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ကရင်ြပည်နယ် အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ် ဥပေဒ 

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကရင်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၅) 

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ နတ်ေတာ်လြပည်ဴေကျာ် ၄ ရက် 

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်) 

 

နိဒါန်ဵ 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၈၊ ဇယာဵ ၂ အရ အပ်နှင်ဵထာဵသညဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ကို 

ကျင်ဴသဳုဵလျက် အမျာဵြပည်သူ အပန်ဵေြဖနာဵေနနုိင်ရန်နှင်ဴ အသိပညာဗဟုသုတမျာဵ 

ေလဴလာဆည်ဵပူဵနိုင်ေစရန်အလို့ငှာ ကရင်ြပည်နယ်လွတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကိ ုြပဋ္ဌာန်ဵလိုကသ်ည်။ 

 

အခန်ဵ (၁) 

အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို ကရင်ြပည်နယ် အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒ ဥယျာဉ် ဥပေဒဟု 

ေခါ်တွင်ေစရမည်၊ 

(ခ) ဤဥပေဒသည် ထုတ်ြပန်ေ ကညာသညဴ်ေန့မှစ၍ ကရင်ြပည်နယ်တစ်ဝန်ဵလုဳဵ၌ အာဏာ တည်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒ၌ ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် ေစရမည-် 

(က) ြပည်နယ် ဆိုသည်မှာ ကရင်ြပည်နယ်ကိဆုိုသည်၊ 

(ခ) အစုိဵရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ကို ဆိုသည်၊ 

(ဂ) ဝန်ကကီဵချုပ် ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့၏ ဝန်ကကီဵချုပ်ကို ဆိုသည်၊ 

(ဃ) ဝန်ကကီဵ ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့က ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ သစ်ေတာ ဆိငု်ရာ တာဝန်ေပဵအပ်ေသာ 

ဝန်ကကီဵကို ဆိုသည်၊ 

(င) ေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာ၊ တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်နှငဴ် 

ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်ေကာ်မတီကို ဆိုသည်၊ 

(စ) ပဏာမစိစစ်ေရဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် 

ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်တည်ေထာင်မညဴ် ေြမေနရာစစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵခဳရ သည်ဴ အဖဲွ့ကိုဆိုသည်၊ 

(ဆ) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵကုိ ဆိုသည်၊ 

(ဇ) သစ်ေတာအရာရိှ ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်အတွင်ဵရိှ ြပည်နယ်၊ ခရုိင်၊ မမို့နယ် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန 

အကကီဵ အကဲကိဆုိုသည်၊ 

(ဈ) သစ်ေတာဝန်ထမ်ဵ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ထမ်ဵေဆာင်ရန် လွှဲအပ်ထာဵေသာ 

သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၏ ေတာ ကပ်အဆငဴ်မှ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵအဆငဴ်အထိ အဆငဴ်ဆင်ဴေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ ဆိုသည်၊ 
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(ည) သစ်ေတာနယ်ေြမ ဆိုသည်မှာ ကကို ဵဝိုင်ဵေတာနှငဴ်ကကိုဵြပင်ကာကွယ်ေတာတ့ုိပါဝင်သည်ဴ နယ်ေြမကို ဆိုသည်၊ 

(ဋ) သဘာဝနယ်ေြမ ဆိုသည်မှာ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်နှင်ဴ သဘာဝအပင်မျာဵ၊ သက်ရှိသက်မဲဴ ဖွဲ့စည်ဵမှုမျာဵ သ့ုိမဟုတ် 

ထင်ရှာဵေသာ ပထဝီအေနအထာဵမျာဵတည်ရိှသည်ဴေဒသမျာဵကို အရှည် တည်တဴဳေရဵအတွက် 

ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵရန်အလ့ုိငှာ တည်ဆဲဥပေဒအရ သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်ဵထာဵ သည်ဴ သိပ္ပဳကကိုဵဝုိင်ဵ၊ အမျ ို ဵသာဵဥယျာဉ်၊ 

အဏ္ဏဝါအမျ ို ဵသာဵဥယျာဉ်၊ သဘာဝကကို ဵဝုိင်ဵ၊ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်ေဘဵမဲဴေတာ၊ ဘူမိရူပထူဵြခာဵသည်ဴကကိုဵဝုိင်ဵနှငဴ် 

အြခာဵသဘာဝကကို ဵဝုိင်ဵ နယ်ေြမကို ဆိုသည်၊ 

(ဌ) အပန်ဵေြဖစခန်ဵ ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ အခေ ကဵ ေငွယူ၍ အမျာဵြပည်သူတ့ုိ 

အပန်ဵေြဖအနာဵယူေနနုိင်ရန် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မပီဵ သစ်ပင်ပန်ဵ မန်မျာဵ၊ နာဵေနေဆာင်မျာဵ၊ ကစာဵကွင်ဵမျာဵ၊ 

ြပခန်ဵမျာဵ၊ စာဵေသာက်ရန်ေနရာမျာဵ၊ ရှုခင်ဵ ေနရာမျာဵြဖငဴ် စုိကပ်ျ ို ဵတည်ေထာင်ထာဵသညဴ် ေနရာမျာဵကုိ ဆိုသည်၊ 

(ဍ) တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ဆိုသည်မှာ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵကုိ ေမွဵြမူထိန်ဵသိမ်ဵမပီဵသုေတသန ြပုလုပ်နုိင်ရန်နှငဴ် 

အခေ ကဵေငွယူ၍ အမျာဵြပည်သူ  ကည်ဴရှုေလဴလာအပန်ဵေြဖနုိင်ရန် တည်ေထာင်ထာဵသညဴ်ဥယျာဉ်ကို ဆိုသည်၊ 

(ဎ) ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ် ဆိုသည်မှာ သဘာဝအပင်နှငဴ် စုိကပ်ျ ို ဵထာဵေသာ အပင်မျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵမပီဵ 

သုေတသနြပုလုပ်နုိင်ရန်နှငဴ် အခေ ကဵေငွယူ၍ အမျာဵြပည်သူ ကည်ဴရှုေလဴလာ အပန်ဵေြဖနုိင်ရန် 

တည်ေထာင်ထာဵသညဴ်ဥယျာဉ်ကို ဆိုသည်၊ 

(ဏ) ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန် ဆိုသည်မှာ ေနရင်ဵေဒသအတွင်ဵ သဘာဝအတုိင်ဵ ေပါက်ဖွာဵ ကျက်စာဵေသာ တိရစ္ဆာန်မျာဵ၊ 

ငှက်မျာဵ၊ ပိုဵမွှာဵမျာဵ၊ ေရေနသတ္တဝါမျာဵနှငဴ် ယင်ဵတ့ုိ၏ အထီဵမျ ို ဵရည်၊ အမမျ ို ဵဥ၊ သေန္ဓေသာဵေလာင်ဵ၊ 

ဥနှင်ဴပိုဵေလာင်ဵမျာဵကုိ ဆိုသည်၊ 

(တ) သဘာဝအပင် ဆိုသည်မှာ ေနရင်ဵေဒသအတွင်ဵ သဘာဝအတုိင်ဵေပါက်ေရာက်ေသာ အပင်၊ ချု၊ဳ နွယ်၊ ဝါဵ၊ ကကမိ်၊ 

သစ်ခွ၊ မှို၊ ေရေအာက်ရိှအပင်တ့ုိနှငဴ် ယင်ဵတ့ုိ၏ မျ ို ဵေစဴမျာဵ၊ မျ ို ဵပွာဵနုိင်သည်ဴ အစိတ်အပုိင်ဵမျာဵကုိ ဆိုသည်၊ 

(ထ) ေနရင်ဵေဒသ ဆိုသည်မှာ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ သဘာဝအတုိင်ဵ ေပါက်ဖွာဵကျက်စာဵရာ နယ်ေြမနှင်ဴအပင်မျာဵ 

သဘာဝအတုိင်ဵေပါက်ေရာက်ရာ နယ်ေြမတ့ုိကုိ ဆိုသည်၊ 

(ဒ) ေဂဟစနစ် ဆိုသည်မှာ သက်ရှိသတ္တဝါမျာဵ၊ သက်မဲဴရုပ်ဝတ္တုမျာဵနှင်ဴ အပင်မျာဵသဟဇာတ ြဖစ်လျက်တည်ရှိေနသည် ဴ

သဘာဝစနစ်နှင်ဴ ယင်ဵစနစ်ေ ကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေြပာင်ဵလဲေနေသာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ဆိုသည်၊ 

(ဓ) လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် ဆိုသည်မှာ လိုင်စင်ေလျှောက်ထာဵရန်လိုအပ်သည်ဴ အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် 

ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်မျာဵကို စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ တည်ေထာင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပေဒအရ 

ထုတ်ေပဵေသာ ခွင်ဴြပုချက်ကို ဆိုသည်၊ 

(န) ြပည်ေထာင်စုသစ်မျ ို ဵမျာဵ ဆိုသည်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဳဥပေဒအရ 

ြပည်ေထာင်စုက ေကာက်ခဳရသည်ဴ သစ်ပင်သစ်မျ ို ဵမျာဵကုိ ဆိုသည်၊ 

(ပ) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵအရ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ဟု 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ကာလအပုိင်ဵအြခာဵကုိ ဆိုသည်၊ 
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(ဖ) အခွန်ရေငွမျာဵ ဆိုသည်မှာ အစုိဵရဌာနမျာဵက ြပည်သူမျာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

အြခာဵေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဳမှ သက်ဆိငု်ရာ အခွန်ဥပေဒ မျာဵနှငဴ်အညီ 

ေကာက်ခဳရရှိသည်ဴရေငွမျာဵကို ဆိုသည်၊ 

(ဗ) အြခာဵရေငွ ဆိုသည်မှာ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ အမိန့် ေ ကာ်ြငာစာမျာဵ၊ အမိန့်မျာဵ၊ 

ညွှန် ကာဵချက်မျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ဌာန၊ အဖဲွ့ အစည်ဵမျာဵက ရရှိသည်ဴေငွမျာဵကုိ ဆိုသည်၊ 

(ဘ) ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွ၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵ  သ့ုိမဟုတ် 

ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွနှင်ဴ မိမိဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွအစီအစဉ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ 

ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမျာဵကုိ ဆိုသည်၊ 

(မ) ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရက ဥပေဒနှငဴ်အညီ စီမဳခန့်ခွဲ ခွင်ဴရှိေသာ 

ြပည်ေထာင်စုအဆင်ဴဌာန၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွကို ဆိုသည်၊ 

(ယ) ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွ ဆိုသည်မှာ တုိင်ဵေဒသကကီဵ  သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်အစုိဵရက ဥပေဒနှငဴ်အညီ 

စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴရှိေသာ တုိင်ဵေဒသကကီဵ  သ့ုိမဟုတ် ြပည်နယ်အဆငဴ် ဌာန၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွကို 

ဆိုသည်။ 

 

အခန်ဵ (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်သည်- 

(က) အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်ကို တည်ေထာင်ြခင်ဵြဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်၊ 

သဘာဝေရေြမေတာေတာင်နှငဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵကို ချစ်ြမတ်နိုဵမပီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်နိုင်ရန်၊ 

(ခ) မျ ို ဵသုဉ်ဵမညဴ်အန္တရာယ်ရိှသည်ဴ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ၊ သဘာဝအပင်မျာဵနှငဴ် ယင်ဵတ့ုိ၏ ေနရင်ဵေဒသမျာဵကုိ 

ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵရန်၊ 

(ဂ) သဘာဝသိပ္ပဳဆိငု်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်၊ 

(ဃ) စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵဆုိင်ရာ ကိစ္စ ရပ်မျာဵ 

စနစ်တကျေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်၊ 

(င) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵကုိ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵ၊ 

အစုိဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵ၊ ပုဂ္ဂလိကနှငဴ် ေဒသခဳလူထုတ့ုိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

(စ) ြပည်သူလူထုအပန်ဵေြဖအနာဵယူေလဴလာနုိင်ရန်။ 

 

အခန်ဵ (၃) 

ေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 
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၄။ အစုိဵရအဖဲွ့သည်- 

(က) ြပည်နယ်အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်ေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

 

(၁) ဝန်ကကီဵ ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ြပည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

(၃) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့ အဖဲွ့ဝင် 

(၄) ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ ြပည်နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

(၅) ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ ြပည်နယ်စိုက်ပျ ို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

(၆) ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ ြပည်နယ်ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

(၇) ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ ြပည်နယ်ငါဵလုပ်ငန်ဵဦဵစီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

(၈) ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ ြပည်နယ်ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ် ြမစ်ေ ကာင်ဵမျာဵ ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတက် ေရဵဦဵစီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

(၉) ြပည်နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ ြပည်နယ်ယဉ်ေကျဵမှုနှငဴ် ြပတိကု်မျာဵဦဵစီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

(၁၀) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ြပည်နယ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန အဖဲွ့ဝင် 

(၁၁) ပါေမာက္ခ ရုက္ခေဗဒဌာန၊ ဘာဵအဳတက္ကသုိလ် အဖဲွ့ဝင် 

(၁၂) ပါေမာက္ခ သတ္တေဗဒဌာန၊ ဘာဵအဳတက္ကသုိလ် အဖဲွ့ဝင် 

(၁၃) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ြပည်နယ်သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

(ခ) လိုအပ်လျှေင် ေကာ်မတီတွင် ဒတိုယဥက္ကဋ္ဌ၊ တဲွဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵတ့ုိကုိ သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ 

(ဂ) ေကာ်မတီအဖဲွ့ဝင်မျာဵ အေရအတွက်အာဵ တုိဵချဲ့ ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနုိင်သည်။ 

၅။ ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်သည်- 

(က) ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ ကကီဵ  ကပ်ြခင်ဵ၊ 

(ခ) အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ် တည်ေထာင်ေရဵအတွက် သက်ဆိငု်ရာအစုိဵရဌာန၊ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵေပဵြခင်ဵ၊ 

(ဂ) မျ ို ဵသုဉ်ဵမညဴ်အန္တရာယ်ရိှသည်ဴ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်နှငဴ် သဘာဝအပင်မျာဵ ကာကွယ်ေရဵ အတွက ်ပညာေပဵြခင်ဵ၊ 

လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ ကကီဵ  ကပ်ြခင်ဵ၊ 
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(ဃ) သဘာဝသိပ္ပဳဆိငု်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ညှိနှိုင်ဵေပဵြခင်ဵ၊ 

(င) သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵမပီဵ ေပါင်ဵစပ် ညှိနှိုင်ဵေပဵြခင်ဵ၊ 

(စ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ အစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵ၊ 

အစုိဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵ၊ ပုဂ္ဂလိကနှငဴ် ေဒသခဳလူထု တ့ုိကုိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ။ 

 

အခန်ဵ (၄) 

အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်တည်ေထာင်ြခင်ဵ 

၆။ ဝန်ကကီဵသည်- 

(က) အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ မည်သည်ဴေဒသတွင်မဆို ဤဥပေဒ၏ရည်ရွယ်ချက် အလ့ုိငှာ 

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒ ဥယျာဉ်ကို သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်၊ 

(ခ) သစ်ေတာနယ်ေြမ သ့ုိမဟုတ် သဘာဝနယ်ေြမမှအပ အြခာဵအစုိဵရဌာန သ့ုိမဟုတ် အစုိဵရ အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခုခု၏ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုေအာက်တွင်ရှိေသာေြမတွင် ပုဒ်မခဲွ(က)အရ သတ်မှတ်တည် ေထာင်လုိပါက သက်ဆိငု်ရာအစုိဵရဌာန၊ 

အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵနှငဴ် ကကို တင်ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရ မည်၊ 

(ဂ) ပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂလိကအဖဲွ့အစည်ဵက စုိက်ပျ ို ဵလုပ်ကိငု်ခွငဴ်၊ လက်ဝယ်ထာဵခွင်ဴ၊ အသဳုဵ ြပုခွင်ဴ သ့ုိမဟုတ် 

လွှဲေြပာင်ဵခွင်ဴရိှေသာေြမတွင် ပုဒ်မခဲွ(က)အရ သတ်မှတ်တည်ေထာင်လိုပါက 

တည်ဆဲေြမသိမ်ဵယူြခင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒနှငဴ်အညီ ေြမသိမ်ဵယူေရဵအတွက် သက်ဆိငု်ရာဝန်ကကီဵ ဌာနနှငဴ် 

ကကို တင်ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ သတ်မှတ်တည်ေထာင်ရန် ရည်ရွယ်ေ ကာင်ဵကို မည်သည်ဴနယ်ေြမ၊ မည်သည်ဴနယ်နိမိတ်အတွင်ဵမဆို 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ကကို တင်ေ ကညာ ရမည်၊ 

(င) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ သတ်မှတ်တည်ေထာင်မညဴ် သက်ဆိငု်ရာနယ်ေြမေဒသရှိ အမျာဵြပည်သူ တ့ုိ၏ 

အခွငဴ်အေရဵထိခိုကန်စ်နာမှုမျာဵကုိ သတ်မှတ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵ ရန်နှင်ဴ 

နယ်ေြမသတ်မှတ်တည်ေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ဆကစ်ပ် လျက်ရှိသည်ဴ 

သက်ဆိငု်ရာအစုိဵရဌာနအဖဲွ့အစည်ဵ၏ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵပါဝင်ေသာ ပဏာမ စိစစ်ေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵ၍ 

တာဝန်ေပဵရမည်၊ 

(စ) ပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အဖဲွ့အစည်ဵက စုိက်ပျ ို ဵခွငဴ်၊ လက်ဝယ်ထာဵခွင်ဴ၊ အသဳုဵြပုခွငဴ်၊ အကျို ဵခဳစာဵခွင်ဴ၊ ဆက်ခဳခွင် ဴ

သ့ုိမဟုတ် လွှဲေြပာင်ဵပုိင်ခွငဴ်ရှိသာေြမတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခုခုက 

တည်ေထာင်ရန် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵကို အစုိဵရအဖဲွ့ နှင်ဴ ကကို တင်ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

(ဆ) အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်ဵကို ခွင်ဴြပု ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနုိင်သည်။ 



ကရင်ြပည်နယ် အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ် ဥပေဒ 
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၇။ ဝန်ကကီဵသည် အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ပုဒ်မ ၆ အရ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ 

တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်၏ ဧရိယာတစ်ခုလုဳဵကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကို ြဖစ်ေစ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်သည်။ 

၈။ ဝန်ကကီဵသည် ပုဒ်မ ၆ အရ တည်ေထာင်ထာဵသည်ဴ အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်ကို 

ကကီဵ  ကပ်ကွပ်ကဲရန်နှငဴ် အခွန်အခမျာဵေကာက်ခဳရန်အတွက် ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵကို တာဝန်ေပဵအပ်နုိင်သည်။ 

၉။ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵသည် ဝန်ကကီဵ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ်- 

(က) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ထုတ်ေပဵရမည်၊ 

(ခ) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်တွင် ေဖာ်ြပသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေဒသအတွင်ဵ သိပ္ပဳဆိငု်ရာသုေတသနြပု လုပ်ြခင်ဵ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ကည်ဴရှုေလဴလာြခင်ဵနှငဴ် အပန်ဵေြဖြခင်ဵတ့ုိကုိ စည်ဵကမ်ဵချက် မျာဵ သတ်မှတ်၍ ခွငဴ်ြပုရမည်၊ 

(ဂ) ပုဒ်မ ၆ အရ သတ်မှတ်တည်ေထာင်မညဴ် နယ်ေြမေဒသရှိ အမျာဵြပည်သူတ့ုိ၏ အခွငဴ်အေရဵ 

ထိခိုကန်စ်နာမှုမျာဵအတွက် သငဴ်ေလျာ်ေသာ အခွင်ဴအေရဵ၊ အကျို ဵခဳစာဵခွငဴ်မျာဵကုိ စီစဉ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၀။ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵသည် ပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ တည်ေထာင်လုပ်ကိငု်ြခင်ဵအတွက် ေလျှောက်ထာဵရမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကုိ ေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။ ယင်ဵသ့ုိ 

သတ်မှတ်ရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ် အညီ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် ြမှင်ဴတင်ေရဵတ့ုိအတွက် လိုအပ်သည်ဴ 

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ ကို ထညဴ်သွင်ဵသတ်မှတ်ေပဵရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၅) 

အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်တည်ေထာင်ခွငဴ် 

၁၁။ (က) အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်ကို လုပ်ငန်ဵလိုင်စင် သ့ုိမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်မရိှဘဲ 

မည်သူမျှေ တည်ေထာင်လုပ်ကိငု်ြခင်ဵမြပုရ၊ 

(ခ) အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်တည်ေထာင်လုပ်ကိငု်လုိ သူသည် လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ကို 

ြပည်နယ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ သေဘာထာဵ မှတ်ချက်ရယူ၍ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵမှတစ်ဆင်ဴ 

ေကာ်မတီသ့ုိ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵ မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ 

၁၂။ ပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ေလျှောက်ထာဵသူသည် ခွငဴ်ြပုချက်မရရိှဘဲ အပန်ဵ ေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ 

တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ် တည်ေထာင်ြခင်ဵနှင်ဴ သက်ဆိငု်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ကကို တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။ 

၁၃။ ပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခဲွ(ခ)အရ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ပဏာမ စိစစ်ေရဵအဖွဲ့သည် 

လုပ်ငန်ဵလုိအပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညတ်ွမှု ရှိ/ မရိှ စိစစ်မပီဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု အစီရင်ခဳစာအာဵ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ 

ေကာ်မတီသ့ုိ တင်ြပရမည်။ 



ကရင်ြပည်နယ် အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ် ဥပေဒ 
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၁၄။ ဝန်ကကီဵသည် အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ပုဒ်မ ၆ အရ အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် 

ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်တည်ေထာင်လုပ်ကိငု်ခွင်ဴေပဵရာတွင်- 

(က) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ခွင်ဴြပုသည်ဴအချနိ်ကာလနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ တစ်ကကိမ်လျှေင် ခွင်ဴြပုသည်ဴ ေန့ရက်မှစတင်၍ နှစ် ၃၀ 

ထက်မပုိေစဘဲ ခွင်ဴြပုနိုင်သည်၊ 

(ခ) အပန်ဵေြဖစခန်ဵြဖစ်ပါက တစ်ကကိမ်လျှေင်ဧက (၅၀)ထက်မပုိေစဘဲ ခွင်ဴြပုနုိင်သည်။ ခွင်ဴြပု ထာဵသည်ဴ အကျယ်အဝန်ဵ၏ 

(၇၅%)ကို (၃)နှစ်အတွင်ဵ အြပည်ဴအဝေဆာင်ရွက်မပီဵြဖစ်ပါက ထပ်မဳ၍ တစ်ကကိမ်လျှေင် ဧက(၅၀)ထက်မပုိေစဘဲ 

စုစုေပါင်ဵ ဧက(၂၀၀)ထ ိအကကမ်ိကကိမ် ခွင်ဴြပုနုိင်သည်၊ 

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ြဖစ်ပါက ဧက(၂၀၀)ထက်မပိုေစဘဲ ခွင်ဴြပုနုိင်သည်၊ 

(ဃ) ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်ြဖစ်ပါက ဧက (၁၀၀)ထက်မပုိေစဘဲ ခွင်ဴြပုနုိင်သည်၊ 

(င) လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ခွငဴ်ြပုြခင်ဵအတွက် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရရိှသူေပဵေဆာင်ရမညဴ် အခွန် အခကို သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ 

(စ) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရရှိသူ ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ နှစ်စဉ်ေ ကဵကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၁၅။ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ရရှိသူသည် လိုကန်ာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကုိ ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်ဵ ေပါ်ေပါက်ပါက ဝန်ကကီဵသည် 

အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ကို ကာလ အကန့်အသတ်ြဖင်ဴ ရုတ်သိမ်ဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ ြပုနုိင်သည်။ 

၁၆။ ပုဒ်မ ၉ ပဒုမ်ခွဲ(က)အရ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ရရှိသူသည်- 

(က) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵက သတ်မှတ်ေသာ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကုိ လိုကန်ာရ မည်၊ 

(ခ) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အခွန်အခမျာဵကုိ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် အညီ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင်ဴ 

ေပဵသွင်ဵရမည်၊ 

(ဂ) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ရရိှသူ ေသဆုဳဵလျှေင် ယင်ဵ၏ တရာဵဝင်ဆက်ခဳပိုင်ခွင်ဴရှိသူက 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵထဳ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၆) 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူြခင်ဵ 

၁၇။ သစ်ေတာဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလ့ုိငှာ ရှာေဖွြခင်ဵ၊ 

သက်ေသခဳပစ္စည်ဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵတ့ုိနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၈။ မမို့နယ်သစ်ေတာအရာရိှသည် အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ် အတွင်ဵ 

ေအာက်ပါြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်သူအာဵ အနည်ဵဆဳုဵ ၃၀၀၀ ကျပ်မှ အမျာဵဆဳုဵ ၅၀၀၀၀ ကျပ်ထက်မပိုေသာ 

ဒဏ်ေ ကဵေငွေပဵေဆာင်ေစရန် စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်- 



ကရင်ြပည်နယ် အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ် ဥပေဒ 

Page 8 of 11 

(က) ခွင်ဴြပုချက်မရိှဘဲ ေြမကိုတူဵဆွြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ထွန်ယက်စုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ကျူဵေကျာ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် ထိခိုကပ်ျက်စီဵေစြခင်ဵ၊ 

(ခ) အမျာဵြပည်သူ ကည်ဴရှုေလဴလာအပန်ဵေြဖခွငဴ်ြပုထာဵေသာ ေနရာသ့ုိ သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵကမ်ဵနှင်ဴမညီညတ်ွဘဲ 

ဝင်ေရာက်ြခင်ဵ၊ 

(ဂ) တာဵြမစ်ထာဵေသာ ေနရာ သ့ုိမဟုတ် အမျာဵနှင်ဴမသက်ဆိငု်ေသာေနရာသ့ုိ ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ 

ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်ဵ၊ 

(ဃ) တိရစ္ဆာန်ကို စာဵကျက်ချြခင်ဵ၊ လွှတ်ေကျာင်ဵြခင်ဵ၊ ကျူဵေကျာ်ဝင်ေရာက်ေစြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ခွငဴ်ြပုချက်မရိှဘဲ 

သယ်ေဆာင်ြခင်ဵ၊ 

(င) သဘာဝအပင်နှငဴ် စုိကပ်ျ ို ဵထာဵသညဴ်အပင်တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵကို ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ ခူဵဆွတ်ြခင်ဵ၊ ချ ို ဵဖဲဴြခင်ဵ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် 

ပျက်စီဵေစြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပျက်စီဵေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

(စ) လူအမျာဵ ကညဴ်ရှုေလဴလာရန် ေမွဵြမူထာဵသည်ဴ တိရစ္ဆာန်တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵကို ေြခာက်လှန့်ြခင်ဵ၊ 

တမင်အေနှာငဴ်အယှက်ေပဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် ထိခိုကအ်နာတရြဖစ်ေစြခင်ဵ၊ 

(ဆ) အခါအာဵေလျာ်စွာ ြပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်သည်ဴ တာဵြမစ်ချက်မျာဵအာဵ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ။ 

၁၉။ အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ရရှိသူသည်ဴ ပုဒ်မ ၁၈ ြဖငဴ် တာဵြမစ်ထာဵသညဴ် 

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကုိြဖစ်ေစ၊ စည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ြဖစ်ေစ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်သူအာဵ အေရဵယူနိုင်ရန်အတွက် 

မမို့နယ်သစ်ေတာအရာရိှထဳ တင်ြပတုိင် ကာဵရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

၂၀။ ပုဒ်မ ၁၈ အရ ချမှတ်ထာဵသညဴ်အမိန့်ကို မလိုကန်ာသူအာဵ သစ်ေတာအရာရှိက ဤဥပေဒ နှငဴ်အညီ တရာဵစဲွဆိရုမည်။ 

 

အခန်ဵ (၇) 

အယူခဳြခင်ဵ 

၂၁။ မမို့နယ်သစ်ေတာအရာရိှကချမှတ်သည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာအမိန့်ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်ဵအမိန့်ချမှတ်သည်ဴေန့ရက်မှ 

ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵထဳ မယူခဳနိုင်သည်။ 

၂၂။ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵသည် မမို့နယ်သစ်ေတာအရာရိှက ချမှတ်သည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာအမိန့်ကို အတည်ြပုြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ ြပုနုိင်သည်။ 

၂၃။ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵက ချမှတ်သည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာအမိန့်ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်ဵအမိန့်ချမှတ်သည်ဴေန့ရက်မှ 

ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵထဳအယူခဳနုိင်သည်။ 

၂၄။ ဝန်ကကီဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် အမပီဵအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၈) 

ြပစ်ဒဏ်နှငဴ်ြပစ်ဒဏ်မျာဵ 
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၂၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၈ အရ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာအမိန့်ကို လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက် လျှေင် ထုိသူအာဵ အနည်ဵဆုဳဵ 

၁ လမှ အမျာဵဆဳုဵ ၆ လအထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်ဵဆုဳဵ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်မှ အမျာဵဆဳုဵ ၅၀၀၀၀၀ ကျပ်အထိ 

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵြဖစ်ေစ ချမှတ်နိုင်သည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခဲွ(က)ပါ တာဵြမစ်ချက်အာဵ ကျူဵလွန်လျှေင် ထုိသူအာဵ အနည်ဵဆုဳဵ ၆ လမှ အမျာဵဆဳုဵ ၃ 

နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်ဵဆုဳဵ ၅၀၀၀၀၀ ကျပ်မှ အမျာဵဆဳုဵ ၂၅၀၀၀၀၀ ကျပ်အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၇။ အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်မျာဵ၏ နယ်နိမိတ်အမှတ် အသာဵ တစ်ခုခုကို ခွင်ဴြပုချက်မရိှဘဲ 

ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြခင်ဵ၊ ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ၊ ပဳုသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်ဵေစြခင်ဵနှင်ဴ တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် 

ပျက်စီဵေစရန်ြပုမူေဆာင်ရွက်သူ သ့ုိမဟုတ် အာဵေပဵကူညီသူ မည်သူကိမုဆို အနည်ဵဆုဳဵ ၁ နှစ်မှ အမျာဵဆဳုဵ ၅ နှစ်အထိ 

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်ဵဆုဳဵ ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်မှ အမျာဵဆဳုဵ ၁၅၀၀၀၀၀ ကျပ်အထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ် 

ရပ်လုဳဵြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၈။ တရာဵရဳုဵသည် ဤဥပေဒအရ တရာဵစဲွဆိတုင်ပို့ေသာ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပစ်မှု ထင်ရှာဵေတွ့ရှိလျှေင် 

သက်ဆိငု်ရာြပစ်မှုအတွက ်ချမှတ်ရမည်ဴြပစ်ဒဏ်အြပင်- 

(က) ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူေ ကာင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်၏ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဘုိဵကို သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနသ့ုိ 

ေလျာ်ေ ကဵေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်၊ 

(ခ) ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူေ ကာင်ဴ လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်ရရှိသူ၏ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဘုိဵကို လုပ်ငန်ဵ လုိင်စင်ရရှိသူသ့ုိ 

ေလျာ်ေ ကဵေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်၊ 

(ဂ) ြပစ်မှုနှင်ဴသက်ဆိငု်သည်ဴ ယာဉ်၊ တိရစ္ဆာန်၊ အြခာဵပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ကိရိယာမျာဵကုိ ြပည်သူ့ ဘဏ္ဍာအြဖစ် 

သိမ်ဵဆည်ဵရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၉) 

ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွမျာဵ ေကာက်ခဳြခင်ဵ 

၂၉။ ပဒုမ် ၆ အရ- 

(က) သစ်ေတာနယ်ေြမနှငဴ် သဘာဝနယ်ေြမမျာဵအတွင်ဵ တည်ေထာင်လုပ်ကိငု်ြခင်ဵအတွက် ေကာက်ခဳရရှိသည်ဴ 

ေြမငှာဵရမ်ဵခကုိ ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်၊ 

(ခ) သစ်ေတာနယ်ေြမနှငဴ် သဘာဝနယ်ေြမမျာဵမှအပ အြခာဵေြမမျာဵတွင် တည်ေထာင်လုပ်ကိငု် ြခင်ဵအတွက် 

ေကာက်ခဳရရှိသည်ဴ ေြမငှာဵရမ်ဵခကို ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်၊ 

(ဂ) မည်သည်ဴေြမေနရာတွင်မဆို တည်ေထာင်လုပ်ကိင်ုြခင်ဵအတွက် ေကာက်ခဳရရိှသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ လိုင်စင်ေ ကဵ၊ 

နှစ်စဉ်ေ ကဵနှင်ဴ ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုအခေ ကဵေငွမျာဵကုိ ြပည်နယ် ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်၊ 
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(ဃ) မည်သညဴ်ေြမေနရာတွင်မဆို တည်ေထာင်လုပ်ကိငု်သည်ဴ ဧရိယာအတွင်ဵမှ ထွက်ရိှသည်ဴ 

ြပည်ေထာင်စုသစ်မျ ို ဵမျာဵအတွက် ေကာက်ခဳရရိှသည်ဴ အခွန်အခနှငဴ် ေလျာ်ေ ကဵေငွမျာဵကုိ 

ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်၊ 

(င) မည်သည်ဴေြမေနရာတွင်မဆို တည်ေထာင်လုပ်ကိင်ုသည်ဴ ဧရိယာအတွင်ဵမှ ထွက်ရှိသည်ဴ 

ြပည်ေထာင်စုသစ်မျ ို ဵမျာဵမှအပ အြခာဵသစ်မျ ို ဵမျာဵအတွက် ေကာက်ခဳရရှိသည်ဴ အခွန်အခနှငဴ် ေလျာ်ေ ကဵေငွမျာဵကုိ 

ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

၂၀။ ပုဒ်မ ၁၈ အရ စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵအရ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမှ ေကာက်ခဳ ရရိှသည်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵနှငဴ် 

ေပဵေဆာင်ရေသာ ေလျာ်ေ ကဵေငွမျာဵကို ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာ ရန်ပုဳေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၁၀) 

အေထွေထွ 

၂၁။ အစုိဵရအဖဲွ့သည် အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်အတွင်ဵရှိ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ထာဵေသာ 

ေဂဟစနစ်မျာဵမှရရိှသည်ဴ ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအေပါ် အခေ ကဵေငွေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵစနစ်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၂၂။ ဤဥပေဒအရ လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရယူြခင်ဵနှငဴ် အခွန်အခမျာဵေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵသည် တည်ဆဲ ဥပေဒမျာဵအရ 

အြခာဵသက်ဆိုင်ရာဌာနအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵတွင် သေဘာထာဵမှတ်ချက်ရယူြခင်ဵ၊ လုိင်စင်ရယူြခင်ဵနှင်ဴ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵမျာဵမှ 

ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴမရှိေစရ။ 

၂၃။ ဤဥပေဒအရ တရာဵစဲွဆိရုာတွင် ဝန်ကကီဵ၏ ကကို တင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရယူရမည်။ 

၂၄။ ဤဥပေဒအရ တရာဵစဲွဆိတုင်ပို့ေသာ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ေသခဳပစ္စည်ဵ သည် တရာဵရဳုဵေရှ့သ့ုိ 

တင်ပို့ရန်မလွယ်ကူေသာ ပစ္စည်ဵြဖစ်ပါက ယင်ဵသက်ေသခဳပစ္စည်ဵကို တရာဵရဳုဵေရှ့သ့ုိ တင်ပ့ုိရန်မလုိဘဲ မည်ကဲသ့ုိဴ 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေ ကာင်ဵ အစီရင်ခဳစာ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိငု်ရာအြခာဵစာရွက်စာတမ်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵြဖငဴ် 

တင်ြပနုိင်သည်။ ယင်ဵသ့ုိတင်ြပ ြခင်ဵကို တရာဵရဳုဵသ့ုိ သက်ေသခဳပစ္စည်ဵတင်ြပဘိသကဲဴသ့ုိ မှတ်ယူကာ 

သက်ဆိငု်ရာတရာဵရဳုဵက ဥပေဒနှင်ဴအညီ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵြပုရမည်။ 

၂၅။ ဤဥပေဒအရ စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် အေရဵယူသည်ဴအမှုတွင်ြဖစ်ေစ၊ တရာဵစဲွဆိသုည်ဴ အမှုတွင်ြဖစ်ေစ 

အေရဵယူြခင်ဵခဳရသူသည် ဖမ်ဵဆီဵရမိေသာ သက်ေသခဳပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ တရာဵဝင်ပိုင်ဆိုင်ေ ကာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

တရာဵဝင်လက်ဝယ်ထာဵခွင်ဴရှိေ ကာင်ဵ သက်ေသြပရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

၂၆။ ဤဥပေဒအရ အေရဵယူပုိင်ခွင်ဴရှိသည်ဴြပစ်မှုမျာဵအာဵ ရဲအေရဵယူပိုင်ခွင်ဴရှိေသာ ြပစ်မှုမျာဵ အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၂၇။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵသည် ေအာက်ပါ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵကုိ 

ကျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွက်နိုင်သည်- 

(က) အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်တစ်ခုချင်ဵစီအလိုက် ကကီဵ  ကပ်ကွပ်ကဲရန် 

သက်ဆိငု်ရာသစ်ေတာ အရာရိှအာဵ လွှဲအပ်တာဝန်ေပဵနုိင်သည်၊ 



ကရင်ြပည်နယ် အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှငဴ် ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ် ဥပေဒ 
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(ခ) လုပ်ငန်ဵလုိင်စင်အခွန်အခနှငဴ် နှစ်စဉ်ေ ကဵမျာဵေကာက်ခဳရန် သက်ဆိငု်ရာသစ်ေတာအရာရိှ အာဵ 

တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

၂၈။ ဤဥပေဒအရ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနက ရရန်ရှိေသာ ေငွမျာဵကို ေြမခွန်မေြပ ကျန်ေငွြဖစ်ဘိ သကဲဴသ့ုိ အရေကာက်ခဳရမည်။ 

ဤကိစ္စအလို့ငှာ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵက တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ သက်ဆိငု်ရာသစ်ေတာအရာရိှသည် 

တည်ဆဲဥပေဒမျာဵအရ ေကာ်လိေတ္တာ်အရာရိှ၏ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ မျာဵကုိ ကျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၂၉။ ဤဥပေဒမြပဋ္ဌာန်ဵမီ တည်ေထာင်ထာဵေသာ အပန်ဵေြဖစခန်ဵမျာဵ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင်ဴ ရုက္ခေဗဒဥယျာဉ်သည် 

ဤဥပေဒနှင်ဴ အကျုဳဵဝင်ေစရမည်။ 

၃၀။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကကီဵသည် အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် လုိအပ်ေသာနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵကုိ 

ထုတ်ြပန်နိုင်သည်၊ 

(ခ) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵသည် ဝန်ကကီဵ၏သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ မျာဵကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်၊ 

(ဂ) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵသည် စီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ လိုအပ်ေသာ အမိန့်နှငဴ် ညွှန် ကာဵချက်မျာဵကို 

ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်။ 

 
 (ပုဳ) နန်ဵခင်ေထွဵြမင်ဴ 

 ဝန်ကကီဵချုပ် 

 ကရင်ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ 


