
အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးဥပပေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်ဥပပေအမှတ်  ၁၅ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပပာသိုလဆန်း   ၁၁   ေက် 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါေီလ   ၂၀  ေက်) 

ပပည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥပပေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ပော်ပပချက် 

၁။ (က) ဤဥပပေကုိ အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးဥပပေ ဟု ပခါ်တွင်ပစေမည်။  

( ခ ) ဤဥပပေသည် ေုတ်ပပန်ပ ကညာပပီး တစ်နှစ်ပပည့်ပပမာက်ပပီးသည့် ပနမ့ှစတင်၍ 

အာဏာတည်ပစေမည်။ 

၂။ ဤဥပပေတွင်ပါေိှပသာ ပအာက်ပါစကားေပ်များသည် ပော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ပောက် 

ပစေမည်- 

(က) အပင် ဆိုသည်မှာ အဏုဇီဝသက်ေှိများမှလွဲ၍ အပင်ပလာကအတွင်းေှိ မည်သည့် 

အပင်ကိုမဆို ဆိုသည်။ 

( ခ ) အပင်မျိုး ဆုိသည်မှာ ရုက္ခပေေဆုိင်ော အမျိုးအစားခဲွပခားပခင်း၏ အနိမ့်ဆံုးအဆင့်တွင် 

ေှိပပီး သီးသန်ရု့ပ်သငွ်လက္ခဏာများပါေှိသည့် အပင်မျိုးကုိ ဆိုသည်။ 

( ဂ ) အပင်မျို းသစ် ဆုိသည်မှာ လက်ေိှအပင်မျို းများနှင့် အနည်းဆံုး လက္ခဏာတစ်ေပ်ေပ်တွင် 

သိသာစွာ ကွဲလွဲမှုေှိပပီး စိုက်ပျိုးသည့်အခါ ယင်း၏လက္ခဏာေပ်များမှာ ညီညာမှုေှိ၍ 

ေပ်ဆင့်မျိုးပွားောတွင်လည်း ယင်း၏လက္ခဏာေပ်များ ပပပာင်းလဲမှုမေိှဘဲ တည်ပငိမ်စွာ 

ပောပ်ပနိုင်ပသာ အပင်မျိုးကုိဆိုသည်။ 

(ဃ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူ ဆုိသည်မှာ အပင်မျိုးသစ် သုိမ့ဟုတ် အပင်မျိုးတစ်မျိုးကုိ ပမွးပမူသူ 

သိုမ့ဟတု် ေှာပေွပော်ေုတ်သူကုိလည်းပကာင်း၊ အပင်မျိုးပမွးပမူသူအား အေုိးအခပေင့် 

တာဝန်ပပးအပ်သူလုပ်ငန်းပိုင်ေှင်ကုိလည်းပကာင်း၊ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ တာဝန်ကို 

တေားဝင်ဆက်လက်တာဝန်ယူသည့် ပုဂ္ဂ ိုလ်ကိုလည်းပကာင်း ဆိုသည်။  

( င ) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေး ဆိုသည်မှာ အပင်မျိုးပမွးပမူသူက ပမွးပမူ 

ေုတ်လုပ်လုိက်သည့် အပင်မျို းသစ်ကုိ ဤဥပပေ ပုေ်မ ၂၃ ပါ  လုပ်ငန်းများ ပဆာင်ေွက်ောတွင် 

ယင်းမျိုးပမွးပမူသူ၏ ခွင့်ပပုချက်ပေင့်ပဆာင်ေွက်ေန် ကာကွယ်နုိင်သည့်အခွင့်အပေးကုိ ဆုိသည်။  
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( စ ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေး ဆိုသည်မှာ ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားသည့် 

အပင်မျို းသစ်ကုိ ဤဥပပေ ပုေ်မ ၂၃ ပါလုပ်ငန်းများကုိ လုပ်ကုိင်ပဆာင်ေွက်မည်ဆုိပါက 

ယင်းအပင်မျိုးပမွးပမူသူက ခံစားခွင့်ေေိှနုိင်သည့် ေပုိင်ခွင့်အခွင့်အပေးကုိ ဆိုသည်။ 

(ဆ) မျို းပွားနုိင်သည့်အပင်အစိတ်အပုိင်း ဆုိသည်မှာ ေပ်မံမျိုးပွားေန်အတွက် အသံုးပပုသည့် 

မျို းပစ့ သုိမ့ဟုတ် အပင်တစ်ပင်လံုး သုိမ့ဟုတ် အပင်၏အစိတ်အပုိင်းများကုိ ဆုိသည်။ 

( ဇ ) ေိတ်သိမ်းနုိင်သည့်အစိတ်အပုိင်း ဆုိသည်မှာ အပင်တစ်ပင်ေိှ စီးပွားပေစ် အသံုးပပုနုိင်ပသာ 

အစိတ်အပိုင်း သိုမ့ဟုတ် ယင်းအပင်မှေေှိလာပသာ ေုတ်ကုန်ကို ဆိုသည်။ 

( စျ ) အသိအမှတ်ပပုလက်မှတ် ဆုိသည်မှာ အပင်မျို းသစ်ကုိ ကာကွယ်ခွင့်ပပုပ ကာင်း အပင်မျို း 

ပမွးပမူသူအား ဤဥပပေအေ ေုတ်ပပးပသာလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ 

(ည) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ပောင်စုအစိုးေ လယ်ယာစိုက်ပျိုးပေးနှင့် ဆည်ပပမာင်း 

ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဋ ) ေဟုိပကာ်မတီ ဆုိသည်မှာ ဤဥပပေအေ ေဲွစ့ည်းေားပသာ အမျိုးသား အပင်မျိုးသစ် 

အကာအကွယ်ပပးပေးဆိုင်ော ေဟိပုကာ်မတီကုိ ဆိုသည်။ 

( ဌ ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးပေးနှင့် ဆည်ပပမာင်းဝန်ကကီးဌာန ပအာက်ေှိ 

စိုက်ပျိုးပေးသုပတသနဦးစီးဌာနကိုဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ေည်ေွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပပေ၏ေည်ေွယ်ချက်များမှာ ပအာက်ပော်ပပပါအတိုင်းပေစ်သည်- 

(က) အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူသူများ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးကုိ အကာအကွယ်ပပးေန်၊ 

( ခ ) အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူပခင်းလုပ်ငန်း ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်လာပစေန်၊ 

( ဂ ) အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူပခင်းလုပ်ငန်းတွင် ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပေင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများ ပိုမို 

တိုးတက်လာပစေန်၊ 

(ဃ) အပင်မျိုးသစ်များ ပမွးပမူေေှိလာပခင်းပေင့် လယ်ယာကဏ္ဍ ေွံပေိုးတိုးတက်မှုကို 

အပောက်အကူပေစ်ပစေန်။ 

အခန်း(၃) 

ေဟိုပကာ်မတီ ေွဲ စ့ည်းပခင်း 

၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ပောင်စုအစုိးေအေဲွ ၏့ သပဘာတူညီချက်ပေင့် အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ် 

အကာအကွယ်ပပးပေးဆိုင်ော ေဟိုပကာ်မတီကို ဝန်ကကီးဌာန၏ ေုတိယဝန်ကကီးက ဥက္က ဋ္ဌ အပေစ် 

လည်းပကာင်း၊ ဦးစီးဌာန၏ ညွှန် ကားပေးမှူးချု ပ်က အတွင်းပေးမှူးအပေစ်လည်းပကာင်း၊ ဤဥပပေနှင့် 
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ဆက်စပ်အကျုံ းဝင်သည့် ဝန်ကကီးဌာနများေိှ သက်ဆုိင်ောဌာနများ၊ အေဲွအ့စည်းများမှကုိယ်စားလှယ်များ၊ 

ကျွမ်းကျင်သူပညာေှင်များနှင့် အပခားသင့်ပလျာ်သူများကုိ အေဲွဝ့င်များအပေစ်လည်းပကာင်း ပါဝင်ေဲွစ့ည်း 

ေမည်။ 

၅။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ပောင်စုအစုိးေအေဲွ၏့ သပဘာတူညီချက်ပေင့် ေဟုိပကာ်မတီ ေဲွစ့ည်းောတွင် 

လိုအပ်လျှင် ေုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့် တွဲေက်အတွင်းပေးမှူးတိုကုိ့ သတမ်ှတ်တာဝန်ပပးအပ်နိုင်သည်။ 

၆။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ၏့ သပဘာတူညီချက်ပေင့် ေဟိုပကာ်မတီကို 

အခါအားပလျာ်စွာ ပပင်ဆင်ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။  

အခန်း(၄) 

ေဟိုပကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၇။ ေဟိပုကာ်မတီသည်- 

(က) ပပည်ပောင်စုအစုိးေအေဲွ၏့ သပဘာတူညီချက်ပေင့် စုိက်ပျို းပေးကဏ္ဍ ေံွ ့ပေိုးတုိးတက်ပစပေး 

အတွက် အပင်မျိုးပမွးပမူပခင်းဆိုင်ော မူဝါေများ ချမှတ်ေမည်။ 

( ခ ) အပင်မျိုးပမွးပမူပေးလုပ်ငန်းများ ေံွ ့ပေိုးတုိးတက်ပစေန် သက်ဆုိင်သည့်အစုိးေဌာနများ၊ 

အပပည်ပပည်ဆုိင်ောအေဲွအ့စည်းများ၊ ပပည်တွင်းပပည်ပအေဲွအ့စည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းေှင်များ 

နှင့် ပူးပပါင်းညှိနှိုင်းပဆာင်ေွက်ေမည်။ 

( ဂ ) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုးပစ့နှင့် အပင်အစိတ်အပိုင်းများကို 

နုိင်ငံအချင်းချင်း သပဘာတူညီချက်အေ သုပတသနပပုလုပ်နုိင်ေန်အတွက် လုိအပ်သလုိ 

ပပးပိုပ့ခင်းနှင့် လကခ်ံပခင်းများ ပဆာင်ေွက်ေမည်။ 

(ဃ) အပင်မျို းသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆုိင်ော နည်းပညာပကာ်မတီနှင့် ဆပ်ပကာ်မတီများကုိ ေဲွစ့ည်းပခင်း၊ 

အခါအားပလျာ်စွာ ပပင်ဆင်ေဲွစ့ည်းပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ပပးအပ်ပခင်းများ ပဆာင်ေွက် 

ေမည်။ 

၈။ ေဟုိပကာ်မတီသည် အပင်မျို းပမွးပမူသူမှ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေး ပလျှာက်ေား 

လာသည့်အခါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကုိက်ညီပါက ယင်းအပင်မျို းသစ်ကုိ ကာကွယ်နုိင်သည့် အသိအမှတ်ပပ  ု

လကမ်ှတ်ေုတ်ပပးေမည်။   

၉။ ေဟုိပကာ်မတီသည် ဤဥပပေအေတေားစဲွဆုိောတွင် အပင်မျို းသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆုိင်ော နည်းပညာ 

ပကာ်မတီ၏ စစ်ပဆးပတွေ့ှိချက်အပပါ်မူတည်၍ ခွင့်ပပုချက်ပပးနိုင်သည်။ 
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အခန်း(၅) 

အပင်မျိုးသစ်အပေစ် အသိအမှတ်ပပုေန် သတ်မှတ်ချက်များ 

၁၀။ အပင်မျိုးပမွးပမူသူမှ အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင်မျိုးသည် အသိအမှတ်ပပု 

လကမ်ှတ်ေေှိေန် ပလျှာက်ေားလာသည့်အချိန်တွင်- 

(က) အဆုိပါမျိုး၏မျိုးပစ့များ သုိမ့ဟုတ် အပခားမျိုးပွားနုိင်သည့် အပင်အစိတ်အပုိင်းများအား 

ပမန်မာနုိင်ငံအတွင်းတွင် တစ်နှစ်ေက်ပစာ၍ပသာ်လည်းပကာင်း၊ အပခားပပည်ပနုိင်ငံများတွင် 

ပလးနှစ်ေက်ပစာ၍ပသာ်လည်းပကာင်း၊ နှစ်ေှည်ပင်နှင့် နွယ်ပင်များပေစ်ပါက ပပခာက်နှစ် 

ေက်ပစာ၍ပသာ်လည်းပကာင်း စီးပွားပေစ်စုိက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပခင်း၊ အပခားအသံုးပပုမှုများ 

အတွက် ပောင်းချပခင်း မေှိပစေ။ 

( ခ ) အဆုိပါမျိုး၏ ေွက်ကုန်များကုိ အသံုးပပု၍ ေပ်ဆင့်ေုတ်ကုန်များအတွက် ခွင့်ပပုေားမှု 

မေှိပစေ။ 

၁၁။ အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင်မျိုးသည် အများလက်ခံသိေိှေားသည့် အပခား 

မည်သည့် အပင်မျိုးနှင့်မဆို သိသာစွာကွဲပပားပခားနားသည့် ေူးပခားပသာလက္ခဏာေှိေမည်။ 

၁၂။ အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင်မျိုးသည် စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ောတွင် 

ပတ်ဝန်းကျင်ပ ကာင့်ပေစ်ပပါ်နုိင်သည့် ကဲွလဲွချက်များမှအပ ကျန်ေူးပခားသည့်လက္ခဏာများကုိ ညီညာစွာ 

ပောပ်ပနိုင်ေမည်။ 

၁၃။ အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင်မျိုးသည် သားဆက်အဆင့်ဆင့်မျိုးပွားောတွင် 

ယင်း၏ ေူးပခားပသာသွင်ပပင်လက္ခဏာများကုိ တည်ပငိမ်စွာပော်ပပနိုင်ေမည်။ 

၁၄။ အပင်မျိုးသစ်ကုိအမည်ပပးောတွင် နည်းဥပပေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အမည်ပပးေမည်။ 

အခန်း(၆) 

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေးပလျှာက်ေားပခင်း  

၁၅။ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေးကို ပအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး ပလျှာက်ေား 

နိုင်သည်- 

(က) အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူသူနိုင်ငံသားများ၊ 

( ခ ) အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူသူ ပမန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်း အပမဲပနေိုင်ခွင့်ေေှိေားပသာ 

နုိင်ငံပခားသားများနှင့် ၎င်းတုိ၏့အေဲွအ့စည်းများ၊ 

( ဂ ) အပင်မျို းသစ်ကာကွယ်ပေးအတွက် သပဘာတူညီမှုေေိှေားပသာ နုိင်ငံပခားတုိင်းပပည်များမှ 

အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူသည့်အေွဲ အ့စည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကများအားလုံး။ 



5 
 

၁၆။ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ အပင်မျိုးသစ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဇီဝမျိုးစုံ၊ မျိုးကွဲများကို 

ေိခုိက်ပခင်းမေိှမှသာလျှင် ယင်းအပင်မျို းပမွးပမူသူအား ေပုိင်ခွင့်အခွင့်အပေးကုိ ပလျှာက်ေားခွင့်ေိှပစေမည်။ 

၁၇။ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေး ပလျှာက်ေားသူသည် နည်းဥပပေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များ 

နှင့်အညီ ေဟိပုကာ်မတီသို ့ပလျှာက်ေားေမည်။ 

၁၈။ ေဟုိပကာ်မတီသည် အပင်မျိုးသစ်အတွက် ကာကွယ်ခွင့်ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင်မျိုးသစ်ကုိ 

စုိက်ပျိုးစစ်ပဆးေန် သက်ဆုိင်ော အစုိးေဌာနများမှ ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များ ပါဝင်ပသာ အပင်မျိုးသစ် 

စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ော နည်းပညာပကာ်မတီကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ သပဘာတူညီချက်ပေင့် ေွဲ စ့ည်းတာဝန် 

ပပးအပ်ေမည်။ 

၁၉။ အပင်မျို းသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆုိင်ော နည်းပညာပကာ်မတီသည် ဤဥပပေပါ ပုေ်မ ၁၀ မှ ၁၄ အေိ 

ပပဋ္ဌာန်းသတ်မှတခ်ျက်များနှင့် ကုိက်ညီမှု ေှိ မေှိ စစ်ပဆး၍ ေဟိပုကာ်မတီသို ့တင်ပပေမည်။ 

၂၀။ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေး ပလျှာက်ေားသူသည် အပင်မျိုးသစ်တစ်မျိုးတည်းကုိ 

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ပခင်းဆုိင်ော သပဘာတူညီမှု ေေိှေားပသာ နုိင်ငံပခားတုိင်းပပည်၌ ကာကွယ်ခွင့် 

ပလျှာက်ေားခဲ့ပပီး ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ေပ်မံပလျှာက်ေားလာပါက နည်းဥပပေပါ ပပဋ္ဌာန်းေားပသာ 

ဦးစားပပးအခွင့်အပေးများ ခံစားခွင့်ေေှိပစေမည်။ 

၂၁။ ေဟုိပကာ်မတီသည် ပအာက်ပါအပပခအပနများတွင် အပင်မျို းသစ်အတွက် ယာယီ ကာကွယ်ပုိင်ခွင့် 

ပပးအပ်ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်းတိုကုိ့ ေုတ်ပပန်ပပးေမည်- 

(က) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေးပလျှာက်ေားပခင်းကို အတည်ပပုပပီးပနာက် 

စမ်းသပ်စစ်ပဆးစဉ် ကာလအတွင်း ယင်းမျိုးသစ်ကုိ စီးပွားပေစ်အသံုးချနုိင်ေန် အလုိငှ့ာ 

ယာယီကာကွယ်နိုင်သည့် အခွင့်အပေးကုိ ခံစားခွင့်ပပးအပ်ပခင်း၊ 

( ခ ) ယာယီကာကွယ်ခွင့်ကာလအတွင်း ကာကွယ်ခွင့်ပလျှာက်ေားပခင်းမှာ ခုိင်လံုမှုမေိှပခင်းနှင့် 

အပင်မျို းသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆုိင်ော နည်းပညာပကာ်မတီ၏ စိစစ်တင်ပပချက်အေ ကာကွယ်ခွင့် 

ပလျှာက်ေားပခင်းကုိ ပငင်းပယ်ပခင်းခံေပါ က ယာယီကာကွယ်ခွင့်အား ရုပ်သိမ်းပခင်း။ 

၂၂။ ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) အေ ယာယီကာကွယ်ခွင့်ကုိ ခံစားခွင့်ေေှိသူသည် ယင်းကာလအတွင်း 

ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ အပ ကာင်းတစ်စုံတစ်ောပ ကာင့် ယာယီကာကွယ်ခွင့်အား ရုပ်သိမ်းခံေပပီး 

ယင်းအပပခအပနများသည် အပခားပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် အေွဲ အ့စည်းအား နစ်နာမှုတစ်စုံတစ်ောေှခိဲ့ပါက 

ယင်းေိခိုက်နစ်နာမှုအတွက် ပလျာပ် ကးပပးပဆာင်ပစေမည်။ 
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အခန်း(၇) 

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးနှင့် ေပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်နိုင်သည့် အပပခအပနများ 

၂၃။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၂၈ နှင့် ၂၉ ပပဋ္ဌာန်းချက်များပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များမှလွဲ၍ ကာကွယ်ခွင့် ေေိှ 

ေားပသာ အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုးပွားနုိင်သည့် အစိတ်အပုိင်းများကုိ ပအာက်ပော်ပပပါကိစ္စေပ်များအတွက် 

အသုံးချ ပဆာင်ေွက်မည်ဆိုပါက အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ခွင့်ပပုချက်ကုိ ေယူေမည်- 

(က) ေုတ်လုပ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် ေပ်ဆင့်မျိုးပွားပခင်း၊ 

( ခ ) မျိုးပွားေန်အတွက် ပပုပပင်ပခင်း၊  

( ဂ ) ပောင်းချေန်ကမ်းလှမ်းပခင်း၊ 

(ဃ) ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပပစျးကွက်သို ့တင်ပိုပ့ောင်းချပခင်း၊ 

( င ) ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း၊ 

( စ ) ပုေ်မ ၂၃၊ ပုေ်မခဲွ (က) မှ (င) အေိ လုပ်ငန်းများပဆာင်ေွက်ေန် သုိပလှာင်သိမ်းဆည်းပခင်း။ 

၂၄။ အပင်မျို းပမွးပမူသူသည် ပုေ်မ ၂၃ ပါ  လုပ်ငန်းများကုိ လုပ်ကုိင်ခွင့်ပပုောတွင် ၎င်း၏ေပုိင်ခွင့်များကုိ 

ေဟိပုကာ်မတီနှင့် ညှိနှိုင်း၍ သတမ်ှတ်ပပးနိုင်သည်။ 

၂၅။ ပုေ်မ ၂၈ နှင့် ၂၉ ပပဋ္ဌာန်းချက်များပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များမှလွဲ၍ အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် 

၎င်း၏ခွင့်ပပုချက်မေှိဘဲ ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုးပွားအစိတ်အပုိင်းများကုိ 

တစ်စံုတစ်ဦးက အသံုးပပု စုိက်ပျိုးေုတ်လုပ်ောတွင် ေပုိင်ခွင့်မေေိှခ့ဲလျှင် အပင်၏ ေိတ်သိမ်းနုိင်သည့် 

အစိတ်အပုိင်းများ သုိမ့ဟုတ် ေိတ်သိမ်းပပီး အပင်တစ်ပင်လံုးအား ပုေ်မ ၂၃ ပါ ကိစ္စေပ်များလုပ်ကုိင်ပခင်း 

အတွက် ေပိုင်ခွင့်များကုိ သက်ဆိုင်သူေံမှ ပတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ေှိသည်။ 

၂၆။ အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ပုေ်မ ၂၅ တွင် ပော်ပပေားပသာ ေပုိင်ခွင့်ကုိ မေေိှခ့ဲလျှင် ကာကွယ်ခွင့် 

ေေိှေားပသာ အပင်မျိုးသစ်၏ ေုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပုေ်မ ၂၃ ပါကိစ္စေပ်များ လုပ်ကုိင်ပခင်း 

အတွက် ေပိုင်ခွင့်များအား သက်ဆိုင်သူေံမှ ပတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ေှိသည်။ 

၂၇။ အပင်မျိုးသစ်အတွက် ပုေ်မ ၂၃၊ ၂၅ နှင့် ၂၆ တိုပ့ါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ပအာက်ပော်ပပပါ 

မျိုးများအပပါ် အကျိုးသက်ပောက်မှုေှိပစေမည်- 

(က) ကာကွယ်ခွင့်ေေိှေားပသာ အပင်မျိုးသစ်မှတုိက်ရုိက် ေပ်ဆင့်ပမွးပမူေေိှသည့်မျိုးများ၊ 

( ခ ) ကာကွယ်ခွင့်ေေိှေားပသာ အပင်မျို းသစ်နှင့်သိသာစွာ ကဲွပပားပခားနားပခင်း မေိှသည့်မျို းများ၊ 

( ဂ ) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်အား စဉ်ဆက်မပပတ် အသုးံပပု၍ ေုတ်လုပ် 

ေေှိလာသည့်မျိုးများ။  
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၂၈။ အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ပအာက်ပော်ပပပါအပပခအပနများတွင် အပင်မျိုးသစ် ကာကွယ်နုိင်သည့် 

အခွင့်အပေး မ ှမပေစ်မပနကင်းလွတ်ခွင့်ပပးေမည်- 

(က) စီးပွားပေစ် မဟုတ်ပသာ စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပခင်း၊ 

( ခ ) သုပတသနစမ်းသပ်မှုအတွက် အသုးံပပုပခင်း၊ 

( ဂ ) နည်းဥပပေတွင် ခွင့်ပပုေားသည့် ပမာဏအေ ပတာင်သူအချင်းချင်းမျိုးေလှယ်ပခင်း၊ 

(ဃ) ပုေ်မ ၂၇ ပါ  ပပဋ္ဌာန်းေားသည့်မျို းများ ေုတ်လုပ်ပခင်းမှလဲွ၍ အပခားမျို းသစ်ေေိှေန်အတွက် 

မျိုးပမွးပမူပခင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုးံချပခင်း။ 

၂၉။ အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ပအာက်ပော်ပပပါအပပခအပနများတွင် အပင်မျိုးသစ် ကာကွယ်နုိင်သည့် 

အခွင့်အပေး မေှိပစေ- 

(က) အပင်မျိုးပမွးပမူသူကုိယ်တုိင် သုိမ့ဟုတ် ၎င်း၏ခွင့်ပပုချက်ပေင့် ပမန်မာနုိင်ငံနယ်နိမိတ် 

အတွင်းနှင့် နုိင်ငံပခားတုိင်းပပည်များသုိ ့အပင်မျို းသစ်ကုိ တင်ပုိပ့ောင်းချောတွင် ကာကွယ်ခွင့် 

ေေှိေားပသာ ယင်းမျိုးသစ်ကုိ ေပ်မံမျိုးပွားမှုမေှိပခင်း၊ 

( ခ ) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်ကို စားသုးံေန်အတွက်သာ တင်ပိုပ့ခင်း။ 

၃၀။ ပုေ်မ ၂၈ နှင့် ၂၉ တုိပ့ါ ကင်းလွတ်ခွင့်များ၊ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အများပပည်သူ၏အကျိုးမှလဲွ၍ 

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးကာကွယ်ပခင်းကုိ ကန်သ့တ်ချက် မေှိပစေ။ 

၃၁။ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပုိင်ခွင့်အခွင့်အပေးသည် ဥပပေနှင့်အညီ ကုန်ေုတ်လုပ်မှု စည်းမျဉ်း 

သတ်မှတ်ပခင်း၊ ပောက်ခံချက်ပပးပခင်း၊ ပစျးကွက်တင်ပုိပ့ခင်းနှင့် ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပသုိ ့ ပောင်းချပခင်း 

စသည့် အပ ကာင်းပခင်းောများနှင့်စပ်လျဉ်းပခင်း မေှိပစေ။ 

၃၂။ ကုန်ေုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ ပောက်ခံချက်ပပးပခင်း၊ ပစျးကွက် တင်ပုိပ့ခင်းနှင့် 

ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပသုိ ့ ပောင်းချပခင်းစသည့် အပ ကာင်းပခင်းောများသည် မည်သည့်အပပခအပနတွင်မျှ 

ဤဥပပေ၏ အကျိုးသက်ပောက်မှုကုိ ေိခိုက်ပခင်းမေှိပစေ။ 

၃၃။ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပုိင်ခွင့်အခွင့်အပေး ကာကွယ်ခွင့်ကာလကုိ ကာကွယ်ခွင့်ေေိှသည့်ပနမှ့ 

စတင်၍ နှစ်ေှည်ပင်နှင့် နွယ်ပင်မျို းသစ်များအတွက် ၂၅ နှစ်နှင့် အပခားအပင်မျို းသစ်များအတွက် အနှစ် ၂၀ 

သတမ်ှတ်သည်။ 

အခန်း(၈) 

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးပျက်ပပယ်ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်း 

၃၄။ ပအာက်ပော်ပပပါ အပပခအပနများတွင် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပုိင်ခွင့်အခွင့်အပေး ပျက်ပပယ် 

ပစေမည်-   

(က) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေးပပးအပ်ပပီးပနာက်ပုိင်း ပုေ်မ ၁၀ နှင့် ၁၁ ပါ  

ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကုိက်ညီမှုမေှိပ ကာင်း စစ်ပဆးပတွေ့ှိပခင်း၊  
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( ခ ) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေးပပးအပ်ပပီး ပနာက်ပိုင်း အပင်မျိုးပမွးပမူသူ 

တင်ပပေမည့် မျို းသစ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ောများ 

သည် ပုေ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ တုိပ့ါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကုိက်ညီမှုမေိှပ ကာင်း စစ်ပဆးပတွေိှ့ပခင်း၊  

( ဂ ) ကနဦးစိစစ်မှုများအေ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ကာကွယ်ပုိင်ခွင့် အခွင့်အပေးကုိ အမှန်ေေိှ 

သင့်သူအား ပပးအပ်ေမည့်အစား မေေိှသင့်သူအား ပပးအပ်ခ့ဲပခင်း။ 

၃၅။ ပုေ်မ ၃၄ ပါပပဋ္ဌာန်းချက်များမှအပ အပခားမည်သည့် အပ ကာင်းများပ ကာင့် အပင်မျိုး 

ပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးပျက်ပပယ်ပခင်း မေှိပစေ။ 

၃၆။ ပအာက်ပော်ပပပါ အပပခအပနများတွင် ေဟိုပကာ်မတီသည် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့် 

အခွင့်အပေးကာကွယ်နိုင်သည့် အခွင့်အပေးကုိ ရုပ်သိမ်းေမည်- 

(က) ပုေ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ တိုပ့ါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ ပေေှည်ေိန်းသိမ်းေားနိုင်မှု မေှိပခင်း၊ 

( ခ ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူက ေဟိုပကာ်မတီသို  ့ မျိုးသစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မျိုးသစ်အပေစ် 

ဆက်လက်တည်ေှိေန် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများကို 

နည်းဥပပေပပဋ္ဌာန်းချက်များတွင် သတ်မှတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း တင်ပပနုိင်မှု မေိှပခင်း၊ 

( ဂ ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူက ၎င်း၏ေပုိင်ခွင့်အခွင့်အပေးကုိ ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းေန်အတွက် 

ပပးေန်ေှိသည့် အခွန်အခပပးအပ်ေန် ပျက်ကွက်ပခင်း။  

၃၇။ ပုေ်မ ၃၆ ပါပပဋ္ဌာန်းချက်များမှအပ အပခားမည်သည့်အပပခအပနများတွင်မျှ အပင်မျိုး 

ပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးကုိ ရုပ်သိမ်းပခင်းမေှိပစေ။ 

အခန်း(၉) 

ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ 

၃၈။ မည်သူမဆုိ ကာကွယ်ခွင့်ေေိှေားပသာ အပင်မျိုးသစ်ကုိ ယင်းအပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ခွင့်ပပုချက် 

မေိှဘဲ ပုေ်မ ၂၃ ပါပပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ေပ်ေပ်ကုိ ပောက်ေျက်ကျူးလွန်ပ ကာင်း ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်း 

ခံေလျှင် ေိုသူကုိ အနည်းဆုံးပောင်ေဏ် ပပခာက်လမှ အများဆုံး ပောင်ေဏ် သုးံနှစ်အေိပေစ်ပစ၊ 

အနည်းဆံုးပငွေဏ် ကျပ် ၁၀ သိန်းမှ အများဆံုးပငွေဏ် ကျပ်သိန်း ၅၀ အေိပေစ်ပစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လံုး 

ပေစ်ပစ ချမှတ်နိုင်သည်။   

အခန်း(၁၀) 

အပေွပေွ 

၃၉။ ဤဥပပေအေ တေားစွဲဆိုောတွင် ေဟိုပကာ်မတီ၏ ခွင့်ပပုချက်ကို ကကိုတင်ေယူေမည်။  

၄၀။ ဤဥပပေအေ တေားစဲွဆုိပသာပပစ်မှုနှင့် သက်ဆုိင်သည့် သက်ပသခံပစ္စည်းကုိ တေားရံုးပေှ သုိ့ ့

တင်ပုိေ့န် လွယ်ကူပခင်းမေိှပါက ယင်းသက်ပသခံပစ္စည်းကုိ တေားရံုးပေှသုိ့ ့ တင်ပုိပ့ခင်းမပပုဘဲ မည်က့ဲသုိ ့
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ေိန်းသိမ်းေားပ ကာင်းကုိ အစီေင်ခံစာ သုိမ့ဟုတ် သက်ဆုိင်ော အပခားစာေွက်စာတမ်း အပောက်အေား 

များပေင့် တင်ပပနုိင်သည်။ ယင်းသုိ ့တင်ပပပခင်းကုိ တေားရံုးပေှသုိ့ ့သက်ပသခံပစ္စည်း တင်ပပသက့ဲသုိမှ့တ်ယူကာ 

သက်ဆိုင်ောတေားရံုး၏ ဥပပေနှင့်အညီ စီမံခန်ခ့ွဲပခင်း ပပုနိငု်သည်။ 

၄၁။ အစုိးေဝန်ေမ်းမဟုတ်ပသာ ေဟိုပကာ်မတီအေွဲ ဝ့င်များနှင့် အပင်မျိုးသစ် စစ်ပဆးပခင်းဆုိင်ော 

နည်းပညာပကာ်မတီ အေဲွဝ့င်များသည် ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ေားပသာ စေိတ် ချီးပမှင့်ပငွများကုိ 

ခံစားခွင့်ေှိသည်။ 

၄၂။ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့် အခွင့်အပေးေေှိေန် ပလျှာက်ေားောတွင် လုိအပ်ပသာစစ်ပဆးမှုများ 

ပပုလုပ်ပခင်းအတွက် ကုန်ကျမည့် အခပ ကးပငွများကုိ ပလျှာက်ေားသူက ပပးပဆာင်ပစေမည်။ 

၄၃။ ေဟိုပကာ်မတီသည် ဝန်ကကီးဌာန၏သပဘာတူညီချက်ပေင် ့  အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင် ့ 

အခွင့်အပေးေေှိေန် ပလျှာက်ေားသူက ပပးပဆာင်ေမည့် အခွန်အခများကို သတမ်ှတ်ပပးေမည်။ 

၄၄။ ဤဥပပေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အပကာင်အေည်ပော်ပဆာင်ေွက်ောတွင်-  

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပပေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပပည်ပောင်စု 

အစိုးေအေွဲ ၏့ သပဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေဟိုပကာ်မတီသည် အမိန်ပ့ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန် ကားချက်နှင့် 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကုိ ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

 

ပပည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံပတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအပပခခံဥပပေအေ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ပေးေုိးသည်။ 

 

 

(ပုံ) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ 

ပပည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ် 

 


