
 
 

C:\Users\wintwintaungkhin\Desktop\12.Wild Animal decision Law.docx 

ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်ရ မများ ကာကွယ်ရောင့်ရေှောက် ြင်းဆုိင်ောဥပရေ 

 (၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၁၂    ။ ) 

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လဆန်း   ၇    ရက် 

(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ထမလ    ၂၁     ရက်) 

  ပည်ရထာင်ေုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကုိ  ပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိြ္ပာယ်ထော်ပြချက် 

၁။ ဤဥပရေကုိ ဇီဝမျိုးေံုမျိုးကဲွနှေင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်ရ မများကာကွယ်ရောင့်ရေှောက် ြင်း 

ဆိုင်ော ဥပရေဟု ရြါ်တွင်ရေေမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထော ထအာက်ြါစကားရြ်များေည် ထော်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်ေက်ထရာက် 

ထစရမည်- 

 (က) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ဆိုေည်မှာ ကုန်းထပမ၊ ြင်လယ်နှင့် အပခား ထရထေဟစနစ်များ၊ ၎င်းတို့ 

ြါဝင်ထနထော ထေဟထေေအရ ဆက်စြ်မှုရှိေည့် အရင်းအပမစ်အားလုံး၏ ေက်ရှိများ 

အကကား ကွဲပြားမှုကို ဆိုေည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် မျိုးစိတ်များအတွင်း ကွဲပြားမှု၊ 

မျိုးစိတ်များအကကား ကဲွပြားမှုနှင့် ထေဟစနစ်များအကကား ကဲွပြားမှုလည်း ြါဝင်ေည်။ 

 ( ခ ) ရတာရိုင်းတိေ ေ္ဆာန် ဆိုသည်မှော ရနေင်းရေသအတွင်း သဘာဝအတိုင်း ရပါက်ဖွား 

ကျက်ေားရလ့ေှေိရသာ သို့မဟုတ် ရနေင်းရေသမှေအ ြားရနောရေသသို့ အရကကာင်း 

အမျိုးမျိုးရကကာင့် ရောက်ေှေိရနရသာ တိေ ေ္ဆာန်၊ ငှေက်၊ ပိုးမွှားနှေင့် ရေရနသတ္တ ဝါတိုကိ့ု 

ဆုိသည်။ ယင်းေကားေပ်တွင် ယင်းတ့ုိ၏ အထီးမျိုးေည်၊ အမမျို းဥ၊ သရန္ဓေသားရလာင်း၊ 

ဥ၊ ပုိးရလာင်း၊ တေ်သျှ း၊ အသားေ၊ ရသွးေည်နှေင့် အေိတ်အပုိင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ 

 ( ဂ ) သဘာဝအပင် ဆုိသည်မှော ရနေင်းရေသအတွင်း သဘာဝအတိုင်း ရပါက်ရောက်ရသာ 

အပင်၊ ြျုံ ၊ နွယ်၊ ဝါး၊ ကကိမ်၊ သေ်ြွ၊ မှိုနှေင် ့ ရေရအာက်ေှေ ိ အပင်တို ့ကိ ု ဆိုသည်။ 

ယင်းေကားေပ်တွင် ယင်းတ့ုိ၏ မျို းရေ့၊ တေ်သျှ းနှေင့် အေိတ်အပုိင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ 

 (ဃ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ ဆုိေည်မှာ ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များ၊ 

ထေဟစနစ်များ ေ့ုိမဟုတ် ေင်ရှားထော ြေဝီအထနအေားများ တည်ရိှေည့် ထေေများကုိ 

ထရရှည်တည်တ့ံထရးအတွက် ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းရန် အလ့ုိငှာ ဤဥြထေအရ ေတ်မှတ် 

ေားထော နယ်ထပမကုိဆိုေည်။ 
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 ( င ) အမာခံေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ ဆိုေည်မှာ ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး နယ်ထပမအတွင်း 

ထေဟစနစ်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွတို့ကုိ ထရရှည်တည်တံ့ထစရန် ဤဥြထေအရ ေတမ်ှတ် 

ေားထော နယ်ထပမကုိဆိုေည်။ 

 ( စ ) ကကားခံနယ်ထပမ ဆိုေည်မှာ ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး နယ်ထပမအတွင်းတွင်ပေစ်ထစ၊ 

၎င်းနယ်ထပမ၏ နယ်နိမိတ်အစြ်တွင်ပေစ်ထစ အမာခံေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမနှင့်ဆက်စြ်ထနပြီး 

အမာခံေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမကုိ ေိခုိက်မှုမရိှထစဘဲ ထရရှည်တည်တ့ံေိန်းေိမ်းနုိင်ရန်နှင့် 

ထေဟစနစ်နှင့် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွများကုိ ေိခုိက်မှု အနည်းဆံုးပေစ်ထစမည့် နည်းလမ်းများပေင့် 

ေုတ်ယူေုံးစွ ဲပခင်းနှင် ့ ေွံ့ပေိုးထရးလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဤဥြထေအရ 

ကကားခံအပေစ် ေတ်မှတ်ေားထော နယ်ထပမကုိဆိုေည်။ 

 (ဆ) ထေဟစနစ် ဆုိေည်မှာ ေက်ရိှေတ္တ ဝါများ၊ ေက်မ့ဲရုြ်ဝတ္ထ ုများနှင့် အြင်များ ေဟဇာတ 

ပေစ်လျက် တည်ရိှထနေည့် ေဘာဝစနစ်နှင့် ယင်းစနစ်ထကကာင့် ပေစ်ထြါ်ထပြာင်းလဲထနထော 

ေဘာဝဝန်းကျင်ကုိဆိုေည်။ 

 ( ဇ ) ထနရင်းထေေ ဆုိေည်မှာ ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များ ေဘာဝအတုိင်း ထြါက်ေွားကျက်စားရာ 

နယ်ထပမနှင့် အြင်များ ေဘာဝအတိုင်း ထြါက်ထရာက်ရာ နယ်ထပမတို့ကုိဆိုေည်။ 

 ( ဈ ) တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ဆုိေည်မှာ တိရစ္ဆာန်များကုိ ထမွးပမူေိန်းေိမ်းပြီး ေုထတေန ပြုလုြ်ရန်၊ 

ြညာထြးလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အခထကကးထငွယူ၍ထော်လည်းထကာင်း၊ အခမ့ဲ 

ထော်လည်းထကာင်း အများပြည်ေူ ကကည့်ရှုထလ့လာအြန်းထပေနိုင်ရန် တည်ထောင် 

ေားေည့် ဥယျာဉ်ကုိဆိုေည်။ 

 (ည) ရုက္ခထေေဥယျာဉ် ဆိုေည်မှာ ေဘာဝအြင်နှင့် စိုက်ြျိုးေားထောအြင်များကို 

ေိန်းေိမ်းပြီး ေုထတေနပြုလုြ်နိုင်ရန်၊ ြညာထြးလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ရန်နှင့် 

အခထကကးထငွယူ၍ထော်လည်းထကာင်း၊ အခမ့ဲထော်လည်းထကာင်း အများပြည်ေူကကည့်ရှု 

ထလ့လာအြန်းထပေနိုင်ရန် တည်ထောင်ေားေည့် ဥယျာဉ်ကုိဆိုေည်။ 

 ( ဋ ) ေစ်ထတာနယ်ထပမ ဆုိေည်မှာ ေစ်ထတာဥြထေအရ ေဲွ့စည်းေားေည့် ကကိုးဝုိင်းထတာနှင့် 

ေတမ်ှတ်ထကကညာေားေည့် ကကိုးပြင်ကာကွယ်ထတာတို့ကုိဆိုေည်။ 

 ( ဌ ) ထကာ်မတီ ဆုိေည်မှာ ဤဥြထေအရ ေဲွ့စည်းေားထော အမျိုးေားအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံ 

မျိုးကဲွနှင့် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများ ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီကုိဆိုေည်။ 

 ( ဍ ) ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့ ဆုိေည်မှာ ဤဥြထေအရ တည်ထောင်ေားေည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် 

ေို့မဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ် ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ကုိ ဆိုေည်။ 

 ( ဎ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုေည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ေယံဇာတနှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင် 

ေိန်းေိမ်းထရး ဝန်ကကီးဌာနကိုဆိုေည်။ 

 (ဏ) အစိုးရအေွဲ့ ဆိုေည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့ကုိဆိုေည်။ 
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 (တ) ဝန်ကကီး ဆုိေည်မှာ ေယံဇာတနှင့် ေဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းေိမ်းထရး ဝန်ကကီးဌာန၊ 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးကုိဆိုေည်။ 

 (ေ) ညွှန်ကကားထရးမှူးချု ြ် ဆုိေည်မှာ ေစ်ထတာဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားထရးမှူးချု ြ်ကုိ ဆုိေည်။ 

 ( ေ ) ေစ်ထတာအရာရှိ ဆိုေည်မှာ ဤဥြထေြါ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ေမ်းထဆာင်ရန် 

လွှဲအြ်ေားထော ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ အုြ်ချုြ်ထရးမှူး ေ့ုိမဟုတ် ေစ်ထတာ 

ဦးစီးဌာန၏ ပမို့နယ်အဆင့်တာဝန်ခံမှ တိုင်းထေေကကီး ေို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် 

တာဝန်ခံအေိ အဆင့်ဆင့်ထော အရာရှိများကိုဆိုေည်။ 

 ( ဓ ) ေစ်ထတာဝန်ေမ်း ဆုိေည်မှာ ဤဥြထေြါ လုြ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေမ်းထဆာင်ရန် 

လွှဲအြ်ေားထော ေစ်ထတာဦးစီးဌာန၏ ထတာကကြ်အဆင့်မှ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ် 

အဆင့်အေိ အဆင့်ဆင့်ထော ဝန်ေမ်းများကုိဆိုေည်။ 

 ( န ) အုြ်ချုြ်ထရးမှူး ဆိုေည်မှာ ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး နယ်ထပမ၊ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် 

ေို့မဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်ကို စီမံအုြ်ချုြ်ရန် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က တာဝန် 

ထြးအြ်ပခင်းခံရေည့် ေစ်ထတာအရာရိှ ေ့ုိမဟုတ် ေင့်ထလျာ်ေည့် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကုိ 

ဆိုေည်။ 

 ( ြ ) လံုးဝကာကွယ်ထားသည့် ရတာရုိင်းတိေ ေ္ဆာန် ဆုိသည်မှော ေှေားပါးပပီး မျို းဆက်ပျက်သုဉ်းမည့် 

အန္တောယ်ကျရောက်ရန ြင်းရကကာင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေန် သေ်ရတာဦးေီးဌာနက 

အမိန့်ရကကာ် ငာော ထုတ် ပန်သတ်မှေတ်ရသာ ရတာရိုင်းတိေ ေ္ဆာန်များကို ဆိုသည်။ 

ယင်းေကားေပ်တွင် အမိန့်ရကကာ် ငာော ဖင့် ထုတ် ပန်သတ်မှေတ် ြင်းြံေသည့် ရတာရုိင်း 

တိေ ေ္ဆာန်များ၏ အေိတ်အပိုင်းနှေင့် ယင်းတို့ပါေှေိသည့် ဆင့်ပွားထုတ်လုပ်ထားရသာ 

ပေ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။ 

 ( ဖ ) ောမန်ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် ဆိုေည်မှာ မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် 

အန္တရာယ်ကျထရာက်မှု အထပခအထနမရှိထော်လည်း မျိုးဆက်ြျက်ေဉု်းမည့် အန္တရာယ် 

ပခိမ်းထပခာက်ခံရေည့် အဆင့်ေ့ုိ ထရာက်ရိှလာနုိင်ေပေင့် ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းရန်အလ့ုိငှာ 

ေစ်ထတာဦးစီးဌာနက အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်ေတ်မှတ်ထော ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန် 

များကုိ ဆိုေည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် အမိန့်ထကကာ်ပငာစာပေင့် ေုတ်ပြန်ေတ်မှတ်ပခင်း 

ခံရေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များ၏ အစိတ်အြိုင်းနှင့် ယင်းတို့ြါရှိေည့် ဆင့်ြွား 

ေုတ်လုြ်ေားထော ြစ္စည်းများလည်း ြါဝင်ေည်။ 

 ( ေ ) ရာေီအလုိက်ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိစ္ဆာန် ဆုိေည်မှာ မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် 

အန္တရာယ်ကျထရာက်နုိင်မှုအဆင့် ေ့ုိမဟုတ် မျို းဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ပခိမ်းထပခာက် 

ခံရေည့် အဆင့်နည်းြါးပြီး အထရအတွက်ထြါများမှုရှိထနပခင်းနှင့် ေဘာဝအထလျာက် 

မျို းဆက်ထြါက်ေွားရှင်ေန်မှု ထကာင်းမွန်ပြီး ထြါများစွာထတွ့ရိှရပခင်းတ့ုိထကကာင့် 
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အမဲလုိက်ခွင့် ပြုရန်ပေစ်ထစ၊ ယင်းတ့ုိ၏ ထနရင်းထေေအတွင်း ေဘာဝအထလျာက် 

မျိုးဆက်ထြါက်ေွား ရှင်ေန်မှုကုိ ေိခိုက်မှု မရှိထစရန်ပေစ်ထစ အချိန်ကာလ 

ေတမ်ှတ်ကာကွယ် ေိန်းေမိ်း နိုင်ရန်အလိုင့ှာ ေစ်ထတာဦးစီးဌာနက 

အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်ေတမ်ှတ်ထော ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များကုိ ဆုိေည်။ 

ယင်းစကားရြ်တွင် အမိန့်ထကကာ်ပငာစာပေင့် ေုတ်ပြန် ေတမ်ှတ်ပခင်းခံရေည့် 

ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များ ေို့မဟုတ် ရာေီအလိုက် ထေေ 

ထပြာင်းထရွ့ကျက်စားထလ့ရိှေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၏ အစိတ်အြုိင်းနှင့် ယင်းတ့ုိ 

ြါရှိေည့် ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ေားထော ြစ္စည်းများလည်း ြါဝင်ေည်။ 

 (ဘ) အမဲလုိက်ပခင်း ဆုိေည်မှာ ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်ကုိ နည်းလမ်းတစ်မျိုးမျိုးပေင့် အနာတရ 

ပေစ်ထစပခင်း၊ ေမ်းဆီးပခင်း ေ့ုိမဟုတ်  ေတ်ပေတ်ပခင်းကုိ  ဆုိေည်။  ယင်းစကားရြ်တွင် 

ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်ကုိ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ေယ်ထဆာင်ပခင်းလည်း ြါဝင်ေည်။ 

 ( မ ) ကွန်ေင်းရှင်း ဆိုေည်မှာ မျိုးဆက်ြျက်ေဉု်းလုဆဲ ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေစ်ြင် 

ြန်းမန်များ နိုင်ငံတကာကုန်ေွယ်မှုဆိုင်ရာ ကွန်ေင်းရှင်းကုိဆိုေည်။ 

 (ယ) မျိုးစိတ်နမူနာ ဆိုေည်မှာ- 

 (၁)  အရှင်ပေစ်ထစ၊ အထေပေစ်ထစ တိရ စ္ဆာန် ေို့မဟုတ် အြင်များ၊ 

 (၂) ကွန်ေင်းရှင်းပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ကင်းလွတ်မှုရရိှေားေည့် အစိတ်အြုိင်းများ ေ့ုိမဟုတ် 

ဆင့်ြွားြစ္စည်းများမှတစ်ြါး ထနာက်ဆက်တဲွစာရင်းဝင် မျို းစိတ်များတွင် ြါရှိေည့် 

မျိုးစိတ်များ၊ အြင်များ ေ့ုိမဟုတ် တိရ စ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ၏ အစိတ်အြုိင်းများ၊ 

 (၃) ထနာက်ဆက်တဲွ စာရင်းဝင်မျိုးစိတ်များတွင်ြါရိှေည့် မျိုးစိတ်များ၊ ကွန်ေင်းရှင်း 

ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ဆင့်ြွားြစ္စည်းများပေစ်နုိင်ေည့် မည်ေည့်အထပခအထနမျို းမှပေစ်ထစ၊ 

တဲွေက်ြါရိှလာေည့် စာရွက်စာတမ်း၊ အမှတ်တံဆိြ်၊ အမှတ်အေား ေ့ုိမဟုတ် 

ေုတ်ြိုးမှုမှပေစ်ထစ အစိတ်အြိုင်းများ ေို့မဟတု် ဆင့်ြွားြစ္စည်းများကုိဆိုေည်။ 

 ရှင်းလင်းချက်။ ထနာက်ဆက်တဲွစာရင်းဝင်မျိုးစိတ်များ ဆုိေည်မှာ ကွန်ေင်းရှင်းမှ ေုတ်ပြန် 

ေတ်မှတ်ထော ထနာက်ဆက်တွဲစာရင်း ေုးံခုတွင်ြါရှိေည့် မျိုးစိတ် 

များကုိဆိုေည်။ 

 ( ရ ) နုိင်ငံတကာကုန်ေွယ်မှုတွင် ကာကွယ်ထိန်းြျုပ်သည့်တိေ ေ္ဆာန်နှေင့်အြင်များ ဆုိေည်မှာ 

ကွန်ေင်းရှင်းမှ ေုတ်ပြန်ေတ်မှတ်ထော တိရစ္ဆာန်နှင့်အြင်များကုိ ဆုိေည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် 

ကွန်ေင်းရှင်းမှ ေုတ်ပြန်ေတ်မှတ်ပခင်းခံရေည့် တိရစ္ဆာန်နှင့်အြင်များ၏ အစိတ်အြုိင်း၊ 

ထေွးရည်နှင့် ယင်းတ့ုိြါရိှေည့် ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ေားထော ြစ္စည်းများလည်းြါဝင်ေည်။ 

  ရှင်းလင်းချက်(၁)။ နိုင်ငံတကာကုန်ေွယ်မှု ဆိုေည်မှာ ထနာက်ဆက်တွဲစာရင်းဝင် 

မျိုးစိတ်များကုိအထကာက်ခွန်ဥြထေပြဋ္ဌာန်းချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 
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များနှင့်အညီ တင်ြ့ုိပခင်း၊ တစ်ဆင့်ခံတင်ြ့ုိပခင်း ေ့ုိမဟုတ် တင်ေွင်းပခင်း 

နှင့် ြင်လယ်ပြင်မှ စတင်ေုတ်ယူပခင်းတို့ကို ဆိုေည်။ 

  ရှင်းလင်းချက်(၂)။ ြင်လယ်ပြင်မှ စတင်ေုတ်ယူပခင်း ဆိုေည်မှာ မည်ေည့်နုိင်ငံ၏ 

အချုြ်အပခာအာဏာ ေက်ထရာက်မှုမရိှေည့် ြင်လယ်ပြင်မှ ေုတ်ယူထော 

မျိုးစိတ်တစ်မျိုးမျိုး၏ မျိုးစိတ်နမူနာကို ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းေို့ 

ေယ်ထဆာင်ပခင်းကိုဆိုေည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် ြင်လယ်ပြင် 

အေက်ရိှထလေု၊ ြင်လယ်ကကမ်းပြင်နှင့် ြင်လယ်ကကမ်းပြင်ထအာက်ရိှ 

ထပမလွှာလည်းအကျုံ းဝင်ေည်။  

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်ေည်- 

 (က) နုိင်ငံထတာ်၏ ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွဆုိင်ရာ မဟာေျူ ဟာနှင့် မူဝါေကုိ အထကာင်အေည်ထော်ရန်၊ 

 ( ခ ) နုိင်ငံထတာ်၏ ေဘာဝနယ်ထပမများေိန်းေိမ်းထရးဆုိင်ရာ မူဝါေကုိ အထကာင်အေည်ထော်ရန်၊ 

 ( ေ ) ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များ၊ ထေဟစနစ်များနှင့် ရာေီအလိုက် ထေေ 

ထပြာင်းထရွှ့ကျက်စားထလ့ရိှထော တိရ စ္ဆာန်များ ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းထရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

နုိင်ငံထတာ်က လက်ခံေထဘာတူေားေည့် အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ ေထဘာတူညီချက်များ 

နှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (ဃ) ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များ၊ ယင်းတို့၏ အစိတ်အြိုင်းများ၊ ယင်းတိုမှ့ 

တစ်ဆင့် ေုတ်လုြ်ထော ေုတ်ကုန်များ၊ ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ထော ြစ္စည်းများကို  

ကူးေန်းထရာင်းဝယ်ပခင်းအား ေိန်းချုြ်ရန်၊ 

 ( င ) ဘူမိရုြ်ေွင်ေူးပခားေည့် နယ်ထပမများ၊ မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရှိေည့် 

ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ ေဘာဝအြင်များနှင့် ယင်းတ့ုိ၏ ထနရင်းထေေများကုိ ကာကွယ် 

ေိန်းေိမ်းရန်၊ 

 ( စ ) ေဘာဝေိြ္ပံဆိုင်ရာ ေုထတေနလုြ်ငန်းများနှင့် အေိြညာထြးထရးလုြ်ငန်းများကို  

အထောက်အကူပေစ်ထစရန်၊ 

 (ဆ) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်များ တည်ထောင်ပခင်းပေင့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် 

ေဘာဝအြင်များကုိ ကာကွယ်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

ထကာ်မတီေွဲ့စည်းပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ အစိုးရအေွဲ့ေည်- 
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 (က) ဝန်ကကီးက ဥက္ကဋ္ဌအပေစ် လည်းထကာင်း၊ ေက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊အစုိးရအေဲွ့အစည်းများမှ 

ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ေက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များက အေွဲ့ဝင်များအပေစ် 

လည်းထကာင်း ြါဝင်ထော အမျိုးေားအဆင့် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွနှင့် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး 

နယ်ထပမများ ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီကုိ ေွဲ့စည်းရမည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခွဲ(က)အရ ေွဲ့စည်းေည့် ထကာ်မတီကုိ လိုအြ်ြါက ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်ေည်။ 

၅။ နုိင်င့ံဝန်ေမ်းမဟုတ်ထော ထကာ်မတီအေဲွ့ဝင်များေည် ဝန်ကကီးဌာနက ေတ်မှတ်ေည့် ချီးပမှင့်ထငွ 

နှင့်စရိတ်တ့ုိကုိ ခံစားခွင့်ရှိေည်။ 

၆။ ထကာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်ေည်- 

 (က) ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကုိ အထကာင်အေည်ထော် ထဆာင်ရွက်နုိင်ရန် လမ်းညွှန်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ မဟာေျူဟာနှင့် မူဝါေများ ချမှတ်နိုင်ရန် အကကံပြုတင်ပြပခင်း၊ 

 ( ေ ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်းဆိုင်ရာ မူဝါေများ 

ချမှတ်နိုင်ရန် အကကံပြုတင်ပြပခင်း၊  

 (ဃ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများ ေတ်မှတ်ထရးနှင့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေို့မဟုတ် 

ရုက္ခထေေဥယျာဉ် တည်ထောင်ထရးအတွက် ေက်ဆိုင်ရာအစိ ုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အေဲွ့အစည်းများနှင့် ညိှနှိုင်းထြးပခင်း၊ ထေေခံတုိင်းရင်းေား ပြည်ေူများ၏ အကကံပြုချက် 

များအထြါ် ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

 ( င ) ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွနှင့် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများဆုိင်ရာလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်မှုကုိ 

ကကီးကကြ်ပခင်း၊ 

 ( စ ) မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရှိေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များ 

ကာကွယ်ထရးအတွက် လမ်းညွှန်ပခင်း၊ 

 (ဆ) ေဘာဝေိြ္ပံဆိုင်ရာ ေုထတေနလုြ်ငန်းများ၊ အေိြညာထြးထရးလုြ်ငန်းများ 

ထဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန်ပခင်း၊ 

 ( ဇ ) ဤဥြထေြါ ကိစ္စရြ်များကုိ အထကာင်အေည်ထော်ရာတွင် ပြည်ြနုိင်ငံများ၊ အပြည်ပြည် 

ဆုိင်ရာအေဲွ့အစည်းများ၊ ထေေဆုိင်ရာအေဲွ့အစည်းများနှင့် ဆက်ေွယ်ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

 ( ဈ ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများအတွင်း ေဘာဝအထပခခံ ခရီးေွားလုြ်ငန်းနှင့် 

စြ်လျဉ်း၍ ြုေ်မ ၁၅၊ ြုေ်မခွဲ (က) အရ အယူခံမှုအထြါ် စိစစ်ဆုံးပေတ်ပခင်း။ 
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၇။ တုိင်းထေေကကီး ေ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအေဲွ့ေည် ဇီဝမျိုးစံုမျိုးကဲွနှင့် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး 

နယ်ထပမ၊ စီမံအုြ်ချုြ်လုြ်ကုိင်မှု အထောက်အကူပြုထရးနှင့်စြ်လျဉ်းေည့် ထကာ်မတီများကုိ လုိအြ်ြါက 

ေွဲ့စည်းနိုင်ေည်။ 

အခန်း (၄) 

ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများ ေတ်မှတ်ပခင်းနှင့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်များ 

တည်ထောင်ပခင်း 

၈။ ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး နယ်ထပမအမျိုးအစားများမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပေစ်ေည်- 

 (က) ေိြ္ပကံကိုးဝိုင်း၊ 

 ( ခ ) အမျိုးေားဥယျာဉ်၊ 

 ( ေ ) အဏ္ဏဝါအမျိုးေားဥယျာဉ်၊ 

 (ဃ) ေဘာဝကကိုးဝိုင်း၊ 

 ( င ) ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်ထဘးမဲ့ထတာ၊ 

 ( စ ) ဘူမိရုြ်ေွင်ေူးပခားေည့်နယ်ထပမ၊ 

 (ဆ) ထေေခံအစုအေွဲ့ ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ။ 

၉။ ဝန်ကကီးဌာနေည် - 

 (က) အစုိးရအေဲွ့၏ ေထဘာတူညီချက်ပေင့် မည်ေည့်ထေေတွင်မဆုိ ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက် 

အလိုင့ှာ လိုအြ်လျှင် အမိန့်ထကကာ်ပငာစာေုတ်ပြန်၍- 

  (၁) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများကုိ အမျိုးအစားအလိုက် ေတ်မှတ်နိုင်ေည်။ 

  (၂) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်များကုိ တည်ထောင်နိုင်ေည်။ 

 ( ခ ) ေစ်ထတာနယ်ထပမမှအြ အပခားအစိုးရဌာန ေို့မဟတု် အစိုးရအေွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ 

စီမံခန့်ခဲွမှုထအာက်တွင်ရိှထော ထပမတွင် ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေတ်မှတ်တည်ထောင်လုိြါက 

ေက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းနှင့် ကကိုတင်ညှိနှိုင်း ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ေ ) ြုေ္ဂိုလ် ေို့မဟတု် ြုေ္ဂလိကအေွဲ့အစည်း၏ စိုက်ြျိုးလုြ်ကိုင်ခွင့်၊ လကဝ်ယ်ေားခွင့်၊ 

အေုးံပြုခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ ဆက်ခံခွင့် ေိုမ့ဟတု် လွှဲထပြာင်းြိုင်ခွင့်ရှိထောထပမတွင် 

ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေတ်မှတ်တည်ထောင်လုိြါက တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ ထပမေိမ်းယူထရး 

အတွက် ေက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကကိုတင်ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဃ) မည်ေည့်နယ်ထပမ၊ မည်ေည့်နယ်နိမိတ်အတွင်း ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေတ်မှတ်တည်ထောင်ရန် 

ရည်ရွယ်ထကကာင်း ေတမ်ှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ကကိုတင်ထကကညာရမည်။ 

 ( င ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ ေတမ်ှတ်တည်ထောင်မည့် နယ်ထပမထေေရှိ အများပြည်ေူတို၏့ 

အခွင့်အထရး ေိခိုက်နစ်နာမှုများကို ေတမ်ှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စုံစမ်း 
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စစ်ထဆးရန်နှင့် နယ်ထပမေတမ်ှတ်တည်ထောင်ထရးလုြ်ငန်းများကုိ ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

ထေေခံတုိင်းရင်းေား ပြည်ေူများ၊ အစုိးရမဟုတ်ထော အေဲွ့အစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ 

ေက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များြါဝင်ေည့် ြဏာမစိစစ်ထရးအေွဲ့ကို ေွဲ့စည်း၍ 

တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၁၀။ ဝန်ကကီးဌာနေည် အစိုးရအေွဲ့၏ ေထဘာတူညီချက်ပေင့် -   

 (က)  ြုေ်မ ၉ အရ ေတမ်ှတ်ေားေည့် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး နယ်ထပမတစ်ခု၏ ဧရိယာ 

တစ်ခုလုံးကိုပေစ်ထစ၊ တစ်စိတ်တစ်ထေေကိုပေစ်ထစ ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ြယ်ေျက်ပခင်း 

ေို့မဟုတ် အမျိုးအစားထပြာင်းလဲေတမ်ှတ်ပခင်း  ပြုနိငု်ေည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မ ၉ အရ တည်ထောင်ေားေည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေ့ုိမဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်၏ 

ဧရိယာတစ်ခုလုံးကိုပေစ်ထစ၊ တစ်စိတ်တစ်ထေေကိုပေစ်ထစ ပြင်ဆင်ပခင်း ေို့မဟုတ် 

ြယ်ေျက်ပခင်း ပြုနိငု်ေည်။ 

၁၁။ ဝန်ကကီးဌာနေည် - 

 (က) ြုေ်မ ၉ အရ တည်ထောင်ေားေည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေ့ုိမဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်ကုိ 

တစ်ခုချင်းအလိုက် ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲရန် ထေေခံတိုင်းရင်းေားပြည်ေူများ ြါဝင်ေည့် 

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ကုိ ေွဲ့စည်း၍ လုြ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေတမ်ှတ်ထြးရမည်။ 

 ( ခ ) ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ကို လိုအြ်ြါ က ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းပခင်း ေို့မဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်း 

ပြုနိငု်ေည်။ 

၁၂။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် ြုေ်မ ၉ အရ ေတ်မှတ်တည်ထောင်မည့်နယ်ထပမထေေရှိ အများ 

ပြည်ေူတ့ုိ၏ အခွင့်အထရးေိခုိက်နစ်နာမှုများအတွက် ေင့်ထလျာ်ထော အခွင့်အထရးများ၊ အကျိုးခံစားခွင့် 

များကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ ေထဘာတူညီချက်ပေင့် စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ထြးရမည်။ 

၁၃။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် ဝန်ကကီးဌာန၏ ေထဘာတညူီချက်ပေင့်- 

 (က) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး နယ်ထပမအတွင်း ေိြ္ပဆံိုင်ရာ ေုထတေနပြုလုြ်ပခင်း၊ ေဘာဝ 

ြတ်ဝန်းကျင် ကကည့်ရှုထလ့လာပခင်းနှင့် အြန်းထပေပခင်းတို့ကို နယ်ထပမေတ်မှတ်၍  

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ေည်။ 

 ( ခ ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများအတွင်းေို ့ ပြင်ြြတ်ဝန်းကျင်မှ အန္တရာယ် 

မကျထရာက်ထစရန်နှင့် ေိခိုက်ထနှာက်ယှက်မှုများမရှိထစရန် လိုအြ်ထော အစီအမံများ 

ချမှတ်ထဆာင်ရွက်နိုင်ေည်။ 

 ( ေ ) ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များကုိ ပြည်ြနုိင်ငံများရိှ ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် 

ေဘာဝအြင်များနှင့် လဲလှယ်ပခင်း ေို့မဟတု် လက်ခံရယူပခင်း ပြုလုြ်နိုင်ေည်။ 

 (ဃ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး နယ်ထပမများအတွင်းရိှ ထေဟစနစ်အတွင်းမှရရိှေည့် ထေဟစနစ် 

ဝန်ထဆာင်မှုများအထြါ် အခထကကးထငွထြးထဆာင်ထစပခင်း စနစ်ကုိ ေတမ်ှတ်နိုင်ေည်။ 
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 ( င ) ထေေခံပြည်ေူများ၏ လူမှုစီးြွားထရး စဉ်ဆက်မပြတ် ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ထရးနှင့် ဇီဝ 

မျို းစံုမျို းကဲွ ထရရှည်တည်တ့ံထရးကုိ ဟန်ချက်ညီစွာ ထော်ထဆာင်နုိင်ေည့် ထေေခံပြည်ေူများ 

ြူးထြါင်းြါဝင်ထော ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ စီမံအုြ်ချုြ်မှုကုိ ခွင့်ပြုနိုင်ေည်။ 

 ( စ ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများတွင် ဝင်ထကကးနှင့် ခရီးေွားလုြ်ငန်းဆုိင်ရာ အပခား 

အခထကကးထငွများ ေတမ်ှတ်ထကာက်ခံရန် အစီအမံများ ချမှတ်ထဆာင်ရွက်နိုင်ေည်။ 

 (ဆ) ထေေေံွ့ပေိုးထရးလုြ်ငန်းများ၊ ထေေခံပြည်ေူများ၏ လူမှုစီးြွားတုိးတက်ထရးနှင့် ေဘာဝ 

အထပခခံခရီးေွားလုြ်ငန်း ေံွပ့ေိုးတုိးတက်ထရးတ့ုိအတွက် လုိအြ်ြါက အမာခံေိန်းေိမ်းထရး 

နယ်ထပမအား ေိခိုက်မှုမရှိထစဘဲ ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများ၏ အတွင်းတွင် 

ကကားခံနယ်ထပမေတ်မှတ်ထြးရမည်။ ေတ်မှတ်ေားေည့် ကကားခံနယ်ထပမတွင် ထေေခံပြည်ေူ 

အစုအေဲွ့ြုိင်ေစ်ထတာလုြ်ငန်း၊ ထေေခံအထပခပြုခရီးေွားလုြ်ငန်းနှင့် ထေေခံများ စီမံ 

အုြ်ချု ြ်ေည့် အဏ္ဏဝါထရပြင်ဧရိယာအား စီမံအုြ်ချု ြ်ပခင်းလုြ်ငန်းတ့ုိကုိ စည်းကမ်းချက်များ 

ေတမ်ှတ်၍ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ ခွင့်ပြုထြးနိုင်ေည်။ 

 ( ဇ ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများအတွင်း ေဘာဝအထပခခံ ခရီးေွားလုြ်ငန်း 

နှင့်စြ်ဆိုင်ထော လုြ်ငန်းရြ်များအတွက် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ေို့မဟုတ် စီးြွားထရး 

အေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက လုြ်ကိုင်လိုထကကာင်း ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ 

ထလျှာက်ေားလာပခင်းကုိ စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုပခင်း ေို့မဟတု် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုင်ေည်။ 

၁၄။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများအတွင်း ေဘာဝအထပခခံ 

ခရီးေွားလုြ်ငန်းနှင့်စြ်ဆိုင်ထော လုြ်ငန်းရြ်များအတွက် ြုေ်မ ၁၃၊ ြုေ်မခွဲ (ဇ) အရ ခွင့်ပြုချက်ကုိ 

ေုတ်ထြးေည့်အခါ လုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကုိြါ တစ်ြါတည်း ေုတ်ပြန်ေတ်မှတ်ထြးရမည်။ 

၁၅။ (က) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများအတွင်း ေဘာဝအထပခခံ ခရီးေွားလုြ်ငန်းနှင့် 

စြ်ဆုိင်ထော လုြ်ငန်းရြ်များအတွက် လုြ်ကုိင်လုိထကကာင်း ထလျှာက်ေားေည့်အထြါ် 

ြုေ်မ ၁၃၊ ြုေ်မခဲွ (ဇ) အရ ပငင်းြယ်ပခင်းကုိ ထကျနြ်မှုမရိှေူေည် ပငင်းြယ်ခံရေည့်ထန့မှ 

ရကထ်ြါင်း ၃၀ အတွင်း ထကာ်မတီေို့ အယူခံဝင်နိုင်ေည်။ 

 ( ခ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ အယူခံဝင်ထရာက်ရာတွင် ထကာ်မတီ၏ အဆံုးအပေတ်ေည် အပြီးအပြတ် 

ပေစ်ေည်။ 

၁၆။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် - 

 (က) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမအတွင်း ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များ ထရရှည်တည်တ့ံထနထစထရး 

အတွက် ဦးထရအမျိုးအစားနှင့် အချိုးအစားမျှတထစရန်နှင့် မျိုးရိုးေီဇထရာယှက်ပခင်း 

မပေစ်ထစရန် ေမ်းဆီးပခင်း၊ ေုတ်ေင်ပခင်းပြုရန် အစီအမံများ ချမှတ်ထဆာင်ရွက် 

နိုင်ေည်။ 
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 ( ခ ) ြုေ်မ ၉၊ ြုေ်မခဲွ (က)၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၂) အရ တည်ထောင်ေားေည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် 

ရုက္ခထေေဥယျာဉ်အတွင်း ကကည့်ရှုထလ့လာ အြန်းထပေေူများက လိုက်နာရမည့် 

စည်းကမ်းချက်များကုိ အများပြည်ေူေိရိှရန် အစီအမံများ ချမှတ်ထဆာင်ရွက်နုိင်ေည်။ 

 ( ေ ) ြုေ်မ ၉၊ ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေတ်မှတ်တည်ထောင်ေားေည့် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး 

နယ်ထပမ၊ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေို့မဟတု် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်ကုိ စီမံအုြ်ချုြ်ရန် ေစ်ထတာ 

အရာရိှ ေ့ုိမဟုတ် ေင့်ထလျာ်ေည့် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား အုြ်ချုြ်ထရးမှူးအပေစ် တာဝန် 

ထြးအြ်ရမည်။ 

၁၇။ ေစ်ထတာဦးစီးဌာနေည် ထကာ်မတီကပေစ်ထစ၊ ဝန်ကကီးကပေစ်ထစ ချမှတ်ေားထော လမ်းညွှန်ချက်များ 

နှင့်အညီ ထအာက်ြါလုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က) ေိြ္ပံကကိုးဝိုင်းအတွင်း ေဘာဝေိြ္ပံဆိုင်ရာ ပေစ်စဉ်ထပြာင်းလဲမှုများကို ေုထတေန 

ပြုလုြ်နိုင်ရန် ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းပခင်း၊ 

 ( ခ ) အမျိုးေားဥယျာဉ်အတွင်း ထေဟစနစ်များကို ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းပခင်းနှင့် ေဘာဝ 

အထနအေားကုိ ေိခုိက်ြျက်စီးမှုမရိှထစဘဲ ေုထတေနပြုလုြ်နုိင်ရန်နှင့် အများပြည်ေူ 

ကကည့်ရှုထလ့လာ အြန်းထပေနိုင်ရန် ခွင့်ပြုပခင်း၊ 

 ( ေ ) အဏ္ဏဝါအမျိုးေားဥယျာဉ်အတွင်း ေဘာဝအတိုင်း ထြါက်ေွားကျက်စားထနထော 

ေတ္တ ဝါများနှင့် ယင်းတို့၏ ထနရင်းထေေများ၊ ေန္တာထကျာက်တန်းများ၊ ထကျာက်ြန်း 

ထကျာက်ခက်များ၊ ထရညိှထရထမှာ်များ၊ ထရထအာက်အြင်များ၊ ကမ်းထပခတစ်ထလျှာက်နှင့် 

ပမစ်ဝများတွင် ထြါက်ေွားကျက်စားထနထော ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့် ယင်းတို့၏ 

ထနရင်းထေေများကို ေဘာဝအတိုင်း တည်ရှိထနထစရန် ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းပခင်း၊ 

 (ဃ) ေဘာဝကကိုးဝုိင်းအတွင်း ေူးပခားေင်ရှားထော ေဘာဝအြင်များနှင့် ေဘာဝအတုိင်း 

ဆင့်ကဲပေစ်ထြါ်ထနထော ထေဟစနစ်များ ထရရှည်တည်တ့ံထနထစရန် ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းပခင်း၊ 

 ( င ) ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် ထဘးမဲ့ထတာအတွင်း ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များ အထနှာင့်အယှက် 

ကင်းရှင်းစွာ ကျက်စားနိုင်ရန် ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းပခင်းနှင့် ရာေီအလိုက် ထေေ 

ထပြာင်းထရွှ့ ကျက်စားထလ့ရှိထော ငှက်များထရာက်ရှိရာ၊ ရြ်နားရာ၊ ထြါက်ေွားရာ 

ထေေများနှင့် ထရဝြ်ထေေများကုိ ေိန်းေိမ်းထရးအတွက် ပြည်တွင်း ေ့ုိမဟုတ် ပြည်ြ 

အစိုးရဌာနများ၊ အပြည်ပြည်ဆိ ုင်ရာ အေွဲ ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ထော 

အေွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ေွယ်ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

 ( စ ) ဘူမိရုြ်ေွင်ေူးပခားေည့် နယ်ထပမအတွင်း ေူးပခားလှြထော ေဘာဝအထနအေားများနှင့် 

ရုိးရာဓထလ့များပေင့် ေင်ရှားေည့်ထေေများကို ေိန်းေိမ်းပခင်း၊ 
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 (ဆ) တိုင်းထေေကကီး ေို့မဟုတ် ပြည်နယ်များက စီမံခန့်ခွဲထော ထေေခံအစုအေွဲ့ ေဘာဝ 

ေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများ၏ စီမံခန်ခ့ွဲထရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နည်းြညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု 

ဆိုင်ရာ ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြးပခင်း။ 

၁၈။   အုြ်ချုြ်ထရးမှူး၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်ေည်- 

 (က) ထန့စဉ် စီမံခန့်ခွဲအုြ်ချုြ်မှု လုြ်ငန်းတာဝန်များ ေမ်းထဆာင်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) တည်ဆဲဥြထေ၊ နည်းဥြထေများနှင့်အညီ ေိထရာက်စွာ စီမံအုြ်ချုြ်ပခင်း၊ 

 ( ေ ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ၊ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေို့မဟတု် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်များ 

အတွင်းရှိ တိရ စ္ဆာန်နှင့် ေစ်ြင်ြန်းမန်တို့၏ တည်ရှိပေစ်ထြါ်ထပြာင်းလဲထနမှုများကို 

ကွင်းဆင်းထလ့လာ ထော်ေုတ်ေုထတေနပြု မှတ်တမ်းတင်ပခင်း၊ 

 (ဃ) ဇီဝမျို းစံုမျို းကဲွများနှင့် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမများ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ပခင်းဆုိင်ရာ 

ြညာထြးလုြ်ငန်းများကို ပြည်ေူများအား စည်းရုံးြညာထြး၍ ြူးထြါင်းြါဝင် 

ထဆာင်ရွက်လာထစပခင်း၊ 

 ( င ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ၏ အမာခံေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမကို မေိခိုက်ထစဘဲ 

ကကားခံနယ်ထပမအတွင်း ထေေခံပြည်ေူတို့၏ အကျိုးစီးြွား ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ထရးကုိ 

အထပခခံ၍ ေိထရာက်စွာ စီမံအုြ်ချုြ်ပခင်း၊ 

 ( စ ) ထပမအေုံးချမှုဆိုင်ရာ ြဋိြက္ခနှင့် အပခားြဋိြက္ခများ ကကုံထတွ့လာြါက အေက် 

အဆင့်ဆင့်ေို့ တင်ပြပခင်း၊ 

 (ဆ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမရှိ ကကားခံနယ်ထပမအတွင်း ေဘာဝအထပခခံခရီးေွား 

လုြ်ငန်းေွံ့ပေိုးတိုးတက်ထရးအတွက် စီမံထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

 ( ဇ ) ထေေခံပြည်ေူများြူးထြါင်းြါဝင်ေည့် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ စီမံအုြ်ချုြ်မှု 

အတွက် နည်းြညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြးပခင်း။ 

အခန်း (၅) 

ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များ 

၁၉။ ေစ်ထတာဦးစီးဌာနေည် ဝန်ကကီးဌာန၏ ေထဘာတူညီချက်ပေင့်- 

 (က) မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရှိေပေင့်ကာကွယ်ရမည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များကုိ 

နုိင်ငံထတာ်၏ လုိအြ်ချက်အရ ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းနုိင်ရန်အလ့ုိငှာ ထအာက်ြါအမျို းအစား 

အတိုင်း ေတမ်ှတ်ထကကညာရမည်- 

  (၁) လုံးဝကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ 

  (၂) ောမန် ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ 

  (၃) ရာေီအလိုက်ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များ။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေတ်မှတ်ထကကညာေားထော ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန် 

အမျိုးအစားများကို  လိုအြ်ြါက ပြင်ဆင်ေတ်မှတ်နိုင်ေည်။ 
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 ( ေ )  မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရှိေပေင့် ကာကွယ်ရမည့် ေဘာဝအြင်များကို 

နိုင်ငံထတာ်၏ လိုအြ်ချက်အရ ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းနိုင်ရန်အလို့ငှာ အမျိုးအမည်နှင့် 

ထနရာထေေကို ေတမ်ှတ်ထကကညာရမည်။ 

 (ဃ) ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့်ေဘာဝအြင်များကုိ မျို းဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်မကျထရာက် 

ထစရန်နှင့် ထရရှည်တည်တ့ံထစထရး ေိန်းေိမ်းကာကွယ်နုိင်ရန် ေိန်းေိမ်းမှု အဆင့်အတန်း 

ေတ်မှတ်ချက်ကုိ နုိင်ငံထတာ်၏ လုိအြ်ချက်အရ အခါအားထလျာ်စွာ ေတ်မှတ်ထကကညာ 

ရမည်။ 

 ( င ) ကွန်ေင်းရှင်းမှ ေုတ်ပြန်ေည့် စာရင်းများကုိ အများပြည်ေူ ေိရှနိိုင်ထရး ေတမ်ှတ် 

ထကကညာရမည်။ 

 ( စ ) မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရှိေပေင့် ကာကွယ်ရမည့်ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် 

ေဘာဝအြင်များအား ကာကွယ်ရန် အစီအမံများ ချမှတ်ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဆ) မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ေားေည့်ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝ 

အြင်များေည် အပခားဝန်ကကီးဌာနများ၏ စီမံခန့်ခဲွမှုထအာက်တွင်ရိှထနြါက ယင်းတ့ုိကုိ 

ကာကွယ်ေိန်းေိမ်းရန် ေက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန ေို့မဟုတ် အစိုးရအေွဲ့အစည်းနှင့် 

ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၀။ ဝန်ကကီးေည် အစုိးရအေဲွ့၏ ေထဘာတူညီချက်ပေင့် မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရိှေပေင့် 

ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များကုိ ကွန်ေင်းရှင်းနှင့်အညီ ေိန်းချုြ် 

နိုင်ရန်- 

 (က) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်အား ကွန်ေင်းရှင်း၏ ပမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စီမံအုြ်ချုြ်မှု အခွင့်ရ 

ြုေ္ဂိုလ်အပေစ် ေတမ်ှတ်တာဝန်ထြးရမည်။ 

 ( ခ ) ေင့်ထလျာ်ေူတစ်ဦး ေ့ုိမဟုတ် တစ်ဦးေက်ြုိေူအား ကွန်ေင်းရှင်း၏ ပမန်မာနုိင်ငံဆုိင်ရာ 

ေိြ္ပြံညာရြ် တာဝန်ခံြုေ္ဂိုလ်အပေစ် ေတ်မှတ်တာဝန်ထြးရမည်။ 

၂၁။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် ဝန်ကကီးဌာန၏ ေထဘာတူညီချက်ပေင့် - 

(က) လုံးဝကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်ကုိပေစ်ထစ၊ နိုင်ငံတကာကုန်ေွယ်မှုတွင် 

ကာကွယ်ေိန်းချု ြ်ေည့် တိရ စ္ဆာန်ကုိပေစ်ထစ ေိြ္ပံဆုိင်ရာေုထတေနပြုလုြ်နုိင်ထရးအတွက် 

ေုထတေန ပြုလုြ်ခွင့်ရထော ပြည်တွင်း ေ့ုိမဟုတ် ပြည်ြမှအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွ့အစည်း၊ 

အစုိးရမဟုတ်ထော အေဲွ့အစည်းတစ်ရြ်ရြ် ေ့ုိမဟုတ် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား စည်းကမ်းချက် 

များေတ်မှတ်၍ ေမ်းဆီးခွင့်၊ ေယ်ထဆာင်ခွင့် ေို့မဟုတ် လက်ဝယ်ေားခွင် ့ပြု 

နိုင်ေည်။ 

 ( ခ ) ေုထတေနပြုလုြ်ခွင့်ရေူအား ကာကွယ်ေားေည့် ေဘာဝအြင်ကို စမ်းေြ်ပခင်း၊ 

မျို းြွားပခင်းစေည့် ေိြ္ပံဆုိင်ရာေုထတေန ပြုလုြ်နုိင်ထရးအတွက် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး 

နယ်ထပမမှ ေုတ်ယူခွင့်၊ ေယ်ထဆာင်ခွင့် ေို့မဟုတ် လကဝ်ယ်ေားခွင့်ပြုနိုင်ေည်။ 
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 ( ေ ) မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရိှေပေင့် ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် 

ေဘာဝအြင်များ၊ ယင်းတ့ုိ၏ အစိတ်အြုိင်းနှင့် ယင်းတ့ုိြါရိှေည့် ဆင့်ြွားေုတ်လုြ် 

ေားထော ြစ္စည်းများကုိ ေုထတေနလုြ်ငန်းအတွက်ပေစ်ထစ၊ ေိြ္ပံနည်းကျ အမျို းအမည် 

ခွဲပခားရန်ပေစ်ထစ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်း၊ အစိုးရမဟတု်ထော အေွဲ့အစည်း 

တစ်ရြ်ရြ် ေ့ုိမဟုတ် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ပြည်ြေ့ုိတင်ြ့ုိခွင့် ေ့ုိမဟုတ် ေယ်ထဆာင်ခွင့် 

ပြုနိငု်ေည်။ 

 (ဃ) ပြည်ြမျိုး ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များကုိ ေိြ္ပဆံိုင်ရာ ေုထတေနပြုလုြ်နိုင်ထရးအတွက် 

ေုထတေန ပြုလုြ်ခွင့်ရထော ပြည်တွင်း ေ့ုိမဟုတ် ပြည်ြအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွ့အစည်း၊ 

အစုိးရမဟုတ်ထော အေဲွ့အစည်း တစ်ရြ်ရြ် ေ့ုိမဟုတ် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား စည်းကမ်း 

ေတမ်ှတ်ချက်ပေင့် တင်ေငွ်းခွင့် ေို့မဟတု် လကဝ်ယ်ေားခွင့်ပြုနိုင်ေည်။ 

 ( င ) ပြည်ြမျို းေဘာဝအြင်ကုိ ေိြ္ပံဆုိင်ရာ ေုထတေန ပြုလုြ်နုိင်ထရးအတွက် ေုထတေန 

ပြုလုြ်ခွင့်ရေူအား စည်းကမ်းချက်များ ေတ်မှတ်၍ စမ်းေြ်ပခင်း ေ့ုိမဟုတ် မျို းြွားပခင်း 

ပြုလုြ်နုိင်ရန် တင်ေွင်းခွင့်၊ ေယ်ထဆာင်ခွင့် ေ့ုိမဟုတ် လက်ဝယ်ေားခွင့်ပြုနုိင်ေည်။ 

၂၂။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် - 

 (က) မျို းဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရိှေပေင့် ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် 

ေဘာဝအြင်များအနက် စီးြွားထရးအလို့ငှာ ထမွးပမူပခင်းပြုနိုင်ထော ထတာရိုင်း 

တိရ စ္ဆာန်နှင့် မျိုးြွားစိုက်ြျိုးပခင်းပြုနိုင်ထော ေဘာဝအြင်အမျိုးအမည်များကို 

ေုတ်ပြန်ထကကညာနိုင်ေည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေုတ်ပြန်ထကကညာေားေည့် ထမွးပမ ပူခင်းပြုနုိင်ထော ထတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် 

မျိုးြွားစိုက်ြျိုးပခင်းပြုနိုင်ထော ေဘာဝအြင်များကုိ စည်းကမ်း ေတ်မှတ်ချက်ပေင့် 

ေမ်းဆီးခွင့်၊ စုထဆာင်းခွင့်၊ ထမွးပမူခွင့်၊ စိုက်ြျိုးခွင့် ေို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် 

လွှဲထပြာင်းခွင့်ပြုနိုင်ေည်။ 

 ( ေ ) ောမန်ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ရာေီအလုိက် ကာကွယ်ေားေည့် 

ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များကုိ ဝါေနာအရလည်းထကာင်း၊ ရုိးရာဓထလ့ေံုးစံအရလည်းထကာင်း 

ထမွးပမူပခင်းကို စည်းကမ်းချက်များ ေတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြုနိုင်ေည်။ 

 (ဃ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမနှင့် ကြ်လျက်ရိှေည့် ြတ်ဝန်းကျင်ထေေအတွင်း လုိအြ်လျှင် 

တိေ ေ္ဆာန်ရမွး မူသူနှေင့် အပင်ေုိက်ပျိုးသူ မည်သ့ူကုိမဆုိ ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ 

အတွင်း ထရာေါကူးစက်ပခင်းနှင့် မျို းရုိးေီဇထရာယှက်ပခင်းမှ ကာကွယ်နုိင်ရန် ေင့်ထလျာ်ေည့် 

အစီအမံများချမှတ်ပခင်း ေို့မဟုတ် ညွှန်ကကားပခင်းပြုနိငု်ေည်။ 
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 ( င ) ပြည်ြမျို း ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်ကုိ စီးြွားထရးအလ့ုိငှာ လည်းထကာင်း၊ 

ဝါေနာအရလည်းထကာင်း ထမွးပမူနုိင်ထရးနှင့်စုိက်ြျိုးနုိင်ထရးအတွက် စည်းကမ်းချက်များ 

ေတ်မှတ်၍ တင်ေွင်းခွင့်၊ ထမွးပမူခွင့်၊ စုိက်ြျိုးခွင့်၊ မျိုးြွားခွင့် ေ့ုိမဟုတ် လွှဲထပြာင်းခွင့် 

ပြုနိငု်ေည်။ 

 ( စ ) ြုေ်မခဲွ (ခ) နှင့် (င) တ့ုိအရ လုြ်ကုိင်ခွင့်ပြုေည့် ကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေတ်မှတ်ေည့် 

နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စစ်ထဆးရန် ေ့ုိမဟုတ် မှတ်ြံုတင်ရန်ေစ်ထတာအရာရိှ ေ့ုိမဟုတ် 

ေိြ္ပံြညာရြ် တာဝန်ခံြုေ္ဂိုလ်တို့ကို တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

 (ဆ) ပြည်တွင်းေို ့ တင်ေွင်းလာေည့် ပြည်ြမျိုး ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့် ေဘာဝ 

အြင်များပေစ်ထစ၊ မျိုးရုိးေီဇ ပြုပြင်ေားထော တိရ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များပေစ်ထစ ကူးစက် 

ထရာေါြိုးကင်းရှင်းမှုမရှိပခင်း၊ ထဘးအန္တရာယ်ပေစ်ထစနိုင်ထော ထရာေါြိုးြါရှိပခင်း၊ 

အဆိြ်အထတာက်ြါဝင်ပခင်း၊ ပြည်တွင်းမျို းများအထြါ်ေ့ုိ မျို းရုိးေီဇထရာယှက်ထစနုိင်ပခင်း 

နှင့်ပြည်တွင်းမျိုးများ၏ မျိုးဆက်ပြန့်ြွားမှုကို ေိခိုက်လာထစနိုင်ပခင်း၊ ေဘာဝ 

ြတ်ဝန်းကျင်အထြါ် ေိခိုက်ထစပခင်းနှင် ့ အများပြည်ေူ၏ ကျန်းမာထရးအထြါ် 

ေိခိုက်ထစပခင်းတို့ကို စစ်ထဆးထတွ့ရိှြါက ပြည်တွင်းေ့ုိ ဆက်လက်ေယ်ထဆာင်ပခင်း 

မပြုရန် တားပမစ်ပခင်း၊ ယာယီေိန်းေိမ်းပခင်း၊ ပြန်လည်ေယ်ယူေွားထစပခင်း ေ့ုိမဟုတ် 

ေျက်ဆီးပခင်း ပြုနိငု်ေည်။ 

၂၃။ (က) ညွှန်ကကားထရးမှ းူချု ြ်ေည် စီးြွားထရးအလ့ုိငှာ ထမွးပမူခွင့်ပြုေားထော ထတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် 

စိုက်ြျိုးခွင့်ပြုေားထော ေဘာဝအြင်ကုိပေစ်ထစ၊ ယင်းတို၏့အစိတ်အြိုင်းကုိပေစ်ထစ၊ 

ယင်းတို့ြါရှိေည့် ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ေားထော ြစ္စည်းကိုပေစ်ထစ ဝန်ကကီးဌာန၏ 

ေထဘာတူညီချက်ပေင့် ပြည်ြေို့ တင်ြို ့ခွင် ့ပြုရန် ထောက်ခံချက် ထြးနိုင်ေည်။ 

 ( ခ ) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် နိုင်ငံတကာကုန်ေွယ်မှုတွင် ကာကွယ်ေိန်းချုြ်ေည့် 

တိရ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များကုိပေစ်ထစ၊ ယင်းတ့ုိ၏အစိတ်အြုိင်းကုိပေစ်ထစ၊ ယင်းတ့ုိြါရိှေည့် 

ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ေားထော ြစ္စည်းကိုပေစ်ထစ ဝန်ကကီးဌာန၏ေထဘာတူညီချက်ပေင့် 

ပြည်တွင်းေ့ုိတင်ေွင်းရန်၊ ပြည်ြေ့ုိတင်ြ့ုိရန် ေ့ုိမဟုတ် ပြည်ြေ့ုိတစ်ဆင့်ခံတင်ြ့ုိရန် 

ထောက်ခံချက် ထြးနိုင်ေည်။  

 ( ေ ) ထောက်ခံချက် ရယူလုိေူေည် ြုေ်မခဲွ (က) ေ့ုိမဟုတ် (ခ) အရ ေုတ်ထြးမည့် ထောက်ခံချက် 

အတွက် စစ်ထဆးခ၊ ြါမစ်ထကကး ေို့မဟတု် အပခားစရိတ်ထကကးထငွများကုိ ေစ်ထတာ 

ဦးစီးဌာနက ေတ်မှတ်ေားေည့်အတိုင်း ထြးထဆာင်ရမည်။ 
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 (ဃ) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က တာဝန်လွှဲအြ်ေားထော ေစ်ထတာအရာရိှေည် အမဲလုိက်ခွင့်၊ 

စုထဆာင်းခွင့်၊ စီးြွားထရးအလ့ုိငှာ ထမွးပမူခွင့်၊ စုိက်ြျို းခွင့် ေ့ုိမဟုတ် မျို းြွားခွင့်ပြုေားထော 

ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်ကုိပေစ်ထစ၊ ယင်းတို၏့ အစိတ်အြိုင်းကိုပေစ်ထစ၊ 

ယင်းတို့ြါရှိေည့် ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ေားထော ြစ္စည်းကိုပေစ်ထစ ပမို့နယ်ထကျာ်၍ 

ေယ်ယူထရွှ့ထပြာင်းခွင့် ပြုနိငု်ေည်။ 

 ( င ) နုိင်ငံတကာ ကုန်ေွယ်မှုတွင် ကာကွယ်ေိန်းချုြ်ေည့် တိရ စ္ဆာန်နှင့် အြင်များကုိပေစ်ထစ၊ 

ယင်းတို၏့ အစိတ်အြိုင်းကိုပေစ်ထစ၊ ယင်းတို့ြါရှိေည့် ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ေားထော 

ြစ္စည်းကုိပေစ်ထစ ပြည်တွင်းေ့ုိတင်ေွင်းပခင်း၊ ပြည်ြေ့ုိ တင်ြ့ုိပခင်းနှင့်  ပြည်ြေ့ုိတစ်ဆင့်ခံ 

တင်ြ့ုိပခင်းတ့ုိအတွက် ြါမစ် ေ့ုိမဟုတ် လုိင်စင်ေုတ်ထြးခွင့်ရိှထော အစုိးရဌာန၊ အစုိးရ 

အေွဲ့အစည်းေည် ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ထောက်ခံချက်ရရှိေားေူကုိော ြါမစ် ေိုမ့ဟုတ် 

လိုင်စင်ေုတ်ထြးရမည်။ 

အခန်း (၆) 

အမဲလိုက်ပခင်း 

၂၄။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး နယ်ထပမအတွင်းရိှ ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ 

လံုးဝကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များနှင့် ောမန်ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန် 

များမှအြ အပခားထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များအား အမဲလိုက်ေူကို စည်းကမ်းချက်များ ေတမ်ှတ်၍ 

အမဲလိုက်ခွင့် လိုင်စင်ေုတ်ထြးနိုင်ေည်။ 

၂၅။ အမဲလိုက်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိေူေည် - 

 (က) ေတမ်ှတ်ေားထော အမဲလိုက်ခွင့်လိုင်စင်ခကုိ ထြးထဆာင်ရမည်။ 

 ( ခ ) အမဲလိုက်ခွင့်လိုင်စင် စည်းကမ်းချက်များကုိ လိုက်နာရမည်။ 

 ( ေ ) ေစ်ထတာဦးစီးဌာန၏ စစ်ထဆးမှုကုိ ခံယူရမည်။ 

အခန်း (၇) 

တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခထေေဥယျာဉ် တည်ထောင်လုြ်ကိုင်ခွင့် 

၂၆။ ဝန်ကကီးဌာနေည် အစိုးရအေွဲ့၏ ေထဘာတူညီချက်ပေင့် - 

 (က) ြုေ်မ ၉၊ ြုေ်မခဲွ (က) အရ တည်ထောင်ေားေည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေ့ုိမဟုတ် ရုက္ခထေေ 

ဥယျာဉ်ကုိ နုိင်ငံထတာ်၏ အကျိုးစီးြွားအလ့ုိငှာ အစုိးရအေဲွ့နှင့် အပခားမည်ေည့် ြုေ္ဂိုလ် 

ေ့ုိမဟုတ် မည်ေည့် စီးြွားထရးအေဲွ့အစည်းကမဆုိ ေက်စြ်လုြ်ကုိင်ရန်ပေစ်ထစ၊ ြုေ္ဂိုလ် 

တစ်ဦးဦး ေ့ုိမဟုတ် စီးြွားထရးအေဲွ့အစည်းတစ်ခုခုက လုြ်ကုိင်ရန်ပေစ်ထစ ေတ်မှတ်ေည့် 
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နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ထလျှာက်ေားပခင်းကုိ စည်းကမ်းချက်များ ေတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြု 

နုိင်ေည်။ 

 ( ခ ) ြုေ္ဂလိကြိုင် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေိုမ့ဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်ကုိ တည်ထောင်လုြ်ကုိင် 

လုိထကကာင်း ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ထလျှာက်ေားပခင်းကုိ စည်းကမ်းချက်များ 

ေတမ်ှတ်၍ ခွင့်ပြုနိုင်ေည်။ 

၂၇။ ဝန်ကကီးဌာနေည် - 

 (က) ြုေ်မ ၂၆၊ ြုေ်မခွဲ (က) အရ တည်ထောင် လုြ်ကုိင်ခွင့်ပြုေားထော တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် 

ေို့မဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်ကို တစ်ခုချင်းအလိုက် ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲရန် လိုအြ်လျှင် 

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ကုိ ေွဲ့စည်း၍ လုြ်ငန်းတာဝန်များ ေတမ်ှတ်ထြးရမည်။ 

 ( ခ ) ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ကို လိုအြ်ြါက ပြင်ဆင်ေွဲ့စည်းပခင်း ေို့မဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်း 

ပြုနိုင်ေည်။ 

၂၈။ ြုေ်မ ၂၆ အရ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေို့မဟတု် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်ကုိ တည်ထောင်လုြ်ကိုင်ခွင့် 

ရရှိေူေည် လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံေို့ ေတမ်ှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့် 

အညီ ထလျှာက်ေားရမည်။ 

၂၉။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် ဝန်ကကီးဌာန၏ ေထဘာတူညီချက်ပေင့်- 

 (က) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေ့ုိမဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ် လုြ်ငန်းလုိင်စင် ထလျှာက်ေားပခင်းနှင့် 

စြ်လျဉ်း၍ ေတ်မှတ်ေားေည့် လုိအြ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရိှ မရိှ စိစစ်ပြီး လုိင်စင် 

ေက်တမ်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များေတ်မှတ်၍ လုိင်စင်ေုတ်ထြးရမည်။ 

 ( ခ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိေူက လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ထောက်ေျက်လျှင် 

လုြ်ငန်းလုိင်စင်ကုိ ကာလအကန့်အေတ်ပေင့် ရုြ်ေိမ်းပခင်း ေ့ုိမဟုတ် လုိင်စင်ြယ်ေျက်ပခင်း 

ပြုနိငု်ေည်။ 

၃၀။ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေို့မဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ် လုြ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိေူေည် - 

 (က) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ေတ်မှတ်ထော လုြ်ငန်းလိုင်စင် စည်းကမ်းချက်များကို 

လိုက်နာရမည်။ 

 ( ခ ) လုြ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်စြ်လျဉ်းေည့် အခွန်အခများကုိ ေတမ်ှတ်ေည့် နည်းလမ်းများ 

နှင့်အညီ ပမန်မာထငွပေင့်လည်းထကာင်း၊ နိုင်ငံပခားထငွပေင့်လည်းထကာင်း ထြးေွင်း 

ရမည်။ 

 ( ေ ) လုြ်ငန်းလုိင်စင် ေက်တမ်းမကုန်ဆံုးမီ ကွယ်လွန်လျှင် ယင်း၏ တရားဝင်ဆက်ခံေူက 

ေတမ်ှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံေို့ ထလျှာက်ေား 

ရမည်။ 
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အခန်း (၈) 

မှတ်ြုံတင်ပခင်း 

၃၁။ (က) ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များ ကာကွယ်ထရးနှင့်ေဘာဝနယ်ထပမများ 

ေိန်းေိမ်းထရးဥြထေ (နုိင်ငံထတာ်ပငိမ်ဝြ်ြိပြားမှုတည်ထဆာက်ထရးအေဲွ့ဥြထေအမှတ် ၆/၉၄) 

အာဏာမတည်မီက လံုးဝကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အြုိင်းကုိ 

အမှတ်တရြစ္စည်းအပေစ်လည်းထကာင်း၊ ရုိးရာဓထလ့ေံုးစံအရလည်းထကာင်း လက်ဝယ် 

ေားေူ ေ့ုိမဟုတ် ဝတ်စားဆင်ယင်ေူေည် ဝန်ကကီးဌာနက ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်း 

များနှင့်အညီ ေက်ဆိုင်ရာပမို့နယ် ေစ်ထတာဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ြုံတင်ရမည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ြုံတင်ေားေူေံမှ ရုိးရာဓထလ့ေုံးစံအရ ဆက်ခံရရှိေူမှအြ 

အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းလက်ခံရရိှေူေည် ဝန်ကကီးဌာနက ေတ်မှတ်ေည့် 

နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ေက်ဆုိင်ရာပမိ ့ုနယ် ေစ်ထတာဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ြံုတင်ရမည်။ 

 ( ေ ) ဤဥြထေ အာဏာတည်ပြီးထနာက် လုံးဝကာကွယ်ေားေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ကို 

ေုထတေနပြုလုြ်နိုင်ထရးအတွက် ြုေ်မ ၂၁၊ ြုေ်မခွဲ (က) အရ ေမ်းဆီးခွင့်၊ လက်ဝယ် 

ေားခွင့်ရထော ပြည်တွင်း ေ့ုိမဟုတ် ပြည်ြမှ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွ့အစည်း၊ အစုိးရ 

မဟုတ်ထော အေဲွ့အစည်း ေ့ုိမဟုတ် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေည် ယင်းထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ 

အစိတ်အြုိင်းကုိ ေုထတေနပြုလုြ်ရန်ပေစ်ထစ၊ အမှတ်တရပေစ်ထစ လက်ဝယ်ေားရိှလုိလျှင် 

ေတမ်ှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဝန်ကကီးဌာနတွင် မှတ်ြုံတင်ရမည်။ 

 (ဃ) ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့်ပြုချက်ရရှိေူေည် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန် ထမွးပမူပခင်းနှင့် 

ေဘာဝအြင် မျိုးြွားစုိက်ြျိုးပခင်းတ့ုိအတွက် ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ 

ေစ်ထတာဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ြုံတင်ရမည်။ 

 ( င ) ြုေ်မခွဲ (ဃ) အရ မှတ်ြုံတင်ရရှိေူေည် ေစ်ထတာဦးစီးဌာနက ေတမ်ှတ်ေည့် 

မှတ်ြုံတင်ထကကးထငွကို ထြးထဆာင်ရမည်။ 

 ( စ ) ြုေ်မခွဲ (ဃ) အရ မှတ်ြုံတင်ပခင်းအတွက် စစ်ထဆးခ၊ မှတ်ြုံတင်ခနှင့် အပခားစရိတ် 

ထကကးထငွများေည် ေစ်ထတာဦးစီးဌာနက ေတမ်ှတ်ေည့်အတိုင်းပေစ်ထစရမည်။ 

၃၂။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က မှတ်ြုံတင်ေည့် လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ေမ်းထဆာင်ရန် လွှဲအြ် 

ေားထော ေစ်ထတာအရာရှိေည်- 
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 (က) ြုေ်မ ၃၁ အရ မှတ်ြံုတင်ထြးရန် ထလျှာက်ေားချက်ကုိ ေတ်မှတ်ေည့် နည်းလမ်းများ 

နှင့်အညီ စိစစ်ပြီး မှတ်ြုံတင်လက်မှတ် ေုတ်ထြးပခင်း ေို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း 

ပြုနိငု်ေည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ပငင်းြယ်ပခင်းခံရေူေည် ပငင်းြယ်ေည့်ထန့မှစ၍ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း 

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ အယူခံဝင်နိုင်ေည်။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် ေစ်ထတာ 

အရာရှိက ချမှတ်ေားေည့်အမိန့်အထြါ် အတည်ပြုပခင်း ေို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ပခင်း 

ပြုနိငု်ေည်။ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ အဆုံးအပေတ်ေည် အပြီးအပြတ်ပေစ်ေည်။ 

အခန်း (၉) 

စီမံခန်ခ့ွဲထရးနည်းလမ်းအရ အထရးယူပခင်း 

၃၃။ ေစ်ထတာဝန်ေမ်း ေိုမ့ဟတု် အုြ်ချုြ်ထရးမှူးေည် စီမံခန်ခ့ွဲထရး နည်းလမ်းအရ အထရးယူ 

နိုင်ရန်အလို့ငှာ ရှာထေွပခင်း၊ ေက်ထေခံြစ္စည်း ေိမ်းဆည်းပခင်း၊ စီမံခန်ခ့ွဲပခင်းတိုန့ှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

ေတမ်ှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၄။ အုြ်ချုြ်ထရးမှူးေည် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး နယ်ထပမအတွင်းပေစ်ထစ၊ အစိုးရအေွဲ့က စီမံ 

အုြ်ချုြ်ေည့် ေိုမ့ဟုတ် အစိုးရအေွဲ့က အစုရှယ်ယာ မတည်ထငွရင်း ြါဝင်ေည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် 

ေို့မဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်အတွင်းပေစ်ထစ ထအာက်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ကျူးလွန်ေူအား 

အနည်းဆုံးကျပ်တေ်ရသာင်းမှေ အများဆုံး ကျပ်သုးံရသာင်းအထိ ေဏ်ရကကးရငွကုိ ထြးထဆာင်ထစရန် 

စီမံခန်ခ့ွဲထရးဆိုင်ရာအမိန့် ချမှတ်နိုင်ေည် - 

 (က) အများပြည်ေူ ကကည်ရှုထလ့လာအြန်းထပေခွင့်ပြုေားထော ထနရာေို့ ေတ်မှတ်ေည့် 

စည်းကမ်းနှင့် မညီညွတ်ဘဲ ဝင်ထရာက်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) အများပြည်ေူ ကကည်ရှုထလ့လာအြန်းထပေခွင့် ပြုေားထောထနရာမှအြ တားပမစ်ေားထော 

ထနရာေို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကျူးထကျာ်ဝင်ထရာက်ပခင်း၊ 

 ( ေ ) လူတို့ ထမွးပမူေားထော တိရ စ္ဆာန်ကို စားကျက်ချပခင်း၊ လွှတ်ထကျာင်းပခင်း ေို့မဟတု် 

ကျူးထကျာ်ဝင်ထရာက်ထစပခင်း၊ 

 (ဃ) ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်များကုိ ထပခာက်လှန့်ပခင်း ေို့မဟတု် တမင် 

အထနှာင့်အယှက်ထြးပခင်း၊ 

 ( င ) ေဘာဝအြင်နှင့် စိုက်ြျိုးေားေည့် အြင်တစ်မျိုးမျိုးကုိ တစ်နည်းနည်းပေင့် ြျက်စီး 

ထစပခင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ခူးဆွတ်ပခင်း၊ ချိုးေဲ့ပခင်း ေို့မဟတု် လက်ဝယ်ေားရှိပခင်း။ 
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၃၅။ အုြ်ချု ြ်ထရးမှ းူေည် ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမအတွင်းပေစ်ထစ၊ အစုိးရအေဲွ့က စီမံအုြ်ချု ြ်ေည့် 

ေ့ုိမဟုတ် အစုရှယ်ယာမတည်ထငွရင်းြါဝင်ေည့် တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေ့ုိမဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်အတွင်း 

ပေစ်ထစ ထအာက်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကုိ ကျူးလွန်ေူအား အနည်းဆံုး ကျြ်ေံုးထောင်းမှ အများဆံုး 

ကျြ်တစ်ေိန်းအေိ ေဏ်ထကကးထငွကို ထြးထဆာင်ထစရန် စီမံခန်ခ့ွဲထရးဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်နိုင်ေည် - 

 (က) လုံးဝတားပမစ်ေားထော ထနရာေို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ထရာက်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စီးြွားထရးအလိုင့ှာ ရုြ်ရှင် ေို့မဟတု် ေီေီယိုရုိက်ကူးပခင်း၊ 

 ( ေ ) ထပမကုိတူးဆွပခင်း၊ ေွန်ယက်စိုက်ြျိုးပခင်း ေို့မဟတု် လုြ်ငန်းတစ်ခုခုလုြ်ကိုင်ပခင်း၊ 

 (ဃ) ေဘာဝအြင် ေို့မဟုတ် စိုက်ြျိုးေားေည့် အြင်တစ်မျိုးမျိုးကို ေုတ်ယူပခင်း၊ 

စုထဆာင်းပခင်း ေိုမ့ဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် ေျက်ဆီးပခင်း။ 

၃၆။ ေစ်ထတာအရာရှိေည် ရာေီအလိုက် ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ကုိ တားပမစ် 

ေားေည့် ရာေီအတွင်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ေတပ်ေတ်ပခင်း၊ အမဲလိုက်ပခင်း၊ အနာတရ ပေစ်ထစပခင်း 

ေ့ုိမဟုတ် စီးြွားထရးအလ့ုိငှာ ထမွးပမူပခင်း ပြုလုြ်ေူအား အနည်းဆံုး ကျြ်ခုနစ်ထောင်းမှ အများဆံုး 

ကျြ်နှစ်ေနိ်းအေိ ေဏ်ထကကးထငွကုိ ထြးထဆာင်ထစရန် စီမံခန်ခ့ွဲထရးဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်နိုင်ေည်။ 

၃၇။ အုြ်ချုြ်ထရးမှူးေည် - 

 (က) စီမံခန်ခ့ွဲထရးဆိုင်ရာ အမိန်ခ့ျမှတ်ေည့်အခါ ေဘာဝေိန်းေမိ်းထရးနယ်ထပမမှပေစ်ထစ၊ 

အစုိးရအေဲွ့က စီမံအုြ်ချု ြ်ေည့် ေ့ုိမဟုတ် အစုရှယ်ယာ မတည်ထငွရင်းြါဝင်ေည့် တိရစ္ဆာန် 

ဥယျာဉ် ေ့ုိမဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်မှပေစ်ထစ ေွက်ရိှထောြစ္စည်းများကုိ ပြည်ေ့ူဘဏ္ဍာ 

အပေစ် ေိမ်းဆည်းရမည်။ 

 ( ခ ) ပြည်ေူဘ့ဏ္ဍာအပေစ် ေိမ်းဆည်းထော ြစ္စည်းကုိ ေတမ်ှတ်ေည့် နည်းလမ်းများနှင့် 

အညီ စီမံခန်ခ့ွဲရမည်။ 

အခန်း (၁၀) 

အယူခံပခင်း 

၃၈။ (က) ေစ်ထတာအရာရှိ ေို့မဟုတ် အုြ်ချုြ်ထရးမှူးက ချမှတ်ေည့် စီမံခန့်ခွဲထရးဆိုင်ရာ 

အမိန့်ကုိ မထကျနြ်ေူေည် ယင်းအမိန့် ချမှတ်ေည့်ထနမ့ှ ရကထ်ြါင်း ၃၀ အတွင်း 

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ အယူခံနိုင်ေည်။ 

 ( ခ ) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေည် ေစ်ထတာအရာရှိ ေို့မဟုတ် အုြ်ချုြ်ထရးမှူးက ချမှတ် 

ေားေည့် အမိန့်အထြါ် အတည်ပြုပခင်း၊ ြယ်ေျက်ပခင်း ေို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ပခင်း 

ပြုနိငု်ေည်။ 
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 ( ေ ) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ အဆုံးအပေတ်ေည် အပြီးအပြတ်ပေစ်ေည်။  

အခန်း (၁၁) 

ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ေဏ်များ 

၃၉။ မည်ေူမဆို ထအာက်ြါပြုလုြ်မှု တစ်ရြ်ရြ်ကို ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း 

ခံရလျှင် ေိုေူကုိ ေုးံနှစ်ေက်မြိုထော ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ အနည်းဆုံး ကျြ်နှစ်ေိန်းမှ အများဆုံး 

ကျြ် ငါးေိန်းအေိ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်- 

 (က) လိုင်စင်မရရှိဘဲ အမဲလိုက်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) အမဲလိုက်ခွင့်လိုင်စင် စည်းကမ်းချက် တစ်ရြ်ရြ်ကုိ ချိုးထောက်ပခင်း၊ 

 ( ေ ) မျို းဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရိှေပေင့် ကာကွယ်ေိန်းချု ြ်ေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်ကုိ 

ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စီးြွားထရးအလိုင့ှာ ထမွးပမူပခင်း၊ 

 (ဃ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမအတွင်း ထပမဆီလွှာေု၊ ထရေု၊ ထလေုကို တမင် 

ညစ်ညမ်းထစပခင်း၊ ထရစီးထရလာ ြျက်စီးထစပခင်း ေို့မဟုတ် ထရတွင် အဆိြ်ခတ်ပခင်း၊ 

လျှြ်စစ်ဓာတ်အားကို ပေတ်စီးထစပခင်းနှင့် ဓာတုထေေြစ္စည်း ေို့မဟုတ် ထြါက်ကဲွ 

ထစတတ်ထောအရာများ အေုးံပြုပခင်း၊ 

 ( င ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမအတွင်း အဆိြ်အထတာက်ပေစ်ထစထော ြစ္စည်းကုိ 

ပေစ်ထစ၊ ဓာတ်ေတ္တ ုအညစ်အထကကးကုိပေစ်ထစ လက်ဝယ်ေားပခင်း ေ့ုိမဟုတ် စွန့်ြစ်ပခင်း၊ 

 ( စ ) တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ် ေ့ုိမဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်ကုိ လုြ်ငန်းလုိင်စင်မရိှဘဲ တည်ထောင် 

လုြ်ကိုင်ပခင်း၊ 

 (ဆ) ကွန်ေင်းရှင်း၏ စီမံအုြ်ချုြ်မှု အခွင့်ရြုေ္ဂိုလ်အပေစ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရေူက 

ေုတ်ထြးထော စာရွက်စာတမ်း၊ အမှတ်အေား၊ အချက်အလက်နှင့် ကိန်းေဏန်းများကုိ 

မေမာထောနည်းပေင့် ပြင်ဆင်ပခင်း၊ ပေည့်စွက်ပခင်း ေ့ုိမဟုတ် အတုအြ ပြုလုြ်ပခင်း၊ 

 ( ဇ ) နုိင်ငံတကာကုန်ေွယ်မှုတွင် ကာကွယ်ေိန်းချု ြ်ေည့် တိရ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များ၊ ယင်းတ့ုိ၏ 

မျိုးစိတ်နမူနာများ၌ ပြုလုြ်ေားထော အမှတ်အေားကုိ ထပြာင်းလဲပခင်း၊ ေျက်ဆီးပခင်း 

ေို့မဟုတ် ြျက်စီးထစပခင်း၊ 

 ( ဈ ) ပြည်ြမျို းထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များကုိပေစ်ထစ၊ ယင်းတ့ုိ၏ အစိတ်အြုိင်းကုိ 

ပေစ်ထစ၊ ယင်းတိုြ့ါရှိေည့် ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ေားထော ြစ္စည်းကုိပေစ်ထစ ခွင့်ပြုချက် 

မရှိဘဲ တင်ေငွ်းပခင်း၊ ထမွးပမူပခင်း၊ စိုက်ြျိုးပခင်း ေို့မဟုတ် လကဝ်ယ်ေားရှိပခင်း။ 
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၄၀။ မည်ေူမဆို ထအာက်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း 

ခံရလျှင် ေိုေူကုိ ငါးနှစ်ေကမ်ြိုထော ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ အနည်းဆုံး ကျြ်ေုးံေိန်းမှ အများဆုံး 

ကျြ်တစ်ဆယ်ေိန်းအေိ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည် - 

 (က) ောမန်ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်ကုိ အမဲလုိက်ပခင်း ေ့ုိမဟုတ် ထရာင်းချပခင်း၊ 

ယင်းထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်ကုိပေစ်ထစ၊  ယင်း၏ အစိတ်အြုိင်းကုိပေစ်ထစ ခွင့်ပြုချက်မရိှဘဲ 

လကဝ်ယ်ေားပခင်း၊ ေယ်ထဆာင်ပခင်း ေို့မဟုတ် လွှဲထပြာင်းပခင်း၊ 

 ( ခ ) ကာကွယ်ေားေည့် ေဘာဝအြင်တစ်မျို းမျို းကုိ ေတ်မှတ်ေားေည့် ထနရာထေေအတွင်း 

ခွင့်ပြုချက်မရိှဘဲ ေုတ်ယူပခင်း၊ စုထဆာင်းပခင်း ေ့ုိမဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် ေျက်ဆီးပခင်း၊ 

 ( ေ ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမအတွင်း ကျူးထကျာ်ဝင်ထရာက် ထနေိုင်ပခင်း ေို့မဟတု် 

ထေဟစနစ်ကိုပေစ်ထစ၊ ေဘာဝအထနအေား တစ်ခုခုကုိပေစ်ထစ ေျက်ဆီးပခင်း၊ 

 (ဃ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမ၏ နယ်နိမိတ်အမှတ်အေားတစ်ခုခုကုိပေစ်ထစ၊ အစိုးရ 

အေဲွ့က စီမံအုြ်ချုြ်ေည့် ေ့ုိမဟုတ် အစုရှယ်ယာ မတည်ထငွရင်းြါဝင်ေည့် တိရ စ္ဆာန် 

ဥယျာဉ် ေို့မဟုတ် ရုက္ခထေေဥယျာဉ်၏ နယ်နိမိတ် အမှတ်အေားတစ်ခုခုကိုပေစ်ထစ 

ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထပြာင်းလဲပြင်ဆင်ပခင်း၊ ထရွှ့ထပြာင်းပခင်း၊ ေျက်ဆီးပခင်း ေို့မဟုတ် 

ြုံေဏ္ဌာန်ြျက်ထစရန် ပြုလုြ်ပခင်း။ 

၄၁။ မည်ေူမဆို ထအာက်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း 

ခံရလျှင် ေုိေူကုိ အနည်းဆံုး ေံုးနှစ်မှ အများဆံုး တစ်ဆယ်နှစ်အေိ ထောင်ေဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် 

ထငွေဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်ေည်- 

 (က) လုံးဝကာကွယ်ေားေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် ေို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာကုန်ေွယ်မှုတွင် 

ကာကွယ်ေိန်းချု ြ်ေည့် တိရ စ္ဆာန်ကုိေတ်ပေတ်ပခင်း၊ အမဲလုိက်ပခင်း ေ့ုိမဟုတ် အနာတရ 

ပေစ်ထစပခင်း၊ စုထဆာင်းပခင်း၊ ထရာင်းချပခင်း ေ့ုိမဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်း၊ 

ယင်းတိရ စ္ဆာန်ကိုပေစ်ထစ၊ ယင်းတို့၏ အစိတ်အြိုင်းကိုပေစ်ထစ၊ ထေွးရည်ကိုပေစ်ထစ၊ 

ယင်းတို့ြါရှိေည့် ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ေားထော ြစ္စည်းကိုပေစ်ထစ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ 

လကဝ်ယ်ေားပခင်း ေို့မဟတု် ေယ်ထဆာင်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) လုံးဝကာကွယ်ေားေည့် ေဘာဝအြင် ေို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာကုန်ေွယ်မှုတွင် 

ကာကွယ်ေိန်းချုြ်ေည့် အြင်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ေုတ်ယူပခင်း၊ စုထဆာင်းပခင်း 

ေို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် ေျက်စီးပခင်း၊ ယင်းအြင်ကိုပေစ်ထစ၊ ယင်းတို့၏ 

အစိတ်အြုိင်းကုိပေစ်ထစ၊ ယင်းတ့ုိြါရိှေည့် ဆင့်ြွားေုတ်လုြ်ေားထော ြစ္စည်းကုိပေစ်ထစ 

ခွင့်ပြုချက်မရိှဘဲ စုထဆာင်းပခင်း၊ လက်ဝယ်ေားပခင်း၊ ထရာင်းချပခင်း၊ ေယ်ထဆာင်ပခင်း 

ေို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းပေင့် လွှဲထပြာင်းပခင်း၊ 
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 ( ေ ) နုိင်ငံတကာကုန်ေွယ်မှုတွင် ကာကွယ်ေိန်းချု ြ်ေည့် တိရ စ္ဆာန်နှင့်အြင်များကုိ ြုေ်မ ၂၃၊ 

ြုေ်မခဲွ (က) နှင့် (ခ) တ့ုိအရ ေုတ်ထြးေားထော ထောက်ခံချက်မရရိှဘဲ ပြည်တွင်းေ့ုိ 

တင်ေငွ်းပခင်း၊ ပြည်ြေို့ တင်ြိုပ့ခင်း၊ ပြည်ြေို့ တစ်ဆင့်ခံတင်ြို့ပခင်း။ 

၄၂။ မည်ေူမဆို ထအာက်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း 

ခံရလျှင် ေိုေူကုိ ေုးံနှစ်ေကမ်ြိုထော ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ အနည်းဆုံး ကျြ်တစ်ေိန်းမှ အများဆုံး 

ကျြ်ေုးံေိန်းအေိ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ရမည်- 

 (က) ထောက်ခံချက်၊ ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ြုံတင်၊ ြါမစ် ေို့မဟုတ် လိုင်စင်တစ်ခုခုရရှိရန် 

ဤဥြထေအရ ထလျှာက်ေားရာတွင် မမှန်မကန် ထောပ်ြပခင်း၊ 

 ( ခ ) ဤဥြထေအရ ေုတ်ထြးထော ထောက်ခံချက်၊ ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ြံုတင်၊ ြါမစ် ေ့ုိမဟုတ် 

လိုင်စင်ကုိ မရိုးမထပောင့်ထောေထဘာပေင့် ပြင်ဆင်ပခင်း ေို့မဟတု် ပေည့်စွက်ပခင်း။ 

၄၃။ မည်ေူမဆို ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်ထော နည်းဥြထေြါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကုိ 

ထောက်ေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုေူကို တစ်နှစ်ေက်မြိုထော 

ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ အနည်းဆုံးကျြ် ခုနစ်ထောင်းမှ အများဆုံး ကျြ်နှစ်ေိန်းအေိ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ 

ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချမှတ်ပခင်းခံရမည်။ 

၄၄။ မည်ေူမဆို ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကုိ ကျူးလွန်ရန် အားေုတ်လျှင်ပေစ်ထစ၊ ြူးထြါင်း 

ကကံစည်လျှင်ပေစ်ထစ၊ အားထြးကူညီလျှင်ပေစ်ထစ ယင်းပြစ်မှုအတွက် ပြဋ္ဌာန်းေားေည့် ပြစ်ေဏ်အတုိင်း 

ချမှတ်ပခင်းခံရမည်။ 

၄၅။ တရားရုံးေည် ဤဥြထေအရ တရားစွဲဆိုတင်ြို ့ထော ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

ပြစ်မှုေင်ရှား ထတွ့ရှိလျှင် ေက်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုအတွက် ချမှတ်ရမည့် ပြစ်ေဏ်အပြင် - 

 (က) ပြစ်မှုကျူးလွန်ေူထကကာင့် ေစ်ထတာဦးစီးဌာန၏ ြစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု တန်ေိုးကုိ ေစ်ထတာ 

ဦးစီးဌာနေို့ ထလျာထ်ကကးထြးထဆာင်ထစရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

 ( ခ ) ပြစ်မှုနှင့်ေက်ဆိုင်ထော ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်များ၊ ေဘာဝအြင်များနှင့် ယင်းတို၏့ 

အစိတ်အြိုင်းများကို ပြည်ေူ့ဘဏ္ဍာအပေစ် ေိမ်းဆည်းပြီး ေစ်ထတာဦးစီးဌာနေို့ 

လွှဲထပြာင်းထြးရမည်။ 

 ( ေ ) ပြစ်မှုနှင့် ေက်ဆိုင်ေည့် ယာဉ်၊ တိရ စ္ဆာန်နှင့် အပခားြစ္စည်း၊ ကိရိယာများကုိ ပြည်ေူ့ 

ဘဏ္ဍာအပေစ် ေိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်ေည်။ 

 (ဃ) ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရးနယ်ထပမအတွင်း ကျူ းထကျာ်ဝင်ထရာက်ထနေုိင်ပခင်း၊ လုြ်ကုိင်ပခင်းများနှင့် 

ြတ်ေက်၍ လူ၊ စိုက်ြျိုးြင်၊ ေီးနှံြင်၊ တိရ စ္ဆာန်၊ အထဆာက်အဦ၊ ထရွှ့ထပြာင်း 
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နိုင်ထော ြစ္စည်းများနှင့် မထရွှ့မထပြာင်းနိုင်ထောြစ္စည်းများကုိ ေဘာဝေိန်းေိမ်းထရး 

နယ်ထပမအတွင်းမှ ရကထ်ြါင်း ၃၀ အတွင်း ေယ်ရှားရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

အခန်း (၁၂) 

ကင်းလွတ်ခွင့်များ 

၄၆။ ြုေ်မ ၄၀၊ ြုေ်မခွဲ (က) ေို့မဟုတ် ြုေ်မ ၄၁၊ ြုေ်မခွဲ (က) ြါပြဋ္ဌာန်းချက်ေည်- 

 (က) ောမန်ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် ေို့မဟုတ် ရာေီအလိုက် ကာကွယ် 

ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အြုိင်းကုိ အမှတ်တရြစ္စည်းအပေစ်လည်းထကာင်း၊ 

ရုိးရာဓထလ့ေံုးစံအရလည်းထကာင်း လက်ဝယ်ေားပခင်း ေ့ုိမဟုတ် ဝတ်စားဆင်ယင်ပခင်းနှင့် 

မေက်ဆိုင်ထစရ။ 

 ( ခ ) လံုးဝကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်၏ အစိတ်အြုိင်းကုိ ြုေ်မ ၃၂၊ ြုေ်မခဲွ (က)  

အရ ေုတ်ထြးထော မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်ပေင့် လက်ဝယ်ေားရိှပခင်း ေ့ုိမဟုတ် ဝတ်စား 

ဆင်ယင်ပခင်းနှင့် မေက်ဆိုင်ထစရ။ 

 ( ေ ) မျိုးဆက်ြျက်ေုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရိှေပေင့် ကာကွယ်ေားေည့် ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် 

ေဘာဝအြင်များ၏ အစိတ်အြုိင်းတ့ုိကုိ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ထော်စြ်ေားထော 

ထဆးဝါးနှင့် လူေုးံြစ္စည်းများကုိ လကဝ်ယ်ေားပခင်း၊ အေုံးပြုပခင်း၊ ထရာင်းချပခင်း၊ 

ေယ်ထဆာင်ပခင်း ေို့မဟုတ် လွှဲထပြာင်းပခင်းနှင့် မေက်ဆိုင်ထစရ။ 

အခန်း (၁၃) 

အထေွထေွ 

၄၇။ The Wild Life Protection Act, 1936 အရ ထကကညာေားေည့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန် 

ထဘးမဲ့ထတာနှင့် ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့်ေဘာဝအြင်များ ကာကွယ်ထရးနှင့်ေဘာဝနယ်ထပမများ 

ေိန်းေိမ်းထရးဥြထေ (၁၉၉၄ ခုနှစ်) အရ ထကကညာေားေည့် ေဘာဝနယ်ထပမများကုိ ဤဥြထေအရ 

ေတမ်ှတ်ေားေည့် ေဘာဝေိန်းေမိ်းထရးနယ်ထပမများပေစ်ေည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၄၈။ ဤဥြထေအရ စီမံခန်ခ့ွဲထရးနည်းလမ်းပေင့် အထရးယူေည့်အမှုတွင်ပေစ်ထစ၊ တရားစွဆဲိုေည့် 

အမှုတွင်ပေစ်ထစ အထရးယူပခင်းခံရေူေည် ေမ်းဆီးရမိထော ေက်ထေခံြစ္စည်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

တရားဝင်ြိုင်ဆိုင်ထကကာင်း ေို့မဟုတ် တရားဝင် လက်ဝယ်ေားခွင့်ရှိထကကာင်း ေက်ထေပြရန် 

တာဝန်ရှိေည်။ 

၄၉။ ပမန်မာနုိင်ငံရဲတြ်ေဲွ့ေည် ေစ်ထတာဝန်ေမ်းက ယင်းတ့ုိ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများကုိ ထဆာင်ရွက်ရာ၌ 

အကူအညီထတာင်းခံလာလျှင် လိုအြ်ထော အကူအညီများကို ထြးရမည်။ 
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၅၀။ ဤဥြထေအရ ေစ်ထတာဦးစီးဌာနက ရရန်ရိှထောထငွများကုိ ထပမခွန်မထပြကျန်ထငွ ပေစ်ဘိေက့ဲေ့ုိ 

အရထကာက်ခံရမည်။ ဤကိစ္စအလို့ငှာ ဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ထြးအြ်ထော ေစ်ထတာအရာရှိေည် 

တည်ဆဲဥြထေများအရ ထကာ်လိြ်ထတာ်အရာရှိ၏ လုြ်ြိ ုင်ခွင် ့များကို ကျင့်ေုံးထဆာင်ရွက်ခွင့် 

ရှိထစရမည်။ 

၅၁။ ဤဥြထေအရ နည်းဥြထေများ၊ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်များနှင့် 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ မေုတ်ပြန်မီ ထတာရိုင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များကာကွယ်ထရးနှင့် 

ေဘာဝနယ်ထပမများေိန်းေမိ်းထရးဥြထေ (၁၉၉၄ ခုနှစ်) အရ ေုတ်ပြန်ေားထော နည်းဥြထေများ၊ 

အမိန့်ထကကာ်ပငာစာများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်များနှင့် ဆာကကူလာများကုိ ဤဥြထေနှင့် မဆန့်ကျင်ေမျှ 

ဆက်လက်ကျင့်ေုးံနိုင်ေည်။ 

၅၂။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

 (က) ဝန်ကကီးဌာနေည် နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို အစိုးရအေွဲ့၏ 

ေထဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပြန်နိုင်ေည်။ 

 ( ခ ) ေစ်ထတာဦးစီးဌာနေည် အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်း 

များကုိ ေုတ်ပြန်နိုင်ေည်။ 

၅၃။ ထတာရုိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် ေဘာဝအြင်များကာကွယ်ထရးနှင့် ေဘာဝနယ်ထပမများေိန်းေိမ်းထရး 

ဥြထေ (နိုင်ငံထတာ်ပငိမ်ဝြ်ြိပြားမှုတည်ထဆာက်ထရးအေွဲ့ ဥြထေအမှတ် ၆/၉၄) ကို ဤဥြထေပေင့် 

ရုြ်ေိမ်းလိုက်ေည်။ 

 

 ပြည်ထောင်စုေမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ေဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွနု်ြ်လက်မှတ်ထရးေုိးေည်။ 

 

 (ြုံ)ဝင်းပမင့် 

 နိုင်ငံထတာ်ေမ္မတ

 ပြည်ထောင်စုေမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 


