်ဖင့် ကျားေထာင်ြခင်း သုိမဟတ်ု 

အြခားတစန်ညး်နည်းြဖင့် ေရစးီေရလာတားဆးီ ပတ်ိဆိုြခင်း။ 

 (ခ) အထက်ပိုဒ် (က) အရ အမိန် ေကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်ရာတွင် ေအာက်ပါ အချက် 

များပါဝင်ေစရမည်- 

 (၁) ေရတ်ုေြမာင်းြဖစေ်ကာင်း ေကာြ်ငာရသည့် အေကာင်းအရာ ေဖာြ်ပချက၊် 

(၂) ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအုိင် သုိမဟုတ် ေရေြမာင်းတည်ရိှရာ ခုိင်၊ မိနယ်၊ ေကျးရာ 

အပုစ်အုမည၊် 

(၃) ြမစ၊် ေချာင်း၊ အင်းအိုင် သုိမဟုတ် ေရေြမာင်းအမည၊် 

(၄) ေရုတ်ေြမာင်းအြဖစ်ေကာ်ြငာလုိသည့်အစိတ်အပုိင်းှင့်နယ်နိမိတ်ေဖာ်ြပချက်၊ 

(၅) အြခားထည့်သွင်းရန် လိုအပသ်ညဟ်ု ယဆူသည့်အချကမ်ျား။ 

၃၃။ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှ သုိမဟုတ် ယင်းကိစအတွက် ဝန်ကီးဌာနက အခွင့်အာဏာ 

အပ်ှင်းြခင်းခံရသူသည် နညး်ဥပေဒ ၃၂ အရ ထတ်ုြပနသ်ည့် အမနိ်ေကာြ်ငာစာကို ရရိှသည့်အခါ 

တားဆီးပတ်ိဆိုေနသည့်အရာကို ဖယရှ်ားရန် အမနိ်ထတ်ုြပနရ်ာတွင် ေအာကပ်ါ သတ်မှတ်ချက် 

များကို ထည့်သွင်းေဖာြ်ပရမည်- 

(က) ေရုတ်ေြမာင်းတွင် တားဆီးပတိဆ်ိုေနသည်အ့ရာကို အမိန်ထုတ်ြပန်သည့် ေနမှ 

စ၍ ရကေ်ပါင်း ၃၀ အတွင်း ဖယရှ်ားရန၊် 

 (ခ) ေရတ်ုေြမာင်းလပု်ငနး်တွင် တားဆးီပိတ်ဆိုေနသည့်အရာကို ဖယရှ်ားရာတွင်- 

(၁) နညး်ဥပေဒ ၃၂၊ နညး်ဥပေဒခဲွ (က) (၁) အရ ြဖစေ်ပလာေသာ ေရစးီ 

ေရလာ ပတ်ိဆိုမများင့်ှစပလ်ျဉး်၍ ဦးစးီဌာနအစီအစဉြ်ဖင့် ေဆာင်ရက်ပးီ 

မလူ ြမစ၊် ေချာင်း၊ အင်းအိုင် သုိမဟတ်ု ေရေြမာင်း ပုံစအံတုိင်း 

ြပနလ်ညြ်ပြပင်ရန၊် 

(၂) နညး်ဥပေဒ ၃၂၊ နညး်ဥပေဒခဲွ (က) (၂) အရ ြဖစေ်ပလာေသာ ေရစးီ 

ေရလာ ပတ်ိဆိုမများင့်ှစပလ်ျဉး်၍ - 

ယာယီပိတ်ဆုိထားသည့် ပုဂိလ် သုိမဟုတ် အဖဲွအစည်း၏ အစီအစဉ်ြဖင့် 

ေရတ်ုေြမာင်းအြဖစ် သတ်မတ်ှလိုကသ်ည့် အစတ်ိအပိုင်းကို မလူပုံစ ံ

အတုိင်း လာမည့်မိုးရာသီမတိုင်မီအပီး ြပနလ်ညြ်ပြပင်ေစရန။် 
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၁၇ 

 

၃၄။ ဥပေဒပဒုမ် ၃၃၊ ပဒ်ုမခဲွ (ခ) အရ တားဆီးပိတ်ဆိုေနေသာအရာကို ဖယရှ်ားြခင်း၊ ြပြပင် 

ြခင်း သုိမဟတ်ု အဆိုပါလုပင်နး်များကို ေဆာင်ရကရ်ာတွင် ကနုက်ျစရိတ်များင့်ှ စပလ်ျဉး်၍- 

 (က) သဘာဝေဘးအရာယေ်ကာင့် ြဖစေ်ပလာသည့် ေရစးီေရလာပတ်ိဆိုြခင်း 

အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဆည်ေြမာင်းအရာရှိသည် ြပည်ေထာင်စုဘာ ရန်ပုံေငွ 

သိုမဟုတ် တုိင်းေဒသကီး သုိမဟတ်ု ြပညန်ယဘ်ာ ရနပ်ုံေငွြဖင့် ေဆာင် 

ရက်ိုင်သည။် 

 (ခ) နည်းဥပေဒ ၃၃ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) (၂) အရ အမိန်ချမှတ်ြခင်းခံရသူသည် သတ်မှတ် 

ကာလအတွင်း ေဆာင်ရက်ရန် ပျက်ကွက်၍ အမိန်ထုတ်သူ ကုိယ်တုိင် အတားအဆီး 

များကုိ ဖယ်ရှားြခင်းသုိမဟုတ် ြပြပင်ြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ယင်းြပြပင်ြခင်း 

အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကုိ ေတာင်းခံသည့်အခါ အမိန်ထုတ်ြပန်ြခင်းခံရသူက 

ေပးေဆာင် ရမည်။ 

 (ဂ) နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) ပါ အမိန်ထုတ်ြပန်ြခင်းခံရသူက ေပးေဆာင် ြခင်းမြပလင် အဆုိပါ 

ကုန်ကျစရိတ်ကုိ ထုိသူထံမှ လည်းေကာင်း၊ အကျ ိးသက်ဆုိင်သူထံမှလည်းေကာင်း 

အမိန်ထုတ်ြပန်သူက ေြမခွန်မေြပကျန်ေငွ ြဖစဘိ်သကဲ့သုိ ေကာက်ခံိုင်သည်။ 

၃၅။ (က) နညး်ဥပေဒ ၃၃ အရ ထုတ်ြပနသ်ည့်အမနိ်ကို လိုကန်ာလျက် တားဆီးပတ်ိဆို 

ေနသည့် အရာတစ်ခုခုကုိဖယ်ရှားြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်း သုိမဟုတ် အဆုိပါ လုပ်ငန်းများကုိ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် နစန်ာဆုံးံးမင့်ှစပလ်ျဉး်၍ ေလျာေ်ကး ေတာင်းဆိုလိုသူ 

သည ်ခိုင်အပုခ်ျပေ်ရးမှးထံ-  

  (၁) သကဆ်ိုင်ရာမိနယအ်ပုခ်ျပေ်ရးမှးကတစဆ်င့် ေတာင်းဆိုိုင်သည။် 

  (၂) ေလျာ်ေကးေတာင်းဆုိမသည် နစ်နာဆံုးံးမြဖစ်ပွားသည်မှစ၍ တစ်ှစ် 

အတွင်း ေတာင်းဆိုိုင်သည။် 

  (၃) ထိုကာလအတွင်း ေတာင်းဆိုြခင်း မြပခ့ဲပါက လုံေလာကေ်သာ အေကာင်း 

ြပချက် ခုိင်လုံစာွတင်ြပ၍ ေတာင်းဆိုိုင်သည။် 

 ( ခ) နည်းဥပေဒ ၃၃ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) ၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁) အရ ဦးစီးဌာနက 

ေဆာင်ရက် သည့်ကိစရပ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေလျာ်ေကးကုိ ဦးစီးဌာနက ေပးေလျာ်ရမည်။ 

 ( ဂ) နည်းဥပေဒ ၃၃ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) ၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၂) အရ ဖယ်ရှားြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ေလျာ်ေကးကုိ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ် သုိမဟုတ် အဖဲွအစည်းက ေပးေလျာ် 

ရမည်။ 

 (ဃ) သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် ေရစီးေရလာပိတ်ဆုိမကုိ ဖယ်ရှား 

ြခင်းင့်ှ ြပြပင်ြခင်းတုိအတွက် ေလျာေ်ကးေပးရန် မလိုပါ။ 
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၁၈ 
 

၃၆။ ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှ သုိမဟတ်ု ဝန်ကးီဌာနက အခွင့်အာဏာအပ်င်ှးြခင်းခံရသူ 
သည ် အဆိုပါ ေရတ်ုေြမာင်းှင့် ဆကစ်ပသ်ည့်လယ်ယာေြမများ တုိးတကေ်ကာင်းမနွေ်ရး၊ 
စိုကပ်ျ ိးေရး၊ ေရေဘးကာကွယ်ေရး၊ ေရများစုအုိင်ေနြခင်း သုိမဟုတ် ေရကီးြခင်းမှကာကွယ်ေရး 
အတွက် ေရုတ်ေြမာင်းလပုင်န်း ြပြပင်ေဆာင်ရကရ်နလ်ိုအပပ်ါက အစအီစဉတ်စရ်ပေ်ရးဆွဲ၍ 
သကဆ်ိုင်ရာ တုိင်းေဒသကးီ သုိမဟုတ် ြပညန်ယ် ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှကတစဆ်င့် ဝန်ကးီဌာနသုိ 
တင်ြပိုင်သည်။ 

 
အခနး် (၉) 

သဘာဝေဘးအရာယက်ာကယွေ်ရးလပုင်နး်များအတွက် ေဆာင်ရကရ်မည့် 
လပုင်နး်စဉမ်ျား 

 
၃၇။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှ၊ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှှင့် 
မိနယ်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှတုိသည် ဥပေဒပဒုမ် ၃၅ ပါသဘာဝေဘးအရာယ ် ကာကယွေ်ရး 
လပုင်နး်များ ေဆာင်ရကရ်ာတွင် - 

(က) သဘာဝေဘးအရာယေ်ကာင့် ြဖစေ်ပလာသည့် အများြပညသူ် အသက် အိုးအမိ၊် 
ပစည်းများ ပျက်စီးဆံုးံးြခင်း ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမစီးပွားေရးအေဆာက် 
အအံုများပျက်စီးြခင်း၊ ဆုိးကျ ိးများေလျာ့နည်းေစေရး အတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်း 
စဉ်များကုိ ကိတင်စမီခံျကေ်ရးဆွဲေဆာင်ရက်ရမည် - 

 (၁) သဘာဝေဘးအရာယမ်ကျေရာကမ်ီကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်းှင့်ေဘးအရာယ် 
ေလျာပ့ါးေရး၊ ကိတင်ကာကယွေ်ရးလပုင်န်းများ၊ 

 (၂)  သဘာဝေဘးအရာယက်ျေရာကသ်ည့်အခါ အချနိ်င့်ှတစေ်ြပးညီ အေရးေပ 
တံုြပနေ်ဆာင်ရကြ်ခင်းလပု်ငနး်များ၊ 

 (၃) သဘာဝေဘးအရာယ်ကျေရာက်ပီးေနာက် ထိခုိက်ပျက်စီးမ ေလျာ့ပါး 
သက်သာေစေရးလပုင်န်းများ။ 

(ခ) အထက်အပုိဒ်(က)ပါ စီမံချက်များကုိ တစ်ှစ်လင် အနည်းဆံုးှစ်ကိမ် ဦးစီးဌာနသုိ 
တင်ြပရမညြ်ဖစ်ပီး လိုအပပ်ါက ဦးစီးဌာန၏ အကအူညရီယူ ေဆာင်ရက်ိုင် 
သည။် 

 
၃၈။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှ၊ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှှင့် မိနယ် 
ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှတုိသည် - 
 (က) သဘာဝေဘးအရာယ် ကျေရာက်မည်ကုိ ကိတင် ခန်မှန်းသိရိှုိင်ပါက 

ေဘးအရာယ် မလွတ်ကင်းုိင်ေသာ ဆည်ေြမာင်း၊ တာတမံဧရိယာအနီး 
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေနထုိင်သူများသုိ တစ်နာရီလင် တစ်ကမိ် ကိတင် သတိေပးရ 
မည။် 
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၁၉ 

 

 (ခ) သဘာဝေဘးအရာယ် ကျေရာက်လာပါက တည်ေဆာက်ပီး ဆည်ေြမာင်းများ 

ပျက်စီးဆံုးံးမေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ေဆာင်ရက်ရာတွင် လုိအပ်ေသာ ကူညီပ့ံပုိး 

မများရရိှရန်သက်ဆိုင်ရာ ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ 

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွမအဖဲွများှင့် လုိအပ်သလုိ ေပါင်းစပ်ညိင်း 

ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 

အခနး် (၁၀) 

ဆညေ်ြမာင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းအေရးေပလပုင်နး်များေဆာင်ရကြ်ခင်း 

၃၉။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေန တစ်ရပ်ရပ်ြဖစ်ေပပါက ဆည်ေြမာင်း သုိမဟုတ် ေရုတ် 

ေြမာင်း တစ်ခုခုကျ ိးေပါက်ပျက်စီးမ အရာယ်ကျေရာက်ုိင်သည့် အေရးေပလုပ်ငန်းများအြဖစ် 

သတ်မှတ်ရမည် - 

(က) ေရေလာှင်တမအံြမင့်ဆုံး ေရသုိေလာှင်ိုင်သည့်ေရမတ်ှေရာက်ရိှ၍ ေရေလာှင်တမံ 

ေဘးပတ်လည်ှင့် ေအာက်ေြခေြမသားထိစပ်ေသာေနရာများတွင် ေရစိမ့်ယုိမြဖစ်ပွား 

ြခင်း၊ 

(ခ) ေရလဲဆည်ေအာက်ဘက်ပုိင်းသည် ေရတုိက်စားမေကာင့် ကျ ိးေပါက်ပျက်စီးမ ြဖစ်ေပ 

ြခင်း၊ 

(ဂ) အေကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကာင့် ေရေပးေြမာင်း သုိမဟုတ် ေရုတ်ေြမာင်းေပါင် ကျ ိးေပါက် 

ြခင်း၊ 

(ဃ) တည်ေဆာက်ထိန်းသိမ်းထားေသာ ဆည်ေြမာင်းများရိှရာေဒသတွင် ြမစ်ေရကီးြခင်း၊ 

ေရဆင်းဧရိယာများအတွင်း ထူးကမဲိုးေရချနိ်များရာသွနး်ြခင်းင့်ှ ေရပိုလဲအေပ 

တွင် တွကခ်ျကအ်ြမင့်ဆုံး ေရေကျာမ်တ်ှသုိ ေရာကရိှ်ြခင်း။ 

၄၀။ နည်းဥပေဒ ၃၉ ပါ အေရးေပအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ကျေရာက်လင် သက်ဆိုင်ရာ 

ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည် ဦးစီးဌာနသုိချက်ချင်းတင်ြပ၍ လုိအပသ်ည့်ပံ့ပိုးမများ ရရိှေရး 

ေဆာင်ရကရ်မည့်အြပင် ဝန်ကးီဌာန၊ တုိင်းေဒသကးီအစိုးရအဖွဲ သုိမဟတ်ု ြပညန်ယအ်စိုးရအဖွဲ 

သုိမဟတ်ု ေနြပညေ်တာေ်ကာင်စသုိီ ချကခ်ျင်းသတင်းပိုတင်ြပရမည။် 

၄၁။ ရပက်ကွ် သုိမဟတ်ု ေကျးရာအပုစ်အုပုခ်ျပေ်ရးမှးသည ်ဥပေဒပဒုမ် ၃၆ ၊ ပဒ်ုမခဲွ (ခ) အရ 

အေရးေပအရာယက်ျေရာကသ်ည့် သုိမဟတ်ု အရာယက်ျေရာက်ိုင်သည့် ရပက်ကွ် သုိမဟတ်ု 

ေကျးရာများအတွက် အေရးေပလုပ်သားစာရင်းြပစုရာတွင် စုိက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ 

ြဖစ်ေစ၊ မလုပ်ကုိင်သူြဖစ်ေစ ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ လုပ်အားေပးုိင်သူအားလံုးကုိ စာရင်းေကာက်ရ 

မည်။ သုိရာတွင် ေအာကပ်ါပဂုိလမ်ျားအား အေရးေပ လပုသ်ားစာရင်း ေကာကယ်ြူခင်းမှ 

ကင်းလတ်ွခွင့်ြပရမည် - 
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၂၀ 

 

(က) အမျ ိးသမးီများအားလုံး၊  

(ခ) အသက် (၁၈) စှေ်အာက် ကေလးသူငယမ်ျားအားလုံး၊  

(ဂ) အသက် (၆၀) စှ်င့်ှအထက် အမျ ိးသားများအားလုံး၊ 

 (ဃ) ေကျးရာအပုစ်အုပုခ်ျပေ်ရးမှးများ၊ 

 (င) ဗဒုဘာသာဝင် ရဟနး်သံဃာေတာမ်ျား၊ ဘာသာေရးကစိရပမ်ျား ေဆာင်ရက် 

ေနေသာ အြခားဘာသာဝင်ပုဂိလမ်ျား။ 

၄၂။ (က) သက်ဆုိင်ရာ ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးသည် နည်းဥပေဒ ၄၁ အရ 

ေကာက်ခံရရိှသည့် အေရးေပလုပ်သားစာရင်းကုိ သက်ဆုိင်ရာ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

မှတစ်ဆင့် ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှးထံ တင်ြပရမည်။ 

 (ခ) သက်ဆုိင်ရာ ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ လက်ခံရရိှသည့် 

အေရးေပလုပ်သားစာရင်းကုိ သက်ဆုိင်ရာ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှထံ ေပးပုိရမည်။ 

 (ဂ) သက်ဆုိင်ရာ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှသည် နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) အရ လက်ခံရရိှသည့် 

အေရးေပလုပ်သားစာရင်းပါ လုပ်သားများရရိှေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ ရပ်ကွက် 

သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးက ေပးပုိေစရန် တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 

 (ဃ) နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) အရ ေပးပုိသည့် အေရးေပလုပ်သားများက ေဆာင်ရက်ရမည့် 

လုပ်ငန်းများကုိ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှက သတ်မှတ်ေပးပီး အေရးေပလုပ်သားများ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများကုိ မိနယ်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှ သုိမဟုတ် တာဝန်ရိှသူက 

အနီးကပ်ကီးကပ်၍ လမ်းန်ရမည်။ 

၄၃။ ခုိင်ဆည်ေြမာင်းအရာရိှ သည် နည်းဥပေဒ ၄၂ အရ အေရးေပလုပ်ငန်းေဆာင်ရက် 

သည့် အေရးေပလုပ်သားများအတွက် လုပ်အားခများ ေပးေချိုင်ရန် ေအာက်ပါတိုကို 

သတ်မှတ်ရမည်- 

 (က) ရပက်ကွ် သုိမဟတ်ု ေကျးရာအပုစ်အုမညစ်ာရင်း၊ 

 (ခ) လပုသ်ားအေရအတွက၊် 

 (ဂ) အေရးေပလိုအပမ်ည့်ကာလ၊ 

 (ဃ) လပုသ်ားများအတွက် လပုအ်ားခေစျးနး်။ 
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၂၁ 

၄၄။ ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှ သုိမဟတ်ု ယင်းက တာဝနေ်ပးြခင်းခံရေသာ မိနယ် 

ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည်ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းအေရးေပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာ 

တွင် မေတာ်တဆထိခုိက်မြဖစ်ေပလင်ြဖစ်ေစ၊ ချက်ချင်းြပင်ဆင်ရန် လုိအပ်သည့် ကီးမားေသာ 

ပျက်စီးဆံုးံးမြဖစ်ေပလင်ြဖစ်ေစ လုိအပ်ေသာပစည်းများှင့် သယ်ယူရန် ယာဉ်တုိကုိ အနီးဆံုး 

ေကျးရာမှ ရယူအသံုးြပရမည်။ 

၄၅။ ခိုင်ဆညေ်ြမာင်းအရာရိှသည် ဥပေဒပဒုမ် ၃၈၊ ပဒုမ်ခဲွ(က)အရ အသံုးြပေသာ 

အေရးေပလုပ်သားများ၊ ပစည်းကိရိယာများ၊ သယ်ယူစရိတ်များှင့် ပစည်းများဖယ်ရှား ရာတွင် 

ပျက်စီးဆံုးံးမများအားလံုးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်၍ ခုိင်အုပ်ချပ်ေရးမှး ကတစ်ဆင့် 

သက်ဆုိင်သူများထံသုိ ရကေ်ပါင်း ၃၀ အတွင်း ထတ်ုေပးရမည်။ 

အခနး် (၁၁) 

အေထေွထွ 

၄၆။ ဥပေဒအခန်း(၁၂) ပါတားြမစ်ချက ် တစရ်ပ်ရပကုိ်ြဖစ်ေစ၊ တစရ်ပ်ထက်ပိုေသာ တားြမစ် 

ချက်များကုိြဖစ်ေစေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း သတင်းေပးပုိချက်ကုိ လက်ခံရရိှလင်ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ မိမိကိ ုယ်တိ ုင်သိရှ ိလင်ေသာ်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ဆည်ေြမာင်း 

အရာရှ ိ သို မဟုတ် ထုိအေကာင်းအရာကိုသိသူ မညသူ်မဆိုသည် ေဖာကဖ်ျကက်ျးလနွသူ်ကို 

ဥပေဒပဒုမ် ၅၀ သုိမဟတ်ု ပဒုမ် ၅၁ အရ အေရးယူိုင်ေရးအတွက် သကဆ်ိုင်ရာရဲစခနး်တွင် 

ပထမ သတင်းေပးတုိင်တနး်ချက် ေရးဖင့်ွ၍ တရားစွဲဆိုရမည။် 

၄၇။ ဦးစီးဌာနသည် ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်ေြပာင်းလဲမေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ မေမာ်မှန်းုိင်သည့် 

အေကာင်းတစရ်ပရ်ပေ်ကာင့်ြဖစေ်စဆညေ်ြမာင်းလပုင်နး်များပျကစ်းီဆုံးံးမြဖစေ်ပလာပါကလို

အပေ်သာ စူးစမ်းေလ့လာတုိင်းတာြခင်း၊ ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် အဆင့်ြမင့်ြပြပင်ထိန်းသိမ်း 

ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ဝန်ကးီဌာန၏ခွင့်ြပချကြ်ဖင့် ေဆာင်ရက်ိုင်သည။် 

၄၈။ The Canal Act (Burma Act II, 1905) အရ ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည့် နညး်ဥပေဒများ (ဤဝန်ကးီ 

ဌာနသာမက အြခားဆကစ်ပေ်သာ ဝန်ကးီဌာနများကပါ ယေနတုိင်ေအာင် ကျင့်သံုးေနဆြဲဖစပ်ါ 

ေသာေကာင့်) စညး်မျဉး်၊ အမိန် ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များကို ဤနည်းဥပေဒများှင် ့ မဆန်ကျင်သ၍ ဆကလ်ကက်ျင့်သံုးိုင်သည။် 
 

 

 

ေဒါကတ်ာေအာင်သူ 

ြပညေ်ထာင်စဝုန်ကးီ 

စိုကပ်ျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးှင့်ဆညေ်ြမာင်းဝန်ကးီဌာန 
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ပုံစ-ံ၁ 

ြပညေ်ထာင်စသုမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 
စိုကပ်ျ ိးေရး၊ေမးွြမေရးှင့်ဆညေ်ြမာင်းဝန်ကးီဌာန 
ဆညေ်ြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမစမီံခန် ခဲွေရးဦးစးီဌာန 

အမနိ်ေကာ်ြငာစာအမှတ်-             /၂၀၁၉ 
၁၃၈၀  ြပည့်ှစ်  ၊           ရက် 

(၂၀၁၉ ခုှစ် ၊                    လ ရက်) 

-------------------------------------- ေရေလာှင်တမံ/ေရလဲဆည်/ ေရေပးတူးေြမာင်းှင့်  
ေရုတ်ေြမာင်းများ၏ နယန်မိတ်ိသတ်မတ်ှြခင်း 

၁။ ဆညေ်ြမာင်းဥပေဒအခန်း (၁)၊ ပဒုမ်၂ (က) င့်ှ အခနး် (၁၄)၊ ပဒ်ုမ၅၆  (ခ) အရ ---------
------------- ေဒသကးီ၊ ---------------------- ခိုင်၊  ----------------------
မိနယအ်တွင်းတညေ်ဆာက်ပီးစးီခ့ဲေသာ   ---------------------- ေရေလာှင်တမံ/ ေရလဲ 
ဆည်င့်ှ ဆက်စပ်ေနေသာ ေရေပးတူးေြမာင်းများ၊ ေရတံခါးများ၊ ေရေပးပန်များှင့် တူးေြမာင်း 
ေပရိှ တံတားများှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ ေရုတ်ေြမာင်းများကုိ  ဆည်ေြမာင်းှင့် ေရအသံုးချမ 
စီမံခန်ခဲွေရးဦးစီးဌာနက ထနိး်သိမး်ထားေသာ အေဆာကအ်အုံများအြဖစ ် သတ်မှတ်ေကာြ်ငာ 
လိုကသ်ည။် 
၂။ အတုိင်းအတာများ                                                                                             

(က)  
(ခ)  
(ဂ)   
(ဃ)  
(င ) 

၃။ ဆညေ်ြမာင်းင့်ှေရအသံုးချမစမီခံန် ခဲွေရးဦးစးီဌာနက ထနိး်သိမး်ထားေသာ  -----------
-------------- ေရေလာှင်တမံ/ ေရလဲဆည်/ ေရေပးတူးေြမာင်း/ ေရုတ်ေြမာင်းများ ၏ 
နယန်မိတ်ိများ၊ ေရဆင်းဧရိယာအတွင်းှင့်ဆက်စပ်ေသာ ေချာင်းများ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း ငါးဖမ်းရန် 
အတွက် နည်းလမ်းအမျ ိးမျ ိးြဖင့်ပတ်ိဆိုြခင်း၊ ေရစးီေရလာအောှင့်အယကှ် ြဖစေ်စေသာလပုင်နး် 
များလပုေ်ဆာင်ြခင်း၊ ေသာက်သံုးသူအရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ဓါတုေဆး အသံုးြပ၍ ငါးဖမ်းြခင်း 
ေကာင့် ေရများညစ်ညမ်းြခင်း၊ကျးေကျာ်ေနထုိင်ြခင်းများေကာင့် ဆက်စပ်ေနေသာ ဆည်ေြမာင်း 
အေဆာက်အအံုများှင့် လယ်ယာေြမများအေပတွင် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ထိခုိက်ပျက်စီးေစြခင်း၊ 
လမ်းမုိးြခင်းစသည့်အရာယ်များမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဤအမနိ်ေကာြ်ငာချကက်ို ထုတ်ြပန် 
လိုကပ်ါသည။် ဆညေ်ြမာင်းဥပေဒအခနး် (၁၂) ပါတားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ် ကုိြဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ်ထက် 
ပုိေသာတားြမစ်ချက်များကုိ ကျးလွန်ပါ က အခန်း(၁၃)၊ ပုဒ်မ ၅၀ ှင့် ပုဒ်မ၅၁ တုိအရ အေရးယူခံရ 
မည်ြဖစေ်ကာင်း အသိေပး ေကညာအပ်ပါသည။် 

       န်ကားေရးမှးချပ် 
စာအမတ်ှ -  
ရကစ်ွဲ      - 
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ပုံစ-ံ၂ 
ေရေပးေြမာင်းှင့် ေရထတ်ုေပါကမ်ျားမှ ေရေသာကစ်ာရင်း 

စိုကေ်သာသီးှံ     ေြမာင်းမေတာအ်မည် 
မရုင်း (သုိမဟတ်ု) ကိုင်း 
ေကာကရ်င် 
ေကာက်ကးီ 

ေြမာင်းခဲွ 
ေြမာင်းမ လက်တံေြမာင်း၏အမည် (သုိမဟုတ်) အမှတ်။ …………  ေြမာင်းခဲွ၊ လက်တံ (သုိမဟုတ်) မုိင်နားတုိ၏ အမည် 

(သုိမဟုတ်) အမှတ်။ ………… 
 

ေရေပးေြမာင်း 
(သုိမဟုတ်) 

ေရထုတ်ေပါက် 
ကွင်း 
အမှတ် 

ေရေသာက် 
ုိင်ေသာ 
ဧရယိာ 
(ဧက) 

ေရထုတ်ေပါက် 
ေရြပည့် 
သည့်အခါ 
ေရေန 
ေစာက် 

၂၀    - ၂၀   ခုှစ် ၂၀    - ၂၀   ခုှစ် ၂၀    - ၂၀   ခုှစ် ၂၀    - ၂၀   ခုှစ် 

အ 
မှတ် 

အကွာ 
အေဝး 

ဝဲ 
ယာ 

အမျ ိး အရယ ်
ေအာင် 
(ဧက) 

မေအာင် 
(ဧက) 

စုစုေပါင်း 
(ဧက) 

ေအာင် 
(ဧက) 

မေအာင် 
(ဧက) 

စုစုေပါင်း 
(ဧက) 

ေအာင် 
(ဧက) 

မေအာင် 
(ဧက) 

စုစုေပါင်း 
(ဧက) 

ေအာင် 
(ဧက) 

မေအာင် 
(ဧက) 

စုစုေပါင်း 
(ဧက) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
မတ်ှချက်။ ။     ဆညေ်ြမာင်းနညး်ဥပေဒ ၁၂၊ နညး်ဥပေဒခဲွ (ဂ)၊ အပိုဒ် (၂) တွင် ေဖာြ်ပပါရိှေသာ ဤပုံစ ံ(၂) သည် ဆညေ်ြမာင်းင့်ှ ေရအသံုးချမစမီံခန် ခဲွေရး 

ဦးစးီဌာနတွင်လကရိှ်အသံုးြပသည့်ေရသွင်းပုံစံဘီ-၁၁၃ကိုထည့်သွင်းေဖာြ်ပထားြခင်းြဖစ်ပါသည။်
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ပုံစ-ံ၃ 

ဆညေ်ြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမစမီံခန် ခဲွေရးဦးစးီဌာန 

-------------------------- ေရေလှာင်တမံ/ ေရပိုလဲှင့် တုိက်ိုကေ်ရေပးေဝသည့် 

ေရေသာကစ်နစမ်ျား ထနိး်သိမး်ြပြပင်ြခင်းဆိုင်ရာ လပုထ်ုံးလုပန်ညး်များ 

 

၁။ နဒိါန်း 

 စမီကံနိး်ရညရ်ယခ်ျက် 

 စမီကံနိး်အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရကမ် 

၂။ ေရေလာှင်တမထံပိတွ်င် တာဝနထ်မး်ေဆာင်ရနလ်ိုအပေ်သာ ဝနထ်မး်အင်အား 

၃။ သတ်မတ်ှထားေသာ ဝနထ်မး်အမျ ိးအစားအလိုက် တာဝန်င့်ှဝတရားများ ေရေလာှင် 

တမထံပိ်င့်ှ ဆညေ်ရေသာကဧ်ရိယာအတွက် တာဝနခ်ျထားေသာ ဝနထ်မး်များ၏ တာဝန် 

ဝတရားများ 

 (က) ဦးစးီအရာရိှ (ေရေလာှင်တမံ) ၏ တာဝနဝ်တရားများ 

 ( ခ) ဦးစးီအရာရိှ (ေရေသာကစ်နစ်) ၏ တာဝနဝ်တရားများ 

( ဂ) ဦးစးီမှး (ေရေလာှင်တမံ) ၏ တာဝနဝ်တရားများ 

(ဃ) ေရေလှာင်တမံထိပ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရေသာ ေရမှတ်ကည့် ဝန်ထမ်းများ 

၏ တာဝနဝ်တရားများ 

( င) လကေ်ထာကအ်ေကာကခွ်နမ်ှး (ဆည်) 

( စ) လကတံ်ခဲွေြမာင်း၊ ေရထနိး်တံခါးေနရာများတွင် တာဝနယ်ရူေသာ ေရမတ်ှသမား 

၏ တာဝနဝ်တရားများ 

(ဆ) ေရေပးေြမာင်းများ ထနိး်သိမး်ြပြပင်ရာတွင် တာဝနယ်ရူေသာ အလပုသ်မားများ 

၏ တာဝနဝ်တရားများ 

၄။ ေရေလာှင်တမအံတွက် လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 

(က) ြမစေ်ရစးီေရလာထနိး်သိမး်ြခင်းဆိုင်ရာလပုထ်ုံးလုပန်ညး်များ 

( ခ) ေရထတ်ုပန်င့်ှ ေြမာင်းအတွက် ေရဖင့်ွြခင်း၊ ပတ်ိြခင်းဆိုင်ရာ လုပထ်ုံးလပုန်ညး် 

များ ( ဂ)ေရပိုလဲ၊ ေရထနိး်ေရေကျာမ်ျားဆိုင်ရာလပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 

(ဃ) သစေ်ဖာင်၊ သစလ်ုံးများေမျာြခင်း၊ ြဖတ်သနး်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပထ်ုံးလပုန်ညး်များ 
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ပုံစ-ံ၃ အဆက် 

၅။ အချကအ်လကမ်ျား 

 (က) စမီကံနိး်ဆိုင်ရာအချကအ်လကမ်ျား 

  ေရေလာှင်တမံ 

  ေရပိုလဲ 

 ( ခ) ေရမတ်ှတုိင်များတညေ်နရာင့်ှ  Z.O.G အမတ်ှများ 

 ( ဂ) ေရေလာှင်တမထံပိရိှ် နာရီစဉေ်ရမတ်ှ မတ်ှတမ်းစာအပုထ်နိး်သိမး်ြခင်း 

 (ဃ) ေရမတ်ှစာရင်းမတ်ှတမး် 

 ( င) မတ်ှတမ်းစာအပုထ်နိး်သိမ်းြခင်း 

 ( စ) မိုးေရချနိ်မတ်ှတမး်စာအပုမ်ျား 

 (ဆ) တာဝနခံ်များမှ လမး်နခ်ျကမ်ျား 

 ( ဇ) တူးေြမာင်းအေဆာကအ်အုံများ 

 

၆။ ေြမာင်းမကးီထနိ်းသိမ်းြခင်းလပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 

 

၇။ ေရထနိး်အေဆာကအ်အုံအတွက် လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 

 

၈။ တူးေြမာင်းမကးီအတွင်း ေရေပးေဝရာတွင် လိုကန်ာရမည့်  လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 

 

၉။ ေစွပါးေရေပးရန် လိုကန်ာရမည့်နညး်လမး်များ 

 

၁၀။ သီးံှအမျ ိးအစားအလုိက် ဆည်ေရရယူသံုးစဲွေသာ ေရအနက်ေပ (Delta) ှင့် Discharge-Curve 

ေရးဆွဲဆနး်စစြ်ခင်းနည်းလမး်များ 
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ပုံစ-ံ၄ 

ဆညေ်ြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမစမီံခန် ခဲွေရးဦးစးီဌာန 

-------------------------- ေရလဲဆည/် သဲထတ်ုေရတံခါး/ေြမာင်းထပိေ်ရတံခါးှင့် 

ေရေသာကစ်နစမ်ျား ထနိး်သိမး်ြပြပင်ြခင်းဆိုင်ရာ လပုထ်ုံးလုပန်ညး်များ 

 

၁။ နဒိါန်း 

 စမီကံနိး်ရညရ်ယခ်ျက် 

 စမီကံနိး်အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရကမ် 

 

၂။ ေရလဲဆည်ထပိတွ်င် တာဝနထ်မး်ေဆာင်ရနလ်ိုအပေ်သာ ဝနထ်မး်စာရင်း 

 

၃။ သတ်မတ်ှထားေသာ ဝနထ်မး်အမျ ိးအစားအလိုက် တာဝန်င့်ှဝတရားများ 

 (က) ဦးစးီအရာရိှ (ေရလဲဆည်) ၏ တာဝနဝ်တရားများ 

 ( ခ) ဦးစးီမှး (ေရလဲဆည်) ၏ တာဝနဝ်တရားများ 

( ဂ) ေရလဲဆည်ထိပ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရေသာ ဘင်ေခါင်းှင် ့ 

ေရမှတ်ကည့်ဝန်ထမ်း၏ တာဝနဝ်တရားများ 

 

၄။ ေရမတ်ှတုိင်များတညေ်နရာင့်ှ  Z.O.G အမတ်ှများ 

 

၅။ ေရလဲဆညထ်ပိရိှ် ေရမတ်ှမှတ်တမ်းစာအပုထ်နိး်သိမး်ြခင်း 

 

၆။ မတ်ှတမ်းစာအပုထ်နိး်သိမ်းြခင်း 

 

၇။ ေြမာင်းမကးီေပရိှ အဓိကကျေသာ လကတံ်ေြမာင်း၊ တုိက်ိုကေ်ြမာင်းများ၏ ေြမာင်း 

ထပိ် ေရထနိး်တံခါးများအား တာဝနယ်ရူေသာ ဘင်သားများ၏ တာဝနဝ်တရားများ 

 

၈။ ေရေပးေြမာင်းများထနိး်သိမး်ြပြပင်ရာတွင် တာဝနယ်ရူေသာ အလုပသ်မားများ၏ တာဝန် 

ဝတရားများ 

 

၉။ အချကအ်လကမ်ျား 

- ေရလဲဆည် 

- သဲထတ်ုေရတံခါး 

- သဲထတ်ုေရတံခါး လကဝ်ဘဲက် ေြမာင်းထပိေ်ရတံခါး 
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ပုံစ-ံ၄ အဆက် 

 

၁၀။ ေချာင်းေရစီးေရလာထနိး်သမိး်ေရးအတွက် လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 

 

၁၁။ ေရလဲဆညထ်နိး်သိမး်လညပ်တ်ေရးအတွကလ်ပု်ထုံးလပုန်ညး်များ၊ 

မိုးရာသီမတုိင်မီကိတင် ြပင်ဆင်ရမည့်လပုင်နး်များ 

 

၁၂။ မိုးရာသီအတွင်း သဲထတ်ုေရတံခါးများှင့် တူးေြမာင်းေရထနိး်တံခါးများအတွက် လုပထ်ုံး 

လပုန်ညး်များ  

 (က) တူးေြမာင်းအတွက် ေရတံခါး အဖင့်ွ/အပတ်ိ လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 

( ခ) သဲထတ်ုေရတံခါးလပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 

 

၁၃။ တူးေြမာင်းေရေပးေဝြခင်းဆိုင်ရာလပုထ်ုံးလပုန်ည်းများ 

 

၁၄။ တူးေြမာင်းဆိုင်ရာအချကအ်လကမ်ျား 

 

၁၅။ သီးံှအမျ ိးအစားအလုိက် ဆည်ေရရယူသံုးစဲွေသာ ေရအနက်ေပ (Delta) ှင့် Discharge-Curve 

ေရးဆွဲဆနး်စစြ်ခင်းနည်းလမး်များ 
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“ဆညေ်ြမာင်းနယန်မိတ်ိသတ်မတ်ှြခင်း” 

၁။ ေရလဲဆည၊် ေရေလာှင်ကန် (Weir / Tank) ၏ ေရဝပဧ်ရယိာ 

 ေရလဲဆည၏် ဒဇုိီင်းြပသတ်မှတ်ထားေသာ အြမင့်ဆုံးေရကီးမတ်ှ (Design Maximum 

HighFlood Level) င့်ှအညီ ကနွတုိ် (Contour) ရစ်ပးီ ၎င်းကနွတ်ိုဧရိယာအတွင်း လေူနြခင်း၊ 

စုိက်ပျ ိးြခင်း၊ ကျးေကျာ်ြခင်းလံုးဝမြပရ။ ဒီဇုိင်းြပသတ်မှတ်ထားေသာ အြမင့်ဆံုးေရကီးမှတ် (Design 

MaximumHigh Flood Level)ှင့် အထက်ပုိင်းအား လုိအပ်ချက်ရိှက ေဒသအာဏာပုိင် ှင့် 

ညိင်းသတ်မှတ်ရန။်  

၂။ တမ၏ံေရဝပဧ်ရယိာ (Water Spread Area) 

 ေရေလာှင်တမ၏ံ ဒဇုိီင်းြပသတ်မှတ်ထားေသာ အြမင့်ဆုံး ေရကးီမှတ် (Design 

Maximum High Flood Level) င့်ှအညီ ကနွတုိ် (Contour) ရစ်ပးီ ၎င်းကနွတုိ် ဧရိယာအတွင်း 

လေူနြခင်း၊ စိုကပ်ျ ိးြခင်း၊ ကျးေကျာြ်ခင်း လုံးဝမြပရ။ ၎င်းအြမင့်အမတ်ှထက် ပိုမိုေကျာလ်နွ် 

ြမင့်တက် ိုင်ပါက  ေဒသအာဏာပိုင်င့်ှ ညိင်းသတ်မတ်ှရန်။ 

၃။  ေရလတံားေပါင် (Affluxbund) 

 ေရလတံားေပါင်၏ အြပင်ဘက်တာအေြခမှ (၅၀) ေပအကွာတွင် ေကျာက်တုိင် စုိက်ရန် 

အတွင်း ဘက်တာေြခမှ (၁၀၀) ေပအကွာတွင် ေကျာက်တိုင်စိ ုက်ရန်ှင့် ၎င်းဧရိယာအတွင်း 

လူေနြခင်း၊ စိုကပ်ျ ိးြခင်း၊ ကျးေကျာြ်ခင်းလုံးဝမြပရ။ ဌာန/အာဏာပိုင်မှ ခွင့်ြပ၍လညး်မရပါ။ 

 ၄။  တူးေြမာင်း (Canal) 

 တူးေြမာင်းများအတွက် ပုံေသသတ်မှတ်ြခင်းမရိှပါ။ မမိတုိိတူးေြမာင်းေပါင်အြမင့်အလိုက် 

လိုအပေ်သာ အကာွအေဝးတွကခ်ျက၍် အာဏာပိုင်င့်ှ ညိင်းသတ်မတ်ှရန။် 

၅။  တာနယန်မိတ်ိ (Boundary Area of Embankment) 

 တာ၏အြပင်ဘက် (ြမစဘ်က်) တွင် တာအေြခမှ (၁၀၀) ေပ၊ အတွင်းဘက် (ကနုး်ဘက်) 

တွင်တာအေြခမှ (၅၀) ေပကုိ တာနယ်နိမိတ်အြဖစ်သတ်မှတ်ထားပီး အဆုိပါ ဧရိယာအတွင်း 

အေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်၍ ဝင်ေရာက်ေနထုိင်ြခင်း၊ စုိက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ြခင်းအပါအဝင် 

တာ၏က့ံခုိင်မှင့်ေရရှည်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ထိခုိက်ေစုိင်မည့်ကိစရပ် 

များ လံုးဝမြပလုပ်ရ။ 

၆။  ေကျးရာေရေလာှင်ကနန်ယန်မိတ်ိ (Boundary Area of Village Tank Embankment) 

 ေကျးရာေရေလာှင်ကန်ပတ်လညက်ာထားေသာ တာေပါင်များအတွင်း၊ အြပင် နယန်မိတ်ိ  

ေကျာကတုိ်င်များစိုကထ်ထူားရမည်။ ေရေလာှင်ကန၏် အြပင်ဘကတ်ာေြခမှ ပုံမနှအ်ားြဖင့် (၅၀) 

ေပ သတ်မတ်ှရန်၊ ေရေလာှင်ကနင်ယမ်ျားအတွက် တာေြခမှ (၂၅) ေပ သတ်မတ်ှရန၊် အေရးပါ 

ေသာ ေကျးရာေရေလာှင်ကနအ်တွက် တာေြခမှ (၁၀၀) ထကမ်ပိုရ။ 
 

ဆညေ်ြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမစမီံခန် ခဲွေရးဦးစးီဌာန 


