သစ်တောဥပတေ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပပည်တောင်စုလွှေ်တော်ဥပတေအမှေ် ၂၉ ။)
၁၃၈၀ ပပည့်နှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၁ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်ေင်ဘာလ ၂၀ ရက် )
ပပည်တောင်စုလွှေ်တော်သည် ဤဥပတေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်တော်ပပချက်
၁။

ဤဥပတေကို သစ်တောဥပတေဟု တခါ်ေွင်တစရမည်။

၂။

ဤဥပတေေွင်ပါရှိတသာ တအာက်ပါစကားရပ်များသည် တော်ပပပါအေိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်တရာက်

တစရမည်(က) အစိုးရအေွဲ့

ဆိုသည်မှာ

ပပည်တောင်စုသမ္မေပမန်မာနိုင်ငံတော်

ပပည်တောင်စုအစိုးရအေွဲ့ကို ဆိုသည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်တောင်စုအစိုးရ သယံဇာေနှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းတရး
ဝန်ကကီးဌာနကို ဆိုသည်။
( ဂ ) ဝန်ကကီး ဆိုသည်မှာ သယံဇာေနှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်းတရးဝန်ကကီးဌာန
ပပည်တောင်စုဝန်ကကီးကို ဆိုသည်။
(ဃ) ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်ကို ဆိုသည်။
( င ) သစ်တောတကကးေိုင်အရာရှိ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပတေအရ

ကကိုးဝိုင်းတောေွဲ့စည်းမည့်

နယ်တပမ တေသရှိ အများပပည်သူေ၏
ို့ အခွင့်အတရး ေိခိုက်နစ်နာမှုများကို သေ်မှေ်သည့်
နည်းလမ်း

များနှင့်အညီ

ဆုံးပေေ်ချက်ချမှေ်၍
တဆာင်ရွက်သည့်

စုံစမ်းစစ်တဆးပပီး

ကကိုးဝိုင်းတော

အတေွတေွ

စိစစ်တရးအေွဲ့၏

ောဝန်ခံအပေစ်

နယ်နိမိေ်သေ်မှေ်တရး

လုပ်ငန်းများကို

အုပ်ချုပ်တရး

ဦးစီးဌာနမှ

ပမို့နယ်

သိမ
ု့ ဟုေ်

ခရိုင်အဆင့်ရှိ အရာေမ်းကို ဆိုသည်။
( စ ) သစ်တောအရာရှိ ဆိုသည်မှာ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ပပည်တောင်စုနယ်တပမ တနပပည်တော်၊
ေိုင်းတေသကကီး သိမ
ု့ ဟုေ် ပပည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် ပမို့နယ်ောဝန်ခံများကို ဆိုသည်။
(ဆ) သစ်တောဝန်ေမ်း ဆိုသည်မှာ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ တောကကပ်မှ ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်
အေိ အဆင့်ဆင့်တသာ သစ်တောစီမံခန်ခ
့ ွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ေမ်းများကို ဆိုသည်။
( ဇ ) ကကိုးဝိုင ်း တော ဆိုသည်မှာ ဤဥပတေအရ ကကိုးဝိုင ်း တောအပေစ် ေွဲ့စည်း ေားသည့်
နယ်တပမကို ဆိုသည်။
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( စျ ) ကကိုးပပင်က ာကွယ ်တော ဆိုသည်မှာ ဤဥပတေအရ ကကိုးပပင်က ာကွယ်တောအပေစ်
သေ်မှေ်တကကညာေားသည့် နယ်တပမကို ဆိုသည်။
(ည)

သစ်တောနယ်တပမ ဆိုသည်မှာ ကကိုးဝိုင်းတောနှင့် ကကိုးပပင်ကာကွယ်တောေို့ ပါဝင်သည့်
နယ်တပမကိုဆိုသည်။

( ဋ)

အစိုးရက စီမံခန်ခ
့ ွဲခွင့်ရှိတသာတပမ ဆိုသည်မှာ ေည်ဆဲဥပတေ ေစ်ရပ်ရပ်အရ အစိုးရ
ဌာန၊

အေွဲ့အစည်း

လက်ဝယ်ေားခွင့်၊

သိမ
ု့ ဟုေ်
အသုံးပပုခွင့်၊

ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးက
အကျိုးခံစားခွင့်၊

စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်၊
ဆက်ခံခွင့်

သိမ
ု့ ဟုေ်

လွှဲတပပာင်းပိုင်ခွင့်ရှိတသာ တပမမှအပ အပခားတပမများကို ဆိုသည်။
( ဌ ) သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ သစ်တောနယ်တပမနှင့် အစိုးရက စီမံခန်ခ
့ ွဲခွင့်ရှိတသာ
တပမေွင် တပါက်တရာက်တနတသာ သိမ
ု့ ဟုေ် တေွ့ရှိရတသာ သစ်ပင်၊ သစ်ရွက်၊ ပန်း၊ သစ်သီး၊
သစ်ဥသစ်ေု၊ သစ်ခွ၊ အပခားကပ်ပါးပင်များနှင့် ယင်းေိမ
ု့ ှေွက်ရှိတသာ ပစ္စည်းများကို
ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်ေွင် တောရိုင်းေိရ စ္ဆာန်များ၊ ပိုးမွှားများ၊ ယင်းေို့၏ အစိေ်အပိုင်း
များနှင့် ယင်းေိမ
ု့ ှ ေွက်ရှိတသာ ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။
( ဍ ) သစ် မဟုေ်သည့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပတေအရ သေ်မှေ်တကကညာ
ေားသည့် သစ်မဟုေ်သည့် သစ်တောေွက် ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။
( ဎ ) သစ်ပင် ဆိုရာေွင် သစ်ပမစ်၊ သစ်ငုေ်၊ ပင်စည်၊ အကိုင်း အခက်၊ ချုံ၊ နွယ်၊ ဝါး၊ ကကိမ်၊
သစ်ခွ နှင့် အပင်တပါက်ေ့ို ပါဝင်သည်။
(ဏ) ေားပမစ်သစ်ပင် ဆိုသည်မှာ ကျွန်းပင်နှင့် ဤဥပတေအရ ေားပမစ်သစ်ပင်အပေစ် သေ်မှေ်
တကကညာေားသည့် သစ်ပင်ကို ဆိုသည်။
(ေ) သစ် ဆိုသည်မှာ ချုံ၊ နွယ်၊ ဝါး၊ ကကိမ်၊ သစ်ခွနှင့် အပင်တပါက်ေမ
ို့ ှအပ လဲတနတသာ သစ်ပင်၊
ခုေ်လှဲပပီး သစ်ပင်၊ ခုေ်ေွင် ပေေ်တောက် ပပုပပင်ေားတသာ သစ် သိမ
ု့ ဟုေ် သစ်လုံးကို
ဆိုသည်။
(ေ)

ေင်း ဆိုသည်မှာ တလာင်စာအပေစ်သာ အသုံးပပုရန် သင့်တလျာ်တသာ သစ်ပင်၊ သစ်ပိုင်း
သိမ
ု့ ဟုေ် သစ်စကို ဆိုသည်။

( ေ ) အိမ်တမွးေိရ စ္ဆာန် ဆိုသည်မှာ လူေို့ တမွးပမူေားတသာ ဆင် အပါအဝင် ေိရ စ္ဆာန်များကို
ဆိုသည်။
( ဓ ) တမျှောစာ ဆိုသည်မှာ ေရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများကို ပပည်ေွင်း၌
ပမို့နယ်တကျာ်၍ သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းနိုင်ရန် ဤဥပတေအရ ေုေ်တပးသည့် ခွင့်ပပုမိနက
့် ို
ဆိုသည်။
( န ) ခွင့်ပပုမိန့် ဆိုသည်မှာ ဤဥပတေအရ သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူခွင့်ပပုသည့် အမိန့်
သိမ
ု့ ဟုေ် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းတဆာင်ရွက်ခွင့် အမိနက
့် ို ဆိုသည်။
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ယင်းစကားရပ်ေွင် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူခွင့်ပပုရန် ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်လည်း
ပါဝင်ပါသည်။
( ပ ) တေသခံပပည်သူအစုအေွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပတေအရ ေုေ်ပပန်
ေားတသာ တေသခံပပည်သူအစုအေွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကကားချက်များအရ
တဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းေစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
( ေ ) လက်ကိုင်စက်လွှ ဆိုသည်မှာ စက်အားကို အသုံးပပု၍ သစ်ပင်၊ သစ်လုံး၊ ေိုင်၊ တမျာနှင့်
ခွဲသားများကို

ပိုင်းပေေ်ခွဲစိေ်နိုင်တသာ

အလွယ်ေကူ

တရွှ့တပပာင်းသုံးစွဲနိုင်သည့်

လက်ကိုင် စက်ကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပတေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ တအာက်ပါအေိုင်းပေစ်သည်(က) အစိုးရအေွဲ့၏ သစ်တောတရးရာ မူဝါေကို အတကာင်အေည်တော်ရန်၊
( ခ ) အစိုးရအေွဲ့၏ သယံဇာေနှင ့် သဘာဝပေ်ဝန်း ကျင် ေိန ်းသိမ ်း တရးဆိုင်ရာမူဝါေကို
အတကာင်အေည်တော်ရန်၊
( ဂ ) အစိုးရအေွဲ့၏ သစ်တောတရးရာမူဝါေနှင့် သယံဇာေနှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းတရး
ဆိုင ်ရာမူဝါေေို့က ို အတကာင်အေည်တော်ရာေွင် ပပည်သူေ၏
ို့ ပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်မှု
အခန်းကဏ္ဍကို ပမှင့်ေင်တပးရန်၊
(ဃ) သစ်တောများကို ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းအားပေင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားတရးကို ေွံ့ပေိုး
ေိုးေက်လာတစရန်၊ ပပည်သူေ့၏
ို စားဝေ်တနတရးကို အတောက်အကူ ပေစ်တစရန်နှင့်
စဉ်ဆက်မပပေ် အကျိုးစီးပွားခံစားနိုင်တစရန်၊
( င ) သစ်တော ေိန်းသိမ်းကာကွယ်တရး၊ သယံဇာေနှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်း
ကာကွယ်တရး၊ ကမ္ဘာ့ရာသီဥေုတပပာင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝတဘးအန္တရာယ် တလျာ့ပါးတရးေို့
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ သတဘာေူညီချက်များနှင့်အညီ တဆာင်ရွက်ရန်၊
( စ ) သစ်တောနှင ့် ဇီဝမျိုးများပပုန်းေီး ပခင်း ၊ မီးတလာင်ပခင်း ၊ ပိုးမွှားကျတရာက်ပ ခင်းနှင ့်
အပင်တရာဂါကျတရာက်ပခင်း တဘးအန္တရာယ်ေ့မ
ို ှ ေိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ရန်၊
(ဆ) သဘာဝသစ်တောများ ေိန ်း သိမ ်း ကာကွယ ်တရးနှင ့် သစ်တောစိုက ်ခ င်း သစ်များ
ေည်တောင်တရးေိက
ု့ ို ေစ်ပပိုင်ေည်း တဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊
( ဇ ) ပပည်ေွင်းတလာင်စာ လိုအပ်ချက်ကို အတောက်အကူ ပေစ်တစရန်၊
( ဈ ) စဉ်ဆက်မပပေ် ေွံ့ပေိုးေိုးေက်မှုကို အတောက်အကူပပုတသာ ောဝစဉ်ေည်ေံ့တစသည့်
သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုကို အတကာင်အေည်တော် တဆာင်ရွက်ရန်။
အခန်း(၃)
ကကိုးဝိုင်းတောေွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ကကိုးပပင်ကာကွယ်တော သေ်မှေ်တကကညာပခင်း
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၄။

ဝန်ကကီးဌာနသည် သဘာဝတောတောင်၊ တရ၊ တပမေိက
ု့ ို ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်နှင့်သစ်တော

ေွက်ပစ္စည်းများ စဉ်ဆက်မပပေ် ေုေ်လုပ်နိုင်ရန်အလိင
ု့ ှာ အစိုးရက စီမ ံခန့်ခ ွဲခွင ့်ရှိတသာ တပမေွင်
တနပပည်တော်တကာင်စီ၊

ေိုင်းတေသကကီး သိမ
ု့ ဟုေ် ပပည်နယ်အစိုးရအေွဲ့၏သတဘာေားမှေ်ချက်၊

ပပည်တောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့် နယ်နိမိေ်သေ်မှေ်၍ တအာက်ပါ ကကိုးဝိုင်းတော
အမျိုးအစားများကို ေွဲ့စည်းနိုင်သည်(က) စီးပွားတရး သစ်ေုေ်ကကိုးဝိုင်းတော၊
( ခ ) တေသန္တရ တောက်ပံ့တရးကကိုးဝိုင်းတော၊
( ဂ ) တရတဝတရလဲ ေိန်းသိမ်းတရးကကိုးဝိုင်းတော၊
(ဃ) သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးများ ေိန်းသိမ်းတရးကကိုးဝိုင်းတော၊
( င ) အပခားကကိုးဝိုင်းတော အမျိုးအစားများ။
၅။

ဝန်ကကီးဌာနသည် တအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို တဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အလိင
ု့ ှာ ကကိုးဝိုင်းတောပပင်ပရှိ

အစိုးရက စီမံခန်ခ
့ ွဲခွင့်ရှိတသာတပမေွင် တနပပည်တော်တကာင်စီ၊ ေိုင်းတေသကကီး သိမ
ု့ ဟုေ် ပပည်နယ်
အစိုးရအေွဲ့၏ သတဘာေားမှေ်ချက်၊ ပပည်တောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့် နယ်နိမိေ်
တော်ပပ၍ ကကိုးပပင်ကာကွယ်တော အပေစ် သေ်မှေ်တကကညာနိုင်သည် (က) တရ၊ တပမ ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း၊
( ခ ) အပူပိုင်းတေသတော ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း၊
( ဂ ) ေီတရတော ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း၊
(ဃ) သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးများ ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း၊
( င ) သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများကို စဉ်ဆက်မပပေ် ေုေ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန် ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း။
၆။

ဝန်ကကီးဌာနသည် (က) ကကိုးဝိုင်းတောေွဲ့စည်းပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် ကကိုးပပင်ကာကွယ်တော သေ်မှေ်တကကညာပခင်း
မပပုမီ မည်သည့် နယ်တပမတေသကို ကကိုးဝိုင်းတောအပေစ် ေွဲ့စည်းရန် သိမ
ု့ ဟုေ် ကကိုးပပင်
ကာကွယ်တောအပေစ် သေ်မှေ်ရန် ရည်ရွယ်တကကာင်း သေ်မှေ်သည့် နည်းလမ်းများ
နှင့်အညီ တကကညာရမည်။
( ခ ) ကကိုးဝိုင်းတော ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာနယ်တပမတေသရှိ အများပပည်သူ
ေို့၏အခွင့်အတရး ေိခ ိုက်န စ်န ာမှုမ ျားကို သေ်မ ှေ်သည့် နည်း လမ်းများနှင့်အညီ
စုံစမ်းစစ်တဆး၍ ဆုံးပေေ်နိုင်ရန်နှင့် ကကိုးဝိုင်းတော နယ်နိမိေ်သေ်မှေ်တရး လုပ်ငန်းများကို
တဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သစ်တောတကကးေိုင် အရာရှိေစ်ဦး ဦးတဆာင်၍ တေသခံေိုင်းရင်းသား
ပပည်သူများ၊ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အပါအဝင်ပေစ်သည့် စိစစ်တရးအေွဲ့ကို
ေွဲ့စည်း၍ောဝန်တပးအပ်ရမည်။
( ဂ ) ကကိုးပပင်ကာကွယ်တော သေ်မှေ်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တကကညာချက်ေွင်ပါရှိတသာ ေားပမစ်
ချက်များအရ

တပါ်တပါက်လာမည့်

ေိခိုက်နစ်နာမှုများကို

သေ်မှေ်သည့်

အများပပည်သူေ၏
ို့

အခွင့်အတရး

နည်းလမ်းများနှင့်အညီ

စုံစမ်းစစ်တဆး၍
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ဆုံးပေေ်နိုင်ရန်နှင့် စီမံခန်ခ
့ ွဲနိုင်ရန် ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်ဦးတဆာင်၍ တေသခံေိုင်းရင်းသား
ပပည်သူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ အပါအဝင်ပေစ်သည့် လုပ်ငန်းအေွဲ့ကို
ောဝန်တပးအပ်ရမည်။
(ဃ) သစ်တောတကကးေိုင်အရာရှိက ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ တဆာင်ရွက်ပပီးတနာက် ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်မှ
ေစ်ဆင့် ေင်ပပလာတသာ အစီရင်ခံစာအတပါ် စိစစ်သုံးသပ်၍ ကကိုးဝိုင်းတော ေွဲ့စည်းသည့်
အမိနတ
့် ကကာ်ပငာစာကို ေုေ်ပပန်ရမည်။
( င ) ညွှန်က ကားတရးမှူးချုပ်က ပုေ ်မခွဲ (ဂ) အရ တဆာင်ရွက ်ပပီး တနာက် ေင်ပပလာတသာ
အစီရင်ခစ
ံ ာအတပါ်

စိစစ်သုံးသပ်၍

ကကိုးပပင်ကာကွယ်တော

သေ်မှေ်သည့်

အမိနတ
့် ကကာ်ပငာစာကို ေုေ်ပပန်ရမည်။
၇။

ဝန်ကကီးဌာနသည် တနပပည်တော်တကာင်စီ၊ ေိုင်းတေသကကီး သိမ
ု့ ဟုေ် ပပည်နယ်အစိုးရအေွဲ့၏

သတဘာေားမှေ်ချက်၊ ပပည်တောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့်(က) ကကိုးဝိုင်းတော ေစ်ခုလုံးကိုပေစ်တစ၊ ေစ်စိေ်ေစ်တေသကိုပေစ်တစ ကကိုးဝိုင်းတောအမျိုးအစား
ပပင်ဆင်ေွဲ့စည်းပခင်း၊ ကကိုးဝိုင်းတောအပေစ်မှ ပယ်ေျက်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် ကကိုးပပင်ကာကွယ်
တောအပေစ် တပပာင်းလဲသေ်မှေ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။
( ခ ) ဆက်လက်ကာကွယ်ေိန်းသိမ်းေားရန် မလိုအပ်သည့် ကကိုးပပင်ကာကွယ်တော ေစ်ခု
လုံးကိုပေစ်တစ၊ ေစ်စိေ်ေစ်တေသကိုပေစ်တစ ကကိုးပပင်ကာကွယ်တောအပေစ်မှ ပယ်ေျက်
နိုင်သည်။
( ဂ ) ကကိုးဝိုင်းတော၊ ကကိုးပပင်ကာကွယ်တောများ ေွဲ့စည်းပခင်း၊ ပယ်ေျက်ပခင်း၊ တပပာင်းလဲ
သေ်မှေ်ပခင်းများကို ပပည်တောင်စုလွှေ်တော်သို့ အသိတပးေင်ပပရမည်။
(ဃ) တေသခံများမှ၎င်းေိ၏
ု့ ဓတလ့ေုံးေမ်းအရ ေိန်းသိမ်းေားသည့် သဘာဝသစ်တောများ
နှင့်ေီတရတောများကို အသိအမှေ်ပပုနိုင်သည်။
၈။

(က) နိုင်ငံတော်အေွင်း မည်သည့်တနရာတေသေွင်မဆို တပါက်တရာက်တနတသာ ကျွန်းပင်သည်
နိုင်ငံတော်ပိုင် ပေစ်သည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနသည် တအာက်ပါတနရာတေသများေွင် စိုက်ပျိုးေားတသာ ကျွန်းပင်များနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် သီးပခားအမိန၊့် ညွှန်ကကားချက်များ ေုေ်ပပန်၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပပုနိုင်သည်(၁) သစ်တောနယ်တပမအေွင်း ခွင့်ပပုချက်ရယူပပီး ေည်တောင်ေားတသာ ပုဂ္ဂလိက
ကျွန်းစိုက်ခင်းရှိ ကျွန်းပင်များ၊
(၂) သစ်တောနယ်တပမပပင်ပေွင် ေည်တောင်ပပီး သစ်တောဦးစီးဌာနေွင် မှေ်ပုံေင်
ေားတသာ ပုဂ္ဂလိက ကျွန်းစိုက်ခင်းရှိ ကျွန်းပင်များ၊
(၃) တေသခံပပည်သူ အစုအေွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းအပေစ် ေည်တောင်ေားသည့် နယ်တပမရှိ
သစ်တောဦးစီးဌာနေွင် မှေ်ပုံေင်ေားတသာ ကျွန်းပင်များ၊
(၄) တနအိမ်ပခံဝန်းများအေွင်း စိုက်ပျိုးပပီး သက်ဆိုင်ရာနယ်တပမရှိ သစ်တောဦးစီးဌာနေွင်
မှေ်ပုံေင်ေားတသာ ကျွန်းပင်များ၊
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(၅) ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်သည့်တပမ၊ အများပိုင်တပမ၊ သာသနာ့တပမ၊ ဌာနဆိုင်ရာပိုင်တပမနှင့်
ေပ်ရင်းေပ်ေွဲ့ပိုင်တပမများေွင် စိုက်ပျိုးပပီး သက်ဆိုင်ရာနယ်တပမရှိ သစ်တောဦးစီး
ဌာနေွင် မှေ်ပုံေင်ေားတသာ ကျွန်းပင်များ။
(ဂ)

ဝန်ကကီးဌာနသည် (၁) သစ်တောဦးစီးဌာနက ေိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် ေားပမစ်သစ်ပင် အမျိုးအမည်
များကို တနရာတေသအလိုက် သေ်မှေ်တကကညာပခင်း၊ ပပင်ဆင်သေ်မှေ်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ်
ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိုင်သည်။
(၂) သစ်မျိုးများကို သစ်မာအုပ်စု ခွဲပခားသေ်မှေ်တကကညာပခင်း၊ ပပင်ဆင်သေ်မှေ်ပခင်း
သိမ
ု့ ဟုေ် ပယ်ေျက်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။
အခန်း(၄)
သစ်တောတရးရာ စီမံခန်ခ
့ ွဲပခင်း

၉။

သစ်တောဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းောဝန်များမှာ တအာက်ပါအေိုင်း ပေစ်သည် (က) အစိုးရအေွဲ့၏ ပမန်မာ့သစ်တောမူဝါေကို အတကာင်အေည်တော်ပခင်း၊
( ခ ) တရ၊ တပမ၊ ဇီဝ မျိုးစုံန ှင ့် သဘာဝဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းတရး၊ သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများ
စဉ်ဆက်မပပေ် ေုေ်လုပ်နိုင်တရး၊ သစ်တောေုံးလွှမ်းသည့် နယ်တပမများ ေိန်းသိမ်းတရးေို့နှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်းများကို အတကာင်အေည်တော်ပခင်း၊
( ဂ ) သစ်တောနယ်တပမကို ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စီမံခန်ခ
့ ွဲပခင်း၊
(ဃ) ကကိုးဝိုင်းတော၊ ကကိုးပပင်ကာကွယ်တောနှင့် ေားပမစ်သစ်ပင် အမျိုးအမည်များ သေ်မှေ်တရး၊
ပပင်ဆင်တရး သိမ
ု့ ဟုေ် ေျက်သိမ်းတရးေို့အေွက် ဝန်ကကီးဌာနသို့ အဆိုပပုေင်ပပပခင်း၊
( င ) သစ်တောနည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်ပမှင့်ေင်ပခင်း၊ အသိပညာတပးပခင်းနှင့် သဘာဝ
ပေ်ဝန်းကျင်နှင့် သစ်တောကဏ္ဍဆိုင ်ရ ာ လူသ ားအရင်း အပမစ် ေွံ့ ပေို းေိုးေက်တရး
တဆာင်ရွက်ပခင်း၊
( စ ) သစ်တောစီမ ံခ န့်ခ ွဲမ ှုဆ ိုင ်ရာ

သေင်းအချက်အလက်စနစ်

အဆင့်ပ မှင ့်ေင်ပခင်း ၊

သစ်တောသယံဇာေစာရင်းများ တကာက်ယူပပုစုပခင်းနှင့် အများပပည်သူသပို့ ေန်တ
့ ဝပခင်း၊
(ဆ) သစ်တောသုတေသန လုပ်ငန်းများ တဆာင်ရွက်ပခင်း၊
( ဇ ) တေသခံပပည်သူအစုအေွဲ့ပိုင်

သစ်တောလုပ်ငန်းများကို

အတကာင်အေည်တော်နိုင်ရန်

အကူအညီ တပးပခင်းနှင့် ကကီးကကပ်တဆာင်ရွက်ပခင်း၊
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( စျ ) သစ်တောနယ်တပမများအေွင်း

စီးပွားတရးလုပ်ငန်း

တဆာင်ရွက်ပခင်းအေွက်

ပေ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ဝန်တဆာင်မှုအခတကကးတငွ သေ်မှေ်ပခင်း၊
(ည)

ဝန်ကကီးဌာနက သေ်မှေ်ောဝန်တပးအပ်တသာ သစ်တောတရးရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
အပခားလုပ်ငန်းများ တဆာင်ရွက်ပခင်း။

၁၀။

ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည်

ဥပတေပါ

သစ်တောနှင့်သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်

ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ

ေိန်းသိမ်းကာကွယ်တရးလုပ်ငန်းများကို

တအာင်ပမင်စွာ

တဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တအာက်ပါ စီမံကိန်းများကို တရးဆွဲ၍ ဝန်ကကီးဌာနေံ ေင်ပပရမည် (က) အစိုးရဌာန၊

အေွဲ့အစည်းများနှင့်

ပုဂ္ဂလိကပိုင်

လုပ်ငန်းများေွင်

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အပေစ် အသုံးပပုရမည့် သစ်တောကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်း၊
( ခ ) သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်း။
၁၁။

ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည် ပုေ်မ ၁၀ ပါ စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) အတကာင်အေည်တော် တဆာင်ရွက်ပပီး စီးမှု အတပခအတနများကို ဝန်ကကီးဌာနသို့ နှစ်စဉ်
ေင်ပပအစီရင်ခံရမည်။
( ခ ) အခါအားတလျာ်စွာ ပပန်လည်သုံးသပ်ပပီး လိုအပ်ချက်များရှိပါက ပပင်ဆင်ပေည့်စွက်နိုင်ရန်
ဝန်ကကီးဌာနသို့ အဆိုပပုေင်ပပရမည်။
( ဂ ) လိုအပ်တသာ သစ်တောသယံဇာေစာရင်းကို သေ်မှေ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ
၁၀ နှစ် ေစ်ကကိမ် တကာက်ယူ၍ စာရင်းဇယားပပုစုရမည်။

၁၂။

မည်သူမဆို သစ်တောနယ်တပမနှင့် သစ်တောေုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့် အစိုးရက စီမံခန်ခ
့ ွဲခွင့်ရှိတသာ

တပမအေွင်း (က) ေွံ့ပေိုးမှုလုပ်ငန်း သိမ
ု့ ဟုေ် စီးပွားတရး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းေစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်တဆာင်ရွက်
လိုလျှေင် ဝန်ကကီးဌာန၏ သတဘာေူညီချက်ကို ကကိုေင်ရယူရမည်။
( ခ ) ပညာတရး သိမ
ု့ ဟုေ် သုတေသနလုပ်ငန်းတဆာင်ရွက်ပခင်း၊ သင်ေန်းေွင့်လှစ်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ်
တလ့လာတရးစခန်းချပခင်းပပုလိုလျှေင် ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ် သိမ
ု့ ဟုေ် ယင်းက လုပ်ပိုင်ခွင့်
လွှဲအပ်ေားသည့် သစ်တောအရာရှိ၏ ခွင့်ပပုချက်ကို ကကိုေင်ရယူရမည်။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ေွံ့ပေိုးမှုလုပ်ငန်း သိမ
ု့ ဟုေ် စီးပွားတရး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းေစ်ရပ်ရပ်ကို
လုပ်ကိုင်တဆာင်ရွက်ရာေွင်

ပေ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းတရးဥပတေနှင့်

သက်ဆိုင်ရာ

ဥပတေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာတဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) တေသခံပ ပည်သ ူ အစုအေွဲ့ပိုင ် သစ်တောလုပ ်င န်း များ လုပ ်က ိုင ်တဆာင်ရွက ်လိုလျှေင ်
ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ် သိမ
ု့ ဟုေ် ယင်းက လုပ်ပိုင်ခွင့် လွှဲအပ်ေားသည့် သစ်တောအရာရှိ၏
ခွင့်ပပုချက်ကို ကကိုေင်ရယူရမည်။
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အခန်း(၅)
သစ်တောစိုက်ခင်း ေည်တောင်ပခင်း
၁၃။

ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့် သစ်တောနယ်တပမ သိမ
ု့ ဟုေ်

အစိုးရက စီမံခန်ခ
့ ွဲခွင့်ရှိတသာတပမေွင် တအာက်ပါ သစ်တောစိုက်ခင်းများကို ေည်တောင်နိုင်သည် (က) စီးပွားတရးစိုက်ခင်း၊
( ခ ) စက်မှုကုန်ကကမ်းစိုက်ခင်း၊
( ဂ ) တရတဝတရလဲစိုက်ခင်း၊
(ဃ) ေီတရတောစိုက်ခင်း၊
( င ) တကျးရွာေင်းစိုက်ခင်း၊
( စ)
၁၄။

အပခားစိုက်ခင်း။

ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦး သိမ
ု့ ဟုေ် အေွဲ့အစည်းေစ်ရပ်ရပ်ကို သစ်တော

နယ်တပမေွင ် သေ်မှေ်ေားတသာ နည်းလမ်းနှင့်အညီ ပုဂ ္ဂလိက သစ်တောစိုက်ခင်း စိုက်ပ ျိုးပပုစု
ေိန်းသိမ်းပခင်းလုပ်ငန်းကို တအာက်ပါအေိုင်း တဆာင်ရွက်ခွင့်ပပုနိုင်သည်(က) ဝန်ကကီးမှေစ်ဆင့် အစိုးရအေွဲ့၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့် အိေ်ေွင့်ေင်ေါစနစ်အရ ပုဂ္ဂလိက
သစ်တောစိုက်ခင်း ေည်တောင်ပခင်း၊
( ခ ) ဝန်ကကီးမှေစ်ဆင့် အစိုး ရအေွဲ့၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့် ပုဂ ္ဂလိက ကျွန်းစိုက ်ခင်း
ေည်တောင်ပခင်း၊
( ဂ ) ဝန်ကကီး ၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့် နှစ ်ရှည ် သို့မဟုေ် စက်မှုက ုန ်ကကမ်း စိုက ်ခင်း
ေည်တောင်ပခင်း၊ ပုဂ္ဂလိက သစ်မာစိုက်ခင်း ေည်တောင်ပခင်း။
၁၅။

ပပည်တောင်စုနယ်တပမအေွင်း တကျးရွာအနီးပေ်ဝန်းကျင်ေွင်ရှိတသာ ကကိုးဝိုင်းတောေွင်ပေစ်တစ၊

ကကိုးပပင်ကာကွယ်တောေွင်ပေစ်တစ၊ အစိုးရက စီမံခန်ခ
့ ွဲခွင့်ရှိတသာ တပမေွင်ပေစ်တစ ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည်
တအာက်ပါ တကျးရွာပိုင် တကျးရွာေင်းစိုက်ခင်းများကို စည်းကမ်းသေ်မှေ်ချက်ပေင့် ေည်တောင်ခွင့်ပပု
နိုင်သည် (က) သစ်တောဦးစီးဌာနက နှစ်အကန်အ
့ သေ်အလိုက် စိုက်ပျိုးတပးပပီးတနာက် တကျးရွာပိုင်
အပေစ် ဆက်လက်ေိန်းသိမ်း သုံးစွဲရန် လွှဲတပပာင်းတပးသည့် တကျးရွာေင်းစိုက်ခင်း၊
( ခ ) တကျးရွာလူေုက စုတပါင်း လုပ ်အားပေင့် စိုက်ပျိုးပပီး ေိန်းသိမ်းသုံးစွဲတသာ တကျးရွာ
ေင်းစိုက်ခင်း။
၁၆။

သစ်တောေွက်ပ စ္စည ်း ေုေ်လုပ်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် သဘာဝသယံဇာေအရင်းအပမစ် ေူးတော်

ေုေ်လုပ်ပခင်းကို စီးပွားပေစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပပုမိန့်ပါ သေ်မှေ်ေားသည့် စည်းကမ်းချက်များ
အရ နိုင်ငံတော်အေွက် သစ်တောစိုက်ခင်း ေည်တောင်ပခင်းလုပ်ငန်းကိုပေစ်တစ၊ သဘာဝနည်းလမ်းပေင့်
သစ်တောပပုစုပျိုးတောင်ပခင်း လုပ်ငန်းကိုပေစ်တစ မိမိကုန်ကျစရိေ်ပေင့် တဆာင်ရွက်တပးရမည်။
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အခန်း(၆)
သစ်တောေွက်ပစ္စည်းေုေ်ယူခွင့်
၁၇။

သစ်တောေွက်ပစ္စည်းကို ခွင့်ပပုမိန့် ရရှိပပီးမှသာ ေုေ်ယူခွင့်ရှိသည်။ သိရ
ု့ ာေွင် စီးပွားပေစ်

မဟုေ်သည့် အိမ်သုံး၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး၊ ငါးေမ်းလုပ်ငန်းသုံးစသည့် မိမိသုံးပေစ်လျှေင် ဝန်ကကီး
ဌာနက သေ်မှေ်ေ ားသည် ့ အတရအေွ က ် ေ က် မတကျာ်လွန်ပါက ခွင့်ပပုမိန့် ရယူရန်မလိုဘဲ ေုေ်ယူ
နိုင်သည်။
၁၈။

သစ်တောဦးစီးဌာနသည် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူခွင့်ပပုရာေွင် စီးပွားပေစ်ေုေ်ယူပခင်း

ပေစ်ပါက တစျးပပိုင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးရမည်။ သိရ
ု့ ာေွင် တအာက်ပါေိအ
ု့ ေွက် တစျးပပိုင်စနစ် ကျင့်သုံးပခင်း
မပပုဘဲ ေုေ်ယူခွင့်ပပုနိုင်သည် (က) သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူပခင်းနှင့် ပပည်ေွင်းပပည်ပတရာင်းချပခင်း လုပ်ငန်းများကို
အစိုးရအေွဲ့က

ောဝန်တပးအပ်ေားတသာ

နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားတရးလုပ်ငန်းအပေစ်

လုပ်ကိုင် တဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စ၊
( ခ ) သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများ ေုေ်ယူခွင့်ပပုပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရအေွဲ့က ဝန်ကကီး
ဌာနအား စီမံခန်ခ
့ ွဲပိုင်ခွင့် တပးအပ်ေားသည့်ကိစ္စ၊
( ဂ ) ပုဂ္ဂလိက သစ်တောစိုက်ခင်းများနှင့် တေသခံပပည်သူ အစုအေွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းမှ
ေွက်ရှိသည့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများ ေုေ်ယူခွင့်ပပုသည့်ကိစ္စ၊
(ဃ) ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပပုေားတသာ ကျွန်းနှင့် ေားပမစ်သစ်ပင်များမှ
ေွက်ရှိသည့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများ ေုေ်ယူခွင့်ပပုသည့်ကိစ္စ၊
( င ) သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သီးပခားကန့်သေ်ေားတသာ ကိစ္စမ ှအပ သစ် မဟုေ်သည့်
သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများ စီးပွားပေစ် ေုေ်ယူခွင့်ပပုသည့် ကိစ္စ၊
( စ ) စီးပွားပေစ် မဟုေ်သည့် တအာက်ပါလုပ်ငန်းများေွင် သုံးစွဲရန်ပေစ်တသာ သစ်တောေွက်
ပစ္စည်းများ ေုေ်ယူခွင့်ပပုသည့်ကိစ္စ -

၁၉။

(၁)

သုတေသနနှင့် ပညာတပးလုပ်ငန်း၊

(၂)

ပပည်သအ
ူ့ ကျိုးပပု သိမ
ု့ ဟုေ် ဘာသာတရးလုပ်ငန်း။

(က) စီးပွားပေစ် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူခွင့်ပပုပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍(၁)

ဝန်ကကီးဌာနသည် သက်ေမ်း သုံးနှစ် အေိ ကာလအေွက် ခွင့်ပပုနိုင်သည်။

(၂)

ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့် သက်ေမ်း
ေစ်နှစ် အေက်မှ နှစ် နှစ ်အေိ ကာလအေွက် ခွင့်ပပုနိုင်သည်။

(၃)

ေိုင်းတေသကကီး သိမ
ု့ ဟုေ် ပပည်နယ်သစ်တောအရာရှိသည် ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်၏
သတဘာေူညီချက်ပေင့် သက်ေမ်း ေစ်နှစ်အေိ ကာလအေွက် ခွင့်ပပုနိုင်သည်။
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( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူခွင့်ပပုသူသည် လုံတလာက်တသာ
အတကကာင်းရှိလျှေင် ခွင့်ပပုမိနသ
့် က်ေမ်းကို ေစ်ကကိမ်လျှေင် တပခာက်လေက်မတကျာ်တစဘဲ
နှစ်ကကိမ်အေိ သက်ေမ်းေိးု ပမှင့်တပးနိုင်သည်။
၂၀။

ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည် ဝန်ကကီး ဌာန၏ သတဘာေူည ီခ ျက်ပ ေင့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း

ေုေ်ယူခွင့်ပပုပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တအာက်ပါေိက
ု့ ို သေ်မှေ်နိုင်သည် (က) သစ် မဟုေ်သည့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း အမျိုးအမည်၊
( ခ ) ခရိုင်သစ်တော အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံကိန်းအရ ေုေ်လုပ်ရန် သေ်မှေ်ကာလ ပပည့်မီသည့်
ဧရိယာအေွင်း နှစ်စဉ်ေုေ်လုပ် ခွင့်ပပုမည့် သစ်မျိုးနှင့် ပမာဏ၊
( ဂ ) အခွန်နှုန်းနှင့် အပခားအခတကကးတငွများ၊
(ဃ) သစ်တောေွက်ပစ္စည်း အမျိုးအစားအလိုက် ခွင့်ပပုတပးသင့်သည့် သက်ေမ်း၊
( င ) စီးပွားပေစ် မဟုေ်သည့် အိမ်သုံး၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး၊ ငါးေမ်းလုပ်ငန်းသုံးစသည့်
မိမိသုံး၊ သုတေသနနှင့် ပညာတပးလုပ်ငန်းသုံး၊ ပပည်သအ
ူ့ ကျိုးပပု လုပ်ငန်းသုံး သိမ
ု့ ဟုေ်
ဘာသာတရးလုပ ်င န်း သုံး အေွက ် ေုေ် ယ ူခ ွင ့်တပးနိုင ်သည့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း
ေစ်ခခ
ု ျင်း၏ အတရအေွက်၊
( စ ) ခွင့်ပပုမိနပ
့် ါ စည်းကမ်းတောက်ေျက်မှုအေွက် ေပ်ရိုက်မည့် ေဏ်တကကး၊
(ဆ) စည်းကမ်းချက်များ။
၂၁။

သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူခွင့်ရရှိသူသည် (က) ခွင့်ပပုမိနပ
့် ါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
( ခ ) သစ်တောဦးစီးဌာနက ဤဥပတေနှင့်အညီ ေုေ်ပပန်တသာ အမိန့်၊ ညွှန ်ကကားချက်၊
ေားပမစ်ချက်နှင့် ကန်သ
့ ေ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။
( ဂ ) တပးတဆာင်ရန်ရှိတသာ အခွန်အခများ၊ အာမခံတငွများ၊ ကကိုေင်တငွများကို တပးတဆာင်ရမည်။
(ဃ) သေ်မှေ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီေိုင်းောပပီး ေံဆိပ်ရိုက်မှေ်ပခင်း၊ အမှေ်အသား
ပပုပခင်း၊ မှေ်ပုံေင်ေားတသာ ကိုယ်ပိုင်ေံဆိပ် ရိုက်မှေ်ပခင်းပပုရမည်။
( င ) သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်လုပ်ပခင်းတကကာင့် ပေ်ဝန်းကျင်ေိခိုက်ပျက်စီးပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ်
ညစ်ညမ်းတစပခင်းအေွက် ဝန်ကကီးဌာနမှ သေ်မှေ်သည့် ေန်ေိုးကို တပးတလျာ်ရမည်။

၂၂။

သစ်တောအရာရှိသည် သစ်တောနယ်တပမနှင့် အစိုးရက စီမံခန်ခ
့ ွဲခွင့်ရှိတသာ တပမမှ ေုေ်လုပ်သည့်

အခွန်တဆာင်ပပီးတသာ ေင်းကို မီးတသွးေုေ်နိုင်ရန် သေ်မှေ်သည့်စည်းကမ်းချက်များပေင့် မီးတသွးေို
ေည်တောင်ခွင့်နှင့် မီးတသွးေုေ်ခွင့်ပပုနိုင်သည်။

P:\02 ICT\Workflow\Dept-4\04. Website\01. Website\9th Session\Law no 29 2192018\20180914 President Forest law Format Size 13.docx

11
အခန်း(၇)
သစ်တောေွက်ပစ္စည်း သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်း
၂၃။

(က) သစ်တောေွက ်ပ စ္စည ်း ေစ်စ ုံေစ်ရာကို ပပည်ေွင ်း၌ ပမို့နယ်တကျာ်၍ သယ်ယူ
တရွှ့တပပာင်း လိုသ ူသ ည် ညွှန ်က ကားတရးမှူးချုပ်က ဤကိစ ္စအလို့င ှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်
နှင်းေားသည့် သက်ဆိုင်ရာ သစ်တောအရာရှိေံမှ တမျှောစာတလျှောက်ေားရယူရမည်။
မိမိအိမ်သုံး ပရိတဘာဂအသုံးအတဆာင်များပေစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ သစ်တောအရာရှိေံမှ
တောက်ခံချက် ရယူရမည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်သည် တအာက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် အကျုံးမဝင်တစရ (၁) သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူခွင့်ပပုေားသည့် တနရာတေသအေွင်း သယ်ယူ
တရွှ့တပပာင်းပခင်း၊
(၂) သေ်မှေ်သည့် အတရအေွက်ေက်မပိုတသာ စီးပွားပေစ်မဟုေ်သည့် သစ် မဟုေ်သည့်
သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများ သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်း၊
(၃) စည်ပင်သ ာယာ နယ်န ိမ ိေ်အေွင ်း ရှိ ပမို့နယ်ေစ်ခုမှ အပခားပမို့နယ်ေစ်ခုသို့
သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်း။

၂၄။

သစ်တောဦးစီးဌာနသည် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများ သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်းကို စစ်တဆးရန်နှင့်

ကျသင့်တသာ အခွန်အခများကို တကာက်ခံနိုင်ရန်လိုအပ်တသာ သစ်တောကင်းရုံးများကို ေည်တောင်
ေားရှိနိုင်သည်။
၂၅။

သစ်တောေွက်ပစ္စည်း သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းသူသည် (က) တမျှောစာကို မိမိနှင့်အေူ ေစ်ပါေည်းယူတဆာင်လာရမည်။
( ခ ) သက်ဆိုင်ရာ သစ်တောကင်းရုံးများ၏ စစ်တဆးပခင်းနှင့် သေ်မှေ်ေားတသာ အခွန်အခ
စည်းကကပ်ပခင်းကို ခံယူရမည်။

၂၆။

(က) ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည် သစ်မ ျားကိုတောင်ေွဲ့၍ တမျှောချရမည့် တောင်ေွဲ့ဆိပ်များကို
သေ်မှေ်တပးရမည်။
( ခ ) တောင်ေွဲ့၍ တမျှောချမည့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းသူသည် တောင်ေွဲ့ဆိပ်
မှစ၍ သစ်တောင်များကို သေ်မှေ်ချက်များနှင့်အညီ တမျှောချရမည်။
အခန်း(၈)
တရတမျာကမ်းေင်သစ်နှင့် ပိုင်ရှင်မဲ့သစ်များ စီမံခန်ခ
့ ွဲပခင်း

၂၇။

ေိန်းသိမ်းကွပ်ကဲမှုမရှိဘဲ တမျာလာသည့် သစ်တောင် သိမ
ု့ ဟုေ် သစ်ကို တရတမျာကမ်းေင် သစ်ဟု

သေ်မှေ်သည်။
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၂၈။

(က) တအာက်ပါသစ်များသည် ေစ်ဦးေစ်တယာက်ပိုင်ဆိုင်တကကာင်းကို သေ်မှေ်သည့် ကာလ
အေွင်း ခိုင်လုံစွာ ေင်ပပပခင်းမပပုနိုင်လျှေင် ပိုင်ရှင်မဲ့သစ်ပေစ်သည်ဟု မှေ်ယူရမည် (၁) တရတမျာကမ်းေင်သစ် သိမ
ု့ ဟုေ် နစ်ပမုပ်လျက် တေွ့ရှိသည့် သစ်များ၊
(၂) မှေ်ပုံေင်ေားတသာ ကိုယ်ပိုင်ေံဆိပ် ရိုက်မှေ်ေားပခင်းမရှိသည့် သစ်များ၊
(၃) ရိုက ်မ ှေ်ေားတသာ မှေ်ပ ုံေင်ေားသည့် ကိုယ ်ပ ိုင ်ေံဆ ိပ်က ို ပုံသဏ္ဌာန်
တပပာင်းလဲေျက်ဆီးေားသည့် သစ်များ။
( ခ ) သစ်တောဝန်ေမ်းသည် ပုေ်မခွဲ (က) ပါသစ်များကို စာရင်းတရးသွင်း မှေ်ေမ်းယူပပီး
သစ်တောကင်းရုံး သိမ
ု့ ဟုေ် သစ်ဆိပ်များသို့ စုသိမ်းယူတဆာင်လာခွင့်ရှိသည်။

၂၉။

သစ်တောအရာရှိသည် တရတမျာကမ်းေင်သစ်နှင့်ပိုင်ရှင်မဲ့သစ်များကို သေ်မှေ်သည့် နည်းလမ်းများ

နှင့်အညီ စီမံခန်ခ
့ ွဲရမည်။
အခန်း(၉)
သစ်အတပခခံ အသုံးပပုသည့် စက်ရုံေည်တောင်ပခင်း
၃၀။

သစ်အတပခခံအသုံးပပုသည့် အတသးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပရိတဘာဂလုပ်ငန်းများမှအပ

လွှစင်၊ လက်ကိုင်စက်လွှ၊ လွှစက်၊ လျှောေိုးစက်၊ အေပ်သားစက်၊ သစ်ပါးလွှာစက် သိမ
ု့ ဟုေ် သစ်
အတပခခံအသုံးပပုသည့် စက်ကိုပေစ်တစ၊ ဝန်ကကီးဌာနက အမိနတ
့် ကကာ်ပငာစာေုေ်ပပန်၍ သေ်မှေ်တသာ
သစ်ပရိတဘာဂလုပ်ငန်း သိမ
ု့ ဟုေ် သစ်အတပခခံအပခားလုပ်ငန်းကိုပေစ်တစ ေည်တောင်လုပ်ကိုင်လိုသူ
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း ရှင်သည် ဤကိစ္စအလို့ငှာ လုပ ်ပ ိုင ်ခ ွင့်အပ်နှင ်း ေားသည့် သစ်တောအရာရှိ၏
ခွင့်ပပုမိန်က
့ ို ရရှိပပီးမှသာ ေည်တောင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၃၁။

ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့် ပုေ်မ ၃၀ ပါကိစ္စအလိင
ု့ ှာ

အခွန်အခနှုန်းများ၊ ခွင့်ပပုမိနသ
့် က်ေမ်းနှင့် ခွင့်ပပုမိနဆ
့် ိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို သေ်မှေ်နိုင်သည်။
အခန်း(၁၀)
ရှာတေွပခင်း၊ ေမ်းဆီးပခင်းနှင့် စီမံခန်ခ
့ ွဲတရးနည်းလမ်းအရ အတရးယူပခင်း
၃၂။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ဤဥပတေအရ သစ်တောဝန်ေမ်းများ ကျင့်သုံးတဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ရှာတေွပခင်း၊

ေမ်းဆီးပခင်း၊ သက်တသခံပစ္စည်း သိမ်းဆည်းပခင်း၊ စီမံခန်ခ
့ ွဲပခင်းေိန
ု့ ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို
နည်းဥပတေများေွင် သေ်မှေ်တပးရမည်။
၃၃။

(က) ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်က လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းေားသည့် သစ်တောအရာရှိသည် ေမ်းဆီး
ရမိသည့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ဝယ်တေွ့ရှိသူကို တအာက်ပါ
စီမံခန်ခ
့ ွဲတရးဆိုင်ရာ အမိနေ
့် စ်ရပ်ရပ်ကို ချမှေ်နိုင်သည် -
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(၁) ေစ်ေန်ေက်မပိုတသာ ကျွန်းသစ်ကိုပေစ်တစ၊ ကျွန်းသစ်မဟုေ်တသာ ေားပမစ်သစ်ပင်မှ
ေွက်ရှိသည့် ေစ်ေန်ေက်မပိုတသာ သစ်ကိုပေစ်တစ ေမ်းဆီးရမိပခင်းပေစ်လျှေင်
အနည်းဆုံးကျပ် ေစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ် ငါးသိန်းအေိ ေဏ်တကကးတငွကို
တပးတဆာင်တစပပီး သစ်များကို ပပည်သဘ
ူ့ ဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းပခင်း၊
(၂) ကျွန်း သိမ
ု့ ဟုေ် ေားပမစ်သစ်ပင်မှ ေွက်ရှိတသာ သစ်မှအပ ေစ်ေန်ေက်မပိုတသာ
အပခားသစ်များ ေမ်းဆီးရမိပခင်းပေစ်လျှေင် သစ်များ၏ တေသေန်ေိုး နှစ်ဆနှင့်
အနည်းဆုံးကျပ် ေစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ငါးသိန်းအေိ ေဏ်တကကးတငွကို
တပးတဆာင်တစပပီး သစ်များကို ပပန်လည်တပးအပ်ပခင်း၊
(၃) သစ်မှအပ တေသေန်ေိုးကျပ် ေစ်သိန်း ေက်မပိုတသာ အပခားသစ်တောေွက်
ပစ္စည်းေမ်းဆီးရမိပခင်းပေစ်လျှေင် ယင်းပစ္စည်းများ၏ တေသေန်ေိုးနှင့် ကျပ်သုံးသိန်း
ေက်မပိုတသာ ေဏ်တကကးတငွတပးတဆာင်တစပပီး ပစ္စည်းကို ပပန်လည်တပးအပ်ပခင်း၊
(၄) မတရွှ့မတပပာင်းနိုင်တသာ သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေမ်းဆီးရမိပခင်းပေစ်လျှေင် ယင်းပစ္စည်း
များ၏ တေသေန်ေ ိုး နှစ်ဆ နှင ့် ကျပ်သ ုံးသိန်း ေက်မ ပိုတသာ ေဏ်တကကးတငွ
တပးတဆာင်တစပပီး ပစ္စည်းကို ပပန်လည်တပးအပ်ပခင်း။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ချမှေ်သည့် အမိနက
့် ို လိုက်နာသူအား ဤဥပတေအရ ေရားစွဲဆိုပခင်း
မပပုရ၊ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူများကိုသာ ဤဥပတေအရ ေရားစွဲဆိုရမည်။
၃၄။

သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူခွင့်ရရှိသူကပေစ်တစ၊ ၄င်း၏ ကိုယ်စားလှယ် သိမ
ု့ ဟုေ် အလုပ်သမား

ေစ်ဦးဦးကပေစ်တစ ခွင့်ပပုမိနပ
့် ါ စည်းကမ်းေစ်ရပ်ရပ်ကို တောက်ေျက်ခဲ့လျှေင် ေမ်းဆီးသူ သစ်တော
အရာရှိသည် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေုေ်ယူခွင့်ပပုသူေံ တဆာလျင်စွာေင်ပပ၍ သစ်တောေွက်ပစ္စည်း
ေုေ်ယူခွင့်ပပုသူက တအာက်ပါအမိနေ
့် စ်ရပ်ရပ်ကို ချမှေ်နိုင်သည်(က) ခွင့်ပပုမိန့်အရ လုပ ်ကိုင ်တဆာင်ရွက ်တနတသာ လုပ်ငန်းအားလုံး သို့မဟုေ် ေစ်စိေ်
ေစ်တေသကို ဆိုင်းငံ့ေားတစပခင်း၊
( ခ ) သေ်မ ှေ်သည့် ေဏ်တကကးတငွကို တပးတဆာင်တစပပီး လုပ်ငန်းဆက်လက် လုပ်က ိုင ်
ခွင့်ပပုပခင်း၊
( ဂ ) ခွင့်ပပုမိနက
့် ို ပယ်ေျက်ပခင်း၊
(ဃ) ခွင့်ပပုမိန့်က ို ပယ်ေျက်၍ အာမခံတငွန ှင ့် ကကိုေင်တငွမ ျားကို ပပည်သ ူ့ဘဏ္ဍာအပေစ်
သိမ ်းဆည်းပခင်း၊ လိုအပ်သည်ဟ ု ယူဆ လျှေင် သေ်မ ှေ်သည့် ေဏ်တကကးတငွက ိုပ ါ
တပးတဆာင်တစပခင်း။

P:\02 ICT\Workflow\Dept-4\04. Website\01. Website\9th Session\Law no 29 2192018\20180914 President Forest law Format Size 13.docx

14
၃၅။

(က) သစ် တ ောဝန် ေ မ် း သည် သစ် တ ောေွ က ် ပ စ္စ ည ် း ေစ် စ ု ံ ေ စ် ရ ာနှ င ် ့ စ ပ် လ ျဉ် း ၍
သစ်တောဦးစီးဌာနက ရရန်ရှိတသာ အခွန်အခ၊ ေဏ်တကကးများကို မရရှိတသးသမျှေ
ယင်းသစ်တောေွက်ပစ္စည်းကို ေိန်းသိမ်းေားနိုင်သည်။
( ခ ) သေ်မှေ်ကာလအေွင်း အခွန ်အခ၊ ေဏ်တကကးများ တပးတဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက
ပုေ်မခွဲ (က) အရ ေိန်းသိမ်းေားတသာ သစ်တောေွက်ပစ္စည်းကို သစ်တောအရာရှိသည်
သေ်မှေ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ စီမံခန်ခ
့ ွဲရမည်။
အခန်း(၁၁)
အယူခံပခင်း

၃၆။

(က) ဤဥပတေအရ ပမို့နယ် သိမ
ု့ ဟုေ် ခရိုင်သစ်တောအရာရှိက ချမှေ်တသာ အမိန့် သိမ
ု့ ဟုေ်
ဆုံးပေေ်ချက်ကို မတကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန့် သိမ
ု့ ဟုေ် ဆုံးပေေ်ချက်ကို ချမှေ်သည့်
တန့မှရက်တပါင်း ၃၀ အေွင်း သက်ဆိုင်ရာ ေိုင်းတေသကကီး သိမ
ု့ ဟုေ် ပပည်နယ်သစ်တော
အရာရှိေံ သေ်မှေ်သည့်အေိုင်း အယူခံဝင်နိုင်သည်။
( ခ ) ေိုင်းတေသကကီး သိမ
ု့ ဟုေ် ပပည်နယ် သစ်တောအရာရှိသည် ပမို့နယ် သိမ
ု့ ဟုေ် ခရိုင်
သစ်တောအရာရှိက ချမှေ်သည့် အမိန့် သိမ
ု့ ဟုေ် ဆုံးပေေ်ချက်ကို အေည်ပပုပခင်း၊
ပပင်ဆင်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် ပယ်ေျက်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။

၃၇။

(က) ဤဥပတေအရ ေိုင်းတေသကကီး သို့မဟုေ် ပပည်နယ်သစ်တောအရာရှိက ချမှေ်တသာ
အမိန့် သိမ
ု့ ဟုေ် ဆုံးပေေ်ချက်ကို မတကျနပ်သူသည်ယင်းအမိန့် သိမ
ု့ ဟုေ် ဆုံးပေေ်
ချက်ကို ချမှေ်သည့် တန့မှရက်တပါင်း ၆၀ အေွင်း ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်ေံ အယူခံ
ဝင်နိုင်သည်။
( ခ ) ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည် ေိုင်းတေသကကီး သိမ
ု့ ဟုေ် ပပည်နယ် သစ်တောအရာရှိက
ချမှေ်သည့် အမိန့် သိမ
ု့ ဟုေ် ဆုံးပေေ်ချက်ကို အေည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ်
ပယ်ေျက်ပခင်းပပုနိုင်သည်။

၃၈။

(က) ဤဥပတေအရ သစ်တောတကကးေိုင ်အရာရှိ သို့မ ဟုေ် ညွှန ်ကကားတရးမှူးချုပ်က
ချမှေ်တသာ အမိန့် သိမ
ု့ ဟုေ် ဆုံးပေေ်ချက်ကို မတကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန့် သိမ
ု့ ဟုေ်
ဆုံးပေေ်ချက်ကို ချမှေ်သည့်တန့မှ ရက်တပါင်း ၆၀ အေွင်း ဝန်ကကီးေံ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးသည် သစ်တောတကကးေိုင်အရာရှိ သိမ
ု့ ဟုေ် ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်က ချမှေ်သည့်
အမိန့် သိမ
ု့ ဟုေ် ဆုံးပေေ်ချက်ကို အေည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် ပယ်ေျက်ပခင်း
ပပုနိုင်သည်။
( ဂ ) ဝန်ကကီး၏ဆုံးပေေ်ချက်သည် အပပီးအပပေ် ပေစ်ရမည်။
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အခန်း(၁၂)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ
၃၉။

မည်သူမဆို ေရားဝင်ပိုင်ဆိုင်တသာ သစ်တောေွက်ပစ္စည်း သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

တအာက်ပါပပုလုပ်မှုေစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်တကကာင်း ပပစ်မ ှုေင်ရှားစီရင်ပ ခင်းခံရလျှေင ် ေိုသူအား
အနည်းဆုံးကျပ် သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ခုနစ်သိန်းေက်မပိုတသာ တငွေဏ် ချမှေ်ရမည်။ ေမ်းဆီး
ရမိတသာ သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများကို ေရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သူအား ပပန်လည်တပးအပ်ရမည်(က) တမျှောစာမပါဘဲ သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်း၊
( ခ ) တမျှောစာေွင ် တော်ပပေားတသာ ခရီး လမ်းဆုံးမှေစ်ပါး အပခားတေသသို့ သယ်ယူ
တရွှ့တပပာင်းပခင်း။
၄၀။

(က) မည်သူမဆို တအာက်ပါပပုလုပ်မှုေစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်တကကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း
ခံရလျှေင် ေိုသူအား ေစ်နှစ်ေက်မပိုတသာ တောင်ေဏ်ပေစ်တစ၊ ကျပ်သုံးသိန်းေက်
မပိုတသာ တငွေဏ်ပေစ်တစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး ပေစ်တစကျခံတစရမည်(၁) သစ်တောနယ်တပမအေွင်း ကျူးတကျာ်ဝင်တရာက် အတပခချတနေိုင်ပခင်း၊ အိမ်တမွး
ေိရ စ္ဆာန်တမွးပမူပခင်း၊
(၂) တမွးပမူေားတသာ အိမ်တမွးေိရ စ္ဆာန်များကို သစ်တောနယ်တပမအေွင်း ခွင့်ပပုမိနမ
့် ရရှိဘဲ
စားကျက်ချပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် ဝင်တရာက်တစပခင်း၊
(၃) ခွင့်ပပုမိနမ
့် ရရှိဘဲ သစ်တောနယ်တပမအေွင်း ပျက်စီးတစရန် ေမင်ရည်ရွယ်ချက်ပေင့်
ခုေ်ေွင ်ပခင်း ၊ ရှင ်းလင်းပခင်း ၊ ေူးဆွပခင်း သို့မဟုေ် မူလအတနအေားကို
ယိုယွင်းတစပခင်း၊
(၄) သစ်တောနယ်တပမအေွင ်း တရစီး တရလာကို ပျက်စ ီး တစရန် ရည်ရွယ်ချက်ပေင့်
ပျက်စီးတစပခင်း၊
(၅) သစ်တောကင်းရုံး၏ စစ်တဆးပခင်းကို မခံယူဘဲ သစ်တောေွက်ပစ္စည်း သယ်ယူ
တရွှ့တပပာင်းပခင်း၊
(၆) သစ်တောနယ်တပမအေွင ်း တရေွင ် လျှေပ ်စ စ်ဓ ာေ်အားကို ပေေ်စ ီး တစပခင်း ၊
ဓာေုတေေပစ္စည်း သိမ
ု့ ဟုေ် တပါက်ကွဲတစေေ်တသာ အရာများအသုံးပပုပခင်း၊
တရေွင် အဆိပ်ခေ်ပခင်း၊
(၇) ေည်ဆဲဥပတေေစ်ရပ်ရပ်အရ ခွင့်ပပုေားပခင်းမှအပ သစ်မဟုေ်သည့် သစ်တော
ေွက်ပစ္စည်း

ေစ်စုံေစ်ရာကို

ခွင့်ပပုမိနမ
့် ရှိဘဲ

ေုေ်ယူပခင်း၊

သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် လက်ဝယ်ေားရှိပခင်း။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) ပုေ်မခွဲငယ် (၁) (၂) (၃) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက် ေစ်ရပ်ရပ်အရ ေရားခံကို
ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပပီး ပပစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လူ၊ ေိရ စ္ဆာန်၊ တရွှ့တပပာင်းနိုင်တသာ
ပစ္စည ်းနှင့် မတရွှ့မတပပာင်းနိုင ်တသာ ပစ္စည ်းများကို စီရင်ချက်ခ ျမှေ်သည့်တန့မ ှစ ၍
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ရက်တပါင်း ၃၀ အေွင်း ေယ်ရှားတစ၍ ယင်းသစ်တောနယ်တပမအား ဝန်ကကီးဌာနကို
လက်တရာက်တပးအပ်တစရန် အမိနခ
့် ျမှေ်ရမည်။
၄၁။

မည်သူမဆို တအာက်ပါပပုလုပ်မှုေစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်တကကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်

ေိုသူအား နှစ်နှစ်ေက်မပိုတသာ တောင်ေဏ်ပေစ်တစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်း
အေိ တငွေဏ်ပေစ်တစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်တစ ကျခံတစရမည် (က) ခွင့်ပပုမိန့်မ ရရှိဘ ဲ ကျွန်းနှင့် ေားပမစ်သစ်ပင်မှအပ အပခားသစ်ပင်မ ှ ေွက ်ရှိတသာ
သစ်များအား ေုေ်ယူပခင်း၊ သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် ေရားမဝင် လက်ဝယ်
ေားရှိပခင်း၊
( ခ ) သစ်တောနယ်တပမအေွင်း ခွင့်ပပုမိနမ
့် ရရှိဘဲ ကျွန်းနှင့်ေားပမစ်သစ်ပင်မှအပ မည်သည့်
သစ်ပင်ကိုမဆို ပျက်စီးတစပခင်း၊ သင်းသေ်ပခင်း၊ ခုေ်လှဲပခင်း၊ ပိုင်းပေေ်ပခင်း၊ တောက်ေွင်းပခင်း၊
( ဂ ) ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မခွဲ (စ) အရ ေုေ်ယူတသာ သစ်တောေွက်ပစ္စည်းကို တရာင်းချပခင်း
သိမ
ု့ ဟုေ် အပခားလုပ်ငန်း၌ လွှဲတပပာင်းသုံးစွဲပခင်း၊
(ဃ) သစ်တောနယ်တပမအေွင်း သစ်တောများကို မီးပေင့် ပျက်စီးတစပခင်း၊
( င ) ဝန်က ကီးဌာနက စိ ု က ် ပ ျိ ု းေည် တ ောင် ေ ားတသာ သစ်တောစိုက ်ခ င်း ကိုပေစ်တစ၊
ညွှန်က ကားတရးမှူးချုပ်၏ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် ပုဂ ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦး သို့မ ဟုေ် အေွဲ့အစည်း
ေစ်ရပ်ရပ်က စိုက်ပျိုးေည်တောင်ေားတသာ သစ်တောစိုက်ခင်းကိုပေစ်တစ ေျက်ဆီးပခင်း
သိမ
ု့ ဟုေ် ပျက်စီးတစပခင်း၊
( စ ) ခွင့်ပပုမိနမ
့် ရရှိဘဲ မီးတသွးေိုေည်တောင်ပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် မီးတသွးေုေ်ပခင်း။
၄၂။

မည်သူမဆို တအာက်ပါပပုလုပ်မှု ေစ်ရပ်ရပ်ကိုကျူးလွန်တကကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင်

ေိုသ ူအား ခုနစ်န ှစ ်ေက်မပိုတသာ တောင်ေဏ်ပေစ်တစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန ်းမှ အများဆုံး
ကျပ်ေစ်ဆယ်သိန်းအေိ တငွေဏ်ပေစ်တစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်တစကျခံတစရမည် (က) ခွင့်ပပုမိနမ
့် ရရှိဘဲ ကျွန်းမဟုေ်သည့် ေားပမစ်သစ်ပင်ကို ခုေ်လှဲပခင်း၊ ပိုင်းပေေ်ပခင်း၊
ေုေ်ယူပခင်း၊ သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်း သို့မဟုေ် ေရားမဝင် လက်ဝယ်ေားရှိပခင်း၊
( ခ ) သစ်အတပခခံအသုံးပပုသည့် အတသးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပရိတဘာဂလုပ်ငန်း
များမှအပ ခွင့်ပပုမိနမ
့် ရရှိဘဲ လွှစင်၊ လွှစက်၊ လျှောေိုးစက်၊ အေပ်သားစက်၊ သစ်ပါး
လွှာစက် သို့မ ဟုေ် သစ်အတပခခံအသုံး ပပုသည့် စက်ေည်တောင်လုပ ်က ိုင်ပခင်း ၊
လက်ကိုင်စက်လွှ လက်ဝယ်ေားရှိပခင်း။
၄၃။

(က) မည်သ ူမဆို ခွင့်ပပုမိန့်မ ရရှိဘ ဲ ေစ်ေန်ေက်ပိုတသာ ကျွန်းသစ်က ို ေုေ်ယ ူပခင်း ၊
သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် လက်ဝယ်ေားရှိပခင်းပပုလျှေင် ေိုသူအား အနည်းဆုံး
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ငါးနှစ်မှ အများဆုံး ၁၅ နှစ် အေိ တောင်ေဏ်ချမှေ်ရမည့်အပပင် ကျပ်သိန်း ၃၀
ေက်မပိုတသာ တငွေဏ်လည်း ချမှေ်နိုင်သည်။
( ခ ) မည်သူမဆို သစ်တောနယ်တပမေွင်ပေစ်တစ၊ အစိုးရကစီမံခန်ခ
့ ွဲခွင့်ရှိတသာ တပမေွင်ပေစ်တစ
ခွင့်ပပုမိနမ
့် ရရှိဘဲ ကျွန်းပင်ကို သင်းသေ်ပခင်း၊ ခုေ်လှဲပခင်း၊ ပိုင်းပေေ်ပခင်းပပုလျှေင်
ေိုသူအား အနည်းဆုံးငါးနှစ်မ ှ အများဆုံး ၁၅ နှစ်အေိ တောင်ေဏ်ချမှေ်ရမည့်
အပပင် ကျပ်သိန်း ၃၀ ေက်မပိုတသာ တငွေဏ်လည်း ချမှေ်နိုင်သည်။
( ဂ ) မည်သူမဆိုသစ်တောနယ်တပမနှင့် အစိုးရက စီမံခန်ခ
့ ွဲခွင့်ရှိတသာ တပမမှအပ ကျန်တပမတပါ်ေွင်
တပါက်တရာက်ေည်ရှိတနတသာ ကျွန်းပင်ကိုတသာ်လည်းတကာင်း၊ ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)
အရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတသာ ကျွန်းပင်မှအပ အပခားကျွန်းပင်ကိုတသာ်လည်းတကာင်း ခွင့်ပပု
မိန့်မ ရရှိဘ ဲသင်းသေ်ပ ခင်း၊ ခုေ်လှဲပခင်း ပပုလျှေင ် ေိုသ ူအား ငါးနှစ ်ေက်မ ပိုတသာ
တောင်ေဏ်ပေစ်တစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တပခာက်သိန်းအေိ
တငွေဏ်ပေစ်တစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး ပေစ်တစ ကျခံတစရမည်။
(ဃ) မည်သူမဆို ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတသာ ကျွန်းပင်များမှအပ မှေ်ပုံေင်
ေားပခင်းမရှိတသာ ကျွန်းပင်ကို ေစ်နည်းနည်းပေင့် ပျက်စီးတစပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် ခွင့်ပပုမိန့်
မရရှိဘဲ ေစ်မှေ်ပခင်း၊ ချိုးပေေ်ပခင်း၊ တောက်ေွင်းပခင်းပေစ်လျှေင် ေိုသူအား ေစ်နှစ်ေက်
မပိုတသာ တောင်ေဏ်ပေစ်တစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်း
အေိ တငွေဏ်ပေစ်တစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်တစ ကျခံတစရမည်။
( င ) မည်သူမဆို ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတသာ ကျွန်းပင်ကို ခွင့်ပပုမိန့်
မရရှိဘဲ သင်းသေ်ပခင်း၊ ခုေ်လှဲပခင်း၊ ပိုင်းပေေ်ပခင်းပပုလျှေင် ေိုသူအား တပခာက်လ
ေက်မပိုတသာ တောင်ေဏ်ပေစ်တစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးတသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်
ေစ်သိန်းအေိ တငွေဏ်ပေစ်တစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး ပေစ်တစ ကျခံတစရမည်။
၄၄။

မည်သ ူမဆို တအာက်ပါပပုလုပ ်မ ှုေစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန ်တကကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း

ခံရလျှေင် ေိုသူအား ငါးနှစ်ေက်မပိုတသာ တောင်ေဏ်ပေစ်တစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး
ကျပ်ဆယ်သိန်းအေိ တငွေဏ်ပေစ်တစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်တစ ကျခံတစရမည်(က) သစ်တောဝန်ေမ်းများ အသုံးပပုသည့် ေံဆိပ်ေးုံ ေစ်ခုခုကို လက်ဝယ်ေားရှိပခင်း
သို့မဟုေ် ေံဆိပ ်ေုံး အေုပပုလုပ ်ပခင်း၊ ေံဆ ိပ်ေုံး အေုကို လက်ဝယ်ေားပခင်း
သိမ
ု့ ဟုေ် ေံဆိပ်ေးုံ အေုပေင့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းေွင် ရိုက်မှေ်ပခင်း၊
( ခ ) သစ်တောဝန်ေမ်းများ အသုံးပပုသည့်ေံဆ ိပ်ေုံး သိမ
ု့ ဟုေ် ကိုယ်ပိုင်ေံဆိပ်ေးုံ ကို
သစ်တောေွက်ပစ္စည်းေွင် ေရားမဝင်ရိုက်မှေ်ပခင်း၊
( ဂ ) သစ်တောေွက်ပစ္စည်းေွင် သစ်တောဝန်ေမ်း သိမ
ု့ ဟုေ် ယင်းက ောဝန်ယူကကီးကကပ်၍
လွှဲအပ်ေားသူက ရိုက်မှေ်ေားသည့် ေံဆိပ်အမှေ်အသားကို ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်တအာင်
တပပာင်းလဲပခင်း၊ ေျက်ဆီးပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် မေင်ရှားတစရန် ေျက်ပစ်ပခင်း၊
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(ဃ) သစ်တောနယ်တပမ နယ်နိမိေ် အမှေ်အသားေစ်ခုခုကို ခွင့်ပပုချက်မရရှိဘဲ တပပာင်းလဲ
ပပင်ဆင်ပခင်း၊ တရွှ့တပပာင်းပခင်း၊ ေျက်ဆီးပခင်း သိမ
ု့ ဟုေ် ပုံသဏ္ဌာန် ပျက်တအာင်ပပုလုပ်ပခင်း။
၄၅။

မည်သည့်သစ်တောဝန်ေမ်းမဆို ဤဥပတေအရ အပ်နှင်းေားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစား

ပပု၍ ေစ်ဦးေစ်တယာက်တသာသူအား ေိခိုက်နစ်နာတစရန် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းေစ်စုံေစ်ရာကို
မေရားသပေင့် သိမ်းယူလျှေင် ေစ်နှစ်ေက်မပိုတသာ တောင်ေဏ်ပေစ်တစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးတသာင်း မှ
အများဆုံး ကျပ်ေစ်သိန်း အေိ တငွေဏ်ပေစ်တစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်တစ ကျခံတစရမည်။ ချမှေ်သည့်
တငွေဏ်အားလုံးကိုပေစ်တစ၊ ေစ်စိေ်ေစ်တေသကိုပေစ်တစ မေရားသပေင့် ပစ္စည်းသိမ်းပခင်းခံရသူအား
နစ်နာတကကးအပေစ် ေုေ်တပးနိုင်သည်။
၄၆။

မည်သည့် သစ်တောဝန်ေမ်းမဆို မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အတကကာင်းပပု၍ ေစ်ဦးေစ်တယာက်ေံမှ

ပစ္စည်း သိမ
ု့ ဟုေ် တငွတကကးကိုရယူ၍ မသမာတသာနည်းပေင့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်း ေစ်စုံေစ်ရာကို
ေုေ်ယူပခင်း၊ သယ်ယူတရွှ့တပပာင်းပခင်း သို့မဟုေ် ေရားမဝင် လက်ဝယ်ေားရှိပခင်း ကိစ ္စေွင်
ပါဝင်ပူးတပါင်းကကံစည်လျှေင် အနည်းဆုံး တောင်ေဏ်ေစ်နှစ်မှ အများဆုံး တောင်ေဏ် ေစ်ဆယ်နှစ်
အေိ ကျခံတစရမည်။
၄၇။

ေရားရုံးသည် ပုေ်မ ၃၉ မှအပ ေရားစွဲဆိုေင်ပို့တသာ ပပစ်မှုေစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍

ပပစ်မ ှုေင်ရှားစီရင်ပ ခင်းခံရလျှေင် ေရားခံအား သက်ဆ ိုင ်ရာပပစ်မှုအေွက် ပပစ်ေ ဏ်ချမှေ်ရမည့်
အပပင် (က) ပပစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်တသာ သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများကို ပပည်သဘ
ူ့ ဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းရန်
အမိန့် ချမှေ်ရမည်။
( ခ ) ပပစ်မှုကျူးလွန်ရာေွင် အသုံးပပုသည့် ယာဉ်၊ ေိရ စ္ဆာန်နှင့် အပခားစက်ပစ္စည်း ကိရိယာ
ေန်ဆာပလာများကို ပပည်သဘ
ူ့ ဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိနခ
့် ျမှေ်နိုင်သည်။
( ဂ ) ပပစ်မှုကျူးလွန်ပခင်းတကကာင့် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုေန်ေိုးကို သစ်တော
ဦးစီးဌာနသို့ တလျာ်တကကးတပးတဆာင်တစရန် အမိနခ
့် ျမှေ်ရမည်။
အခန်း(၁၃)
အတေွတေွ
၄၈။

ဤဥပတေ အခန်း (၁၂) ပါ ပပစ်မှုများကို ရဲအတရးယူပိုင်ခွင့်ရှိတသာ ပပစ်မှုများအပေစ် သေ်မှေ်သည်။

၄၉။

ေရားရုံးသည် ပပည်သဘ
ူ့ ဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းသည့် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းများကို သစ်တော

ဦးစီးဌာနသို့ လွှဲတပပာင်းတပးရမည်။
၅၀။

(က) ဝန်ကကီးသည် ဤဥပတေအရ ဝန်ကကီးဌာနအား အပ်နှင်းေားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို
ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်အားလွှဲအပ်၍ တဆာင်ရွက်တစနိုင်သည်။
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( ခ ) ညွှန်ကကားတရးမှူးချုပ်သည် ဤဥပတေအရ မိမိအားအပ်နှင်းေားသည့် လုပ်ပိုင်ခွငမ
့် ျားကို
သစ်တောအရာရှိများအား လွှဲအပ်၍ တဆာင်ရွက်တစနိုင်သည်။
၅၁။

ဝန်ကကီးဌာနသည် အစိုးရအေွဲ့၏ သတဘာေူညီချက်ပေင့် သစ်တောဝန်ေမ်းများ ဝေ်ဆင်မည့်

ေူညီဝေ်စုံသေ်မှေ်ပခင်း၊ ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌာန်းေားသည့် ရှာတေွပခင်း၊ ေမ်းဆီးပခင်းနှင့် တောေွင်း
လုပ်ငန်း များ တဆာင်ရွက်ပခင်းေို့ေွင် ကာကွယ်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းအတောက်အကူပပုတစရန်အေွက်
ကိုင်တဆာင်ခွင့်ရှိတသာ လက်နက်၊ ကိရိယာ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို အမိနတ
့် ကကာ်ပငာစာပေင့် ေုေ်ပပန်
တကကညာခွင့်ရှိသည်။
၅၂။

ဤဥပတေအရ

ပေစ်ဘိသကဲ့သို့

သစ်တောဦးစီးဌာနက

တကာက်ခံရမည်။

သစ်တောအရာရှိသည်

ရရန်ရှိတသာတငွများကို

ဤကိစ္စအလို့င ှာ

ေည်ဆဲဥပတေများအရ

ဝင်တငွခွန်မတပပကျန်တငွ

ဝန်ကကီးဌာနက

တကာလိပ်တော်အရာရှိ၏

ောဝန်တပးအပ်တသာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို

ကျင့်သုံးတဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိတစ ရမည်။
၅၃။

ပမန်မ ာနိုင ်င ံရဲေပ်ေ ွဲ့သည် သစ်တောဝန်ေမ်းများက ယင်း ေို့၏ ောဝန်ဝေ္တ ရားများကို

တဆာင်ရွက်ရာ၌ အကူအညီတောင်းခံလာလျှေင် လိုအပ်တသာ အကူအညီများကို တပးရမည်။
၅၄။

ဤဥပတေအရ စီမံခန်ခ
့ ွဲတရးနည်းလမ်းပေင့် အတရးယူသည့်အမှုေွင်ပေစ်တစ၊ ေရားစွဲဆိုသည့်

အမှုေွင်ပေစ်တစ အတရးယူပခင်းခံရသူသည် သစ်တောေွက်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေရားဝင်ပိုင်ဆိုင်တကကာင်း
သိမ
ု့ ဟုေ် ေရားဝင်လက်ဝယ်ေားခွင့်ရှိတကကာင်း သက်တသေင်ရှားပပရန် ောဝန်ရှိသည်။
၅၅။

၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပတေ (နိုင်ငံတော်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုေည်တဆာက်တရးအေွဲ့ဥပတေအမှေ် ၈/၉၂)

အရ ေည်ရှိဆဲကကိုးဝိုင်းတောများနှင့် ကကိုးပပင်ကာကွယ်တောများကို ဤဥပတေအရ ေွဲ့စည်းေားသည့်
ကကိုးဝိင
ု ်းတောများနှင့် ကကိုးပပင်ကာကွယ်တောများပေစ်သည်ဟု မှေ်ယူရမည်။
၅၆။

၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပတေ (နိုင်ငံတော်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုေည်တဆာက်တရးအေွဲ့ဥပတေအမှေ် ၈/၉၂)

အရ ပပဋ္ဌာန်းေားသည့် နည်းဥပတေများ၊ ေုေ်ပပန်ေားသည့် အမိနတ
့် ကကာ်ပငာစာများ၊ ညွှန်ကကားချက်များကို
ဤဥပတေနှင့် မဆန်က
့ ျင်သတရွ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၅၇။

ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို တဆာင်ရွက်ရန် (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်း ဥပတေ၊ စည်းမျဉ်းနှင ့်စည်း ကမ်းများကို အစိုး ရအေွဲ့၏
သတဘာေူညီချက်ပေင့် ေုေ်ပပန်နိုင်သည်။
( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သစ်တောဦးစီးဌာနသည် အမိနတ
့် ကကာ်ပငာစာ၊ အမိန၊့် ညွှန်ကကားချက်နှင့်
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို ေုေ်ပပန်နိုင်သည်။
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၅၈။

၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပတေ(နိုင်ငံတော်ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုေည်တဆာက်တရးအေွဲ့ဥပတေအမှေ် ၈/၉၂)ကို

ဤဥပတေပေင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပပည်တောင်စုသမ္မေပမန်မာနိုင်ငံတော် ေွဲ့စည်းပုံအတပခခံဥပတေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှေ်တရးေိုးသည်။

(ပုံ) ဝင်းပမင့်
နိုင်ငံတော်သမ္မေ
ပပည်တောင်စုသမ္မေပမန်မာနိုင်ငံတော်
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