
ြပည်ေထာင်စသုမတြမနမ်ာုိင်ငံေတာ် 

အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစ ်အကာအကွယ်ေပးေရးဆုိငရ်ာ ဗဟိုေကာမ်တီ 

အမနိ်ေကာြ်ငာစာအမှတ ်          /၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုစှ၊် ဝါဆုိလြပည့်ေကျာ်    ၇   ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစှ၊်ဇူလုိင်လ   ၂၃  ရက်) 
 

အပင်မျ ိးသစစ်စေ်ဆးြခင်းဆုိင်ရာနည်းပညာေကာ်မတဖီွဲစည်းြခင်း 

၁။ အမျ ိးသား အပင်မျ ိးသစအ်ကာအကွယေ်ပးေရးဆိုင်ရာ ဗဟုိေကာ်မတသီည် အပင်မျ ိး 

သစ်အကာအကွယေ်ပးေရးဥပေဒ ပဒုမ်၇  ပဒုမ်ခွဲ(ဃ) င့်ှ ပဒုမ် ၄၄ ပဒုမ်ခွဲ(ခ)တိုအရ အပ်င်ှး 

ထားေသာ လုပပ်ိုင်ခင့်ွများကုိကျင့်သုံး၍ အပင်မျ ိးသစစ်စေ်ဆးြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာေကာမ်တီ    

ကို ေအာက်ပါအတိုင်းဖွဲစညး်လုိကသ်ည် - 
 

(က)     န်ကားေရးမှးချပ် ဥကဌ 
 စိုကပ်ျ ိးေရးသေုတသနဦးစးီဌာန 
 

(ခ) န်ကားေရးမှးချပ် ဒတုယိဥကဌ 
 စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစီးဌာန 

 

(ဂ) ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ် (နည်းပညာ) အဖွဲဝင် 
 စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစီးဌာန 
 

(ဃ) ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ် (တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်) အဖွဲဝင် 
 စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစီးဌာန 
 

(င) န်ကားေရးမှး  အဖွဲဝင် 
 စပါးင့်ှအြခားှံစားသးီှံဌာနခွဲ  
 စိုကပ်ျ ိးေရးသေုတသနဦးစးီဌာန 
 

(စ) န်ကားေရးမှး အဖွဲဝင် 
 ဆထွီက်င့်ှပမဲျ ိးစုံသးီှံဌာနခဲွ 
 စိုကပ်ျ ိးေရးသေုတသနဦးစးီဌာန 
 

(ဆ) န်ကားေရးမှး အဖွဲဝင် 
 စကမ်သီးှံ၊ဟငး်သီးဟင်းရက်င့်ှသစ်သးီဝလံဌာနခဲွ 
 စိုကပ်ျ ိးေရးသေုတသနဦးစးီဌာန 
 

(ဇ) န်ကားေရးမှး အဖွဲဝင် 
 ဇဝီနညး်ပညာ၊ မျ ိးေစ့ဘဏ်င့်ှ သီးှံကာကယွေ်ရးဌာနခဲွ 
 စိုကပ်ျ ိးေရးသေုတသနဦးစးီဌာန 
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(ဈ) န်ကားေရးမှး အဖွဲဝင် 
 ဝါငှ့်ပုိးချည်ပညာေပးေရးင့်ှနညး်ပညာဖွံဖိးေရးဌာနခဲွ 
 စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစီးဌာန 
(ည) န်ကားေရးမှး အဖွဲဝင် 
 ေရာဘ်ာင့်ှေကာ်ဖသီးီှံနညး်ပညာေပးေရးင့်ှ 
 နညး်ပညာဖွံဖိးေရးဌာနခဲွ၊ စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစးီဌာန 
  

(ဋ) န်ကားေရးမှး အဖွဲဝင် 
 စှရှ်ညပ်င်များပညာေပးေရးင့်ှနညး်ပညာဖွံဖိးေရးဌာနခဲွ 
 စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစီးဌာန 
  

(ဌ) ပါေမာက             အဖွဲဝင် 
 အပင်မျ ိးေမးွြမေရး၊ဇီဝကမေဗဒင့်ှေဂဟေဗဒဌာန 
 ေရဆင်းစိုကပ်ျ ိးေရးတကသိုလ်  
 

(ဍ) ပါေမာက              အဖွဲဝင် 
 ဥယျာဉ် ခသံးီှံင့်ှ စိုကပ်ျ ိးဇဝီနည်းပညာဌာန 
 ေရဆင်းစိုကပ်ျ ိးေရးတကသိုလ်  
 

 (ဎ) န်ကားေရးမှး            အဖဲွဝင် 
  မျ ိးေစ့ဌာနခွဲ 
  စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစီးဌာန 

 

 (ဏ) န်ကားေရးမှး           အဖဲွဝင် 
 ဉယျာဉ်/ဇီဝဌာနခဲွ 

  စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစီးဌာန 
 

 (တ) န်ကားေရးမှး           အဖဲွဝင် 
  သစေ်တာသေုတသနဌာန 
  သစေ်တာဦးစးီဌာန 

 သယံဇာတှင့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထိနး်သိမး်ေရးဝန်ကးီဌာန 
 

(ထ) န်ကားေရးမှး           အဖဲွဝင် 
 ဖွံဖိးေရးသုေတသနဌာနခဲွ 
 ငါးလုပင်န်းဦးစးီဌာန 
 

 (ဒ) ြပငပ်ကမး်ကျင်ပညာရှင်တစ်ဦး           အဖဲွဝင် 
  အပငမ မ မ သတစဦ ( ကယပင/ကမဏလပငန )      

 (ဓ) ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်       အတင်ွးေရးမှး 
 စိုကပ်ျ ိးေရးသေုတသနဦးစးီဌာန 
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 (န) သေုတသနအရာရိှ တွဲဖက်အတင်ွးေရးမှး 
  အပင်မျ ိးသစအ်ကာအကယွေ်ပးေရးဌာနစ ု  
  စိုကပ်ျ ိးေရးသေုတသနဦးစးီဌာန 
 
၂။ အပင်မျ ိးသစစ်စေ်ဆးြခင်းဆိုင်ရာနညး်ပညာေကာ်မတ၏ီ လုပင်န်းတာဝနမ်ျားမှာ ေအာက်ပါ 
အတုိငး်ြဖစပ်ါသည်- 

(က)အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစ ် အကာအကွယ်ေပးေရးဆုိငရ်ာဗဟိုေကာမ်တီ၏ တာဝန် 

ေပးချက်အရ အသအိမတ်ှြပလက်မတှရ်ရိှရနေ်လာက်ထားလာေသာ အပင်မျ ိးသစက်ို 

ေအာက်ပါအချက်များေပတင်ွအေြခခံ၍ စစေ်ဆးပးီ စစိစ်ေတွရိှချက်များကို စာတမး် 

ြပစ၍ုသေဘာထားမှတ်ချက်င့်ှအတ ူ အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစအ်ကာအကယွေ်ပးေရး 

ဆိုင်ရာဗဟုိေကာ်မတီသို တင်ြပရမည်။ 

  (၁)ကာကွယသ်ည့် အခွင့်အေရးရရိှရန် ေလာက်ထားလာေသာ အပင်မျ ိးသစသ်ည် 

ဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀ ပဒုမ်ခွဲ(က)ပါသတမ်တ်ှချက်များအတိုင်း မျ ိးအသစ် ဟုတ်/မဟုတ ် 

(၂)အပင်မျ ိးသစအ်ြဖစ် ေလာကထ်ားလာေသာ အပင်မျ ိးသည် အများလကခံ် 

သိရိှထားသည့် အြခားမည့်သည့်မျ ိးများင့်ှမဆုိ သသိာစာွကဲွြပားြခားနားသည့် 

ထူးြခားေသာ လကဏာရိှ/မရိှ 

 (၃)အပငမ်ျ ိးသစအ်ြဖစေ်လာက်ထားလာေသာအပင်မျ ိးသညစ်ိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ် 

ရာတင်ွ ပတ်ဝနး်ကျင်ေကာင့်ြဖစေ်ပိုင်သည့် ကွဲလဲွချက်များမှအပကျန် ထူးြခား 

သည့် လကဏာများကုိ ညညီာစွာေဖာ်ြပိုင်ြခင်းရိှ/မရိှ  

(၄)အပငမ်ျ ိးသစအ်ြဖစ် ေလာက်ထားလာေသာ အပင်မျ ိးသည် သားဆက် အဆင့် 

ဆင့် မျ ိးပာွးရာတွင် ယင်း၏ထူးြခားေသာ သင်ွြပင်လကဏာများကုိ တည်ငမိစ်ာွ 

ေဖာ်ြပိုင်ြခငး် ရိှ/ မရိှင့်ှ 

(၅)အပင်မျ ိးသစ်ကို အမည်ေပးရာတင်ွသတမ်ှတ်ချက်များင့်ှအညီ အမည်ေပး 

ြခင်း ရိှ/ မရိှင့်ှ အပင်မျ ိးသစသ်ည် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ ဗဇီမျ ိးစုံမျ ိးကွဲ 

များကုိ ထိခိုက်ိုင်ြခင်း ရိှ/မရိှ တိုကုိ စစေ်ဆးရမည။် 

 (ခ)အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစ် အကာအကယ်ွေပးေရးဆုိင်ရာဗဟိုေကာမ်တီ အတည် ြပပးီ 

ေသာ အပင်မျ ိးသစမ်ျားကုိ မျ ိးမတ်ှပံုတင်စာရငး်တွင် မတ်ှတမ်းတင်ပီး အများြပည်သသူရိှိ 

ိုင်ရန် အခါအားေလျာစ်ာွထုတ်ြပန် ေကညာေပးရမည။် 

 (ဂ)အပင်မျ ိးသစ် ဟတ်ု/မဟတ်ု စစ်ေဆးရာတွငအ်သုံးြပသည့် လမး်နစ်ာအုပ် (Test 

Guide Line)များတွငပ်ါဝငသ်ည့် သးီှံအရည်အချင်းလကဏာများ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း 

လုပင်န်း၊ မျ ိးသစ် ဟတ်ု/မဟတ်ု စစေ်ဆးသည့် စမး်သပ်ကက်ွဆိုင်ရာ နည်းပညာများကုိ 

အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ အပင်မျ ိးသစအ်ကာအကွယေ်ပးေရးအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် ညိငး်၍ 

အေကာင်အထည်ေဖာြ်ခင်းလုပင်နး်များကို ေဆာင်ရကရ်မည်။ 
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 (ဃ)အပင်မျ ိးသစအ်ကာအကယ်ွေပးေရးဥပေဒင့်ှအညီ သကဆုိ်ငရ်ာလုပင်နး်များ လုပက်ိုင် 

ေဆာင်ရကရ်န်လုိအပသ်ည့် မတှတ်မ်းများအားလံုးကို ထိနး်သိမ်းထားရိှရမည။် 

 

 

 

                                                                         ဥကဌ 

                                အမျ ိးသားအပငမ်ျ ိးသစ်အကာအကွယ်ေပးေရးဆုိင်ရာဗဟုိေကာ်မတီ 

 

စာအမှတ ်၊ PVP /၂၀၁၈-၂၀၁၉ / 

ရကစ်ွဲ ၊ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ဇူလုိင်လ ( ၂၃ )  ရက် 

ြဖန်ေဝြခင်း 

 

ိုင်ငံေတာသ်မတုံး 

သမတဦးစးီုံး 

ဒတုယိသမတ(၁)ဦးစးီုံး 

ဒတုယိသမတ(၂)ဦးစးီုံး 

ြပညေ်ထာင်စအုစိုးရအဖွဲုံး 

ြပညေ်ထာင်စလုတေ်တာ်ုံး 

ြပညသ်ူလတေ်တာ်ုံး 

အမျ ိးသားလတ်ေတာ်ုံး 

ြပညေ်ထာင်စတုရားလတေ်တာခ်ျပ ်

ိုင်ငံေတာဖ်ွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံုံး 

ြပညေ်ထာင်စေုရးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ုံး 

ြပညေ်ထာင်စဝုန်ကီးဌာနအားလံုး 

ြပညေ်ထာင်စေုရှေနချပ်ုံး 

ြပညေ်ထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပညေ်ထာင်စရုာထူးဝန်အဖွဲုံး 
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ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စံုီး 

တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲုံးများအားလံုး 

ြမနမ်ာုိင်ငံေတာဗ်ဟိုဘဏ် 

သက်ဆိုင်ရာပဂုိလ်များ 

န်ကားေရးမှးချပ်                                          ြမနမ်ာုိင်ငံြပနတ်မ်းအပိုင်(၁)တင်ွ 

ပုံှိပေ်ရးင့်ှထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန                         ထည့်သွင်းေကာြ်ငာေပးပါရန။် 

ဤဝန်ကးီဌာနရိှဦးစးီဌာနအားလံုး 

                                       အမနိ်အရ 

 

 

                                                                         

 (ိုင်ကညဝ်င်း) 

 အတင်ွးေရးမှး 

                                အမျ ိးသားအပင်မျ ိးသစအ်ကာအကွယေ်ပးေရးဆုိင်ရာဗဟုိေကာ်မတီ 
                                                                                                                                       
 
 
 


