2
(င)

သက်ရှိသက်မဲ့ဖွဲ ့စည်းမ ဆိသည်မှာ သက်ရှိသတ္တ ဝါများ၊ သက်မဲ့ရပ်ဝတ္ထ ုများနှင့်
အပင်များ

သဟဇာတြဖစ်လျက်

တည်ရှိ နသည့်သဘာဝစနစ်နှင့်

ယင်းစနစ်

ကာင့် ြဖစ် ပ ြပာင်းလဲ န သာ သဘာဝဝန်းကျင်ကိ ဆိသည်၊
(စ)

နရင်း ဒသ ဆိသည်မှာ

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ သဘာဝအတိင်း

ပါက်ဖွား

ကျက်စားရာ နယ် ြမနှင့်အပင်များ သဘာဝအတိင်း ပါက် ရာက်ရာနယ် ြမတိ ့ကိ
ဆိသည်၊
(ဆ)

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ဆိသည်မာှ

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များကိ

မွးြမူထိန်းသိမ်း ပီး

သ တသန ြပုလပ်နိင်ရန်နှင့် အခ ကး ငွယူ၍ အများြပည်သူ ကည့်ရ လ့လာ
အပန်း ြဖနိင်ရန်တည် ထာင်ထားသည့် ဥယျာဉ်ကိ ဆိသည်၊
(ဇ)

ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် ဆိသည်မှာ သဘာဝအပင်နင
ှ စ
့် က်
ိ ပျိုးထား သာ အပင်များကိ
ထိန်းသိမ်း ပီး

သ တသနြပုလပ်နိင်ရန်နှင့်

အခ ကး ငွယူ၍

အများြပည်သူ

ကည်ရ
့ လ့လာအပန်း ြဖနိင်ရန် တည် ထာင်ထားသည့် ဥယျာဉ်ကိဆိသည်၊
(စျ)

သစ် တာနယ် ြမ ဆိသည်မှာ သစ် တာဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းထားသည့် ကိုးဝိင်း
တာနှင့် သတ်မတ
ှ ် ကြငာထားသည့် ကိုးြပင်ကာကွယ် တာတိ ့ကိ ဆိသည်၊

(ည)

ကာ်မတီ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်း သာ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝ
အပင်များကာကွယ် ရးနှင့်

သဘာဝနယ် ြမများ

ထိနး် သိမး် ရး ကာ်မတီကိ

ဆိသည်၊
(ဋ)

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့

ဆိသည်မာှ

ဤဥပ ဒအရ

တည် ထာင်ထားသည့်

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ကိ ဆိသည်၊
(ဌ)

ဝန် ကီး ဆိသည်မှာ သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးကိဆိသည်၊

(ဍ)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဆိသည်မှာ သစ် တာဦးစီးဌာန ညန် ကား ရးမှူးချုပ်ကိ
ဆိသည်၊

(ဎ)

သစ် တာအရာရှိ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒပါလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ရန်
လဲအပ်ထား သာ သစ် တာဦးစီးဌာန၏ မို ့နယ်အ ကီးအကဲအဆင်မ
့ ှ ညန် ကား
ရးမှူးအဆင့် ထိအဆင်ဆ
့ င့် သာ အရာရှိများကိ ဆိသည်၊

(ဏ) သစ် တာဝန်ထမ်း ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒပါ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်
ရန်လဲအပ်ထား သာ

သစ် တာဦးစီးဌာန၏

တာ ကပ်အဆင်မ
့ ှ

ရးမှူးချုပ်အဆင်အ
့ ထိ အဆင့်ဆင့် သာ ဝန်ထမ်းများကိ ဆိသည်၊

ညန် ကား

3
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။
(က) အစိးရ၏ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ မူဝါ ဒကိ
အ ကာင် အထည် ဖာ်ရန်၊
(ခ)

အစိးရ၏ သဘာဝနယ် ြမများ ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာမူဝါဒကိ အ ကာင်အထည်
ဖာ်ရန်၊

(ဂ)

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ၊ သက်ရှိသက်မဲ့ ဖွဲ ့စည်းမများနှင့် ရာသီ
အလိက်

ဒသ ြပာင်း ရ ကျက်
့
စား လ့ရှိ သာ ငှက်များကိ ကာကွယထ
် န
ိ း် သိမး်

ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍

နိင်င တာ်က

လက်ခသ ဘာတူ သာ

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်၊
(ဃ) မျိုးသဉ်းမည်အ
့ န္တရာယ်ရသ
ိှ ည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊

သဘာဝအပင်များနှင့်

ယင်းတိ ့၏ နရင်း ဒသများကိ ကာကွယထ
် ိနး် သိမး် ရန်၊
(င)

သဘာဝသိပဆိ
္ပ င်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများကိ အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်၊

(စ)

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နင
ှ ့်

ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်များ

တည် ထာင်ြခင်းြဖင့်

တာရိင်း

တိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝအပင်များကိ ကာကွယရ
် န်၊
အခန်း(၃)
ကာ်မတီဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့်လပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။

အစိးရအဖွဲ ့သည် (က)

အာက်ပါပဂ္ဂုိ လ်များ

ပါဝင် သာ

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့်

သဘာဝအပင်များ

ကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ ထိနး် သိမး် ရး ကာ်မတီကဖွ
ိ ဲ ့စည်းရမည်(၁) ဝန် ကီး

ဥက္က ဌ

သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန
(၂) သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရဌာနများ၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း

အဖွဲ ့ဝင်များ

များမှ ကိယ်စားလှယမ
် ျား
(၃) သက်ဆင်
ိ ရာပညာရှငမ
် ျား၊ က မ်းကျင်သမ
ူ ျား
(၄) ဥက္က ဌကတာဝန် ပးအပ်သူ

အဖွဲ ့ဝင်များ
အတွငး် ရးမှူး

4
(ခ)

လိအပ်လ င်

ကာ်မတီတင
ွ ် ဒတိယဥက္က ဌ၊ တွဖ
ဲ က်အတွငး် ရးမှူးတိ ့ကိ သတ်မတ
ှ ်

နိင်သည်။
၅။

အစိးရဝန်ထမ်းမဟတ် သာ ကာ်မတီအဖွဲ ့ဝင်သည် ဝန် ကီးကသတ်မတ
ှ သ
် ည့် ချီးြမင့် ငွကိ

ခစားခွငရ
့် သ
ိှ ည်။
၆။

ကာ်မတီ၏လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က)

ဤဥပ ဒ၏

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန်

လမ်းညန်ြခင်း၊
(ခ)

အစိးရက တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများ
ချမှတန
် င်
ိ ရန် အ ကြပုတင်ြပြခင်း၊

(ဂ)

အစိးရက သဘာဝနယ် ြမများ ထိနး် သိမး် ရးဆိင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတန
် င်
ိ ရန်
အ ကြပု တင်ြပြခင်း

(ဃ)

သဘာဝနယ် ြမများ သတ်မတ
ှ ် ရးနှင့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်
တည် ထာင် ရးအတွက် သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ညိနင်း
ပးြခင်း၊

(င)

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ
ထိနး် သိမး် ရး ဆိင်ရာလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ မ
် ကိ ကီး ကပ်ြခင်း၊

(စ)

မျိုးသဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရသ
ိှ ည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝအပင်များကာကွယ်

ရးအတွက် လမ်းညန်ြခင်း၊
(ဆ)

သဘာဝသိပဆိ
္ပ င်ရာ

သ တသနလပ်ငန်းများ

ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

လမ်းညန်ြခင်း၊
(ဇ)

နိင်ငြခားတိင်းြပည်များ၊

အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာအဖွဲ ့အစည်းများ၊

အစည်းများနှင့် ဆက်သယ
ွ ပ
် းူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။
အခန်း(၄)
သဘာဝနယ် ြမများသတ်မတ
ှ ြ် ခင်းနှင့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နင
ှ ့်
ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်များ တည် ထာင်ြခင်း
၇။

သဘာဝနယ် ြမအမျိုးအစားများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က)

သိပ္ပ ကိုးဝိင်း၊

ဒသဆိင်ရာအဖွဲ ့

5
(ခ)

အမျိုးသားဥယျာဉ်၊

(ဂ)

အ

(ဃ)

သဘာဝ ကိုးဝိင်း၊

(င)

၈။

ဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်၊

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာ၊

(စ)

ဘူမရ
ိ ပ
ူ ထူးြခားသည့် ကိုးဝိင်း၊

(ဆ)

ဝန် ကီးကသတ်မတ
ှ ် သာ အြခားသဘာဝ ကိုးဝိင်း။

ဝန် ကီးသည်(က)

အစိးရအဖွဲ ့၏

သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့်

မည်သည့် ဒသတွငမ
် ဆိ

ဤဥပ ဒ၏

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက် အလိ ့ငှာ လိအပ်လ င် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍(၁) သဘာဝနယ် ြမများကိ အမျိုးအစားအလိက် သတ်မတ
ှ န
် င်
ိ သည်၊
(၂) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နင
ှ ့် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်များကိ တည် ထာင်နင်
ိ သည်။
(ခ)

သစ် တာနယ် ြမမှအပ အြခားအစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အစိးရအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ၏
စီမခန် ့ခွမ
ဲ
အာက်တွင်ရှိ သာ ြမတွင် ပဒ်မခွဲ(က)အရ သတ်မတ
ှ တ
် ည် ထာင်လပါက
ိ
သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရ ဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းနှင့် ကိုတင်ညန
ိ င်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်၊

(ဂ)

ပဂ္ဂုိ လ်သိ ့မဟတ် ပဂ္ဂလက
ိ အဖွဲ ့အစည်းက စိက်ပျိုးလပ်ကင်
ိ ခင
ွ ၊့် လက်ဝယ်ထားခွင့်၊
အသးြပုခွင၊့် အကျိုးခစားခွင၊့် ဆက်ခခွင့် သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်းပိင်ခင
ွ ရ
့် ိှ သာ ြမတွင်
ပဒ်မခွဲ(က)အရ

သတ်မတ
ှ တ
် ည် ထာင်လပါက
ိ

တည်ဆဲ ြမသိမး် ယူြခင်းဆိင်ရာ

ဥပ ဒများနှငအ
့် ညီ ြမသိမး် ယူ ရးအတွက် သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနနှင့် ကိုတင်ညန
ိ င်း
ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်၊
(ဃ)

မည်သ
့ ည်န
့ ယ် ြမ၊ မည်သည်န
့ ယ်နမိတအ
် တွငး် ပဒ်မခွဲ(က)အရ သတ်မတ
ှ တ
် ည် ထာင်
ရန်ရည်ရယ
ွ ် ကာင်း သတ်မတ
ှ သ
် ည့် နည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ ကိုတင် ကြငာရမည်၊

(င)

ပဒ်မခွဲ(က)အရ သတ်မတ
ှ တ
် ည် ထာင်မည့် သက်ဆင်
ိ ရာ နယ် ြမ ဒသရှိ အများြပည်သူ
တိ ့၏ အခွငအ
့် ရး ထိခက်
ိ နစ်နာမများကိ သတ်မတ
ှ သ
် ည့် နည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ စစမ်း
စစ် ဆး ရးနှင့် နယ် ြမသတ်မတ
ှ ် တည် ထာင် ရး လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန်
ပဏာမစိစစ် ရးအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်း၍ တာဝန် ပးရမည်။

၉။

ဝန် ကီးသည် အစိးရအဖွဲ ့၏သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့်(က)

ပဒ်မ ၈ အရ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် သဘာဝနယ် ြမတစ်ခ၏ ဧရိယာတစ်ခလးကိြဖစ် စ၊
တစ်စတ
ိ ်

တစ် ဒသကိြဖစ် စ

ြပင်ဆင်ြခင်း၊

သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုနိင်သည်၊

အမျိုးအစား ြပာင်းလဲသတ်မတ
ှ ြ် ခင်း

6
(ခ)

ပဒ်မ ၈ အရ တည် ထာင်ထားသည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်၏
ဧရိယာ တစ်ခလးကိြဖစ် စ၊ တစ်စတ
ိ တ
် စ် ဒသကိြဖစ် စ ြပင်ဆင်ြခင်း သိ ့မဟတ်
ပယ်ဖျကြ် ခင်းြပုနိင်သည်။

၁၀။

ဝန် ကီးသည်(က)

ပဒ်မ ၈ အရ တည် ထာင်ထားသည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ
တစ်ခချငး် အလိက်

ကီး ကပ်ကွပ်ကဲရန်

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ကိဖွဲ ့စည်း၍

လပ်ငန်း

တာဝန်များကိ သတ်မတ
ှ ် ပးရမည်။
(ခ)

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ကိ လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ဖဲွ ့စည်းြခင်း သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်းြပုနိင်
သည်။

၁၁။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ပဒ်မ ၈ အရ သတ်မတ
ှ တ
် ည် ထာင်မည့် နယ် ြမ ဒသရှိ အများ

ြပည်သတ
ူ ိ ့၏ အခွငအ
့် ရးထိခက်
ိ နစ်နာမများအတွက် သင့် လျာ် သာ အခွငအ
့် ရးများ၊ အကျိုးခစား
ခွငမ
့် ျားကိ ဝန် ကီး၏သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့် စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
၁၂။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ဝန် ကီး၏သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင်-့
(က)

သဘာဝနယ် ြမအတွငး် လးဝတားြမစ်ထား သာ ဒသမှအပ သိပဆိ
္ပ င်ရာ သ တသနြပု
လပ်ြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကည်ရ
့ လ့လာြခင်းနှင့် အပန်း ြဖြခင်းတိ ့ကိ စည်းကမ်း
ချက်များ သတ်မတ
ှ ၍
် ခွငြ့် ပုနိင်သည်၊

(ခ)

သဘာဝနယ် ြမများအတွငး် သိ ့ ြပင်ပပတ်ဝန်းကျငမ
် ှ အန္တရာယ်မကျ ရာက် စရန်နင
ှ ့် ထိခက်
ိ
နှာင်ယ
့ က
ှ ် မများမရှိ စရန် လိအပ် သာအစီအမများ ချမှတ် ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ သည်၊

(ဂ)

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝအပင်များကိ နိင်ငြခားတိင်းြပည်များနှင့် အလဲအလှယြ် ပု
လပ်နင်
ိ သည်။

၁၃။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည်(က)

သဘာဝနယ် ြမများအတွငး်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ

အရှညတ
် ည်တ့ န စ ရးအတွက်

ဦး ရအချုိ းအစားမတ စရန် ဖမ်းဆီးြခင်း၊ သတ်သင်ြခင်းြပုရန် အစီအမများ ချမတ
ှ ်
ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ သည်၊
(ခ)

ပဒ်မ ၈ အရ တည် ထာင်ထားသည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နင
ှ ့် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်အတွငး်
ကည်ရ
့ လ့လာ

အပန်း ြဖသူများက

လိက်နာရမည်စ
့ ည်းကမ်းများကိ

သတ်မတ
ှ ် ပီး

အများြပည်သသ
ူ ရ
ိ ရ
ိှ န် ကြငာထားရမည်။
၁၄။

သစ် တာဦးစီးဌာနသည် ကာ်မတီကြဖစ် စ၊ ဝန် ကီးကြဖစ် စ ချမတ
ှ ် သာ လမ်းညန်ချကမ
် ျားနှင့်

အညီ သဘာဝနယ် ြမအမျုိ းအစားအလိက် အာက်ပါလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်-
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(က)

သိပ္ပ ကိုးဝိင်းအတွငး် သဘာဝပညာဆိင်ရာ ြဖစ်စဉ် ြပာင်းလဲမများကိ သ တသနြပု
လပ်ရန် ကာကွယထ
် န
ိ း် သိမး် ြခင်း၊

(ခ)

အမျုိ းသားဥယျာဉ်အတွငး်

သက်ရသ
ိှ က်မဖ
့ဲ ဲွ ့စည်းမများကိ

ကာကွယထ
် န
ိ း် သိမး် ြခင်းနှင့်

သဘာဝအ နအထားကိ ထိခက်
ိ ပျကစ
် းီ မမရှိ စဘဲ သ တသနြပုလပ်နင်
ိ ရန်နင
ှ ့် အများ
ြပည်သူ ကည်ရ
့ လ့လာ အပန်း ြဖနိင်ရန် ခွငြ့် ပုြခင်း၊
(ဂ)

အ

ဝါမျုိ းသားဥယျာဉ်အတွငး် သဘာဝအတိင်း ပါက်ဖာွ းကျကစ
် ား န သာ သတ္တဝါများ၊

ယင်းတိ ့၏ နရင်း ဒသများြဖစ် သာ သန္တာ ကျာက်တန်းများ၊ ကျာက်ပန်း ကျာက်ခက်
များ၊ ရညိ ရ မှာမ
် ျားနှင့် ကမ်း ြခတစ် လ ာက်နင
ှ ့် ြမစ်ဝများတွင် ပါက်ဖာွ းကျက်စား
သည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ ယင်းတိ ့၏ နရင်း ဒသများကိ သဘာဝအတိင်းတည်ရိှ န
စရန် ကာကွယထ
် န
ိ း် သိမး် ြခင်း၊
(ဃ)

သဘာဝကိုးဝိင်းအတွငး် ထူးြခားထင်ရာှ း သာ သဘာဝအပင်များနှင့် သဘာဝအတိင်း
ဆင်က
့ ြဲ ဖစ် ပ န သာ သက်ရသ
ိှ က်မဖ
့ဲ ဲွ ့စည်းမများ အရှညတ
် ည်တ့ န စရန် ကာကွယ်
ထိနး် သိမး် ြခင်း၊

(င)

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာအတွငး် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ အ နှငအ
့် ယှက် ကင်းရှငး်
စွာကျကစ
် ားနိင်ရန် ကာကွယထ
် န
ိ း် သိမး် ြခင်းနှင့် ရာသီအလိက် ဒသ ြပာင်း ရ ့ ကျကစ
် ား
လ့ရိှ သာငှကမ
် ျား

ရာက်ရရ
ိှ ပ်နားရာ

ရတိမ် ဘးမဲ့ တာကိ

ထိနး် သိမး် ရးအတွက်

အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ဆက်သယ
ွ ပ
် းူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
(စ)

ဘူမရ
ိ ပ
ူ

ထူးြခားသည့် ကိုးဝိင်းအတွငး်

ထူးြခားလှပသည့်

သဘာဝအ နအထားများနှင့်

ရိးရာဓ လ့များြဖင့် ထင်ရာှ းသသည့် ဒသများကိ ထိနး် သိမး် ြခင်း။
အခန်း (၅)
ကာကွယထ
် ားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝအပင်များ
၁၅။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ဝန် ကီး၏သ ဘာတူညခ
ီ ျကြ် ဖင်-့
(က)

မျုိ းသန်းမည်အ
့ န္တရာယ်မှ ကာကွယရ
် မည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များကိ အာက်ပါအမျုိ းအစား
အတိင်း သတ်မတ
ှ ် ကြငာရမည်(၁) လးဝကာကွယထ
် ားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊
(၂) သာမန်ကာကွယထ
် ားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊
(၃) ရာသီအလိက်ကာကွယထ
် ားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊

8
(ခ)

မျုိ းသဉ်းမည်အ
့ န္တရာယ်မှ ကာကွယရ
် မည့် သဘာဝအပင်အမျုိ းအမည်နင
ှ ့်

နရာ ဒသကိ

သတ်မတ
ှ ် ကြငာရမည်၊
(ဂ)

ကာကွယထ
် ားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝအပင်များအား ကာကွယရ
် မည့် အစီအမ
များချမတ
ှ ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်၊

(ဃ)

ကာကယ်ရန်သတ်မတ
ှ မ
် ည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် သဘာဝအပင်များမှာ အြခားအစိးရဌာန
သိ ့မဟတ်

အစိးရအဖွဲ ့အစည်း၏

စီမခန် ့ခွမ
ဲ အာက်တင
ွ ရ
် ိှ နပါက

သက်ဆင်
ိ ရာဌာန

သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

၁၆။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ဝန် ကီး၏သ ဘာတူညခ
ီ ျကြ် ဖင်-့
(က)

လးဝကာကွယထ
် ားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များကိ သိပဆိ
္ပ င်ရာ သ တသနြပုလပ်နင်
ိ ရး
အတွက် သ တသနြပုလပ်ခင
ွ ရ
့် သာ အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် အစိးရ
မဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းအား စည်းကမ်းချကမ
် ျားသတ်မတ
ှ ၍
် ဖမ်းဆီးခွင၊့် လက်ဝယ်ထား
ခွငြ့် ပုနိင်သည်၊

(ခ)

ကာကွယထ
် ားသည့် သဘာဝအပင်ကိ သိပဆိ
္ပ င်ရာ သ တသနြပုလပ်နင်
ိ ရးအတွက်
သ တသနြပု လပ်ခင
ွ ရ
့် သူအား စမ်းသပ်ြခင်း၊ မျုိ းပွားြခင်းြပုနိင်ရန် ထိနး် သိမး် ထားသည့်
သဘာဝနယ် ြမမှ ထတ်ယူ ခွင၊့် သယ် ဆာင်ခင
ွ ၊့် လက်ဝယ်ထားခွင့် ြပုနိင်သည်။

၁၇။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် (က)

သာမန်ကာကွယထ
် ားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် ရာသီအလိက် ကာကွယထ
် ားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များအနက်

စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ မွးြမူနိင် သာ

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်

အမျုိ းအမည်ကိ ထတ်ြပန် ကြငာနိင်သည်၊
(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)အရ ထတ်ြပန် ကြငာထားသည့် စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ

မွးြမူနိင် သာ

တာရိင်း တိရ စ္ဆာန်ကိ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မတ
ှ ၍
် ဖမ်းဆီးခွင့်၊

မွးြမူခွင့်

သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်းခွင့်ြပုနိင်သည်၊
(ဂ)

သာမန်ကာကွယထ
် ားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့်

ရာသီအလိက်

ကာကွယ်

ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များကိ ဝါသနာအရလည်း ကာင်း၊ ရိးရာဓ လ့ထးစ
အရလည်း ကာင်း မွးြမူြခင်းကိ စည်းကမ်းချက်များသတ်မတ
ှ ၍
် ခွငြ့် ပုနိင်သည်၊
(ဃ) သဘာဝနယ် ြမနှင့်ကပ်လျက်ရှိသည့်

ပတ်ဝန်းကျင် ဒသအတွငး်

မည်သည်တ
့ ရ
ိ စ္ဆာန်ကမဆိ
ိ
မွးြမူသူအား သဘာဝနယ် ြမအတွငး်

လိအပ်လ င်
ရာဂါကူးစက်
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ြခင်းနှင့် မျိုးရိးဗီဇ ရာယှက်ြခင်းမှ ကာကွယန
် င်
ိ ရန် သင့် လျာ်သည့် အစီအမများ
ချမှတ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ညန် ကားြခင်းြပုနိင်သည်။
၁၈။

(က) ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ မွးြမူခွင့်ြပုထား သာ တာရိင်း
တိရ စ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊ ယင်း၏အစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ ဝန် ကီး၏သ ဘာတူညီချက်
ြဖင့် ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ခွင့်ြပုရန် ထာက်ခချက် ပးနိင်သည်၊
(ခ)

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်က

တာဝန်လအ
ဲ ပ်ထားသည့်

အမဲလက်
ိ ခင
ွ ့် သိ ့မဟတ် စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ

သစ် တာအရာရှိသည်

မွးြမူခွငြ့် ပုထား သာ

တိရ စ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊ ယင်း၏အစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ

တာရိင်း

မို ့နယ် ကျာ်၍ သယ်ယူ

ရ ့ ြပာင်းရန် ခွင့်ြပုနိင်သည်။

အခန်း (၆)
အမဲလိက်ြခင်း
၁၉။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည်
ကာကွယထ
် ား
အမဲလိက်သူအား

သဘာဝနယ် ြမအတွင်းရှိ

သည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များမှအပ
စည်းကမ်း

ချက်များသတ်မှတ်၍

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့်

အြခား တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များကိ
အမဲလိက်ခွင့်လိင်စင်

ထတ် ပး

နိင်သည်။
၂၀။

အမဲလိက်ခွင့်လိင်စင်ရရှိသူသည်(က) သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ အမဲလိက်ခွင့်လိင်စင်ခကိ ပး ဆာင်ရမည်၊
(ခ)

အမဲလက်
ိ ခင
ွ လ
့် င်
ိ စင် စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်၊

(ဂ)

သစ် တာဦးစီးဌာန၏ စစ် ဆးမကိ ခယူရမည်။
အခန်း (၇)
တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့်ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်တည် ထာင်လပ်ကိင်ခွင့်

၂၁။

ဝန် ကီးသည်အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင်-့
(က) ပဒ်မ ၈ အရ တည် ထာင်ထားသည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒ
ဥယျာဉ်ကိ နိင်င တာ်၏အကျိုးစီးပွားအလိ ့ငှာ အစိးရနှင့် အြခားမည်သည်ပ
့ ဂ္ဂုိ လ်
သိ ့မဟတ် မည်သည့် စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းကမဆိ ဖက်စပ်လပ်ကိင်ရန်ြဖစ် စ၊
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ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခက လပ်ကိင်ရန်ြဖစ် စ၊
သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ နည်းလမ်းများနှငအ
့် ညီ

လ ာက်ထားြခင်းကိ စည်းကမ်း

ချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်၊
(ခ)

ပဂ္ဂလိကပိင်

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်

သိ ့မဟတ်

ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ

တည် ထာင်

လပ်ကိင်လိ

ကာင်း သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လ ာက်ထားြခင်းကိ

စည်းကမ်းချက်များ သတ်မတ
ှ ၍
် ခွင့်ြပုနိင်သည်။
၂၂။

ဝန် ကီးသည်(က) ပဒ်မ ၂၁ ပဒ်မခွဲ(က)အရ တည် ထာင်လပ်ကင်
ိ ခင
ွ ြ့် ပုထား သာ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်
သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ လိအပ်လ င် တစ်ခချင်းအလိက် ကီး ကပ်ကပ
ွ က
် ရ
ဲ န်
ကီး ကပ် ရး အဖွဲ ့ကိဖွဲ ့စည်း၍ လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မတ
ှ ် ပးရမည်၊
(ခ)

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ကိ လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ဖဲွ ့စည်းြခင်း သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း
ြပုနိင်သည်။

၂၃။

ပဒ်မ ၂၁ အရ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ တည် ထာင်လပ်ကင်
ိ ခင
ွ ့်
ရရှသ
ိ သ
ူ ည် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှရ
ိ န် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်ထသိ ့ သတ်မတ
ှ သ
် ည့် နည်းလမ်း
များနှငအ
့် ညီ လ ာက်ထားရမည်။

၂၄။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည်(က)

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် လပ်ငန်းလိင်စင်

လ ာက်ထားြခင်း

နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည်လ
့ ပ်ငန်း လိအပ်ချက်များနှင့် ညီညတ
ွ မ
် ရှမ
ိ ရှိ
စိစစ် ပီး လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း သိ ့မဟတ် လိင်စင်ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း
ြပုနိင်သည်၊
(ခ)

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ဆင်
ိ ရာ လပ်ငန်းလိင်စင် စည်းကမ်း
ချက်များကိ သတ်မတ
ှ ် ပးရမည်၊

(ဂ)

လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှသ
ိ က
ူ
လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိ
ဝန် ကီး၏သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့်

လပ်ငန်းလိင်စင်ကိ

ဖာက်ဖျက်လ င်

ကာလအကန် ့အသတ်ြဖင့်

ရပ်သမ
ိ း် ြခင်း သိ ့မဟတ် လိင်စင်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုနိင်သည်။
၂၅။

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည် (က) ညန် ကား ရးမှူးချုပ်က သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ လပ်ငန်းလိင်စင် စည်းကမ်းချက်
များကိ လိက်နာရမည်၊
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(ခ)

လပ်ငန်းလိင်စင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခွနအ
် ခများကိ သတ်မတ
ှ သ
် ည်န
့ ည်းလမ်း
များနှင့်အညီ

ြမန်မာ ငွြဖင့်လည်း ကာင်း၊

နိင်ငြခား ငွြဖင့်လည်း ကာင်း

ပးသွင်းရမည်၊
(ဂ)

လပ်ငန်းလိင်စင် သက်တမ်းမကန်ဆးမီ

သဆးလ င် ယင်း၏တရားဝင်ဆက်ခ

သူကသတ်မတ
ှ သ
် ည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်ထသိ ့ လ ာက်
ထားရမည်။
အခန်း (၈)
မှတ်ပတင်ြခင်း
၂၆။

(က) ဤဥပ ဒ အာဏာမတည်မီက လးဝကာကွယထ
် ားသည့်
အစိတ်အပိင်းကိ

အမှတတ
် ရပစ္စညး် အြဖစ်လည်း ကာင်း၊

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏
ရိးရာဓ လ့ထးစအရ

လည်း ကာင်း လက်ဝယ်ထားသူ သိ ့မဟတ် ဝတ်စားဆင်ယင်သသ
ူ ည် သစ် တာ
ရးရာဝန် ကီးဌာနက

သတ်မှတ်သည့်

နည်းလမ်းများနှင့်အညီ

သက်ဆိင်ရာ

မို ့နယ်သစ် တာဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပတင်ရမည်၊

(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)အရ မှတပ
် တင်ထားသူထမှ ရိးရာဓ လ့ထးစအရ ဆက်ခရရှသ
ိ မ
ူ အ
ှ ပ
အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းလက်ခရရှသ
ိ သ
ူ ည် သစ် တာ ရးရာဝန် ကီး
ဌာနကသတ်မှတ် သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်သစ် တာ
ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပတင်ရမည်၊

(ဂ)

ဤဥပ ဒ

အာဏာတည် ပီး နာက်

လးဝကာကာကွယ်ထားသည့်

တာရိင်း

တိရ စ္ဆာန်ကိ သ တသနြပုလပ်နိင် ရးအတွက် ပဒ်မ ၁၆ ပဒ်မခွဲ(က)အရ ဖမ်းဆီး
ခွင့်၊ လက်ဝယ်ထားရ

သာအစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် အစိးရ

မဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းသည်
သ တသနြပုလပ်ရန်ြဖစ် စ၊

ယင်း တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏
အမှတတ
် ရ

ြဖစ် စ၊

အစိတအ
် ပိင်းကိ

လက်ဝယ်ထားရှိလိလ င်

သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်နည်း လမ်းများနှင့်အညီ မှတပ
်
တင်ရမည်။
၂၇။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်က

မှတပ
် တင်သည့်

လဲအပ်ထား သာ သစ် တာအရာရှိသည်-

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

ထမ်း ဆာင်ရန်
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(က) ပဒ်မ ၂၆ အရ မှတပ
် တင် ပးရန် လ ာက်ထားချက်ကိ သတ်မတ
ှ သ
် ည့် နည်းလမ်း
များနှငအ
့် ညီ စိစစ် ပီးမှတပ
် တင်ြခင်း၊ သိ ့မဟတ် မှတပ
် တင် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း
ြပုနိင်သည်၊
(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)အရ မှတပ
် တင်ပါက လ ာက်ထားသူအား မှတပ
် တင်လက်မတ
ှ ် ထတ် ပး
ရမည်။
အခန်း (၉)
စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း

၂၈။

သစ် တာဝန်ထမ်းများသည်
ရှာ ဖွြခင်း၊

စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းအရ

သက် သခပစ္စည်း

သိမ်းဆည်းြခင်း၊

အ ရးယူနိင်ရန်အလိ ့ငှာ

စီမခန် ့ခွြဲ ခင်းတိ ့နှင့်

စပ်လျဉ်း၍

သတ်မတ
ှ သ
် ည်န
့ ည်းလမ်း များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၉။

သစ် တာအရာရှိသည်

သဘာဝနယ် ြမအတွင်းြဖစ် စ၊

အစိးရကစီမအပ်ချုပ်သည့်

သိ ့မဟတ် အစိးရက အစရှယ်ယာ မတည် ငွရင်းပါဝင်သည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ်
ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်အတွငး် ြဖစ် စ

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဒဏ် ကး ငွ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ

ကျူးလွန်သူအား

ပး ဆာင် စရန် စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ အမိန် ့ချမှတ်

နိင်သည်(က) အများြပည်သူ

ကည့်ရ လ့လာခွင့်

ြပုထား သာ နရာသိ ့

သတ်မှတ်သည့်

စည်းကမ်းနှင့် မညီညွတ်ဘဲ ဝင် ရာက်ြခင်း၊
(ခ)

အများြပည်သူ ကည်ရ
့ လ့လာအပန်း ြဖခွင့် ြပုထား သာ နရာမှအပ တားြမစ်
ထား သာ နရာသိ ့ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက်ြခင်း၊

(ဂ)

လူတိ ့ မွးြမူထား သာ

တိရ စ္ဆာန်ကိ

စားကျက်ချြခင်း၊

လတ် ကျာင်းြခင်း

သိ ့မဟတ် ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက် စြခင်း၊
(ဃ) ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များကိ ချာက်လန
ှ ် ့ြခင်း သိ ့မဟတ် တမင်
အ နှာင့်အယှက် ပးြခင်း၊
(င)

သဘာဝအပင်နှင့်

စိက်ပျိုးထားသည့်

အပင်တစ်မျိုးမျိုးကိ

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ

ခူးဆွတြ် ခင်း သိ ့မဟတ် ချိုးဖဲ့ြခင်း၊
၃၀။

သစ် တာအရာရှိသည်

သဘာဝနယ် ြမအတွင်းြဖစ် စ၊

အစိးရကစီမအပ်ချုပ်သည့်

သိ ့မဟတ် အစိး ရက အစရှယယ
် ာမတည် ငွရင်း ပါဝင်သည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ်
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ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ် အတွင်းြဖစ် စ

အာက်ပါြပုလပ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန်သူအား

ဒဏ် ကး ငွ ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ ပး ဆာင်ရန် စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ အမိန် ့ချမှတ်နိင်သည်(က) လးဝတားြမစ်ထား သာ နရာသိ ့ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ဝင် ရာက်ြခင်း၊
(ခ)
(ဂ)

ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ရပ်ရှင် သိ ့မဟတ် ဗီဒယ
ီ ရိ
ိ က်ြခင်း၊
ြမကိတူးဆွြခင်း၊ ထွန်ယက်စိက်ပျိုးြခင်း သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းတစ်ခခလပ်ကိင်
ြခင်း၊

(ဃ) စိက်ပျိုးထားသည့် အပင်တစ်မျိုးမျိုးကိ ထတ်ယြူ ခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း သိ ့မဟတ်
တစ်နည်းနည်းြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်း၊
၃၁။

သစ် တာအရာရှသ
ိ ည်

ရာသီအလိက်

ကာကွယထ
် ားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ

တားြမစ်ထားသည့် ရာသီအတွင်း ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ အမဲလိက်ြခင်း၊
အနာတရြဖစ် စြခင်း

သိ ့မဟတ်

စီးပွား ရးအလိ ့ငှာ

မွးြမူြခင်းြပုလပ်သအ
ူ ား

ဒဏ် ကး ငွ ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ ပး ဆာင် စရန် စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ အမိန် ့ချမှတ်နိင်
သည်။
၃၂။

သစ် တာအရာရှိသည်(က) စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ အမိန် ့ချမှတ်သည့်အခါ သဘာဝနယ် ြမမှြဖစ် စ၊ အစိးရကစီမ
အပ်ချုပ်သည့် သိ ့မဟတ် အစိးရက အစရှယ်ယာ မတည် ငွရင်း ပါဝင်သည့်
တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိ ့မဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်မြှ ဖစ် စ ထွကရ
် ိှ သာပစ္စညး် များကိ

(ခ)

ြပည်သူ ့ ဘ

ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရမည်၊

ြပည်သူဘ
့

ာအြဖစ် သိမး် ဆည်း သာပစ္စညး် ကိ သတ်မတ
ှ သ
် ည့် နည်းလမ်းများနှင့်

အညီ စီမခန် ့ခွဲရမည်။

အခန်း (၁၀)
အယူခြခင်း
၃၃။

သစ် တာအရာရှက
ိ
ချမှတသ
် ည့် စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာအမိန် ့ကိ မ ကျနပ်သသ
ူ ည် ယင်းအမိန် ့
ချမှတသ
် ည့် န ့မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ညန် ကား ရးမှူးချုပ်ထ အယူခနိင်သည်။

၃၄။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။
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အခန်း (၁၁)
ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ
၃၅။

မည်သမ
ူ ဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ြခင်း

ခရလ င် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၃ နှစအ
် ထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊
ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စချမှတ်ရမည်(က) လိင်စင်မရရှိဘဲ အမဲလိက်ြခင်း၊
(ခ)

အမဲလက်
ိ ခင
ွ လ
့် င်
ိ စင်စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချိုး ဖာက်ြခင်း၊

(ဂ)

သာမန်ကာကွယထ
် ားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ စီးပွား ရး

အလိ ့ငှာ မွးြမူြခင်း၊
(ဃ) သဘာဝနယ် ြမအတွင်း ရထ၊ လထကိ တမင် ညစ်ညမ်း စြခင်း၊ ရစီး ရလာ
ပျက်စးီ စြခင်း သိ ့မဟတ် ရတွင်အဆိပ်ခပ်ြခင်း၊
(င)

သဘာဝနယ် ြမအတွငး် အဆိပအ
် တာက်ြဖစ် စ သာ ပစ္စညး် ကိြဖစ် စ၊ ဓာတ်သတ္တ ု
အညစ်အ ကးကိြဖစ် စ လက်ဝယ်ထားြခင်း သိ ့မဟတ် စွန် ့ပစ်ြခင်း၊

(စ)

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်

သိ ့မဟတ်

ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ

လပ်ငန်းလိင်စင်မရှိဘဲ

တည် ထာင်လပ် ကိင်ြခင်း။
၃၆။

မည်သမ
ူ ဆိ အာက်ပါြပုလပ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်း
ခရလ င် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၅ နှစအ
် ထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် ကျပ် ၃၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊
ဒဏ်နစ
ှ ရ
် ပ်လးြဖစ် စ ချမှတရ
် မည်(က) သာမန်ကာကွယထ
် ားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ သတ်ြဖတ်

ြခင်း၊ အမဲလိက်ြခင်း သိ ့မဟတ် အနာတရြဖစ် စြခင်း၊ ယင်း တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်
ကိြဖစ် စ၊ ယင်း၏ အစိတအ
် ပိင်းကိြဖစ် စ ခွငြ့် ပုချက်မရှဘ
ိ ဲ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊
ရာင်းချြခင်း၊ သယ် ဆာင်ြခင်း သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်း၊
(ခ)

ကာကွယ်ထားသည့် သဘာဝအပင်တစ်မျိုးမျိုးကိ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် နရာ ဒသ
အတွင်း ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ထတ်ယူြခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း သိ ့မဟတ် တစ်နည်းနည်း
ြဖင့် ဖျက်ဆးီ ြခင်း၊

(ဂ)

သဘာဝနယ် ြမအတွင်း သက်ရသ
ိှ က်မ့ဲ ဖွဲ ့စည်းမကိြဖစ် စ၊ သဘာဝအ နအထား
တစ်ခခကိြဖစ် စ ဖျက်ဆီးြခင်း၊
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(ဃ) သဘာဝနယ် ြမ နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား
အပ်ချုပ်သည့်

သိ ့မဟတ်အစိးရက

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်

သိ ့မဟတ်

တစ်ခခကိြဖစ် စ

ခွငြ့် ပုချက်မရှဘ
ိ ဲ

ဖျက်ဆီးြခင်း သိ ့မဟတ် ပသ
၃၇။

မည်သမ
ူ ဆိ

အာက်ပါြပုလပ်မ

စီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား

တစ်ခခကိြဖစ် စ၊ အစိးရကစီမ

အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်း

ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်၏

ပါဝင်သည့်

နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား

ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း၊

ရ ့ ြပာင်းြခင်း၊

ာန်ပျက် စရန် ြပုလပ်ြခင်း။
တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ကျူးလွန် ကာင်း

ထာင်ဒဏ် ၇ နှစထ
် ြိ ဖစ် စ၊

ြပစ်မထင်ရှား

ငွဒဏ် ကျပ် ၅၀၀၀၀

အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နစ
ှ ရ
် ပ်လးြဖစ် စ ချမှတရ
် မည်(က) လးဝကာကွယထ
် ားသည့်
အမဲလက်
ိ ြခင်း

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ ခွငြ့် ပုချက်မရှဘ
ိ ဲ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊

သိ ့မဟတ်

အနာတရြဖစ် စြခင်း၊

ယင်း တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိ

ြဖစ် စ၊ ယင်း၏အစိတ် အပိင်းကိြဖစ် စ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊
ရာင်းချြခင်း၊ သယ် ဆာင်ြခင်း သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်း၊
(ခ)

လးဝကာကွယ်ထားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊

ကာကွယထ
် ားသည့်

သဘာဝအပင်ကြဖစ်
ိ
စ၊ ယင်းတိ ့၏ အစိတအ
် ပိင်းကိြဖစ် စ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
၏ ထာက်ခချက်မရှဘ
ိ ဲ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ြခင်း။
၃၈။

ပဒ်မ ၃၆ ပဒ်မခွဲ(က) သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၃၇ ပဒ်မခွဲ(က)ပါ ြပဌာန်းချက်သည်(က) သာမန်ကာကွယထ
် ားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်သိ ့မဟတ် ရာသီအလိက် ကာကွယ်

ထားသည့် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အပိင်းကိ အမှတ်တရပစ္စည်း အြဖစ်လည်း
ကာင်း၊

ရိးရာဓ လ့ထးစအရလည်း ကာင်း၊

လက်ဝယ်ထားြခင်း

သိ ့မဟတ်

ဝတ်စားဆင်ယင်ြခင်းနှင့် မသက်ဆိင် စရ၊
(ခ)

လးဝကာကွယ်ထားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အပိင်းကိ ပဒ်မ ၂၇

ပဒ်မခွဲ(ခ)အရ ထတ် ပး သာ မှတ်ပတင်လက်မှတ်ြဖင့် လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း
သိ ့မဟတ် ဝတ်စား ဆင်ယင်ြခင်းနှင့် မသက်ဆိင် စရ၊
(ဂ)

ကာကွယ်ထားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အပိင်းြဖင့်

ဆးဝါးကိ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ အသးြပုြခင်း၊

ဖာ်စပ် ပီး သာ

ရာင်းချြခင်း၊ သယ် ဆာင်ြခင်း

သိ ့မဟတ် လဲ ြပာင်း ြခင်းနှင့် မသက်ဆိင် စရ။
၃၉။

တရားရးသည်

ဤဥပ ဒအရ

တရားစွဲဆိတင်ပိ ့ သာ

ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍

ြပစ်မထင်ရာှ း တွ ရှ့ ိလ င် သက်ဆိင်ရာြပစ်မအတွက် ချမှတ်ရမည့်ြပစ်ဒဏ်အြပင်-
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(က) ြပစ်မကျူးလွန်သူ ကာင့်

သစ် တာဦးစီးဌာန၏

ပစ္စညး် ဆးရးမတန်ဖးကိ
ိ

သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ လျာ် ကး ပး ဆာင် စရန် အမိန် ့ချမှတန
် င်
ိ သည်၊
(ခ)

ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ သဘာဝအပင်များနှင့် ယင်းတိ ့

၏အစိတ်အပိင်းများကိ ြပည်သူဘ
့

ာအြဖစ် သိမ်းဆည်း ပီး သစ် တာဦးစီးဌာန

သိ ့ လဲ ြပာင်း ပးရမည်၊
(ဂ)

ြပစ်မနှငသ
့် က်ဆင်
ိ သည်ယ
့ ာဉ်၊ တိရ စ္ဆာန်နင
ှ ့် အြခားပစ္စညး် ၊ ကိရယ
ိ ာများကိ ြပည်သူ ့
ဘ

ာအြဖစ်သမ
ိ း် ဆည်းရန် အမိန် ့ချမှတ်နိင်သည်။
အခန်း (၁၂)
အ ထွ ထွ

၄၀။

The Wifd Life Protection Act, 1936 အရ

တိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာများကိ

ဤဥပ ဒအရ

ကြငာထားသည့်

သဘာဝနယ် ြမအြဖစ်

တာရိင်း

သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန် ဘးမဲ့ တာများြဖစ် သည်ဟ မှတ်ယရ
ူ မည်။
၄၁။

ဤဥပ ဒအရ

ပစ္စညး် သည်

တရားစွဆ
ဲ တင်
ိ
ပိ ့ သာ

တရားရး ရှ သိ
့ ့တင်ပိ ့ရန်

ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့်

မလွယ်ကူ သာ

စပ်လျဉ်း၍

ပစ္စည်းြဖစ်ပါက

သက် သခ

ယင်းသက် သခ

ပစ္စည်းကိ တရားရး ရှ သိ
့ ့ တင်ပိ ့ရန်မလိဘဲ မည်ကဲ့သိ ့ ထိန်းသိမ်းထား ကာင်း အစီရင်ခစာ
သိ ့မဟတ် သက်ဆိင်ရာအြခားစာရွက် စာတမ်း အ ထာက်အထားများြဖင့် တင်ြပနိင်သည်။
ယင်းသိ ့တင်ြပြခင်းကိ

တရားရးသိ ့

သက် သခပစ္စည်း

တင်ြပဘိသကဲသ
့ ိ့

မှတယ
် ူကာ

သက်ဆိင်ရာတရားရးက ဥပ ဒနှင့်အညီ စီမခန် ့ခွဲြခင်းြပုနိင်သည်။
၄၂။

ဤဥပ ဒအရ တရားစွဆ
ဲ ရာတွ
ိ
င် သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန၏

ကိုတင်ခင
ွ ြ့် ပုမိန် ့ကိ

ရယူရမည်။
၄၃။

ဤဥပ ဒအရ

စီမခန် ့ခွဲ ရးနည်းလမ်းများြဖင့်

အ ရးယူသည်အ
့ မတွငြ် ဖစ် စ၊

တရားစွဲဆိသည့်အမတွင်ြဖစ် စ အ ရးယူြခင်းခရသူသည် ဖမ်းဆီးရမိ သာ သက် သခပစ္စညး်
နှင့်စပ်လျဉ်း၍

တရားဝင်ပိင်ဆိင် ကာင်း

သိ ့မဟတ်

တရားဝင်လက်ဝယ်ထားခွင့်ရှိ ကာင်း

သက် သြပရန် တာဝန်ရှိသည်။
၄၄။

ြပည်သူရဲ့ တပ်ဖွဲ ့သည်

သစ် တာဝန်ထမ်းက

ယင်းတိ ့၏

တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ

ဆာင်ရွက်ရာ၌ အကူအညီ တာင်းခလာလ င် လိအပ် သာ အကူအညီများကိ ပးရမည်။
၄၅။

ဤဥပ ဒအရ သစ် တာဦးစီးဌာနက ရရန်ရိှ သာ ငွများကိ ြမခွန်မ ြပ ကျန် ငွ ြဖစ်ဘိ

သကဲ့သိ ့ အရ ကာက်ခရမည်။ ဤကိစအ
္စ လိ ့ငှာ သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာနက တာဝန် ပးအပ်
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သာ သစ် တာအရာရှိသည် တည်ဆဲဥပ ဒများအရ ကာ်လိပ် တာ်အရာရှိ၏ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ
ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိ စရမည်။
၄၆။

ဤဥပ ဒအရ

နည်းဥပ ဒသများ၊

လပ်ထးလပ်နည်းများ၊

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊

အမိန် ့နှငည
့် န် ကား ချက်များမထတ်ြပန်မီ The Wifd Life Protection Act, 1936 အရ
ထတ်ြပန်ထား သာ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများ၊ အမိန် ့၊ ညန် ကားချက်များနှင့်
ဆာ ကူလာများကိ ဤဥပ ဒနှင့် မဆန် ့ကျင်သမ ဆက်လက်ကျင့်သးနိင်သည်။
၄၇။

ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်(က) သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာနည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်း
များကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်၊
(ခ)

သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန သိ ့မဟတ် သစ် တာဦးစီးဌာနသည် လိအပ် သာ
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့နှင့် ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။

၄၈။

The Wifd Life Protection Act, 1936 ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သမ
ိ း် လိက်သည်။

(ပ) သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က ဌ
နိင်င တာ ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့

