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မာတိကာ
စဉ်

စာမျက်နှာ

၁။

နိဒါန်း

၁

၂။

အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက်

၁

၃။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့အပိင် သစ် တာတည် ထာင်နိင်သည့် နရာ

၂

ဒသများ
၄။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့အပိင် သစ် တာတည် ထာင်ရန် ခွင့်ြပုမည့်

၂

နရာ ဒသများ
၅။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့အပိင် သစ် တာတည် ထာင်ခွင့် လ ာက်ထား

၂-၃

ြခင်း
၆။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့အပိင် သစ် တာတည် ထာင်ရန် ြမခွဲ ဝ

၃

ချထားြခင်း
၇။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့အပိင် သစ် တာတည် ထာင်ရန် အတွက်

၃

ြမအသးချခွင့်ြပုသည့်ကာလ
၈။
၉။

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ စီမချက် ရးဆွဲြခင်း
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့အပိင် သစ် တာတည် ထာင်ခွင့် လက်မတ
ှ ်

၁၀။

သစ် တာဦးစီးဌာန၏ ကူညီပ့ပိးမ

၁၁။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တ ရားများ

၁၂။

တားြမစ် သာလပ်ငန်းများ

၁၃။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့အပိင် သစ် တာမှထွက်ရှိသည့် သစ် တာထွက်

၃
၄
၄
၄-၅
၅
၅-၆

ပစ္စည်းများကိ အသးြပုြခင်း
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။

ရန်ပ ငွ
ဈးနန်းသတ်မတ
ှ ြ် ခင်း
အ ရာင်း ြပစာများ
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့အပိင် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ သယ်ယူ

၆
၆
၇
၇

ရ ့ ြပာင်းခွင့်
၁၈။

ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ

၁၉။

မှတ်တမ်းများ

၂၀။

အစီရင်ခစာများ

၂၁။

နာက်ဆက်တွဲများ

၇
၇-၈
၈
၉-၁၄

1
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်းဆိင်ရာ
ညန် ကားချက်များ
(Community Forestry Instructions)
သစ် တာဦးစီးဌာန၊ ကညာချက်အမှတ်-(၁/ ၉၅)
၁၃၇၅ ခနှစ်၊ နတ် တာ်လဆန်း (၁၀)ရက်
(၁၉၉၅ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်
နိဒါန်း
၁။

နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်မအ ပ

အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်၊ သဘာဝဝန်းကျင်

တည် ငိမမ
် နှင့် ဂဟစနစ်မ တမကိ ြပန်လည်ရရှိ စရန်နှင့် ဒသခြပည်သူလူထ၏ အ ြခခ စားဝတ်
န ရးလိအပ်ချက်များကိ ြဖရှင်းရာ၌ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စရန်အတွက်ြပည်သူလူထ၏တက် ကစွာ
ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်မြဖင့် သစ် တာမရှိ သာ
သစ် တာများ ပျက်စီးြပုန်းတီးသွား သာ

နရာများတွင် သစ် တာတည် ထာင်ရန်နှင့်

နရာများတွင် သစ် တာြပန်လည် ြပုစပျိုး ထာင်ရန်

အလျင်အြမန်လအပ်
ိ
န ပီြဖစ်၍ ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်းဆိင်ရာညန် ကားချက်
များ (Community Forestry Instructions) ကိ ထတ်ြပန်ြခင်းြဖစ်သည်။
အဓိပ္ပါယ် ဖာ်ြပချက်
၂။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်း (Community Forestry) ဆိသည်မှာ

ဒသခြပည်သူများ ကိယ်တိင်ကိယ်ကျ ပါဝင်ပတ်သက်သည့်

အာက် ဖာ်ြပပါလပ်ငန်းများကဲ့သိ ့

သစ် တာလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် ကိဆိလိသည်-

ဒသခြပည်သူလူထ လိအပ်ချက်ြဖစ် သာ ထင်းနှင့် အြခားသစ် တာထွက် ပစ္စည်းများ
မလ လာက်သည့် ဒသများတွင် သစ် တာအပ်များ ထူ ထာင်ြခင်း

-

အစားအစာ၊ လူသးပစ္စညး် နှင့် ဝင် ငွရရှိ စရန်အတွက် လယ်ယာအဆင့်တွင် သစ်ပင်များ
စိက်ပျိုးြခင်းနှင့် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ ထတ်ယူအသးချြခင်း။

၃။

ဒသဖွ ဖ
့ ိုးမကိ ြဖစ် ပ စရန်

ဆာင်ရွက်သည့် သစ် တာလပ်ငန်းများနှင့် သစ်အ ြခခ

စက်မလပ်ငန်းများအတွက် တည် ထာင်သည့် အ ကီးစား သစ် တာလပ်ငန်းများသည်
ြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်း မဟတ်ပါ။

ဒသခ

2
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်နိင်သည့် နရာ ဒသများ
၄။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင်

သစ် တာများကိ

အာက် ဖာ်ြပပါ

နရာ ဒသများတွင်

တည် ထာင်နိင်သည်။
(က) နိင်င တာ်အစိးရ၏ ခွင့်ြပုချက်ရရှိလ င်

ကိုးဝိင်း၊

ကိုးြပင် ကာကွယ် တာနှင့်

အစိးရက စီမခနခ့် ခ
ဲွ င
ွ ရ
့် ိှ သာ ြမများ။
(ခ)

သစ် တာဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လက်ရှိတည် ထာင်
ထား သာ ကျးရွာပိင် ထင်းစိက်ခင်း
(Village-owned Firewood plantation) များ။

(ဂ)

ပိင်ရှင်၏ သ ဘာတူခွင့်ြပုချက် ရရှိ သာ ပဂ္ဂလက
ိ ပိင် ြမများနှင့် အစိးရအဖွဲ ့အစည်း
များ (သိ ့မဟတ်) အစိးရ မဟတ် သာ အဖွဲ ့အစည်းများ ပိင်ဆိင်သည့် ြမများ။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ရန် ခွင့်ြပုမည့် နရာ ဒသများ
၅။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာများ တည် ထာင်ရန်အတွက်

အာက် ဖာ်ြပပါ

နရာ

ဒသများကိ ခွင့်ြပုမည်ြဖစ်သည်။
(က) သဘာဝ တာများ ပျက်စးီ ြပုန်းတီး ပီး သဘာဝအ လ ာက် ြပန်လည်ြဖစ်ထွန်းရန်
ခက်ခဲ သာ နရာ ဒသများ။
(ခ)

ဒသလိအပ်ချက်အတွက် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ ထာက်ပ့နိင် သာအလားအလာ
ရှိသည့် နရာ ဒသများ။

(ဂ)

ြမနှင့် ရအရင်းအြမစ်များကိ ထိန်းသိမ်းရန် လိအပ်သည့် ဒသများ၌ ဒသခြပည်သူ
အစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန် သင့် လျာ် သာ နရာများ။

(ဃ) အ ကာင်း ကာင်း ကာင့်

ဒသခလူထက စီမအပ်ချုပ်လပ်ကင်
ိ သင့် သာ သဘာဝ

တာများ။
(င)

အစဉ်အလာအရ ဒသခလူထက စီမအပ်ချုပ်လပ်ကိင်လာခဲ့ သာ သစ် တာ ြမများ။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ခွင့် လ ာက်ထားြခင်း
၆။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်လိ သာ အိမ် ထာင်စများသည် အသးြပု

သူများအဖွဲ ့ (Users’ Group) ကိ ဖွဲ ့စည်းရမည်။
၇။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည် ၎င်း၏အဖွဲ ့ဝင်များထဲမှ အများဆန္ဒြဖင့် စီမအပ်ချုပ်မ ကာ်မတီ

(Management Committe) ကိ ဖွဲ ့စည်းရမည်။ ယင်း ကာ်မတီတွင် ဥက္က ဌ၊ အတွင်း ရးမှူးနှင့်
အဖွဲ ့ဝင်သးဦးပါဝင်ရမည်။

3
၈။

စီမအပ်ချုပ် ကာ်မတီ၊ ဥက္က ဌသည် အသးြပုသူများအဖွဲ ့ကိယ်စား မို ့နယ်သစ် တာဦးစီးဌာန

မှူးမှ

တဆင့်

ခရိင်သစ် တာအရာရှိထ

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင်

သစ် တာတည် ထာင်ခွင့်

လ ာက်ထားရမည်။ ( နာက်ဆက်တဲွ-၁)
၉။

ခရိင်သစ် တာအရာရှိသည်

လ ာက်ထားြခင်းကိ သ ဘာတူလက်ခပါက

ဒသခြပည်သူ

အစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ရန် နရာကိ သတ်မှတ်အတည်ြပု ပးရမည်။ ဤသိ ့ ဆာင်ရက
ွ ်
ချက်များကိ ခရိင်သစ် တာအရာရှိသည် သက်ဆင်
ိ ရာ ြပည်နယ်/တိင်း သစ် တာဦးစီးဌာနမှူးထ
ြမပနှင့်တကွ အချက်အလက်စလင်စာွ အစီရင်ခတင်ြပ ပီး၊ မိတ္တူကိ သစ် တာဦးစီးဌာန၊ စီမကိနး်
နှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၊ ညန် ကား ရးမှူးနှင့် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်တိ ့ထ
ြပည်သူအစအဖွဲပိင် သစ် တာလပ်ငန်းတည် ထာင်ရန်

ပးပိ ့ရမည်။

လ ာက်ထားလာ သာ

ဒသခ

ြမသည် သစ် တာ

ဦးစီးဌာနမှ စီမအပ်ချုပ်ပိင်ခွင့်ရှိသည့် ြမ မဟတ်ခဲ့လ င် ခရိင်သစ် တာအရာရှိသည် ခရိင်သစ် တာ
ြပုစထိန်းသိမ်း ရး ကာ်မတီ၏ လမ်းညန်မကိ ခယူရမည်။
၁၀။

သစ် တာဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရမှူးချုပ်သည် သစ် တာဥပ ဒပဒ်မ ၁၅ အရ၊ လပ်ပိင်ခွင့်

ကိ ခရိင်သစ် တာအရာရှမ
ိ ျားအား လဲအပ်ထားရမည်။
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ရန် ြမခွဲ ဝချထားြခင်း
၁၁။

ခရိင်သစ် တာအရာရှိသည်

ခွဲ ဝ နရာချထား ပးမည့်
စိက်ပျိုးမည့်သစ်မျိုး၊

အသးြပုသူများ အဖွဲ ့အား

ြမဧရိယာပမာဏကိ

စိက်ပျိုးြပုစ

အဖွဲ ့ဝင်

အိမ် ထာင်တစ်စလ င်

ဒသ၊ ရာသီဥတ အ ြခအ န၊

ထိနး် သိမး် နိင်မ

ြမအမျိုးအစား၊

အစရှိသည်တိ ့အ ပ မူတည်၍

သတ်မတ
ှ ်

ပးရမည်။
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ရန်အတွက် ြမအသးချခွင့်ြပုသည့်ကာလ
၁၂။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ရန်အတွက်

ြမအသးချခွင့်ကိ ကနဦး

ကာလအြဖစ် နှစ် (၃၀) သတ်မှတ်ခွင့်ြပုသည်။
၁၃။

နှစ် (၃၀) ကာလကန်ဆး ပီး နာက် အသးြပုသူများအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်မနှင့်

ဆန္ဒတိ ့အ ပ အ ြခခ၍

ကာလတိးြမင့် ပးသင့်/မသင့်

သစ် တာဦးစီးဌာန၊

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၏ သ ဘာထားကိခယူ၍ ခရိင်သစ် တာအရာရှိက ဆးြဖတ်မည်ြဖစ်သည်။
အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ စီမချက် ရးဆွဲြခင်း
၁၄။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည်

ဒသခြပည်သူ အစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ရန် ခွင့်ြပုမိန ့်

ရရှိသည့်အခါ သစ် တာဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့်ပစ ( နာက်ဆက်တဲွ-၂) ြဖင့် အပ်ချုပ်
လပ်ကိင်မစီမချက် (Maangement Plan) ကိ သက်ဆိင်ရာသစ် တာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်
များ၏ အ ကဉာဏ်များရယူ ရးဆွဲ၍ ခရိင်သစ် တာအရာရှိထ တင်ြပ ပီး အတည်ြပုချက်ရယူရ
မည်။
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ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ခွင့်လက်မှတ်
၁၅။

ခရိင်သစ် တာအရာရှိသည် အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ စီမချက်ကိအတည်ြပ ပီး နာက် အသးြပုသူ

များအဖွဲ ့သိ ့ ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ခွင့်လက်မှတ် (Community Forest
Certificate) ထတ် ပးရမည်။ ( နာက်ဆက်တ-ဲွ ၃)။ အဆိပါလက်မှတ်နှင့်အတူ ဒသခြပည်သူအစ
အဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်းနှင့် ဆက်နယ
ွ ် သာ သစ် တာဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒများ၊ ညန် ကားချက်
များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ ပူးတွဲ ပးရမည်။
၁၆။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည် တည်ဆဲသစ် တာဥပ ဒနှင့် နည်းဥပ ဒများ၊

ဒသခြပည်သူအစ

အဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်းဆိင်ရာ ညန် ကားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်
မ စီမချက်ပါ ြပဌာန်းချက်များကိ လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်ြဖစ် ပီး၊ ပျက်ကွက်ြခင်း၊ ချိုး ဖာက်ြခင်း
တွ ရှ့ ိပါက

ခရိင်သစ် တာအရာရှိသည်

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင်

သစ် တာတည် ထာင်ခွင့်

လက်မှတ်ကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်းနိင်သည်။
သစ် တာဦးစီးဌာန၏ ကူညီပ့ပိးမ
၁၇။

သစ် တာဦးစီးဌာနသည် အသးြပုသူများအဖွဲ ့အား အာက် ဖာ်ြပပါ အကူအညီများကိ အခမဲ့

ပးရမည်(က) သစ် တာစိက်ခင်း ပထမခတ်ပတ်ကာလအတွက် လိအပ် သာ သစ် စ့နှင့်ပျိုးပင်များ၊
(ခ)

သစ် တာတည် ထာင်ြခင်း၊ ြပုစထိနး် သိမး် ြခင်း၊ စီမအပ်ချုပ်ြခင်းနှင့် အသးချြခင်း
ဆိင်ရာ ကိစ္စအဝဝတွင် ထာဝစဉ်ဖွ ဖ
့ ိုးမ ရရှိ စရန်အတွက် လိအပ် သာနည်းပညာနှင့်
က မ်းကျင်မ အကူအညီများ။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တ ရားများ
၁၈။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့၏ တာဝန်နင
ှ ဝ
့် တ္တ ရားများမှာ အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း ြဖစ်သည်(က) သစ် တာမရှိသည့် နရာများတွင် သစ် တာစိက်ခင်းများ တည် ထာင်ြခင်း၊
(ခ)

သစ် တာများရှိ၍

သဘာဝနည်းြဖင့်

ြပုစပျိုး ထာင်သင့်သည့်

နရာများတွင်

သဘာဝနည်းြဖင့် ြပန်လည်ြပုစ ပျိုး ထာင်ြခင်း၊
(ဂ)

မီးကာကွယ်ြခင်း၊

(ဃ) သစ် တာစိက်ခင်းများ/ သဘာဝ တာများ ရှငသ
် န်ဖွ ဖ
့ ုိ း ရးအတွက် လိအပ် သာ
ြပုစပျိုး ထာင်မများ ြပုလပ်ြခင်း၊
(င)

သစ်ပင်များကိ ထိခိက်ပျက်စီး စသည့် စည်းကမ်းမဲက
့ င်
ိ းြဖတ်ြခင်း၊ လှဲြခင်း၊ အဆီ
ထတ်ြခင်း၊ သင်းသတ်ြခင်း၊ အခွခွာြခင်း စသည်တိ ့မှ ကာကွယ်ြခင်း၊

(စ)

သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်း၊ ကျာက်၊ ြမနှင့် သဲတိ ့ တူးယူြခင်းတိ ့မှ ကာကွယ်ြခင်း၊
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(ဆ)

အြခား ြမ အသးချမများ ကျူး ကျာ်ဝင် ရာက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်း၊

(ဇ)

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများကိ အ လအလွင့်မရှိ စရန် ထတ်ယူ၍ စည်းကမ်းချက်များ
နှငအ
့် ညီ သးစွဲြခင်း၊

(ဈ)
(ည)

ရ ြမတိက်စားမနှင့် သဘာဝဝန်းကျင် ပျက်စးီ ယိယွင်း စမတိ ့မှ ကာကွယြ် ခင်း၊
သစ် တာစိက်ခင်း၊ ပထမခတ်ပတ်ကာလ

နာက်ပင်
ိ းမှစ၍ သစ် တာဦးစီးဌာန၏

ကီး ကပ်မြဖင့် မိမိတိ ့၏ အစီအစဉ်ြဖင့်

ြမြပုြပင်ြခင်း၊ သစ် စ့ စ ဆာင်းြခင်း၊

ပျိုး ထာင်ြခင်း၊ စိက်ပျိုးြပုစထိန်းသိမ်းြခင်း။
(ဋ)

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ

စီမချက်တွင်

ဖာ်ြပပါရှသ
ိ ည့်

ြပ န်းချက်များကိ

တိကျစွာ

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း။
တားြမစ် သာလပ်ငန်းများ
၁၉။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့၏ မည်သည့်အဖွဲ ့ဝင်မ

အာက် ဖာ်ြပပါလပ်ငန်းတိ ့ကိ လပ်ကိင်းြခင်း

မြပုရ(က)

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင်

သစ် တာအတွက်

ခွင့်ြပု ြမကိ

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ

စီမချက်၌ ဖာ်ြပထားသည့က
် စ
ိ မ
္စ ျားမှ လွ၍
ဲ အြခားကိစ္စရပ်များ/ လပ်ငန်းများအတွက်
သးစွြဲ ခင်း။
(ခ)

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာကိ အ မွဆက်ခြခင်းမှတစ်ပါး

ရာင်းချြခင်း၊

ငှားရမ်းြခင်းနှင့် လဲ ြပာင်း ပးြခင်း၊
(ဂ)

ဒသခြပည်သအ
ူ စအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာအတွငး် သတ္တ ုတူး ဖာ်ြခင်းကဲသ
့ ိ ့ သာ သစ် တာ
ပျက်စီးြပုန်းတီး စသည့် လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ြခင်း၊

(ဃ)

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် မဟတ် သာ
အိမ်များ၊ အ ဆာက်အဦများ သိ ့မဟတ် တဲများ ဆာက်ြခင်း၊

(င)

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာအတွက် ခွင့်ြပု ြမကိ သီးနှသစ် တာ ရာ နှာ
ြခင်းမှအပ ဥယျာဉ်ြပုလပ်ြခင်း၊ သိ ့မဟတ် ရ ့ ြပာင်း တာင်ယာ စိက်ပျိုးြခင်း

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာမှ ထွက်ရှိသည့် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများကိ အသးြပုြခင်း
၂၀။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည်

မိမိသစ် တာမှ

ထွက်ရှိသည့်

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများကိ

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်စီမချက်ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ အသးြပုနိင်သည်။
၂၁။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့၊

အဖွဲ ့ဝင်များ

မိမိအတွက်ထတ်ယူ သာ

အ ပ မည်သည့်အခွန်အခကိမ ကာက်ခြခင်းမြပုရ။

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ
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၂၂။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည်

မိမိသးပိလ သာ

မဟတ် သာ မိမိ ကျးရွာသားများသိ ့ သင့်တင့် သာ

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများကိ
ဈးနန်းြဖင့်

အဖွဲ ့ဝင်

ရာင်းချနိင်သည်။ အဆိပါ

ရာင်းချသည့် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများအ ပ မည်သည့အ
် ခွနအ
် ခကိမ ကာက်ခြခင်းမြပုရ။
၂၃။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည် မိမိအဖွဲ ့အစည်းနှင့် မိမိ ကျးရွာသးမှ ပိလ သာ သစ် တာထွက်

ပစ္စည်းများကိ က းရွာြပင်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်သည်။
၂၄။

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးအလိ ့ငှာ

ကျးရွာြပင်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချသည့် သစ် တာထွက်

ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သစ် တာဦးစီးဌာနမှ အခါအား လ ာ်စာွ သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ အခွနခ
်
နန်းထားများအတိင်း ပး ဆာင်ရမည်။
၂၅။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည် ဝင် ငွများကိ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ စီမချက် အ ကာင်အထည် ဖာ်

ရန်နှင့် မိမိတိ ့၏ သစ် တာဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် စ ရးအတွက် အဓိကသးစွရ
ဲ မည်။
၂၆။

ပိလ သာ ငွများကိသာ အဖွဲ ့ဝင်များ၏ လူမ ရး၊ စီးပွား ရး တိးတက် ကာင်းမွန် စရန်

အတွက် အဖွဲ ့ဝင်များ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ လိအပ်သလိ အသးြပုနိင်သည်။
၂၇။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည် မိမိတိ ့၏သစ် တာမှထွက်ရှိသည့် သစ် တာထွကပ
် စ္စညး် များနှင့်

ပိလ ငွများြဖင့် တန်ဖိးြမင့် ပစ်စည်းထပ်လပ်သည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ လပ်ကိင်နိင်သည်။
ရန်ပ ငွ
၂၈။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့ ပိင်ဆိင် သာ ရန်ပ ငွကိ အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း စီမခနခ့် ွဲရမည်(က) စီမအပ်ချုပ်မ ကာ်မတီ၊ အတွငး် ရးမှူးသည် ရန်ပ ငွ ရရှိြခင်း၊ သးစွဲြခင်းတိ ့နှင့်
ပတ်သက်၍ တိကျစွာ စာရင်းြပုစထားရှရ
ိ မည်။
(ခ)

အတွင်း ရးမှူးသည် အဖွဲ ့ပိင် ရန်ပ ငွအနက် စီမအပ်ချုပ်မ

ကာ်မတီ၏ အဆး

အြဖတ်ြဖင့် သင့် လျာ် သာ ငွ ကးပမာဏကိ လက်ဝယ်ထားရှ၍
ိ ယင်းထက်ပိ သာ
ရန်ပ ငွကိ ဘဏ်တင
ွ ် အပ်နှထားရှိရမည်။ သိ ့မဟတ် လြခုစွာ ထိန်းသိမ်းထားရှိ
ရမည်။
(ဂ)

ဘဏ် ငွစာရင်းကိ ဥက္က နှင့် အတွင်း ရးမှူး နှစ်ဦးတွဲ၍ ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။

(ဃ) အတွင်း ရးမှူးသည်

ငွစာရင်းရှင်းတမ်းကိ အသးြပုသူများအဖွဲ ့သိ ့ တစ်နစ
ှ လ
် င်

အနည်းဆးတစ် ကိမ် တင်ြပအစီရင်ခရမည်။
ဈးနန်းသတ်မှတ်ြခင်း
၂၉။

ဒသခြပည်သအ
ူ စအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာမှထက
ွ ရ
် သ
ိှ ည့် သစ် တာထွကပ
် စ္စညး် များကိ ကာလ ပါက်

ဈးြဖင့် လွတ်လပ်စွာ ရာင်းချနိင်သည်။
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အ ရာင်း ြပစာများ
၃၀။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာမှ

ရာင်းချသည့် သစ် တာထွက် ပစ္စည်းအားလး

အတွက် အသးြပုသူများအဖွဲ ့က အ ရာင်း ြပစာများ ထတ် ပးရမည်။ မို ့နယ်ြပင်ပသိ ့ သယ်ယူမည့်
သစ် တာထွက်ပစ္စည်းအတွက် အ ရာင်း ြပစာများကိ သးစြပုစ၍ ဝယ်ယူသူနှင့် မို ့နယ် သစ် တာ
ဦးစီးဌာနမှူးတိ ့အား တစ်စစီ ပး ပီး ကျန်တစ်စကိ စီမအပ်ချုပ်မ ကာ်မတီ၏ လက်ခအြဖစ် ထားရှိ
ရမည်။ မို ့နယ်အတွငး် ၌ သယ်ယူမည့် သစ် တာထွကပ
် စ္စညး် များအတွက် အ ရာင်း ြပစာများကိ
နှစ်စြပုစ၍ ဝယ်ယူသူအား တစ်စ ပး ပီး ကျန်တစ်စကိ စီမအပ်ချုပ်မ ကာ်မတီ၏ လက်ခအြဖစ်
ထားရှိရမည်။
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ သယ်ယူ ရ ့ ြပာင်းခွင့်
၃၁။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာထွကပ
် စ္စညး် များကိ သက်ဆင်
ိ ရာ အသးြပုသူများအဖွဲ ့

၏ အ ရာင်း ြပစာြဖင့် မို ့နယ်အတွင်း သယ်ယူ ရ ့ ြပာင်းနိင်သည်။
၃၂။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင်

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများကိ

သယ်ယူ ြပာင်း ရ လိ
့ လ င် သစ် တာဥပ ဒပဒ်မ ၂၃ အရ

ြပည်တွင်း၌

မို ့နယ် ကျာ်၍

မ ာစာြဖင့် သယ်ယူ ရ ့ ြပာင်းရမည်။

သိ ့ရာတွင် အြခားနည်းြဖင့် ထတ်ယူ သာ သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ တွဲ၍ သယ်ယူြခင်း
မြပုရ။
ြပစ်မနှင့်ြပစ်ဒဏ်များ
၃၃။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည်

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်းဆိင်ရာ ညန် ကား

ချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သစ် တာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့် သစ် တာဦးစီးဌာနမှ
အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန် သာ ညန် ကားချက်မျာကိ လိက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။
၃၄။

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင်

သစ် တာလပ်ငန်းဆိင်ရာ

ညန် ကားချက်များ၊

စည်းမျဉ်း

စည်းကမ်းများ၊ အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ စီမချက်ပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် သစ် တာဦးစီးဌာနမှ အခါ
အား လျာ်စာွ ထတ်ြပန် သာညန် ကားချက်များကိ ချိုး ဖာက်ပါက

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင်

သစ် တာလပ်ငန်းကိ သိမး် ယူသည်အထိ အ ရးယူခရမည်။
၃၅။

သစ် တာဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်တစ်စတစ်ရာကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက

ယင်းဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများတွင် သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ ြပစ်ဒဏ်များကိ ကျခရမည်။
မှတ်တမ်းများ
၃၆။

စီမအပ်ချုပ်မ ကာ်မတီ၊ အတွငး် ရးမှူးသည် အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ စီမချက်တွင် ပါရှိသည့်

သက်ဆိင်ရာ နာက်ဆက်တွဲ ပစများတွင် စိက်ပျိုးြခင်း၊ ြပုစြခင်းနှင့် ထတ်လပ်ြခင်း စသည့်လပ်ငန်း
များနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းအြပည့်အစကိ ြဖည့်သွင်းရမည်။
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၃၇။

မို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးနှင့် ခရိင်သစ် တာအရာရှိတိ ့ ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာနှင့်

မှတတ
် မ်းများကိ အခါအား လျာ်စာွ စစ် ဆးြခင်း၊ အ က ပးြခင်းနှင့် လိအပ်သလိ ြပုြပင်ြခင်းများ
ြပုလပ်ရမည်။
အစီရင်ခစာများ
၃၈။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့၊ စီမအပ်ချုပ်မ ကာ်မတီသည်

လပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက် သာ အစီရင်ခစာကိ
မို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးမှတဆင့်

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာ

နာက်ဆက်တွဲ (၄)ပါ

ခရိင်သစ် တာအရာရှိထ

ဘ

ပစအတိင်း ြပုစ၍

ာနှစ်ကန်ဆး ပီး

တစ်လအတွင်း

တင်သွင်းရမည်။
၃၉။

ခရိင်သစ် တာအရာရှိသည် အသးြပုသူများအဖွဲ ့၏ အစီရင်ခစာကိ ဘ

ာနှစ် ကန်ဆး ပီး

(၂)လ အတွငး် ၎င်း၏သးသပ်ချက်၊ အ ကြပုချက်များနှင့်အတူ ြပည်နယ်/တိင်း သစ် တာဦးစီး
ဌာနမှူးထ ပးပိ ့၍ မိတ္တူကိ သစ် တာဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်နှင့် စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်း
ဌာနခွ၊ဲ ညန် ကား ရးမှူးတိ ့ထ ပးပိ ့ရမည်။

(ပ)

ဒါက်တာ ကျာ်တင့်

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
သစ် တာဦးစီးဌာန
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ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန
သစ် တာဦးစီးဌာန
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ခွင့်ြပုရန် လ ာက်လာ
------------------------------------------------- မို ့နယ်သစ် တာဦးစီးဌာနမှူးမှ တဆင့်
သိ ့
ခရိင်သစ် တာအရာရှိ

စာအမှတ်၊

----------------------ခရိင်

ရက်စ၊ဲွ

----------------------ြပည်နယ်/တိင်း
ခင်ဗျား
၁။

အပဒ်(၂)တွင် ဖာ်ြပထား သာ -------------------------------------- မို ့နယ်၊ -------------

-------------- ကျးရွာမှ အိမ် ထာင်စ (

)စ ပါဝင်သည့် အသးြပုသူများအဖွဲသည် အာက်

ဖာ်ြပပါ သစ် တာ ြမ/ နရာတွင် သစ် တာဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၏
နှငအ
့် ညီ

ကြငာချက်

ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတစ်ခ တည် ထာင်လိပါ သာ ကာင့် ခွင့်ြပုပါရန်

ြမပနှင့်တကွ ပူးတွဲတင်ြပ လ ာက်ထားအပ်ပါသည်။
(က)
(ခ)

မို ့နယ်

------------------------------------------------

ကျးရွာ

(ဂ)

သစ် တာ/ ြမ နရာအမည်

(ဃ)

နယ်နမိတ်

----------------------------------------------------------------------------------------------အ ရှ ့

------------------------------------------------

အ နာက် -----------------------------------------------တာင်

------------------------------------------------

ြမာက်

------------------------------------------------

(င)

ဧရိယာ

------------------------------------------------

(စ)

သစ် တာအမျိုးအစား/

------------------------------------------------

ပါက် ရာက်သည့အ
် ပင်များ
(ဆ)

ြမပိင်ဆိင်မ

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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၂။

အသးြပုသူများအဖွဲ ့တွင် ပါဝင်သူများမှာ အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်။

စဉ်

အမည်

အဘအမည်

အမျိုးသား

လက်မှတ်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၃။

လ ာက်ထားသည့်အတိင်း ခွင့်ြပုပါက အသးြပုသူများအဖွဲ ့သည် ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင်

သစ် တာဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ညန် ကားချက်များနှင့် သစ် တာ
ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများကိ တိကျစွာ လိက်နာ၍

ကျးရွာလူထ

ရရှည်အကျိုးဌာ၊

ဒသခြပည်သူ

အစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်း ဖွ ဖိုးတိးတက် ရးအတွက် အစွမး် ကန် စ ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန်
ကတိြပုပါ ကာင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
အသးြပုသူများအဖွဲ ့ဥက္က ၏ ထိး မဲလက်မတ
ှ ်

-----------------------------------

အသးြပုသူများအဖွဲ ့ဥက္က ၏ အမည်

-----------------------------------

ရက်စွဲ၊

ခနှစ၊်

လ၊

ရက်
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ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင်သစ် တာအပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ စီမချက်
ပါဝင်ရသည့် အ ကာင်းအရာများ
၁။

နိဒါန်း

၂။

ရည်ရွယ်ချက်

၃။

တည် နရာနှင့် အကျယ်အဝန်း

၄။

ရာသီဥတ (အပူချိန်၊ မိး ရချိန်)

၅။

ြမမျက်နှာြပင်အ နအထား

၆။

ြမအမျိုးအစား

၇။

လက်ရှိသစ်ပင် ပါက် ရာက်မအ ြခအ န

၈။

သစ် တာတည် ထာင်ြခင်း
(သစ် တာအသစ်တည် ထာင်ရန်ြဖစ်လ င်)
၈-၁။ ပျိုးဥယျာဉ် တည် ထာင်ြခင်း
၈-၂။ စိက်ခင်း ြမ နရာ ြပုြပင်ြခင်း
၈-၃။ စိက်ခင်းတည် ထာင်ြခင်း
၈-၄။

ပါင်းသင်ရှင်းလင်းြခင်း

၈-၅။ မီးကာကွယ်ြခင်း
၈-၆။ ြပုစပျိုး ထာင်နည်းစနစ်
(ပင်ကျပ်နတ်ြခင်း၊ ကိင်းြဖတ်ြခင်း၊ ကာ်ပစ်စသည်)
၈-၇။ ခတ်ပင်သတ်မှတ်ြခင်း
၈-၈။ ခတ်လှဲြခင်း
၈-၉။ ြဖနြဖူးြခင်
့်
း
(ရှိ ပီးသစ် တာကိ ထိနး် သိမ်းြပုစရန်ြဖစ်လ င်)
၈-၁။ ပါဝင်ပင် ြမပနှင့် အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ ြမပ ရးဆွဲြခင်း
၈-၂။ အနား ပးရန် တာကိ ြပုစြခင်း
၈-၃။ အစားထိးစိက်ပျိုးရန် နရာတွင် သစ် တာအသစ် တည် ထာင်ြခင်း
(စိက်ခင်းအသစ် တည် ထာင်သည့်အတိင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်)
၈-၄။ ြပုစပျိုး ထာင်နည်းစနစ်
၈-၅။ ခတ်လှဲြခင်း
၈-၆။ ြဖနြဖူးြခင်
့်
း
၉။
၁၀။

နိဂး
နာက်ဆက်တွဲများ
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ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
သစ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန
သစ် တာဦးစီးဌာန
ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာတည် ထာင်ခွင့်လက်မှတ်

ဦး/ ဒ ----------------ဥက္က ဌ
-----------------------အသးြပုသူများအဖွဲ ့
----------------------- ကျးရွာ
----------------------- မို ့နယ်
-----------------------ခရိင်၊ --------------------------ြပည်နယ် / တိင်း။
၁။

သစ် တာဥပ ဒပဒ်မ -------------၊ နည်းဥပ ဒ ----------------နှင့် ဒသခြပည်သူသအစ

အဖွဲ ့ပိင် သစ် တာနည်းဥပ ဒများ/ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ က န်ပ်သည် လူ ကီးမင်းအား ------------------------ကိ အာက် ဖာ်ြပပါ နရာ ဒသတွင် ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာ
တည် ထာင်ခွင့်ြပု၍ အဖွဲ ့ဝင်များအြဖစ် အပိဒ်(၂)တွင်

ဖာ်ြပပါရှိသည့် အသးြပုသူများ အဖွဲ ့၏

စီမအပ်ချုပ်မ အာက်တွင် ထားရှိလိက်ပါသည်။ ဤလက်မှတ်အား ၂၀၀---ခနှစ်၊ --------လ၊ ------------ရက် န ့တွင်

အတည်ြပုခဲ့ သာ

အပ်ချုပ်လပ်ကိင်မ

စီမချက်ကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ထတ် ပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။

(က)

ကျးလက် ဒသပိင်သစ် တာ၏အမည်နှင့်တည် နရာ --------------------------------------------------------------------------------------------------------။

(ခ)

နယ်နမိတ် -------------------------------------------------- -----------။
--------------------------------------------------------------။

(ဂ)

ဧရိယာ

--------------------------------------------------------------။
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၂။

အသးြပုသူအဖွဲ ့၏ အဖွဲ ့ဝင်များမှာ အာက် ဖာ်ြပပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်။

စဉ်

အမည်

အဘအမည်

အမျိုးသား

လက်မှတ်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

လက်မှတ်ထတ် ပးသည့် သစ် တာအရာရှိ
လက်မှတ်အမည်ရာထူးရက်စဲွ-
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ဒသခြပည်သူအစအဖွဲ ့ပိင် သစ် တာလပ်ငန်းတိးတက်မ
အစီရင်ခစာ
ပါဝင်ရမည့် အ ကာင်းအရာများ
၁။

နိဒါန်း

၂။

ရည်ရွယ်ချက်

၃။

အမည်၊ တည် နရာနှင့် အကျယ်အဝန်း

၄။

သဘာဝ တာ
-

ဧရိယာ

-

ပါဝင် သာ သစ်မျိုးများ

-

ြပုစပျိုး ထာင်နည်းစနစ်များ၊

ဆာင်ရွက် ပီးစီးမနှင့် ရည်မန
ှ း် ချက်
-

တာအ ြခအ နသးသပ်ချက်များ

သစ် တာစိက်ခင်း
-

ဧရိယာ (သစ်အမျိုးလိက်)

-

လပ်ငန်း ပီးစီး ဆာင်ရွက်မနှင့် ရည်မှန်းချက်

-

စိက်ခင်းအ ြခအ နသးသပ်ချက်

အာင်ြမင်မရာခိင်နန်း၊
-

ပျမ်းမ အြမင့်၊ လးပတ်၊ ထထည်

၅။

ထတ်ယူသည့်သစ်/ သစ် တာထွက်ပစ္စည်းပမာဏ

၆။

သစ်/ သစ် တာထွကပ
် စ္စညး် ြဖနြဖူးြခင်
့်
း
-

အဖွဲ ့အတွင်း (ပမာဏ)

-

ကျးရွာအတွင်း (ပမာဏနှင့်ရ ငွ)

-

ြပင်ပ (ပမာဏနှငရ
့် ငွ)

-

ဝင် ငွ/ ထွက် ငွ ရှင်းတမ်းစာရင်းချုပ်

၇။

အဖွဲ ့နှင့် အဖွဲ ့ဝင်များအ ြခအ န

၈။

အ ထွ ထွ

၉။

နိဂး

