၂၀၁၉ခုနှစ် အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးဥပပေ(မူကကမ်း)
(၂၀၁၉

။)
၁၃၈၀
(၂၀၁၉

)

ပပည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥပပေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပပချက်
၁။
၂။

ဤဥပပေကို၂၀၁၉ ခုနှစ်

ပခါ်တွင်ပစေမည်။

ဤဥပပေတွင်ပါေှိပသာ ပအာက်ပါစကားေပ်များသည် ပော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်

ပောက်ပစေမည်။
(

)

အပင်ဆိုသည်မှာ အဏုဇီဝသက်ေှိများမှလွဲ၍ အပင်ပလာကအတွင်းေှိ မည်သည့်
အပင်ကိမ
ု ဆို ဆိုသည်။

(ခ)

အပင်မျိုးဆိုသည်မှာ ဤဥပပေအေ အပင်မျိုးသစ်အား အကာအကွယ်ပပးအပ်နိုင်
သည့် အပပခအပနများနှင့် ကိုက်ညီသည်ပေစ်ပစ၊ မညီသည်ပေစ်ပစ ရုက္ခပေေဆိုင်ော
အမျိုးအစားခွဲပခားပခင်း၏အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ေှိပသာ အပင်အုပ်စုတစ်ခုဟု သတ်
မှတ၍
် ပအာက်ပါအေည်အပသွးများနှင့် ပပည့်စုံပသာ အပင်မျိုးကိုဆိုသည်(၁)

(၂)

(၃)
။
(ဂ)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ ဆိုသည်မှာ ပအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆိုသည်(၁) အပင်မျိုးတစ်မျိုးကို ပမွးပမူသူ သို ့မဟုတ် ေှာပေွပော်ေုတ်ပပီး တိုးတက်
ပကာင်းမွန်ပအာင် ပဆာင်ေွက်သူ၊
(၂) ပုေ်မခွဲငယ်(၁)ပါ အပင်မျိုးပမွးပမူသူကို တာဝန်ပပးအပ်သည့် လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်
သို ့မဟုတ် လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်၏ကိုယ်စားပဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိသူ၊
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(၃) ပုေ်မခွဲငယ်(၁)နှင့်(၂)တို ့တွင် ပေါ်ပပေားပသာ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ တာဝန်
ကို တေားဝင် ဆက်လက်ပဆာင်ေွက်သူ။
(ဃ)

ဆိုသည်မှာ ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားသည့်
အပင်မျိုးသစ်ကို အပခားသူတစ်ဦးတစ်ပယာက်က ပုေ်မ၂၂၊၂၄နှင့်၂၅ပါ လုပ်ငန်း
များအား လုပ်ကိုင်ပဆာင်ေွက်ပါက အပင်မျိုးပမွးပမူသူမှ ပတာင်းဆိုနိုင်သည့် ေပိုင်
ခွင့်အခွင့်အပေးကို ဆိုသည်။

( )
။
( )

ေိတ်သိမ်းေားသည့်အစိတ်အပိုင်းဆိုသည်မှာ

။
(

)

။
( )

ဝန်ကကီးဌာနဆိုသည်မှာ ပပည်ပောင်စုအစိုးေ စိုက်ပျိုးပေး၊ ပမွးပမူပေးနှင့် ဆည်
ပပမာင်းဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။

( )

ေဟိုပကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပပေအေ ေွဲ ့စည်းပသာ အမျိုးသား အပင်မျိုးသစ်
အကာအကွယ်ပပးပေးဆိုင်ော ေဟိုပကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(

)

စိက
ု ်ပျိုးပေး၊ ပမွးပမူပေးနှင့် ဆည်ပပမာင်းဝန်ကကီးဌာန
။
အခန်း(၂)
ေည်ေွယ်ချက်များ

၃။

ဤဥပပေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ ပအာက်ပော်ပပပါအတိုင်း ပေစ်သည်(က)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးများကို အကာအကွယ်ပပးေန်၊

(ခ)

အပင်မျိုးပမွးပမူပခင်းလုပ်ငန်း ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်လာပစေန်၊

(ဂ)

အပင်မျိုးပမွးပမူပခင်းလုပ်ငန်းတွင် ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတုိး
တက်လာပစေန်၊
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(ဃ)

အပင်မျိုးသစ်များ ပမွးပမူေေှိလာပပီး စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပခင်းပေင့် လယ်ယာကဏ္ဍ
ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်မှုကို အပောက်အကူပေစ်ပစေန်။
အခန်း(၃)
ေဟိုပကာ်မတီေွဲ ့စည်းပခင်း

၄။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က)

ဝန်ကကီးဌာန၊ ေုတိယဝန်ကကီးက ဥက္က ဌအပေစ်လည်းပကာင်း၊ ဆက်စပ်သည့် ဝန်ကကီး
ဌာနများေှိသက်ဆိုင်ောဌာန၊ အေွဲ ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူ
ပညာေှင်များနှင့်

အပခားသင့်ပလျာ်သမ
ူ ျားက

အေွဲ ့ဝင်များအပေစ်လည်းပကာင်း၊

ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားပေးမှူးချုပ်က အတွင်းပေးမှူးအပေစ်လည်းပကာင်း ပါဝင်
သည့် အမျိုးသား အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးဆိုင်ော ေဟိုပကာ်မတီကို
ပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏ သပောတူညီချက်ပေင့် ေွဲ ့စည်းေမည်။
(ခ)

ပုေ်မခွဲ(က)အေေွဲ ့စည်းောတွင်လိုအပ်ပါက ေုတိယဥက္က ဌနှင့်တွဲေက်အတွင်းပေးမှူး
တို ့ကို သတ်မှတ်၍တာဝန်ပပးအပ်နိုင်သည်။

(ဂ)

ပုေ်မခွဲ(က)အေေွဲ ့စည်းေားပသာ ေဟိုပကာ်မတီကို လိုအပ်ပါက ပပည်ပောင်စု
အစိုးေအေွဲ ့၏ သပောတူညီချက်ပေင့် ပပင်ဆင်ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။
အခန်း(၄)
ေဟိုပကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၅။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည် (က)

ပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏သပောတူညီချက်

စိုက်ပျိုးပေးကဏ္ဍေွံ ့ပေိုးတိုးတက်

လာပစေန် အပင်မျိုးပမွးပမူပေးလုပ်ငန်းများနှင့် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်
အခွင့်အပေးများကို အပောက်အကူပေစ်ပစပသာ ပတ်ဝန်းကျင်ပကာင်းများ ေန်တီး
ပပးနိုင်သည့် မူဝါေများကို ချမှတ်ေမည်။
( )

အပင်မျိုးပမွးပမူပေး

ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ပစေန် သက်ဆိုင်သည့် အစိုးေ

ဌာနများ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ောအေွဲ ့အစည်းများ၊ ပပည်တွင်းပပည်ပအေွဲ ့အစည်းများ၊
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ပူးပပါင်းညှိနှိုင်း ပဆာင်ေွက်ေမည်။
(ဂ)

အပင်မျိုးသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ော နည်းပညာပကာ်မတီနှင့်
ေွဲ ့စည်း ပခင်း၊ အခါအားပလျာ်စွာ

ကို

နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ပပးအပ်
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ပခင်းများပဆာင်ေွက်ေမည်။
၆။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည်

အပင်မျိုးပမွးပမူသူက

အပင်မျိုးသစ်အားကာကွယ်သည့်

အခွင့်

အပေးပလျှောက်ေားလာပသာအခါအဆိုပါအပင်မျိုးသစ်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုေှိမေှိ
စစ်ပဆးပပးသည့် အပင်မျိုးသစ် စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ော နည်းပညာပကာ်မတီ၏ သပောေား
မှတ်ချက်အပပါ် စိစစ်သံးု သပ်၍ ကိုက်ညီမှုေှိပါက အသိအမှတ်ပပုလက်မှတ်ကို ေုတ်ပပးေမည်။
အခန်း(၅)
အပင်မျိုးသစ်အပေစ် အသိအမှတ်ပပုေန် သတ်မှတ်ချက်များ
၇။
(

)

( )
(ဂ)
(ဃ)
( )
၈။

၁၂

၁၃

ပပဋ္ဌာန်း

။

အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှောက်ေားလာပသာ အပင်မျိုးကို အပင်မျိုးသစ်ဟု မှတ်ယူေန်
အတွက်(

)

ပလျှောက်ေားလာသည့်အချိန်၌
အဆိုပါ အပင်မျိုး၏
မျိုးပွားနိုင်သည့်
ပမန်မာနိုင်ငံတွင်

သို ့မဟုတ်

ေိတ်သိမ်းေားသည့်

အပင်အစိတ်အပိုင်းများအား

နှစ်ေက်ပစာ၍လည်းပကာင်း၊ ပပည်ပနိုင်ငံများတွင် ပလးနှစ်

ေက်ပစာ၍ လည်းပကာင်း၊ နှစ်ေှည်ပင်နှင့် နွယ်ပင်များ ပေစ်ပါက ပပည်တွင်း၌
ပေစ်ပစ၊ ပပည်ပ၌ပေစ်ပစ

နှစ်ေက် ပစာ၍လည်းပကာင်း စီးပွားပေးအလို ့ငှာ

စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပခင်း၊ အပခားအသုံးပပုမှုများအတွက် ပောင်းချေားပခင်းမေှိပစေ။
( )
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။
(ဂ)

( )

ပပဋ္ဌာန်း
ပပဋ္ဌာန်းပပီး
။

၉။ အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှောက်ေားပသာ အပင်မျိုးသည် ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေန် ပလျှောက်ေား
သည်အ
့ ချိန်တွင် အများလက်ခံသိေေ
ှိ ားသည့် အပခားမည်သည့် အပင်မျိုးနှင့်မဆို သိသာစွာ
ကွဲပပားပခားနားသည့် ေူးပခားပသာလက္ခဏာ ေှိေမည်။
ေှင်းလင်းချက်။

။ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေး ပလျှောက်ေားချိန် သို ့မဟုတ်
မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပလျှောက်ေားချိန်တွင် နိုင်ငံအတွင်း၌ အများလက်ခံ သိေှိ
ေားသည့် အပခားအပင်မျိုးများေက် ေူးပခားပသာ လက္ခဏာပါေှိသည့်
အပင်မျိုးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပလျှောက်ေားပခင်းကိုသာ အပင်မျိုးပမွး
ပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးကို ခွင့်ပပုပခင်း သို ့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်
မှတ် ေုတ်ပပးပခင်းတို ့ကို ပဆာင်ေွက်ေမည်။

၁၀။ အပင်မျိုးသစ်အပေစ်

ပလျှောက်ေားပသာ

အပင်မျိုးသည်

ညီညာမှုေေ
ှိ မည်။
၁၁။

အပင်မျိုးသစ်အပေစ်ပလျှောက်ေားပသာ အပင်မျိုးသည် သားဆက်အဆင့်ဆင့်မျိုးပွားော

တွင် သို ့မဟုတ် အေူးသပေင့်
ယင်းအပင်မျိုးကို ကိုယ်စားပပုသည့်လက္ခဏာများ ပပပာင်းလဲမှုမေှိေဲ တည်ပငိမ်စွာ ပော်ပပေမည်။
၁၂။(

) အပင်မျိုးသစ်ကိုအမည်ပပးောတွင်(၁) ယင်းအပင်မျိုးသစ်၏ အမည်နှင့်သက်ဆိုင်ော မျိုးစု၊ မျိုးစိတ်၏ သိပ္ပံအမည်ကို
ေည့်သွင်း ပေါ်ပပေမည်။
(၂)

။

မျိုးသစ်

အကာအကွယ်ပပးပေးအေွဲ ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အေွဲ ့အစည်းများ၏နယ်နမိတ်အတွင်း
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ေှိ မျိုးစိတ်တူ သို ့မဟုတ် နီးစပ်ပသာ မျိုးစိတ်များ၏ ေှိပပီးမျိုးအမည်များနှင့်
ကွဲပပားပခားနားစွာ ပပးေမည်။
(၃)

ဂ
။

(၄)

(၆)

။
(၅)
။
(၆)

။

၁၃

(

)

(၃) ပပဋ္ဌာန်း

ဂ

။
( )

။
၁၃။(

)

(၁)

၁၂

(

)

။
(၂)
။
(၃)
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၁၂

(

)

(၆) ပပဋ္ဌာန်း

။
( )

။

။
အခန်း(၆)
အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေးပလျှောက်ေားပခင်း
၁၄။ အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေးကို ပအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ
(

)

( )

ပလျှောက်ေားနိုင်သည်-

နိုင်ငံသားများ၊
တည်ဆဲဥပပေအေ

ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းအပမဲပနေိုင်ခွင့်ေေှိေားပသာ

နိုင်ငံပခား

သားများနှင့် ယင်းတို ့၏ အေွဲ ့အစည်းများ၊
(ဂ)

အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးအတွက် ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် သပောတူညီမှုေေှိ
ေားပသာ နိုင်ငံပခားတိင
ု ်းပပည်များမှ ယင်းတို ့၏ နိုင်ငံသားများ၊ အဆိုပါ နိုင်ငံများ
တွင် တေားဝင် ပနေိုင်ခွင့် ေေှိေားပသာ နိုင်ငံပခားသားများနှင့် အေွဲ ့အစည်းများ။

၁၅။

၁၄

( )

(ဂ)

ဂ

။
၁၆။
။
၁၇။

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့် အခွင့်အပေး ပလျှောက်ေားလိုသူသည် သတ်မှတခ
် ျက်များ

နှင့်အညီ ေဟိုပကာ်မတီသို ့ ပလျှောက်ေားေမည်ပေစ်ပပီး အဆိုပါ အခွင့်အပေးေေှိေန် ပလျှောက်ေား
သည်ပ
့ န ့စွဲသည် ဤဥပပေအေ ပလျှောက်လွှာကိုလက်ခံေေှိသည်ပ
့ န ့စွဲ ပေစ်ေမည်။
၁၈။

(က)
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၈

၁၂

ပပဋ္ဌာန်း

သက်ဆိုင်ော
အစိုးေဌာနများမှပညာေှင်များပါဝင်ပသာအပင်မျိုးသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ော
နည်းပညာပကာ်မတီ၊
တာဝန်ပပးနိုင်သည် ။
(ခ)

ပုေ်မခွဲ(က)အေ တာဝန်ပပးအပ်ပခင်းခံေသည့် နည်းပညာပကာ်မတီ၊ အေွဲ ့အစည်း
သို ့မဟုတ် သက်ဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များသည် အပင်မျိုးသစ်ကို စစ်ပဆးော
တွင် သတ်မှတ်ပေသများ၌ စိုက်ပျိုး၍စစ်ပဆးပခင်း၊ အပခားလိုအပ်သည့် စစ်ပဆး
မှုများပဆာင်ေွက်ပခင်း၊ယခင် ပဆာင်ေွက်ပပီးပေစ်ပသာ စမ်းသပ်ချက်များ သို ့မဟုတ်
စမ်းသပ်ကွက်များ၏ အပပေမှတ်တမ်းများကို အသုးံ ပပုနိင
ု ်သည်။

(ဂ)

ပုေ်မခွဲ(က)အေ တာဝန်ပပးအပ်ပခင်းခံေသည့် နည်းပညာပကာ်မတီသည် ေဟို
ပကာ်မတီသို ့ စစ်ပဆးပတွ ေှ့ ိချက် အစီေင်ခံစာကို ပပန်လည်တင်ပပောတွင် မိတ္တူ
တစ်ပစာင်ကို အပင်မျိုးပမွးပမူသူေံသို ့ပပးပို ့ေမည်။

၁၉။

။
၂၀။(

)

-

(၁)

(intergovernmental organization)
၌

၁၂
၁၂
။

။
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(၂)

(

)

။
(၃)

၁၈

၁၉ ပပဋ္ဌာန်း
။

( )

(

)

။
၂၁။(

)

ေုတ်ပပန်ပကကညာသည့်ပန ့နှင့် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးပပးအပ်
သည့် ကာလအတွင်း ယာယီကာကွယ်ခွင့်ပပးေမည်။
(ခ)
၂၂ ၂၄

၂၅

ပပဋ္ဌာန်း

၂၆

။

။

။

10

အခန်း(၇)
အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေး
၂၂။ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၂၇ နှင့် ၂၈ ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များမှလွဲ၍ ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာအပင်
မျိုးသစ်၏မျိုးပွားနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပအာက်ပော်ပပပါ ကိစ္စေပ်များအတွက်
အသုးံ ချပဆာင်ေွက်မည်ဆိုပါက အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ခွင့်ပပုချက်ကို ေယူေမည် (က)

ေုတ်လုပ်ပခင်း သို ့

ေပ်ဆင့်မျိုးပွားပခင်း၊

(ခ)

မျိုးပွားေန်အတွက် ပပုပပင်ပခင်း၊

(ဂ)

ပောင်းချေန် ကမ်းလှမ်းပခင်း၊

(ဃ)

၂၃။

ပစျးကွက်သို ့တင်ပို ့ပောင်းချပခင်း၊

(င)

ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပောင်းချပခင်း၊

(စ)

ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း၊

(ဆ)

ပုေ်မခွဲ(က)မှ(င)

။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ၎င်း၏ ေပိုင်ခွင့်များကို သောဝပေးအန္တောယ်များပကကာင့်

အပေးပပါ် အပပခအပနများ ပပါ်ပပါက်လာပါက ေဟိုပကာ်မတီက ခွင့်ပပုသူကို ပုေ်မ၂၂ပါ
လုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပပုေမည်။
၂၄။

ပုေ်မ၂၇နှင့်၂၈ပပဋ္ဌာန်းချက်များပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များမှလွဲ၍ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ခွင့်ပပု

ချက်မေှိေဲ ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုးပွားနိုင်သည့် အပင်၏ အစိတ်အပိုင်း၊
အပင်တစ်ပင်လုံးကို တစ်ဦးတစ်ပယာက်က အသုးံ ပပု

စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ောတွင်

အပင်မျိုးပမွး

ပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးမေေှိခဲ့လျှေင် ေိတ်သိမ်းေားသည့် အပင်၏အစိတ်အပိုင်းများ
သို ့မဟုတ် အပင်တစ်ပင်လုံးအားပုေ်မ ၂၂ ပပဋ္ဌာန်းချက်ပါ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပခင်းအတွက်
သင့်တင့်မျှေတပသာ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးများအား အဆိုပါ မျိုးပွားနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းကို
အသုးံ ပပုသူေံမှ ပတာင်းဆိုပိုင်ခွငေ
့် ှိသည်။
၂၅။

ပုေ်မ၂၇နှင့်၂၈ ပပဋ္ဌာန်းချက်များပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များမှလွဲ၍ ပုေ်မ ၂၄ ပပဋ္ဌာန်းချက်ပါ

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုး၏ ေိတ်သိမ်းေားသည့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍
အပင်မျိုးပမွးပမူသူမှ၎င်း၏ေသင့်ေေိုက်ပသာ အခွင့်အပေးများမေေှိခဲ့လျှေင် ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေား
သည့် အပင်မျိုးသစ်၏ ေိတ်သိမ်းေားသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ

တိုက်ရုိက်ေုတ်လုပ်ေားပသာ

ေုတ်ကုန်များကို ပုေ်မ၂၂ ပပဋ္ဌာန်းချက်ပါ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပခင်းအတွက် သင့်တင့်မျှေတပသာ
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ေပိုင်ခွင်အ
့ ခွင့် အပေးများအား အဆိုပါ မျိုးပွားနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းကို အသုးံ ပပုသူေံမှ
ပတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ေှိသည်။
၂၆။

ပုေ်မ၂၂၊၂၄နှင့်၂၅တို ့ပါ

ပပဋ္ဌာန်းချက်များသည်

ပအာက်ပေါ်ပပပါ

မျိုးများအားလုံးကို

သက်ပောက်မှုေှိပစေမည်(က) ကနဦးမျိုး (ကာကွယ်ခွင့်ယူေားပသာ အပင်မျိုး

သို ့မဟုတ် ကာကွယ်ခွင့်ယူေား

ပခင်းမေှိပသာအပင်မျိုး)အား

(somaclonal
variant)
(backcross breeding)

(genetic engineering)

( Essentailly Derived Varieties) (၁)

(၂) ကနဦးမျိုး
(၃)

( ) ကာကွယ်ခွင့်

ေေှိေားပသာ

အပင်မျိုးသစ်နှင့်

သိသာစွာကွဲပပားပခားနားသည့်

လက္ခဏာများမပါေှိသည့်မျိုးများ၊
(ဂ) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာအပင်မျိုးသစ်အား စဉ်ဆက်မပပတ် အသုံးပပု၍ ေုတ်လုပ်
ေေှိလာသည့်မျိုးများ။
၂၇။ (က) အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်မေေှိနိုင်မည့် အပပခအပနများမှာ ပအာက်ပါအတိုင်း
ပေစ်သည်-
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(၁) စီးပွားပေစ်ေုတ်လုပ်ေန် မဟုတ်ေဲ
(၂)

စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပခင်း၊

သုပတသနလုပ်ငန်းအတွက်ပဆာင်ေွက်ပခင်း၊

(၃) ပုေ်မ၂၆ပါ

ပပဋ္ဌာန်းေားသည့်မျိုးများ

ေုတ်လုပ်ပခင်းမှလွဲ၍

အပခားမျိုးများ

ပမွးပမူေုတ်လုပ်ေန်အတွက် အသုံးပပုပခင်း။
(ခ)

၂၆ (

) ( ) ပပဋ္ဌာန်း

။
(ဂ)

( )

ပပဋ္ဌာန်း

ကင်းလွတ်ခွင့်ပပးောတွင် သစ်သီးပင်များ၊ အလှစိုက်

ပန်းပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းေွက်များနှင့် သစ်ပတာသစ်ပင်များပါဝင်ပခင်း မေှိပစေ။
၂၈။ (က) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ

အပင်မျိုးသစ်၏

မျိုးပွားနိုင်သည့်

အစိတ်အပိုင်းများ

သို ့မဟုတ် ပုေ်မ ၂၆ တွင် ပပဋ္ဌာန်းေားပသာမျိုးများကို အပင်မျိုးပမွးပမူသူ ကိုယ်တိုင်
သို ့မဟုတ် ၎င်း၏ခွင့်ပပုချက်ပေင့် ပမန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်း ပောင်းချပခင်း၊ ပစျး
ကွက်သို ့ တင်ပို ့ပခင်းတို ့ကို ပအာက်ပော်ပပပါအပပခအပနများတွင် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ
၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးမေှိပစေ (၁)
(၂) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားသည့် အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုးပွားနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်း
များကို အဆိုပါအပင်မျိုး၏ မျိုးစုနှင့်မျိုးစိတ်များအား ကာကွယ်ခွင့်ပဆာင်ေွက်
ေားေှိမှု မေှိပသာ တိုင်းပပည်များသို ့ စားသုးံ ေန်အတွက် တင်ပို ့ပခင်း၊
( )

(

)

(၁)
(၂)

(၃)
။
၂၉။ (

)

-
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၂၂ ၂၄ ၂၅

၂၆
။

( )

။
(ဂ)

။
၃၀။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးသည် မည့်သည့် အပပခအပနတွင်မဆို ကုန်

ေုတ်လုပမ
် ှုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ ပောက်ခံချက်ပပးပခင်း၊ ပစျးကွက်တင်ပို ့ပခင်း သို ့မဟုတ်
တင်သင
ွ ်းပခင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ပခင်းမေှိပစေ။ ပေါ်ပပပါ အပကကာင်းအောများသည် မည့်သည့်
အပပခအပနတွင်မဆို ဤဥပပေပါပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အကျိုးသက်ပောက်မှုမေှိပစေ။
၃၁။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေး ကာကွယ်ခွင့်ကာလကို ကာကွယ်ခွင့်ေေှိသည့်

ပန ့မှစတင်၍ နှစ်ေှည်ပင်နှင့် နွယ်ပင်မျိုးသစ်များအတွက် ၂၅ နှစ်နှင့် အပခားအပင်မျိုးသစ်များ
အတွက် အနှစ် ၂၀ ပေစ်သည်။
(၈)
အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးပျက်ပပယ်ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်း
၃၂။

ပအာက်ပော်ပပပါ အပပခအပနများတွင် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေး
ပျက်ပပယ်ပစေမည်(က)

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေးပပးအပ်သည့် အချိန်တွင် ပော်ပပခဲ့သည့်
ပုေ်မ ၈ နှင့် ၉ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမေှိပကကာင်းစစ်ပဆးပတွ ေှ့ ိပခင်း၊

(ခ)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူမှ တင်ပပခဲ့သည့် စာေွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက်များကို
အပပခခံ၍ အပင်မျိုးပမွးပမူသူေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးများကို ပပးအပ်လျှေင် အပင်
မျိုးသစ်ကို ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေးများပပးအပ်သည့်အချိန်၌ ပော်ပပခဲ့သည့်
ပုေ်မ ၁၀ နှင့် ၁၁ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမေှိပကကာင်း စစ်ပဆးပတွ ့ေှိပခင်း၊

(ဂ)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးကို အမှန်ေသင့်သူအားပပးအပ်ေမည့်
အစား မေေှိသင့်သူအားပပးအပ်ခဲ့ပခင်း။
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၃၃။

ပုေ်မ ၃၂ပါ အပပခအပနများမှအပ အပခားအပကကာင်းပခင်းအောများပကကာင့် အပင်မျိုး

ပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေး ပျက်ပပယ်ပခင်း မေှိပစေ။
၃၄။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည် ပအာက်ပော်ပပပါအပပခအပနများတွင် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်
အခွင့်အပေးကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်(က)

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားသည့် အပင်မျိုးသစ်သည် ပုေ်မ ၁၀ နှင့် ၁၁ တို ့ပါ ပပဋ္ဌာန်း
ချက်များကို ပေေှည်ေိန်းသိမ်းေားနိုင်မှု မေှိပခင်း၊

(ခ)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူက ေဟိုပကာ်မတီသို ့ မျိုးသစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မျိုးသစ်အပေစ်
ဆက်လက်တည်ေှိေန် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများကို
သတ်မှတ် ကာလအတွင်း တင်ပပနိုင်မှုမေှိပခင်း၊

(ဂ)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူက ၄င်း၏ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးကို ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းေန်
အတွက် ပပးေန်ေှိသည့် အေိုးအခများကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပပးပဆာင်ေန်
ပျက်ကွက်ပခင်း၊

(ဃ)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးေေှိပပီး ကာကွယ်ခွင့် ေေှိေားသည့်
အပင်မျိုးသစ်၏အမည်အား

ေျက်သမ
ိ ်းခံေပပီးပနာက်

အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူသူမှ

ေပ်မံ၍ အပခားသင့်ပလျာ်သည့် မျိုးအမည်အသစ်အား သတ်မှတ်ကာလအတွင်း
အဆိုပပုနိုင်မှု မေှိပခင်း။
၃၅။

၃၄

ပပဋ္ဌာန်း
။
အခန်း(၉)

၃၆။ (

)

။
( )

(

)

။
(ဂ)
၉၀
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။
အခန်း(၁၀)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ
၃၇။

မည်သူမဆို

ခွင့်ပပုချက်မေှိေဲ

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာအပင်မျိုးသစ်ကို
ပုေ်မ ၂၂၊ ၂၄ နှင့်၂၅

ယင်းအပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏

ပပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ေပ်ေပ်ကို ပောက်ေျက်ကျူးလွန်

ပကကာင်း ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှေင် ေိုသူကိုအနည်းဆုံးပပခာက်လမှအများဆုံး သုးံ နှစ်အေိ
ပောင်ေဏ်ပေစ်ပစ၊ အနည်းဆုံးပငွေဏ်ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံးပငွေဏ် ကျပ်သန
ိ ်းငါး
ဆယ်အေိပေစ်ပစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ပစ ချမှတ်နိုင်သည်။
အခန်း(၁၁)
အပေွပေွ
၃၈။

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့်ပလျှောက်ေားသူသည် ဤဥပပေပပဋ္ဌာန်းချက်များအားလိုက်နာမှု

ေှိပခင်း၊ လိုအပ်သည့် အေိုးအခပပးပဆာင်ပခင်းများ ပဆာင်ေွက်ေားပါက အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏
ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးကို အပခားမည့်သည့်
၃၉။

အပကကာင်းအောများကမှ ဟန် ့တားပခင်း မေှိပစေ။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးေေှိေန်ပလျှောက်ေားပခင်း၊

အသိအမှတ်ပပုလက်မှတ်ပပးအပ်ပခင်း၊

အပင်မျိုးပမွးပမူသူမှ အပင်မျိုးသစ်အမည် တင်ပပပခင်း၊

အတည်ပပုပခင်းတို ့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပပည်သူလူေုအား အသိပပး
ေမည်။
၄၀။

ဤဥပပေနှင့်နည်းဥပပေများပါပပဋ္ဌာန်းချက်များကို

အပကာင်အေည်ပော်ပဆာင်ေွက်ော

တွငန
် ည်းပညာပကာ်မတီ၏ပတွ ေှ့ ိချက်ကို အပပခခံ၍ ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည်ကကီးကကပ်စီမံ ပဆာင်ေွက်
ေမည်။
၄၁။

(က)

(၁)

(၂)
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။
( )

ပပဋ္ဌာန်း
ပပဋ္ဌာန်း
။

၄၂။

နိုင်ငံဝ
့ န်ေမ်း မဟုတ်ပသာ ေဟိုပကာ်မတီအေွဲ ့ဝင်များနှင့် အပင်မျိုးသစ်စစ်ပဆးပခင်း

ဆိုင်ော နည်းပညာပကာ်မတီအေွဲ ့ဝင်များသည် ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ေားပသာ ချီးပမှင့်ပငွများ
ကို ခံစားခွင့်ေှိသည်။
၄၃။
အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့်အခွင့်အပေး
။
၄၄။

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့်အခွင့်အပေး ပလျှောက်ေားသူသည် အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့်

ပလျှောက်ေားပခင်း၊ စစ်ပဆးပခင်းများအတွက်
ပကာ်မတီသို ့
၄၅။

ေဟို

။

ဤဥပပေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အပကာင်အေည်ပော် ပဆာင်ေွက်ောတွင်(က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပပေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပပည်ပောင်စု
အစိုးေအေွဲ ့၏ သပောတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

(ခ)

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေဟိုပကာ်မတီသည် အမိန် ့ပကကာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့်
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

၄၆။

အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးဥပပေ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ် ဥပပေ

အမှတ်-၁၅) ကို ဤဥပပေပေင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
_________________________________________________________________
ပပည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ်

ေွဲ ့စည်းပုံအပပခခံဥပပေအေ

ကျွန်ုပ်လက်မှတ်

ပေးေိုးသည်။

နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ
ပပည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ်

၂၀၁၉

၂၀၁၉
(က) အပင်မျိုးမမွေးမမူသူ၏ ရပိုင်ခွေင့် အခွေင့်အမရးများကို အကာအကွေယ်မပးရန်၊
(ခ)

အပင်မျိုးမမွေးမမူမခင်းလုပ်ငန်း ဖွေံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာမေရန်၊

(ဂ)

အပင်မျိုးမမွေးမမူမခင်းလုပ်ငန်းတွေင် မပည်တွေင်း၊ မပည်ပရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတုိး
တက်လာမေရန်၊

(ဃ) အပင်မျိုးသေ်များ မမွေးမမူရရှိလာဖပီး ေိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မခင်းမဖင့် လယ်ယာကဏ္ဍ
ဖွေံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုကို အမထာက်အကူမဖေ်မေရန်။

-

၂၀၁၉

(

)

အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးဥပပေ

၂၀၁၉ခုနှစ်

(၂၀၁၆

အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးဥပပေ(မူကကမ်း)
၁၅ ။)

၁

၁၁

(၂၀၁၆

၂၀

(၂၀၁၉
၁ ၈၀
)

(၂၀၁၉

(

)

ပပည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥပပေကို ပပဋ္ဌာန်း

ပပည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ်သည် ဤဥပပေကို

လိုက်သည်။

ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁)

အခန်း(၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပပချက်
၁။

။)

) ဤဥပပေကို

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပပချက်
၁။

(

) ဤဥပပေကို ၂၀၁၉ခုနှစ်

ပခါ်တွင်ပစေမည်။

ပခါ်တွင်ပစေမည်။

။
(ခ) ဤဥပပေသည် ေုတ်ပပန်ပကကညာပပီး တစ်နှစ်ပပည့်
ပပမာက်ပပီးသည့်ပန ့မှစတင်၍အာဏာတည်ပစေမည်။
။
၂။

ဤဥပပေတွင်ပါေှိပသာပအာက်ပါစကားေပ်များသည် ၂။

ဤဥပပေတွင်ပါေှိပသာ ပအာက်ပါစကားေပ်များသည်

ပော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ပောက်ပစေမည် -

ပော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ပောက်ပစေမည်-
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။

(က) အပင်ဆိုသည်မှာ အဏုဇီဝသက်ေှိများမှလွဲ၍ အပင်
(ခ )

(

) အပင်ဆိုသည်မှာ

အဏုဇီဝသက်ေှိများမှလွဲ၍

အပင်

ပလာကအတွင်းေှိ မည်သည့်အပင်ကိုမဆို ဆိုသည်။

ပလာကအတွင်းေှိ မည်သည့် အပင်ကိုမဆို ဆိုသည်။

အပင်မျိုးဆိုသည်မှာ ရုက္ခပေေဆိုင်ော အမျိုးအစား

(ခ) အပင်မျိုးဆိုသည်မှာဤဥပပေအေအပင်မျိုးသစ်အား

ခွဲပခားပခင်း၏ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ေှိပပီး သီးသန် ့

အကာအကွယ်ပပးအပ်နိုင်သည့်

ရုပ်သွင် လက္ခဏာများပါေှိသည့် အပင်မျိုးကို ဆို

ကိုက်ညီသည်ပေစ်ပစ၊မညီသည်ပေစ်ပစရုက္ခပေေဆိုင်ော

သည်။

အမျိုးအစားခွဲပခားပခင်း၏အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ေှိပသာ

။

အပပခအပနများနှင့်
။

အပင်အုပ်စုတစ်ခုဟုသတ်မှတ၍
် ပအာက်ပါအေည်
အပသွးများနှင့် ပပည့်စုံပသာအပင်မျိုးကိုဆို သည်(၁)

(၂)
( )
။
(ဂ) အပင်မျိုးသစ်ဆိုသည်မှာ လက်ေှိအပင်မျိုးများနှင့်

(ဂ) အပင်မျိုးသစ်ဆိုသည်မှာ

လက်ေှိအပင်မျိုးများနှင့်

အနည်းဆုံးလက္ခဏာတစ်ေပ်ေပ်တွင် သိသာစွာ ကွဲ

အနည်းဆုံးလက္ခဏာတစ်ေပ်ေပ်တွင် သိသာစွာ ကွဲလွဲ

လွဲမှုေှိပပီး စိုက်ပျိုးသည့်အခါ ယင်း၏လက္ခဏာေပ်

မှုေှိပပီး

များမှာ ညီညာမှုေှိ၍ ေပ်ဆင့်မျိုးပွားောတွင်လည်း

များမှာ ညီညာမှုေှိ၍ ေပ်ဆင့်မျိုးပွားောတွင်လည်း

ယင်း၏လက္ခဏာေပ်များ ပပပာင်းလဲမှုမေှိဘဲ တည်

ယင်း၏

ပငိမ်စွာ ပော်ပပနိုင်ပသာ အပင်မျိုးကိုဆိုသည်။

ဤဥပပေ ပုေ်မ ၈ ပါ အတိုင်း အပင်မျိုးအသစ်ပေစ်ေန်

စိုက်ပျိုးသည့်အခါ
လက္ခဏာေပ်များ

ယင်း၏လက္ခဏာေပ် ၂၈.၂.၂၀၁၉
ပပပာင်းလဲမှု

မေှိဘဲ

။

နှင့် ပုေ်မ ၁၂၊ ၁၃ တို ့နှင့်အညီ အမည်ပပးေားပသာ
အပင်မျိုးကို ဆိုသည်။
(ဃ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူ ဆိုသည်မှာ
(သို ့မဟုတ်)

အပင်မျိုးတစ်မျိုးကို

အပင်မျိုးသစ်
ပမွးပမူသူ

(သို ့မဟုတ်) ေှာပေွပော်ေုတ်သူကို လည်းပကာင်း၊

(ဃ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူဆိုသည်မှာ

ပအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ

ကို ဆိုသည်(၁)အပင်မျိုးတစ်မျိုးကိုပမွးပမူသူသို ့မဟုတ်ေှာပေွပော်
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။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူအား အေိုးအခပေင့် တာဝန်ပပး

ေုတ်ပပီး တိုးတက်ပကာင်းမွန်ပအာင် ပဆာင်ေွက်သူ၊

အပ်သူ လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်ကိုလည်းပကာင်း၊ အပင်မျိုး

(၂) ပုေ်မခွဲငယ်(၁)ပါ အပင်မျိုးပမွးပမူသူကို တာဝန်

မျိုးပမွးပမူသူ၏ တာဝန်ကို တေားဝင် ဆက်လက်

ပပးအပ်သည့် လုပ်ငန်းပိုင်ေှင် သို ့မဟုတ် လုပ်ငန်းပိုင်

တာဝန်ယူသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပကာင်း ဆိုသည်။

ေှင်၏ ကိုယ်စားပဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိသ၊ူ
(၃) ပုေ်မခွဲငယ်(၁) နှင့် (၂)တို ့တွင် ပေါ်ပပေားပသာ
အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏

တာဝန်ကို

တေားဝင်ဆက်

လက်ပဆာင်ေွက်သူ။
( )

( )
၂

။

။
(စ)

( )

ဆို

ဆိုသည်မှာ ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားသည့် အပင်မျိုး

သည်မှာ

သစ်ကို ဤဥပပေ ပုေ်မ ၂၃ ပါ လုပ်ငန်းများကို လုပ်

သစ်ကို အပခားသူ တစ်ဦးတစ်ပယာက်က ပုေ်မ၂၂၊၂၄

ကိုင်ပဆာင်ေွက်မည်ဆိုပါက ယင်းအပင်မျိုးပမွးပမူ

နှင့်၂၅ပါ လုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင် ပဆာင်ေွက်

သူက ခံစားခွင့်ေေှိနိုင်သည့် ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေး

ပါက အပင်မျိုးပမွးပမူသူမှ ပတာင်းဆိုနိုင်သည့် ေပိုင်

ကို ဆိုသည်။

ခွင့် အခွင့်အပေးကို ဆိုသည်။

(ဆ) မျိုးပွားနိုင်သည့်အပင်အစိတ်အပိုင်း
ေပ်မံမျိုးပွားေန်အတွက်
(သို ့

ဆိုသည်မှာ

အသုးံ ပပုသည့်

) အပင်တစ်ပင်လုံး (သို ့

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားသည့်

အပင်မျိုး
။

( )

မျိုးပစ့
) အပင်

။

။

၏ အစိတ်အပိုင်းများကိုဆိုသည်။
(ဇ)

ေိတ်သိမ်းနိင
ု ်သည့်အစိတ်အပိုင်း ဆိုသည်မှာ အပင်

(

) ေိတ်သိမ်းေားသည့် အစိတ်အပိုင်းဆိုသည်မှာ

တစ်ပင်ေှိ စီးပွားပေစ် အသုးံ ပပုနိုင်ပသာ အစိတ်

။

3

အပိုင်း (သို ့မဟုတ်) ယင်းအပင်မှ ေေှိလာပသာ
ေုတ်ကုန်ကိုဆိုသည်။
(စျ)

။

အသိအမှတ်ပပုလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ အပင်မျိုးသစ်

( )

ကိုကာကွယ်ခွင့်ပပုပကကာင်း အပင်မျိုးပမွးပမူသူအား

။

ဤဥပပေအေေုတ်ပပးပသာ လက်မှတ်ကိုဆိုသည်။
(ည)

ဝန်ကကီးဌာန

ဆိုသည်မှာ

ပပည်ပောင်စုအစိုးေ

။
(ဈ) ဝန်ကကီးဌာနဆိုသည်မှာ ပပည်ပောင်စုအစိုးေ စိုက်ပျိုး

“ပပည်ပောင်စုအစိုးေ

လယ်ယာစိုက်ပျိုးပေးနှင့် ဆည်ပပမာင်းဝန်ကကီးဌာန

ပေး၊ ပမွးပမူပေးနှင့် ဆည်ပပမာင်းဝန်ကကီးဌာနကို ဆို

လယ်ယာစိုက်ပျိုးပေးနှင့်

ကို ဆိုသည်။

သည်။

ဆည်ပပမာင်းဝန်ကကီးဌာန
”စကားေပ်အစား
ပပပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ
ပသာေွဲ ့စည်းပုံအေ
ပပပာင်းလဲပေါ်ပပပခင်း
ပေစ်ပါသည်။

(ဋ)

ေဟိုပကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပပေအေ ေွဲ ့စည်း

(

) ေဟိုပကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပပေအေ ေွဲ ့စည်းပသာ

ေားပသာ အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်

အမျိုးသား အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးဆိုင်ော

ပပးပေးဆိုင်ော ေဟိုပကာ်မတီကို ဆိုသည်။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(ဌ)

(ဋ)

စိုက်ပျိုးပေး၊

။

ပမွးပမူပေးနှင့် “

ဆည်ပပမာင်းဝန်ကကီးဌာန
။

။

”စကားေပ်အစား
ပပပာင်းလဲသတ်မှတ်
ခဲ့ပသာေွဲ ့စည်းပုံအေ
ပပပာင်းလဲပေါ်ပပပခင်းပေစ်
သည်။

အခန်း(၂)

အခန်း(၂)

ေည်ေွယ်ချက်များ

ေည်ေွယ်ချက်များ
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၃။

ဤဥပပေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ ပအာက်ပော်ပပပါ

။

ဤဥပပေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ ပအာက်ပော်ပပပါ

အတိုင်း ပေစ်သည်-

အတိုင်း ပေစ်သည်-

(က) အပင်မျိုးသစ် ပမွးပမူသူများ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်

(က)

အပေးကို အကာအကွယ်ပပးေန်၊
(ခ)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးများကို
အကာအကွယ်ပပးေန်၊

အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူပခင်းလုပ်ငန်း ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်
လာပစေန်၊

(ဂ)

။

(ခ)

။

အပင်မျိုးပမွးပမူပခင်းလုပ်ငန်း ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်လာ
ပစေန်၊

အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူပခင်းလုပ်ငန်းတွင်ပပည်တွင်း၊
ပပည်ပ ေင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာပစေန်၊

(ဃ) အပင်မျိုးသစ်များ ပမွးပမူေေှိလာပခင်းပေင့် လယ်

။

(ဂ) အပင်မျိုးပမွးပမူပခင်းလုပ်ငန်းတွင် ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပ
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာပစေန်၊

။

(ဃ) အပင်မျိုးသစ်များ ပမွးပမူေေှိလာပပီး စိုက်ပျိုးေုတ်

ယာကဏ္ဍေွံ ့ပေိုးတိးု တက်မှုကို အပောက်အကူ ပေစ်

လုပ်ပခင်းပေင့်

လယ်ယာကဏ္ဍ

ပစေန်။

အပောက်အကူ ပေစ်ပစေန်။

ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်မှုကို
။

၄။

အခန်း(၃)

အခန်း(၃)

ေဟိုပကာ်မတီေွဲ ့စည်းပခင်း

ေဟိုပကာ်မတီေွဲ ့စည်းပခင်း

ဝန်ကကီးဌာနသည်ပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏သပဘာ ၄။
တူညီချက်ပေင့်အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်

(က) ဝန်ကကီးဌာန၊

ေုတိယဝန်ကကီးက

ဥက္က ဌအပေစ်လည်း

ပပးပေးဆိုင်ောေဟိုပကာ်မတီကိုဝန်ကကီးဌာန၏ေုတိ

ပကာင်း၊ ဆက်စပ်သည့် ဝန်ကကီးဌာနများေှိ သက်ဆိုင်

ဝန်ကကီးကဥက္က ဌအပေစ်လည်းပကာင်း၊

ောဌာန၊ အေွဲ ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျွမ်း

ဦးစီးဌာန၏

ညွှန်ကကားပေးမှူးချုပ်ကအတွင်းပေးမှူးအပေစ်လည်း

ကျင်သူပညာေှင်များနှင့်

ပကာင်း၊ ဤဥပပေနှင့် ဆက်စပ် အကျုံးဝင်သည့်

အေွဲ ့ဝင်များအပေစ်လည်းပကာင်း၊ဦးစီးဌာန၊ညွှန် ကကား

ဝန်ကကီးဌာနများေှိ သက်ဆိုင်ောဌာနများ၊အေွဲ ့အစည်း

ပေးမှူးချုပ်က

များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာေှင်

ပါဝင်သည့်အမျိုးသားအပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပး

များနှင့်

ပေးဆိုင်ော

အပခားသင့်ပလျာ်သူများကို

အေွဲ ့ဝင်များ

အပေစ်လည်းပကာင်း ပါဝင်ေွဲ ့စည်းေမည်။
၅။

ဝန်ကကီးဌာနသည် -

ဝန်ကကီးဌာနသည်

ပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏

အပခားသင့်ပလျာ်သမ
ူ ျားက

အတွင်းပေးမှူးအပေစ်လည်းပကာင်း

ေဟိုပကာ်မတီကို

ပပည်ပောင်စုအစိုးေ

အေွဲ ့၏ သပဘာတူညီချက်ပေင့်ေွဲ ့စည်းေမည်။
(ခ) ပုေ်မခွဲ(က)အေေွဲ ့စည်းောတွင်လိုအပ်ပါက
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ေုတိယ

။

သပဘာတူညီချက်ပေင့် ေဟိပ
ု ကာ်မတီ ေွဲ ့စည်းော

ဥက္က ဌနှင့် တွဲေက်အတွင်းပေးမှူးတို ့ကို သတ်မှတ်၍

တွင် လိုအပ်လျှင် ေုတိယဥက္က ဌနှင့် တွဲေက်အတွင်း

တာဝန်ပပးအပ်နိုင်သည်။

ပေးမှူးတို ့ကို သတ်မှတ်တာဝန် ပပးအပ်နိုင်သည်။
၆။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏ သ
ပဘာတူညီချက်ပေင့်

ေဟိုပကာ်မတီကို

(ဂ) ပုေ်မခွဲ(က)အေေွဲ ့စည်းေားပသာ

အခါအား

လိုအပ်ပါက ပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏ သပဘာတူ

ပလျာ်စွာ ပပင်ဆင်ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။

ညီချက်ပေင့် ပပင်ဆင်ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။

အခန်း(၄)

အခန်း(၄)

ေဟိုပကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၇။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည် -

ေဟိုပကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၅။

(က) ပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏ သပဘာတူညီချက်
စိုက်ပျိုးပေးကဏ္ဍ

ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ပစပေးအတွက်

အပင်မျိုးပမွးပမူပခင်းဆိုင်ော

ေဟိုပကာ်မတီကို

မူဝါေများ

ချမှတ်ေ

မည်။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည် (က) ပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏သပဘာတူညီချက်

စိုက်

ပျိုးပေးကဏ္ဍ ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်လာပစေန် အပင်မျိုးပမွး
ပမူပေးလုပ်ငန်းများနှင့်အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်

။

အခွင့်အပေးများကို အပောက်အကူပေစ်ပစပသာ ပတ်
ဝန်းကျင်ပကာင်းများ ေန်တီးပပးနိုင်သည့် မူဝါေများ
ကို ချမှတ်ေမည်။

(ခ)

အပင်မျိုးပမွးပမူပေး

ေွံ ့ပေိုးတိးု တက်

( ) အပင်မျိုးပမွးပမူပေး

ပစေန် သက်ဆိုင်သည့်အစိုးေဌာနများ၊ အပပည်ပပည်

ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ပစေန် သက်

ဆိုင်ောအေွဲ ့အစည်းများ၊ ပပည်တွင်းပပည်ပအေွဲ ့ အ

ဆိုင်သည့် အစိုးေဌာနများ၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ော အေွဲ ့ ‘

စည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ပူးပပါင်း

အစည်းများ၊

ညှိနှိုင်း ပဆာင်ေွက်ေမည်။

ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ပူးပပါင်းညှိနှိုင်း ပဆာင် ’

ပပည်တွင်းပပည်ပ

။

အေွဲ ့အစည်းများ၊

ေွက်ေမည်။
(ဂ)

။
( )

ကို
သပဘာတူညီချက်အေ

နိုင်ငံအချင်းချင်း

သုပတသနပပုလုပ်နိုင်ေန်

။

ပပးပို ့ပခင်းနှင့် လက်ခံပခင်း
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များ ပဆာင်ေွက်ေမည်။
(ဃ) အပင်မျိုးသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ော
ပကာ်မတီနှင့်

(ဂ)

ကို ေွဲ ့စည်းပခင်း၊

အခါအားပလျာ်စွာ
၈။

နည်းပညာ

အပင်မျိုးသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ောနည်းပညာပကာ်မ
တီနှင့်

နှင့် လုပ်ငန်း

ကို ေွဲ ့စည်းပခင်း၊ အခါအား

ပလျာ်စွာ

နှင့်

လုပ်ငန်းတာဝန်

တာဝန်ပပးအပ်ပခင်းများ ပဆာင်ေွက်ေမည်။

ပပးအပ်ပခင်းများ ပဆာင်ေွက်ေမည်။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည် အပင်မျိုးပမွးပမူသူမှ အပင်မျိုး ၆။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည် အပင်မျိုးပမွးပမူသူက အပင်မျိုး

သစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေး ပလျှာက်ေားလာ

သစ်အားကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေးပလျှာက်ေားလာ

သည့်အခါ

ပသာအခါအဆိုပါအပင်မျိုးသစ်ကိုသတ်မှတ်ချက်များ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

ယင်းအပင်မျိုးသစ်ကို

ကိုက်ညီပါက

ကာကွယ်နိုင်သည့်

အသိ

။

။

နှင့်ကိုက်ညီမှုေှိမေှိစစ်ပဆးပပးသည့် အပင်မျိုးသစ် စစ်

အမှတ်ပပု လက်မှတ်ေုတ်ပပးေမည်။

ပဆးပခင်းဆိုင်ော

နည်းပညာပကာ်မတီ၏

သပဘာ

ေားမှတ်ချက်အပပါ်စိစစ်သံးု သပ်၍ ကိုက်ညီမှုေှိပါက
အသိအမှတ်ပပုလက်မှတ်ကို ေုတ်ပပးေမည်။
၉။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည် ဤဥပပေအေ တေားစွဲဆိုော
တွင်
ခွင့်ပပုချက်ပပးနိုင်သည်။

(၄၀)
။

အခန်း(၅)

အခန်း(၅)

အပင်မျိုးသစ်အပေစ် အသိအမှတ်ပပုေန်

အပင်မျိုးသစ်အပေစ် အသိအမှတ်ပပုေန်

သတ်မှတ်ချက်များ

သတ်မှတ်ချက်များ
။

(
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)

။

( )
(ဂ)
(ဃ)
( )

၁၂

၁

ပပဋ္ဌာန်း

။
၁၀။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူမှ အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှာက် ၈။

အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင်မျိုး

ေားလာပသာအပင်မျိုးသည် အသိအမှတ်ပပု လက်

ကို အပင်မျိုးသစ်ဟု မှတ်ယူေန်အတွက်-

မှတ် ေေှိေန် ပလျှာက်ေားလာသည့်အချိန်တွင်(က) အဆိုပါမျိုး၏မျိုးပစ့များ သို ့မဟုတ် အပခားမျိုးပွား

(

)

နိုင်သည့် အပင်အစိတ်အပိုင်းများအား ပမန်မာနိုင်ငံ
အတွင်းတွင်

(၁)နှစ်ေက်

ပလျှာက်
ေားလာသည့်အချိန်၌

ပစာ၍ပသာ်လည်း

အဆိုပါအပင်မျိုး

ပကာင်း၊ အပခားပပည်ပနိုင်ငံများတွင် (၄) နှစ်ေက်

၏မျိုးပွားနိုင်သည့်

ပစာ၍ ပသာ်လည်းပကာင်း၊ နှစ်ေှည်ပင်နှင့် နွယ်ပင်

အပင်အစိတ်အပိုင်းများအား

များ ပေစ်ပါက (၆) နှစ်ေက်ပစာ၍ ပသာ်လည်း

နှစ်ေက်ပစာ၍ လည်းပကာင်း၊ ပပည်ပနိုင်ငံများတွင် ‘ပမန်မာနိုင်ငံတွင်’ဆို

ပကာင်း စီးပွားပေစ် စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပခင်း၊ အပခား

ပလးနှစ်ေက်ပစာ၍ လည်းပကာင်း၊ နှစ်ေှည်ပင်နှင့် သည့်စကားေပ်အစား

အသုးံ ပပုမှုများအတွက်

နွယ်ပင်များပေစ်ပါက ပပည်တွင်း၌ ပေစ်ပစ၊ ပပည်ပ၌ ‘ပပည်တွင်း၌’ဟူသည့်

ပောင်းချပခင်း

မေှိပစေ။

ပေစ်ပစ

သို ့မဟုတ်

ေိတ်သမ
ိ ်းေားသည့်
ပပည်တွင်း၌

နှစ်ေက်ပစာ၍ လည်းပကာင်းစီးပွား စကားေပ်ဟပု ပင်ဆင့်

ပေးအလို ့ငှာ စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပခင်း၊အပခား အသုးံ ပပုမှု ေားပါသည်။
များအတွက် ပောင်းချေားပခင်း မေှိပစေ။
(ခ)

အဆိုပါ မျိုး၏ ေွက်ကုန်များကို အသုံးပပု၍ ေပ်

( )

ဆင့် ေုတ်ကုန်များအတွက် ခွင့်ပပုေားမှု မေှိပစေ။

။
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။

။
(ဂ)

( )

ပပဋ္ဌာန်း

( )
ပပဋ္ဌာန်း

။
။
၁၁။

အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင် ၉။
မျိုးသည် အများလက်ခံသိေေ
ှိ ားသည့် အပခားမည်
သည့် အပင်မျိုးနှင့်မဆို သိသာစွာ ကွဲပပားပခားနား
သည့် ေူးပခားပသာ လက္ခဏာေှိေမည်။

။
။
။

‘ပဆာင်ေွက်ေမည်’ဆို
သည့်စကားေပ်အစား
ဥပပေဆိုလိုေင်းကို
ေေှိပစေန်‘ဆိုလိုသည်’
ဟူသည့်စကားေပ်ပေင့်
အစားေိုးပပင်ဆင်ေား
ပါသည်။
။

၁၂။

အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင် ၁၀။

အပင်မျိုးသစ်အပေစ်

မျိုးသည် စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ောတွင် ပတ်ဝန်းကျင်

သည်

ပကကာင့်

ပေစ်ပပါ်နိုင်သည့်

ကျန်ေူးပခားသည့်

ပလျှာက်ေားပသာ

အပင်မျိုး

ကွဲလွဲချက်များမှအပ

လက္ခဏာများကို

။

ညီညာစွာ

ညီညာမှုေှိေမည်။
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ပော်ပပနိုင်ေမည်။
၁၃။

အပင်မျိုးသစ်အပေစ် ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင် ၁၁။

အပင်မျိုးသစ်အပေစ်

မျိုးသည်

သည် သားဆက်အဆင့်ဆင့်မျိုးပွားောတွင် သို ့မဟုတ်

သားဆက်အဆင့်ဆင့်

မျိုးပွားောတွင်

ယင်း၏ ေူးပခားပသာ သွင်ပပင်လက္ခဏာများကို

ပလျှာက်ေားပသာ

အပင်မျိုး

အေူးသပေင့်

။

တည်ပငိမ်စွာ ပော်ပပနိုင်ေမည်။

ယင်းအပင်မျိုးကို ကိုယ်
စားပပုသည့်လက္ခဏာများ ပပပာင်းလဲမှုမေှိဘဲ တည်
ပငိမ်စွာ ပော်ပပေမည်။

၁၄။

အပင်မျိုးသစ်ကို အမည်ပပးောတွင် နည်းဥပပေ ၁၂။ (
ပါပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အမည်ပပးေမည်။

) အပင်မျိုးသစ်ကိုအမည်ပပးောတွင်(၁)ယင်းအပင်မျိုးသစ်၏ အမည်နှင့်သက်ဆိုင်ော မျိုး

(၁၂)

စု၊ မျိုးစိတ်၏ သိပအ
္ပံ မည်ကို ေည့်သွင်း ပေါ်ပပေမည်။
(၂)

(၁၄)
(Mother
။

Law)

မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးအေွဲ ့
ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အေွဲ ့အစည်းများ၏နယ်နမိတ် အတွင်း
ေှိ မျိုးစိတ်တူ သို ့မဟုတ် နီးစပ်ပသာ မျိုးစိတ်များ၏
ေှိပပီးမျိုးအမည်များနှင့် ကွဲပပားပခားနားစွာ ပပးေမည်။
(၃)
ဂ
။
(၄)

။
(၆)
‘

’

‘

’
။

။
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(၅)

‘

’

‘
။

’

(၆)

။
။
၁
(

)

( ) ပပဋ္ဌာန်း

ဂ

။
( )

။

။
၁ ။ (

)

(၁)

၁၂

(

)
။
။

(၂)
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။
( )

၁၂
(

)

(၆)ပပဋ္ဌာန်း
။

( )
။
။
။
အခန်း(၆)

အခန်း(၆)

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေးပလျှာက်

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေးပလျှာက်

ေားပခင်း
၁၅။

ေားပခင်း

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေးကိုပအာက် ၁၄။

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေးကို ပအာက်

ပါပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး ပလျှာက်ေားနိုင် သည်-

ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပလျှာက်ေားနိုင်သည်-

(က)

(

) နိုင်ငံသားများ၊
။

(ခ)

အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူသူ

ပမန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်

( ) တည်ဆဲဥပပေအေ
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ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း

အပမဲပနေိုင်

အတွင်း

အပမဲပနေိုင်ခွင့်ေေှိေားပသာ နိုင်ငံပခား

ခွင့်ေေှိေားပသာ

သားများနှင့် ၄င်းတို ့၏ အေွဲ ့အစည်းများ၊
(ဂ)

နိုင်ငံပခားသားများနှင့်

ယင်းတို ့၏

အေွဲ ့အစည်းများ၊

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ပေးအတွက် သပဘာတူညီ

(ဂ)

။

အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးအတွက် ပမန်မာ

မှု ေေှိေားပသာ နိုင်ငံပခားတိုင်းပပည်များမှ အပင်

နိုင်ငံနှင့်

သပဘာတူညီမှုေေှိေားပသာ

နိုင်ငံပခား

မျိုးသစ်ပမွးပမူသည့် အေွဲ ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက

တိုင်းပပည်များမှ ယင်းတို ့၏ နိုင်ငံသားများ၊ အဆိုပါ

များအားလုံး။

နိုင်ငံများတွင်

။

တေားဝင်ပနေိုင်ခွင့်ေေှိေားပသာ

နိုင်ငံ ပခားသားများနှင့် အေွဲ ့အစည်းများ။
၁၆။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ အပင်မျိုးသစ်သည် သဘာဝ ၁၅။

၁၄

( )

(ဂ)

ဂ

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံ၊ မျိုးကွဲများကို ေိခိုက်
ပခင်း မေှိမှသာလျှင် ယင်းအပင်မျိုးပမွးပမူသူအား
ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးကို ပလျှာက်ေားခွင့် ေှိပစေ
မည်။
၁၇။

။

။

အပင်မျိုးသစ် ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေး ပလျှာက် ၁၆။
ေားသူသည် နည်းဥပပေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်
အညီ ေဟိုပကာ်မတီသို ့ ပလျှာက်ေားေမည်။

။

။
၁၇။

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့်အခွင့်အပေးပလျှာက်ေား
လိုသူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေဟိုပကာ်မတီ
သို ့ ပလျှာက်ေားေမည်ပေစ်ပပီး အဆိုပါ အခွင့်အပေး
ေေှိေန် ပလျှာက်ေားသည့်ပန ့စွဲသည် ဤဥပပေအေ
ပလျှာက်လွှာကို လက်ခံေေှိသည်ပ
့ န ့စွဲ ပေစ်ေမည်။
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။

၁၈။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည်

အပင်မျိုးသစ်အတွက်

ကာ ၁၈။ (က)

ကွယ်ခွင့် ပလျှာက်ေားလာပသာ အပင်မျိုးသစ်ကို
စိုက်ပျိုးစစ်ပဆးေန် သက်ဆိုင်ော အစိုးေဌာနများမှ

၈

၁၂

ပပဋ္ဌာန်း

ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များ ပါဝင်ပသာ အပင်မျိုးသစ်

။

စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ော နည်းပညာပကာ်မတီကို ဝန်
ကကီးဌာန၏ သပဘာတူညီချက်ပေင့် ေွဲ ့စည်းတာဝန်

သက်ဆိုင်ော

ပပးအပ်ေမည်။

အစိုးေဌာနများမှ
အပါအဝင်

ပညာေှင်များ

အပင်မျိုးသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ောနည်း ‘

ပညာပကာ်မတီ၊

’

“

’

တာဝန်ပပးနိုင်သည်။

။

(ခ) ပုေ်မခွဲ(က)အေ တာဝန်ပပးအပ်ပခင်းခံေသည့် နည်း
ပညာပကာ်မတီ၊ သီးပခားအေွဲ ့အစည်း၊

သက်ဆိုင်ော

ပပဋ္ဌာန်း

ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များသည်အပင်မျိုးသစ်ကိုစစ်ပဆး

။

ောတွင်သတ်မှတ်ပေသများ၌စိုက်ပျိုး၍ စစ်ပဆးပခင်း၊ ‘

’

အပခားလိုအပ်သည့် စစ်ပဆးမှုများ ပဆာင်ေွက်ပခင်း၊
ယခင်ပဆာင်ေွက်ပပီးပေစ်ပသာ စမ်းသပ်ချက်များ

‘

’

သို ့မဟုတ် စမ်းသပ်ကွက်များ၏ အပပေမှတ်တမ်းများ

။

ကို အသုးံ ပပုနိုင်သည်။
(ဂ) ပုေ်မခွဲ(က)အေ တာဝန်ပပးအပ်ပခင်းခံေသည့် နည်း
ပညာပကာ်မတီသည် စစ်ပဆးပတွ ့ ေှိချက် အစီ ေင်ခံ
စာကို ေဟိုပကာ်မတီသို ့ ပပန်လည်တင်ပပောတွင် မိတ္တူ
တစ်ပစာင်ကို အပင်မျိုးပမွးပမူသူေံသို ့ ပပးပို ့ေမည်။

ပပဋ္ဌာန်း
။
“ေဟိုပကာ်မတီသို ့’ဟူ
သည်စ
့ ကားေပ်ကို
သေ္ဒါအေားအသိမ
ု ှန်
ေန်ပနောပေွ ့ ပပင်ဆင်

၁၉။

နည်းပညာ ၁၉။
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ပကာ်မတီသည် ဤဥပပေပါ ပုေ်မ ၁၀ မှ ၁၄ အေိ

ပပဋ္ဌာန်း

ပပဋ္ဌာန်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုေှိ မေှိ စစ်

။‘ ’

ပဆး၍ ေဟိုပကာ်မတီသို ့ တင်ပပေမည်။

‘
-----

’

သေ္ဒါအေား

အသိမ
ု ှန်ေန်ပပင်ဆင်
ေားပါသည်။

။
၂၀။

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေး ပလျှာက် ၂၀။
ေားသူသည် အပင်မျိုးသစ်တစ်မျိုးတည်းကို အပင်
မျိုးသစ်ကာကွယ်ပခင်းဆိုင်ော
ေားပသာ

-

(Mother

သပဘာတူညီမှုေေှိ

နိုင်ငံပခားတိုင်းပပည်၌

Law)

ကာကွယ်ခွင့်

ပလျှာက်ေားခဲ့ပပီး ပမန်မာနိုင်ငံတွင်ေပ်မံ ပလျှာက်
ေားလာပါက

နည်းဥပပေပါ

ပပဋ္ဌာန်းေားပသာ

ဦးစားပပး အခွင့်အပေးများ ခံစားခွင့် ေေှိပစေ
မည်။
ပပဋ္ဌာန်း
။
(

)
‘
’
(intergovernmental organization)

‘
၁၂

’
။
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။
( )

(

)
။

။
(ဂ)

။
( )၂၁။

၂၀

(

)
။“
”
“
”
။
။

၂၁။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည်
တွင်

ပအာက်ပါ

အပင်မျိုးသစ်အတွက်

အပပခအပနများ ၂၂။ (

)

ယာယီကာကွယ်ပိုင်
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ခွင့် ပပးအပ်ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်းတို ့ကို ေုတ်ပပန်

ေုတ်ပပန် ပကကညာသည့်ပန ့နှင့် အပင်

ပပးေမည် (က) အပင်မျိုးသစ်ကို

ပပဋ္ဌာန်း

မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေး ပပအပ်သည့် ေပခင်း
ကာကွယ်သည့်အခွင့်အပေး

။

ကာလအတွင်း အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ယာယီကာ “

ပလျှာက်ေားပခင်းကိုအတည်ပပုပပီးပနာက် စမ်းသပ်

”

ကွယ်ခွင့်ေေှိပစေမည်။

စစ်ပဆးစဉ် ကာလအတွင်း ယင်းမျိုးသစ်ကို စီးပွား
ပေစ် အသုးံ ချနိုင်ေန်အလို ့ငှာ ယာယီကာကွယ်နိုင်
သည့် အခွင့်အပေးကို ခံစားခွင့်ပပးအပ်ပခင်း၊
(ခ)

ယာယီကာကွယ်ခွင့်ကာလအတွင်း

ကာကွယ်ခွင့် ၂

။
(ခ)

ပလျှာက်ေားပခင်းမှာ ခိုင်လုံမှု မေှိပခင်းနှင့် အပင်
မျိုးသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ော နည်းပညာပကာ်မတီ

၂ ၂၄ ၂၅
ပပဋ္ဌာန်း

၂

၂၆
ပပဋ္ဌာန်း

၏စိစစ် တင်ပပချက်အေ ကာကွယ်ခွင့် ပလျှာက်

။

ေားပခင်းကို ပငင်းပယ်ပခင်းခံေပါက ယာယီ ကာ
ကွယ်ခွင့်အား ရုပ်သမ
ိ ်းပခင်း၊

။

။
။

။
၂၂။

၂၁ ပုေ်မခွဲ (က) အေ ယာယီကာကွယ်ခွင့်ကို

(၂၁)

ခံစားခွင့် ေေှိသူသည် ယင်းကာလအတွင်း
၂၁ ပုေ်မခွဲ(ခ)ပါ အပကကာင်းတစ်စုံတစ်ောပကကာင့်
ယာယီ ကာကွယ်ခွင့်အား ရုပ်သိမ်းခံေပပီး ယင်း

။
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အပပခအပနများသည် အပခားပုဂ္ဂိုလ် သို ့မဟုတ် အေွဲ ့
အစည်းအား နစ်နာမှု တစ်စတ
ုံ စ်ောေှိခဲ့ပါက ယင်း
ေိခိုက်နစ်နာမှုအတွက်

ပလျာ်ပကကးပပးပဆာင်ပစ

ေမည်။

အခန်း( )

အခန်း( )

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်ခွင့်အပေးနှင့်ေပိုင်

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေး

ခွင့်ကို
၂၃။

ကာကွယ်နိုင်သည့် အပပခအပနများ

မည်သူမဆို ပုေ်မ၂၈နှင့်၂၉ပပဋ္ဌာန်းချက်များပါ ကင်း ၂၃။ (
လွတ်ခွင့်များမှလွဲ၍

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ

။
) ပုေ်မ ၂၈ နှင့် ၂၉ ပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များ မှ လွဲ၍
ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ

အပင်မျိုးသစ်၏

မျိုးပွား

အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုးပွားနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်း

နိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပအာက်ပော်ပပပါ ကိစ္စေပ်

များကို ပအာက်ပော်ပပပါကိစေ
္စ ပ်များအတွက် အသုးံ

များတွင်

ချ ပဆာင်ေွက်မည်ဆိုပါက အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏

မည်သူမျှပဆာင်ေွက်ပခင်းမပပုေ-

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏

ခွင့်ပပုချက်

။

မေှိဘဲ

ခွင့်ပပုချက်ကို ေယူေမည် (က) ေုတ်လုပ်ပခင်း သို ့

ေပ်ဆင့်မျိုးပွားပခင်း၊

(၁) ေုတ်လုပ်ပခင်း သို ့

ေပ်ဆင့်မျိုးပွားပခင်း၊

(ခ)

မျိုးပွားေန်အတွက် ပပုပပင်ပခင်း၊

(၂) မျိုးပွားေန်အတွက် ပပုပပင်ပခင်း၊

(ဂ)

ပောင်းချေန်ကမ်းလှမ်းပခင်း၊

(၃) ပောင်းချေန် ကမ်းလှမ်းပခင်း၊

(ဃ) ပပည်တွင်း၊ပပည်ပပစျးကွက်သို ့ တင်ပို ့ပောင်းချပခင်း၊

(၄)

ပစျးကွက်သို ့တင်ပို ့ပောင်း

ချပခင်း၊
။

(၅) ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပောင်းချပခင်း၊

18

။

(င)

ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း၊

(၆)ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း၊
။

(စ)

ပုေ်မ ၂၃၊ ပုေ်မခွဲ (က) မှ (င) အေိ လုပ်ငန်းများ

(၇)ပုေ်မခွဲ(က)မှ(င)

ပဆာင်ေွက်ေန် သိပ
ု လှာင်သိမ်းဆည်းပခင်း။
၂၄။

။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ပုေ်မ ၂၃ ပါ လုပ်ငန်းများ
ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပပုောတွင် ၄င်း၏ေပိုင်ခွင့်များကို
သတ်မှတ်ပပးနိုင်
သည်။

( )

။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ပုေ်မ ၂၃ ပါလုပ်ငန်းများ
ကိုလုပ်ကိုင်ပဆာက်ေွက်မည့်သူေံမှ

ေသင့်ေေိုက်

သည်ေ
့ ပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးများကို ၎င်းတို ့ကကားေား ေှိ
သည့်

သပဘာတူညီမှုများနှင့်အညီ

ပတာင်းဆိုနိုင်

သည်။

၂၉
။

၂၅။

ပုေ်မ ၂၈ နှင့် ၂၉ ပပဋ္ဌာန်းချက်များပါ ကင်းလွတ် ၂၄။

ပုေ်မ၂၇နှင့်၂၈ ပပဋ္ဌာန်းချက်များပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များ

ခွင့်များမှလွဲ၍

မှတပါး

အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည်

၄င်း၏

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏

ခွင့်ပပုချက်မေှိဘဲ

ခွင့်ပပုချက်မေှိပဲ ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုးပွား

မျိုးသစ်၏

နိုင်သည့်

မျိုးပွားအစိတ်အပိုင်းများကို

တစ်စုံ

အပင်၏အစိတအ
် ပိုင်းကိုပေစ်ပစ၊

အပင်

တစ်ဦးက အသုံးပပုစိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ောတွင် ေပိုင်

တစ်ပင်လုံးကို ပေစ်ပစ တစ်ဦးတစ်ပယာက် ကအသုးံ ပပု

ခွင့်မေေှိခဲ့လျှင် အပင်၏ေိတ်သိမ်းနိင
ု ်သည့် အစိတ်

စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပပီး

အပိုင်းများ သို ့မဟုတ် ေိတ်သိမ်းပပီး အပင်တစ်ပင်

အစိတအ
် ပိုင်းများ သို ့မဟုတ် အပင် တစ်ပင်လုံးအား

လုံးအား ပုေ်မ ၂၃ ပါ ကိစ္စေပ်များ လုပ်ကိုင်ပခင်း

ပုေ်မ၂၃ ပပဋ္ဌာန်းချက်ပါ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပခင်း

အတွက် ေပိုင်ခွင့်များကို သက်ဆိုင်သူေံမှ ပတာင်း

အတွက် သင့်တင့်မျှတ ပသာ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေး

ဆိုပိုင်ခွင့်ေှိသည်။

များကို အဆိုပါ အသုးံ ပပုသူေံမှ အပင်မျိုး ပမွးပမူသူ

ေိတ်သိမ်းေားသည့်

အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ပုေ်မ ၂၅ တွင် ပော်ပပ ၂၅။

ပုေ်မ၂၇နှင့်၂၈ ပပဋ္ဌာန်းချက်များပါ ကင်းလွတ်ခွင့်များ

ေားပသာ ေပိုင်ခွင့်ကို မေေှိခဲ့လျှင် ကာကွယ်ခွင့်

မှတပါး

ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်၏ ေုတ်ကုန်များနှင့်

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိ
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အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏
ေားသည့်

။

အပင်၏

က ပတာင်း ဆိုပိုင်ခွင့် ေှိသည်။
၂၆။

။

ခွင့်ပပုချက်မေှိဘဲ

အပင်မျိုးသစ်၏ေိတ်

။

ပတ်သက်၍ ပုေ်မ ၂၃ ပါ ကိစ္စေပ်များ လုပ်ကိုင်

သိမ်းေားသည့်

အစိတ်အပိုင်းများမှ

တိုက်ရိုက်

ပခင်းအတွက် ေပိုင်ခွင့်များအား သက်ဆိုင်သူေံမှ

ေုတ်လုပ်ေားပသာ

ပတာင်းဆိုပိုင်ခွင့်ေှိသည်။

ပပဋ္ဌာန်းချက်ပါ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပခင်း အတွက်

ေုတ်ကုန်များအပပါ်

။

ပုေ်မ၂၃

သင်တ
့ င့်မျှတပသာ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေး များကို

။

အဆိုပါအသုးံ ပပုသူ ေံမှ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ ေံမှ
ပတာင်းဆို ပိုင်ခွင့်ေှိသည်။
၂၇။

အပင်မျိုးသစ်အတွက် ပုေ်မ ၂၃၊ ၂၅ နှင့် ၂၆ တို ့ပါ ၂၆။

ပုေ်မ၂၃၊၂၄နှင့်၂၅တို ့ပါပပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ပအာက်

ပပဋ္ဌာန်းချက်များသည်

ပေါ်ပပပါမျိုးများအားလုံးကို

ပအာက်ပော်ပပပါမျိုးများ

အပပါ် အကျိုးသက်ပောက်မှု ေှိပစေမည် (က) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ

အပင်မျိုးသစ်မှ တိုက်

ရိုက် ေပ်ဆင့် ပမွးပမူေေှိသည့် မျိုးများ၊

သက်ပောက်မှုေှိ

ပစေ

မည်(က) ကနဦးမျိုး

(ကာကွယ်ခွင့်ယူေားပသာ

အပင်မျိုး

သို ့မဟုတ် ကာကွယ်ခွင့်ယူေားပခင်းမေှိပသာ အပင်
မျိုး) အား

တိုက် ရိုက်ေပ်ဆင့်
ပမွ ပမူေေှိသည်မ
့ ျိုးများ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍နည်း
ဥပပေတွင်အပသးစိတ်
ပော်ပပမည်ပေစ်ပသာ

(somaclonal variant)

ေည်ေွယ်ချက်ပေင့်
(Mother Law) တွင်

(backcross breeding)
(genetic

ပပည့်စုံစွာပော်ပပခဲ့ပခင်း

engineering) မေှိပသာပကကာင့်ေပ်မံ
ပေည့်စွက်ပပင်ဆင်

(Essentially

Derived ပပဋ္ဌာန်းေားပခင်းပေစ်ပါ

Varieties)

သည်။

(၁)

အပေးအနည်းငယ်
ပပပာင်းလဲပပင်ဆင်ေား
ပါသည်။
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(၂)ကနဦးမျိုး
( )

(ခ)

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်နှင့် သိသာ

( )

စွာ ကွဲပပားပခားနားပခင်း မေှိသည့်မျိုးများ၊
(ဂ) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာအပင်မျိုသစ်အားစဉ်ဆက်

ကွဲပပားပခားနားသည့်လက္ခဏာများမပါေှိသည့်မျိုးများ၊

။

(ဂ) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်အားစဉ်ဆက်

မပပတ် အသုံးပပု၍ ေုတ်လုပ်ေေှိလာသည့် မျိုးများ။
၂၈။

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာအပင်မျိုးသစ်နှင့်သိသာစွာ

မပပတ် အသုံးပပု၍ ေုတ်လုပ် ေေှိလာသည့်မျိုးများ။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ပအာက်ပော်ပပပါ အပပခ ၂၇။ (က)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်မေေှိနိုင်မည့် အပပခ

အပနများတွင်

အပနများမှာ ပအာက်ပါအတိုင်း ပေစ်သည်-

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်နိုင်သည့်

။
။

အခွင့်အပေးမှ မပေစ်မပန ကင်းလွတ်ခွင့်ပပးေမည် (က) စီးပွားပေစ် မဟုတ်ပသာ စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပခင်း၊

(၁) စီးပွားပေစ်ေုတ်လုပ်ေန် မဟုတ်ဘဲ
စိုက်ပျိုးေုတ်လုပ်ပခင်း၊

(ခ)

သုပတသနစမ်းသပ်မှုအတွက် အသုံးပပုပခင်း၊

(၂) သုပတသနလုပ်ငန်းအတွက်ပဆာင်ေွက်ပခင်း၊
။

(ဂ)

(၃) ပုေ်မ၂၆ပါပပဋ္ဌာန်းေားသည့် မျိုးများ ေုတ်လုပ်
ပတာင်သူအချင်းချင်း မျိုးေလှယ်ပခင်း၊

ပခင်းမှလွဲ၍

အပခားမျိုးများပမွးပမူ

အတွက် အသုးံ ပပုပခင်း။
(ဃ) ပုေ်မ ၂၇ ပါ ပပဋ္ဌာန်းေားသည့် မျိုးများေုတ်
လုပ်ပခင်းမှလွဲ၍ အပခားမျိုးသစ်ေေှိေန်အတွက် မျိုး

(ခ)
၂၆ (

21

) ( ) ပပဋ္ဌာန်း

ေုတ်လုပ်ေန်
။

ပမွးပမူပခင်း လုပ်ငန်းတွင် အသုံးချပခင်း။

ရိုက်ေပ်ဆင့်
ပမွးပမူေေှိသည့်မျိုးများ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍နည်း
ဥပပေတွင်အပသးစိတ်
ပော်ပပမည်ပေစ်ပသာ
။

ေည်ေွယ်ချက်ပေင့်
(Mother Law )တွင်
ပပည့်စုံစွာပော်ပပခဲ့ပခင်း
မေှိပသာပကကာင့်ေပ်မံ
ပေည့် စွက်ပပင်ဆင်ေား
ပခင်းပေစ်ပါသည်။

(ဂ)

( )

ပပဋ္ဌာန်း

ကင်းလွတ်ခွင့်ပပးော

တွင်သစ်သီးပင်များ၊ အလှစိုက်ပန်းပင်များ၊ ဟင်းသီး
ဟင်းေွက်များနှင့်

သစ်ပတာသစ်ပင်များပါဝင်ပခင်း

မေှိပစေ။
။
၂၉။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူသည် ပအာက်ပော်ပပပါ အပပခ ၂၈။ (က) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်၏ မျိုးပွား
အပနများတွင်

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်နိုင်သည့်

အခွင့် အပေးမေှိပစေ -

နိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ သို ့မဟုတ် ပုေ်မ ၂၆ တွင်
ပပဋ္ဌာန်းေားပသာမျိုးများကို

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ

ကိုယ်တိုင် သို ့မဟုတ် ၎င်း၏ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် ပမန်မာ
နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းပောင်းချပခင်း၊ ပစျးကွက်သို ့
တင်ပို ့ပခင်းတို ့ကို ပအာက်ပော်ပပပါအပပခအပနများတွင်

။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးမေှိပစေ (က) အပင်မျိုးပမွးပမူသူကိုယ်တင
ို ် သို ့မဟုတ် ၄င်း၏

(၁)

ခွင့်ပပုချက်ပေင့် ပမန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းနှင့်

။

နိုင်ငံပခားတိုင်းပပည်များသို ့ အပင်မျိုးသစ်ကို တင်ပို ့
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ပောင်းချောတွင် ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ ယင်း
မျိုးသစ်ကို ေပ်မံမျိုးပွားမှု မေှိပခင်း၊
( ခ) ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ

အပင်မျိုးသစ်ကို

(၂)

စားသုံးေန်အတွက်သာ တင်ပို ့ပခင်း။

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားသည့်

အပင်မျိုးသစ်၏

။

မျိုးပွားနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အဆိုပါ အပင်
မျိုး၏

မျိုးစုနှင့်

မျိုးစိတ်များအား

ကာကွယ်ခွင့်

ပဆာင်ေွက်ေားေှိမှု မေှိပသာ တိုင်းပပည်များသို ့ စား
သုးံ ေန်အတွက် တင်ပို ့ပခင်း၊
( )

(

)
-

(၁)

။

(၂)
( )
။
၃၀။

ပုေ်မ၂၈ နှင့်၂၉ တို ့ပါကင်းလွတ်ခွင့်များ၊ ပပဋ္ဌာန်း

(၂၉)( )

ချက်များနှင့် အများပပည်သူ၏အကျိုးမှလွဲ၍ အပင်

။

မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေး ကာကွယ်
ပခင်းကို ကန် ့သတ်ချက်မေှိပစေ။
၂၉။ (

)
၂ ၂၄ ၂၅ ၂၆

။

၂
။
( ) အပေးပပါ်အပပခအပနပပါ်ပပါက်လာပခင်းများနှင့်
။
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။
၀။ (ဂ)

၂

။
၃၁။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏

ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးသည်

၁။

။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးသည် မည့်

ဥပပေနှင့်အညီ ကုန်ေုတ်လုပ်မှု စည်းမျဉ်းသတ်

သည့်အပပခအပနတွင်မဆို ကုန်ေုတ်လုပ်မှု စည်းမျဉ်း

မှတ်ပခင်း၊ ပောက်ခံချက်ပပးပခင်း၊ ပစျးကွက်တင်

သတ်မှတ်ပခင်း၊

ပို ့ပခင်းနှင့်

တင်ပို ့ပခင်း သို ့မဟုတ် တင်သင
ွ ်းပခင်းများနှင့် သက်ဆိုင်

ပပည်တွင်း၊

ပပည်ပသို ့ ပောင်းချပခင်း

ပောက်ခံချက်ပပးပခင်း၊

ပစျးကွက်

စသည့် အပကကာင်းအချင်းအောများနှင့် စပ်လျဉ်း

ပခင်းမေှိပစေန်နှင့်

ပခင်း မေှိပစေ။

ဤဥပပေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက် များကို အကျိုးသက်ပောက်မှု

( ၂)

ပေါ်ပပပါအပကကာင်းအောများသည်

မေှိပစေ။
၃၂။

( ၁)

။

ကုန်ေုတ်လုပ်မှု စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပခင်း၊ ပောက်
ခံချက်ပပးပခင်း၊ ပစျးကွက် တင်ပို ့ပခင်းနှင့် ပပည်
တွင်း၊ ပပည်ပသို ့ ပောင်းချပခင်းစသည့် အပကကာင်း

။

အချင်းအောများသည် မည်သည့် အပပခအပနတွင်
မျှ ဤဥပပေ၏ အကျိုးသက်ပောက်မှုကို ေိခိုက်
ပခင်း မေှိပစေ။
၃၃။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးကာကွယ် ၃၂။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေး ကာကွယ်

ခွင့်ကာလကို ကာကွယ်ခွင့်ေေှိသည့်ပန ့မှစတင်၍ နှစ်

ခွင့်ကာလကို ကာကွယ်ခွင့်ေေှိသည့်ပန ့မှစတင်၍ နှစ်

ေှည်ပင်နှင့် နွယ်ပင်

ေှည်ပင်နှင့်

အပခား

မျိုးသစ်များအတွက်၂၅နှစ်နှင့်

အပင်မျိုးသစ်များအတွက်

အနှစ်

၂၀

နွယ်ပင်မျိုးသစ်များအတွက်

၂၅

နှစ်၊

အပခား အပင်မျိုးသစ်များအတွက် ၂၀ နှစ် ပေစ် သည်။
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။

သတ်မှတ်သည်။
အခန်း(၈)

၃၄။

(၈)

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေး

အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးပျက်ပပယ်

ပျက်ပပယ်ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်း

ပခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းပခင်း

ပအာက်ပော်ပပပါအပပခအပနများတွင်အပင်မျိုးပမွး

၃၃။

ပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးပျက်ပပယ်ပစေမည်-

ပအာက်ပော်ပပပါ အပပခအပနများတွင် အပင်မျိုးပမွး
ပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေး ပျက်ပပယ်ပစေမည်-

(က) အပင်မျိုးသစ် ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေး ပပးအပ်

(က) အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေးပပးအပ်သည့်

ပပီး ပနာက်ပိုင်း ပုေ်မ ၁၀ နှင့် ၁၁ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်

အချိန်တွင် ပုေ်မ ၈ နှင့် ၉ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များ

များနှင့် ကိုက်ညီမှုမေှိပကကာင်း စစ်ပဆးပတွ ေှ့ ိပခင်း၊

နှင့် ကိုက်ညီမှုမေှိပကကာင်းစစ်ပဆးပတွ ေှ့ ိပခင်း၊

(ခ)

အပင်မျိုးသစ် ကာကွယ်သည့် အခွင့်အပေး ပပးအပ်

(ခ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူက တင်ပပခဲ့သည့် စာေွက်စာတမ်း

ပပီးပနာက်ပိုင်း အပင်မျိုးပမွးပမူသူ တင်ပပေမည့် မျိုး

များနှင့်အချက်အလက်များကိုအပပခခံ၍ အပင်မျိုးပမွး

သစ်နှင့်

ပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးများကို

စပ်လျဉ်းသည့်

သတင်းအချက်အလက်

။

ေေှိခဲ့ပပီးပနာက်

များ၊ မှတ်တမ်းမှတ်ောများသည် ပုေ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃

ယင်းအချိန်က ပုေ်မ ၁၀ နှင့် ၁၁ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များ

တို ့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်

နှင့်ကိုက်ညီမှုမေှိပကကာင်းစစ်ပဆးပတွ ေှ့ ိပခင်း၊

ကိုက်ညီမှုမေှိပကကာင်း

။

။

စစ်ပဆးပတွ ေှ့ ိပခင်း၊
(ဂ)

ကနဦးစီစစ်မှုများအေ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ကာ
ကွယ်ပိုင်ခွင့်

အခွင့်အပေးကို

အမှန်ေေှိသင့်သူအား

(ဂ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေးကို မေေှိ
သင့်သူအား ပပးအပ်ခဲ့ပခင်း။

ပပးအပ်ေမည့်အစားမေေှိသင့်သူအားပပးအပ်ခဲ့ပခင်း။
၃၅။

၃၆။

။

ပုေ်မ ၃၄ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များမှအပ အပခား မည် ၃၄။

ပုေ်မ၃၃ပါ အပပခအပနများမှအပ အပခားအပကကာင်း

သည့်အပကကာင်းများပကကာင့်အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏

ပခင်းောများပကကာင့် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့်

ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးပျက်ပပယ်ပခင်းမေှိပစေ။

အခွင့်အပေးပျက်ပပယ်ပခင်း မေှိပစေ။

ပအာက်ပော်ပပပါအပပခအပနများတွင်ေဟိုပကာ်မတီ ၃၅။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည်

သည် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့် အပေး

တွင် အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ေပိုင်ခွင့် အခွင့်အပေး ကို

ကာကွယ်နိုင်သည့် အခွင့်အပေးကို ရုပ်သိမ်းေမည်-

ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်-
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။

ပအာက်ပော်ပပပါအပပခအပနများ
။

(က) ပုေ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ တို ့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ပေေှည်

(က)

ေိန်းသိမ်းေားနိုင်မှု မေှိပခင်း၊

ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားသည့် အပင်မျိုးသစ်သည် ပုေ်မ
၁၀ နှင့် ၁၁ တို ့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ပေေှည် ေိန်း
သိမ်းေားနိုင်မှု မေှိပခင်း၊

( ခ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူက ေဟိုပကာ်မတီသို ့ မျိုးသစ်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍

မျိုးသစ်အပေစ်

(ခ)

ဆက်လက်တည်ေှိေန်

။

အပင်မျိုးပမွးပမူသူက ေဟိုပကာ်မတီသို ့ မျိုးသစ်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ မျိုးသစ်အပေစ်ဆက်လက်တည်ေှိေန် လို

လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်း

အပ်သည့်

သတင်းအချက်အလက်များ၊

များကို နည်းဥပပေပပဋ္ဌာန်းချက်များတွင် သတ်မှတ်

များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း တင်ပပနိုင်မှုမေှိပခင်း၊

။

မှတ်တမ်း

ေားသည့်ကာလအတွင်းတင်ပပနိုင်မှုမေှိပခင်း၊
( ဂ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူက ၄င်း၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေး

(ဂ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူက၄င်း၏ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးကို

ကို ဆက်လက် ေိန်းသိမ်းေန်အတွက် ပပးေန်ေှိ

ဆက်လက်ေိန်းသိမ်းေန်အတွက် ပပးေန်ေှိသည့် အေိုး

သည့် အခွန်အခပပးအပ်ေန် ပျက်ကွက်ပခင်း။

အခများကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပပးပဆာင်ေန်

။

ပျက်ကွက်ပခင်း၊
(ဃ) အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်

အခွင့်အပေးေေှိပပီး

ကာကွယ်ခွင့် ေေှိေားသည့် အပင်မျိုးသစ်၏ အမည်

။

အား ေျက်သိမ်းခံေပပီးပနာက် အပင်မျိုးသစ်ပမွးပမူသူ
မှ ေပ်မံ၍ အပခားသင့်ပလျာ်သည့် မျိုးအမည် အသစ်
အား သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အဆိုပပုနိုင်မှု မေှိပခင်း။
၃၇။

ပုေ်မ ၃၆ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များမှအပ အပခား မည်

၆။

၅

ပပဋ္ဌာန်း

သည့် အပပခအပနများတွင်မျှ အပင်မျိုးပမွးပမူသူ
၏ ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးကို ရုပ်သိမ်းပခင်း မေှိပစေ။

။

။

အခန်း(၉)
။
။ (

)

။

26

။
( )

(

)

။

။
(ဂ)

။
၉၀

။

၃၈။

အခန်း(၉)

အခန်း(၁၀)

ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ

ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ

မည်သူမဆိုကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာအပင်မျိုးသစ်

၈။

မည်သူမဆို ကာကွယ်ခွင့်ေေှိေားပသာ အပင်မျိုးသစ်

ကို ယင်းအပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ ခွင့်ပပုချက် မေှိဘဲ

ကို ယင်းအပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ခွင့်ပပုချက်မေှိဘဲ ပုေ်မ

ပုေ်မ ၂၃ ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို ပောက်ေျက်

၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆ နှင့် ၂၇ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက် တစ်ေပ်ေပ်ကို

ကျူးလွန်ပကကာင်း

ပောက်ေျက်

ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင်

ကျူးလွန်ပကကာင်း

ပပစ်မှုေင်ေှား

ေိုသူကိုအနည်းဆုံးပောင်ေဏ်ပပခာက်လမှအများ

စီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူကိုအနည်းဆုံး ပပခာက်လမှ

ဆုံးပောင်ေဏ်သုံးနှစ်အေိပေစ်ပစ၊

အများဆုံးသုးံ နှစ်အေိ ပောင်ေဏ်ပေစ်ပစ၊ အနည်း

အနည်းဆုံးပငွ

ေဏ်ကျပ်၁၀သိန်းမှ အများဆုံးပငွေဏ်ကျပ်သိန်း၅၀

ဆုံး

ပငွေဏ်ကျပ်

တစ်ဆယ်

အေိပေစ်ပစ၊ေဏ်နှစ်ေပ်လုံးပေစ်ပစချမှတ်နိုင်သည်။

ပငွေဏ်ကျပ် သိန်းငါးဆယ်အေိ ပေစ်ပစ၊ ေဏ်နှစ်ေပ်
လုံးပေစ်ပစ ချမှတ်နိုင်သည်။
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သိန်းမှ

အများဆုံး

။

၃၉။

အခန်း(၁၀)

အခန်း(၁၁)

အပေွပေွ

အပေွပေွ

ဤဥပပေအေ တေားစွဲဆိုောတွင် ေဟိုပကာ်မတီ၏ ၃၉။

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့် ပလျှာက်ေားသူသည် ဤ

ခွင့်ပပုချက်ကို ကကိုတင် ေယူေမည်။

ဥပပေပါ

ပပဋ္ဌာန်းချက်များအား

သတ်မှတ်

သည့်

လိုက်နာပခင်း၊

။

အခပကကးပငွများ

ပပးပဆာင်ပခင်းများပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါက
အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏

ေပိုင်ခွင့်အခွင့်အပေးကို

အပခားမည့်သည့် အပကကာင်းအောများကမျှ ဟန် ့တား
ပခင်း မေှိပစေ။
၄၀။

ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည်အပင်မျိုးပမွးပမူသူ၏ေပိုင်ခွင့်အ
ခွင့်အပေးေေှိေန်ပလျှာက်ေားပခင်း၊အသိအမှတ်ပပု

။

လက်မှတ်ေုတ်ပပးပခင်း၊အပင်မျိုးပမွးပမူသူမှအပင်မျို
း

သစ်အမည်တင်ပပပခင်း၊အတည်ပပုပခင်းတို ့နှင့်

စပ်လျဉ်း

သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို

အများပပည်သူသိေှိပစေန်ေုတ်ပပန်ပကကညာ
အသိပပးေမည်။
၄၀။

ဤဥပပေအေ တေားစွဲဆိုပသာ ပပစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင် ၄၁။

ဤဥပပေနှင့် နည်းဥပပေများပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို

သည့် သက်ပသခံပစ္စည်းကို တေားရုံးပေှ သိ
့ ု ့ တင်

အပကာင်အေည်ပော် ပဆာင်ေွက်ောတွင် နည်းပညာ

ပို ့ေန်လွယ်ကူပခင်းမေှိပါက ယင်းသက်ပသခံ ပစ္စည်း

ပကာ်မတီ၏ပတွ ေှ့ ိချက်ကိုအပပခခံ၍

ကို တေားရုံးပေှ သိ
့ ု ့ တင်ပို ့ပခင်း မပပုဘဲ မည်ကဲ့သို ့

သည် ကကီးကကပ်စီမံ ပဆာင်ေွက်ေမည်။

ေိန်းသိမ်းေားပကကာင်းကို အစီေင်ခံစာ
သက်ဆိုင်ော

အပခားစာေွက်စာတမ်း

အပောက်

အေားများပေင့် တင်ပပနိုင်သည်။ ယင်းသို ့တင်ပပ
ပခင်းကို တေားရုံးပေှ သိ
့ ု ့ သက်ပသခံ ပစ္စည်း တင်ပပ
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(၉)

ေဟိုပကာ်မတီ
။

သကဲ့သုိ ့ မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ော တေားရုံး၏
ဥပပေနှင့်အညီ စီမံခန် ့ခွဲပခင်းပပုနိုင်သည်။
၄၁။

အစိုးေဝန်ေမ်းမဟုတ်ပသာ ေဟိုပကာ်မတီ အေွဲ ့ ၄၂။ (က)
ဝင်များနှင့်

အပင်မျိုးသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ော

နည်းပညာပကာ်မတီ

အေွဲ ့ဝင်များသည်

။

ဝန်ကကီး

ဌာနက သတ်မှတ်ေားပသာ စေိတ်ချီးပမှင့်ပငွများ
ကို ခံစားခွင့်ေှိသည်။

(၁)

(၂)

။
၄၂။

( )

ပပဋ္ဌာန်း
ပပဋ္ဌာန်း
။

။
၄၃။

။
၄၃။

နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်ပသာ ေဟိုပကာ်မတီဝင်များ နှင့်
အပင်မျိုးသစ်စစ်ပဆးပခင်းဆိုင်ော
ပကာ်မတီဝင်များသည်

။

ဝန်ကကီးဌာနက

နည်းပညာ
သတ်မှတ်

ေားပသာ ချီးပမှင့်ပငွများကို ခံစားခွင့်ေှိသည်။
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(၄၁)
။

၄၄။

ဤဥပပေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အပကာင်အေည် ၄၄။
ပော် ပဆာင်ေွက်ောတွင်-

။
။

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပပေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ၄၅။
စည်းကမ်းများကို

ပပည်ပောင်စု

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့်အခွင့်အပေး ပလျှာက်ေား

အစိုးေအေွဲ ့၏

သူသည် ပလျှာက်ေားပခင်း၊ စစ်ပဆးပခင်းများအတွက်

သပဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

ေဟိုပကာ်
မတီသုိ ့

(ခ)

ဝန်ကကီးဌာန၊ ေဟိပ
ု ကာ်မတီသည် အမိန် ့ပကကာ်ပငာ ၄၆။

ဤဥပပေပါ

စာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်း

။
ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို

အပကာင်အေည်

(၄၄)

ပော် ပဆာင်ေွက်ောတွင်-

များကို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
ပပည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ်

။

။
ေွဲ ့စည်းပုံ

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည်နည်းဥပပေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်း

အပပခခံဥပပေအေ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ပေးေိုးသည်။

။

ကမ်းများကိုပပည်ပောင်စုအစိုးေအေွဲ ့၏သပဘာတူညီ
ချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်

(ခ)

နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေဟိုပကာ်မတီသည် အမိန် ့ပကကာ်ပငာ

။

စာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများ

ပပည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ်

ကို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
၄၇။

အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပပးပေးဥပပေ

(၂၀၁၆

ခုနှစ်၊ ပပည်ပောင်စုလွှတ်ပတာ် ဥပပေ အမှတ်-၁၅) ကို
ဤဥပပေပေင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ပပည်ပောင်စုသမ္မတ

ပမန်မာနိုင်ငံပတာ်

ေွဲ ့စည်းပုံ

အပပခခံ ဥပပေအေ ကျွန်ုပ်လက်မှတ် ပေးေိုးသည်။
(ပုံ) ဝင်းပမင့်
နိုင်ငံပတာ်သမ္မတ
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။

ပပည်ပောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံပတာ်
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