
 

 ြပညေ်ထာင်စသုမတြမန်မာုိင်ငံေတာအ်စိုးရ 

 အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစအ်ကာအကွယေ်ပးေရးဆိုင်ရာဗဟိုေကာ်မတီ 

 အမနိ်ေကာြ်ငာစာအမှတ ်  ၂၆၇/ ၂၀၁၉ 

 ၁၃၈၁ ခုစှ၊်  နယုန်လြပည့်ေကျာ်  ၁၁   ရက် 

 (၂၀၁၉ ခုစှ၊်   ဇွန်လ  ၂၈  ရက်) 
  

 အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစအ်ကာအကယွေ်ပးေရးဆိုင်ရာဗဟိုေကာ်မတီသည် အပင်မျ ိးသစ ်

အကာအကွယေ်ပးေရးဥပေဒ ပဒုမ် ၄၄ ပဒုမ်ခွဲ (ခ) တင်ွ အပ်င်ှးေသာ လုပ်ပိုင်ခင့်ွကုိကျင့်သံုး၍ 

ြပညေ်ထာင်စုအစိုးရ စိုကပ်ျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးငှ့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတူညခီျက် 

ြဖင့် သတမ်တ်ှထားေသာအခေကးေငွများကုိ သရိှိလုိကန်ာုိင်ရန ် အပင်မျ ိးသစက်ာကွယခွ်င့် 

အခွင့်အေရးရရိှရန် ေလာကထ်ားသူကေပးေဆာင်ရမည့် အခေကးေငွဆိုင်ရာအမနိ်ေကာ်ြငာစာ 

ကို ထုတြ်ပန်လုိကသ်ည်- 

 (၁)  အပင်မျ ိးေမးွြမသူ၏ ရပိုင်ခင့်ွအခွင့်အေရးအတွက ် အပငမ်ျ ိးသစ်အား ကာကွယ် 

ခင့်ွ ေလာက်ထားြခင်း၊ သီးှံအမျ ိးအစားအလုိက ် အပင်မျ ိးသစ် ဟတ်ု၊ မဟုတ ်

စစေ်ဆးြခင်းများှင့်သကဆုိ်ငသ်ည့် အခေကးေငမွျားကုိ ပးူတွဲပုံစံ (၁) ပါအတိုင်း 

ေပးေဆာင်ရမည်။ 

 (၂)  အပင်မျ ိးသစက်ာကယ်ွခွင့် အခွင့်အေရးရရိှပးီေနာက ် ဆက်လက်ထိနး်သိမး်ရန ်

ေပးေဆာင်ရမည့် အခေကးေငွများကုိ ပးူတွဲပုံစံ (၃) ပါ သးီှံအမျ ိးအစားကို 

မတူည်၍ ပုံစ ံ(၂) ပါအတုိငး် ေပးေဆာင်ရမည။် 

  
 

                                                                         ဥကဌ 

                               အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစအ်ကာအကယ်ွေပးေရးဆုိင်ရာဗဟုိေကာမ်တီ 

စာအမှတ ်၊ PVP /၂၀၁၈-၂၀၁၉ / ၁၉၀၆ 

ရကစ်ွဲ ၊ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ဇွန်လ (၂၈)  ရက် 

ြဖန်ေဝြခင်း 

ြပညထဲ်ေရးဝန်ကးီဌာန 

စိုကပ်ျ ိးေရး၊ေမးွြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကးီဌာန 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထိနး်သိမး်ေရးဝန်ကးီဌာန 

  



 

၂ 

စမီကံနိး်င့်ှဘာေရးဝန်ကီးဌာန 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲုံးများအားလံုး 

အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစအ်ကာအကွယေ်ပးေရးဆိုင်ရာဗဟိုေကာ်မတီဝင်များအားလံုး 

ဤဝန်ကးီဌာနရိှဦးစးီဌာနအားလံုးင့်ှတကသုိလ်များ 

အပင်မျ ိးသစစ်စေ်ဆးြခင်းဆိုင်ရာနညး်ပညာေကာ်မတဝီင်များ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ်စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစးီမှးများ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ်စိုကပ်ျ ိးေရးမျ ိးေစ့တာဝနခံ်များ 

  

 

 အမနိ်အရ  

 

 

 

   (ုိင်ကညဝ်င်း) 

 အတွင်းေရးမှး 

  အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစအ်ကာအကယွေ်ပးေရးဆိုင်ရာဗဟိုေကာ်မတီ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ပုံစ ံ( ၁ ) 

အပင်မျ ိးေမးွြမသူမှ အပင်မျ ိးသစအ်ား ကာကွယခွ်င့် ေလာက်ထားြခင်းှင့် အပင်မျ ိးသစ် ဟုတ၊် 

မဟတု ်စစေ်ဆးြခင်းများေဆာင်ရကရ်နအ်တွက် ေပးေဆာင်ရမည့်အခေကးေငွများ 

စဉ် အေကာင်းအရာ သင့်ေငွ (US$) မတှခ်ျက် 

၁ မတှပ်ုံတငေ်ကး(Registration) 50  

၂ ေလာက်ထားစဉေ်ပးသင်ွးရမည့်ပမာဏ 

Application Fee 

30  

၃ စမး်သပက်က်ွေဆာငရ်က်ရနေ်လာက်ထားခ (Application 

for demanding of trial) 

83  

၄ မျ ိးသစ် ဟတ်ု၊ မဟုတ် စစေ်ဆးခ (Examination Fee)  

- စာရက်စာတမး်ေကး(Documentation) 

- ထူးြခားမ၊ ညီညာမ၊ တည်ငိမမ် ရိှ/ မရိှ စစေ်ဆးြခင်း(DUS 

Testing) 

 

45 

500 

 

၅ ဦးစားေပးေတာင်းဆိုရာတင်ွ ေလာက်ထားစဉေ်ပးသင်ွးရမည့် 

ပမာဏ(Application for Priority claiming) 

20  

၆ အများြပည်သသူိရိှရန်အတွက် ထုတြ်ပနရ်ာတင်ွ ေပးေဆာင ်

ရမည့် အခေကးေငွ (Publication of the application for 

public inspection) 

100  

၇ အေကာင်းတစစ်ုံတစ်ရာေကာင့် စမး်သပက်ကွ် ြပနလ်ည်

ေဆာင်ရက်ရန် ေတာင်းဆိုြခင်းအတက်ွ ေပးသွင်းရမည့်ပမာဏ

(Demand for retrial) 

250  

၈ အသအိမှတ်ြပလက်မတှ်ထုတ်ေပးြခင်း (Issue) 

-Electronic file ြဖင့် ထုတေ်ပးြခင်း(Issue by electronically) 

-စာရကစ်ာတမး်ြဖင့် ထုတေ်ပးြခင်း(Issue by document) 

 

5 

10 

 

 

မတှခ်ျက်။ (၁) ေပးေဆာင်ချနိတွ်င် အေမရိကနေ်ဒလာင့်ှ တနဖ်ိုးတညူေီသာ ြမနမ်ာကျပ်ေငွ 

ြဖင့် ေပးေဆာင်ေစရမည။်  

 

 

 

 



 

ပုံစံ ( ၂) 

အပင်မျ ိးသစအ်ားကာကွယ်သည့် အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အသိအမတှြ်ပလကမ်တှရ်ရှိပးီ 

ေနာက် ဆကလ်ကထိ်နး်သမိး်ရန ်ေပးေဆာင်ရမည့်အခေကးေငွများ 

 

အသိအမတှြ်ပလကမ်တ်ှရရှိပးီေနာကှ်စမ်ျား ှစစ်ဉေ်ကး (US$) 

 အပုစ်ု (၁) အပုစ်ု (၂) အပုစ်ု (၃) 

(၂) စှမ်ှ (၅) စှ် ၁၅၀ ၇၀ ၇၀ 

(၆) စှမ်ှ (၁၀) စှ် ၂၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

(၁၁) စှမ်ှ (၁၅) စှ် ၃၀၀ ၁၂၀ ၁၂၀ 

(၁၆) စှမ်ှ (၂၀) စှ် ၄၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀ 

(၂၁) စှမ်ှ (၂၅) စှ် ၅၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ပုံစံ(၃) 

ှစစ်ဉေ်ကးေပးေဆာင်ရနအ်တကွအု်ပစ်အုလိုကပ်ါဝင်သည့်သးီံှများ 

 

အပုစ်ု (၁) 

ဟင်းသးီဟင်းရက်ှင့် 

သစသ်းီဝလ၊ံ ပနး်မာနအု်ပစ် ု

အပုစ်ု (၂) 

ံှစား၊ ဆီထကွ၊် ပမဲျ ိးစုံှင့် 

စကမ်ကနု်ကမး်သီးံှအပုစ်ု 

အပုစ်ု (၃) 

ှစရ်ည်ှပင်၊ ွယပ်င်များှင့် 

သစေ်တာသစပ်င်များှင့် 

ြမက်မျ ိးရင်းဝင်များ 

ဥပမာ - 

ခါကျက်ဥ၊ မနုလ်ာဥ၊ မနုည်င်းရက်၊

မနုည်င်းမနု်လာထပု၊် ဆလပ၊် 

ငတု၊် ခရမး်ချဉ်၊ ခရမ်းသီး၊

အာလူး၊ ဘးူ၊ ေရဖုံ၊ သခာွး၊ ဖရဲ၊ 

သခာွးေမး၊ ကကဟ်င်းခါး၊

ုံးပတီ၊ ပတဲိုင်ေထာင်၊ မာလကာ၊

သစေ်တာ်၊ ကဝီ၊ီ ငှး်ဆီ၊ ဂမာ၊

လီလီ၊ င်ှးပနး်၊ သစခ်၊ွ ကျးလစ၊်

ကာေနးရှငး် 

ဥပမာ - 

စပါး၊ ေြပာင်း၊ ဂျံ၊ ြမင်းစားဂျံ၊

မေုယာစပါး၊ လူး၊ ဆတ၊်

ပတီဲစမိး်၊ မတပ်၊ဲ ကလုားပ၊ဲ

ပပဲပု၊် ပလွဲမ်း၊ ဟင်းစားပဲပပု၊်

စားေတာ်ပ၊ဲ ေြမပ၊ဲ မှး်၊ ေနကာ၊

ဆီမုံညင်း၊ ပနး်မှး်၊ က၊ံ ဝါ၊ 

ဂုနေ်လာ်၊ ချဉ်ေပါင်ေလာ၊်

ပေီလာပနီံ 

 

ဥပမာ - 

နဂါးေမာက်၊သရက်၊စပျစ်၊ 

ဆီအန်ုး၊ရာဘာ၊ေကာ်ဖ၊ီလကဖ်

က်၊ကယ်ပ၊ဲဒူးရင်း၊ကေဲကာ၊ြမ

က်မျ ိးရငး်ဝင်များ 

 

 

 

 

 

 

 


