ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့

အပင်ပးမားကာကွ
ိ
ယသ
် ည့် ဥပ ဒ

၁၃၅၅ ခနှစ၊် နယန်လြပည့် ကျာ် ၁၂-ရက်

နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
အပင်ပးမား
ိ
ကာကွယသ
် ည်ဥ
့ ပ ဒ
(နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ် ၈/၉၃)
(၁၃၅၅ ခနှစ၊် နယန်လြပည့် ကျာ် ၁၂-ရက်)
(၁၉၉၃ ခနှစ၊် ဇွန်လ ၁၆-ရက်)

နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည် အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက် သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပ ဒကိ အပင်ပးမားကာကွ
ိ
ယသ
် ည်ဥ
့ ပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ

အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပာ္ပ ယ်

သက် ရာက် စရမည် (က)

အပင်ဆသည်
ိ
မာှ စိက်ပျိုးနိင် သာအပင်နင
ှ ့် အပင်၏အစိတအ
် ပိင်းကိ ဆိ သည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် မျိုး စ့၊ သစ်ဥ၊ သစ်ဖ၊ အတက်၊ အြမစ် သိ ့မဟတ် ပင်စည်
အစိတ်အပိင်းလည်း ပါဝင်သည်။

(ခ)

အပင်ထက
ွ ်ပစ္စညး် ဆိသည်မာှ အပင်မထ
ှ ွကရ
် ိှ သာ ြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်းမြပုရ သးသည့်
ပစ္စညး် တစ်စတစ်ရာ

သိ ့မဟတ်

ြပုြပင်ထတ်လပ် ပီးြဖစ် သာ်လည်း

ယင်းတိ ့၏

သဘာဝနှင့် ြပုြပင်ထတ်လပ်မ နည်းစနစ် ကာင့် ပိးမားပျ ့နှ ့မ အန္တရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ
ပစ္စညး် တစ်စတစ်ရာကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် စားသးရန် ြဖစ် သာ သစ်ဥ၊
သစ်ဖ၊ အတက်၊ အ စ့၊ သစ်သးီ ဝလ သိ ့မဟတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်လည်းပါဝင်သည်။

(ဂ)

အပင်ထက
ွ ်မဟတ် သာပစ္စညး်
ကပ် ငိပါရှသ
ိ ည့်

ဆိသည်မာှ

အပင်ထက
ွ ်မဟတ် သာ

ကူးစက်ြပန် ့ပွားနိင် သာ
ပစ္စညး် ကိဆိသည်။

တွငဝ
် န် ကီးဌာနက ဤဥပ ဒကိစအ
္စ လိ ့ငှာ စစ် ဆးရန်

ပိးမား

ယင်းစကားရပ်

သတ်မှတ်သည့်

ြပည်ပမှ

တင်သွင်း သာ ပစ္စညး် များလည်း ပါဝင်သည်။
(ဃ)

ပိးမား ဆိသည်မာှ သီးနှ၊ ရိကာ္ခ သိ ့မဟတ် ပစ္စညး် များကိ ဖျက်ဆးီ သာ၊ လူ သိ ့မဟတ်
တိရ စ္ဆာန်ကိ

နှာင်ယ
့ က
ှ ် သာ

ပိး ကာင်၊

မား ကာင်၊

ကက်၊

ပွး၊

ခရ၊

ပါင်းပင်ကိဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တင
ွ ် အပင် ရာဂါ ြဖစ် စ သာ အြခားပိးမားများနှင့်
ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းက သတ်မတ
ှ သ
် ည့် သက်ရိှ လည်းပါဝင်သည်။
(င)

ထိနး် ချုပ်ပးမားဆိ
ိ
သည်မာှ

အပင်ကအန္တ
ိ ရာယ်ြဖစ် စနိင် သာ

ြမန်မာနိင်ငတွင်

မရှိ သးသည့် ပိးမားနှင့် ရှိ ပီးြဖစ် သာ်လည်း မကျယ်ြပန် ့ သးသြဖင့် ထိနး် ချုပ် ရန်
လိအပ် သာ ပိးမားကိ ဆိသည်။
(စ)

အကျိုးြပုသက်ရဆ
ိှ သည်
ိ
မာှ
ယင်း၏ဥတွင်

အပင်ဖျက်ပးမားကိ
ိ

ကပ်ပါးြပုြခင်း

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းကိ

သိ ့မဟတ်

အကျိုးြပုသည့်

ရာဂါြဖစ် စြခင်း

သိ ့မဟတ်

ယင်းကိစား သာက်ဖျက်ဆီးြခင်းြဖင့်

သက်ရှိကိဆိသည်။

ယင်းစကားရပ်တွင်

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

ဗိင်းရပ်

(စ်)၊

နီမတတ်၊

စားသးမအမျိုးမျိုးနှင့်

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းက သတ်မတ
ှ သ
် ည့် သက်ရလ
ိှ ည်း ပါဝင်သည်။
( ဆ)

ကားစခန်းဆိသည်မာှ အပင်၊ အပင်ထွကပ
် စ္စညး် ၊ ပိးမား၊ အကျိုးြပုသက်ရိှ သိ ့မဟတ်
ြမ ကီးကိ

ြမန်မာနိင်ငမှ

တစ်ဆင့်ြပည်ပနိင်ငတစ်ခခသိ ့

ဆက်လက်

တင်ပိ ့ရန်

ူ ည့်
ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ယူ ဆာင်လာသည့်ယာဉ်မှ ြပည်ပနိင်ငသိ ့ ဆက်လက် သယ်ယမ
ယာဉ်သိ ့ ရ ့ ြပာင်းရန် ခတ္တထားရှိ အသးြပုသည့် စခန်းကိ ဆိသည်။
(ဇ)

တင်သင
ွ း် ခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ် ဆိသည်မာှ အပင်၊ အပင်ထွကပ
် စ္စညး် ၊ ပိးမား၊
အကျိုးြပုသက်ရိှ

သိ ့မဟတ်

ြမ ကီးကိ

ြပည်ပမှတင်သွင်းနိင်ရန်

စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက ထတ် ပးသည့် လက်မှတ်ကိဆိသည်။

ြမန်မာ့

(ဈ)

ပိးမားကင်းရှငး် ကာင်းလက်မှတ် ဆိသည်မာှ ၁၉၅၁ ခနှစ၊် အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာ
အပင်ကာကွယ် ရး သ ဘာတူစာချုပ်အရ ြပဌာန်းထား သာ စချိနစ
် ညန်းများ နှငအ
့် ညီ
စစ် ဆး ပီးြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းက

ထတ် ပး သာ

နိင်ငတကာ

အသိအမှတြ် ပုလက်မတ
ှ ်ကိ ဆိသည်။
(ည)

ဝန် ကီးဌာနဆိသည်မာှ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးဝန် ကီးဌာနကိ ဆိသည်။

(ဋ)

ဝန် ကီးဆိသည်မာှ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးဝန် ကီးကိ ဆိသည်။

(ဌ)

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးဆိသည်မာှ

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း

ဦး ဆာင်

ညန် ကား ရးမှူးကိ ဆိသည်။
အခန်း ( ၂ )
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
၃။

ဤဥပ ဒကိ အာက်ပါရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များနှင့်အညီ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ် ရမည် (က)

ထိနး် ချုပ်ပးမားများ
ိ

ြပည်ပမှ

ြမန်မာနိင်ငအတွငး် သိ ့

တစ်နည်းနည်းြဖင့်

ရာက်ရှိမလာနိင် ရးအတွက် ကာကွယ်တားဆီးရန်၊
(ခ)

ထိနး် ချုပ်ပးမားကျ
ိ
ရာက်လာသည်အ
့ ခါ ထိ ရာက်စာွ နှိမ်နှင်းရန်၊

(ဂ)

ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့မည့် အပင် သိ ့မဟတ် အပင်ထက
ွ ်ပစ္စညး် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ပါက
ပိးသတ် ရး၊ ပိးမားသန် ့စင် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်နင
ှ ့် ပိးမားကင်းရှငး် ကာင်း
လက်မှတ်ထတ် ပးရန်။
အခန်း ( ၃ )
ြပည်ပမှ တင်သင
ွ း် ြခင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်း

၄။

အပင်၊ အပင်ထက
ွ ်ပစ္စညး် ၊ ပိးမား၊ အကျိုးြပုသက်ရိှ သိမဟတ် ြမ ကီးကိ (က)

ြပည်ပမှ

ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်းလိသူသည်

သက်ဆိင်ရာဌာန သိ ့မဟတ်

အဖွဲ ့

အစည်းထမှ တင်သွင်းခွင့်လိင်စင် သိ ့မဟတ် ပါ မစ်ရယူြခင်း မြပုမီ တင်သွင်းခွင့်

ထာက်ခချက်လက်မှတ်

ရရှိ ရးအတွက်

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းသိ ့

ဦးစွာ

လာက်ထားရမည်။
( ခ)

ြပည်ပမှ

မှာယူတင်သွငး် ြခင်းြဖင့်

ရာက်ရှိလာသည့်အခါတွင်

တစ်ပါတည်းယူ ဆာင်လာသည်အ
့ ခါတွင်

ြဖစ် စ

ြဖစ် စ၊

မိမိနင
ှ ့်

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း၏

စစ် ဆးမကိ ခယူရမည်။
(ဂ)

တင်သင
ွ း် ခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ်အတွက်

သတ်မှတ်သည့်

အခ ကး ငွနင
ှ ့်

စစ် ဆးခကိ တင်သွင်းသူ သိ ့မဟတ် ယူ ဆာင်လာသူက ပး ဆာင်ရမည်။
၅။

အပင် သိ ့မဟတ် အပင်ထွကပ
် စ္စညး် ကိ ြပည်တင
ွ း် မှ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ခွင့်ရရှိသူသည် ပိးမား

ကင်းရှငး် ကာင်းလက်မတ
ှ ရ
် ယူရန်

သိ ့မဟတ်

ပိးသတ် ပးရန်

သိ ့မဟတ်

ပိးမားသန် ့စင် ပးရန်

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းသိ ့ သတ်မတ
ှ သ
် ည့် အခ ကး ငွ ပး ဆာင် ပီး လာက်ထားနိင်သည်။
၆။

အပင်၊ အပင်ထက
ွ ်ပစ္စညး် ၊ ပိးမား၊ အကျိုးြပုသက်ရိှ သိ ့မဟတ် ြမ ကီးကိ ကားစခန်းမှ တစ်ဆင့်

ြပည်ပသိ ့ြပန်လည်တင်ပိ ့ရာတွင် (က)

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းက စစ် ဆးနိင်ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ ည်။

( ခ)

ပဒ်မခွဲ (က)အရ စစ် ဆးရာ၌ ထိနး် ချုပ်ပိးမား တွ ရှ့ ိရပါကပိးသတ်ြခင်း သိ ့မဟတ်
ပိးမားသန် ့စင်ြခင်းကိ

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက

ဆာင်ရွက်နိင်

ခွငရ
့် သ
ိှ ည်။

ကန်ကျစရိတ်ကိ သက်ဆိင်သူက ကျခရမည်။
(ဂ)

ပိးမားကင်းရှငး် ကာင်းလက်မှတ်

ရယူလိပါက

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသိ ့

သတ်မှတ်သည့် အခ ကး ငွ ပး ဆာင် ပီး လ ာက်ထားရယူနိင်သည်။
အခန်း ( ၄ )
ပိးမားစစ် ဆး ရး စခန်းများ
၇။

ဤဥပ ဒအရ ပိးမားစစ် ဆး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန် ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရး လပ်ငန်းသည်

အာက်ပါ နရာများတွင် ပိးမားစစ် ဆး ရးစခန်းများကိ ဖွငလ
့် စ
ှ ထ
် ားရှရ
ိ မည် (က)

ရန်ကန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်၊

၈။

(ခ)

ရန်ကန်ဆိပ်ကမ်း၊

(ဂ)

ြမန်မာ့ဆက်သယ
ွ ် ရးလပ်ငန်း၊ ြပည်ပ ချာစာပိ ့ဌာန၊

(ဃ)

ကားစခန်း၊

ဝန် ကီးဌာနသည် ပိးမားစစ် ဆး ရး စခန်းများကိ တိးချဲ ့သတ်မှတ်နိင်သည်။
အခန်း ( ၅ )
ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျား

၉။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် (က)

ြပည်ပမှ တင်သင
ွ း် လာ သာ အပင်၊ အပင်ထွကပ
် စ္စညး် ၊ ပိးမား၊ အကျိုးြပုသက်ရ၊ိှ
အပင်ထက
ွ ်မဟတ် သာပစ္စညး်

သိ ့မဟတ်

ြမ ကီးတွင်

ထိနး် ချုပ်ပးမား
ိ

ကပ် ငိပါရှလ
ိ ာြခင်း

စပ်လျဉ်း၍

စစ် ဆးရမည့်

နည်းလမ်းများ

ရှမ
ိ ရှန
ိ င
ှ ့်

သတ်မတ
ှ ် ပးြခင်း။
(ခ)

ြပည်ပသိ ့ ြပန်လည်တင်ပိ ့မည့် အပင်၊ အပင်ထက
ွ ်ပစ္စညး် ၊ ပိးမား၊ အကျိုးြပု သက်ရိှ
သိ ့မဟတ်

ြမ ကီးကိ

ကားစခန်း၌

ခတ္တထားရှိြခင်း၊

ယာဉ်တစ်ခမှ

အြခားယာဉ်တစ်ခသိ ့ ရ ့ ြပာင်းသယ်ယြူ ခင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်း ချက်များ
သတ်မတ
ှ ် ပးြခင်း။
(ဂ)

ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့မည့် အပင်၊ အပင်ထွကပ
် စ္စညး် ၊ ပိးမားအကျိုးြပုသက်ရိှ သိ ့မဟတ်
ြမ ကီးကိ

လက်ခမည့်နိင်င၏လိအပ်ချက်အရ

စစ် ဆးနိင်ရန်

နည်းလမ်းများ

သတ်မတ
ှ ် ပးြခင်း။
(ဃ)

ြပည်တင
ွ း် ၌ ထိနး် ချုပ်ပးမား
ိ
ကျ ရာက်လာပါက ထိ ရာက်စာွ နှိမ်နှင်းနိင် ရး အတွက်
လိအပ် သာ အစီအမများ ချမှတ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။

(င)

အပင်၊ အပင်ထွကပ
် စ္စညး် ၊ ပိးမား၊ အကျိုးြပုသက်ရိှ သိမဟတ်

ြမ ကီးကိ ြပည်ပမှ

တင်သွင်းနိင် ရးအတွက် တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ် လာက်ထားမများကိ
စိစစ်၍ ခွငြ့် ပုြခင်း။ ြငင်းပယ်ြခင်း။

(စ)

ပိးသတ်ြခင်း၊ သိ ့မဟတ် ပိးမားသန် ့စင်ြခင်းတိ ့ကိ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်

ရွက် ပးြခင်း။
( ဆ ) ပိးမားကင်းရှငး် ကာင်း

လက်မှတ် လာက်ထားမများကိ

စိစစ်၍

ခွငြ့် ပုြခင်း၊

ြငင်းပယ်ြခင်း။
(ဇ)

ထိနး် ချုပ်ပးမား
ိ
ကျ ရာက် န သာ အပင်၊ အပင်ထက
ွ ်ပစ္စညး် ၊ အကျိုးြပုသက်ရိှ
သိ ့မဟတ်

ြမ ကီးကိ

ြပည်တင
ွ း်

တစ် နရာမှ

တစ် နရာသိ ့ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်

ြခင်းမြပုရန် တားြမစ်မန
ိ ် ့ ထတ်ြပန်ြခင်း။

၁၀။

(ဈ)

စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း။

(ည)

ဝန် ကီးက ပးအပ် သာ တာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးသည်(က)

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းမှ
ချုပ်အြဖစ်လည်း ကာင်း၊

သင့် လျာ် သာ

ဝန်ထမ်းများကိ

စစ် ဆး ရးမှူးများအြဖစ်လည်း ကာင်း

စစ် ဆး ရးမှူး
တာဝန် ပး

အပ်ရမည်၊
(ခ)

စစ် ဆး ရးမှူးချုပ်နင
ှ ့်

စစ် ဆး ရးမှူးတိ ့၏

တာဝန်နင
ှ လ
့် ပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ
့် ျားကိ

သတ်မတ
ှ ် ပးရမည်၊
(ဂ)

မိမိ၏လပ်ပိင်ခင
ွ ့်များကိ စစ် ဆး ရးမှူးချုပ် သိ ့မဟတ် ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရး လပ်ငန်းမှ
အရာရှတ
ိ စ်ဦးဦးအား လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်၊

(ဃ)

စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ

ြပစ်ဒတ်ချမှတ်ပိင်ခင
ွ ့်ကိ

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းမှ

သင့် လျာ် သာ အရာရှမ
ိ ျားကိ လဲအပ်၍ ဆာင်ရက
ွ ် စနိင်သည်။
အခန်း ( ၆ )
တားြမစ်ချက်နင
ှ ့် စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာြပစ်ဒဏ်
၁၁။

မည်သမ
ူ

တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ်မရရှိဘဲ အပင်၊ အပင်ထက
ွ ်ပစ္စညး် ၊ ပိးမား၊

အကျိုးြပုသက်ရိှ သိ ့မဟတ် ြမ ကီးကိ ြပည်ပမှ ြပည်တင
ွ ်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်းမြပုရ။

၁၂။

မည်သမ
ူ

အပင်၊

အပင်ထွကပ
် စ္စညး် ၊

တင်သင
ွ း် ခွင့် ထာက်ခချက်လက်မှတ်အရ
မိမန
ိ င
ှ ့်တစ်ပါတည်း

ပိးမား၊

အကျိုးြပုသက်ရိှ

မှာယူတင်သင
ွ း် လာသည့်

ယူ ဆာင်လာသည့်ခါတွင်ြဖစ် စ

သိ ့မဟတ်

ြမ ကီးကိ

အခါတွင်ြဖစ် စ၊

ြပည်ပမှ

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်း၏

စစ် ဆးမနှင့်

ကီး ကပ်မကိ ခယူရန် ပျက်ကက
ွ ြ် ခင်း မရှိ စရ။
၁၃။

အပင်ထက
ွ ်မဟတ် သာ ပစ္စညး် ကိ ြပည်ပမှ ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်းသူသည် ြမန်မာ့စက်
ိ

ပျိုး ရးလပ်ငန်း၏ စစ် ဆးမကိ ခယူရန်ပျက်ကွက်ြခင်းမရှိ စရ။
၁၄။

မည်သမ
ူ ၊

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းက

ထိနး် ချုပ်ပးမား
ိ

ကျ ရာက် န ကာင်း

ကညာထားသည့် အပင်၊ အပင်ထွကပ
် စ္စညး် ၊ အကျိုးြပုသက်ရိှ သိ ့မဟတ်

ြမ ကီးကိ သိလျက်နင
ှ ့်

ြပည်တင
ွ း် တစ် နရာမှ တစ် နရာသိ ့ သယ်ယြူ ခင်း၊ ပိ ့ ဆာင်ြခင်း မြပုရ။
၁၅။

မည်သမ
ူ
ဤဥပ ဒအရ ြပုလပ်သည့် နည်းဥပ ဒများ သိ ့မဟတ် လပ်ထးလပ်နည်းများပါ

ြပဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း မြပုရ။
၁၆။

ပဒ်မ

၁၁

သိ ့မဟတ်

၁၂

ပါြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သူသည်

အာက်ပါစီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ကိချမှတ်ြခင်းခရမည် (က)

ပထမအ ကိမ် ကျူးလွနြ် ခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ် ၁၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၅၀၀၀
အထိ ဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း။

( ခ)

ထပ်မကျူးလွန်ြခင်း ြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ် ၅၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ
ဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း။

၁၇။

ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မ ၁၄ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၁၅ ပါ

ြပဌာန်းချက်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သူသည်

အာက်ပါ စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်ြခင်းခရမည် (က)

ပထမအ ကိမ် ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ် ၅၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၃၀၀၀
အထိ ဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း၊

(ခ)

ထပ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ် ၃၀၀၀ မှ အများဆး ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ
ဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း။

၁၈။

ပဒ်မ ၁၆၊ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၁၇ အရ စီမခန် ့ခွဲ ရးဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတရ
် ာတွင် ြပစ်မနှင့်

အကျုးဝင် သာ သက် သခပစ္စညး် ကိ ဖျက်ဆီး စြခင်း၊ သိ ့မဟတ် သတ်မှတ်ထား သာ အခ ကး ငွကိ
ပး ဆာင် စ ပီး ပိးသတ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ပိးမားသန် ့စင် စြခင်းကိ ြပုလပ်နိင် သည်။
အခန်း ( ၇ )
အယူခြခင်း
၁၉။

ဤဥပ ဒအရ

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူးက

ချမှတ် သာအမိန် ့

သိ ့မဟတ်

ဆးြဖတ်

ချက်နင
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍ မ ကျနပ်သသ
ူ ည် ယင်းအမိန် ့သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည် န ့မှစ၍ ရက် ပါင်း
၆၀ အတွငး် ဝန် ကီးထ အယူခဝင်နိင်သည်။
၂၀။

ဝန် ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။
အခန်း ( ၈ )
အ ထွ ထွ

၂၁။

ိှ ာသည့် အပင်၊
သက်ဆင်
ိ ရာ အစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည် ြပည်ပမှ ရာက်ရလ

အပင်ထက
ွ ်ပစ္စညး် ၊ ပိးမား၊ အကျိုးြပုသက်ရ၊ိှ ြမ ကီး သိ ့မဟတ် အပင်ထွကမ
် ဟတ် သာ ပစ္စညး် ကိ (က)

စစ် ဆးမြပုနိင်ရန်

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းသိ ့

အြမန်ဆက်သွယ်အ ကာင်း

ကားရမည်။
( ခ)

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းက စစ် ဆး ပီး နာက် ပိးမားကင်းရှင်း ကာင်း တွရှ့ ရ
ိ မှသာ
တင်သွင်းသူအား ထတ်ယခ
ူ င
ွ ြ့် ပုရမည်။

၂၂။

ဤဥပ ဒအရ ပိးမားစစ် ဆးသည့် လပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် (က)

ကန်စည်စးီ ဆင်းမ မှန်ကန်ြမန်ဆန် ရးကိ မထိခိက် စရန် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

(ခ)

စစ် ဆးမကိ နှာင့် နှး ကန် က
့ ာြခင်း မရှိ စဘဲ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

၂၃။

ဤဥပ ဒအရ

ပိးသတ် ဆး

ဥပ ဒအရ

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်ရိှ သာ

ပိးသတ်ြခင်း

ဖွဲ ့စည်းထား သာ

သိ ့မဟတ်

ပိးမားသန် ့စင် ပးြခင်းကိ

ပိးသတ် ဆးမှတ်ပတင်အဖွဲ ့က

အသိအမှတြ် ပုထား

သည်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်က ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၂၄။

ဝန် ကီးဌာနသည် အပင်၊ အပင်ထက
ွ ်ပစ္စညး် ၊ ပိးမား သိ ့မဟတ် ြမ ကီးကိ စစ် ဆးသည့် ကိစမ
္စ အ
ှ ပ

အစိးရဌာနတစ်ခခ သိ ့မဟတ် အစိးရအဖွဲ ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်အား ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်း ချက်တစ်ရပ်ရပ်နင
ှ ့်
စပ်လျဉ်း၍ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။
၂၅။

အပင်၊ အပင်ထွကပ
် စ္စညး် ၊ ပိးမား၊ အကျိုးြပုသက်ရိှ သိ ့မဟတ် ြမ ကီးကိြပည်ပမှ ြပည်တင
ွ ်းသိ ့

တင်သွင်းခွင့်လိင်စင် သိ ့မဟတ် ပါမစ်ထတ် ပးပိင်ခွင့် ရှိ သာအစိးရဌာန သိ ့မဟတ် အစိးရအဖွဲ ့အစည်းသည်
ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်း၏ တင်သွင်းခွင့် ထာက်ခချက်လက်မတ
ှ ် တင်ြပနိင်သက
ူ ိသာ လိင်စင် သိ ့မဟတ်
ပါမစ်ထတ် ပးနိင်သည်။
၂၆။

ြမန်မာ့စက်
ိ ပျိုး ရးလပ်ငန်းသည်

ဤဥပ ဒအရ

ရရန်ရိှ သာ

ဒဏ် ကး ငွကိ

ြမခွနမ
် ြပ

ကျန် ငွြဖစ်ဘသ
ိ ကဲသ
့ ိ ့ ကာက်ခနိင်သည်။
၂၇။

ဤဥပ ဒပါ ြပဌာန်းချက်ကိ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန် (က)

ဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းပညာများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အစိးရ အဖွဲ ့၏
သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။

(ခ)

ဝန် ကီးဌာနနှင့်

ြမန်မာ့စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသည်

လိအပ် သာ

ချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၂၈။

The Insects and Pests Act, 1914 ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမး် လိက်သည်။

( ပ ) သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မူှ း ကီး
ဥက္ကဌ
နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့

အမိန် ့၊

ညန် ကား

