ရှမ်ဵပပည်နယ် သဘာဝေရထွက်ေော၊ ေရထိန်ဵေော ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵဥပေေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရှမ်ဵပပည်နယ်လွှေေ
် ော်ဥပေေအမှေ် ၅ ။)
၁၃၈၁ ခုနှစ၊် နေ်ေော်လပပညဴ်ေကျော် ၅ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်)
နိေါန်ဵ
ရှမ်ဵြပည်နယ်အတွငဵ် ရှိ သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာမျာဵြဖစ်သညဴ် သဘာဝေရ
အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ေရရှည်တည်တဳဴေရဵ၊ စနစ်တကျထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵအတွက် ရှမ်ဵြပည်နယ်
လွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။

အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချေက်
၁။

ဤဥပေဒကို

ရှမ်ဵပပည်နယ်

သဘာဝေရထွက်ေော၊

ေရထိန်ဵေော

ထိန်ဵသိမ်ဵ

ကာကွယ်ေရဵ ဥပေေဟု ေေ္ဒတွင်ေစရမည်။
၂။

ဤဥပေဒတွငပ
် ါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ် သက်

ေရာက်ေစရမည်(က)

ပပည်နယ် ဆိုသည်မှာ ရှမ်ဵြပည်နယ်ကို ဆိုသည်။

( ေ)

အစိုဵရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

( ဂ)

ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ရှမ်ဵြပည်နယ်သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵ
သိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနကို ဆိုသည်။

(ဃ)

ဝန်ကကီဵ ဆိုသည်မှာရှမ်ဵြပည်နယ်သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ
ေရဵ ဝန်ကကီဵကို ဆိုသည်။

( င)

ေိုင်ဵ သို့မဟုေ် ေေသဦဵစီဵ ဆိုသည်မှာ ရှမ်ဵြပည်နယ်ရှိ ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ေျုပ်ေွငဴ်
ရတိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အပ
ု ်ေျုပ်ေွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

( စ)

ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ရှမ်ဵြပည်နယ်သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနကို ဆိုသည်။

(ဆ)

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဆိုသည်မှာ ရှမ်ဵြပည်နယ်သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၏ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ
ကို ဆိုသည်။

( ဇ)

သစ်ေောဝန်ထမ်ဵ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ၊ ေရိုင်၊ မမို့နယ်သစ်ေတာ
ဦဵစီဵဌာန၏ အဆငဴ်ဆင်ဴေသာ စီမဳေန့်ေွဲမှုဆိုငရ
် ာဝန်ထမ်ဵကို ဆိုသည်။

( ဈ)

ေကာ်မေီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေပဵထာဵ ေသာ သဘာဝေရထွက်ေတာ၊
ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵ ကာကွယ်ေရဵ ေကာ်မတီအဆငဴ်ဆငဴ်ကို ဆိုသည်။

Natural resource

၂

(ည)

ေရထွက်ေော ဆိုသည်မှာ သဘာဝအေလျာက် ထွကေ
် နေသာ စိမ်ဴ၊ စိမ်ဴစမ်ဵေရ၊
ေရထွက်အုိင၊် ေရထွက်ေတာ အပါအဝင် ယင်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေရထွက်ြေင်ဵကို
အေထာက်အကူြပုေနေသာ သစ်ေတာ၊ သစ်ပင်အစုကို ဆိုသည်။

( ဋ)

ကကာဵခဳနယ်ေပမဧရိယာ ဆိုသည်မှာ သဘာဝေရထွကေ
် တာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ဧရိယာ
ြပင်ပရှိ ေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာကို အေထာက်အပဳဴြပုေစေရဵအတွက် ဤ
ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဧရိယာအကျယ်အဝန်ဵ ကိုဆိုသည်။

( ဌ)

ေဂဟစနစ် ဆိုသည်မှာ သက်ရှိသတ္တဝါမျာဵ၊ သက်မရ
ဲဴ ုပ်ဝတ္ထုမျာဵနှင်ဴ အပင်မျာဵ
သဟဇာတြဖစ်လျက်

တည်ရှိေနသညဴ်

သဘာဝစနစ်နှင်ဴ

ယင်ဵစနစ်ေကကာငဴ်

ြဖစ်ေပ္ဒ ေြပာင်ဵလဲေနေသာ သဘာဝဝန်ဵကျင်ကို ဆိုသည်။

အခန်ဵ (၂)
ရည်ရွယ်ချေက်မျောဵ
၃။

ဤဥပေဒပါရည်ရွယ်ေျက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်(က)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာအပါအဝင် ၎င်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေရထွက်ြေင်ဵ
ကို အေထာက်အပဳဴြပုေနေသာ သစ်ေတာ၊ သစ်ပင်မျာဵနှငဴ် ေဂဟစနစ်ကိုထိန်ဵသိမ်ဵ
ကာကွယ်ရန်၊

( ေ)

လူသာဵတို္ဓ၏ ရာသီသီဵနှဳ စိုက်ပျုဵေြမမျာဵ
ိ
တိုဵေျဲ့ြေင်ဵ၊ လူေနအိမ်အေဆာက်အအုဳမျာဵ
တိုဵေျဲ့ြေင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ေျက်မျာဵနှင်ဴ လူသာဵတို္ဓ၏ ပေယာဂ
ေကကာင်ဴ သဘာဝေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ယုတ်ေလျာဴြေင်ဵ၊ ပျက်စီဵြေင်ဵမှ ကာကွယ်ရန်၊

( ဂ)

သတ္တဝါတို္ဓ၏ အနာဂတ် အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ေရဵအတွက် အေရဵကကီဵဆုဳဵေသာ
သဘာဝေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေစမပီဵ ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု အနာဂတ်
ေရရှာဵပါဵမှုြပဿနာမှ ကကိုတင်ကာကွယ်ရန်။
အခန်ဵ (၃)
ေကာ်မေီဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵောဝန်မျောဵ

၄။

ြပည်နယ်ဝန်ကကီဵသည်(က)

ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ၊ ေရိုင်နှငဴ် မမို့နယ်မျာဵတွင် သဘာဝ
ေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ ေကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်ဵေပဵရ
မည်။

Natural resource

၃

( ေ)

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ၊ ေရိုင်နှငဴ် မမို့နယ် သဘာဝ ေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ
ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ ေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတိုငဵ် ဖွဲ့စည်ဵရမည်(၁)

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ

ဥက္ကဋ္ဌ

ေရိုင်၊ မမို့နယ်အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵ
အေထွေထွအုပ်ေျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန
(၂)

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ

အဖွဲ့ဝင်

ေရိုင်၊ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ
လယ်ယာေြမစီမဳေန့်ေွဲေရဵနှင်ဴ စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန
(၃)

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ

အဖွဲ့ဝင်

ေရိုင်၊ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ
စိုက်ပျုဵေရဵဦဵစီ
ိ
ဵဌာန
(၄)

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ

အဖွဲ့ဝင်

ေရိုင်၊ မမို့နယ်ရဲတပ်ဖဲ့ွ မှူဵ
ရဲတပ်ဖွဲ့မှူဵရုဳဵ
(၅)

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ

အဖွဲ့ဝင်

ေရိုင်၊ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာန
(၆)

ရပ်မ၊ိ ရပ်ဖကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(ေဒသေဳလမ
ူ ှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့ကိုယ်စာဵလှယ် ၄ ဦဵ )
(၇)

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ

အတွင်ဵေရဵမှူဵ(၁)

ေရိုင်၊ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ
သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန
(၈)

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ

အတွင်ဵေရဵမှူဵ(၂)

ေရိုင်၊ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉီဵစီဵဌာန

၅။

(က)

ြပည်နယ်ဝန်ကကီဵသည် အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ အရ
ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေကာ်မတီဝင်မျာဵကို လိအ
ု ပ်သလို ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင် သည်။

( ေ)
Natural resource

ေကာ်မတီ၏ သက်တမ်ဵသည် အစိုဵရအဖွဲ့ သက်တမ်ဵနှင်ဴအညီ ြဖစ်သည်။

၄

၆။

ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်(က)

ေကျဵလက်ေဒသရှိ သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵကို ေအာက်ေြေအထိ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ်
ေကျဵရွာအုပ်စု သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ
ေကာ်မတီကို ထပ်ဆင်ဴဖွဲ့စည်ဵေပဵရမည်၊

( ေ)

ဤဥပေဒအရ သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာနှင်ဴ ဆိုင်ေသာ ဧရိယာအတွက်
သစ်ေတာဥပေဒနှငဴ်အညီ ယေင်ရှိေဲဴေသာ အေနအထာဵအေပ္ဒအေြေေဳ၍ ရပ်ကွက်
သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု သဘာဝေရထွကေ
် တာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵကာ
ကွယ်ေရဵ ေကာ်မတီနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵမပီဵ သတ်မှတ်ေပဵရမည်၊

( ဂ)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ သဘာဝ ေရအရင်ဵအြမစ် ပိုမိုအေထာက်အပဳဴ
ြဖစ်ေစရန် သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ အရွယ်အစာဵေပ္ဒမူတည်မပီဵ ကကာဵေဳ
နယ်ေြမဧရိယာကို ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု သဘာဝေရထွက်ေတာ၊
ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ ေကာ်မတီနှင်ဴ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵမပီဵ ဤ ဥပေဒ
ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှင်အ
ဴ ညီ သတ်မှတ်ေပဵရမည်၊

(ဃ)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊

ေရထိန်ဵေတာဧရိယာ၊

ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာအတွငဵ်

ကျေရာက်ေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵ တိုဵေျဲ့ြေင်ဵ မရှိေစေရဵနှင်ဴ စိုက်ပျုဵေြမမျာဵကိ
ိ
ု
နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခေဳမျာဵအြဖစ် ေြပာင်ဵလဲစိုက်ပျုဵရန်
ိ
ကကီဵကကပ်ရမည်၊
( င)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိေိုက်ပျက်စီဵသည်ဟု တိုင်ကကာဵလာပါက
ကွငဵ် ဆင်ဵစစ်ေဆဵမပီဵ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

( စ)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာဧရိယာနှင်ဴ ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာမျာဵတွင်
နှစ်ရှည်ပင်မျာဵ၊ ဥယျာဉ်ခေဳမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် လိုအပ်ေသာ ပျုဵပင်
ိ မျာဵ၊
နည်ဵပညာမျာဵကို ဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ဆက်သွယ်မပီဵ အကူအညီေပဵရမည်။
အခန်ဵ (၄)

ရပ်ကွက် သို့မဟုေ် ေကျေဵရွာအုပ်စု သဘာဝေရထွက်ေော၊ ေရထိန်ဵေော
ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵေကာ်မေီ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ၊ ောဝန်နှင်ဴ လုပ်ပင
ို ခ
် ွငဴမ
် ျောဵ
၇။

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ၊ ေရိုင်၊ မမို့နယ်ေကာ်မတီသည် ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာ

အုပ်စု

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊

ေရထိန်ဵေတာ

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ

ေကာ်မတီကို

အဖွဲ့ဝင်(၇)ဦဵ ြဖင်ဴ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵေပဵရမည်(က)

ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု
အုပ်ေျုပ်ေရဵမှူဵ

Natural resource

ဥက္ကဋ္ဌ

၅

( ေ)

ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စုမှ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

အမျာဵကကည်ညိုေလဵစာဵသူ(၃)ဦဵ
( ဂ)

ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု

အဖွဲ့ဝင်

တာဝန်ကျ ေြမတိုင်ဵစာေရဵ
(ဃ)

ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု

အဖွဲ့ဝင်

တာဝန်ကျစာေရဵ
( င)

သစ်ေတာဉီဵစီဵဌာနမှ

အတွင်ဵေရဵမှူဵ

နယ်ေြမတာဝန်ေဳ ဝန်ထမ်ဵ
၈။

ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု သဘာဝေရထွကေ
် တာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵ

ကာကွယ်ေရဵေကာ်မတီ၏ သက်တမ်ဵသည် အစိုဵရအဖွဲ့သက်တမ်ဵနှငဴ်အညီ ြဖစ်သည်။
၉။

ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု သဘာဝေရထွကေ
် တာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵ

ကာကွယ်ေရဵေကာ်မတီ၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုငေ
် ွင်မ
ဴ ျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ြဖစ်သည်(က)

ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု သဘာဝေရထွကေ
် တာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵ
သိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ ေကာ်မတီသည် ေဒသအတွက် အမှန်တကယ် အေရဵကကီဵမပီဵ၊
ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်သင်ဴသည်ဟုယူဆပါက

ေဒသေဳမျာဵအာဵရှငဵ် ြပမပီဵ၊

အမျာဵ

ဆန္ဒနှငဴ်အညီ သဘာဝေရထွကေ
် တာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ် နိုင်ေရဵ
အတွက် ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်အတိုငဵ် သတ်မှတ်မပီဵ စီမဳေန့်ေွဲနိုင်သည်၊
( ေ)

ေကာ်မတီသည် သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ ဧရိယာ
ကို ယေင်ရှိေဲဴဖူဵေသာ အေနအထာဵအရ အမျာဵဆန္ဒနှင်ဴအညီ ဧရိယာသတ်မှတ်မပီဵ
စီမဳေန့်ေွဲနိုင်သည်၊

( ဂ)

ေကာ်မတီသည် သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ အေထာက်အပဳဴြဖစ်ေစေရဵ
အတွက် သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ အရွယ်အစာဵေပ္ဒမူတည်မပီဵ ယေင်
ရှိေဲဴဖဵူ ေသာ အေနအထာဵကို ဤဥပဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵအရ အမျာဵဆန္ဒနှငဴအ
် ညီ
ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာ သတ်မှတ်မပီဵ စီမဳေန့်ေွဲနိုင်သည်၊

(ဃ)

ေကာ်မတီသည် သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာအြဖစ် ထိန်ဵသိမ်ဵသင်ဴ
ေကကာင်ဵ တင်ြပလာပါက ကွင်ဵဆင်ဵစိစစ်မပီဵ အမျာဵဆန္ဒနှင်ဴအညီ ဧရိယာ သတ်မှတ်
မပီဵ စီမဳေန့်ေွဲနိုင်သည်၊

( င)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊

ေရထိန်ဵေတာဧရိယာနှင်ဴ

ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာတွင်

ကျေရာက်ေသာ အေဆာက်အအုဳမျာဵကို စိစစ်မှတ်တမ်ဵတင်မပီဵ တိုဵေျဲ့မှုမြပုေစေရဵ
Natural resource

၆

စီမဳ ကကပ်မတ်ရမည်၊
( စ)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာဧရိယာနှင်ဴ ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာအတွင်ဵ
တည်ရှိေနေသာ

စိုက်ပျုဵေြမမျာဵကိ
ိ
ု

နှစ်ရှည်ပင်၊

ဥယျာဉ်ခေဳအြဖစ်

ေြပာင်ဵလဲစိုက်ပျုဵိ ေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ဆ)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာဧရိယာနှင်ဴ ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာတွင် နှစ်
ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခေဳမျာဵ ေြပာင်ဵလဲ စိုက်ပျုဵလု
ိ ပ်ကိုင်ရာတွင် လိုအပ်ေသာ ပျုဵပင်
ိ ၊ နည်ဵ
ပညာ အကူအညီမျာဵရရှိရန် မမို့နယ်၊ ေရိုင်ေကာ်မတီမှတစ်ဆင်ဴ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ဆက်
သွယ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၅)

သဘာဝေရထွကေ
် ော၊ ေရထိန်ဵေောဧရိယာနှငဴ် ကကာဵခဳနယ်ေပမ ဧရိယာသေ်မှေ်ပခင်ဵ
၁၀။

(က)

မမို့နယ်၊ ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု ေကာ်မတီ သည် သဘာဝေရထွက်မျာဵ
တည်ရှိရာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ သစ်ေတာ၊ ေတာအုပ်အစုမျာဵကို အရွယ်အစာဵေပ္ဒ
မူတည်၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ ယေင်ရှိေဲဴဖူဵေသာအေနအထာဵေပ္ဒ မူတည်၍လည်ဵေကာင်ဵ၊
သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ဧရိယာအြဖစ် အမျာဵဆန္ဒနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်
နိုငသ
် ည်။

( ေ)

မမို့နယ်၊ ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု ေကာ်မတီသည် သဘာဝေရထွက်ေတာ၊
ေရထိန်ဵေတာ အေထာက်အပဳဴြဖစ်ေစေရဵအတွက် ေရထွက်ေတာ အရွယ်အစာဵနှငဴ်
ယေင်ရှိေဲဴဖဵူ ေသာ အေနအထာဵေပ္ဒမူတည်၍ အမျာဵဆန္ဒနှင်ဴအညီ ကကာဵေဳနယ်ေြမ
ဧရိယာအြဖစ် သတ်မှတ်နိုငသ
် ည်။

( ဂ)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာဧရိယာနှင်ဴ ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာ သတ်မှတ်
ရာတွင် ေဒသေဳြပည်သူမျာဵ၏ အမျာဵဆန္ဒနှင်ဴ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵ
ကို အေြေေဳမပီဵ သတ်မှတ်ရမည်။
အခန်ဵ (၆)
စစ်ေဆဵပခင်ဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ နည်ဵလမ်ဵအရအေရဵယူပခင်ဵ

၁၁။

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ၊ ေရိုင်၊ မမို့နယ်နှငဴ် ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စုေကာ်မတီ

သည် သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြေင်ဵ၊ ြပန်လည်ြပုစုပျုဵေထာင်
ိ
ြေင်ဵ၊ သဘာဝေရထွကေ
် တာ၊ ေရထိန်ဵေတာနှငဴ် ကကာဵေဳနယ်ေြမ ဧရိယာအတွင်ဵ တည်ရှိေနေသာ
အေဆာက်အုဳမျာဵ တိုဵေျဲ့မှုမြပုလုပ်ေစရန်နှင်ဴ စိုက်ပျုဵေြမမျာဵတွ
ိ
င် နှစ်ရှည်ဥယျာဉ်ခေဳ စိုက်ပျုဵြေင်
ိ
ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵရမည်။
Natural resource

၇

၁၂။

မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵေျက်၊ ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵကို ေဖာက်ဖျက်လျှင်

ြဖစ်ေစ သို္ဓမဟုတ် လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှငြ် ဖစ်ေစ ထိသ
ု ူကိုေအာက်ပါအတိုငဵ် စီမဳ
ေန့်ေွဲေရဵ ြပစ်ဒဏ်ေျမှတ်နိုငသ
် ည်(က)

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏ်ေကကဵကို ေပဵေဆာင်ေစြေင်ဵ၊

( ေ)

အြောဵစီမဳေန့်ေွဲေရဵ ြပစ်ဒဏ် ေျမှတ်ြေင်ဵ။
အခန်ဵ (၇)
အယူခဳပခင်ဵ

၁၃။

ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု သဘာဝေရထွကေ
် တာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵ

ကာကွယ်ေရဵေကာ်မတီက ဤဥပေဒအရ ေျမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ေျက် သို္ဓမဟုတ် အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို
မေကျနပ်သူသည် ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ေျက် သို္ဓမဟုတ် အမိန့်ေျမှတ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)အတွင်ဵ
မမို့နယ်ေကာ်မတီသို္ဓ အယူေဳနိုင်သည်။
၁၄။

မမို့နယ် သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵေကာ်မတီက ေျမှတ်

သည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ေျက် သို္ဓမဟုတ် အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ေျက် သို္ဓမဟုတ်
အမိန့်ေျမှတ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)အတွင်ဵ ေရိုင်၊ တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ ေကာ်မတီသို္ဓ
အယူေဳနိုင်သည်။
၁၅။

တိုင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေဒသဦဵစီဵ၊ ေရိုင် သဘာဝေရထွကေ
် တာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ထိန်ဵသိမ်ဵ

ကာကွယ်ေရဵေကာ်မတီက ေျမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ေျက် သို္ဓမဟုတ် အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူ
သည် ယင်ဵဆုဳဵြဖတ်ေျက် သို္ဓမဟုတ် အမိန့်ေျမှတ်သည်ဴေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ (၆၀)အတွင်ဵ အစိုဵရအဖွဲ့သို္ဓ
အယူေဳနိုင်သည်။
၁၆။

အစိုဵရအဖွဲ့၏ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်သည် အမပီဵအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၈)
ောဵပမစ်ချေက်

၁၇။

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာဧရိယာအတွင်ဵ

တည်ရှိနှင်ဴမပီဵေသာ အေဆာက်အအုဳမှအပ ထပ်မဳတည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊ သဘာဝအတိုင်ဵ ေပါက်ေရာက်
ေသာ သစ်ပင်မျာဵ ေုတ်လဲြှ ေင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵမြပုရ။
၁၈။

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ဧရိယာအတွင်ဵ

စိုက်ပျုဵေြမမျာဵ၊
ိ
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်မျာဵ ပါဝင်ေနပါက စိုက်ပျုဵေြမမျာဵ
ိ
ထပ်မဳတိုဵေျဲ့ြေင်ဵမြပုရ။
၁၉။

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ သဘာဝေရထွက်ေတာ၊ ေရထိန်ဵေတာ ဧရိယာအတွင်ဵ

တည်ရှိေနေသာ စိုက်ပျုဵေြမ၊
ိ
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်မျာဵတွင် နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခေဳမျာဵမှအပ ေဂဟ
စနစ်ကို ပျက်စီဵေစေသာ အြောဵစီမဳေန့်ေွဲမမ
ှု ျုဵမြပုရ။
ိ
Natural resource

၈

၂၀။

ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာအတွငဵ် တည်ရှိနှငမဴ် ပီဵေသာ

အေဆာက်အအုဳမှအပ ထပ်မဳတိုဵေျဲ့ တည်ေဆာက်ြေင်ဵမြပုရ။
၂၁။

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာအတွငဵ် စိုက်ပျုဵိ ေြမ၊ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်မျာဵ

ပါဝင်ေနပါက စိုက်ပျုဵေြမမျာဵ
ိ
ထပ်မဳတိုဵေျဲ့ြေင်ဵမြပုရ။
၂၂။

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကကာဵေဳနယ်ေြမဧရိယာအတွင်ဵ တည်ရှိေနေသာ စိုက်ပျုဵေြမ၊
ိ
ေြမလွတ်၊

ေြမလပ်မျာဵတွင် နှစ်ရှည်ပင်၊ ဥယျာဉ်ခေဳမျာဵမှအပ အြောဵစီမဳေန့်ေွဲမမ
ှု ျုဵိ ြပုလုပ်ြေင်ဵ မြပုရ။
အခန်ဵ (၉)
ပပစ်ေဏ်မျောဵ
၂၃။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၇ နှင်ဴ ၁၈ ပါ တာဵြမစ်ေျက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိုသူကို (၁) နှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သုဳဵသိန်ဵ
ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လဵုဳ ြဖစ်ေစ ေျမှတ်နိုင်သည်။
၂၄။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၉ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ

စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိုသူကို (၆) လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်တစ်သိန်ဵထက်မပိုေသာ
ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵြဖစ်ေစ ေျမှတ်နိုင်သည်။
၂၅။

မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀ ၊ ၂၁ နှင်ဴ ၂၂ ပါ တာဵြမစ်ေျက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်

ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိုသူကို (၃) လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်
တစ်သန
ိ ်ဵထက်မပိေ
ု သာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵြဖစ်ေစ ေျမှတ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၀)
အေထွေထွ
၂၆။

တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁ နှငဴ် ၂၂

အရ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ရာတွင်

သက်ဆိုင်ရာ ြပစ်မှုအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ြပစ်ဒဏ်ကို ေျမှတ်နိုင်သညဴ်အြပင် ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)
အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန် သို္ဓမဟုတ် ဖျက်သိမ်ဵရန် အမိန့်ေျမှတ်နိုငသ
် ည်။
၂၇။

ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ဲတပ်ဖဲ့ွ သည် သက်ဆိုငရ
် ာ ေကာ်မတီ သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵက

ယင်ဵတို္ဓ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရာ၌ အကူအညီေတာင်ဵေဳလာလျှင် လိုအပ်ေသာ
အကူအညီမျာဵေပဵရမည်။
၂၈။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်ကို သေဘာရိုဵြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ ေကာ်မတီ

သို္ဓမဟုတ် ဦဵစီဵဌာနဝန်ထမ်ဵမျာဵအေပ္ဒ ြပစ်မှုေကကာင်ဵအရြဖစ်ေစ၊ တရာဵမေကကာင်ဵအရြဖစ်ေစ
အေရဵယူြေင်ဵမရှိေစရ။

Natural resource

၉

၂၉။

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်(က)

အစိုဵရအဖွဲ့သည် လိုအပ်ေသာ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ထုတ်ြပန်
နိုငသ
် ည်၊

( ေ)

ဝန်ကကီဵဌာနသည် အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေကကာ်ြငာ
စာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵေျက်နှင်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြေေဳဥပေဒ အရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵ
သည်။

ေဒါက်တာလင်ဵထွဋ်
ဝန်ကကီဵေျုပ်
ရှမ်ဵြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့

Natural resource

မာေိကာ

စဉ်

စာမျေက်နှာ

အေကကာင်ဵအရာ

၁။

မှ

ထိ

နိဒါန်ဵ

၁

၁

၂။

အခန်ဵ(၁)

အမည်နှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပေျက်

၁

၂

၃။

အခန်ဵ(၂)

ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵ

၂

၂

၄။

အခန်ဵ(၃)

ေကာ်မတီဖ့ွဲ စည်ဵြေင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

၂

၄

၅။

အခန်ဵ(၄)

ေကျဵရွာ သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု သဘာဝ ေရ

၄

၆

၆

၆

၆

၇

ထွကေ
် တာ၊

ေရထိန်ဵေတာ

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵ၊
တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပင
ို ေ
် ွင်မ
ဴ ျာဵ
၆။

အခန်ဵ(၅)

သဘာဝေရထွက်ေတာ၊

ေရထိန်ဵေတာဧရိယာနှင်ဴ

ကကာဵေဳနယ်ေြမ ဧရိယာ သတ်မှတ်ြေင်ဵ
၇။

အခန်ဵ(၆)

စစ်ေဆဵြေင်ဵနှင်ဴ

စီမဳေန့်ေွဲေရဵ

နည်ဵလမ်ဵအရ

အေရဵ ယူြေင်ဵ
၈။

အခန်ဵ(၇)

အယူေဳြေင်ဵ

၇

၇

၉။

အခန်ဵ(၈)

တာဵြမစ်ေျက်

၇

၈

၁၀။

အခန်ဵ(၉)

ြပစ်ဒဏ်မျာဵ

၈

၈

၁၁။

အခန်ဵ(၁၀)

အေထွေထွ

၈

၉
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ပပည်ေထာင်စုသမ္မေပမန်မာနိုင်ငေ
ဳ ော်
ရှမ်ဵပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့
ေောင်ကကီဵမမို့

ရှမ်ဵပပည်နယ် သဘာဝေရထွက်ေော၊
ေရထိန်ဵေော ထိနဵ် သိမ်ဵကာကွယ်ေရဵ ဥပေေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရှမ်ဵပပည်နယ်လေ
ွှ ်ေော်ဥပေေအမှေ် ၅ ။)

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်

Natural resource

