
နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ  ့

တာရိင်းတိရ စ္ဆာနန်ှင့်သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးနှင့် 

သဘာဝနယ် ြမများ ထိမ်းသိမ်း ရးဥပ ဒ 

(နိင်င တာ် ငိမဝ်ပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ  ့ဥပ ဒအမတှ ်(၆/၉၄) 

၁၃၅၆ ခနှစ်၊ ကဆနလ်ြပည့် ကျာ် ၁၅ ရက် 

(၁၉၉၄ ခနှစ်၊ ဇန်ွလ ၈ ရက်) 

 နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲသ့ည ် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက ်

သည်။  

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးနှင့်သဘာဝနယ် ြမ 

များ ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။  

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပါယ်သက် 

ရာက် စရမည်- 

 (က) တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များ ဆိသည်မှာ နရငး် ဒသရိှ တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များကိဆိသည်၊ 

 (ခ) တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဆိသည်မှာ နရင်း ဒသအတွင်း သဘာဝအတိင်း ပါက်ဖွား 

ကျက်စား သာ တိရ စ္ဆာန်များ၊ ငှက်များ၊ ပိးမားများ၊ ရ နသတ္တ ဝါများနှင့် 

ယင်းတိ၏့ အထီးမျိုးရည်၊ အမမျိုးဥ၊ သ န္ဓသား လာင်း၊ ဥနှင့် ပိး လာင်းများကိ 

ဆိသည်၊  

 (ဂ) သဘာဝအပင ် ဆိသည်မှာ နရင်း ဒသအတွင်း သဘာဝအတိင်း ပါက် ရာက် 

သာအပင ် ချု၊နွယ်၊ ဝါး၊ ကိမ်၊ သစ်ခွ၊ မ၊ ရ အာက်ရှိအပင်နှင့် ယငး်တိ၏့ 

မျို း စ့များကိဆိသည်၊ 

 (ဃ) သဘာဝနယ် ြမ ဆိသည်မှာ တာရိငး်တိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ၊ သက်ရှိ 

သက်မဲ့ဖွဲ စ့ည်းမများ သိမ့ဟတ် ထင်ရှား သာပထဝီအ နအထားများ တည်ရှိသည့် 

ဒသများကိ အရှည်တည်တ့ ရးအတွက ် ကာကွယ်ထိနး်သိမ်းရန် အလိင့ာှ 

ဤဥပ ဒအရ သတ်မှတ်သည့် နယ် ြမကိဆိသည်၊ 



2 
 

 (င) သက်ရှိသက်မဲ့ဖွဲ စ့ည်းမ ဆိသည်မှာ သက်ရှိသတ္တ ဝါများ၊ သက်မဲ့ရပ်ဝတ္ထ ုများနှင့် 

အပင်များ သဟဇာတြဖစ်လျက် တည်ရှိ နသည့်သဘာဝစနစ်နှင့် ယငး်စနစ် 

ကာင့် ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲ န သာ သဘာဝဝန်းကျင်ကိ ဆိသည်၊ 

 (စ) နရင်း ဒသ ဆိသည်မှာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ သဘာဝအတိင်း ပါက်ဖာွး 

ကျက်စားရာ နယ် ြမနှင့်အပင်များ သဘာဝအတိငး် ပါက် ရာက်ရာနယ် ြမတိက့ ိ

ဆိသည်၊ 

 (ဆ) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ ် ဆိသညမှ်ာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များက ိ မွးြမူထိန်းသိမ်း ပီး 

သ တသန ြပုလပ်နိင်ရန်နှင် ့ အခ ကး ငွယူ၍ အများြပည်သူကည့်ရ လ့လာ 

အပန်း ြဖနိင်ရန်တည် ထာင်ထားသည့် ဥယျာဉ်က ိဆိသည်၊ 

 (ဇ) ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ ် ဆိသည်မှာ သဘာဝအပင်နင့်ှစိက်ပျိုးထား သာ အပင်များကိ 

ထိန်းသမ်ိး ပီး သ တသနြပုလပ်နိင်ရန်နှင့် အခ ကး ငွယူ၍ အများြပည်သူ 

ကည့်ရ လ့လာအပန်း ြဖနိင်ရန ်တည် ထာငထ်ားသည့် ဥယျာဉ်ကိဆိသည်၊   

 (စျ) သစ် တာနယ် ြမ ဆိသည်မှာ သစ် တာဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်းထားသည့် ကို းဝိင်း 

တာနှင့် သတ်မှတ် ကြငာထားသည့် ကို းြပင်ကာကွယ် တာတိကိ့ ဆိသည်၊  

 (ည) ကာ်မတီ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်း သာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝ 

အပင်များကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ ထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီကိ 

ဆိသည်၊  

 (ဋ) ကီးကပ် ရးအဖွဲ  ့ ဆိသညမှ်ာ  ဤဥပ ဒအရ တည် ထာင်ထားသည့် 

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ ်ကီးကပ် ရးအဖွဲ က့ိ ဆိသည်၊  

  (ဌ) ဝန်ကီး ဆိသည်မှာ သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးကိဆိသည်၊ 

 (ဍ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဆိသည်မှာ သစ် တာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်က ိ

ဆိသည်၊ 

 (ဎ) သစ် တာအရာရိှ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒပါလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ရန ်

လဲအပ်ထား သာ  သစ် တာဦးစီးဌာန၏ မို န့ယ်အကီးအကဲအဆင့်မှ ညန်ကား 

ရးမှူ းအဆင့် ထိအဆင့်ဆင့် သာ အရာရှိများကိ ဆိသည်၊ 

 (ဏ) သစ် တာဝန်ထမ်း ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒပါ လပ်ငန်းတာဝန်များက ိ ထမ်း ဆာင ်

ရန်လဲအပ်ထား သာ သစ် တာဦးစီးဌာန၏ တာကပ်အဆင့်မှ ညန်ကား 

ရးမှူးချုပ်အဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့် သာ ဝန်ထမ်းများက ိဆိသည်၊ 
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အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ 

 (က) အစိးရ၏ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ မူဝါ ဒကိ 

အ ကာင် အထည် ဖာ်ရန်၊ 

 (ခ) အစိးရ၏ သဘာဝနယ် ြမများ ထိန်းသိမ်း ရးဆင်ိရာမူဝါဒကိ အ ကာင်အထည ်

ဖာ်ရန်၊ 

 (ဂ) တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ၊ သက်ရှိသက်မဲ့ ဖွဲ စ့ည်းမများနှင့် ရာသီ 

အလိက် ဒသ ြပာင်း ရက့ျက်စား လ့ရှိ သာ ငှက်များကိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း 

ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိင်င တာ်က လက်ခသ ဘာတူ သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (ဃ) မျိုးသဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရိှသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ သဘာဝအပင်များနှင့် 

ယင်းတိ၏့ နရင်း ဒသများကိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်၊  

 (င) သဘာဝသိပ္ပဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများကိ အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်၊  

 (စ) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်များ တည် ထာင်ြခင်းြဖင့် တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကိ ကာကွယ်ရန်၊ 

အခန်း(၃) 

ကာ်မတီဖဲွစ့ည်းြခင်းနှင့်လပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ အစိးရအဖဲွသ့ည် - 

 (က) အာက်ပါပဂ္ဂို လ်များ ပါဝင် သာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ 

ကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ ထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီကိဖဲွစ့ည်းရမည်- 

  (၁) ဝန် ကီး ဥက္က ဌ 

   သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန 

  (၂) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာနများ၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း အဖဲွဝ့င်များ 

   များမှ ကိယ်စားလှယ်များ 

  (၃) သက်ဆိင်ရာပညာရှင်များ၊ ကမ်းကျင်သူများ အဖဲွဝ့င်များ 

  (၄) ဥက္က ဌကတာဝန် ပးအပ်သူ အတွင်း ရးမှူး 
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 (ခ) လိအပ်လင် ကာ်မတီတွင် ဒတိယဥက္က ဌ၊ တဲွဖက်အတွင်း ရးမှူးတိကိ့ သတ်မှတ် 

နိင်သည်။ 

၅။ အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာ်မတီအဖဲွဝ့င်သည် ဝန်ကီးကသတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့် ငွကိ 

ခစားခွင့်ရိှသည်။ 

၆။ ကာ်မတီ၏လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

 (က) ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် 

လမ်းညန်ြခင်း၊  

 (ခ) အစိးရက တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများ 

ချမှတ်နိင်ရန် အကြပုတင်ြပြခင်း၊ 

 (ဂ) အစိးရက သဘာဝနယ် ြမများ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်နိင်ရန် 

အကြပု တင်ြပြခင်း 

 (ဃ) သဘာဝနယ် ြမများ သတ်မှတ် ရးနှင့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် 

တည် ထာင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ညိနင်း 

ပးြခင်း၊ 

 (င) တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ 

ထိန်းသိမ်း ရး ဆိင်ရာလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မကိ ကီးကပ်ြခင်း၊  

 (စ) မျို းသဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရိှသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယ် 

ရးအတွက် လမ်းညန်ြခင်း၊ 

 (ဆ) သဘာဝသိပ္ပဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

လမ်းညန်ြခင်း၊ 

 (ဇ) နိင်ငြခားတိင်းြပည်များ၊  အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်းများ၊ ဒသဆိင်ရာအဖဲွ ့

အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

အခန်း(၄) 

သဘာဝနယ် ြမများသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် 

ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်များ တည် ထာင်ြခင်း 

၇။ သဘာဝနယ် ြမအမျို းအစားများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

 (က) သိပ္ပ ကိုးဝိင်း၊ 
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 (ခ) အမျို းသားဥယျာဉ်၊ 

 (ဂ) အ ဝါအမျို းသားဥယျာဉ်၊ 

 (ဃ) သဘာဝကိုးဝိင်း၊ 

 (င) တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမ့ဲ တာ၊ 

 (စ) ဘူမိရူပထူးြခားသည့်ကိုးဝိင်း၊ 

 (ဆ) ဝန်ကီးကသတ်မှတ် သာ အြခားသဘာဝကိုးဝိင်း။ 

၈။ ဝန်ကီးသည်- 

 (က) အစိးရအဖဲွ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် မည်သည့် ဒသတွင်မဆိ ဤဥပ ဒ၏ 

ရည်ရွယ်ချက် အလိငှ့ာ လိအပ်လင် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍- 

  (၁) သဘာဝနယ် ြမများကိ အမျို းအစားအလိက် သတ်မှတ်နိင်သည်၊ 

  (၂) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်များကိ တည် ထာင်နိင်သည်။ 

 (ခ) သစ် တာနယ် ြမမှအပ အြခားအစိးရဌာန သိမ့ဟတ် အစိးရအဖဲွအ့စည်းတစ်ခခ၏ 

စီမခန်ခဲွ့မ အာက်တွင်ရိှ သာ ြမတွင် ပဒ်မခဲွ(က)အရ သတ်မှတ်တည် ထာင်လိပါက 

သက်ဆိင်ရာအစိးရ ဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်းနှင့် ကိုတင်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ဂ) ပဂ္ုိဂ လ်သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိကအဖဲွအ့စည်းက စိက်ပျို းလပ်ကိင်ခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားခွင့်၊ 

အသးြပုခွင့်၊ အကျိုးခစားခွင့်၊ ဆက်ခခွင့် သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းပိင်ခွင့်ရိှ သာ ြမတွင် 

ပဒ်မခဲွ(က)အရ သတ်မှတ်တည် ထာင်လိပါက တည်ဆဲ ြမသိမ်းယူြခင်းဆိင်ရာ 

ဥပ ဒများနှင့်အညီ ြမသိမ်းယူ ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနနှင့် ကိုတင်ညိနင်း 

ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ဃ) မည့်သည့်နယ် ြမ၊ မည်သည့်နယ်နမိတ်အတွင်း ပဒ်မခဲွ(က)အရ သတ်မှတ်တည် ထာင် 

ရန်ရည်ရွယ် ကာင်း သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ကိုတင် ကြငာရမည်၊ 

 (င) ပဒ်မခဲွ(က)အရ သတ်မှတ်တည် ထာင်မည့် သက်ဆိင်ရာ နယ် ြမ ဒသရိှ အများြပည်သူ 

တိ၏့ အခွင့်အ ရး ထိခိက်နစ်နာမများကိ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စစမ်း 

စစ် ဆး ရးနှင့် နယ် ြမသတ်မှတ် တည် ထာင် ရး လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် 

ပဏာမစိစစ် ရးအဖဲွကိ့ ဖဲွစ့ည်း၍ တာဝန် ပးရမည်။ 

၉။ ဝန်ကီးသည် အစိးရအဖဲွ၏့သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်- 

 (က) ပဒ်မ ၈ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝနယ် ြမတစ်ခ၏ ဧရိယာတစ်ခလးကိြဖစ် စ၊ 

တစ်စိတ် တစ် ဒသကိြဖစ် စ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အမျို းအစား ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုနိင်သည်၊ 
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 (ခ) ပဒ်မ ၈ အရ တည် ထာင်ထားသည့် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်၏ 

ဧရိယာ တစ်ခလးကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

၁၀။ ဝန်ကီးသည်- 

 (က) ပဒ်မ ၈ အရ တည် ထာင်ထားသည့် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ 

တစ်ခချင်းအလိက် ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန ် ကီးကပ် ရးအဖွဲက့ိဖဲွစ့ည်း၍ လပ်ငန်း 

တာဝန်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။   

 (ခ) ကီးကပ် ရးအဖဲွကိ့ လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင် 

သည်။ 

၁၁။ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်သည် ပဒ်မ ၈ အရ သတ်မှတ်တည် ထာင်မည့် နယ် ြမ ဒသရိှ အများ 

ြပည်သူတိ၏့ အခွင့်အ ရးထိခိက် နစ်နာမများအတွက် သင့် လျာ် သာ အခွင့်အ ရးများ၊ အကျို းခစား 

ခွင့်များကိ ဝန်ကီး၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၂။ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်သည် ဝန်ကီး၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်- 

 (က) သဘာဝနယ် ြမအတွင်း လးဝတားြမစ်ထား သာ ဒသမှအပ သိပ္ပဆိင်ရာ သ တသနြပ  ု

လပ်ြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကည့်ရ လ့လာြခင်းနှင့် အပန်း ြဖြခင်းတိကိ့ စည်းကမ်း 

ချက်များ သတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်၊ 

 (ခ) သဘာဝနယ် ြမများအတွင်းသိ ့ ြပင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှ အန္တရာယ်မကျ ရာက် စရန်နှင့် ထိခိက် 

နှာင့်ယှက် မများမရိှ စရန် လိအပ် သာအစီအမများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်၊ 

 (ဂ) တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကိ နိင်ငြခားတိင်းြပည်များနှင့် အလဲအလှယ်ြပ  ု

လပ်နိင်သည်။ 

၁၃။ ညန်ကား ရးမှ းူချုပ်သည်- 

 (က) သဘာဝနယ် ြမများအတွင်း တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ အရှည်တည်တ့ န စ ရးအတွက် 

ဦး ရအချိုးအစားမတ စရန် ဖမ်းဆီးြခင်း၊ သတ်သင်ြခင်းြပုရန် အစီအမများ ချမှတ် 

ဆာင်ရွက်နိင်သည်၊ 

 (ခ) ပဒ်မ ၈ အရ တည် ထာင်ထားသည့် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်အတွင်း 

ကည့်ရ လ့လာ အပန်း ြဖသူများက လိက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကိ သတ်မှတ်ပီး 

အများြပည်သူသိရိှရန် ကြငာထားရမည်။ 

၁၄။ သစ် တာဦးစီးဌာနသည် ကာ်မတီကြဖစ် စ၊ ဝန်ကီးကြဖစ် စ ချမှတ် သာ လမ်းညန်ချက်များနှင့် 

အညီ သဘာဝနယ် ြမအမျိုးအစားအလိက် အာက်ပါလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်- 
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 (က) သိပ္ပ ကိုးဝိင်းအတွင်း သဘာဝပညာဆိင်ရာ ြဖစ်စဉ် ြပာင်းလဲမများကိ သ တသနြပု 

လပ်ရန် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

 (ခ) အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်း သက်ရိှသက်မ့ဲဖဲွစ့ည်းမများကိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် 

သဘာဝအ နအထားကိ ထိခိက်ပျက်စီးမမရိှ စဘဲ သ တသနြပုလပ်နိင်ရန်နှင့် အများ 

ြပည်သူကည့်ရ လ့လာ အပန်း ြဖနိင်ရန် ခွင့်ြပ ြုခင်း၊ 

 (ဂ) အ ဝါမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်း သဘာဝအတိင်း ပါက်ဖွားကျက်စား န သာ သတ္တ ဝါများ၊ 

ယင်းတိ၏့ နရင်း ဒသများြဖစ် သာ သန္တာ ကျာက်တန်းများ၊ ကျာက်ပန်း ကျာက်ခက် 

များ၊ ရညိ ရ မှာ်များနှင့် ကမ်း ြခတစ် လာက်နှင့် ြမစ်ဝများတွင် ပါက်ဖွားကျက်စား 

သည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ ယင်းတိ၏့ နရင်း ဒသများကိ သဘာဝအတိင်းတည်ရိှ န 

စရန် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

 (ဃ) သဘာဝကိးုဝိင်းအတွင်း ထူးြခားထင်ရှား သာ သဘာဝအပင်များနှင့် သဘာဝအတိင်း 

ဆင့်ကဲြဖစ် ပ န သာ သက်ရိှသက်မ့ဲဖဲွစ့ည်းမများ အရှည်တည်တ့ န စရန် ကာကွယ် 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

 (င) တာရိင်းတိရစ္ဆာန် ဘးမ့ဲ တာအတွင်း တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ အ နှင့်အယှက် ကင်းရှင်း 

စွာကျက်စားနိင်ရန် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် ရာသီအလိက် ဒသ ြပာင်း ရ ့ကျက်စား 

လ့ရိှ သာငှက်များ ရာက်ရိှရပ်နားရာ ရတိမ် ဘးမ့ဲ တာကိ ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (စ) ဘူမိရူပ ထူးြခားသည့်ကိးုဝိင်းအတွင်း ထူးြခားလှပသည့် သဘာဝအ နအထားများနှင့် 

ရိးရာဓ လ့များြဖင့် ထင်ရှားသသည့် ဒသများကိ ထိန်းသိမ်းြခင်း။ 

အခန်း (၅) 

ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ 

၁၅။ ညန်ကား ရးမှ းူချုပ်သည် ဝန်ကီး၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်- 

 (က) မျိုးသန်းမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရမည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များကိ အာက်ပါအမျိုးအစား 

အတိင်း သတ်မှတ် ကြငာရမည်- 

  (၁) လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ၊  

  (၂) သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ၊ 

  (၃) ရာသီအလိက်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ၊ 
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 (ခ) မျိုးသဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရမည့် သဘာဝအပင်အမျိုးအမည်နှင့် နရာ ဒသကိ 

သတ်မှတ် ကြငာရမည်၊ 

 (ဂ) ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များအား ကာကွယ်ရမည့် အစီအမ 

များချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ဃ) ကာကယ်ရန်သတ်မှတ်မည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များမှာ အြခားအစိးရဌာန 

သိမ့ဟတ် အစိးရအဖဲွအ့စည်း၏ စီမခန်ခဲွ့မ အာက်တွင်ရိှ နပါက သက်ဆိင်ရာဌာန 

သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

၁၆။ ညန်ကား ရးမှ းူချုပ်သည် ဝန်ကီး၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်- 

 (က) လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များကိ သိပ္ပဆိင်ရာ သ တသနြပုလပ်နိင် ရး 

အတွက် သ တသနြပုလပ်ခွင့်ရ သာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖဲွအ့စည်း သိမ့ဟတ် အစိးရ 

မဟတ် သာအဖဲွအ့စည်းအား စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ဖမ်းဆီးခွင့်၊ လက်ဝယ်ထား 

ခွင့်ြပုနိင်သည်၊ 

 (ခ) ကာကွယ်ထားသည့် သဘာဝအပင်ကိ သိပ္ပဆိင်ရာ သ တသနြပုလပ်နိင် ရးအတွက် 

သ တသနြပ  ု လပ်ခွင့်ရသူအား စမ်းသပ်ြခင်း၊ မျိုးပွားြခင်းြပုနိင်ရန် ထိန်းသိမ်းထားသည့် 

သဘာဝနယ် ြမမှ ထတ်ယူ ခွင့်၊ သယ် ဆာင်ခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားခွင့် ြပုနိင်သည်။ 

၁၇။ ညန်ကား ရးမှ းူချုပ်သည် - 

 (က) သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် ရာသီအလိက် ကာကွယ်ထားသည့် 

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များအနက် စီးပွား ရးအလိငှ့ာ မွးြမူနိင် သာ တာရိင်းတိရစ္ဆာန် 

အမျိုးအမည်ကိ ထတ်ြပန် ကြငာနိင်သည်၊ 

 (ခ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ ထတ်ြပန် ကြငာထားသည့် စီးပွား ရးအလိငှ့ာ မွးြမူနိင် သာ 

တာရိင်း တိရ စ္ဆာန်က ိ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ဖမ်းဆီးခွင့်၊ မွးြမူခွင့် 

သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းခွင့်ြပုနိင်သည်၊ 

 (ဂ) သာမန်ကာကွယ်ထားသည် ့ တာရိငး်တိရ စ္ဆာန်နှင့် ရာသီအလိက် ကာကွယ ်

ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များကိ ဝါသနာအရလည်း ကာင်း၊ ရိးရာဓ လ့ထးစ 

အရလည်း ကာင်း မွးြမူြခင်းကိ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်၊ 

 (ဃ) သဘာဝနယ် ြမနှင့်ကပ်လျက်ရိှသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ဒသအတွင်း လိအပ်လင ်

မည်သည့်တိရ စ္ဆာန်ကိမဆိ မွးြမူသူအား သဘာဝနယ် ြမအတွင်း ရာဂါကူးစက် 
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ြခင်းနှင့် မျိုးရိးဗီဇ ရာယှက်ြခင်းမှ ကာကွယ်နင်ိရန် သင့် လျာ်သည့် အစီအမများ 

ချမှတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ညန်ကားြခင်းြပုနိင်သည်။ 

၁၈။ (က) ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည ်စီးပွား ရးအလိငှ့ာ မွးြမူခွင့်ြပုထား သာ တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊ ယင်း၏အစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ ဝန်ကီး၏သ ဘာတူညီချက ်

ြဖင့် ြပည်ပသိ ့တင်ပိခွ့င့်ြပုရန် ထာက်ခချက် ပးနိင်သည်၊ 

 (ခ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က တာဝန်လဲအပ်ထားသည့် သစ် တာအရာရှိသည ်

အမဲလိက်ခင့်ွ သိမ့ဟတ် စီးပွား ရးအလိငှ့ာ  မွးြမူခွင့်ြပုထား သာ တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊ ယင်း၏အစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ မို န့ယ် ကျာ်၍ သယ်ယူ 

ရ ့ ြပာင်းရန ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

 

အခန်း (၆) 

အမဲလိက်ြခင်း 

၁၉။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပသ်ည် သဘာဝနယ် ြမအတွင်းရှိ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့် 

ကာကွယ်ထား သည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များမှအပ အြခား တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များကိ 

အမဲလိက်သူအား စည်းကမ်း ချက်များသတ်မှတ်၍ အမဲလိက်ခွင့်လိင်စင ် ထတ် ပး 

နိင်သည်။ 

၂၀။ အမဲလိက်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည-် 

 (က) သတ်မှတ်ထား သာ အမဲလိက်ခွင့်လိင်စင်ခကိ ပး ဆာင်ရမည်၊ 

 (ခ) အမဲလိက်ခင့်ွလိငစ်င် စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်၊ 

 (ဂ) သစ် တာဦးစီးဌာန၏ စစ် ဆးမကိ ခယူရမည်။ 

အခန်း (၇) 

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့်ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်တည် ထာင်လပ်ကိင်ခွင့် 

၂၁။ ဝန် ကီးသည်အစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတညီူချက်ြဖင့်- 

 (က) ပဒ်မ ၈ အရ တည် ထာင်ထားသည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒ 

ဥယျာဉ်ကိ နိင်င တာ်၏အကျိုးစီးပွားအလိငှ့ာ အစိးရနှင့် အြခားမည်သည့်ပဂ္ုိဂ လ် 

သိမ့ဟတ် မည်သည့် စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းကမဆိ ဖက်စပ်လပ်ကိင်ရန်ြဖစ် စ၊ 
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ပဂ္ဂ လ်တစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ် စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းတစ်ခခက လပ်ကိင်ရန်ြဖစ် စ၊ 

သတ်မှတ်ထား သာ နည်းလမ်းများနှင့်အည ီ လာက်ထားြခင်းက ိ စည်းကမ်း 

ချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်၊ 

 (ခ) ပဂ္ဂလိကပိင ် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ တည် ထာင ်

လပ်ကိင်လိ ကာင်း သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အည ီ လာက်ထားြခင်းက ိ

စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

၂၂။ ဝန်ကီးသည-် 

 (က) ပဒ်မ ၂၁ ပဒ်မခဲွ(က)အရ တည် ထာင်လပ်ကိင်ခွင့်ြပုထား သာ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် 

သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ လိအပ်လင် တစ်ခချင်းအလိက် ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန် 

ကီးကပ် ရး အဖဲွကိ့ဖဲွစ့ည်း၍ လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ် ပးရမည်၊ 

 (ခ) ကီးကပ် ရးအဖဲွကိ့ လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း 

ြပုနိင်သည်။ 

၂၃။ ပဒ်မ ၂၁ အရ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ တည် ထာင်လပ်ကိင်ခွင့် 

ရရိှသူသည် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှရန် ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ထသိ ့သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်း 

များနှင့်အညီ လာက်ထားရမည်။ 

၂၄။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်သည်- 

 (က) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် လပ်ငန်းလိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့်လပ်ငန်း လိအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မရိှမရိှ 

စိစစ် ပီး လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် လိင်စင်ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း 

ြပုနိင်သည်၊ 

 (ခ) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် စည်းကမ်း 

ချက်များကိ သတ်မှတ် ပးရမည်၊ 

 (ဂ) လပ်ငန်းလိင်စင်ရရိှသူက လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိ ဖာက်ဖျက်လင် 

ဝန် ကီး၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် လပ်ငန်းလိင်စင်ကိ ကာလအကန်အ့သတ်ြဖင့် 

ရပ်သိမ်းြခင်း သိမ့ဟတ် လိင်စင်ကိ ပယ်ဖျကြ်ခင်း ြပုနိင်သည်။ 

၂၅။ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည ်- 

 (က) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ငန်းလိင်စင် စည်းကမ်းချက ်

များကိ လိက်နာရမည်၊ 
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 (ခ) လပ်ငန်းလိင်စင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခွနအ်ခများကိ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်း 

များနှင့်အညီ ြမန်မာ ငွြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နိင်ငြခား ငွြဖင့်လည်း ကာင်း 

ပးသွင်းရမည်၊ 

 (ဂ) လပ်ငန်းလိင်စင် သက်တမ်းမကန်ဆးမ ီ သဆးလင ် ယင်း၏တရားဝင်ဆက်ခ 

သူကသတ်မတ်ှသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ထသိ ့ လာက ်

ထားရမည်။ 

အခန်း (၈) 

မှတ်ပတင်ြခင်း 

၂၆။ (က) ဤဥပ ဒ အာဏာမတည်မီက လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ 

အစိတ်အပိင်းကိ အမှတ်တရပစ္စညး်အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ရိးရာဓ လ့ထးစအရ 

လည်း ကာင်း လက်ဝယ်ထားသူ သိမ့ဟတ် ဝတ်စားဆင်ယင်သူသည် သစ် တာ 

ရးရာဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်သစ် တာဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပတင်ရမည်၊ 

  

 (ခ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ မတ်ှပတင်ထားသူထမှ ရိးရာဓ လ့ထးစအရ ဆက်ခရရိှသူမအှပ 

အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင် ့ လဲ ြပာင်းလက်ခရရိှသူသည် သစ် တာ ရးရာဝန် ကီး 

ဌာနကသတ်မှတ် သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အည ီ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်သစ် တာ 

ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပတင်ရမည်၊ 

 (ဂ) ဤဥပ ဒ အာဏာတည် ပီး နာက ် လးဝကာကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန်က ိသ တသနြပုလပ်နိင် ရးအတွက ်ပဒ်မ ၁၆ ပဒ်မခွဲ(က)အရ ဖမ်းဆီး 

ခွင့်၊ လကဝ်ယ်ထားရ သာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ အ့စည်း သိမ့ဟတ် အစိးရ 

မဟတ် သာအဖဲွအ့စည်းသည် ယင်း တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အပိင်းကိ 

သ တသနြပုလပ်ရန်ြဖစ် စ၊ အမှတ်တရ ြဖစ် စ၊ လက်ဝယ်ထားရိှလိလင ်

သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်နည်း လမ်းများနှင့်အညီ မှတ်ပ 

တင်ရမည်။ 

၂၇။ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က မှတ်ပတင်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ရန ်

လဲအပ်ထား သာ သစ် တာအရာရိှသည်- 



12 
 

 (က) ပဒ်မ ၂၆ အရ မှတ်ပတင် ပးရန် လာက်ထားချက်ကိ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်း 

များနှင့်အညီ စိစစ် ပီးမှတ်ပတင်ြခင်း၊ သိမ့ဟတ် မှတ်ပတင် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း 

ြပုနိင်သည်၊ 

 (ခ) ပဒ်မခဲွ(က)အရ မှတ်ပတင်ပါက လာက်ထားသူအား မှတ်ပတင်လက်မှတ် ထတ် ပး 

ရမည်။  

အခန်း (၉) 

စီမခန်ခ့ွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း 

၂၈။ သစ် တာဝန်ထမ်းများသည ် စီမခန်ခဲွ့ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူနိင်ရန်အလိင့ှာ 

ရှာ ဖွြခင်း၊ သက် သခပစ္စည်း သိမ်းဆည်းြခငး်၊ စီမခန်ခဲွ့ြခငး်တိနှ့င့် စပ်လျဉ်း၍ 

သတ်မှတ်သည့်နည်းလမး် များနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၉။ သစ် တာအရာရှိသည ် သဘာဝနယ် ြမအတွင်းြဖစ် စ၊ အစိးရကစီမအပ်ချုပ်သည့် 

သိမ့ဟတ် အစိးရက အစရှယ်ယာ မတည် ငွရင်းပါဝင်သည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် 

ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်အတွင်းြဖစ် စ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်က ိ ကျူးလွန်သူအား 

ဒဏ် ကး ငွ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ ပး ဆာင် စရန ် စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ အမိန်ခ့ျမှတ ်

နိင်သည-် 

 (က) အများြပည်သူ ကည့်ရ လ့လာခွင့် ြပုထား သာ နရာသိ ့ သတ်မှတ်သည့် 

စည်းကမး်နှင့် မညီညွတ်ဘ ဲဝင် ရာက်ြခင်း၊  

 (ခ) အများြပည်သူ ကည့်ရ လ့လာအပန်း ြဖခွင့် ြပုထား သာ နရာမှအပ တားြမစ ်

ထား သာ နရာသိ ့ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲကျူး ကျာ်ဝင် ရာက်ြခင်း၊ 

 (ဂ) လူတိ ့ မွးြမူထား သာ တိရ စ္ဆာန်က ိ စားကျက်ချြခင်း၊ လတ် ကျာငး်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက် စြခင်း၊ 

 (ဃ) ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များကိ ချာက်လှန်ြ့ခင်း သိမ့ဟတ် တမင ်

အ နှာင့်အယှက် ပးြခင်း၊ 

 (င) သဘာဝအပင်နှင့် စိက်ပျို းထားသည့် အပင်တစ်မျို းမျို းကိ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲ

ခူးဆတ်ွြခင်း သိမ့ဟတ ်ချို းဖဲ့ြခင်း၊ 

၃၀။ သစ် တာအရာရှိသည ် သဘာဝနယ် ြမအတွင်းြဖစ် စ၊ အစိးရကစီမအပ်ချုပ်သည့် 

သိမ့ဟတ် အစိး ရက အစရှယ်ယာမတည် ငွရငး် ပါဝင်သည် ့တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ ်သိမ့ဟတ် 
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ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် အတွင်းြဖစ် စ အာက်ပါြပုလပ်မ တစ်ရပရ်ပ်ကိ ကျူးလွန်သူအား 

ဒဏ် ကး ငွ ကျပ ်၅၀၀၀ အထိ ပး ဆာငရ်န် စမီခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ အမိန်ခ့ျမှတ်နိင်သည်- 

 (က) လးဝတားြမစ်ထား သာ နရာသိ ့ခွင့်ြပုချက်မရိှဘ ဲဝင် ရာက်ြခင်း၊ 

 (ခ) ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲရပ်ရှင ်သိမ့ဟတ် ဗီဒီယိရိက်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ြမကိတူးဆွြခင်း၊ ထွန်ယက်စိက်ပျိုးြခင်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းတစ်ခခလပ်ကိင ်

ြခင်း၊ 

 (ဃ) စိက်ပျိုးထားသည့် အပင်တစ်မျိုးမျိုးကိ ထတ်ယူြခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း သိမ့ဟတ် 

တစ်နည်းနည်းြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

၃၁။ သစ် တာအရာရိှသည် ရာသီအလိက် ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ 

တားြမစ်ထားသည့် ရာသီအတွင်း ခွင့်ြပုချက်မရိှဘ ဲ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ အမဲလိက်ြခင်း၊ 

အနာတရြဖစ် စြခင်း သိမ့ဟတ် စီးပွား ရးအလိငှ့ာ မွးြမူြခင်းြပုလပ်သူအား 

ဒဏ် ကး ငွ ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ ပး ဆာင် စရန် စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိငရ်ာ အမိန်ခ့ျမှတ်နိင် 

သည်။ 

၃၂။ သစ် တာအရာရှိသည-် 

 (က) စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာ အမိန်ခ့ျမှတ်သည့်အခါ သဘာဝနယ် ြမမှြဖစ် စ၊ အစိးရကစီမ 

အပ်ချုပ်သည့် သိမ့ဟတ် အစိးရက အစရှယ်ယာ မတည် ငွရင်း ပါဝင်သည် ့

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်မှြဖစ် စ ထွက်ရိှ သာပစ္စည်းများကိ 

ြပည်သူ ့ဘ ာအြဖစ် သိမ်းဆညး်ရမည်၊ 

 (ခ) ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ် သိမ်းဆညး် သာပစ္စည်းကိ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် 

အညီ စီမခန်ခဲွ့ရမည်။ 

 

 

အခန်း (၁၀) 

အယူခြခင်း 

၃၃။ သစ် တာအရာရိှက ချမှတ်သည့် စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာအမိန်ကိ့ မ ကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန် ့

ချမှတ်သည့် နမှ့ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ထ အယူခနိင်သည်။  

၃၄။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ၏် ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 
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အခန်း (၁၁) 

ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၃၅။ မည်သူမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း 

ခရလင် ထိသူအား ထာငဒ်ဏ် ၃ နှစ်အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ ် စချမှတ်ရမည-် 

 (က) လိင်စင်မရရှိဘ ဲအမဲလိက်ြခင်း၊ 

 (ခ) အမဲလိက်ခင့်ွလိငစ်င်စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချိုး ဖာက်ြခင်း၊ 

 (ဂ) သာမန်ကာကွယ်ထားသည် ့ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲ စီးပွား ရး 

အလိင့ှာ မွးြမူြခင်း၊ 

 (ဃ) သဘာဝနယ် ြမအတွင်း ရထ၊ လထကိ တမင ်ညစ်ညမ်း စြခင်း၊ ရစီး ရလာ 

ပျက်စီး စြခင်း သိမ့ဟတ် ရတွင်အဆိပ်ခပ်ြခင်း၊ 

 (င) သဘာဝနယ် ြမအတွင်း အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် စ သာ ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ ဓာတ်သတ္တ ု 

အညစ်အ ကးကိြဖစ် စ လက်ဝယ်ထားြခင်း သိမ့ဟတ် စွန်ပ့စ်ြခင်း၊ 

 (စ) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ လပ်ငန်းလိင်စင်မရှိဘဲ 

တည် ထာင်လပ ်ကိင်ြခင်း။ 

၃၆။ မည်သူမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်း 

ခရလင် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၅ နှစ်အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် ကျပ် ၃၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမတ်ှရမည-် 

 (က) သာမန်ကာကွယ်ထားသည် ့ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲ သတ်ြဖတ ်

ြခင်း၊ အမဲလိက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အနာတရြဖစ် စြခင်း၊ ယင်း တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် 

ကိြဖစ် စ၊ ယငး်၏ အစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ 

ရာင်းချြခင်း၊ သယ် ဆာင်ြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

 (ခ) ကာကွယ်ထားသည့် သဘာဝအပင်တစ်မျို းမျိုးကိ သတ်မတ်ှထားသည့် နရာ ဒသ 

အတွင်း ခငွ့်ြပုချက်မရှိဘ ဲထတ်ယူြခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း သိမ့ဟတ် တစ်နည်းနည်း 

ြဖင့် ဖျက်ဆးီြခငး်၊ 

 (ဂ) သဘာဝနယ် ြမအတွင်း သက်ရိှသက်မ့ဲ ဖွဲ စ့ည်းမကိြဖစ် စ၊ သဘာဝအ နအထား 

တစ်ခခကိြဖစ် စ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 
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 (ဃ) သဘာဝနယ် ြမ နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား  တစ်ခခကိြဖစ် စ၊ အစိးရကစီမ 

အပ်ချုပ်သည့် သိမ့ဟတ်အစိးရက အစရှယ်ယာမတည် ငွရငး် ပါဝင်သည် ့

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်၏ နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား 

တစ်ခခကိြဖစ် စ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘ ဲ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း၊ ရ ့ ြပာင်းြခင်း၊ 

ဖျက်ဆီးြခင်း သိမ့ဟတ် ပသ ာန်ပျက် စရန် ြပုလပ်ြခင်း။ 

၃၇။ မည်သူမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၇ နှစ်ထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် ကျပ် ၅၀၀၀၀ 

အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမတ်ှရမည-် 

 (က) လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ 

အမဲလိက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အနာတရြဖစ် စြခင်း၊ ယင်း တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ 

ြဖစ် စ၊ ယင်း၏အစိတ ် အပိင်းကိြဖစ် စ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘ ဲ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ 

ရာင်းချြခင်း၊ သယ် ဆာင်ြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

 (ခ) လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊ ကာကွယ်ထားသည် ့

သဘာဝအပင်ကိြဖစ် စ၊ ယင်းတိ၏့ အစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 

၏ ထာက်ခချက်မရိှဘဲ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း။ 

၃၈။ ပဒ်မ ၃၆ ပဒ်မခွဲ(က)  သိမ့ဟတ် ပဒ်မ ၃၇ ပဒ်မခွဲ(က)ပါ  ြပဌာနး်ချက်သည်- 

 (က) သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်သိမ့ဟတ် ရာသီအလိက် ကာကွယ် 

ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အပိင်းကိ အမှတ်တရပစ္စည်း အြဖစ်လည်း 

ကာင်း၊ ရိးရာဓ လ့ထးစအရလည်း ကာင်း၊ လက်ဝယ်ထားြခင်း သိမ့ဟတ် 

ဝတ်စားဆင်ယင်ြခင်းနှင့် မသက်ဆိင် စရ၊ 

 (ခ) လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အပိင်းကိ ပဒ်မ ၂၇ 

ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ ထတ် ပး သာ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ြဖင့် လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း 

သိမ့ဟတ် ဝတ်စား ဆင်ယင်ြခင်းနှင့် မသက်ဆိင် စရ၊ 

 (ဂ) ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အပိင်းြဖင့် ဖာ်စပ် ပီး သာ 

ဆးဝါးကိ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ အသးြပုြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ သယ် ဆာင်ြခင်း 

သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်း ြခင်းနှင့် မသက်ဆိင် စရ။ 

၃၉။ တရားရးသည ် ဤဥပ ဒအရ တရားစွဲဆိတင်ပိ ့ သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပနှ်င့်စပ်လျဉး်၍ 

ြပစ်မထငရှ်ား တွရ့ှိလင ်သက်ဆိင်ရာြပစ်မအတွက ်ချမှတ်ရမည့်ြပစ်ဒဏ်အြပင-် 
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 (က) ြပစ်မကျူးလွန်သူ ကာင့် သစ် တာဦးစီးဌာန၏ ပစ္စည်းဆးရးမတန်ဖိးကိ 

သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ လျာ် ကး ပး ဆာင် စရန် အမိန်ခ့ျမှတ်နိငသ်ည်၊ 

 (ခ) ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ သဘာဝအပင်များနှင့် ယငး်တိ ့

၏အစိတ်အပိင်းများကိ ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ် သိမ်းဆညး် ပီး သစ် တာဦးစီးဌာန 

သိ ့လဲ ြပာင်း ပးရမည်၊ 

 (ဂ) ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့်ယာဉ်၊ တိရ စ္ဆာန်နှင့် အြခားပစ္စည်း၊ ကိရိယာများကိ ြပည်သူ ့

ဘ ာအြဖစ်သိမ်းဆည်းရန် အမိန်ခ့ျမှတ်နိင်သည်။ 

အခန်း (၁၂) 

အ ထွ ထ ွ

၄၀။ The Wifd Life Protection Act, 1936 အရ ကြငာထားသည့် တာရိင်း 

တိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာများကိ ဤဥပ ဒအရ သဘာဝနယ် ြမအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် 

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန ် ဘးမဲ့ တာများြဖစ ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 

၄၁။ ဤဥပ ဒအရ တရားစဲွဆိတင်ပိ ့ သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက် သခ 

ပစ္စည်းသည် တရားရး ရှ သိ့တ့ငပိ်ရ့န် မလွယ်ကူ သာ ပစ္စည်းြဖစ်ပါက ယင်းသက် သခ 

ပစ္စည်းကိ တရားရး ရှသ့ိ ့ တင်ပိရ့န်မလိဘဲ မည်ကဲ့သိ ့ ထိန်းသိမ်းထား ကာင်း အစီရင်ခစာ 

သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာအြခားစာရွက ် စာတမ်း အ ထာက်အထားများြဖင့် တင်ြပနိင်သည်။ 

ယင်းသိတ့င်ြပြခင်းကိ တရားရးသိ ့ သက် သခပစ္စည်း တင်ြပဘသိက့ဲသိ ့ မှတ်ယူကာ 

သကဆိ်င်ရာတရားရးက ဥပ ဒနှင့်အည ီစီမခန်ခ့ွဲြခင်းြပုနိင်သည်။ 

၄၂။ ဤဥပ ဒအရ တရားစဲွဆိရာတွင် သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန၏ ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန်ကိ့ 

ရယူရမည်။ 

၄၃။ ဤဥပ ဒအရ စီမခန်ခဲွ့ ရးနည်းလမ်းများြဖင့် အ ရးယူသည့်အမတွင်ြဖစ် စ၊ 

တရားစွဲဆိသည့်အမတွင်ြဖစ် စ အ ရးယူြခင်းခရသူသည် ဖမ်းဆီးရမိ သာ သက် သခပစ္စည်း 

နှင့်စပ်လျဉး်၍ တရားဝင်ပိင်ဆိင် ကာင်း သိမ့ဟတ် တရားဝင်လက်ဝယ်ထားခွင့်ရှိ ကာင်း 

သက် သြပရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

၄၄။ ြပည်သူရဲ့တပ်ဖဲွသ့ည် သစ် တာဝန်ထမ်းက ယင်းတိ၏့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများက ိ

ဆာင်ရွက်ရာ၌ အကူအညီ တာင်းခလာလင ်လိအပ် သာ အကူအညီများကိ ပးရမည်။ 

၄၅။ ဤဥပ ဒအရ သစ် တာဦးစီးဌာနက ရရန်ရိှ သာ ငွများကိ ြမခွန်မ ြပ ကျန် င ွ ြဖစ်ဘ ိ

သကဲ့သိ ့အရ ကာက်ခရမည်။ ဤကိစ္စအလိငှ့ာ သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ် 
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သာ သစ် တာအရာရှိသည ်တည်ဆဲဥပ ဒများအရ ကာ်လိပ် တာ်အရာရှိ၏ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ 

ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိ စရမည်။ 

၄၆။ ဤဥပ ဒအရ နည်းဥပ ဒသများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ 

အမိန်နှ့င့်ညန်ကား ချက်များမထတ်ြပန်မ ီ The Wifd Life Protection Act, 1936 အရ 

ထတ်ြပန်ထား သာ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ အမနိ်၊့ ညန်ကားချက်များနှင် ့

ဆာကူလာများက ိဤဥပ ဒနှင့် မဆန်က့ျင်သမ  ဆက်လက်ကျင့်သးနိင်သည်။ 

၄၇။ ဤဥပ ဒပါ  ြပဌာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန-် 

 (က) သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာနသည ်လိအပ် သာနည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်း 

များကိ အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်၊ 

 (ခ) သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန သိမ့ဟတ် သစ် တာဦးစီးဌာနသည် လိအပ် သာ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်န့ှင့် ညန်ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၄၈။ The Wifd Life Protection Act, 1936 ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည်။ 

 (ပ) သန်း ရ 

 ဗိလ်ချုပ်မှူ းကီး 

 ဥက္က ဌ 

 နိင်င တာငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့

    

 

  


