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နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖဲွ ့

အပင်ပိးမား ကာကွယ်သည့်ဥပ ဒ 

(နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖဲွ ့ဥပ ဒအမှတ် ၈/၉၃) 

(၁၃၅၅ ခနှစ်၊ နယန်လြပည့် ကျာ် ၁၂-ရက်) 

(၁၉၉၃ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆-ရက်) 

 

 

 နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွသ့ည် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက် သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိ အပင်ပိးမားကာကွယ်သည့်ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရိှ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက် ရာက် စရမည် - 

 ( က ) အပင်ဆိသည်မှာ စိက်ပျိုးနိင် သာအပင်နှင့် အပင်၏အစိတ်အပိင်းကိ ဆိ သည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် မျို း စ့၊ သစ်ဥ၊ သစ်ဖ၊ အတက်၊ အြမစ် သိမ့ဟတ် ပင်စည် 

အစိတ်အပိင်းလည်း ပါဝင်သည်။ 

 ( ခ ) အပင်ထွက်ပစ္စည်းဆိသည်မှာ အပင်မှထွက်ရိှ သာ ြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်းမြပုရ သးသည့် 

ပစ္စည်းတစ်စတစ်ရာ သိမ့ဟတ် ြပုြပင်ထတ်လပ်ပီးြဖစ် သာ်လည်း ယင်းတိ၏့ 

သဘာဝနှင့် ြပုြပင်ထတ်လပ်မ နည်းစနစ် ကာင့် ပိးမားပျနှ့မ့ အန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ 

ပစ္စည်းတစ်စတစ်ရာကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် စားသးရန် ြဖစ် သာ သစ်ဥ၊ 

သစ်ဖ၊ အတက်၊ အ စ့၊ သစ်သီးဝလ သိမ့ဟတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်လည်းပါဝင်သည်။ 



 ( ဂ ) အပင်ထွက်မဟတ် သာပစ္စည်း ဆိသည်မှာ ကူးစက်ြပန်ပွ့ားနိင် သာ ပိးမား 

ကပ်ငိပါရိှသည့် အပင်ထွက်မဟတ် သာ ပစ္စည်းကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ် 

တွင်ဝန်ကီးဌာနက ဤဥပ ဒကိစ္စအလိငှ့ာ စစ် ဆးရန် သတ်မှတ်သည့် ြပည်ပမှ 

တင်သွင်း သာ ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။ 

 (ဃ) ပိးမား ဆိသည်မှာ သီးနှ၊ ရိက္ခာ သိမ့ဟတ် ပစ္စည်းများကိ ဖျက်ဆီး သာ၊ လူ သိမ့ဟတ် 

တိရစ္ဆာန်ကိ နှာင့်ယှက် သာ ပိး ကာင်၊ မား ကာင်၊ ကက်၊ ပွး၊ ခရ၊ 

ပါင်းပင်ကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အပင် ရာဂါ ြဖစ် စ သာ အြခားပိးမားများနှင့် 

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက သတ်မှတ်သည့် သက်ရိှ လည်းပါဝင်သည်။ 

 ( င ) ထိန်းချုပ်ပိးမားဆိသည်မှာ အပင်ကိအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ ြမန်မာနိင်ငတွင် 

မရိှ သးသည့် ပိးမားနှင့် ရိှ ပီးြဖစ် သာ်လည်း မကျယ်ြပန် ့ သးသြဖင့် ထိန်းချု ပ် ရန် 

လိအပ် သာ ပိးမားကိ ဆိသည်။ 

 ( စ ) အကျို းြပုသက်ရိှဆိသည်မှာ အပင်ဖျက်ပိးမားကိ ရာဂါြဖစ် စြခင်း သိမ့ဟတ် 

ယင်း၏ဥတွင် ကပ်ပါးြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ယင်းကိစား သာက်ဖျက်ဆီးြခင်းြဖင့် 

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းကိ အကျိုးြပုသည့် သက်ရိှကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းကိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် အကျိုးြပု သာ ပိး ကာင်၊ မား ကာင်၊ မ၊ 

ဘတ်တီးရီးယား၊ ဗိင်းရပ် (စ်)၊ နီမတတ်၊ စားသးမအမျို းမျိုးနှင့် 

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက သတ်မှတ်သည့် သက်ရိှလည်း ပါဝင်သည်။ 

 ( ဆ) ကားစခန်းဆိသည်မှာ အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ အကျို းြပုသက်ရိှ သိမ့ဟတ် 

ြမကီးကိ ြမန်မာနိင်ငမှ တစ်ဆင့်ြပည်ပနိင်ငတစ်ခခသိ ့ ဆက်လက် တင်ပိရ့န် 

ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ယူ ဆာင်လာသည့်ယာဉ်မှ ြပည်ပနိင်ငသိ ့ ဆက်လက် သယ်ယူမည့် 

ယာဉ်သိ ့ ရ ့ ြပာင်းရန် ခတ္တ ထားရိှ အသးြပုသည့် စခန်းကိ ဆိသည်။ 

 ( ဇ ) တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ် ဆိသည်မှာ အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ 

အကျို းြပုသက်ရိှ သိမ့ဟတ် ြမ ကီးကိ ြပည်ပမှတင်သွင်းနိင်ရန် ြမန်မာ့ 

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက ထတ် ပးသည့် လက်မှတ်ကိဆိသည်။ 



 ( ဈ ) ပိးမားကင်းရှင်း ကာင်းလက်မှတ် ဆိသည်မှာ ၁၉၅၁ ခနှစ်၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

အပင်ကာကွယ် ရး သ ဘာတူစာချုပ်အရ ြပဌာန်းထား သာ စချိန်စညန်းများ နှင့်အညီ 

စစ် ဆး ပီးြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက ထတ် ပး သာ နိင်ငတကာ 

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကိ ဆိသည်။ 

 (ည) ဝန်ကီးဌာနဆိသည်မှာ လယ်ယာစိက်ပျို း ရးဝန်ကီးဌာနကိ ဆိသည်။ 

 ( ဋ ) ဝန်ကီးဆိသည်မှာ လယ်ယာစိက်ပျို း ရးဝန်ကီးကိ ဆိသည်။ 

 ( ဌ ) ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးဆိသည်မှာ ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း ဦး ဆာင် 

ညန်ကား ရးမှူးကိ ဆိသည်။ 

အခန်း ( ၂ ) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပ ဒကိ အာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ရမည် - 

 ( က ) ထိန်းချု ပ်ပိးမားများ ြပည်ပမှ ြမန်မာနိင်ငအတွင်းသိ ့ တစ်နည်းနည်းြဖင့် 

ရာက်ရိှမလာနိင် ရးအတွက် ကာကွယ်တားဆီးရန်၊ 

 ( ခ ) ထိန်းချုပ်ပိးမားကျ ရာက်လာသည့်အခါ ထိ ရာက်စွာ နိှမ်နှင်းရန်၊ 

 ( ဂ ) ြပည်ပသိ ့ တင်ပိမ့ည့် အပင် သိမ့ဟတ် အပင်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ပါက 

ပိးသတ် ရး၊ ပိးမားသန်စ့င် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ပိးမားကင်းရှင်း ကာင်း 

လက်မှတ်ထတ် ပးရန်။ 

အခန်း ( ၃ ) 

ြပည်ပမှ တင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိြ့ခင်း 

၄။ အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ အကျို းြပုသက်ရိှ သိမဟတ် ြမ ကီးကိ - 

 ( က ) ြပည်ပမှ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းလိသူသည် သက်ဆိင်ရာဌာန သိမ့ဟတ် အဖဲွ ့

အစည်းထမှ တင်သွင်းခွင့်လိင်စင် သိမ့ဟတ် ပါ မစ်ရယူြခင်း မြပုမီ တင်သွင်းခွင့် 



ထာက်ခချက်လက်မှတ် ရရိှ ရးအတွက် ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းသိ ့ ဦးစွာ 

လာက်ထားရမည်။ 

 ( ခ) ြပည်ပမှ မှာယူတင်သွင်းြခင်းြဖင့် ရာက်ရိှလာသည့်အခါတွင် ြဖစ် စ၊ မိမိနှင့် 

တစ်ပါတည်းယူ ဆာင်လာသည့်အခါတွင် ြဖစ် စ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၏ 

စစ် ဆးမကိ ခယူရမည်။ 

 ( ဂ ) တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ်အတွက် သတ်မှတ်သည့် အခ ကး ငွနှင့် 

စစ် ဆးခကိ တင်သွင်းသူ သိမ့ဟတ် ယူ ဆာင်လာသူက ပး ဆာင်ရမည်။ 

၅။ အပင် သိမ့ဟတ် အပင်ထွက်ပစ္စည်းကိ ြပည်တွင်းမှ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိခွ့င့်ရရိှသူသည် ပိးမား 

ကင်းရှင်း ကာင်းလက်မှတ်ရယူရန် သိမ့ဟတ် ပိးသတ် ပးရန် သိမ့ဟတ် ပိးမားသန်စ့င် ပးရန် 

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသိ ့သတ်မှတ်သည့် အခ ကး ငွ ပး ဆာင် ပီး လာက်ထားနိင်သည်။ 

၆။ အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ အကျိုးြပုသက်ရိှ သိမ့ဟတ် ြမကီးကိ ကားစခန်းမှ တစ်ဆင့် 

ြပည်ပသိြ့ပန်လည်တင်ပိရ့ာတွင် - 

 ( က ) ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက စစ် ဆးနိင်ခွင့်ရိှသည်။ 

 ( ခ) ပဒ်မခဲွ (က)အရ စစ် ဆးရာ၌ ထိန်းချု ပ်ပိးမား တွရိှ့ရပါကပိးသတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် 

ပိးမားသန်စ့င်ြခင်းကိ ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းက ဆာင်ရွက်နိင် ခွင့်ရိှသည်။ 

ကန်ကျစရိတ်ကိ သက်ဆိင်သူက ကျခရမည်။ 

 ( ဂ ) ပိးမားကင်းရှင်း ကာင်းလက်မှတ် ရယူလိပါက ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသိ ့

သတ်မှတ်သည့် အခ ကး ငွ ပး ဆာင် ပီး လာက်ထားရယူနိင်သည်။ 

အခန်း ( ၄ ) 

ပိးမားစစ် ဆး ရး စခန်းများ 

၇။ ဤဥပ ဒအရ ပိးမားစစ် ဆး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရး လပ်ငန်းသည် 

အာက်ပါ နရာများတွင် ပိးမားစစ် ဆး ရးစခန်းများကိ ဖွင့်လှစ်ထားရိှရမည် - 

 ( က ) ရန်ကန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်၊ 



 ( ခ ) ရန်ကန်ဆိပ်ကမ်း၊ 

 ( ဂ ) ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရးလပ်ငန်း၊ ြပည်ပ ချာစာပိဌ့ာန၊ 

 (ဃ) ကားစခန်း၊ 

၈။ ဝန်ကီးဌာနသည် ပိးမားစစ် ဆး ရး စခန်းများကိ တိးချဲသ့တ်မှတ်နိင်သည်။ 

အခန်း ( ၅ ) 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၉။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 

 ( က ) ြပည်ပမှ တင်သွင်းလာ သာ အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ အကျို းြပုသက်ရိှ၊ 

အပင်ထွက်မဟတ် သာပစ္စည်း သိမ့ဟတ် ြမကီးတွင် ထိန်းချု ပ်ပိးမား 

ကပ်ငိပါရိှလာြခင်း ရိှမရိှနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ် ဆးရမည့် နည်းလမ်းများ 

သတ်မှတ် ပးြခင်း။ 

 ( ခ ) ြပည်ပသိ ့ ြပန်လည်တင်ပိမ့ည့် အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ အကျို းြပု သက်ရိှ 

သိမ့ဟတ် ြမကီးကိ ကားစခန်း၌ ခတ္တ ထားရိှြခင်း၊ ယာဉ်တစ်ခမှ 

အြခားယာဉ်တစ်ခသိ ့ ရ ့ ြပာင်းသယ်ယူြခင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်း ချက်များ 

သတ်မှတ် ပးြခင်း။ 

 ( ဂ ) ြပည်ပသိ ့ တင်ပိမ့ည့် အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမားအကျို းြပုသက်ရိှ သိမ့ဟတ် 

ြမကီးကိ လက်ခမည့်နိင်င၏လိအပ်ချက်အရ စစ် ဆးနိင်ရန် နည်းလမ်းများ 

သတ်မှတ် ပးြခင်း။ 

 (ဃ) ြပည်တွင်း၌ ထိန်းချု ပ်ပိးမား ကျ ရာက်လာပါက ထိ ရာက်စွာ နိှမ်နှင်းနိင် ရး အတွက် 

လိအပ် သာ အစီအမများ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 ( င ) အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ အကျို းြပုသက်ရိှ သိမဟတ် ြမကီးကိ ြပည်ပမှ 

တင်သွင်းနိင် ရးအတွက် တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ် လာက်ထားမများကိ 

စိစစ်၍ ခွင့်ြပုြခင်း။ ြငင်းပယ်ြခင်း။ 



 ( စ ) ပိးသတ်ြခင်း၊ သိမ့ဟတ် ပိးမားသန်စ့င်ြခင်းတိကိ့ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စီစဉ် ဆာင် 

ရွက် ပးြခင်း။ 

  ( ဆ ) ပိးမားကင်းရှင်း ကာင်း လက်မှတ် လာက်ထားမများကိ စိစစ်၍ ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

ြငင်းပယ်ြခင်း။ 

 ( ဇ ) ထိန်းချု ပ်ပိးမား ကျ ရာက် န သာ အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ အကျိုးြပုသက်ရိှ 

သိမ့ဟတ် ြမ ကီးကိ ြပည်တွင်း တစ် နရာမှ တစ် နရာသိ ့ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် 

ြခင်းမြပုရန် တားြမစ်မိန် ့ထတ်ြပန်ြခင်း။ 

 ( ဈ ) စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း။ 

 ( ည ) ဝန်ကီးက ပးအပ် သာ တာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း။ 

၁၀။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးသည်- 

 ( က ) ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းမှ သင့် လျာ် သာ ဝန်ထမ်းများကိ စစ် ဆး ရးမှူး 

ချု ပ်အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ စစ် ဆး ရးမှူးများအြဖစ်လည်း ကာင်း တာဝန် ပး 

အပ်ရမည်၊ 

 ( ခ ) စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်နှင့် စစ် ဆး ရးမှူးတိ၏့ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များကိ 

သတ်မှတ် ပးရမည်၊ 

 ( ဂ ) မိမိ၏လပ်ပိင်ခွင့်များကိ စစ် ဆး ရးမှူးချုပ် သိမ့ဟတ် ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရး လပ်ငန်းမှ 

အရာရိှတစ်ဦးဦးအား လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်၊ 

 (ဃ) စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒတ်ချမှတ်ပိင်ခွင့်ကိ ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းမှ 

သင့် လျာ် သာ အရာရိှများကိ လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

အခန်း ( ၆ ) 

တားြမစ်ချက်နှင့် စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာြပစ်ဒဏ် 

၁၁။  မည်သူမ  တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ်မရရိှဘဲ အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ 

အကျိုးြပုသက်ရိှ သိမ့ဟတ် ြမကီးကိ ြပည်ပမှ ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းြခင်းမြပုရ။ 



၁၂။ မည်သူမ  အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ အကျို းြပုသက်ရိှ သိမ့ဟတ် ြမကီးကိ 

တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ်အရ မှာယူတင်သွင်းလာသည့် အခါတွင်ြဖစ် စ၊ ြပည်ပမှ 

မိမိနှင့်တစ်ပါတည်း ယူ ဆာင်လာသည့်ခါတွင်ြဖစ် စ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၏ စစ် ဆးမနှင့် 

ကီးကပ်မကိ ခယူရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရိှ စရ။ 

၁၃။ အပင်ထွက်မဟတ် သာ ပစ္စည်းကိ ြပည်ပမှ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းသူသည် ြမန်မာ့စိက် 

ပျို း ရးလပ်ငန်း၏ စစ် ဆးမကိ ခယူရန်ပျက်ကွက်ြခင်းမရိှ စရ။ 

၁၄။ မည်သူမ၊ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက ထိန်းချု ပ်ပိးမား ကျ ရာက် န ကာင်း 

ကညာထားသည့် အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ အကျို းြပုသက်ရိှ သိမ့ဟတ် ြမကီးကိ သိလျက်နှင့် 

ြပည်တွင်းတစ် နရာမှ တစ် နရာသိ ့သယ်ယူြခင်း၊ ပိ ့ ဆာင်ြခင်း မြပုရ။ 

၁၅။ မည်သူမ  ဤဥပ ဒအရ ြပုလပ်သည့် နည်းဥပ ဒများ သိမ့ဟတ် လပ်ထးလပ်နည်းများပါ 

ြပဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း မြပုရ။ 

၁၆။ ပဒ်မ ၁၁ သိမ့ဟတ် ၁၂ ပါြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန်သူသည် 

အာက်ပါစီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ကိချမှတ်ြခင်းခရမည် -  

 ( က ) ပထမအကိမ် ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ် ၁၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၅၀၀၀ 

အထိ ဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း။ 

 ( ခ) ထပ်မကျူ းလွန်ြခင်း ြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ် ၅၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ 

ဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း။ 

၁၇။ ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မ ၁၄ သိမ့ဟတ် ပဒ်မ ၁၅ ပါ  ြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန်သူသည် 

အာက်ပါ စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်ြခင်းခရမည် - 

 ( က ) ပထမအကိမ် ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ် ၅၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၃၀၀၀ 

အထိ ဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း၊ 

 ( ခ ) ထပ်မကျူ းလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ် ၃၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ 

ဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း။ 



၁၈။  ပဒ်မ ၁၆၊ သိမ့ဟတ် ပဒ်မ ၁၇ အရ စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်ရာတွင် ြပစ်မနှင့် 

အကျုးဝင် သာ သက် သခပစ္စည်းကိ ဖျက်ဆီး စြခင်း၊ သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်ထား သာ အခ ကး ငွကိ 

ပး ဆာင် စ ပီး ပိးသတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပိးမားသန်စ့င် စြခင်းကိ ြပုလပ်နိင် သည်။ 

အခန်း ( ၇ ) 

အယူခြခင်း 

၁၉။ ဤဥပ ဒအရ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူးက ချမှတ် သာအမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ် 

ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မ ကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန်သိ့မ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည် နမှ့စ၍ ရက် ပါင်း 

၆၀ အတွင်း ဝန်ကီးထ အယူခဝင်နိင်သည်။ 

၂၀။ ဝန်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။ 

အခန်း ( ၈ ) 

အ ထွ ထွ 

၂၁။ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန သိမ့ဟတ် အစိးရအဖဲွအ့စည်းသည် ြပည်ပမှ ရာက်ရိှလာသည့် အပင်၊ 

အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ အကျို းြပုသက်ရိှ၊ ြမကီး သိမ့ဟတ် အပင်ထွက်မဟတ် သာ ပစ္စည်းကိ - 

 ( က ) စစ် ဆးမြပုနိင်ရန် ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းသိ ့ အြမန်ဆက်သွယ်အ ကာင်း 

ကားရမည်။ 

 ( ခ) ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက စစ် ဆး ပီး နာက် ပိးမားကင်းရှင်း ကာင်း တွရိှ့ရမှသာ 

တင်သွင်းသူအား ထတ်ယူခွင့်ြပုရမည်။ 

၂၂။ ဤဥပ ဒအရ ပိးမားစစ် ဆးသည့် လပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 ( က ) ကန်စည်စီးဆင်းမ မှန်ကန်ြမန်ဆန် ရးကိ မထိခိက် စရန် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ခ ) စစ် ဆးမကိ နှာင့် နှးကန်က့ာြခင်း မရိှ စဘဲ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 



၂၃။ ဤဥပ ဒအရ ဆာင်ရွက်ရန်ရိှ သာ ပိးသတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပိးမားသန်စ့င် ပးြခင်းကိ 

ပိးသတ် ဆး ဥပ ဒအရ ဖဲွစ့ည်းထား သာ ပိးသတ် ဆးမှတ်ပတင်အဖဲွက့ အသိအမှတ်ြပုထား 

သည့်အဖဲွအ့စည်းတစ်ရပ်ရပ်က ဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်။ 

၂၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား သိမ့ဟတ် ြမ ကီးကိ စစ် ဆးသည့် ကိစ္စမှအပ 

အစိးရဌာနတစ်ခခ သိမ့ဟတ် အစိးရအဖဲွအ့စည်း တစ်ရပ်ရပ်အား ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်း ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

၂၅။ အပင်၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်း၊ ပိးမား၊ အကျို းြပုသက်ရိှ သိမ့ဟတ် ြမကီးကိြပည်ပမှ ြပည်တွင်းသိ ့

တင်သွင်းခွင့်လိင်စင် သိမ့ဟတ် ပါမစ်ထတ် ပးပိင်ခွင့် ရိှ သာအစိးရဌာန သိမ့ဟတ် အစိးရအဖဲွအ့စည်းသည် 

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၏ တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ် တင်ြပနိင်သူကိသာ လိင်စင် သိမ့ဟတ် 

ပါမစ်ထတ် ပးနိင်သည်။ 

၂၆။ ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသည် ဤဥပ ဒအရ ရရန်ရိှ သာ ဒဏ် ကး ငွကိ ြမခွန်မ ြပ 

ကျန် ငွြဖစ်ဘိသက့ဲသိ ့ ကာက်ခနိင်သည်။ 

၂၇။ ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်ကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် - 

 ( က ) ဝန်ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းပညာများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အစိးရ အဖဲွ၏့ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 ( ခ ) ဝန်ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာ့စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်းသည် လိအပ် သာ အမိန်၊့ ညန်ကား 

ချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၂၈။ The Insects and Pests Act, 1914 ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည်။ 

 

                                                                                       ( ပ ) သန်း ရ 

                                                                                      ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး 

                                                                                            ဥက္က ဌ 

                                                                နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့


