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ပြည်ထ ောငစု်သမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော်အစ ုိုးရ 

သယံဇောတနငှ့််သဘောဝြတဝ်န်ိုးကျင ် န်ိုးသ မ်္ိုးထရိုးဝန်ကက ိုးဌောနပြည်ထ ောငစု်ဝန်ကက ိုးရုံိုး 

ထေသခံပြည်သ ူအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စထ်တောလုြ်ငန်ိုးဆ ငုရ်ော ညွှန်ကကောိုးချက်မ္ျောိုး(Community Forestry Instructions) 

အမ္ န် ့်ထကကော်ပငောစောအမှ္တ ်(၈၄/ ၂၀၁၆) 

ထနပြည်ထတော်၊ ၁၃၇၈ခုနစှ၊် ဝါထခါငလ်ဆန်ိုး (၁၃) ရက် 

(၂၀၁၆ ခုနစှ၊် ဩဂုတလ် ၁၆ ရက်) 

န ေါန််း 

 

၁။ သယံဇော နငှ့်် သဘောဝြ ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းဒရ်းဝနက်က ်းဌောနသည် သစဒ် ောဥြဒေြုေမ်-၅၇၊ ြုေမ်ခ   (ခ) ြါ 

လုြ်ြ ုငခ် င့််က ုကျင့််သံ်ုး၍ ဤဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစ်ဒ ောလုြ်ငန််းဆ ုငရ်ော ညွှနက်ကော်းချက်မျော်းက ု 

ထု ်ပြနလ် ုက်သည်။ 

ရည်ရ ယခ်ျက်မ္ျောိုး 

၂။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််း၏ ရည်ရ ယ်ချက်မျော်းမှော ဒအောက်ြါအ  ုင််း ပဖစြ်ါ သည်- 

(က) ဒေသခံပြည်သမူျော်းအ  က် သစန်ငှ့််သစမ်ဟု ်ဒသော သစဒ် ောထ က်ြစစည််းအစရှ သည့်် သစဒ် ော နငှ့်် 

သစြ်ငဆ် ုငရ်ော အဒပခခလံ ုအြ်ချက်မျော်းက ု ပဖည့််ဆည််းဒြ်းရန၊် 

(ခ) ဒေသခပံြည်သမူျော်းအ  က် အလုြ်အက ုငန်ငှ့်် ဝငဒ်င အခ င့််အလမ််းမျော်းရရှ ပြ ်း ဆင််းရ န မ််းြါ်းမှု ဒလျော့်နည််းဒစရန၊် 

(ဂ) သစဒ် ောဖံု်းလွှမ််းသည့််ဧရ ယော ဖ ံွဲ့ ပဖ  ်း  ု်း က်လောပြ ်း ဒရရှည် ည် ံ့်ဒစရနန်ငှ့်် စဉ်ဆက်မပြ  ်ထု ်ယူသံ်ုးစ  န ငုရ်န၊် 

(ဃ) ပြည်သမူျော်းြူ်းဒြါင််းြါဝငဒ်သော သစဒ် ောစ မံအုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှု စနစက် ုပမြှင့်် ငရ်န၊် 

(င) သစဒ် ောပြ န််း  ်းပခင််းနငှ့်် အရည်အဒသ ်းကျဆင််းပခင််း  ု ့်က ု ကောက ယ်ထ န််းသ မ််းပခင််းပဖင့်် ရောသ  

ဥ ုဒပြောင််းလ မှုဒလျော့်ချဒရ်းနငှ့်် လ ုက်ဒလျောည ဒထ ပဖစဒ်စဒရ်း အဒထောက်အကူပဖစဒ်စန ငုသ်ည့်် ြ ်ဝန််း ကျငဆ် ုငရ်ော 

ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမျော်း   ု်းြ ော်းလောဒစရန။် 

အဓ ြပါယထ်ဖော်ပြချက ်

၃။ ဤညွှနက်ကော်းချက်  င ်ြါရှ ဒသောစကော်းရြ်မျော်းသည ်သစဒ် ောဥြဒေနငှ့်် သစဒ် ောနည််းဥြဒေမျော်း   င ်ြါရှ သည့််အ  ုင််း 

အဓ ြပါယ်သက်ဒရောက်ဒစရမည်။ ထ ု ့်အပြင ်ဒအောက်ြါစကော်းရြ်မျော်းသည် ဒဖော်ပြ ြါအ  ုင််း 

အဓ ြပါယ်သက်ဒရောက်ဒစရမည်- 

(က) ထေသခပံြညသ်အူစအုဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စထ်တောလြ်ုငန်ိုး ဆ ုသည်မေှာဒေသခပံြည်သမူျော်း က ုယ်  ုငက် ုယ်ကျ 

ြါဝငဒ်ဆောငရ် က်သည့်် ဒရရှည် ည် ံ့်ဒစဒသော သစဒ် ောသစြ်ငစ် မံအုြ်ချ ြ် အသံ်ုးပြ ပခင််းဆ ုငရ်ော 

သစဒ် ောလုြ်ငန််းမျော်း အော်းလံု်းက ုဆ ုသည်။ ယင််းစကော်းရြ်  င ် စန် ငု ်စြ် ုငအ်ဆင့််မ ှစ ်းြ ော်းပဖစအ်ဆင့််အထ  

အလုြ်အက ုငန်ငှ့်် ဝငဒ်င အခ င့််အလမ််းမျော်း ဖန ် ်းရန၊် အစော်းအစော ထ ု်လုြ်ရန၊် ဒဂဟစနစ ်ည်ပင မ်လောဒစရနန်ငှ့်် 
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သဘောဝြ ်ဝန််းကျင ်အဒပခအဒန ြ ုမ ုဒကောင််းမ နလ်ောဒစရန ်အစရှ သည်  ု ့်အ  က် သစဒ် ောစ ုက်ခင််းအသစမ်ျော်း 

 ည်ဒထောငပ်ခင််းနငှ့််  ည်ရှ ဒနဒသောသစ်ဒ ောမျော်းက ု စ မံအြ်ုချ ြ်ပခင််း  ု ့်ြါဝငသ်ည်။ 

(ခ) အသံိုုးပြြုသမူ္ျောိုးအဖ  ွဲ့ ဆ ုသည်မှော သစဒ် ောမျော်းအ  င််း သ ု ့်မဟု ် သစဒ် ောမျော်းအန ်း (၅) မ ုင ်ြ ် လည်အ  င််း  င ်

(၅)နစှ ် စဆ်က် စစ်ြ် ည််း အဒပခချဒနထ ုငခ် ့်ဒသော ဒေသခပံြည်သမူျော်းအနက် သစဒ် ောလုြ်ငန််းက ု 

စ  ်ဝငစ်ော်းပြ ်းသစဒ် ောက ု အမှန ်ကယ်မှ ခ အုသံ်ုးပြ ၍   ုက်ရ ုက် အကျ  ်းသက် ဆ ုငသ်ည့််အ မ်ဒထောငစ်ုမျော်းပဖင့်် 

ဖ  ွဲ့စည််းထော်းဒသော ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော လုြ်ငန််းက ု ဒဆောငရ် က်သည့််အဖ  ွဲ့က ု ဆ ုသည။် သ ု ့်ရော  င ်

အစဉ်အလောနငှ့်် ဓဒလ့်ထံု်းစအံရ ဒေသခလံူထုက စ မံအုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငလ်ောခ ့်ဒသော သစဒ် ောမျော်းက ုပဖစဒ်စ၊ 

ဒေသအဒပခအဒနဒြေါ်မူ ည်၍ ခရ ုငသ်စဒ် ော အရောရှ က အ ည်ပြ  သ ်မှ ်လျှငပ်ဖစဒ်စ၊ ခခင််းချက်အပဖစ ်

အက ောအဒဝ်းနငှ့်် ဒနထ ုငခ် ့်သည့်် အချ နက်ောလက ု ထည့််သ င််းစဉ််းစော်းရန ်မလ ုြါ။ 

(ဂ) ည  န  ငိ်ုးထြါငိ်ုးစြ်ထဆောငရ် ကသ်မူ္ျောိုး ဆ ုသည်မှော ဒေသခပံြည်သ ူအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််း 

ဒဆောငရ် က်ရနအ်  က် ဒလျှောက်ထော်းရော  ငလ်ည််းဒကောင််း၊ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းရော  င ်လည််းဒကောင််း၊ 

အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်ဒရ်းဆ  ရော  င ်လည််းဒကောင််း၊ အြ်ုချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်အရ သစဒ် ောလုြ်ငန််းမျော်း 

အဒကောငအ်ထည်ဒဖော် ဒဆောငရ် က်ရော  ငလ်ည််းဒကောင််း၊ ဒေသခပံြည်သမူျော်းအော်း အကကံဉောဏမ်ျော်းဒြ်းပခင််း၊ 

အကူအည ဒြ်းပခင််း  ု ့်က ု ဒဆောငရ် က်ဒြ်းသည့်် သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန ဝနထ်မ််းမျော်းနငှ့်် ပြည်  င််းပြည်ြ 

အဖ  ွဲ့အစည််းမျော်းက ု ဆ ုသည်။ 

(ဃ) အထမ္ ဆက်ခြံ ုငခ် င့်် ဆ ုသည်မေှာ သက်ဆ ုငရ်ောဥြဒေမျော်းအရ အဒမ ဆက်ခြံ ုငခ် င့်် ရှ သမူျော်းအ  က်  ရော်းဝင ်

အဒမ ဆက်ခြံ ုငခ် င့်် က ုဆ ုသည်။ 

(င) ထဆောငရ် က်ခ င့််လက်မှ္တ ်ဆ ုသည်မေှာ ဒေသခပံြည်သ ူအစအုဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းက ု ဒဆောငရ် က် ခ င့််ပြ သည့်် 

အဒထောက်အထော်းလက်မှ ်က ဆု ုသည်။ 

(စ) ြုံစ ံဆ ုသညမ်ှော ဤညွှနက်ကော်းချက်  င ်ြါရှ သည့််ြံစုမံျော်းက  ုဆ ုသည်။ 

ထေသခပံြည်သအူစအုဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစထ်တောလုြ်ငနိ်ုး ထဆောငရ် က်န ငုသ်ည့််ထနရောထေသမ္ျောိုး 

၄။ န ငုင်ဒံ ော်အစ ု်းရနငှ့်် ဒပမက ု စ မံခန် ့်ခ  ြ ုငခ် င့််ရှ သ ူသ ု ့်မဟု ် ဒပမြ ုငရှ်င ် ု ့်ထံမှ ခ င့််ပြ ချက်ရရှ လျှင ်ဒေသခံပြည်သ ူ

အစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းက ု ဒအောက်ဒဖော်ပြြါဒပမမျော်း  င ် ည်ဒထောငန် ငုြ်ါသည်- 

(က) ကက  ်းဝ ုင််း၊ ကက  ်းပြငက်ောက ယ်ဒ ော၊ သဘောဝနယ်ဒပမမျော်းရှ  ကကော်းခနံယ်ဒပမမျော်းနငှ့်် အစ ု်းရက 

စ မံခန် ့်ခ  ခ င့််ရှ ဒသောဒပမမျော်း၊ 

(ခ) အစ ု်းရအဖ  ွဲ့အစည််းမျော်း စ မံခန် ့်ခ  သည့််ဒပမမျော်းနငှ့်် ြုဂဂလ ကနငှ့်် အစ ု်းရ မဟု ်ဒသော အဖ  ွဲ့အစည််း မျော်း 

ြ ုငဆ် ုငသ်ည့််ဒပမမျော်း။ 

၅။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းမျော်း ဒဆောငရ် က်ရနအ်  က် ဒအောက်ဒဖော်ပြြါဒနရော ဒေသမျော်းက ု 

ခ င့််ပြ မည်ပဖစြ်ါသည်- 

(က) သဘောဝဒ ောမျော်း ြျက်စ ်းပြ န််း  ်းပြ ်း သဘောဝအဒလျောက် ပြနလ်ည်ပဖစထ် န််းရန ်ခက်ခ ဒသော ဒနရောဒေသမျော်း၊ 
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(ခ) ဒေသလ ုအြ်ချက်အ  က် သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းနငှ့်် ဝငဒ်င အခ င့််အလမ််းမျော်း ဒထောက်ြံ့်ဒြ်းန ငု ်

ရနအ်လော်းအလောရှ သည့်် ဒနရောဒေသမျော်း၊ 

(ဂ) ညွှနက်ကော်းဒရ်းမ ်းချ ြ်၏ ခ င့််ပြ ချက်ပဖင့်် သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနမှ  ည်ဒထောငခ် ့်သည့်် ဒကျ်းရ ောထင််း စ ုက်ခင််းမျော်း၊ 

(ဃ) ဒပမနငှ့်် ဒရအရင််းအပမစမ်ျော်းက ု ထ န််းသ မ််းရန ်လ ုအြ်သည့််ဒေသမျော်း၌ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ 

ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းလုြ်က ုငရ်န ်သင့််ဒလျော်ဒသောဒနရောမျော်း၊ 

(င) အဒကကောင််းရင််း စခ်ခုုဒကကောင့်် ဒေသခလံူထုက စ မံအုြ်ချ ြ်သင့််သည့်် သဘောဝဒ ောမျော်း၊ 

(စ) အစဉ်အလောနငှ့်် ဓဒလ့်ထံု်းစအံရ ဒေသခလံူထုက စ မံအုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငလ်ောခ ့်ဒသောဒနရောမျော်း။ 

ထေသခပံြည်သအူစအုဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစထ်တောက  ုအထပခခထံသော စ ိုးြ ောိုးထရိုးလုြ်ငန်ိုး (Community Forest based Enterprise) 

 ထူ ောငပ်ခငိ်ုး 

၆။ သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနသည် အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့က သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းက ု စ ်းြ ော်းပဖစထ်ု ်လုြ် ပြ ်း 

 နဖ် ု်းပမြှင့်် ငပ်ခင််းနငှ့်် လ  ်လြ်စ ော ဒရောင််းဝယ်ဒဖောက်ကော်းပခင််း  ု ့် ပြ လုြ်န ငုသ်ည့်် ဒေသခံပြည်သ ူအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်

သစဒ် ောက ု အဒပခခံဒသော စ ်းြ ော်းဒရ်းလုြ်ငန််း (Community Forest based Enterprise) (သ ု ့်မဟု ်) 

ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော စ ်းြ ော်းဒရ်းလုြ်ငန််း (Community Forest Enterprise-CFE) မျော်း 

 ည်ဒထောငခ် င့််ပြ န ငုသ်ည်။ 

၇။ အထက်ြါက စစရြ်  င ်သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနအဒနပဖင့်် အသံု်းပြ သမူျော်း အဖ  ွဲ့သ ု ့်ဒအောက်ြါကူည ြံ့်ြ ု်း မှုမျော်းက ုရရှ န ငုရ်န ်

ဌောနဆ ုငရ်ောမျော်း၊ ပြည်  င််းပြည်ြအဖ  ွဲ့အစည််းမျော်း၊ စ ်းြ ော်းဒရ်းအဖ  ွဲ့အစည််းမျော်း၊ ြုဂဂလ ကလုြ်ငန််းရှငမ်ျော်းနငှ့်် 

ချ  ်ဆက်ကူည ဒဆောငရ် က်ဒြ်းရမည်- 

(က) နည််းြညောနငှ့်် လူမှုစ ်းြ ော်းဒရ်းဆ ုငရ်ော သင ်န််းမျော်းဒြ်းပခင််းအော်းပဖင့်် ဒေသခံပြည်သမူျော်းက ု 

စ မ််းဒဆောငရ်ည်ပမြှင့်် ငပ်ခင််း၊ 

(ခ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောထ က်ြစစည််း အဒပခခဒံသော စ ်းြ ော်းဒရ်းလုြ်ငန််းမျော်းဖ  ွဲ့စည််း ပခင််း၊ 

(ဂ) ဒ ်းက က်နငှ့််ချ  ်ဆက်န ငုဒ်ရ်းအ  က် ထု ်လုြ်သမူျော်းနငှ့်် ဝယ်ယူသမူျော်းအကကော်း ဒြါင််းစြ် ညြှ နှု င််းဒဆောငရ် က်ပခင််း၊ 

(ဃ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််း သ ု ့်မဟု ် ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောက ု အဒပခခဒံသော 

စ ်းြ ော်းဒရ်းလုြ်ငန််းမျော်း ြ ုမ ုခ ငုမ်ောဒ ောင့်် င််းလောဒစရန ်ဒကျ်းရ ောအဆင့််၊ ပမ  ွဲ့နယ်အဆင့််၊   ုင််းဒေသကက ်း သ ု ့်မဟု ် 

ပြည်နယ်အဆင့််မျော်းမှ အမျ  ်းသော်းအဆင့််အဖ  ွဲ့အစည််း သ ု ့်မဟ ု် က နယ်က် မျော်းပဖစလ်ောဒစရန ်ကူည ြံ့်ြ ု်းပခင််း၊ 

(င) လုြ်ငန််းအ  က် လ ုအြ်ဒသော အရင််းအနှ ်းရရှ ဒစရန ်ချ  ်ဆက်ဒဆောငရ် က်ပခင််း၊ 

(စ) ဒေသခပံြည်သ ူအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောမှ ထ က်ရှ ဒသော သစန်ငှ့််သစမ်ဟု ်ဒသော သစဒ် ောထ က် ြစစည််းနငှ့်် 

သစဒ် ောက ု အဒပခခံဒသော ဝနဒ်ဆောငမ်ှုမျော်းက ု န ငုင် ံကောအသ အမှ ်ပြ  အဖ  ွဲ့အစည််းမျော်း၏ ဒထောက်ခခံျက် 

ရရှ ဒစရန ်ချ  ်ဆက်ဒဆောငရ် က်ဒြ်းပခင််း၊ 
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(ဆ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စ်ဒ ောက ု အဒပခခံသည့်် စ ်းြ ော်းဒရ်းလုြ်ငန််းမျော်း  င ်သယံဇော နငှ့်် 

သဘောဝြ ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းဒရ်းဝနက်က ်းဌောန၏ ခ င့််ပြ ချက်ပဖင့်် သဘောဝက ု အဒပခခဒံသော ခရ ်းသ ော်း လုြ်ငန််းမျော်း 

အဒကောငအ်ထည်ဒဖော်ဒဆောငရ် က်ပခင််း။ 

ထေသခပံြည်သအူစအုဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စထ်တောလုြ်ငန်ိုးထဆောငရ် က်ခ င့်် ထလ ောက် ောိုးပခငိ်ုး 

၈။ (က) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းဒဆောငရ် က်လ ုဒသော ဒေသခံပြည်သမူျော်းသည် ဒအောက်ြါအ  ုင််း 

ဒဆောငရ် က်ရမည်- 

(၁) ဒေသခံပြည်သ ူအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််း ဒဆောငရ် က်လ ုဒသောအ မ်ဒထောငစ်ုမျော်းပဖင့်် အသံ်ုးပြ  

သမူျော်းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းရမည်။ 

(၂) သစဒ် ောက ု အမှန ်ကယ် မှ ခ အုသံ်ုးပြ ဒနဒသော   ုက်ရ ုက်အကျ  ်းသက်ဆ ုငသ်မူျော်းပဖင့်် ဖ  ွဲ့စည််းရ မည်။ 

(၃) ထ ုသ ု ့်ဖ  ွဲ့စည််းရော  င ်ညြှ နှု င််းဒြါင််းစြ် ဒဆောငရ် က်သမူျော်းနငှ့််   ုငြ်င၍် အကကံဉောဏ ်ရယူန ငုသ်ည်။ 

(၄) အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် ယင််း၏ အဖ  ွဲ့ဝငမ်ျော်းထ မှ အမျော်းဆနဒပဖင့်် ဒရ ်းချယ် ငဒ်ပမြှောက်ထော်း ဒသော ဥကက ဋ္ဌ၊ 

အ  င််းဒရ်းမ ်း၊ ဘဏ္ဍောဒရ်းမ ်းနငှ့်် အဖ  ွဲ့ဝငန်စှဦ််း  ု ့်ပဖင့်် စ မံခန် ့်ခ  မှု ဒကော်မ  က ု ဖ  ွဲ့စည််းရ မည်။ 

(၅) ယင််းဒကော်မ  ဖ  ွဲ့စည််းရော၌ ကျော်း မ  န််း ူရည ်ူရှ မှုက ု ထည့််သ င််းစဉ််းစော်းရမည်။ 

(၆) စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  က ု လ ုအြ်သလ ု   ု်းချ ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ 

(၇) အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့၏ အဖ  ွဲ့ဝငစ်ောရင််း ဒပြောင််းလ ပခင််းအော်း အဖ  ွဲ့ဝငအ်မျော်းစု၏ သဒဘော ူည ချက် ပဖင့်် 

စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  က အ ည်ပြ ဒဆောငရ် က်န ငုသ်ည်။ 

(ခ) စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  ဥကက ဋ္ဌသည် အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့က ုယ်စော်း ဒဆောငရ် က်ခ င့််လက်မှ ် ရရှ ရန ်

ပမ  ွဲ့နယ်သစဒ် ော ောဝနခ်မံှ စဆ်င့်် ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ ထံ ြံုစ-ံက ပဖင့််ဒလျှောက်ထော်းန ငုသ်ည်။ 

ထေသခပံြည်သအူစအုဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စထ်တောလုြ်ငန်ိုးထဆောငရ် က်ခ င့််ပြြုပခငိ်ုး 

၉။ သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန၊ ညွှနက်ကော်းဒရ်းမ ်းချ ြ်သည် သစဒ် ောဥြဒေြုေမ် ၁၂၊ သစဒ် ောနည််းဥြဒေ၂၀၊ နည််းဥြဒေြုေမ်ခ  (က) 

နငှ့်် နည််းဥြဒေ ၄၁-က   ု ့်အရ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော လုြ်ငန််း  ည်ဒထောငဒ်ဆောငရ် က်ခ င့်် ပြ န ငုပ်ြ ်း 

အဆ ုြါလုြ်ြ ုငခ် င့််က ု သစဒ် ောဥြဒေြုေမ် ၅၀ အရ ခရ ုငသ်စ ်ဒ ောအရောရှ အော်း လွှ အြ်န ငုသ်ည်။ 

၁၀။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းဒဆောငရ် က်ခ င့််ဒလျှောက်လွှော လက်ခရံရှ ြါက ခရ ုင ်သစဒ် ောအရောရှ သည် 

ဒအောက်ြါအဆင့််မျော်းအ  ုင််း ဒဆောငရ် က်ရမည်- 

(က) ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ သည် ဒလျှောက်ထော်းပခင််းက ု သဒဘော ူလက်ခြံါက ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ 

ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းဒဆောငရ် က်ရန ်ဒနရောက ု စ စစအ် ည်ပြ ဒြ်းရမည်။ အဆ ြုါဒပမသည် သဘောဝနယ် ဒပမမျော်းရှ  

ကကော်းခနံယ်ဒပမမျော်း ပဖစြ်ါကသစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန၊ ညွှနက်ကော်းဒရ်းမ ်းချ ြ်၏ သဒဘော ူည ချက် ရယူ၍ 

ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ မှ အ ည်ပြ ဒြ်းရမည်။ 

(ခ) ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ သည် ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော လုြ်ငန််းဒဆောငရ် က်ခ င့််ဒလျှောက် ထော်းပခင််း 

က စစနငှ့််ြ ်သက်၍ ဒဆောငရ် က်ချက်အဒသ်းစ  ်က ု သက်ဆ ုငရ်ော   ုင််းဒေသကက ်းသ ု ့်မဟု ် 



ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စ်ဒ ောလုြ်ငန််းဆ ုငရ်ော ညွှနက်ကော်းချက်မျော်း(Community Forestry Instructions) 

Page 5 of 13 

ပြည်နယ်သစဒ် ောအရောရှ ထံ ဒပမြံုနငှ့်် က  အချက်အလက်ပြည့််စံုစ ော အစ ရငခ် ံငပ်ြပြ ်း၊ မ  တ ူက  ု

သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန၊ ညွှနက်ကော်းဒရ်းမ ်းချ ြ်ထံဒြ်းြ ု ့်ရမည်။ 

(ဂ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််း ဒဆောငရ် က်ရန ်ဒလျှောက်ထော်းလောဒသော ဒပမသည် သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနမှ 

စ မံအုြ်ချ ြ်ြ ုငခ် င့််ရှ သည့််ဒပမ မဟု ်ခ ့်လျှင ်ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ သည် အဆ ြုါ ဒပမက ု စ မံခန် ့်ခ  လျက်ရှ သည့်် 

ဌောနသ ု ့်မဟု ် အဖ  ွဲ့အစည််း၏ အ ည်ပြ ချက်ရယူရမည်။ 

ထေသခပံြည်သအူစအုဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စထ်တော လုြ်ငနိ်ုးထဆောငရ် က်ရနထ်ပမ္ခ   ထဝချ ောိုးပခငိ်ုး 

၁၁။ ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ သည် အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့အော်း ဒပမဒနရောခ  ဒဝချထော်းရော  င ်သ ်းပခော်းအဒပခ အဒနအလ ုက် 

ဒအောက်ြါအချက်မျော်းက ု မူ ည်၍ ဧရ ယောသ ်မှ ်ဒြ်းရမည်- 

(က) ဒလျှောက်ထော်းသည့််ဒေသ၊ ရောသ ဥ ုအဒပခအဒန၊ ဒပမအမျ  ်းအစော်း၊ စ ုက်ြျ  ်းမည့််သစမ်ျ  ်း၊ စ ုကြ်ျ  ်း 

ပြ စုထ န််းသ မ််းန ငုမ်ှု၊ 

(ခ) ဒေသဆ ုငရ်ော ဓဒလ့်ထံု်း မ််းနငှ့်် အစဉ်အလောအရ သ ်မ ှ်ဆံု်းပဖ ်ထော်းသည့်် ဧရ ယောနယ်န မ  ် ြ ုင််းပခော်းထော်းရှ မှု၊ 

(ဂ) အသံ်ုးပြ သမူျော်း အဖ  ွဲ့  ငြ်ါဝငသ်ည့်် အ မ်ဒထောငစ်ုအဒရအ  က်၊ 

(ဃ) အ မ်ဒထောငစ်ု စခ်ခုျင််းစ ၏ စ မံလုြ်က ုငန် ငုစ် မ််းအဒပခအဒန၊ 

(င) ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််း၏ ရည်ရ ယ်ချက်နငှ့်် အလော်းအလောရှ ဒသော လုြ်ငန််း ြမောဏ။ 

၁၂။ ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ သည် အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့၏ စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  အော်း အဖ  ွဲ့ဝငအ် မ်ဒထောင ် စစ်ုစ အ  က် 

ခ  ဒဝဒနရောချထော်းဒြ်းရန ်လ ုအြ်လျှင ်ခ  ဒဝဒြ်းရမည့်် ဒပမဧရ ယောြမောဏက ုဒေသ၊ ရောသ  ဥ ုအဒပခအဒန၊ 

ဒပမအမျ  ်းအစော်း၊ စ ုက်ြျ  ်းမည့််သစမ်ျ  ်း၊ စ ုက်ြျ  ်းပြ စုထ န််းသ မ််းန ငုမ်ှု၊ အ မ်ဒထောငစ် ု စခ်ခုျင််းအလ ုက်မှ 

စ မံလုြ်က ုငန် ငုစ် မ််း အစရှ သည်  ု ့် အဒြေါ်မူ ည်၍ သ ်မှ  ်န ငုဒ်ရ်းအ  က် အကကံဉောဏ ်ဒ ောင််းခြံါက 

အကကံပြ ဒြ်းရမည်။ အသံ်ုးပြ သမူျော်း အဖ  ွဲ့အ  င််းရှ  အ မ်ဒထောငစ်ု စ ်ခခုျင််း၏ ဒပမဧရ ယောြ ုငဆ် ုငမ်ှုအော်း 

အမျော်းသဒဘော ူ အ ည်ပြ သ ်မှ ်ထော်းပြ ်းပဖစြ်ါက အဆ ုြါဒပမဧရ ယော ခ  ဒဝသ ်မှ ်မှုက ု ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ မှ 

အဒလ်းထော်းစဉ််း စော်းဒြ်းရမည်။ 

ထေသခပံြည်သအူစအုဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စထ်တောလုြ်ငန်ိုးထဆောငရ် က်ရန် ခ င့််ပြြုသည့််ကောလ 

၁၃။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််း ဒဆောငရ် က်ရနခ် င့််ပြ ပခင််း ကောလက ုကနဦ်းအပဖစန်စှ ်(၃၀) 

သ ်မှ ်သည်။ 

၁၄။ (က) အြ ုေ ်၁၃ အရ ခ င့််ပြ ကောလကုနဆ်ံု်းပြ ်းဒနောက် အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့၏ လုြ်ငန််းအဒကောငအ် ထည်ဒဖော် 

ဒဆောငရ် က်မှုနငှ့်် ဆနဒ  ု ့်အဒြေါ်မူ ည်၍ ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ က  စက်က မ်လျှင ်နစှ(်၃၀) အထ  အကက မ်ကက မ် 

သက် မ််း  ု်းဒြ်းန ငုသ်ည်။ 

(ခ) သက် မ််း  ု်းပမြှင့််လ ုြါက ခ င့််ပြ သက် မ််းကောလ မကုနဆ်ံု်းမ  (၆)လ ကက   င၍် သက် မ််း  ု်း ပမြှင့််ဒြ်းရန ်

ပမ  ွဲ့နယ်သစဒ် ော ောဝနခ်မံှ ဆင့်် ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ ထံ ဒလျှောက်ထော်းရမည်။ 

အြ်ုချြုြ်လြ်ုက ုငမ်္ စ မံ္ချက်ထရိုးဆ  ပခငိ်ုး 
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၁၅။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းဒဆောငရ် က်ရန ်ဒပမဒနရောအ ည်ပြ ချက်က ု ခရ ုငသ်စ ်ဒ ောအရောရှ ထံမှ 

ရရှ သည့််အခါ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှု စ မံချက် (Management Plan) က ု 

သက်ဆ ုငရ်ောညြှ နှု င််းဒြါင််းစြ်သမူျော်း၏ အကကံဉောဏမ်ျော်း ရယူဒရ်းဆ  န ငုပ်ြ ်း ြံုစ-ံခ ပဖင့််ခရ ုင ်သစဒ် ောအရောရှ ထံ 

 ငပ်ြကောအ ည်ပြ ချက်ရယူရမည်။ 

၁၆။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်က ု ပြနလ်ည်ပြငဆ်ငလ် ုြါက သစဒ် ောဦ်းစ ်း ဌောန၏ 

အကကံဉောဏက် ုရယူ၍ပြနလ်ည်သံ်ုးသြ်ပြငဆ်ငန် ငုသ်ည်။ သံ်ုးသြ်ပြငဆ်ငပ်ြ ်းသည့်် အုြ်ချ ြ်လုြ် က ုငမ်ှုစ မံချက်အော်း 

ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ ထံ  ငပ်ြပြ ်း အ ည်ပြ ချက်ရယူရမည်။ 

ထေသခပံြည်သအူစအုဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစထ်တောလုြ်ငန်ိုးထဆောငရ် က်ခ င့််လက်မှ္တ ်

၁၇။ ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ သည် အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှု စ မံချက်က ုအ ည်ပြ ပြ ်းဒနောက် အသံ်ုးပြ သမူျော်း အဖ  ွဲ့သ ု ့် 

ဒေသခံပြည်သ ူအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််း ဒဆောငရ် က်ခ င့််လက်မှ ် (Community Forestry Certificate) ြံုစ-ံဂ 

က ုထု ်ဒြ်းရမည်။ 

၁၈။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် ည်ဆ သစဒ် ောဥြဒေနငှ့်် နည််းဥြဒေမျော်း၊ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျော်းနငှ့်် 

အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်ြါ ပြဋ္ဌောန််းချက်မျော်းက ု လ ုက်နောဒဆောငရ် က်ရမည်ပဖစပ်ြ ်း ြျက်က က်ပခင််း၊ 

ချ  ်းဒဖောက်ပခင််းဒ  ွဲ့ ရှ ြါက ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ သည် သက်ဆ ုငရ်ော  ုင််းဒေသကက ်း သ ု ့်မဟု ် ပြည်နယ် 

သစဒ် ောအရောရှ ၏ သဒဘော ူည ချက်ပဖင့်် ဒဆောငရ် က်ခ င့််လက်မှ ်က ု ပြနလ်ည်ရု ်သ မ််းန ငုသ်ည်။ 

၁၉။   ုင််းဒေသကက ်း သ ု ့်မဟု ် ပြည်နယ်သစဒ် ောအရောရှ ၏ သဒဘော ူည ချက်ပဖင့်် ခရ ုငသ်စဒ် ောအရော ရှ က 

ဒဆောငရ် က်ခ င့််လက်မှ ် ပြနလ်ည်ရု ်သ မ််းပခင််းက ု အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့ မှ ဒကျနြ်မှုမရှ ြါက အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် 

သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန၊ ညွှနက်ကော်းဒရ်းမ ်းချ ြ်ထံ ရက်ဒြါင််း (၉၀) အ  င််း အယူခဝံငန် ငုသ်ည်။ ညွှနက်ကော်းဒရ်းမ ်းချ ြ်၏ 

ဆံု်းပဖ ်ချက်သည် အပြ ်းအပြ ်ပဖစသ်ည်။ 

သစထ်တောဦိုးစ ိုးဌောန၏ ကူည ြံ့်ြ ုိုးမ္  

၂၀။ သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနသည် အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့အော်း ဒအောက်ဒဖော်ပြြါ အကူအည မျော်းက ုဒြ်းရမည်- 

(က) သစဒ် ောစ ုက်ခင််း ည်ဒထောငရ်နအ်  က် ြထမခ ု်ြ ်အ  င််း စ ုက်ြျ  ်းရန ်လ ုအြ်ဒသောသစဒ်စ့် 

နငှ့််ြျ  ်းြငမ်ျော်းြံ့်ြ ု်းဒြ်းပခင််း၊ 

(ခ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောက ု စ မံအုြ်ချ ြ်ပခင််းနငှ့်် သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်း ထု ်ယ ူပခင််း  ု ့်အ  က် 

လ ုအြ်ဒသော နည််းြညောအကအူည မျော်းဒြ်းပခင််း၊ 

(ဂ) သစဒ် ောထ က်ြစစည််း စနစ ်ကျထု ်လုြ်ရန ်ကက ်းကကြ်ပခင််းနငှ့်် ဒရောင််းဝယ်ဒဖောက်ကော်းန ငုရ်န ်ညြှ နှု င််းဒြ်းပခင််း၊ 

(ဃ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းနငှ့််သက်ဆ ုငဒ်သော အပငင််းြ ော်းမှုမျော်းက ု ကူည ဒပဖ ရှင််းပခင််း၊ 

(င)  ရော်းမဝငက်ျူ်းဒကျော်ဝငဒ်ရောက်ပခင််း၊ သစန်ငှ့််သစမ်ဟု ်ဒသော သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းအော်း 

 ရော်းမဝငထ်ု ်ယူပခင််း၊ ဖျက်စ ်းပခင််းက စစရြ်မျော်း  င ်ဥြဒေဒကကောင််းဆ ုငရ်ော အကူအည မျော်းဒြ်းပခင််း၊ 

(စ) အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့အဒြေါ် လွှမ််းပခံ သက်ဒရောက်န ငုသ်ည့်် အမ န် ့်ညွှနက်ကော်းချက်မျော်းအော်း အသ ဒြ်း ပခင််း၊ 
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(ဆ) ဒေသခပံြည်သမူျော်းအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောဧရ ယောမျော်း  င ်အပခော်းစ မံက န််းမျော်းဒဆောငရ် က်ြါက 

သစဒ် ောသစြ်င ်နဖ် ု်း၊ သ ်းနှြံင ်နဘ် ်ုးနငှ့််ဆံု်းရှု ံ်းမှုမျော်းက ု ဒလျော်ဒကက်းမျော်းအပဖစ ်ဒ ောင််းဆ ုလော လျှင ်

ဥြဒေဒကကောင််းအရ ကူည ဒဆောငရ် က်ဒြ်းပခင််းနငှ့်် သင့််ဒလျော်သည့်် သ ်မှ ်ကောလအ  င််း ဒလျော် ဒကက်းရရှ ဒစရန ်

သက်ဆ ုငရ်ောဌောန၊ အဖ  ွဲ့အစည််းမျော်းနငှ့်် ညြှ နှု င််းဒဆောငရ် က်ဒြ်းပခင််း။ 

၂၁။ သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနသည် ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စ်ဒ ောလုြ်ငန််းမျော်း ဒဆောငရ် က်ရော  င ်

ဒအောက်ဒဖော်ပြြါလုြ်ငန််းမျော်းနငှ့်် စြ်လျဉ််း၍ဌောနဆ ုငရ်ောမျော်း၊ ပြည်  င််းပြည်ြအဖ  ွဲ့အစည််းမျော်း၊ စ ်းြ ော်း 

ဒရ်းအဖ  ွဲ့အစည််းမျော်းနငှ့်် ြုဂဂလ ကလုြ်ငန််းရှငမ်ျော်း၏ ြါဝငက်ညူ ြံ့်ြ ု်းမှုက ု အော်းဒြ်းရမည်- 

(က) ဒေသခံပြည်သမူျော်းအော်း အသ ြညောနငှ့််စ မ််းဒဆောငရ်ည်ပမြှင့်် ငဒ်ြ်းပခင််း၊ 

(ခ) နည််းြညော၊ ဒ ်းက က်၊ သ င််းအချက်အလက်နငှ့်် ဘဏ္ဍောဒရ်းဆ ုငရ်ော အကူအည မျော်းဒြ်းပခင််း၊ 

(ဂ) အဖ  ွဲ့အစည််းမျော်းက ု က နယ်ကအ်ပဖစ ်ဆက်သ ယ်န ငုရ်နည်ြှ နှု င််းဒြ်းပခင််း။ 

အသံိုုးပြြုသမူ္ျောိုးအဖ  ွဲ့၏တောဝန်မ္ျောိုး 

၂၂။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့၏  ောဝနမ်ျော်းမှောဒအောက်ြါအ  ုင််းပဖစသ်ည်- 

(က) ဒေသခံပြည်သ ူအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်နငှ့်် အည သစဒ် ောစ ုက်ခင််းမျော်း  ည်ဒထောငပ်ခင််း 

သ ု ့်မဟု ် လက်ရှ သဘောဝသစဒ် ောမျော်းက ု ြ ုမ ု  ု်း က်ဒကောင််းမ နဒ်အောင ်လ ုအြ် သလ ုပြ လုြ်ပခင််း၊ 

(ခ) သစဒ် ောစ ုက်ခင််း ြထမခ ု်ြ ်ကောလ ဒနောက်ြ ုင််းမှစ၍ သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန၏ ကက ်းကကြ်မှုခယံူ၍ 

မ မ   ု ့်၏အစ အစဉ်ပဖင့်် ဒပမပြ ပြငပ်ခင််း၊ သစဒ်စ့်စုဒဆောင််းပခင််း၊ ြျ  ်းဒထောငပ်ခင််း၊ စ ုက်ြျ  ်းပြ စုထ န််း သ မ််းပခင််း၊ 

(ဂ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောအော်း ဒရရှည် ည ်ံ့်ဒစရန ်စ မံအုြ်ချ ြ်ပခင််းနငှ့်် အသံ်ုးချပခင််း၊ 

(ဃ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော ဧရ ယောအ  င််း ပြငြ်မှ ဝငဒ်ရောက်ထု ်ယူပခင််း၊ ကျူ်းဒကျော် ပခင််းမျော်းအော်း 

ကောက ယ်ပခင််း၊ ယင််း  ု ့်က ုကောက ယ်ရော  င ်သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနနငှ့်် ဆက်စြ်ဌောနမျော်း၏ အကူအည က ုရယူပခင််း၊ 

(င) ပြငြ်အဖ  ွဲ့အစည််း၏ အကူအည  အဒထောက်အြံ့်မျော်းက ု ရယူဒဆောငရ် က်ြါက သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနသ ု ့် 

အစ ရငခ် ံငပ်ြပခင််း၊ 

(စ) ရရှ လောသည့်် အကျ  ်းအပမ ်က ု အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်နငှ့််အည  အချ  ်းကျခ  ဒဝဒြ်းပခင််း၊ 

(ဆ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စ်ဒ ောလုြ်ငန််းအဆင့််ဆင့််ဆ ုငရ်ော ဝငဒ်င ထ က်ဒင  စောရင််းမျော်း၊ အစ  ရငခ်စံော၊ 

မှ ် မ််းမျော်းက ုပြ စု၍ စနစ ်ကျ ထ န််းသ မ််းထော်းရှ ပခင််းနငှ့််  ငပ်ြအစ ရငခ်ပံခင််း၊ 

(ဇ) သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနက သ ်မှ ်ထော်းသည့်် အချက်မျော်းက ု အဒပခခ၍ံ အဖ  ွဲ့  င််းစည််းမျဉ််းစည််း ကမ််းမျော်းက ု 

ဒရ်းဆ  ပခင််း၊ 

( ) အသံ်ုးပြ သအူဖ  ွဲ့၏အဖ  ွဲ့ဝငမ်ျော်းနငှ့်် စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  ဝငမ်ျော်း အမညစ်ောရင််းဒပြောင််းလ ပခင််းအော်း 

သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနသ ု ့် အစ ရငခ် ံငပ်ြပခင််း၊ 
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(ည) အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည်သစ်ဒ ောဥြဒေ၊ နည််းဥြဒေမျော်း၊ လုြ်ထံု်းလုြ်နည််းမျော်း ဒေသခပံြည်သ ူ

အစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော လုြ်ငန််းဆ ုငရ်ော ညွှနက်ကော်းချက်မျော်း၊ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျော်းနငှ့်် သစဒ် ောဦ်း စ ်းဌောနမှ 

အခါအော်းဒလျော်စ ော ထ ု်ပြနဒ်သော ညွှနက်ကော်းချက်မျော်းက ု လ ကု်နောပခင််း။ 

တောိုးပမ္စခ်ျကမ်္ျောိုး 

၂၃။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့ သ ု ့်မဟု ် အဖ  ွဲ့ဝငသ်ည် ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းနငှ့််စြ် လျဉ််း၍ 

ဒအောက်ြါ  ု ့်က ု မပြ လုြ်ရ- 

(က) ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောအ  က် ခ င့််ပြ ဒပမက ု အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှု စ မံချက်၌ ဒဖော်ပြ 

ထော်းသည့််က စစမျော်းမ ှလ  ၍အပခော်းက စစရြ်မျော်း/လုြ်ငန််းမျော်းအ  က်သံ်ုးစ  ပခင််း၊ 

(ခ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောအော်း ဒရောင််းချပခင််း၊ ငေှာ်းရမ််းပခင််း၊ ဒြါငန်ှပံခင််း၊ လွှ ဒပြောင််း ပခင််း၊ လ ေါန််းပခင််း၊ 

(ဂ) သ တ  ၊ ဒကျောက်၊ သ ၊ ပ  န််းနငှ့်် သယံဇော   ူ်းဒဖော်ပခင််း၊ 

(ဃ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော  ည်ဒထောင ်ထ န််းသ မ််းဒရ်းလုြ်ငန််းနငှ့််သက်ဆ ုငပ်ခင််းမရှ  

ဒသောအခ ငုအ်မောအဒဆောက်အအံုမျော်း ဒဆောက်လုြ်ပခင််း သ ု ့်မဟု ် ဝငဒ်ရောက်ဒနထ ုငပ်ခင််း၊ 

(င)  ည်ဆ ဥြဒေမျော်းအရ န ငုင်ဒံ ော်မှ  ော်းပမစက်န် ့်သ ်ထော်းဒသော သ ်းနှနံငှ့်် အြငအ်မျ  ်းအစော်းမျော်း စ ုက်ြျ  ်းပခင််း။ 

အသံိုုးပြြုသမူ္ျောိုးအဖ  ွဲ့၏ အခ င့််အထရိုးမ္ျောိုး 

၂၄။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သ ု ့်မဟု ် အဖ  ွဲ့ဝငမ်ျော်းမှ ဒအောက်ဒဖော်ပြြါအခ င့််အဒရ်းမျော်းက ု  ည်ဆ ဥြဒေ၊ နည််းဥြဒေ၊ 

လုြ်ထံု်းလုြ်နည််းမျော်းနငှ့််အည  ရရှ ဒစရမည်- 

(က) အသံ်ုးပြ သအူဖ  ွဲ့ဝငမ်ျော်းသည် မ မ ၏ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််း ဆ ုငရ်ောဆ ုငခ် င့်် 

အော်းအဒမ ဆက်ခြံ ုငခ် င့််ရှ သသူ ု ့် အဒမ ဆက်ခခံ င့််ရရှ ဒစပခင််း၊ 

(ခ) အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့ဝငစ်ောရင််းဒပြောင််းလ ပခင််းအော်း အဖ  ွဲ့ဝငအ်မျော်းစု၏ သဒဘော ူည ချက်ပဖင့်် စ မံ ခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  က 

အ ည်ပြ ပခင််း၊ 

(ဂ) ဒကော်မ  ဝငမ်ျော်း ဒပြောင််းလ ပခင််းက ု အဖ  ွဲ့ဝငအ်မျော်းစု၏ သဒဘော ူည ချက်ပဖင့််ဒဆောငရ် က်ခ င့််ရှ  ပခင််း၊ 

(ဃ) သစဒ် ောနယ်ဒပမအ  င််း ည်ဒထောငဒ်သော ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောမျော်းအ  က်ဒပမ 

ငေှာ်းရမ််းခကင််းလ  ်ခ င့််ရရှ ပခင််း၊ 

(င) ပြည်  င််းပြည်ြအဖ  ွဲ့အစည််းမျော်းထံမ ှနည််းြညော၊ လြ်ုငန််းသံ်ုးြစစည််းက ရ ယောမျော်းနငှ့်် ဘဏ္ဍောဒရ်း ဆ ုငရ်ော 

အကူအည မျော်း လက်ခပံခင််း၊ 

(စ) ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််း အဒကောက်အထည်ဒဖော် ဒဆောငရ် က်ရော  င ်ဒေသနငှ့််သင့်် ဒလျော်သည့်် 

သ ်းနှသံစဒ် ော ဒရောဒနေှာစ ုက်ြျ  ်းပခင််း စနစအ်မျ  ်းမျ  ်းက ု ကျင့််သံ်ုးန ငုပ်ခင််း၊ 

(ဆ) အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် မ မ   ု ့် စ မံအုြ်ချ ြ်ြ ုငခ် င့််ရှ ဒသော ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ော 

၏ထောဝစဉ် ည် ံ့်ဒစဒသော မူလရည်ရ ယ်ချက်က ု ထ ခ ကု်မှုမရှ ဒစလျှင ်ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ော 
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အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှု စ မံချက်နငှ့်် အည  သဘောဝဒ ောမှ သစန်ငှ့််သစ ်ဒ ောထ က်ြစစည််းမျော်းက ု စနစ ်ကျ 

ထု ်ယူသံ်ုးစ  ပခင််း၊ 

(ဇ) အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် သစန်ငှ့််သစမ်ဟု ်သည့်် သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းက ု ထု ်ယူရနန်ငှ့်် 

ဒ ်းက က်ဝငြ်စစည််းမျော်းအပဖစ ်ထု ်လြ်ုခ င့််က ု စ ်းြ ော်းပဖစလ်ြ်ုက ုငန် ငုမ်ည့်် လုြ်ငန််းမျော်းအပဖစ ်လ  ်လြ်ဒသော 

 ရော်းဝင ်အဖ  ွဲ့အစည််းအပဖစ ်ဖ  ွဲ့စည််းပခင််း၊ 

( ) ဒေသခံပြည်သ ူအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော ဧရ ယောမျော်း  င ်အပခော်းစ မံက န််းမျော်းဒဆောငရ် က်ြါက သစ ်ဒ ောသစြ်င၊် 

စ ုက်ြျ  ်းသ ်းနှ ံနဖ် ု်းနငှ့်် ဆံု်းရှု ံ်းမှုမျော်းအ  က် ဒလျော်ဒကက်းမျော်းက ု ဒ ောင််းဆ ုန ငုပ်ခင််း။ 

သစထ်တော  ကြ်စစညိ်ုးမ္ျောိုး တုယ်ပူခငိ်ုး၊ သယယ်ြူ ု ့်ထဆောငပ်ခငိ်ုး၊ ထ ိုးန န်ိုးသတမှ်္တပ်ခငိ်ုး၊ အထရောငိ်ုး ထပြစောမ္ျောိုး၊ 

အခ န်အခမ္ျောိုးနငှ့်် ထရောငိ်ုးဝယထ်ဖောက်ကောိုးပခငိ်ုး 

၂၅။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်  င ်ဒဖော်ပြထော်းသည့််အ  ုင််း သစဒ် ောထ က် ြစစည််းမျော်းက  ု

ထု ်ယူခ င့််ပြ သည်။ ဤသ ု ့်ထု ်ယူရော  င ်စ ်းြ ော်းပဖစ ်ထု ယ်ူမှုမျော်းအ  က် သစဒ် ော ဦ်းစ ်းဌောန၏ 

ကက   ငခ် င့််ပြ ချက်က ု ရယူရမည်။ 

၂၆။ စ ်းြ ော်းပဖစမ်ဟု ်သည့််မ မ သံ်ုး၊ လယ်ယောလုြ်ငန််းသံ်ုး သ ု ့်မဟု ် ငါ်းဖမ််းလုြ်ငန််းသံ်ုးအ  က် သစ ်ဒ ောထ ကြ်စစည််းမျော်း 

ထု ်ယူပခင််းပဖစလ်ျှင ်သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန၏ ကက   ငခ် င့််ပြ ချက်က ု ရယူရန ်မလ  ုအြ်ြါ။ 

သ ု ့်ဒသော်အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် ပမ  ွဲ့နယ်သစဒ် ောအရောရှ မှ စဆ်င့်် ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ  ထံသ ု ့် 

သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်း ထု ်ယူသည့်် အဒသ်းစ  ်အစ ရငခ်စံောက ု  စြ် ်အ  င််း ငပ်ြ ရမည်။ 

ပမ  ွဲ့နယ်အ  င််းဒရွှွဲ့ဒပြောင််းပခင််းက ု မူလထု ်ယူမှုမှ ် မ််း  င ်ဒရ်းသ င််းဒဖော်ပြ ထော်းရမည။် 

၂၇။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့ သ ု ့်မဟု ် အဖ  ွဲ့ဝငမ်ျော်းက မ မ က ုယ်ြ ငု ်အသံ်ုးပြ ရနအ်  က် ထု ်ယူဒသော 

သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းဒြေါ်  င ်အခ နဒ်င  ကင််းလ  ်ခ င့််ပြ သည်။ ခါ်းလည်လံု်းြ ် ၁' နငှ့််အထက် 

  ုငန်ငှ့််သစလ်ံု်းမျော်းပဖစြ်ါက သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနက အခ နလ်  ် ံဆ ြ် ရ ုကမ်ှ ်ဒြ်းရမည်။ 

၂၈။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းက ု မ မ ဒကျ်းရ ောအ  င််း သင့်် င့််ဒသော ဒ ်းပဖင့်် 

ဒရောင််းချန ငုသ်ည်။ ယင််းသစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်း ဒရောင််းချပခင််းပဖင့်် ရရှ ဒင သည် သစဒ် ောဦ်း စ ်းဌောနမှ 

သ ်မှ ်ထော်းဒသော အခ နအ်ခကင််းလ  ်ခ င့််ရရှ မည် ပဖစဒ်သော်လည််း ထ ုသ ု ့်ဒရောင််းချရန ်ထု ် လြ်ုပခင််းက ု 

စ ်းြ ော်းပဖစထ်ု ်ယူမှုအပဖစ ်သ ်မှ ်သည်။ ခါ်းလည်လံု်းြ  ်၁' နငှ့််အထက်   ုငန်ငှ့်် သစလ်ံု်းမျော်းပဖစြ်ါက 

သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနက အခ နလ်  ် ံဆ ြ် ရ ုက်မှ ်ဒြ်းရမည။် 

၂၉။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းက ု ဒကျ်းရ ောပြငြ် 

သ ု ့်ဒရောင််းချန ငုသ်ည်။ ဤသ ု ့်ဒကျ်းရ ောပြငြ်သ ု ့် သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်း သယ်ယူဒရောင််းချရော  င ်သစ ်

ဒ ောဦ်းစ ်းဌောနနငှ့််သက်ဆ ုငရ်ောဌောန အဖ  ွဲ့အစည််းမျော်းမှ သ ်မ ှ်ထော်းဒသော အခ နအ်ခမျော်းက ု ဒြ်းဒဆောင ်ရမည်ပဖစပ်ြ ်း 

ထ ုသ ု ့် ဒရောင််းချရန ်ထု ်လုြ်ပခင််းက ုလည််း စ ်းြ ော်းပဖစထ်ု ်ယမူှုအပဖစ ်သ ်မှ ်သည်။ ခါ်းလည်လံု်းြ ် ၁' နငှ့််အထက ်

  ုငန်ငှ့််သစလ်ံု်းမျော်းပဖစြ်ါက သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနက သ ်းပခော်းအဒကောက် ံဆ ြ် ပြဋ္ဌောန််း၍ ရ ုကမ်ှ ်ဒြ်းရမည်။ 



ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စ်ဒ ောလုြ်ငန််းဆ ုငရ်ော ညွှနက်ကော်းချက်မျော်း(Community Forestry Instructions) 
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၃၀။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းမှ ထ က်ရှ ဒသော သစဒ် ော 

ထ က်ြစစည််းမျော်းက ုပြည်  င််း၊ ပြည်ြဒ ်းက က်မျော်းသ ု ့် သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန၏ လုြ်ထံု်းလုြ်နည််းမျော်းနငှ့်် အည  

သယ်ယူြ ု ့်ဒဆောငခ် င့််နငှ့်် ဒရောင််းချခ င့်် ရှ သည်။ 

၃၁။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် မ မ   ု ့်၏ သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းက ု ကူ်းသန််းဒရောင််းဝယ်ဒရ်းအ  က် ဒ ်းက က်သ ု ့် 

ဦ်း ည်သည့်် ချဉ််းကြ်မှုစနစပ်ဖင့်် ဒရောင််းချန ငုရ်န ်ဒေသခပံြည်သ ူအစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောထ က်ြစစည််း အဒပခခဒံသော 

စ ်းြ ော်းဒရ်းလုြ်ငန််းမျော်းက ု ဥြဒေနငှ့််အည  ဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ 

၃၂။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောအသံ်ုးပြ သအူဖ  ွဲ့မျော်း အချင််းချင််း စ ်းြ ော်းဒရ်းဆ ုငရ်ောက စစမျော်း အ  က် (ဥြမော-

သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်း ထု ်လုြ်ရော  င ်ြ ုမ ထု ဒရောက်စ ော လုြ်ဒဆောငန် ငုရ်နန်ငှ့််  နဖ် ု်းပမြှင့််ြစစည််းမျော်းအပဖစ ်

ထု ်လုြ်န ငုရ်န)် အသင််းအဖ  ွဲ့မျော်း အပဖစပ်ြဋ္ဌောန််းထော်းသည့််ဥြဒေ လုြ်ထံု်း လုြ်နည််းမျော်းနငှ့်် အည လ  ်လြ်စ ော 

ဖ  ွဲ့စည််းန ငုသ်ည်။ 

ရန်ြုံထင  

၃၃။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့ ြ ုငဆ် ုငဒ်သော ရနြံ်ုဒင က ု ဒအောက်ြါအ  ုင််းစ မံခန် ့်ခ  ရမည်- 

(က) မည်သည့််ဝငဒ်င က ုမဆ ု ဘဏစ်ောရင််းဖ င့််၍ အြ်နှထံော်းရမည်။ 

(ခ) ဘဏစ်ောရင််းက ု စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  ဥကက ဋ္ဌ၊ အ  င််းဒရ်းမ ်းနငှ့်် ဘဏ္ဍောဒရ်းမ ်း  ု ့်   ၍ ဖ င့််လှစထ်ော်း ရှ ရမည်ပဖစပ်ြ ်း 

အနည််းဆံု်းနစှဦ််းမှ လက်မှ ်ဒရ်းထ ု်းဒဆောငရ် က်န ငုဒ်သော ဘဏစ်ောရင််းအပဖစထ်ော်း ရှ ရ မည်။ 

(ဂ) ဘဏ္ဍောဒရ်းမ ်းသည် ရနြံ်ုဒင ရရှ ပခင််း၊ သံ်ုးစ  ပခင််း  ု ့်နငှ့်် စြ်လျဉ််း၍   ကျစ ောစောရင််းပြ စု ထော်းရှ ရ မည်။ 

(ဃ) ဘဏ္ဍောဒရ်းမ ်းသည် အဖ  ွဲ့ ြ ုငရ်နြံ်ုဒင အနက် စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  ၏ အဆံု်းအပဖ ်ပဖင့်် သင့််ဒလျော် 

ဒသောဒင ဒကက်းြမောဏက ု လက်ဝယ်ထော်းရှ ၍ ယင််းြမောဏထက်ြ ုဒသော ရနြံ်ုဒင က ု ဘဏ ် ငအ်ြ်နှထံော်း ရှ ရမည်။ 

(င) ဘဏ္ဍောဒရ်းမ ်းသည် ဒင စောရင််းရှင််း မ််းက ု စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  ၏ အစည််းအဒဝ်းကျင််းြသည့်် အခါ  ုင််း  င ်

 ငပ်ြရမည်ပဖစပ်ြ ်း အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သ ု ့် (၆) လလျှင ် စက်က မ် ငပ်ြအစ ရငခ်ရံမည်။ 

(စ) ရနြံ်ုဒင မျော်းက ု အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့ဝငမ်ျော်း၏ ဆနဒအရအဖ  ွဲ့ဝငမ်ျော်း၏ ဝငဒ်င အပဖစလ်ည််းဒကောင််း၊ 

ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ဖ ံ ွဲ့ ပဖ  ်းဒရ်း အစ အစဉ်မျော်း  ငလ်ည််းဒကောင််း၊ လှည့််ြ ်ရနြံ်ုဒင အပဖစလ်ည်ြ  ်

န ငုရ်နလ်ည််းဒကောင််း၊ သစဒ် ောစ ုက်ခင််းမျော်း ည်ဒထောငပ်ခင််း သ ု ့်မဟု ် သစဒ် ောထ က်ြစစည််း အဒပခ 

ခဒံသောစ ်းြ ော်းဒရ်းလုြ်ငန််းမျော်းလုြ်က ုငရ်န ်ပြနလ်ည်ရင််းနှ ်းပမြှ ြ်နှပံခင််းအ  က်လည််းဒကောင််း ပြနလ်ည် ခ  ဒဝန ငုသ်ည်။ 

(ဆ) ရနြံ်ုဒင ထည့််ဝငပ်ခင််းနငှ့်် အကျ  ်းအပမ ်ခ  ဒဝပခင််းက ု အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်  င ်ဒဖော်ပြထော်း 

သည့််အချ  ်းအ  ုင််း ထည့််ဝငပ်ခင််း၊ ခ  ဒဝပခင််းဒဆောငရ် က်ရမည်။ 

ထ ိုးန န်ိုးသတမှ်္တပ်ခငိ်ုး 

၃၄။ ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောမှ ထ က်ရှ သည့်် သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းက ု ကောလဒြါက် ဒ ်းပဖင့်် လ  ်လြ်စ ော 

ဒရောင််းချန ငုသ်ည်။ 

အထရောငိ်ုးထပြစောမ္ျောိုး 
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၃၅။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သည် ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောမှဒရောင််းချသည့်် သစဒ် ောထ က် 

ြစစည််းအော်းလံု်းအ  က် အသံ်ုးပြ မည့်် အဒရောင််းဒပြစောမျော်းက  ုဒပြစောအမှ ်၊ စောအြ်ုအမှ ်မျော်းြါဝင ်သည့်် 

သ ်မှ ်ထော်းဒသောဒပြစောက ု ြံုစ-ံဃ ပဖင့်် သက်ဆ ုငရ်ောခရ ုငသ်စဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန  င ်မှ ်ြံု ငပ်ြ ်း ထု ်ဒြ်းရမည်။ 

၃၆။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောမှ ဒရောင််းချသည့်် သစဒ် ောထ က်ြစစည််းအော်းလံု်းအ  က ်အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့က 

အဒရောင််းဒပြစောမျော်းထု ်ဒြ်းရမည်။ 

၃၇။ ပမ  ွဲ့နယ်ပြငြ်သ ု ့် သယ်ယူမည့််သစဒ် ောထ က်ြစစည််းအ  က် အဒရောင််းဒပြစောမျော်းက ု မူရင််း၊ ြထမမ ူရင််းခ  ၊ 

ေ ု ယမူရင််းခ   သံ်ုးစံုပြ စု၍ ဝယ်ယူသအူော်း မူရင််းနငှ့်် ပမ  ွဲ့နယသ်စဒ် ောအရောရှ အော်း ေ ု ယမူရင််း ခ   စစ်ံစု ဒြ်းပြ ်း 

ကျနြ်ထမမူရင််းခ   စစ်ံုက ု စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  ၏ လက်ခအံပဖစထ်ော်းရှ ရမည။်သစ ်နငှ့််  ုင ်မျော်းပဖစြ်ါက သစဒ်ြေါ်  င ်

ရ ုက်မှ ်ထော်းဒသော သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောန၏  ံဆ ြ်အမှ  ်အသော်း က ုအဒရောင််းဒပြစောဒြေါ်  င ်မငပ်ဖင့်် 

ရ ုက်မှ ်ဒဖော်ပြဒြ်းရမည်။ 

၃၈။ ပမ  ွဲ့နယ်အ  င််းသယ်ယူမည့်် သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းအ  က် အဒရောင််းဒပြစောမျော်းက ု မူရင််း၊ ြထ 

မမူရင််းခ  နစှစ်ံုပြ စု၍ ဝယ်ယူသအူော်း မူရင််း စစ်ံုဒြ်းပြ ်း ကျနြ်ထမမူရင််းခ    စစ်ံုက စု မံခန် ့်ခ  မှု ဒကော်မ  ၏ 

လက်ခအံပဖစထ်ော်းရှ ရမည်။ 

ထေသခပံြည်သအူစအုဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စထ်တော  ကြ်စစညိ်ုးမ္ျောိုး သယယ်ထူရွှ ွဲ့ထပြောငိ်ုးခ င့်် 

၃၉။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းက ု သက်ဆ ုငရ်ော အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့၏ အဒရောင််းဒပြစောပဖင့်် 

ပမ  ွဲ့နယ်အ  င််း သယ်ယူဒရွှွဲ့ဒပြောင််းန ငုသ်ည်။ 

၄၀။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းက ု ပြည်  င််း၌ ပမ  ွဲ့နယ်ဒကျော်၍ သယ်ယူ ဒပြောင််းဒရွှွဲ့လ ုလျှင ်

သစဒ် ောဥြဒေြုေမ် ၂၃ အရ ဒမျှောစောပဖင့်် သယ်ယူဒရွှွဲ့ဒပြောင််းရမည်။ သ ု ့်ရော  င ်

ဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းမှ ထ က်ရှ ပခင််းမဟု ်သည့်် သစဒ် ောထ က်ြစစည််းမျော်းနငှ့်် အ ူ   ၍ 

သယ်ယူမည်ဆ ုြါက ယင််းြစစည််းက ု  ရော်းဝငြ် ုငဆ် ုငဒ်ကကောင််း အဒထောက်အထော်းမျော်းနငှ့််  က  

ပမ  ွဲ့နယ်သစဒ် ောအရောရှ ထံ အသ ဒြ်း ငပ်ြရမည်။ သက်ဆ ုငရ်ော ပမ  ွဲ့နယ်သစဒ် ောအရောရှ သည် အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့၏ 

မူရင််းအဒရောင််းဒပြစောအော်း အဒထောက်အထော်းပြ ၍ သယ်ယူမည့်် သစဒ် ောထ က ်ြစစည််းအ  က ်လုြ်ထံု်းလုြ်နည််းနငှ့်် 

အည  ဒမျှောစောက ထုု ်ဒြ်းရမည်။ 

အထရိုးယပူခငိ်ုး 

၄၁။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းဆ ုငရ်ော ညွှနက်ကော်းချက်မျော်း၊ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််း မျော်း၊ 

အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်ြါ ပြဋ္ဌောန််းချက်မျော်းနငှ့်် သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနက အခါအော်းဒလျော်စ ော ထု  ်

ပြနဒ်သောညွှနက်ကော်းချက်မျော်းက ု ချ  ်းဒဖောက်ြါက ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းက ု ြယ်ဖျက်သည်အထ  

အဒရ်းယူပခင််းခရံမည်။ 

၄၂။ သစဒ် ောဥြဒေ၊ နည််းဥြဒေမျော်းြါ ပြဋ္ဌောန််းချက်  စစ်ံု စရ်ောက ု ဒဖောက်ဖျက်ကျူ်းလ နြ်ါက ယင််းဥြဒေ  င ်

သ ်မှ ်ထော်းဒသော ပြစေ်ဏမ်ျော်းက ု ကျခရံမည။် 
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ြယဖ်ျက်ပခငိ်ုး 

၄၃။ သစဒ် ောနယ်ဒပမပြငြ်  င ် ည်ဒထောငထ်ော်းဒသော ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စ်ဒ ောလုြ်ငန််း အော်း 

အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်ြါအ  ုင််း ဒဆောငရ် က်ပခင််း မရှ ၍ပဖစဒ်စ၊ အသံ်ုးပြ သအူဖ  ွဲ့ဝငမ်ျော်းမှ ဆက်လက်ဒဆောငရ် က်ရန ်

ဆနဒမရှ ၍  ငပ်ြလောလျှငပ်ဖစဒ်စ သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနသည် ကက  ်းပြငက်ောက ယ် ဒ ောအပဖစ ်ဖ  ွဲ့စည််းပခင််း သ ု ့်မဟု ် 

သစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနမှ စ မံခန် ့်ခ  ြ ုငခ် င့််ရှ ဒသော ဒပမအပဖစဒ်ပြောင််းလ  ဒဆောငရ် က်ပခင််း ပြ န ငုသ်ည်။ 

၄၄။ သစဒ် ောနယ်ဒပမ  င ် ည်ဒထောငထ်ော်းဒသော ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းအော်း အုြ် 

ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်ြါအ  ုင််း ဒဆောငရ် က်ပခင််း မရှ ၍ပဖစဒ်စ၊ အသံ်ုးပြ သအူဖ  ွဲ့ဝငမ်ျော်းမှ ဆက်လက်ဒဆောငရ် က်ရန ်

ဆနဒမရှ ၍  ငပ်ြလောလျှငပ်ဖစဒ်စ မူလသစဒ် ောနယ်ဒပမ သ ်မှ ်ချက် အ  ုင််း ည်ရှ ဒစရမည်။ 

မှ္တတ်မ်္ိုးမ္ျောိုး 

၄၅။ စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  ၊ အ  င််းဒရ်းမ ်းသည် အုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှုစ မံချက်  င ်ြါရှ သည့်် သကဆ် ုငရ်ော 

ဒနောက်ဆက်   ြံုစမံျော်း  င ်စ ုက်ြျ  ်းပခင််း၊ ပြ စုပခင််း၊ ထု ်လုြ်ပခင််းနငှ့်် အကျ  ်းအပမ ်ခ  ဒဝပခင််း စသည့်် 

လုြ်ငန််းမျော်းနငှ့််ြ ်သက်၍ မှ ် မ််းအပြည့််အစံုက ု ပဖည့််သ င််းရမည်။ 

၄၆။ ပမ  ွဲ့နယ်သစဒ် ောအရောရှ နငှ့်် ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ   ု ့်သည် ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောနငှ့်် မှ ် မ််းမျော်း 

စစဒ်ဆ်းပခင််းက ု (၃)လ စ်ကက မ် ဒဆောငရ် က်ပြ ်း လ ုအြ်သလ ု အကကံဒြ်းပခင််း၊ ပြ ပြငပ်ခင််း မျော်းဒဆောငရ် က်ရမည်။ 

အစ ရငခ်ံစောမ္ျောိုး 

၄၇။ အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့၊ စ မံခန် ့်ခ  မှုဒကော်မ  သည် ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းမျော်း နငှ့််ြ ်သက်ဒသော 

  ု်း က်မှုအစ ရငခ်စံော ြံုစ-ံင က ုပြ စု၍ပမ  ွဲ့နယ်သစဒ် ော အရောရှ မှ စဆ်င့်် ခရ ုင ်သစဒ် ောအရောရှ ထံ 

ဘဏ္ဍောနစှက်ုနဆ်ံု်းပြ ်း နစှလ်အ  င််း  ငပ်ြရမည်။ 

၄၈။ ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ သည် အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့ မှ  ငပ်ြလောဒသော   ု်း က်မှု အစ ရငခ်စံောနငှ့်် 

ယင််းအဒြေါ် မ မ သံ်ုးသြ်ချက်၊ အကကံပြ ချက်မျော်းနငှ့််အ ူ   ုင််းဒေသကက ်း သ ု ့်မဟု ် ပြည်နယ်သစဒ် ော 

အရောရှ မှ စဆ်င့်် ညွှနက်ကော်းဒရ်းမ ်းချ ြ်ထံသ ု ့် ဘဏ္ဍောဒရ်းနစှက်ုနဆ်ံု်းပြ ်းသံ်ုးလအ  င််း  ငပ်ြရမည်။ 

ခရ ုငသ်စဒ် ောအရောရှ ၏ သံ်ုးသြ်ချက်က ု အသံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့သ ု ့် အသ ဒြ်းရမည်။ 

န ဂုံိုး 

၄၉။ ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းဆ ုငရ်ော ညွှနက်ကော်းချက်မျော်းအော်း အခါအော်းဒလျော်စ ော ပြနလ်ည်သံ်ုးသြ်ပြ ်း 

ဒခ ်၊ စနစ၊် ဥြဒေ၊ နည််းဥြဒေမျော်းနငှ့်် ဒလျော်ည ဒအောင ်ပြနလ်ည်ပြငဆ်င ်ဒရ်းဆ   ထ ု်ပြနသ် ော်းမည် ပဖစြ်ါသည်။ 

၅၀။ ၁၉၉၅ ခနုစှ ် င ်ထု ်ပြနခ် ့်ဒသော ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ော ည်ဒထောငပ်ခင််း လုြ်ငန််း ဆ ုငရ်ော 

ညွှနက်ကော်းချက်မျော်းအော်း ယခထုု ်ပြနဒ်သော ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််းဆ ုင ်ရောညွှနက်ကော်းချက်မျော်းပဖင့်် 

ြယ်ဖျက်လ ုက်သည်။ 

 

ြံု (အုန််းဝင််း) 
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ပြည်ဒထောငစ်ုဝနက်က ်း 

သယံဇော နငှ့်် သဘောဝြ ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းဒရ်းဝနက်က ်းဌောန 

ပြည်ဒထောငစ်ုသမမ ပမနမ်ောန ငုင်ဒံ ော်အစ ု်းရ 

 

[ ြူ်း   ဒဖော်ပြဒသော စောရင််း 1 ] 01 ြံုစ-ံကပြည်ဒထောငစ်ုသမမ ပမနမ်ောန ငုင်ဒံ ော်အစ ု်းရသယံဇော နငှ့်် 

သဘောဝြ ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းဒရ်းဝနက်က ်းဌောနသစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းဒဆောငရ် 

က်ခ င့်် 

[ ြူ်း   ဒဖော်ပြဒသော စောရင််း 2 ] 02 ြံုစ-ံခဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောအုြ်ချ ြ်လုြ်က ုငမ်ှု စ မံချက် 

[ ြူ်း   ဒဖော်ပြဒသော စောရင််း 3 ] 03 ြံုစ-ံဂပြည်ဒထောငစ်ုသမမ ပမနမ်ောန ငုင်ဒံ ော်အစ ု်းရသယံဇော နငှ့်် 

သဘောဝြ ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းဒရ်းဝနက်က ်းဌောနသစဒ် ောဦ်းစ ်းဌောနဒေသခံပြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင  ်

သစဒ် ောလုြ်ငန််းဒဆောငရ် က်ခ င့််လက်မှ ် 

[ ြူ်း   ဒဖော်ပြဒသော စောရင််း 4 ] 04 သက် မ််း  ု်းပမြှင့််ပခင််း 

[ ြူ်း   ဒဖော်ပြဒသော စောရင််း 5 ] 07 ြံုစ-ံငဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုင ်သစဒ် ောလုြ်ငန််း  ု်း က်မှုအစ ရငခ်စံော 

[ ြူ်း   ဒဖော်ပြဒသော စောရင််း 6 ] 06 ြံုစ-ံ

ဃမူရင််း/ြထမမူရင််းခ  /ေ ု ယမူရင််းခ  ……………  ုင််းဒေသကက ်း/ပြည်နယ်၊…………..ခရ ုင၊်…………….ပမ  ွဲ့နယ်၊………………အ

သံ်ုးပြ သမူျော်းအဖ  ွဲ့၏ဒေသခပံြည်သအူစုအဖ  ွဲ့ ြ ုငသ်စဒ် ောလုြ်ငန််းမှဒရောင််းချသည့််သစ်ဒ ောထ က်ြစစည််းအဒရောင််းဒပြစော၊ 

[ ြူ်း   ဒဖော်ပြဒသော စောရင််း 7 ] 05 ဒဆောငရ် က်ခ င့််လက်မှ ်အမ ှ်စဉ် 


