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အပငမ်ျို းသစအ်ကာအကယ်ွ ပး ရးဥပ ဒ 

(၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ြပည် ထာငစ်လတ် တာ်ဥပ ဒအမတ်ှ ၁၅။) 

၁၃၇၇ ခနစှ၊် ြပာသိလဆန်း ၁၁ ရက ်

( ၂၀၁၆ ခနစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ ၂၀ ရက)် 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

 

အခန်း (၁) 

အမညန်ငှ့် အဓိပ္ပာယ် ဖာြ်ပချက် 

၁။ (က) ဤဥပ ဒကိ အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ် ပး ရးဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

(ခ) ဤဥပ ဒသည် ထတ်ြပန် ကညာ ပီး တစ်နှစ်ြပည့် ြမာက် ပီးသည့် န့မှစတင်၍ အာဏာတည် စ ရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စ ရမည်- 

(က) အပင်ဆိသည်မှာ အဏဇဝီသက်ရိှများမှလဲွ၍ အပင် လာကအတွင်းရိှ မည်သည့်အပင်ကိမဆိ ဆိသည်။ 

(ခ) အပင်မျိုးဆိသည်မှာ ရက္ခ ဗဒဆိင်ရာ အမျိုးအစားခဲွြခားြခငး်၏ အနိမ့်ဆးအဆင့်တွငရိှ် ပီးသီး 

သန့်ရပ်သွင်လက္ခဏာများပါရိှသည့် အပင်မျိုးကိ ဆိသည်။ 

(ဂ) အပင်မျိုးသစ်ဆိသည်မှာ လက်ရှိအပင်မျိုးများနှင့် အနည်းဆး လက္ခဏာတစ်ရပ်ရပ်တွငသ်ိသာ စွာကဲွလဲွမရိှ ပီး 

စိက်ပျိုးသည့်အခါ ယင်း၏လက္ခဏာရပ်များမှာညီညာမရိှ၍ ထပ်ဆင့်မျိုးပွားရာတွင် လည်း ယင်း၏လက္ခဏာရပ်များ 

ြပာင်းလဲမမရိှဘ ဲတည် ငိမ်စွာ ဖာ်ြပနိင် သာအပင်မျိုးကိဆိသည်။ 

(ဃ) အပငမ်ျိုး မးွြမူသ ူဆိသည်မှာ အပင်မျိုးသစ် သ့ိမဟတ် အပင်မျိုးတစ်မျိုးက ိ မွးြမူသူ သ့ိမဟတ် 

ရှာ ဖွ ဖာထ်တ်သူကိလည်း ကာင်း၊ အပင်မျိုး မွးြမူသူအား အဖိးအခြဖင့် တာဝန် ပးအပ်သူလပ်ငန်း 

ပိင်ရှင်ကိလည်း ကာင်း၊ အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ တာဝန်ကိ တရားဝင်ဆက်လက်တာဝန်ယူသည့် ပဂ္ဂိုလ် 

ကိလည်း ကာင်း ဆိသည်။ 

(င) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယသ်ည့်အခွင့်အ ရးဆိသည်မှာ အပင်မျိုး မွးြမူသူက မးွြမူထတ်လပ်လိက် သည့် 

အပင်မျိုးသစ်ကိ ဤဥပ ဒပဒ်မ ၂၃ ပါလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင်ယင်းမျို း မွးြမူသူ၏ ခွင့်ြပု 

ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရန် ကာကွယ်နိင်သည့်အခွင့်အ ရးကိ ဆိသည်။ 

(စ) အပင်မျိုး မွးြမူသ၏ူ ရပိင်ခွင့်အခငွ်အ့ ရးဆိသည်မှာ ကာကွယ်ခွင့်ရရိှထားသည့်အပင်မျိုးသစ်ကိ ဤဥပ ဒပဒ်မ 

၂၃ပါ လပ်ငန်းများကိ လပ်ကင်ိ ဆာင်ရွက်မည်ဆိပါက ယင်းအပင်မျိုး မွးြမူသူကခ စား ခွင့်ရရှိနိင်သည့် 

ရပိင်ခွင့်အခွင့်အ ရးကိ ဆိသည်။ 

(ဆ) မျိုးပွားနိင်သည့်အပင်အစိတ်အပိင်းဆိသည်မှာ ထပ်မမျိုးပာွးရန်အတွက် အသးြပုသည့် မျိုး စ့ သ့ိ မဟတ် 

အပင်တစ်ပင်လး သ့ိမဟတ် အပင်၏အစိတ်အပိင်းများကိ ဆိသည်။ 
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(ဇ) ရိတသ်မ်ိးနင်ိသည့်အစိတအ်ပင်ိးဆိသည်မှာ အပင်တစ်ပင်ရှိ စီးပွားြဖစ် အသးြပုနိင် သာအစိတ် အပိငး် သ့ိမဟတ် 

ယင်းအပင်မှရရိှလာ သာ ထတ်ကန်ကိ ဆိသည။် 

(ဈ) အသအိမတှြ်ပုလကမ်တှ် ဆိသည်မှာ အပင်မျိုးသစ်ကိ ကာကွယ်ခွင့်ြပု ကာင်း အပင်မျိုး မွးြမူသူ အား 

ဤဥပ ဒအရ ထတ် ပး သာလက်မှတ်ကိဆိသည်။ 

(ည) ဝန်ကးီဌာန ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစိးရ လယ်ယာစိကပ်ျိုး ရးနှင့် ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာန ကိ ဆိသည်။ 

(ဋ) ဗဟိ ကာ်မတဆိီသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ့စည်းထား သာ အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ ် ပး ရးဆိင်ရာ 

ဗဟိ ကာ်မတီကိ ဆိသည်။ 

(ဌ) ဦးစီးဌာန ဆိသည်မှာ လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့် ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ စိက်ပျိုး ရးသ 

တသနဦးစီးဌာနကိ ဆိသည။် 

 

အခနး် (၂) 

ရညရ်ွက်ချက်များ 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်းြဖစ်သည်- 

(က) အပင်မျိုးသစ် မွးြမူသူများ၏ရပိင်ခွင့်အခွင့်အ ရးကိ အကာအကွယ် ပးရန်၊ 

(ခ) အပင်မျိုးသစ် မွးြမူြခင်းလပ်ငန်း ဖ့ွ ဖိုးတိးတက်လာ စရန်၊ 

(ဂ) အပင်မျိုးသစ် မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းတွင် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပရင်းနီှးြမုပ်နှမများ ပိမိတိးတက်လာ စ ရန်၊ 

(ဃ) အပင်မျိုးသစ်များ မွးြမူရရိှလာြခင်းြဖင့် လယ်ယာက  ဖ့ွ ဖိုးတိးတက်မကိ အ ထာက်အကူ 

ြဖစ် စရန်။ 

 

အခန်း (၃) 

ဗဟိ ကာ်မတီ ဖွဲ့စညး်ြခင်း 

၄။ ဝန် ကီးဌာနသည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ်အကာ 

အကယ်ွ ပး ရးဆိင်ရာ ဗဟိ ကာ်မတီကိ ဝန်ကီးဌာန၏ ဒတိယဝန် ကီးက ဥက္က အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ဦးစီးဌာန၏ 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က အတွင်း ရးမှူးအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ဤဥပ ဒနှင့် ဆက်စပအ် ကျုးဝင်သည့်ဝန်ကီးဌာနများရှ ိ

သက်ဆိင်ရာဌာနများ၊ အဖ့ဲွအစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ ကမ်း ကျင်သူပညာရှင်များနှင့်အြခားသင့် လျာ်သူများကိ 

အဖွ့ဲဝင်များအြဖစ်လည်း ကာင်း ပါဝင်ဖဲွ့စည်းရမည်။ 

၅။ ဝန်ကီးဌာနသည် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖ့ဲွ၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဗဟိ ကာ်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်လိ အပ်လင ်

ဒတိယဥက္က  နှင့်တဲွဖက်အတွင်း ရးမှူးတ့ိကိ သတ်မှတ်တာဝန် ပးအပနိ်င်သည်။ 

၆။ ဝန်ကီးဌာနသည်ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဗဟိ ကာ်မတီကိ အခါအား လျာ်စွာ 

ြပင်ဆင်ဖ့ဲွစည်းနိင်သည်။ 
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အခန်း (၄) 

ဗဟိ ကာ်မတီ၏ လပင်နး်တာဝန်နငှ့်လပ်ပိငခွ်င့်များ 

၇။ ဗဟိ ကာ်မတီသည်- 

(က) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင် ့စိက်ပျိုး ရးက  ဖွ့ ဖိုးတိးတက် စ ရးအ တွက် 

အပင်မျိုး မွးြမူြခင်းဆိင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ရမည်။ 

(ခ) အပင်မျိုး မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် စရန ်သက်ဆိင်သည့် အစိးရဌာနများ၊ အြပည် 

ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပအဖ့ဲွအစည်းများ၊ ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူး ပါင်း 

ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) ကာကွယ်ခွင့်ရရှိထား သာ အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုး စ့နှင် ့အပင်အစိတ်အပိငး်များကိ နိင်ငအချင်းချင်း 

သ ဘာတူညီချက်အရ သ တသနြပုလပ်နိင်ရန်အတွက် လိအပ်သလိ ပးပ့ိြခင်းနှင့် လက်ခြခင်းများ 

ဆာင်ရွက်ရမည။် 

(ဃ) အပင်မျိုးသစ်စစ် ဆးြခငး်ဆိင်ရာ နည်းပညာ ကာ်မတီနှင့် ဆပ် ကာ်မတီများကိ ဖ့ဲွစည်းြခင်း၊ အခါအား လျာ်စွာ 

ြပင်ဆင်ဖ့ဲွစည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန် ပးအပ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၈။ ဗဟိ ကာ်မတီသည်အပင်မျိုး မွးြမူသူမှ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အ ရး လာက်ထားလာ သည့်အခါ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိက်ညီပါက ယင်းအပင်မျို းသစ်ကိ ကာကွယ်နိင်သည့် အသိအမှတ် ြပုလက်မှတ်ထတ် ပးရမည်။ 

၉။ ဗဟိ ကာ်မတီသည် ဤဥပ ဒအရတရားစဲွဆိရာတွင် အပင်မျိုးသစ်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ နည်းပညာ ကာ်မတီ၏ 

စစ် ဆး တ့ွရိှချက်အ ပ မူတည်၍ ခွင့်ြပုချက် ပးနိင်သည်။ 

 

အခန်း (၅) 

အပင်မျိုးသစအ်ြဖစ ်အသအိမတှြ်ပုရန ်သတ်မတ်ှချကမ်ျား 

၁၀။ အပင်မျိုး မွးြမူသူမှ အပင်မျိုးသစ်အြဖစ် လာက်ထားလာ သာ အပင်မျိုးသည် အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်ရရှိရန် 

လာက်ထားလာသည့်အချိန်တွင်- 

(က) အဆိပါမျိုး၏ မျိုး စ့များ သိ့မဟတ် အြခားမျိုးပွားနိင်သည့် အပငအ်စိတ်အပိင်းများအား ြမန်မာ နိင်ငအတွင်းတွင် 

တစ်နှစ်ထက် စာ၍ သာလ်ည်း ကာင်း၊ အြခားြပည်ပနိင်ငများတွင် လးနှစ်ထက် စာ ၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ 

နှစ်ရှည်ပင်နှင့် နွယ်ပင်များြဖစ်ပါက ြခာက်နှစ်ထက် စာ၍ သာ်လည်း ကာငး် စီးပွားြဖစ်စိက်ပျိုးထတ်လပ်ြခင်း၊ 

အြခားအသးြပုမများအတွက် ရာင်းချြခင်းမရှိ စရ။ 

(ခ) အဆိပါမျိုး၏ ထွက်ကန်များကိ အသးြပု၍ ထပ်ဆင့်ထတ်ကန်များအတွက် ခွင့်ြပုထားမမရှိ စရ။ 

၁၁။ အပင်မျိုးသစ်အြဖစ် လာက်ထားလာ သာအပင်မျိုးသည် အများလက်ခသိရှိထားသည့်အြခားမည ်

သည့်အပင်မျိုးနှင့်မဆိ သိသာစွာကဲွြပားြခားနားသည့် ထူးြခား သာလက္ခဏာရှိရမည်။ 
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၁၂။ အပင်မျိုးသစ်အြဖစ် လာက်ထားလာ သာ အပင်မျိုးသည် စိက်ပျိုးထတ်လပ်ရာတွင်ပတ်ဝန်းကျင ်

ကာင့်ြဖစ် ပ နိင်သည် ့ကဲွလွဲချက်များမှအပ ကျန်ထူးြခားသည့် လက္ခဏာများကိညီညာစွာ ဖာ်ြပနိင် ရမည်။ 

၁၃။ အပင်မျိုးသစ်အြဖစ် လာက်ထားလာ သာ အပင်မျိုးသည် သားဆက်အဆင့်ဆင့်မျိုးပွားရာတွင ်ယင်း၏ 

ထူးြခား သာသွင်ြပင်လက္ခဏာများကိ တည် ငိမ်စွာ ဖာ်ြပနိင်ရမည်။ 

၁၄။ အပင်မျိုးသစ်ကိအမည် ပးရာတွင် နည်းဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များနှင့်အည ီအမည် ပးရမည်။ 

 

အခန်း (၆) 

အပငမ်ျို းသစက်ာကယွသ်ည့် အခွင့်အ ရး လာက်ထားြခင်း 

၁၅။ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အ ရးကိ အာက်ပါပဂ္ိဂုလ်များအားလး လာက်ထားနိင်သည-် 

(က) အပင်မျိုးသစ် မွးြမူသူနိင်ငသားများ၊ 

(ခ) အပင်မျိုးသစ် မွးြမူသူ ြမန်မာနင်ိငနယနိ်မိတ်အတွင်း အမဲ နထိင်ခွင့်ရရိှထား သာ နိင်ငြခားသား များနှင့် 

၎င်းတ့ိ၏အဖ့ဲွအစည်းများ၊ 

(ဂ) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ် ရးအတွက် သ ဘာတူညီမရရိှထား သာ နိင်ငြခားတိင်းြပည်များမ ှအပင် 

မျိုးသစ် မွးြမူသည့် အဖ့ဲွအစည်းများ၊ ပဂ္ဂလိကများအားလး။ 

၁၆။ အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ အပင်မျိုးသစ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစ၊ မျိုးကွဲများကိထိ ခိက်ြခင်းမရိှမှသာလင် 

ယင်းအပင်မျိုး မွးြမူသူအား ရပိင်ခွင့်အခွင့်အ ရးကိ လာက်ထားခွင့်ရိှ စရ မည်။ 

၁၇။ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အ ရး လာက်ထားသူသည် နည်းဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များနှင့် အညီ 

ဗဟိ ကာ်မတီသ့ိ လာက်ထားရမည်။ 

၁၈။ ဗဟိ ကာ်မတီသည်အပင်မျိုးသစ်အတွက ်ကာကွယ်ခွင့် လာက်ထားလာ သာ အပင်မျိုးသစ်ကိ စိက်ပျိုးစစ် ဆးရန် 

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာနများမှ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ပါဝင် သာ အပင်မျိုးသစ်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ 

နည်းပညာ ကာ်မတီကိ ဝန်ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖ့ဲွစည်းတာဝန် ပးအပ် ရမည်။ 

၁၉။ အပင်မျိုးသစ်စစ် ဆးြခင်းဆိငရ်ာ နည်းပညာ ကာမ်တီသည် ဤဥပ ဒပါ ပဒ်မ ၁၀မှ ၁၄ အထိြပ 

ာန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက်ညမီရိှမရိှ စစ် ဆး၍ ဗဟိ ကာ်မတီသ့ိ တင်ြပရမည်။ 

၂၀။ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အ ရး လာက်ထားသူသည် အပင်မျိုးသစ်တစ်မျိုးတည်းကိအ 

ပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ြခင်းဆိင်ရာ သ ဘာတူညီမရရိှထား သာ နိင်ငြခားတိင်းြပည်၌ ကာကွယ်ခွင့် လာက်ထားခ့ဲ ပီး 

ြမန်မာနိင်ငတွင ်ထပ်မ လာက်ထားလာပါက နည်းဥပ ဒပါြပ ာနး်ထား သာဦးစား ပးအခွင့်အ ရးများ 

ခစားခွင့်ရရှိ စရမည်။ 

၂၁။ ဗဟိ ကာ်မတီသည ် အာက်ပါအ ြခအ နများတွင် အပင်မျိုးသစ်အတွက် ယာယီကာကွယ်ပိင်ခွင့် ပးအပ်ြခင်းနှင့် 

ရပ်သိမ်းြခင်းတ့ိကိ ထတ်ြပန် ပးရမည်။ 
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(က) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အ ရး လာက်ထားြခင်းကိ အတည်ြပု ပီး နာက်စမ်းသပ်စစ် ဆးစဉ် 

ကာလအတွင်း ယင်းမျိုးသစ်ကိ စီးပွားြဖစ်အသးချနိငရ်န် အလ့ိငှာယာယ ီကာကွယနိ်င်သည့် အခွင့်အ ရးကိ 

ခစားခွင့် ပးအပ်ြခင်း၊ 

(ခ) ယာယီကာကွယ်ခွင့်ကာလအတွင်း ကာကွယ်ခွင့် လာက်ထားြခင်းမှာ ခိင်လမမရိှြခငး်နှင့် အပင်မျိုး 

သစ်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ နည်းပညာ ကာမ်တီ၏ စိစစ်တင်ြပချက်အရ ကာကွယ်ခွင့် လာက်ထားြခင်း ကိ 

ြငင်းပယ်ြခင်းခရပါက ယာယီကာကွယ်ခွင့်အား ရပ်သိမ်းြခင်း။ 

၂၂။ ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခွ ဲ(က) အရ ယာယီကာကွယ်ခွင့်ကိ ခစားခွင့်ရရှိသူသည် ယင်းကာလအတွင်းပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မခဲွ (ခ) ပါ 

အ ကာင်းတစ်စတစ်ရာ ကာင့် ယာယီကာကွယ်ခွင့်အား ရပ်သိမ်းခရ ပီးယင်းအ ြခ အ နများသည် အြခားပဂ္ိဂုလ် 

သိ့မဟတ် အဖ့ဲွအစည်းအား နစ်နာမတစ်စတစ်ရာရိှခ့ဲပါက ယင်းထိခိက်နစ် နာမအတွက ် လျာ် ကး ပး ဆာင် စရမည်။ 

 

အခန်း (၇) 

အပငမ်ျိုး မးွြမူသ၏ူ ရပိငခ်ွင့်အခွင့်အ ရးနှင့် ရပငိခွ်င့်ကကိာကွယနိ်င်သည့်အ ြခအ နများ 

၂၃။ မည်သူမဆိပဒမ် ၂၈နှင့် ၂၉ ြပ ာန်းချက်များပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များမှလဲွ၍ ကာကွယ်ခွင့်ရရိှထား သာ အပင်မျိုးသစ်၏ 

မျိုးပွားနိင်သည့် အစိတ်အပိင်းများကိ အာက် ဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်များအတွက်အသးချ ဆာင်ရွက်မည်ဆိပါက 

အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ ခွင့်ြပုချက်ကိ ရယူရမည်- 

(က) ထတ်လပ်ြခင်း သ့ိမဟတ် ထပ်ဆင့်မျိုးပွားြခင်း၊ 

(ခ) မျိုးပွားရန်အတွက် ြပုြပင်ြခင်း၊ 

(ဂ) ရာင်းချရန်ကမ်းလှမ်းြခငး်၊ 

(ဃ) ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ စျးကွက်သ့ိ တင်ပ့ိ ရာင်းချြခင်း၊ 

(င) ြပည်ပမှ တင်သွငး်ြခငး်၊ 

(စ) ပဒ်မ ၂၃၊ ပဒ်မခဲွ (က) မှ (င) အထ ိလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက်ွရန် သိ လှာင်သိမ်းဆည်းြခင်း။ 

၂၄။ အပင်မျိုး မွးြမူသူသည ်ပဒ်မ ၂၃ပါ လပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင်ခွင့်ြပုရာတွင် ၎င်း၏ရပင်ိခွင့်များကိ ဗဟိ ကာ်မတီနှင့် 

ညိနင်း၍ သတ်မှတ် ပးနိင်သည။် 

၂၅။ ပဒ်မ ၂၈ နှင့် ၂၉ ြပ ာန်းချက်များပါကင်းလွတ်ခွင့်များမှလဲွ၍ အပင်မျိုး မွးြမူသူသည် ၎င်း၏ခွင့် ြပုချက်မရိှဘဲ 

ကာကွယ်ခွင့်ရရိှထား သာ အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုးပာွးအစိတ်အပိင်းများကိ တစ်စတစ်ဦး ကအသးြပု 

စိက်ပျိုးထတ်လပရ်ာတွင် ရပိင်ခွင့်မရရိှခ့ဲလ င် အပင်၏ရတ်ိသိမ်းနိငသ်ည့် အစိတ်အပိင်းများ သ့ိမဟတ် ရိတ်သိမ်း ပီး 

အပင်တစ်ပင်လးအား ပဒ်မ ၂၃ပါ ကိစ္စရပ်များလပကိ်ငြ်ခင်းအတွက် ရပိင်ခွင် ့များကိသက်ဆိင်သူထမှ 

တာင်းဆိပိင်ခွင့်ရှိသည်။ 
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၂၆။ အပင်မျို း မွးြမူသူသည်ပဒ်မ ၂၅ တွင် ဖာြ်ပထား သာ ရပိင်ခွင့်ကိမရရိှခ့ဲလ င် ကာကွယ်ခွင့်ရရိှ ထား သာ 

အပင်မျိုးသစ်၏ထတ်ကန်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပဒ်မ ၂၃ပါကိစ္စရပ်များ လပ်ကိင်ြခင်းအတွက်ရ ပိင်ခွင့်များအား 

သက်ဆိင်သူထမှ တာင်းဆိပိင်ခွင့်ရိှသည်။ 

၂၇။ အပင်မျိုးသစ်အတွက် ပဒ်မ ၂၃၊ ၂၅ နှင့် ၂၆တ့ိပါ ြပ ာန်းချက်များသည ် အာက် ဖာ်ြပပါမျိုးများအ ပ  

အကျိုးသက် ရာက်မရှိ စရမည်- 

(က) ကာကွယ်ခွင့်ရရှိထား သာ အပင်မျိုးသစ်မှတိက်ရိက် ထပ်ဆင့် မွးြမူရရှိသည့်မျိုးများ၊ 

(ခ) ကာကွယ်ခွင့်ရရှိထား သာ အပင်မျိုးသစ်နှင့် သိသာစွာ ကဲွြပားြခားနားြခင်း မရှိသည့်မျို းများ၊ 

(ဂ) ကာကွယ်ခွင့်ရရှိထား သာ အပင်မျိုးသစ်အား စဉ်ဆက်မြပတ် အသးြပု၍ ထတ်လပ်ရရှိလာသည့် မျို းများ။ 

၂၈။  အပင်မျိုး မွးြမူသူသည် အာက် ဖာြ်ပပါ အ ြခအ နများတွင် အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်နိင်သည့် အ ခွင့်အ ရးမှ 

မြဖစ်မ န ကင်းလွတ်ခွင့် ပးရမည်- 

(က) စီးပွားြဖစ်မဟတ် သာ စိက်ပျိုးထတ်လပ်ြခင်း၊ 

(ခ) သ တသနစမ်းသပ်မအတွက် အသးြပုြခင်း၊ 

(ဂ) နည်းဥပ ဒတွင်ခွင့်ြပုထားသည့် ပမာဏအရ တာင်သူအချင်းချင်းမျိုးဖလှယ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ပဒ်မ ၂၇ ပါ ြပ ာန်းထားသည့်မျိုးများ ထတ်လပ်ြခင်းမှလဲွ၍ အြခားမျိုးသစ်ရရှိရန်အတွက ်

မျိုး မွးြမူြခင်းလပ်ငန်းတွင် အသးချြခင်း။ 

၂၉။ အပင်မျိုး မွးြမူသူသည် အာက် ဖာြ်ပပါ အ ြခအ နများတွင် အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်နိင်သည့်အ ခွင့်အ ရး မရှိ စရ- 

(က) အပင်မျိုး မွးြမူသူကိယ်တိင် သ့ိမဟတ် ၎ငး်၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ြမနမ်ာနငိ်ငနယ်နိမိတ်အတွင်းနှင့် 

နိင်ငြခားတိင်းြပည်များသ့ိ အပင်မျိုးသစ်ကိ တင်ပ့ိ ရာင်းချရာတွင် ကာကွယ်ခွင့်ရရိှထား သာယင်းမျိုး သစ်ကိ 

ထပမ်မျိုးပွားမမရိှြခင်း၊ 

(ခ) ကာကွယ်ခွင့်ရရှိထား သာ အပင်မျိုးသစ်ကိ စားသးရန်အတွက်သာ တင်ပ့ိြခင်း။ 

၃၀။ ပဒ်မ ၂၈နှင့် ၂၉ တ့ိပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များ၊ ြပ ာန်းချက်များနှင် ့အများြပည်သူ၏အကျိုးမှလွဲ၍ အ ပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ 

ရပိင်ခွင့်အခွင့်အ ရးကာကွယ်ြခင်းကိ ကန့်သတ်ချက် မရိှ စရ။ 

၃၁။ အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ ရပိင်ခွင့်အခွင့်အ ရးသည် ဥပ ဒနှင့်အညီ ကန်ထတ်လပ်မ စည်းမျဉ်းသတ် မှတ်ြခင်း၊ 

ထာက်ခချက် ပးြခင်း၊ ဈးကက်ွတင်ပ့ိြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပသ့ိ ရာင်းချြခင်းစသည့် အ ကာင်းြခင်းရာများနှင့် 

စပ်လျဉ်းြခင်း မရိှ စရ။ 

၃၂။ ကန်ထတ်လပ်မစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ ထာက်ခချက် ပးြခင်း၊ ဈးကွက်တင်ပ့ိြခင်းနှင့် ြပည် တွင်း၊ 

ြပည်ပသ့ိ ရာင်းချြခင်းစသည့် အ ကာင်းြခင်းရာများသည် မညသ်ည့်အ ြခအ နတွငမ်  ဤဥပ ဒ 

၏အကျို းသက် ရာက်မကိ ထိခိက်ြခင်းမရိှ စရ။ 

၃၃။ အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ ရပိင်ခွင့်အခွင့်အ ရးကာကွယ်ခွင့်ကာလကိ ကာကွယ်ခွင့်ရရှိသည့် န့မှစတင် ၍နှစ်ရှည်ပငန်ှင့် 

နွယ်ပင်မျိုးသစ်များအတွက် ၂၅နှစ် နှင့် အြခားအပင်မျိုးသစ်များအတွက် အနှစ် ၂၀ သတ်မှတ်သည်။ 
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အခန်း (၈) 

အပင်မျိုး မွးြမူသ၏ူ ရပိငခ်ွင့်အခငွ့်အ ရးပျက်ြပယြ်ခငး်နှင့် ရပသ်မိး်ြခင်း 

၃၄။ အာက် ဖာ်ြပပါ အ ြခအ နများတွင ်အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ရပိင်ခွင့်အခွင့်အ ရး ပျက်ြပယ် စရ မည-် 

(က) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အ ရး ပးအပ် ပီး နာက်ပိင်း ပဒ်မ ၁၀ နှင့် ၁၁ ပါ ြပ ာန်း ချက်များနှင့် 

ကိက်ညီမမရှိ ကာင်း စစ် ဆး တွ့ရှိြခင်း၊ 

(ခ) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခငွ့်အ ရး ပးအပ် ပီး နာက်ပိင်း အပင်မျိုး မွးြမူသူတင်ြပရမည် ့

မျိုးသစ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများသည် ပဒ်မ ၁၂နှင့် ၁၃ တ့ိပါ 

ြပ ာန်းချက်များနှင့် ကိက်ညီမမရှိ ကာင်း စစ် ဆး တ့ွရိှြခင်း၊ 

(ဂ) ကနဦးစိစစ်မများအရ အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ ကာကွယ်ပိင်ခွင့် အခွင့်အ ရးကိ အမနှ်ရရှိသင့်သူအား 

ပးအပ်ရမည့်အစား မရရှိသင့်သူအား ပးအပ်ခ့ဲြခင်း။ 

၃၅။ ပဒ်မ ၃၄ ပါ ြပ ာန်းချက်များမှအပ အြခားမည်သည့် အ ကာင်းများ ကာင့်အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ ရပိင်ခွင့် 

အခွင့်အ ရးပျက်ြပယ်ြခငး် မရှိ စရ။ 

၃၆။ အာက် ဖာ်ြပပါ အ ြခအ နများတွင် ဗဟိ ကာ်မတီသည ်အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ ရပိင်ခွင့်အခွင့်အ ရး 

ကာကွယ်နိင်သည့် အခင့်ွအ ရးကိ ရပ်သိမ်းရမည်- 

(က) ပဒ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ တ့ိပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ရရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိင်မ မရှိြခင်း၊ 

(ခ) အပင်မျိုး မွးြမူသူက ဗဟိ ကာ်မတီသ့ိ မျိုးသစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မျိုးသစ်အြဖစ် ဆက်လက်တညရိှ် ရန်လိအပ်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများက ိနည်းဥပ ဒြပ ာန်းချက်များတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း 

တင်ြပနိင်မ မရိှြခင်း၊ 

(ဂ) အပင်မျိုး မွးြမူသူက ၎င်း၏ရပင်ိခွင့် အခွင့်အ ရးကိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပးရန်ရိှ သည့် 

အခွန်အခ ပးအပ်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း။ 

၃၇။ ပဒ်မ ၃၆ ပါ ြပ ာန်းချကမ်ျားမှအပ အြခားမည်သည့်အ ြခအ နများတွင်မ  အပင်မျိုး မွးြမူသူ၏ ရပိင်ခွင့် 

အခွင့်အ ရးကိ ရပ်သိမ်းြခင်းမရိှ စရ။ 

 

အခန်း (၉) 

ြပစ်မနှင့် ြပစဒ်ဏမ်ျား 

၃၈။ မည်သူမဆိ ကာကွယ်ခွင့်ရရိှထား သာ အပင်မျိုးသစ်ကိ ယင်းအပင်မျိုး မွးြမူသ၏ူ ခွင်ြ့ပုချက်မရှိ ဘဲ ပဒမ် ၂၃ 

ပါြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် 

ထိသူကိအနည်းဆး ထာင်ဒဏ် ြခာက်လမှ အများဆး ထာင်ဒဏ် သးနှစ်အထိြဖစ် စ၊ အနည်းဆး ငွ ဒဏ်ကျပ် 

၁၀သိန်းမှ အများဆး ငွဒဏ်ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်နိင် သည်။ 
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အခနး် (၁၀) 

အ ထွ ထ ွ

၃၉။ ဤဥပ ဒအရ တရားစဲွဆရိာတွင် ဗဟိ ကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပုချက်ကိ ကိုတင်ရယူရမည်။ 

၄၀။ ဤဥပ ဒအရ တရားစဲွဆိ သာြပစ်မနှင့် သက်ဆိင်သည့် သက် သခပစ္စည်းကိ တရားရး ရှ့သ့ိတင်ပိ့ ရန် 

လွယ်ကူြခင်းမရှိပါက ယင်းသက် သခပစ္စည်းကိ တရားရး ရ့ှသ့ိ တင်ပိြ့ခင်းမြပုဘဲ မည်ကဲ့သိ့ထိန်း သိမ်းထား ကာင်းကိ 

အစီရင်ခစာ သ့ိမဟတ် သက်ဆိင်ရာ အြခားစာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထား များြဖင့် တင်ြပနိင်သည်။ ယင်းသ့ိ 

တင်ြပြခင်းကိ တရားရး ရှ့သ့ိ သက် သခပစ္စည်းတင်ြပသက့ဲသ့ိမှတ် ယူကာသက်ဆိင်ရာတရားရး၏ ဥပ ဒနှင်အ့ညီ 

စီမခန့်ခဲွြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

၄၁။ အစိးရဝနထ်မ်းမဟတ် သာ ဗဟိ ကာမ်တီအဖ့ဲွဝင်များနှင့် အပင်မျိုးသစ်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာနည်း 

ပညာ ကာ်မတီအဖ့ဲွဝင်များသည ်ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထား သာ စရိတ်ချီးြမင့် ငွများကိ ခစားခွင့်ရိှ သည်။ 

၄၂။ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့် အခွင့်အ ရးရရိှရန် လာက်ထားရာတွင ်လိအပ် သာစစ် ဆးမများြပု လပ်ြခင်းအတွက် 

ကန်ကျမည့် အခ ကး ငွများက ိ လာက်ထားသူက ပး ဆာင် စရမည်။ 

၄၃။ ဗဟိ ကာ်မတီသည် ဝန်ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့် အခွင့်အ ရး ရရိှရန် 

လာက်ထားသူက ပး ဆာင်ရမည် ့အခွန်အခများကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

၄၄။ ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက်ွရာတွင်- 

(က) ဝန် ကီးဌာနသည် နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ့၏သ 

ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

(ခ) ဝန် ကီးဌာနနှင့် ဗဟိ ကာ်မတီသည ်အမိန့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညန်ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်း များကိ 

ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိငင် တာ ်ဖ့ဲွစည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ် လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 
(ပ) သိနး်စိန် 

နိင်င တာ်သမ္မတ 
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်


