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The Government of the Republic of the Union of Myanmar

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Office of the Union Minister, Nay Pyi Taw
Notification No. (69/2019)
The 5 Waxing Day of Kasone, 1381 M.E.
th

(8th May, 2019)
Community Forestry Instructions
In exercise of the power conferred by section 57, subsession (b) of the Forest Law, the Ministry of Natural Resources
and Environmental Conservation hereby issues the following
Community Forestry Instructions.
Chapter (1)
Objectives
1.

The objectives of the Community Forestry are as follows:
(a) To provide forest and tree related basic needs such as
wood and non-wood forest products for local
communities;
(b) To enhance employment and income opportunities for
local community and reduce poverty;
(c) To increase forest covered area in a sustainable manner
and to ensure sustainable utilization;
(d) To promote participatory forest management system, and

၂
( င)

သစ်ဖတာပပ္ြုနျား် တျားပခင်ျားနင်

အရည်အဖသျား

ကျ

င်ျားပခင်ျားတကိ
ို ု

ကာကယ်ထိန်ျားသိမ်ျားပခင်ျားပ င် ရာသဥတုဖပပ္ာင်ျားလမှုဖလျာချဖရျားနင်
လိုကဖ
် လျာညဖထပ စ်ဖစဖရျား အဖထာက်အကူ
ပ္တ်ေန်ျားကျင်

င
ုိ ်ရာ ေန်ဖ

ပ စ်ဖစနိုင်သည်

ာင်မှုမျာျား တိုျားပ္ာျားလာဖစရန်။

အခန်ျား (၂)
အဓိပပါယ့်ရဖာ့်ငပချက့်
၂။

ဤညွှန်ကကာျားချက်တင် ပ္ါရဖ
ိ သာ စကာျားရပ္်မျာျားသည် သစ်ဖတာဥပ္ဖေနင်

သစ်ဖတာ နည်ျားဥပ္ဖေမျာျားတင် ပ္ါရိသည်အတိင
ု ်ျား အဓိပ္ပါယ်သက်ဖရာက်ဖစရမည်။
ထိအပပ္င်
ု
ဖအာက်ပ္ါစကာျားရပ္်မျာျားသည် ဖ ာ်ပပ္ပ္ါအတိုင်ျား အဓိပ္ပါယ်သက်ဖရာက်ဖစရ
မည်(က) ရေသခံငပည့်သအ
ူ စုအဖွဲ့ပင
ုိ ့်သစ့်ရတာလုပ့်ငန့််း

ဆိုသညမှာ

ဖေသခံ

ပပ္ည်သူမျာျား ကိုယတ
် ိုင်ကိုယက
် ျ ပ္ါေင်ဖ ာင်ရွက်သည် ဖရရည် တည်တံ
ဖစဖသာ သစ်ဖတာသစ်ပ္င် စမံအုပ္်ချြုပ္်အသံုျားပပ္ြုပခင်ျား
လုပ္်ငန်ျားမျာျားကို ဖ

င
ို ်ရာ သစ်ဖတာ

ာင်ရွကသ
် ည် လုပ္်ငန်ျားတစ်ရပ္်ရပ္်ကို

သ
ို ည်။

ယင်းစကာ်း ပတင တစနိင
ု တစပိုငအဆင့်မှ စ်းပာ်းပဖစ အဆင့်အထိ
အလုပအကိင
ု နှင့် ဝငရငအခင့်အလမ်းမျာ်း ဖနတ်း န၊ အစာ်းအစာ
ထုတလုပ န၊

ဖဂဟစနစ်တညငငိမလာရစ နနှင့်

သဘာဝပတဝန်း

ကျငအရပခအရန ပိုမရ
ို ကာင်းမနလာရစ န အစ သ
ှိ ည့်
မျာ်းအနက

ည ယ
ွ ချကတစခုခု

သိမ
ုို့ ဟုတ

ည ယ
ွ ချက

တစခုထကပိုသည့်

ည ွယချကမျာ်းအတက သစရတာစိက
ု ခင်း အသစမျာ်း တညရထာင
ပခင်းနှင့် တည ိရ
ှ နရသာသစရတာမျာ်းကို စမံအုပချျုပပခင်းတပ
ိုို့ ါဝငသည။

2

(e) To enhance environmental services that can support
climate

change

mitigation

and

adaption

through

preventing deforestation and forest degradation.
Chapter (2)
Definitions
2. The expressions contained in this “instructions” shall have the
same meanings given in the Forest Law and the Forest Rules.
Moreover, the following expressions shall have the meanings given
hereunder: (a)

Community Forestry means all sustainable forest
management and utilization activities, in which the
local community itself is involved. This expression
includes establishing new plantations and managing
existing forests, to create employment and income
opportunities

from

subsistence

to

commercial

purpose, to generate food, to stabilize ecosystem and
to improve the environmental conditions.

၃
(ခ) အသျားပ ြုသူမျ ျားအဖွဲ့ ဆိုသညမှာ သစရတာမျာ်းအတင်း သိမ
ုို့ ဟုတ
သစရတာမျာ်းအန်း ငါ်းမိုငပတလညအတင်းတင ငါ်းနှစ တစဆက
တစစပတည်း

အရပခချရနထိုငခွဲရ
့် သာ

ရေသခံပပညသူမျာ်းအနက

သစရတာလုပငန်းကို စိတဝငစာ်းငပ်း သစရတာကို အမှနတကယ မှခို
အသံု်းပပျု၍

တိုကရိုကအကျိျု်းသကဆိုငသည့်

အိမရထာငစုမျာ်းပဖင့်

ဖွဲွဲ့စည်းထာ်းရသာ ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲ့ွဲ ပိုငသစရတာလုပငန်းကို
ရဆာင ွကသည့်အဖွဲွဲ့ကိုဆသ
ို ည။ သိုို့ ာတင အစဉအလာနှင့် ဓရလ့်
ထံု်းစံအ ရေသခံလူထက
ု စမံအုပချျုပ လုပကိင
ု လာခွဲရ
့် သာ သစရတာ
မျာ်းတငပဖစရစ၊ ရေသအရပခအရနအ ပဖစရစ ခရိုငသစရတာအ ာ ှိ
က ရနထိုငသည့် ရန ာအကာအရဝ်း သိမ
ုို့ ဟုတ ရနထိုငခွဲသ
့် ည့် အချိန
ကာလကို ကင်းလတခင့် ပပျုနင
ို သည။
(ဂ) ပ ည်တင်ျားပ ည် အဖွဲ့အစည်ျား ဆိုသညမှာ ပပညတင်းမှ အစို်း

အဖွဲွဲ့

အစည်း သိမ
ုို့ ဟုတ အစို်း မဟုတရသာအဖွဲွဲ့အစည်း၊ ပပညပမှ အစို်း
အဖွဲွဲ့အစည်း သိမ
ုို့ ဟုတ အစို်း မဟုတရသာ အဖွဲ့ွဲ အစည်းကို ဆိုသည။
(ဃ) ညှိနှိုင်ျားပ ေါင်ျားစ ်ပ

င်ရွကသ
် ူမျ ျား ဆိုသညမှာ ရေသခံပပညသူ အစု

အဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာလုပငန်း ရဆာင ွက နအတက ရလ ာကထာ်း ာ
တငလည်းရကာင်း၊ ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ ဖွဲွဲ့စည်း ာတင လည်း
ရကာင်း၊ အုပချျုပလုပကိင
ု မှုစမံချက ရ ်းဆွဲ ာတင လည်းရကာင်း၊
အုပချျုပလုပကိင
ု မှုစမံချကအ

သစရတာလုပငန်းမျာ်း

အရကာင

အထညရဖာ ရဆာင က
ွ
ာတငလည်းရကာင်း၊ ရေသခံပပညသူမျာ်း
အာ်း အကကံဉာဏမျာ်းရပ်းပခင်း၊ အကူအညရပ်းပခင်းတိက
ုို့ ို ရဆာင ွက
ရပ်းသည့်

သစရတာဦ်းစ်းဌာန

ဝနထမ်းမျာ်းနှင့်

ပပ္ည်တင်ျားပပ္ည်ပ္

အ ွဲ့အစည်ျားမျာျားကို ဆိုသည။
(င) အရမဆက့်ခပ
ံ ိုင့်ခင့်

ိုသည်မာ သက်

ိုင်ရာဥပ္ဖေမျာျားအရ အဖမ

က်ခံပ္င
ို ်ခင်ရိသူမျာျားအတက် တရာျားေင်အဖမ က်ခံပ္င
ို ်ခငက
် ို

ိုသည်။
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(b)

Community Forest User Group-CFUG or User Group
means a group formed by households who have lived
continuously for five years in or within 5 miles from the
periphery of the forest. The group, interested in forest
operations, and truly dependent on the forest for their
livelihoods, is the direct beneficiaries of the forest and
conducts community forestry activities. The distance
and settlement time may be relaxed, if the forest has
been traditionally and customarily managed by the
local community, or if the District Forest Officer
justifies to do so based on local circumstances.

(c)

Local and international organizations mean local nongovernment organization (LNGO) or local government
organization (LGO), and international nongovernment organization (INGO) or international
government organization (IGO).

(d)

Facilitators mean Forest Department staff and local or
international organizations who give advice and
assistance to the local community in applying for
permission to practice community forestry, organizing
User Group, preparing management plan and
implementing forest operations as prescribed in the
management plan.

(e)

Inheritance means the legal right to inherit for the
person who has the right pursuant to relevant laws.

၄
(စ) ပ

င်ရွကခ
် င်လက်မတ
ှ ်

ိုသည်မာ ဖေသခံပပ္ည်သူ အစုအ ွဲ့ပ္ိုင်

သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျားကဖ
ို
ာင်ရက
ွ ်ခင်ပပ္ြုသည် အဖထာက်အထာျားလက်မတ်
ကို
(

) စ

သ
ို ည်။
ိုသည်မာ ဤညွှန်ကကာျားချက်တင် ပ္ါရိသည်ပ္ံုစမ
ံ ျာျားကို

(ဇ) ပေသခပ ည်သအ
ူ စအဖွဲ့ င်
ှိ
စျား

ျားပရျားလ ်ငန်ျား

သစ်ပတ လ ်ငန်ျားကှိ

ိုသည်။

အပပခခပသ

ိုသည်မာ ဖေသခံပပ္ည်သအ
ူ စုအ ွဲ့ပ္ိုငသ
် စ်ဖတာမ

ထက်ရိဖသာ သစ်နင် သစ်မဟုတဖ
် သာ သစ်ဖတာထက်ပ္စစည်ျားမျာျားကို
ထုတ်လုပ္်ပခင်ျား၊ အစာျားအစာ ထုတ်လုပ္်ပခင်ျား၊ တန် ိုျားပမြှင် ထုတ်လုပ္်ပခင်ျား၊
ယင်ျားတကိ
ို ု ပပ္ည်တင်ျားပပ္ည်ပ္ ဖ ျားကက်မျာျားသို တည်
နင်အည

ဖရာင်ျားေယ်ဖ ာက်ကာျားပခင်ျား

အဖပခပပ္ြု ခရျားသာျားလုပ္်ငန်ျားဖ
လုပ္်ငန်ျားကို

သိမဟု
ု
တ်

ဥပ္ဖေမျာျား

ဖေသခံပပ္ည်သူ

ာင်ရွကပ် ခင်ျားကို ပပ္ြုလုပ္်သည် စျားပ္ာျားဖရျား

ိုသည်။
အခန်း (၃)

ရေသခံငပည့်သအ
ူ စုအဖွဲ့ပင
ုိ ့်သစ့်ရတာလုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့်နင
ို ့်သည့်ရန ာရေသမျာ်း
၃။

နိုငငံရတာအစို်း နှင့် ရပမကို စမံခနို့ခွဲပိုငခင့် ှိသူ သိမ
ုို့ ဟုတ ရပမပိုင င
ှ တိထ
ုို့ ံမှ

ခင့်ပပျုချက

ိလ
ှ င ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲ့ွဲ ပိုငသစရတာလုပငန်းကို ရအာကရဖာပပ

ပါ ရပမမျာ်းတင တညရထာငနိုငသည(က) ကကိျု်းဝိုင်း၊ ကကိျု်းပပငကာကယရတာ၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရ ်းနယရပမမျာ်း
ိှ ကကာ်းခံနယရပမမျာ်းနှင့် အစိ်းု ကစမံခနို့ခခ
ွဲ င့် ရ
ှိ သာရပမမျာ်း၊
(ခ) အစို်း အဖွဲွဲ့အစည်းမျာ်းက စမံခန်ခသည် သစ်ဖတာ ံုျားလွှမ်ျားသည်ဖပမမျာျား၊
(ဂ) သစရတာဥပရေပုေမ ၇၊ ပုေမခွဲ (ဃ)အ
ရေသခံမျာ်းမှ

၎င်းတိ၏
ုို့

အသိအမှတပပျုထာ်းသည့်

ဓရလ့်ထံု်းတမ်းအ

သဘာဝသစရတာမျာ်းနှင့် ေရ ရတာမျာ်း။

ထိန်းသိမ်းထာ်းသည့်
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(f)

Certificate means the document (certificate) that
allows the community to carry out community
forestry.

(g)

Form means the forms contained in this “instructions”.

(h)

Community forest based enterprise-CFE means
harvesting of wood and non-wood forest products,
foods, and value-added products from the community
forest, and trading them in the local and international
markets in accordance with the standing laws, or
business conducting local community-based tourism.
Chapter (3)

Areas where Community Forest (CF) can be established
3. With the permission of the government and authorized person or
the owner (s) of private- owned land, Community Forests can be
established in the following areas:
(a) Reserved Forest, Protected Public Forest, buffer zones of
protected areas and lands at the disposal of the
government.
(b) Forest-covered lands managed by the government
organizations.
(c) Natural forests and mangrove forests conserved by the
local communities in accord with their tradition pursuant
to section 7, sub-section (d) of the Forest Law.

၅
၄။

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာလုပငန်းမျာ်း

ရဆာင က
ွ
န

ရအာက

ရဖာပပပါ ရန ာရေသမျာ်းတင ခင့်ပပျုမည(က) သဘာဝရတာမျာ်း ပျကစ်းပပျုန်းတ်းငပ်း သဘာဝအရလျာက ပပနလည
ပဖစထန်း န ခကခွဲရသာရန ာမျာ်း၊
(ခ) ရေသလိုအပချကအတက သစရတာထကပစစည်းမျာ်းနှင့် ဝငရငအခင့်
အလမ်းမျာ်း ရထာကပံ့်ရပ်းနိုင နအလာ်းအလာ ိသ
ှ ညရ
့် န ာမျာ်း၊
(ဂ) ညွှနကကာ်းရ ်းမှ ်းချျုပ၏

ခင့်ပပျုချကပဖင့်

သစရတာဦ်းစ်းဌာနမှ

တညရထာငခွဲသ
့် ည့် ရကျ်း ာွ ထင်းစိက
ု ခင်းမျာ်း၊
(ဃ) ရပမနှငရ
့် အ င်းအပမစမျာ်းကိထ
ု ိန်းသိမ်း န

လိုအပသည့်ရေသမျာ်း၌

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲ့ွဲ ပိုငသစရတာလုပငန်းလုပကိင
ု နသငရ
့် လျာရသာ
ရန ာမျာ်း၊
(င) အရကကာင်း င်းတစခုခုရကကာင့် ရေသခံလူထက
ု
စမံအုပချျုပသင့်သည့်
သဘာဝရတာမျာ်း၊
(စ) အစဉအလာနှင့် ဓရလ့်ထံု်းစံအ ရေသခံလူထုက စမံအုပချျုပလုပကိင
ု
လာခွဲရ
့် သာ ရန ာမျာ်း။
အခန်း (၄)
ပေသခပ ည်သူအစအဖွဲ့ ှိင် သစ်ပတ လ ်ငန်ျားကှိ အပပခခပသ စျား ျားပရျားလ င
် န်ျား
(Community Forest based Enterprise-CFE) ထူပထ င်ပခင်ျား
၅။

သစ်ဖတာဦျားစျားဌာနသည် အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့က ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္င
ို ်

သစ်ဖတာ လုပ္င
် န်ျားကုအ
ိ ဖပခခံဖသာ စျားပ္ာျားဖရျား လုပ္င
် န်ျား (Community Forest based
Enterprise-CFE) တည်ဖထာင်ပခင်ျားကို ခင်ပပ္ြုနိင
ု ်သည်။
၆။

သစရတာဦ်းစ်းဌာနသည

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင

သစရတာလုပငန်းကို

အရပခခံရသာ စ်းပာ်းရ ်းလုပငန်း တညရထာငသည့် အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့သို့ို ဖအာက်ပ္ါ
ကိစစရပ္်မျာျားတင် ကူညပံ့်ပို်းမှုမျာ်းရရိနုင
ိ ်ရန် ဌာန

င
ို ်ရာမျာျား၊ ပပ္ည်တင်ျား ပပ္ည်ပ္ အ ွဲ့

အစည်ျားမျာျား၊ စ်းပာ်းရ ်း အဖွဲွဲ့အစည်းမျာ်း၊ ပုဂဂလိကလုပငန်း ှငမျာ်းနှင့် ချိတဆက
ကူည ရဆာင က
ွ ရပ်း မည-
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4. Community Forests will be permitted to be established in the
following areas:
(a) Degraded natural forests where natural regeneration is
difficult;
(b) Areas where there is potential to meet the local demand for
forest products and income opportunities;
(c) With the permission of the Director-General of the Forest
Department, village fuelwood plantations established by the
Forest Department;
(d) Areas where soil and water resources conservation is needed,
and suitable for the establishment of Community Forest;
(e) Natural forests which for various reasons should be managed
by the local community;
(f) Forest lands traditionally and customarily managed by the
local community.
Chapter (4)
Developing Community Forest Based Enterprise-CFE
5.
The Forest Department should allow establishment of
Community Forest-based Enterprise, by which the CFUG can produce
forest products on commercial scale, make value added products
and trade freely.
6.
In the case mentioned above, the Forest Department shall
communicate with the relevant departments, local and international
organizations, business groups and private entrepreneurs, to be able
to provide the following assistance to the CFUG:

၆
(က) နည်းပညာနှင့် လူမှုစ်းပာ်းရ ်းဆိုင ာ သငတန်းမျာ်းရပ်းပခင်းအာ်းပဖင့်
ရေသခံ ပပညသူမျာ်းကို စမ်းရဆာင ညပမြှငတ
့် ငပခင်း၊
(ခ)

ရေသခံပပညသူ

အစုအဖွဲ့ွဲ ပိုငသစရတာထကပစစည်း

အရပခခံရသာ

စျားပ္ာျားဖရျားလုပငန်းမျာ်း တညရထာငပခင်း၊
(ဂ)

ရစျ်းကကနှင့် ချိတဆကနိင
ု ရ ်းအတက ထုတလုပသူမျာ်းနှင့် ဝယယူ
သူမျာ်းအကကာ်း ရပါင်းစပညြှိနင
ှုိ ်းပခင်း၊

(ဃ) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင
စ်းပာ်းရ ်းလုပငန်းမျာ်း

သစရတာလုပငန်းကို

အရပခခံရသာ

ပိုမိုခိုငမာရတာင့်တင်းလာရစ န

ဖကျျားရွာ

အ င်၊ ငမိျုွဲ့နယအဆင့်၊ ပပညရထာငစုနယရပမ ဖနပပ္ည်ဖတာ် သိမ
ုို့ ဟုတ
တိင
ု ်းရေသကက်း

သိမ
ုို့ ဟုတ

ပပညနယအဆင့်မှ

အမျိျု်းသာ်းအဆင့်

အဖွဲွဲ့အစည်း သိမ
ုို့ ဟုတ ကနယကမျာ်း ပဖစလာရစ န ကူညပံ့်ပို်းပခင်း၊
(င)

လုပငန်းအတက လိုအပရသာ အ င်းအနှ်း

ရ
ှိ စ န ချိတဆကပခင်း၊

(စ)

ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲ့ွဲ ပိုငသစရတာမှ ထက ရ
ှိ သာ သစနှင့် သစ
မဟုတရသာ သစရတာထကပစစည်းနှင့် သစရတာကို အရပခခံရသာ
ဝနရဆာငမှုမျာ်းကို နိင
ု ငံတကာအသိအမှတပပျု အဖွဲ့ွဲ အစည်းမျာ်း၏
ရထာကခံချက

(

) သယံဇာတနင်
ခင်ပပ္ြုချက်ပ င်

ရ
ှိ စ န ချိတဆကရပ်းပခင်း၊
သဘာေပ္တ်ေန်ျားကျင်ထန
ိ ်ျားသိမ်ျားဖရျားေန်ကကျားဌာန၏
သဘာေကိုအဖပခခံဖသာ

ခရျားသာျားလုပ္်ငန်ျားမျာျား

အဖကာင်အထည်ဖ ာ်ပခင်ျား။
အခန်း (၅)
ရေသခံငပည့်သအ
ူ စုအဖွဲ့ပင
ုိ ့်သစ့်ရတာလုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့်ခင့်ရလ ာက့်ထာ်းငခင့််း
၇။

(က) ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာလုပငန်း ရဆာင က
ွ လိုရသာ
ရေသခံပပညသူမျာ်းသည ရအာကပါအတိုင်း ရဆာင က
ွ
မည(၁) ရေသခံပပညသူ

အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို

သစရတာလုပငန်း

ရဆာင ွက

လိုရသာ အိမရထာငစုမျာ်းပဖင့် အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ ဖွဲွဲ့စည်း မည။
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(a) Improve capacity of the local community through
technical and socio-economic trainings;
(b) Form Community Forest product-based enterprise;
(c) Develop producer-consumer partnership to secure
investment;
(d) Assist in the formation of national level association or
networks through the formation of village, township,
district and the Union territory (Nay Pyi Taw), state/
regional level associations or networks, in order to
strengthen Community Forestry or Community Forest
based Enterprises;
(e) Facilitate to obtain capital investment needed for
Community Forestry;
(f) Collaborate to get certification by international
organizations, for wood and non-wood forest products
and for forest-based services derived from Community
Forests;
(g) With the approval of the Ministry of Natural Resources and
Environmental Conservation operate ecotourism in
Community Forest based Enterprises.
Chapter (5)
Application for the Establishment of Community Forest
7. (a) The community which wants to apply for the establishment of
community forest shall pursue the following steps:
(i) CFUG shall be formed with households that are interested
in Community Forestry;

၇
(၂) သစရတာကို

အမှနတကယ

မှခိုအသံု်းပပျုရနရသာ

တိက
ု ရိုက

အကျိျု်း သကဆိုငသူမျာ်းပဖင့် ဖွဲွဲ့စည်း မည။
(၃) ထိုသိဖ
ုို့ ွဲွဲ့စည်း ာတင

ညြှိနင
ိှု ်းရပါင်းစပ

ရဆာင ွကသူမျာ်းနှင့်

တိုငပင၍ အကကံဉာဏ ယူနင
ို သည။
(၄) အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့သည ယင်ျား၏ အဖွဲွဲ့ဝငမျာ်းထွဲမှ အမျာ်းဆနဒပဖင့်
ရ ်းွ ချယ

တငရပမြှာကထာ်းရသာ

ဘဏ္ဍာရ ်းမှ ်းနှင့်

ဥကကဋ္ဌ၊

အဖွဲွဲ့ဝငနှစဦ်းတိပုို့ ဖင့်

အတင်းရ ်းမှ ်း၊

စမံခနို့ခွဲမရ
ှု ကာမတကို

ဖွဲွဲ့စည်း မည။
(၅) ယင်းရကာမတဖွဲွဲ့စည်း ာ၌ ကျာ်း မ တန်းတူ ညတူ ှိမက
ှု ို ထည့်
သင်း စဉ်းစာ်း မည။
(၆) စမံခန်ခမှုဖကာ်မတကို လိုအပ္်သလို တိုျားချွဲ့ ွဲ့စည်ျားနိုင်သည်။
(၇) အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့၏ အ ွဲ့ေင်စာရင်ျားဖပပ္ာင်ျားလပခင်ျားကုိ အ ွဲ့ေင်
အမျာျားစ၏
ု သဖဘာတူညချက်ပ င် စမံခန်ခမှုဖကာ်မတက အတည်
ပပ္ြု ဖ

ာင်ရွကန
် င
ို ်သည်။

(ခ) အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ဥကကဋ္ဌသည
ရဆာင ွကခင့် လကမှတ

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့

ကိုယစာ်း

ိှ န ငမိျုွဲ့နယသစရတာအ ာ ိမ
ှ ှတစဆင့်

ခရိုငသစရတာအ ာ ထ
ှိ ံ ပ္ံုစ-ံ က ပ င် ရလ ာကထာ်းနိုငသည။
အခန်ျား (၆)
ရေသခံငပည့်သအ
ူ စုအဖွဲ့ပင
ုိ ့်သစ့်ရတာလုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့်ခင့်ငပြုငခင့််း
၈။

ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်

သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျားမျာျား

ဖ

ာင်ရွကလ
် ိုပ္ါက

သစ်ဖတာ ဥပ္ဖေ ပ္ုေ်မ ၁၂၊ ပ္ုေ်မခ (ဃ)အရ သစ်ဖတာဦျားစျားဌာန၊ ညွှနက် ကာျားဖရျားမ ျားချြုပ္်
သိမဟု
ု
တ် ယင်ျားက လုပ္်ပ္င
ို ်ခင်လွှအပ္်ထာျားသည် သစ်ဖတာအရာရိထံမ ကကိြုတင်
ခင်ပပ္ြုချက် ရယူဖ

ာင်ရွက်နင
ို ်သည်။
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(ii) The CFUG must be formed with direct beneficiaries whose
livelihoods depend truly on forest;
(iii) In the formation of the CFUGs facilitators must be
consulted and their suggestions received;
(iv) Each CFUG shall form a Management Committee (MC)
consisting of a chairman, a secretary, a treasurer and two
members, with persons elected unanimously from among
the CFUG members;
(v) Gender equity shall be considered in the formation of the
MC;
(vi) The number of the members of the MC can be increased
as necessary;
(vii) With majority approval of the CFUG the MC can change
the list of the members of the CFUG.
(b) On behalf of the CFUG, the chairman of the MC can apply for
Community Forestry Certificate, to the District Forest Officer
through Township Forest Officer, using Form A.
Chapter (6)
Permission for Community Forestry
8.

The Director-General of the Forest Department or the Forest
Officer empowered by him can grant permission for Community
Forestry in accordance with section 12, sub section (d) of the
Forest Law.

၈
၉။

ညွှန်ကကာျားဖရျားမ ျားချြုပ္်သည် သစ်ဖတာဥပ္ဖေ ပ္ုေ်မ ၅၀၊ ပ္ုေ်မခ (ခ)အရ

ဖေသခံပပ္ည်သူ အစုအ ွဲ့ပ္င
ို သ
် စ်ဖတာလုပ္်ငန်ျား ဖ

ာင်ရက
ွ ်ခင်ပပ္ြုသည် လုပ္်ပ္ိုင်ခင်

မျာျားကို ခရိင
ု ်သစ်ဖတာအရာရအ
ိ ာျား လွှအပ္်နင
ို ်သည်။
၁၀။
လကခံ

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာလုပငန်း ရဆာင က
ွ ခငရ
့် လ ာကလွှာ
ှိပါက ခရိုငသစရတာအ ာ ှိသည (က) ရလ ာကထာ်းပခင်းကို သရဘာတူလကခံပါက ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့
ပိုငသစရတာလုပငန်းရဆာင က
ွ
နရန ာကို
မည။ အ

စိစစ်အတညပပျုရပ်း

ုပ္
ိ ါဖပမသည် သဘာေထိန်ျားသိမ်ျားဖရျားနယ်ဖပမမျာျားရိ ကကာျားခံ

နယ်ဖပမမျာျားပ စ်ပ္ါက

သစ်ဖတာဦျားစျားဌာန၊

ညွှနက် ကာျားဖရျားမ ျားချြုပ္်၏

သဖဘာတူညချက်ရယူ၍ ခရိုင်သစ်ဖတာအရာရိမ အတည်ပပ္ြုဖပ္ျားရမည်။
( ခ ) ရေသခံပပညသူ

အစုအဖွဲ့ွဲ ပိုငသစရတာလုပငန်း

ရလ ာကထာ်းပခင်းကိစစနှင့်စပလျဉ်း၍

ရဆာင ွကခင့်

ရဆာင က
ွ ချကအရသ်းစိတကို

သကဆိုင ာ ပပညရထာငစုနယရပမ ဖနပပ္ည်ဖတာ် သိမ
ုို့ ဟုတ တိင
ု ်း
ရေသကက်း သိမ
ုို့ ဟုတ ပပညနယ သစရတာအ ာ ိထ
ှ ံ ရပမပံုနင
ှ ့် တက
အချကအလကပပညစ
့် ံုစာ အစ ငခံတငပပငပ်း၊ မိတတ ကို သစရတာဦ်းစ်း
ဌာန၊ ညွှနကကာ်းရ ်းမှ ်းချျုပထံ ရပ်းပိုို့ မည။
( ဂ ) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင

သစရတာလုပငန်း

ရလ ာကထာ်းလာရသာရပမသည

ရဆာင ွက န

သစရတာဦ်းစ်းဌာနမှ

စမံအုပချျုပ

ပိုငခင့် ှိသညရ
့် ပမ မဟုတခွဲလ
့် င ခရိုငသစရတာအ ာ သ
ိှ ည အဆိုပါ
ရပမကို စမံခနို့ခွဲလျက ှိသည့်ဌာန သိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲွဲ့အစည်း၏ အတညပပျု
ချက ယူ မည။
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9. The Director-General of the Forest Department can delegate the
power to the District Forest Officer pursuant to section 50, subsection (b) of the Forest Law.
10. Upon receipt of the application for establishment of Community
Forest, the District Forest Officer shall pursue the following steps
of actions:
(a) If the application is accepted, the District Forest Officer
shall identify and specify the site for the establishment of
the Community Forest. If the land applied for is a buffer
zone of a Protected Area, the District Forest Officer must
confirm the site with the approval of the Director -General.
(b) The District Forest Officer shall then submit the detailed
report of action on application for the establishment of
the Community Forest with related maps attached to the
State/Regional Forest Officer, and a copy shall be
forwarded to the Director- General.
(c) If the land applied for the establishment of the Community
Forest is not under the management of the Forest
Department, the District Forest Officer must get approval
to use the land from the department or organization
which is managing that land.

၉
အခန်ျား (၇)
ရေသခံငပည့်သအ
ူ စုအဖွဲ့ပင
ုိ ့်သစ့်ရတာလုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့် န့်ရငမခရဝချထာ်းငခင့််း
၁၁။

ခရိုငသစရတာအ ာ သ
ှိ ည အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့အာ်း သစရတာရပမရန ာ

ခရ
ွဲ ဝ ချထာ်း ာတင သ်းပခာ်းအရပခအရနအလိုက ရအာကပါအချကမျာ်းကို အရပခခံ၍
ဧ ယ
ိ ာ သတမှတရပ်း မည(က) ရလ ာကထာ်းသည့်ရေသ၊

ာသဥတုအရပခအရန၊

ရပမအမျိျု်းအစာ်း၊

စိုကပျိျု်းမည့် သစမျိျု်း၊ စိုကပျိျု်းပပျုစထ
ု ိန်းသိမ်းနိုငမှု၊
( ခ ) ရေသဆိင
ု ာ ဓရလ့်ထံု်းတမ်းနှင့် အစဉအလာအ

သတမှတဆံု်းပဖတ

ထာ်းသည့် ဧ ယ
ိ ာနယနိမတ
ိ
ပိုင်းပခာ်းထာ်း ိမ
ှ ှု၊
( ဂ ) အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့တင ပါဝငသည့် အိမရထာငစုအရ အတက၊
(ဃ) အိမရထာငစုတစခုချင်းစ၏ စမံလုပ္်ကင
ို ်နိုငစ
် မ်ျားအဖပခအဖန၊
(င) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင

သစရတာလုပငန်း၏

ည ယ
ွ ချကနှင့်

အလာ်းအလာ ရ
ိှ သာ လုပငန်းပမာဏ။
၁၂။

ခရိုငသစရတာအ ာ သ
ှိ ည အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့၏ စမံခန်ခမှုဖကာ်မတက

အဖွဲွဲ့ဝင အိမရထာငတစစုစအတက ခရ
ွဲ ဝရန ာချထာ်းရပ်း န လိုအပလ င ခရ
ွဲ ဝ
ရပ်း မည့် ရပမဧ ယ
ိ ာ ပမာဏကို ရေသ၊

ာသဥတုအရပခအရန၊ ရပမအမျိျု်းအစာ်း၊

စိုကပျိျု်းမည့်သစမျိျု်း၊ စိက
ု ပျိျု်းပပျုစု ထိန်းသိမ်းနိုငမှု၊ အိမရထာငစုတစခုချင်းအလိုကမှ
စမံလုပ္်ကင
ို ်နိုငစ
် မ်ျား

အစ သ
ှိ ညတိအ
ုို့ ရပေါ်

အကကံဉာဏရတာင်းခံပါက

မူတည၍

အကကံပပ္ြုရပ်း မည။

သတမှတနိင
ု ရ ်းအတက

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့အတင်း ှိ

အိမရထာငစုတစခုချင်း၏ ရပမဧ ယ
ိ ာပိုငဆိင
ု မှုကို အမျာ်းသရဘာတူ အတညပပျု
သတမှတထာ်းငပ်းပဖစပါက အဆိုပါ ရပမဧ ယ
ိ ာခရ
ွဲ ဝသတမှတမှုကို ခရိင
ု သစရတာ
အ ာ ှိမှ အရလ်းထာ်းစဉ်းစာ်းရပ်း မည။
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Chapter (7)
Allotment of Land for the Establishment of Community Forest
11. The allotment of land to a CFUG should be situation-specific.
The District Forest Officer shall take the following factors into
consideration:
(a)

Location, climatic conditions, and soil type of the site,
tree species to be planted and capacity of the CFUG
for operations and maintenance;

(b)

Boundary of the area demarcated and accepted in
accordance with the local customs and traditions;

(c)

The number of households in the CFUG;

(d)

Managerial capacity of each household;

(e)

The objective of Community Forestry and its potential
workload.

12. If it is required to allocate the land for each household of the
CFUG, the District Forest Officer shall advise the management
committee, upon request, to determine the size of the land to be
allocated, in accordance with the climatic conditions, soil type, tree
species to be planted, capacity for operations and maintenance and
managerial capacity of each household. In case, the CFUG has
already determined the land ownership of each household with
consensus, the District Forest Office shall take it into priority
consideration.

၁၀
အခန်ျား (၈)
ရေသခံငပည့်သအ
ူ စုအဖွဲ့ပင
ုိ ့်သစ့်ရတာလုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့် န့် ခင့်ငပြုသည့်ကာလ
၁၃။

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင သစရတာလုပငန်း ရဆာင က
ွ
နခင့်ပပျုပခင်း

ကာလကို ကနဦ်းအပဖစ နှစ(၃၀) သတမှတသည။
၁၄။

(က) အပ္ိုေ် ၁၃ အရ ခင်ပပ္ြုကာလ ကုနဆံု်းငပ်းရနောက အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့၏
လုပငန်း

အရကာငအထညရဖာ

ရဆာင က
ွ မှုနှင့်

ဆနဒတိုို့အရပေါ်

မူတည၍ ခရိင
ု သစရတာအ ာ ိက
ှ တစကကိမလ င နှစ(၃၀)အထိ အကကိမ်
ကကိမ် သကတမ်းတို်းရပ်းနိုငသည။
(ခ) သကတမ်းတို်းပမြှင့်လိုပါက ခင့်ပပျုသကတမ်းကာလ မကုနဆံု်းမ (၆)လ
ကကိျုတင၍

သကတမ်းတို်းပမြှင့်ရပ်း န

ငမိျုွဲ့နယသစရတာအ ာ ှိမှ

တစဆင့် ခရိုငသစရတာအ ာ ိှထံ ရလ ာကထာ်း မည။

အခန်း (၉)
ရေသခံငပည့်သအ
ူ စုအဖွဲ့ပင
ို ့်သစ့်ရတာလုပင
့် န့််း အုပ့်ချြုပ့်လုပ့်ကင
ို ့်မှုစမံချက့်ရ ်းဆငခင့််း
၁၅။

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင

သစရတာလုပငန်းရဆာင က
ွ
န

အတည်ပပ္ြုချက်ကို ခရိုင်သစ်ဖတာအရာရိထံမ

ဖပမဖနရာ

ှိသည့်အခါ အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့

သည အုပချျုပလုပကိင
ု မှုစမံချက (Management Plan-MP)ကို သကဆိုင ာ ညြှန
ိ ိှုင်း
ရပါင်းစပသူမျာ်း၏ အကကံဉာဏမျာ်း

ယူရ ်းဆွဲနိုငငပ်း ပံုစံ-ခ ပါ သတမှတချကမျာ်း

နှင့်အည ရ ်းဆွဲငပ်း ခရိင
ု သစရတာအ ာ ိထ
ှ ံ တငပပ၍ အတညပပျုချက ယူ မည။
၁၆။
လိုပါက

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့သည အုပချျုပလုပကိင
ု မှု စမံချကကို ပပနလညပပငဆင
သစရတာဦ်းစ်းဌာန၏

အကကံဉာဏကို ယူ၍

ပပနလညသံု်းသပပပငဆင

နိုငသည။ သံု်းသပပပငဆငငပ်းသည့် အုပချျုပလုပကိင
ု မှုစမံချကကို ခရိင
ု သစရတာ
အ ာ ှိထံ တငပပငပ်း အတညပပျုချက ယူ မည။
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Chapter (8)
Duration of Land Lease for the Establishment of Community
Forest
13. The duration of land lease for the establishment of Community
Forest is initially set for (30) years.
14.

(a)

Upon termination of the initial period as prescribed
in paragraph 13 above, depending on the
performance and the desire of the CFUG, the District
Forest Officer can extend the duration for 30 years
at a time, and as many times as appropriate.

(b)

If the CFUG wishes to extend the duration of the land
lease, it must submit a formal application to the
District Forest Officer through Township Forest
officer six months before its termination.

Chapter (9)
Preparing Community Forest Management Plan
15. Upon receipt of permission from the District Forest Officer
(DFO) to use land to establish a Community Forest, the CFUG shall
prepare the management plan, using Form (B), in consultation
with facilitators; and submit it to the DFO for confirmation.
16. If the CFUG wishes to revise the management plan, it can do
so with the advice of the Forest Department and shall submit the
revised MP to the DFO for confirmation.

၁၁
အခန်း (၁၀)
ရေသခံငပည့်သအ
ူ စုဖွဲ့ပင
ုိ ့်သစ့်ရတာလုပ့်ငန့််း ရဆာင့် ွက့်ခင့်လက့်မှတ့်
၁၇။

ခရိုငသစရတာအ ာ သ
ှိ ည(က) အုပချျုပလုပကိင
ု မှု စမံချကကို အတညပပျုငပ်းရနောက အသံု်းပပျုသူမျာ်း
အဖွဲွဲ့သို့ို

ရဆာင က
ွ ခငလ
့် ကမှတ

(Community

Forestry

Certificate) ကို ပံုစ-ံ ဂ ပ င် ထုတရပ်း မည။
(ခ) ရဆာင ွကခင့်လကမှတပါ

တာ်းပမစချကမျာ်းတင

ရေသခံပပညသူ

အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာလုပငန်း အမျိျု်းအစာ်းအလိုက လိက
ု နော မည့်
စည်းကမ်းချကမျာ်းကို သ်းပခာ်းသတမှတနိင
ု သည။
၁၈။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့သည တညဆွဲ သစရတာဥပရေနှင့် နည်းဥပရေမျာ်း၊

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမျာ်းနှင့်

အုပချျုပလုပကိင
ု မှုစမံချကပါ

စည်းကမ်းချကမျာ်းကို

လိုကနောရဆာင က
ွ
မည။ စည်းကမ်းချကတစ ပ ပကို လိုကနော န ပျကကက
ပါက ခရိုငသစရတာအ ာ သ
ှိ ည သကဆိုင ာ ပပ္ည်ဖထာင်စုနယ်ဖပမ ဖနပပ္ည်ဖတာ်
သိမ
ုို့ ဟုတ တိုင်းရေသကက်း သိမ
ုို့ ဟုတ ပပညနယသစရတာအ ာ ှိ၏ သရဘာတူ
ညချကပဖင့် ရဆာင ွကခင့်လကမှတကို ပပနလည ရုတသိမ်းနိုငသည။
၁၉။

ပပ္ည်ဖထာင်စုနယ်ဖပမ ဖနပပ္ည်ဖတာ် သိမ
ုို့ ဟုတ တိုင်းရေသကက်း သိမ
ုို့ ဟုတ

ပပညနယ
ဖ

သစရတာအ ာ ၏
ှိ

သရဘာတူညချကပဖင့်

ခရိုင်သစ်ဖတာအရာရိက

ာင်ရွကခ
် င်လက်မတ် ပပ္န်လည်ရတ
ု ်သိမ်ျားပခင်ျားကုိ အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့မ ဖကျနပ္်မှု

မရိပ္ါက အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့သည် သစ်ဖတာဦျားစျားဌာန၊ ညွှန်ကကာျားဖရျားမ ျားချြုပ္်ထံ
ရက်ဖပ္ါင်ျား(၉၀)အတင်ျား အယူခေ
ံ င်နင
ို ်သည်။ ညွှန်ကကာျားဖရျားမ ျားချြုပ္်၏
သည် အပပ္ျားအပပ္တ်ပ စ်သည်။

ံုျားပ တ်ချက်
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Chapter (10)
Community Forestry Certificate
17. District Forest Officer
(a)

Upon confirmation of the management plan, District
Forest Officer shall issue the Community Forestry
Certificate, Form (C), to the User Group.

(b) May prescribe separately in the Prohibitions contained
in the Community Forestry Certificate regulations that
must be followed by type of forest enterprise.
18. The CFUG shall abide by existing forest law, forest rules,
regulations and prescriptions of the MP; and if found neglected or
violated, District Forest Officer may revoke the certificate with the
approval of the Union territory (Nay Pyi Taw), State/Regional Forest
Officer.
19. The CFUG, if it is dissatisfied with the decision made by the DFO
by the approval of the Union territory (Nay Pyi Taw), State/Regional
Forest Officer, may file an appeal to the Director-General within
ninety days from the date of decision. The decision of the DirectorGeneral shall be final and conclusive.

၁၂
အခန်း (၁၁)
သစ့်ရတာဦ်းစ်းဌာန၏ကူညပံပို်းမှု
၂၀။

သစရတာဦ်းစ်းဌာနသည အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့အာ်း ရအာကရဖာပပပါ အကူ

အညမျာ်းကို ရပ်း မည(က) သစရတာစိက
ု ခင်း တညရထာင နအတက ပ္ထမခုတ်ပ္တ်အတက်
စိုကပ္
် ျိြုျားရန် လိုအပရသာသစရစ့်နှင့်ပျိျု်းပငမျာ်းပံ့်ပို်းရပ်းပခင်း၊
(ခ) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာကို စမံအုပချျုပပခင်း၊ သစရတာ
စိုကပျိျု်းပပျုစပု ခင်းနှင့်

သစရတာထကပစစည်းမျာ်း

ထုတယူပခင်းတိုို့

အတက လိုအပရသာ နည်းပညာအကူအညမျာ်းရပ်းပခင်း၊
(ဂ) သစရတာထကပစစည်း စနစတကျ ထုတလုပ န ကက်းကကပပခင်းနှင့်
ရ ာင်းဝယရဖာကကာ်းနိင
ု န ညြှန
ိ ိှုင်းရပ်းပခင်း၊
(ဃ) ဖေသခံပပ္ည်သူ

အစုအ ွဲ့ပ္င
ို ်သစ်ဖတာလုပ္င
် န်ျားနင်

သက်

ိုင်ဖသာ

အပငင်းပာ်းမှုမျာ်းကို ကူညရပဖ င
ှ ်းရပ်းပခင်း၊
(င) တ ာ်းမဝငကျ ်းရကျာဝငရ ာကပခင်း၊

သစနှင့်

သစမဟုတရသာ

သစ်ဖတာထက်ပ္စစည်ျားမျာျားအာျား တ ာ်းမဝငထုတယူပခင်း၊ ဖျကစ်းပခင်း
ကိစစ ပမျာ်းတင ဥပရေရကကာင်းဆိင
ု ာ အကူအညမျာ်းရပ်းပခင်း၊
(စ) အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့အရပေါ်

လွှမ်းခခံျုသကရ ာကနိင
ု သည့်

အမိနို့

ညွှနကကာ်းချကမျာ်းအာ်း အသိရပ်းပခင်း၊
(ဆ) ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာ ဧ ယ
ိ ာမျာ်းတင အပခာ်းစမံကိန်း
မျာ်း ရဆာင က
ွ ပါက သစရတာသစပငတနဖို်း၊ သ်းနှံပင တနဖို်းနှင့်
ဆံု်းရံှု်းမှုမျာ်းကို ရလျာရကက်းမျာ်းအပဖစ

ရတာင်းဆိုလာလ င

ဥပရေ

ရကကာင်းအ ကူညရဆာင က
ွ ရပ်းပခင်းနှင့် သငရ
့် လျာသည့် သတမှတ
ကာလအတင်း ရလျာရကက်း

ိရ
ှ စ န သကဆိုင ာဌာန၊ အဖွဲွဲ့အစည်း

မျာ်းနှင့် ညြှိနင
ိှု ်းရဆာင က
ွ ရပ်းပခင်း။
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Chapter (11)
Assistance from the Forest Department
20. The Forest Department must provide the following assistance
to the CFUG:
(a)

Seeds and seedlings required for first rotation of forest
plantation establishment;

(b)

Technical assistance for management of Community
Forest and harvesting forest products;

(c)

Oversee for systematic extraction of forest products
and facilitate the trade;

(d)

Assist in resolving conflicts concerning Community
Forestry;

(e)

Assist in the enforcement of law in cases of
encroachments, illegal extraction of wood and nonwood forest products and other destructions;

(f)

Raise awareness of the CFUG about departmental
instructions which may have impacts on it;

(g)

In case of claims made by the CFUG for compensation
for values of crops and other losses due to
implementation of other projects in the Community
Forest area, assist the CFUG legally and coordinate
with concerned departments and organizations in
order to get the compensation in time.

၁၃
၂၁။

သစရတာဦ်းစ်းဌာနသည ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲ့ွဲ ပိုင သစရတာလုပငန်းမျာ်း

ရဆာင ွက ာတင ဖအာက်ဖ ာ်ပပ္ပ္ါလုပ္်ငန်ျားမျာျားနင် စပ္်လျဉ်ျား၍ ဌာန

ိုင်ရာမျာျား၊

ပပညတင်းပပညပအဖွဲ့ွဲ အစည်းမျာ်း၊ စ်းပာ်းရ ်းအဖွဲ့ွဲ အစည်းမျာ်းနှင့်ပုဂဂလိကလုပငန်း ှင
မျာ်း၏ ပါဝငကူညပံ့်ပို်းမှုကို အာ်းရပ်း မည(က) ရေသခံပပညသူမျာ်းအာ်း အသိပညာနှငစ
့် မ်းရဆာင ညပမြှငတ
့် ငရပ်းပခင်း၊
( ခ ) နည်းပညာ၊ ရစျ်းကက၊ သတင်းအချကအလကနှင့် ဘဏ္ဍာဖရျား

ိုင်ရာ

အကူအညမျာ်းရပ်းပခင်း၊
( ဂ ) အဖွဲွဲ့အစည်းမျာ်းကို ကနယကအပဖစဆကသယနိင
ု နညြှန
ိ ိှုင်းရပ်းပခင်း။
အခန်း (၁၂)
အသုံ်းငပြုသူမျာ်းအဖွဲ့၏တာဝန့်မျာ်း
၂၂။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့၏ တာဝနမျာ်းမှာ ရအာကပါအတိင
ု ်းပဖစသည(က) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲ့ွဲ ပိုငသစရတာ အုပချျုပလုပကိင
ု မှု စမံချကနှင့်
အည သစရတာစိက
ု ခင်းမျာ်း တညရထာငပခင်း သိမ
ုို့ ဟုတ လက ှိ
သဘာဝသစရတာမျာ်းကို ပိုမတ
ို ို်းတကရကာင်းမနရအာင လိုအပသလို
ပပျုစုထိန်းသိမ်းပခင်း၊
(ခ) သစရတာစိက
ု ခင်း ပထမခုတပတကာလ ရနောကပိုင်းမှစ၍ သစရတာ
ဦ်းစ်းဌာန၏ ကက်းကကပမှုခယ
ံ ၍
ူ မိမိတိ၏
ုို့ အစအစဉပဖင့် ရပမပပျုပပငပခင်း၊
သစရစ့်စရ
ု ဆာင်းပခင်း၊ ပျိျု်းရထာငပခင်း၊ စိုကပျိျု်းပပျုစုထိန်းသိမ်းပခင်း၊
(ဂ) ရေသခံပပညသူ

အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာအာ်း

ရ

ည
ှ တညတံရ
့် စ န

စမံအုပချျုပပခင်းနှင့် အသံု်းချပခင်း၊
(ဃ) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာဧ ယ
ိ ာအတင်း ပပငပမှဝငရ ာက
ထုတယူပခင်း၊ ကျ ျားဖကျာ်ပခင်ျားမျာ်းအာ်း ကာကယပခင်း၊ ယင်းတိက
ုို့ ို
ကာကယ ာတင သစရတာဦ်းစ်းဌာနနှင့် ဆကစပဌာနမျာ်း၏ အကူ
အညကို ယူပခင်း၊
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21. The Forest Department shall encourage participation and
support of concerned departments, local and international
organizations, business groups and private entrepreneurs regarding
the following Community Forestry activities:
a. Enhancing knowledge and capacity of local communities;
b. Providing techniques, markets, information and financial
assistance; and
c. Facilitating for networking of different groups.
Chapter (12)
Responsibilities of the CFUG
22. The responsibilities of the CFUG include(a)

Establish forest plantations and/ or take necessary
actions to improve existing natural forests in accordance
with the Community Forest Management Plan;

(b) After the first rotation of the forest plantation, carry out,
under the supervision of the Forest Department, site
preparation, seed collection, nursery works, planting
and tending operations, following its own program;
(c)

Sustainably manage and utilize Community Forest;

(d) Get support from the forest department and other
related departments in protecting against illegal
exploitations and encroachments inside Community
Forest;

၁၄
(င) ပပ္ည်တင်ျားပပညပအဖွဲ့ွဲ အစည်းတစခုခု၏ အကူအည အရထာကအပံ့်မျာ်း
ကို ယူရဆာင ွကပါက သစရတာဦ်းစ်းဌာနသိုို့ အစ ငခံတငပပပခင်း၊
(စ)

ှိလာသည့် အကျိျု်းအပမတကို အုပချျုပလုပကိင
ု မှုစမံချကနှင့်အည
အချိျု်းကျ ခွဲရဝရပ်းပခင်း၊

(ဆ) ရေသခံပပညသူ
ဝငရငထကရင

အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာ
စာ င်းမျာ်း၊

လုပငန်းအဆင့်ဆင့်ဆိုင ာ

အစ ငခံစာ၊

မှတတမ်းမျာ်းကိုပပျုစ၍
ု

စနစတကျ ထိန်းသိမ်းထာ်း ိှပခင်းနှင့် တငပပအစ ငခံပခင်း၊
(ဇ) သစရတာဦ်းစ်းဌာနက သတမှတထာ်းသည့်အချကမျာ်းကို အရပခခံ၍
အဖွဲွဲ့တင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမျာ်းကို ရ ်းဆွဲပခင်း၊
(ဈ) အသံုျားပပ္ြုသူအ ွဲ့၏အ ွဲ့ေင်မျာျားနင် စမံခန်ခမှုဖကာ်မတေင်မျာျား အမည်
စာရင်ျား ဖပပ္ာင်ျားလပခင်ျားကို သစ်ဖတာဦျားစျားဌာနသို အစရင်ခတ
ံ င်ပပ္ပခင်ျား၊
(ည) သစရတာဥပရေ၊ နည်းဥပရေမျာ်း၊ လုပထံု်းလုပနည်းမျာ်း၊ ရေသခံ
ပပညသူအစုအဖွဲ့ွဲ ပင
ို

သစရတာလုပငန်းဆိုင ာ

ညွှနကကာ်းချကမျာ်း၊

စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းမျာ်းနှင့် သစရတာဦ်းစ်းဌာနမှ အခါအာ်းရလျာစာ
ထုတပပနရသာ ညွှနကကာ်းချကမျာ်းကို လိုကနောပခင်း၊
(ဋ) မိမိအသံုျားပပ္ြုဖသာ ကိယ
ု ်ပ္ိုငတ
် ံ

ိပ္်မျာျားကို သက်

ိုင်ရာ ခရိုင်သစ်ဖတာ

ရံုျားတင် မတ်ပ္တ
ံု င်ပခင်ျား။
အခန်း (၁၃)
အသုံ်းငပြုသူမျာ်းအဖွဲ့၏အခငအ
့် ရ ်းမျာ်း
၂၃။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ သိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲ့ွဲ ဝငမျာ်းသည ရအာကရဖာပပပါ အခင့်

အရ ်းမျာ်းကို တညဆွဲဥပရေ၊ နည်းဥပရေ၊ လုပထံု်းလုပနည်းမျာ်းနှင့်အည

ှိရစ

မည(က) မိမိ၏ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာလုပငန်း ဆိုင ာဆိုငခင့်ကို
အရမဆကခံပင
ို ခင့် သ
ှိ ူသိုို့ အရမဆကခံခင့်လွှွဲအပပခင်း၊
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(e)

Report to the Forest Department, if support is received
from outside organization;

(f)

Distribute the benefits received from the CF equitably in
accordance with the MP;

(g)

Prepare, report as required by the MP and keep
systematically all CF related incomes and expenditures,
records and documents;

(h) Formulate the CFUG’s internal rules and regulations
based on the instructions of the Forest Department;
(i)

Report to the Forest Department the changes of the
CFUG and the MC members;

(j)

Abide by the Forest Law, Forest Rules, Procedures,
Community Forestry Instructions and Regulations, and
the Instructions periodically issued by the Forest
Department.

(k)

Register personal seals/stamps at the concerned District
Forest office.
Chapter (13)
Rights of the CFUG

23. The CFUG or the CFUG members shall have the following rights
in accordance with the existing laws, rules and procedures (a)

Right of permitting his/her legitimate heir (s) to inherit
his/her own assets related to Community Forestry;

၁၅
(ခ) အဖွဲွဲ့ဝငအမျာ်းစု၏

သရဘာတူညချက၊

စမံခန်ခမှုဖကာ်မတက

အတည်ပပ္ြုချကပဖင့် အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ဝငစာ င်း ရပပာင်းလွဲပခင်း၊
( ဂ) အဖွဲွဲ့ဝငအမျာ်းစု၏သရဘာတူညချကပဖင့် ရကာမတဝငမျာ်း ရပပာင်းလွဲပခင်း၊
(ဃ) သစ်ဖတာနယ်ဖပမအတင်ျား တည်ဖထာင်ဖသာ ဖေသခံပပ္ည်သူ အစုအ ွဲ့
ပ္ိုင်သစ်ဖတာမျာျားအတက် ရပမငှာ်း မ်းခ ကင်ျားလတ်ခင်ရရိပခင်ျား၊
(င) ပပညတင်းပပညပအဖွဲ့ွဲ အစည်းမျာ်းထံမှ နည်းပညာ၊ လုပငန်းသံု်းပစစည်း
ကိ ိယာမျာ်းနှင့် ဘဏ္ဍာဖရျား

ိုင်ရာ အကူအညမျာ်း လကခံပခင်း၊

(စ) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင သစရတာလုပငန်း အရကာငအထညရဖာ
ရဆာင ွက ာတင ရေသနှငသ
့် င့်ရလျာသည့် သ်းနှံသစရတာရ ာရနှော
စိုကပျိျု်းပခင်းစနစ အမျိျု်းမျိျု်းကို ကျင့်သံု်းနိုငပခင်း၊
(

) မိမိတိုစမံအုပ္်ချြုပ္်ပ္င
ို ်ခင်ရဖ
ိ သာ ဖေသခံပပ္ည်သအ
ူ စုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာ
၏ ထာေစဉ် တည်တဖစဖသာ
ံ
မူလရည်ရွယ်ချက်ကုိ ထိခုက
ိ ်မှုမရိ
ဖစလ င်

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာ

အုပချျုပလုပကိင
ု မှု

စမံချကနှငအည
့်
သဘာဝရတာမှ သစနှင့် သစရတာထကပစစည်းမျာ်း
ကို စနစတကျ ထုတယူသံု်းစွဲပခင်း၊
(ဇ) သစနှင့်သစမဟုတသည့် သစရတာထကပစစည်းမျာ်းကို ထုတယူ နနှင့်
ရဈ်းကကဝင ပစစည်းမျာ်းအပဖစ ထုတလုပခင့်ကို စ်းပာ်းပဖစ လုပကိင
ု
နိုငမည့်လုပငန်းမျာ်းအပဖစ

လတလပရသာ

တ ာ်းဝငအဖွဲွဲ့အစည်း

အပဖစ ဖွဲွဲ့စည်းပခင်း၊
(ဈ) ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာ ဧ ယ
ိ ာမျာ်းတင အပခာ်းစမံကိန်း
မျာ်း

ရဆာင က
ွ ပါက

သစရတာသစပင၊

စိုကပျိျု်းသ်းနှံတနဖို်းနှင့်

ဆံု်းရံှု်းမှုမျာ်းအတက ရလျာရကက်းမျာ်းကို ရတာင်းဆိုနုင
ိ ပခင်း။
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(b) Right of the MC to change user group member list with
the consent of the majority of the CFUG members;
(c)

Right to change the members of the MC with the consent
of the majority of the CFUG members;

(d) Right to enjoy exemption of land-lease fee for those
community forests established in the forest land;
(e)

Right to accept techniques, equipment, and financial
supports from local and international organizations;

(f)

Right to apply any agroforestry system (s) that is
suitable for local conditions, in implementing
community forestry;

(g)

Right to harvest and utilize wood and other forest
products systematically from natural forest in
accordance with the MP without negatively impacting
the original objective to sustain the CF;

(h)

Right to form independent legal enterprises which can
harvest and commercialize wood and non-wood forest
products;

(i)

Right to claim compensations for loss of forest trees,
crops and other damages due to implementation of
other projects in the Community Forest.

၁၆
အခန်း (၁၄)
သစ့်ရတာထက့်ပစစည့််းမျာ်းထုတ့်ယငူ ခင့််း၊ သယ့်ယူပိုို့ရဆာင့်ငခင့််း၊ အခန့်အခမျာ်းနှင့်
ရ ာင့််းဝယ့်ရဖာက့်ကာ်းငခင့််း
၂၄။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ကို

အုပချျုပလုပကိင
ု မှုစမံချကတင

ရဖာပပထာ်းသည့်

အတိင
ု ်း သစရတာထကပစစည်းမျာ်းကို ထုတယူခငပ့် ပျုနုင
ိ သည။ ဤသိထ
ုို့ ုတယူ ာတင
စ်းပာ်းပဖစ

ထုတယူမှုမျာ်းအတက

သစရတာဦ်းစ်းဌာန၏

ကကိျုတငခင့်ပပျုချကကို

ယူ မည။
၂၅။

စ်းပာ်းပဖစမဟုတသည့် မိမိသံု်း၊ လယယာလုပငန်းသံု်း သိမ
ုို့ ဟုတ ငါ်းဖမ်း

လုပငန်းသံု်းအတက သစရတာထကပစစည်းမျာ်းကို သစရတာဥပရေ ပုေမ ၁၇ အ
ဝနကက်းဌာနက သတမှတထာ်းသည့် အရ အတကထက မရကျာလနပါက သစရတာ
ဦ်းစ်းဌာန၏ ကကိျုတငခင့်ပပျုချကကို

ယူ နမလိုဘွဲ ထုတယူနိုငသည။ သိရ
ုို့ သာ

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့သည ငမိျုွဲ့နယသစရတာအ ာ ိမ
ှ ှတစဆင့် ခရိင
ု သစရတာအ ာ ိှ
ထံသိုို့ သစရတာထကပစစည်းမျာ်း ထုတယူသည့် အရသ်းစိတ အစ ငခံစာကို တစပတ
အတင်း တငပပ မည။ ငမိျုွဲ့နယအတင်း ရ ွဲ့ရပပာင်းပခင်းကို မူလထုတယူမှု မှတတမ်း
တင ရ ်းသင်းရဖာပပထာ်း မည။
၂၆။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ သိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲွဲ့ဝငမျာ်းက မိမိကယ
ို ပိုင အသံု်းပပျု န

ထုတယူရသာ သစရတာထကပစစည်းမျာ်းရပေါ်တင အခနရင ကင်းလတခင့်ပပျုသည။
ခါ်းလည လံု်းပတ တစဖပ္နှင့်အထက တိုငနှင့်သစလံု်းမျာ်းပဖစပါက သစရတာဦ်းစ်း
ဌာနက အခနလတတံဆိပ ရိက
ု မှတရပ်း မည။
၂၇။

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင

သစရတာထကပစစည်းမျာ်းကို

မိမိရကျ်း ာွ

အတင်း ရကျ်း ာွ ရနသူမျာ်း အသံု်းပပျု န သငတ
့် ငရ
့် သာ ရဈ်းပဖင့် ရ ာင်းချနိင
ု သည။
ယင်းသစရတာထကပစစည်းမျာ်း ရ ာင်းချပခင်းပဖင့်
သတမှတထာ်းရသာ အခနအခကင်းလတခင့်

ှိရငသည သစရတာဦ်းစ်းဌာနမှ

ှိမည ပဖစရသာလည်း ထိုသိုို့ ရ ာင်းချ

န ထုတလုပပခင်းကို စ်းပာ်းပဖစ ထုတယူမှုအပဖစ သတမှတသည။ ခါ်းလည လံု်းပတ
တစဖပ္နှင့်အထက တိင
ု နှင့် သစလံု်းမျာ်းပဖစပါက သစရတာဦ်းစ်းဌာနက အခနလတ
တံဆိပ ရိုကမှတရပ်း မည။
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Chapter (14)
Harvesting Forest Products, Transportation, Taxes and Marketing
24. The CFUG is allowed to harvest forest products in compliance
with the prescriptions of the Management Plan. Prior permission
from the Forest Department is required for commercial harvesting.
25. Prior permission from the Forest Department is not required for
non-commercial harvesting of personal or farming or fishery use.
However, the CFUG shall submit the detailed report of harvesting of
forest products to the District Forest Officer through Township Forest
Officer within one week. Transportation within the township shall be
noted in the primary harvesting record.
26. No tax shall be levied for forest products harvested by the CFUG
or CFUG members for personal use. For harvesting of poles and posts
having mid-girth of more than one foot, the Forest Department shall
affix the mark of exemption of royalty on them.
27. Forest products from the Community Forests can be sold at
reasonable prices within the village. Tax shall be exempted by the
Forest Department on the sale of these products, but this is
recognized as commercial scale production. For harvesting of poles
and posts having mid girth of more than one foot, the Forest
Department shall affix the mark of exemption of royalty on these
products.

၁၇
၂၈။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့သည

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင

သစရတာထက

ပစစည်းမျာ်းကို ရကျ်း ာွ ပပငပသိုို့ ရ ာင်းချနိင
ု သည။ ဤသိုို့ ရကျ်း ာွ ပပငပသိုို့ သစရတာ
ထကပစစည်းမျာ်း သယယူရ ာင်းချ ာတင သစရတာဦ်းစ်းဌာနနှင့် သကဆိုင ာဌာန
အဖွဲွဲ့အစည်းမျာ်းမှ သတမှတထာ်းရသာ အခနအခမျာ်းကို ရပ်းရဆာင မညပဖစငပ်း
ထိုသရ
ိုို့ ာင်းချ န ထုတလုပပခင်းကို စ်းပာ်းပဖစ ထုတယူမှုအပဖစ သတမှတသည။
ခါ်းလညလံု်းပတ တစရပနှငအထက
့်
တိင
ု နှင့်သစလံု်းမျာ်းပဖစပါက သစရတာဦ်းစ်း
ဌာနက သ်းပခာ်းအရကာကတံဆိပပပဌာန်း၍ ရိုကမှတရပ်း မည။
၂၉။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့သည ဖေသခံပပ္ည်သူ အစုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျားမ

ထက်ရိဖသာ

သစရတာထကပစစည်းမျာ်းကို

ပပညတင်း၊

ပပညပရစျ်းကကမျာ်းသိုို့

သစရတာဦ်းစ်းဌာန၏ သတမှတချကမျာ်းနှင့်အည သယယူပရ
ိုို့ ဆာငခင့်နှင့် ရ ာင်းချ
ခင့် ိသ
ှ ည။
၃၀။

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာ

အသံု်းပပျုသအ
ူ ဖွဲွဲ့မျာ်း

အချင်းချင်း

စ်းပာ်းရ ်းဆိုင ာကိစစမျာ်း ထိရ ာကစာရဆာင ွကနိင
ု န (ဥပမာ-သစရတာထက
ပစစည်းမျာ်း ထုတလုပ ာတင ပိုမိုထိရ ာကစာ လုပရဆာငနိင
ု နနှင့် တနဖို်းပမြှငပ
့် စစည်း
မျာ်းအပဖစ ထုတလုပနိင
ု န) အသင်းအဖွဲွဲ့မျာ်းအပဖစ လတလပစာ ဖွဲွဲ့စည်းနိင
ု သည။
အခန်း (၁၅)
န့်ပုံရင
၃၁။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ပင
ို ဆိင
ု ရသာ နပံရ
ု ငကို ရအာကပါအတိုင်းစမံခနခ
ို့ ွဲ မည(က) မညသည့်ဝငရငကိုမဆို ဘဏစာ င်းဖင့်၍ အပနှထ
ံ ာ်း မည။
(ခ) ဘဏစာ င်းကို အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ ဥကကဋ္ဌ၊ အတင်းရ ်းမှ ်းနှင့် ဘဏ္ဍာ
ရ ်းမှ ်းတတ
ိုို့ ွဲ၍ ဖင့်လစ
ှ ထာ်း ိှ မညပဖစငပ်း အနည်းဆံု်းနစ
ှ ဦ်းမှ လကမှတ
ရ ်းထို်း ရဆာင ွကနိင
ု ရသာ ဘဏစာ င်းအပဖစ ထာ်း ိှ မည။
(ဂ) ဘဏ္ဍာရ ်းမှ ်းသည

နပံရ
ု င

ိပှ ခင်း၊

တိကျစာ စာ င်းပပျုစုထာ်း ိှ မည။

သံု်းစွဲပခင်းတိန
ုို့ ှင့် စပ္်လျဉ်ျား၍
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28. Forest products of Community Forests can be sold out of the
village, i.e. to non-members. Prescribed tax shall be levied by the
Forest Department and by the concerned departments for these
outside-village sales, and this production is recognized as
commercial production. For harvesting of poles and posts having mid
girths of more than one foot, the Forest Department shall prescribe
a separate royalty marker and affix it on the products sold.
29. The CFUG has the right to transport and sell the forest products
of the Community Forest at local and international markets in
accordance with the procedures of the Forest Department.
30. The CFUGs can, in accordance with the prescribed laws and
procedures, freely form associations for commercial purposes (e.g.
for better efficiency in producing forest products and manufacturing
of value added products).
Chapter (15)
Funds
31. The fund owned by the CFUG shall be managed as follows:
(a) The CFUG Bank account shall be opened and any incomes
of the CFUG shall be held in the Bank account.
(b) The bank account must be opened jointly by the
chairman, the secretary and the treasurer of the MC. At
least two of them shall be required to sign the bank
transactions.
(c) The treasurer shall keep a detailed account on the
particulars pertaining to incomes and expenditures.

၁၈
(ဃ) ဘဏ္ဍာရ ်းမှ ်းသည အဖွဲွဲ့ပင
ို နပံုရငအနက စမံခနို့ခွဲမရ
ှု ကာမတ၏
အဆံု်းအပဖတပဖင့် သင့်ရလျာရသာရငရကက်းပမာဏကို လကဝယထာ်း
ိ၍
ှ ယင်းပမာဏထကပိရ
ု သာ နပံုရငကို ဘဏတင အပနှထ
ံ ာ်း ိှ မည။
(င) ဘဏ္ဍာရ ်းမှ ်းသည

ရငစာ င်း င
ှ ်းတမ်းကို

စမံခနို့ခွဲမှုရကာမတ၏

အစည်ျားအဖေျားကျင်ျားပ္သည် အခါတိုင်ျားတင် တင်ပပ္ရမည်ပ စ်ပပ္ျား အသံု်းပပျု
သူမျာ်းအဖွဲွဲ့သို့ို ရပခာကလလ င တစကကိမ တငပပအစ ငခံ မည။
(စ)

နပံုရငမျာ်းကို အသံု်းပပျုသအ
ူ ဖွဲွဲ့ဝငမျာ်း၏ ဆနဒအ
ဝငရငအပဖစ

လည်းရကာင်း၊

အဖွဲွဲ့ဝငမျာ်း၏

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့

ဖံွဲ့ငဖိျု်းရ ်း

အစအစဉမျာ်းတင လည်းရကာင်း၊ လှည့်ပတ နပံရ
ု ငအပဖစ လညပတ
နိုင နလည်းရကာင်း၊

သစရတာစိက
ု ခင်းမျာ်း

တညရထာငပခင်း

သိမ
ုို့ ဟုတ သစရတာထကပစစည်း အရပခခံရသာ စ်းပာ်းရ ်းလုပငန်းမျာ်း
လုပကိင
ု န ပပနလည င်းနှ်းပမြှျုပနှပံ ခင်းအတကလည်းရကာင်း ပပနလည
ခရ
ွဲ ဝနိုငသည။
(ဆ) နပံုရငထည့်ဝငပခင်းနှင့် အကျိျု်းအပမတခရ
ွဲ ဝပခင်းကို အုပ္်ချြုပ္်လုပ္်ကင
ို ်
မှုစမံချက်တင ရဖာပပထာ်းသည့်အချိျု်းအတိုင်း ထည့်ဝငပခင်း၊ ခရ
ွဲ ဝပခင်း
ရဆာင က
ွ
မည။
အခန်း (၁၆)
ရစျ်းနှုန့််းသတ့်မတ
ှ ့်ငခင့််း
၃၂။

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာမှ ထက ှိသည့် သစရတာထကပစစည်း

မျာ်းကို ကာလရပါကရစျ်းနှုန်းပဖင့် လတလပစာရ ာင်းချနိင
ု သည။
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(d) The treasurer can, by the decision of the MC, keep a
certain amount of money in hand. Funds in excess of that
amount shall be kept in the bank.
(e) The treasurer shall submit the particulars of financial
accounts to every meeting of the MC and every (6) months
to the User Group.
(f) By the consensus of the CFUG members, funds shall be
allocated to the members as income, spent for community
development, used as revolving-fund and reinvested in
the establishment of forest plantations or to develop
forest product-based enterprises.
(g) Contributing to the fund and benefit sharing shall be done
either proportionately or equitably as prescribed in the
MP.

Chapter (16)
Prices
32. The CFUG can freely sell the products of the Community Forest
at current market prices.

၁၉
အခန်း (၁၇)
အရ ာင့််းရငပစာမျာ်း
၃၃။

အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့သည် ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာမှ ရ ာင်းချ

သည့် သစရတာထကပစစည်းအာ်းလံု်းအတက အသံု်းပပျုမည့် အရ ာင်းရပပစာမျာ်းကို
ဖပပ္စာအမတ်၊ စာအုပ္်အမတ်မျာျား ပ္ါေင်သည် သတမှတထာ်းရသာ ဖပပ္စာကို ပ္ံစ
ု -ံ ဃ
ပ င် သက်
၃၄။

ိုင်ရာ ခရိင
ု ်သစ်ဖတာဦျားစျားဌာနတင် မတ်ပ္ံုတင်ပပ္ျား ထုတရပ်း မည။

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာမှ

ရ ာင်းချသည့်

သစရတာထက

ပစစည်းအာ်းလံု်းအတက အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့က အရ ာင်းရပပစာမျာ်းထုတရပ်း မည။
၃၅။

ငမိျုွဲ့နယပပငပသိုို့ သယယူမည့် သစရတာထကပစစည်းအတက အရ ာင်းရပပစာ

မျာ်းကို မူရင်ျား၊ ပ္ထမမူရင်ျားခ၊ ေုတိယမူရင်ျားခ သံု်းစံုပပျုစု၍ ဝယယူသူအာ်း မူရင်ျားနင
ှ ့်
ငမိျုွဲ့နယသစရတာအ ာ အ
ှိ ာ်း ေုတယ
ိ မူရင်ျားခ တစစံစ
ု ရပ်းငပ်း ကျနပ္ထမ မူရင်ျားခ
တစစံက
ု ို စမံခနို့ခွဲမရ
ှု ကာမတ၏ လကခံအပဖစ ထာ်း ိှ မည။ သစနှငတိ
့် ုငမျာ်း
ပဖစပါက သစရပေါ်တင ရိက
ု မှတထာ်းရသာ သစရတာဦ်းစ်းဌာန၏ တံဆိပအမှတ
အသာ်းကို အရ ာင်းဖပပ္စာဖပ္ေါ်တင် မင်ပ င် ရိက
ု မှတ ရဖာပပရပ်း မည။
၃၆။

ငမိျုွဲ့နယအတင်း သယယူမည့် သစရတာထကပစစည်းမျာ်းအတက အရ ာင်း

ရပပစာမျာ်းကို မူရင်ျား၊ ပ္ထမမူရင်ျားခနှစစံုပပျုစု၍ ဝယယူသူအာ်း မူရင်ျားတစစံရ
ု ပ်းငပ်း
ကျနပ္ထမမူရင်ျားခ တစစံုကုိ စမံခနို့ခမ
ွဲ ှုရကာမတ၏ လကခံအပဖစထာ်း ိှ မည။

အခန်ျား (၁၈)
ပေသခပ ည်သအ
ူ စအဖွဲ့ င်
ှိ သစ်ပတ ထက် စစည်ျားမျ ျား သယ်ယူပရွဲ့ပပ
၃၇။

ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်

သစ်ဖတာထက်ပ္စစည်ျားမျာျားကို

င်ျားခင်

သက်

ိုင်ရာ

အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့၏ အဖရာင်ျားဖပပ္စာပ င် ပမိြုွဲ့နယ်အတင်ျား သယ်ယဖ
ူ ရွဲ့ဖပပ္ာင်ျား
နိုင်သည်။
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Chapter (17)
Receipts
33. For all the forest products sold from the Community Forest, the
CFUG shall issue the receipts in the prescribed format, Form D, after
receipt numbers and book numbers to be issued have been
registered at the District Forest Office.
34. For all the forest products sold from the Community Forest, the
CFUG must issue sale vouchers.
35. For the forest products that are to be transported out of the
township, a set of three receipts- original, duplicate and triplicate
shall be issued; the original receipt will be issued to the buyer, the
triplicate to the Township Forest Officer and the duplicate kept with
the MC. If the product is timber or post, the mark of the Forest
Department affixed on the product shall be inked on the receipt.
36.

For forest products that are to be transported within the

township, a set of two receipts- original and duplicate- shall be
issued; the original receipt must be given to the buyer, while the
original duplicate must be kept with the MC as an office copy.
Chapter (18)
Permission for transportation of Forest Products of the Community
Forest
37.

Forest products of the Community Forest can be transported

within the township with the receipt of the CFUG.

၂၀
၃၈။

ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်

ပမိြုွဲ့နယ်ဖကျာ်၍

သစ်ဖတာထက်ပ္စစည်ျားမျာျားကို

သယ်ယူဖပပ္ာင်ျားဖရွဲ့လိုလ င်

သစ်ဖတာဥပ္ဖေအရ

ပပ္ည်တင်ျား၌
ဖမ ာစာပ င်

သယ်ယဖ
ူ ရွဲ့ဖပပ္ာင်ျားရမည်။ သိရာတ
ု
င် ဖေသခံပပ္ည်သအ
ူ စုအ ွဲ့ပ္င
ို ်သစ်ဖတာလုပ္င
် န်ျား
မ ထက်ရိပခင်ျား မဟုတ်သည် သစ်ဖတာထက်ပ္စစည်ျားမျာျားနင်အတူတ၍ သယ်ယူမည်
ိုပ္ါက ယင်ျားပ္စစည်ျားကို တရာျားေင်ပ္ိုင်

ိုင်ဖကကာင်ျား အဖထာက်အထာျားမျာျားနင်တက

ပမိြုွဲ့နယ်သစ်ဖတာအရာရိထံ အသိဖပ္ျားတင်ပပ္ရမည်။ သက်

ိုင်ရာ ပမိြုွဲ့နယ်သစ်ဖတာ

အရာရိသည် အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့၏ မူရင်ျားအဖရာင်ျားဖပပ္စာအာျား အဖထာက်အထာျား
ပပ္ြု၍ သယယူမည့်သစရတာထကပစစည်းအတက လုပထံု်းလုပနည်းနှငအည
့်
ရမ ာစာ
ကို ထုတရပ်း မည။
အခန်း(၁၉)
တာ်းငမစ့်ချက့်မျာ်း
၃၉။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ သိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲ့ွဲ ဝငသည ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲွဲ့ပိုင

သစရတာလုပငန်းနှင့် စပလျဉ်း၍ ရအာကရဖာပပပါ တာ်းပမစချကမျာ်းကို မပပျုလုပ (က) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင သစရတာအတက ခငပ့် ပျုရပမကို အုပချျုပ
လုပကိင
ု မှုစမံချက၌ ရဖာပပထာ်းသည့်ကစ
ိ စမျာ်းမှလွဲ၍ အပခာ်းကိစစ ပ
မျာ်း/ လုပငန်းမျာ်း အတကအသံု်းပပျုပခင်း၊
(ခ) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာအာ်း ရ ာင်းချပခင်း၊ ငှာ်း မ်းပခင်း၊
ဖပ္ါင်နံပခင်ျား၊ လွှဖပပ္ာင်ျားပခင်ျား၊ လ ေါန်ျားပခင်ျား၊
(ဂ) သတတျု၊ ရကျာက၊ သွဲ၊ ပ ျုန်းနှင့် သယံဇာတ တူ်းရဖာပခင်း၊
(ဃ) ရေသခံပပညသူ

အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာ

တညရထာငထိန်းသိမ်းရ ်း

လုပငန်းနှင့် သကဆိင
ု ပခင်းမ ိရ
ှ သာ အခိုငအမာအရဆာကအအံုမျာ်း
ရဆာကလုပပခင်း သိမ
ုို့ ဟုတ ဝငရ ာကရနထိုငပခင်း၊
(င) တညဆွဲဥပရေမျာ်းအ

နိုငငံရတာမှ

တာ်းပမစကနို့သတထာ်းရသာ

သ်းနှံနင
ှ ့် အပငအမျိျု်းအစာ်းမျာ်းစိုကပျိျု်းပခင်း။
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38.
Forest products of the Community Forest to be transported
to areas outside the township, within the country, need a removal
pass according to the Forest Law. However, if the CF products are to
be transported together with forest products from other sources,
documents supporting legality of the latter must be submitted to the
concerned Township Forest Officer (TFO). Based on the original sale
voucher, the TFO shall issue removal pass to transport the forest
products in accord with the procedure.
Chapter (19)
Prohibitions
39.
The CFUG or the CFUG member shall not engage in the
following activities, in connection with Community Forestry:
(a) Utilizing the land allotted for the Community Forest for other
purposes/ activities, except for those prescribed in the MP;
(b) Selling or renting or mortgaging or handing over or donating
of the Community Forest;
(c) Mining of metals, pebbles or stones, sand, gravels and other
resources;
(d) Construction of permanent buildings or settlements which are
not relevant to the establishment and conservation of the
Community Forest;
(e) Planting of crops and trees which are prohibited under the
existing laws.

၂၁
အခန်း (၂၀)
အရ ်းယူငခင့််း
၄၀။

ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင် သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျား

စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမျာျား၊

င
ို ်ရာ ညွှန်ကကာျားချက်မျာျား၊

အုပ္်ချြုပ္်လုပ္်ကင
ို ်မှုစမံချက်ပ္ါ

စည်ျားကမ်ျားချက်မျာျားနင်

သစ်ဖတာဦျားစျားဌာနက အခါအာျားဖလျာ်စာထုတ်ပပ္န်ဖသာ အမိန၊် ညွှန်ကကာျားချက်နင်
လုပ္်ထံုျားလုပ္်နည်ျားမျာျား၊

ဖ

ာင်ရွကခ
် င်လက်မတ်ပ္ါ

တာျားပမစ်ချက်တစ်ရပ္်ရပ္်ကို

ချိြုျားဖ ာက်ပ္ါက ဖေသခံပပ္ည်သူ အစုအ ွဲ့ပ္င
ို ်သစ်ဖတာလုပ္င
် န်ျားကို ပ္ယ် ျက်သည်အထိ
အဖရျားယပူ ခင်ျားခံရမည်။
၄၁။

သစရတာဥပရေ၊ နည်းဥပရေမျာ်းပါ ပပဌာန်းချက တစစံတ
ု စ ာကို ရဖာက

ဖျကကျ ်းလနပါက ယင်းဥပရေတင သတမှတထာ်းရသာပပစေဏမျာ်းကိုကျခံ မည။
အခန်း (၂၁)
ယ်ဖျက်ပခင်ျား
၄၂။

သစ်ဖတာနယ်ဖပမပပ္င်ပ္တင် တည်ဖထာင်ထာျားဖသာ ဖေသခံပပ္ည်သူ အစု

အ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျားအာျား အုပ္်ချြုပ္်လုပ္်ကိုင်မှုစမံချက်ပ္ါအတိုင်ျား ဖ ာင်ရွက်ပခင်ျား
မရိ၍ပ စ်ဖစ၊ ဖ ာင်ရွကခ
် င်လက်မတ်ပ္ါ တာျားပမစ်ချက်တစ်ရပ္်ရပ္်ကို ချိြုျားဖ ာက်၍ပ စ်ဖစ၊
အသံုျားပပ္ြုသူအ ွဲ့ေင်မျာျားမ
ပ စ်ဖစ ဖ

ာင်ရက
ွ ်ရန်

နဒမရိ၍

တင်ပပ္လာလ င်

ာင်ရွကခ
် င်ကို ပ္ယ် ျက်ပပ္ျား သစ်ဖတာဦျားစျားဌာနသည် ကကိြုျားပပ္င်ကာကယ်

ဖတာအပ စ်

ွဲ့စည်ျားပခင်ျား သိမဟု
ု
တ် သစ်ဖတာဦျားစျားဌာနမ စမံခန်ခပ္ိုင်ခင်ရဖ
ိ သာ

ဖပမအပ စ် ဖပပ္ာင်ျားလဖ
၄၃။

က်လက်ဖ

ာင်ရက
ွ ်ရန် ဥပ္ဖေနင်အည

သစ်ဖတာနယ်ဖပမတင်

ပ္ိုင်သစ်ဖတာလုပ္င
် န်ျားအာျား
မရိ၍ပ စ်ဖစ၊ ဖ

တည်ဖထာင်ထာျားဖသာ

ာင်ရွကရ
် မည်။

ဖေသခံပပ္ည်သူ

အုပ္်ချြုပ္်လုပ္်ကင
ို ်မှုစမံချက်ပ္ါအတိင
ု ်ျား

ဖ

အစုအ ွဲ့

ာင်ရွကပ် ခင်ျား

ာင်ရွကခ
် င်လက်မတ်ပ္ါ တာျားပမစ်ချက်တစ်ရပ္်ရပ္်ကို ချိြုျားဖ ာက်၍

ပ စ်ဖစ၊ အသံုျားပပ္ြုသူအ ွဲ့ေင်မျာျားမ
လ င်ပ စ်ဖစ ဖ

က်လက်ဖ

က်လက်ဖ

ာင်ရက
ွ ရ
် န်

နဒမရိ၍ တင်ပပ္လာ

ာင်ရွကခ
် င်ကို ပ္ယ် ျက်ပပ္ျား မူလသစ်ဖတာနယ်ဖပမ သတ်မတ်ချက်

အတိင
ု ်ျား တည်ရဖ
ိ စရမည်။
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Chapter (20)
Penalties
40. Violation of the Community Forestry Instructions, prescriptions of
the MP, and directives and instructions periodically issued by the
Forest Department can lead to legal actions which could include the
termination of the Community Forestry.
41. Any violation of the forest law and forest rules shall result in
punishment in accordance with the terms mentioned therein.

Chapter (21)
Cancellation
42. If the CFUG of the CF established outside the forest land does not
perform in accordance with the MP prescriptions or if the CFUG does
not want to continue the CF, the Forest Department can constitute
the land as a Protected Public Forest or keep the land under its
management.
43. If the CFUG of the CF established inside the forest land does not
perform in accordance with the MP prescriptions or if the CFUG does
not want to continue the CF, the land shall retain its original status.

၂၂
အခန်း (၂၂)
မှတ့်တမ့််းမျာ်း
၄၄။

စမံခနို့ခွဲမှုရကာမတ အတင်းရ ်းမှ ်းသည အုပချျုပလုပကိုငမှုစမံချကတင

ပါ ိသ
ှ ည့်

သကဆိုင ာ

ထုတလုပပခင်းနှင့်

ရနောကဆကတွဲပံုစမ
ံ ျာ်းတင

အကျိျု်းအပမတခရ
ွဲ ဝပခင်းစသည့်

စိုကပျိျု်းပခင်း၊

လုပငန်းမျာ်းနှင့်

ပပျုစပု ခင်း၊
စပလျဉ်း၍

မှတတမ်းအပပညအ
့် စံက
ု ို ပဖညသ
့် င်း မည။
၄၅။

ငမိျုွဲ့နယသစရတာအ ာ န
ှိ ှင့် ခရိုငသစရတာအ ာ တ
ှိ သ
ိုို့ ည ရေသခံပပညသူ

အစုအဖွဲွဲ့ပင
ို သစရတာလုပငန်းနှင့် မှတတမ်းမျာ်း စစရဆ်းပခင်းကို (၃)လတစကကိမ
ရဆာင ွကငပ်း လိအ
ု ပချကမျာ်းကို အကကံရပ်းပခင်း၊ ပပျုပပငရစပခင်းမျာ်း ရဆာင ွက
မည။

အခန်း (၂၃)
ရေသခံငပည့်သအ
ူ စုအဖွဲ့ပင
ုိ ့်သစ့်ရတာလုပ့်ငန့််း တို်းတက့်မအ
ှု စ င့်ခံစာမျာ်း
၄၆။

အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့၊ စမံခနခ
ို့ မ
ွဲ ှုရကာမတသည ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပင
ို

သစရတာ လုပငန်းမျာ်းနှင့် စပလျဉ်း၍ ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာလုပငန်း
တိုျားတက်မှု အစ ငခံစာကို ပံုစံ-င ပါ သတမှတချကမျာ်းနှင့်အည ပပျုစ၍
ု ငမိျုွဲ့နယ
သစရတာအ ာ ိမ
ှ ှ တစဆင့် ခရိုငသစရတာအ ာ ိထ
ှ ံ ဘဏ္ဍာနှစကုနဆံု်းငပ်း နှစလ
အတင်း တငပပ မည။
၄၇။

ခရိုငသစရတာအ ာ သ
ှိ ည အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ ဥကကဋ္ဌက တငပပရသာ

တို်းတကမှု အစ ငခံစာနှင့် ယင်းအရပေါ် မိမိသံု်းသပချက၊ အကကံပပျုချကမျာ်းနှင့်အတူ
ပပ္ည်ဖထာင်စုနယ်ဖပမ ဖနပပ္ည်ဖတာ် သိမ
ုို့ ဟုတ တိင
ု ်းရေသကက်း သိမ
ုို့ ဟုတ ပပညနယ
သစရတာအ ာ ိမ
ှ ှ တစဆင့် ညွှနကကာ်းရ ်းမှ ်းချျုပထံသိုို့ ဘဏ္ဍာရ ်းနှစကုနဆံု်းငပ်း
သံု်းလအတင်း တငပပ မည။ ခရိုငသစရတာအ ာ ိ၏
ှ သံု်းသပချကကို အသံု်းပပျုသူ
မျာ်း အဖွဲွဲ့သို့ို အသိရပ်း မည။
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Chapter (22)
Records
44. The secretary of the Management Committee shall fill-in the
detailed records of planting, tending and harvesting and benefit
sharing activities, in the forms attached to the MP.
45. The Township Forest Officer and the District Forest Officer shall
inspect the Community Forest and its records once in every three
months, and make suggestions and corrections as necessary.

Chapter (23)
Reports
46. Within two months after completion of the fiscal year, the MC
shall submit the progress report of Community Forestry to the
District Forest Officer through the Township Forest Officer, using
Form-E.
47. Within three months after completion of the fiscal year, District
Forest Officer shall submit the progress report of the CFUG together
with his/her comments and recommendations, to the DirectorGeneral through the Union territory (Nay Pyi Taw) State/ Regional
Forest Officer. The comments and recommendations of the District
Forest Officer shall be informed to the CFUG.

၂၃
အခန်း(၂၄)
အရထရထ
၄၈။

သယံဇာတနင်သဘာေပ္တ်ေန်ျားကျင်ထန
ိ ်ျားသိမ်ျားဖရျားေန်ကကျားဌာန၊

ပပ္ည်ဖထာင်စု

ေန်ကကျားရံုျား၏ ၂၀၁၆ခုနစ်၊ ဩဂုတ်လ(၁၆)ရက်စပ္ါ အမိနဖ
် ကကာ်ပငာစာအမတ် (၈၄/၂၀၁၆)ပ င်
ထုတ်ပပ္န်ခဖသာ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျား ိုင်ရာ ညွှန်ကကာျားချက်
မျာျားကို ယခုထုတပ် ပ္န်ဖသာ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္င
ို ် သစ်ဖတာလုပ္င
် န်ျား

ိုင်ရာ

ညွှန်ကကာျားချက်မျာျားပ င် လွှမ်ျားမိုျားပ္ယ် ျက်လိုကသ
် ည်။

ပံု(အုန်းဝင်း)
ပပညရထာငစုဝနကက်း
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတဝန်းကျငထိန်းသိမ်းရ ်းဝနကက်းဌာန
ပပညရထာငစုသမမတပမနမာနိင
ု ငံရတာအစို်း
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Chapter (24)
Miscellaneous
48. The Community Forestry Instructions (2016) is hereby repealed.

(Sd.) Ohn Winn
Union Minister
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
The Government of the Republic of the Union of Myanmar

ပ္ံုစ-ံ က
ပပ္ည်ဖထာင်စုသမမတပမန်မာနိင
ု ်ငဖ
ံ တာ်အစိုျားရ
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတဝန်းကျငထိန်းသိမ်းရ ်းဝနကက်းဌာန
သစ်ဖတာဦျားစျားဌာန
ပေသခပ ည်သအ
ူ စအဖွဲ့ င်
ှိ သစ်ပတ လ ်ငန်ျားပ

င်ရွက်ခင်

စာအမတ်၊
ရက်စ၊
မတစ်

င် ပမိြုွဲ့နယ်သစ်ဖတာအရာရ…
ိ ………….ပမိြုွဲ့နယ်

သို
လက်ဖထာက်ညွှန်ကကာျားဖရျားမ ျား
သစ်ဖတာဦျားစျားဌာန
-----------------ခရိုင်
----------------ပပ္ည်ဖထာင်စုနယ်ဖပမဖနပပ္ည်ဖတာ်/တိုင်ျားဖေသကကျား/ ပပ္ည်နယ်
အဖကကာင်ျားအရာ။

ပေသခပ ည်သူ အစအဖွဲ့ င်
ှိ သစ်ပတ လ ်ငန်ျား ပ

င်ရက
ွ ်ခင်

ပလ က်ထ ျားပခင်ျား
၁။

အဖကကာင်ျားအရာပ္ါကိစစနင်ပ္တ်သက်၍-----------------ပမိြုွဲ့နယ်--------------

ဖကျျားရာွ မ အိမ်ဖထာင်စ(ု )စုပ္ါေင်သည် အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့သည် ဖအာက်ဖ ာ်ပပ္ပ္ါ
ဖနရာတင် ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္င
ို ်သစ်ဖတာ လုပ္်ငန်ျား
အည ဖေသခံပပ္ည်သူ အစုအ ွဲ့ပ္င
ို ် သစ်ဖတာလုပ္င
် န်ျား ဖ

ိုင်ရာ ညွှန်ကကာျားချက်နင်
ာင်ရွကလ
် ိုပ္ါဖသာဖကကာင်

ခင်ပပ္ြုဖပ္ျားနင
ို ်ပ္ါရန် ဖပမပ္ံုနင် တက ပ္ူျားတတင်ပပ္ ဖလ ာက်ထာျားအပ္်ပ္ါသည်။
(က)

ပမိြုွဲ့နယ် -----------------------------------------------

(ခ)

ဖကျျားရာွ ----------------------------------------------

(ဂ)

တည်ဖနရာ(သစ်ဖတာနယ်ဖပမ/------------------------အစိုျားရစမံခန်ခပ္ိုင်ခင်ရဖ
ိ သာဖပမ)------------------------

Form (A)
The Government of the Republic of the Union of Myanmar
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Forest Department
Request for Establishment of the Community Forest
Reference No…………
Date.………..
Through the Township Forest Officer, ……………..Township
To
Assistant Director
Forest Department
…………….. District
…………….. the Union territory (Nay Pyi Taw), Region/ State
Subject : Application for the establishment of the Community Forest
1. Regarding the above subject, User Group comprised of
(…….) households of…………….village, ………………Township,
hereby apply with the attached map, for the establishment of the
Community Forest, at the following location, in accordance with the
Community Forestry Instructions.
(a)

Township

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

(b)

Village --------------------------------------------

(c)

Location (Forest Land at ------------------------------the disposal of government) --------------------------

(ဃ)

နယ်ဖပမလာျားရာ

ဖပမာက် ---------------------------------အဖရွဲ့

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

ဖတာင်

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

အဖနှာက်----------------------------------(င)

ဧရိယာ-----------------------------------------------------

(စ)

သစ်ဖတာအမျိြုျားအစာျား/-------------------------------------ဖပ္ါက်ဖရာက်သည်အပ္င်မျာျား---------------------------------

(

)

(ဇ)
စဉ်

ဖပမပ္ိုင်

င
ို ်မ-ှု -------------------------------------------------

အသံုျားပပ္ြုသမ
ူ ျာျားအ ွဲ့တင် ပ္ါေင်သူမျာျားမာ ဖအာက်ပ္ါအတိုင်ျား ပ စ်ပ္ါသည်-

အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသာျားစိစစ်ဖရျားကတ်ပပ္ာျားအမတ် ဖနရပ္်လိပ္်စာ လက်မတ်

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
(၆)
(၇)
(၈)
(၉)
(၁၀)
၂။
ဥပ္ဖေ၊

ဖလ ာက်ထာျားသည်အတိုင်ျား ခင်ပပ္ြုပ္ါက အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့သည် သစ်ဖတာ
နည်ျားဥပ္ဖေမျာျား၊

ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာ

လုပ္်ငန်ျား

ိုင်ရာ

ညွှန်ကကာျားချက်မျာျားနင် စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမျာျားကို တိကျစာလိုကန
် ှာ၍ ဖကျျားရာွ လူထု
ဖရရည်အကျိြုျားငာ၊ ဖေသခံပပ္ည်သူ အစုအ ွဲ့ပ္င
ို ် သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျား ံွဲ့ပ ိြုျား တိုျားတက်ဖရျား
အတက် အစမ်ျားကုန် စုဖပ္ါင်ျားဖ

ာင်ရွကရ
် န် ကတိပပ္ြုပ္ါဖကကာင်ျား ဖ ာ်ပပ္အပ္်ပ္ါသည်။

အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ ထိုျားပမလက်မတ်------------------အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ အမည်------------------------ရက်စ၊

ခုနစ်၊

လ၊

ရက်။

(d)

Boundary
North -------------------------------------East -------------------------------------South -------------------------------------West -------------------------------------(e)
Area
-------------------------------------(f)
Type of forest /
-------------------------------------Natural Vegetation -------------------------------------(g)
Land Title
----------------------------------------------(h)
User Group members are as follows:
Sr. Name Father’s
National
Address Signature
No.
Name Registration Card No.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
2. If the application is approved, the User Group hereby declares
to abide by the Forest Law, Forest Rules, Community Forestry
Instructions and regulations, and to strive for the development of
the Community Forestry, in order to achieve long term benefits of
the village people.
Signature of the Chairman of User Group …………
Name of the Chairman of User Group ………
Date: Year……., Month …., Day……..

ပ္ံုစ-ံ ခ
ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာအုပ္်ချြုပ္လ
် ုပ္်ကင
ို ်မှုစမံချက်
ပ္ါေင်ရမည်အဖကကာင်ျားအရာမျာျား
၁။ နိေါန်ျား
၂။ ရည်ရွယ်ချက်
၃။ တည်ဖနရာနင်အကျယ်အေန်ျား
၄။ ရာသဥတု (အပ္ူချိန်၊ မိုျားဖရချိန်)
၅။ ဖပမမျက်နှာပပ္င်အဖနအထာျား
၆။ ဖပမအမျိြုျားအစာျား
၇။ လက်ရိသစ်ပ္င်ဖပ္ါက်ဖရာက်မှုအဖပခအဖန
(လက်ရိသစ်ဖတာသယံဇာတကို သစ်မျိြုျားအလိုကဖ
် ကာက်ယူမတ်တမ်ျားတင်ပခင်ျား)
၈။ သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျားဖ

ာင်ရက
ွ ်ပခင်ျား

(က) သစ်ဖတာစိုကခ
် င်ျားတည်ဖထာင်ပခင်ျား
(၁) ပ္ျိြုျားဥယျာဉ် တည်ဖထာင်ပခင်ျား
(၂) စိုကခ
် င်ျားဖပမဖနရာ ပပ္ြုပပ္င်ပခင်ျား
(၃) စိုကခ
် င်ျားတည်ဖထာင်ပခင်ျား
(၄) ဖပ္ါင်ျားသင်ရင်ျားလင်ျားပခင်ျား
(၅) များကာကယ်ပခင်ျား
(၆) ပပ္ြုစပ္
ု ျိြုျားဖထာင်နည်ျားစနစ်
(ပ္င်ကျပ္်နှုတ်ပခင်ျား၊ ကိုင်ျားပ တ်ပခင်ျား၊ ငုတ်တက်ချွန်ပခင်ျား စသည်)
(၇) ခုတ်ပ္တ်သတ်မတ်ပခင်ျား
(၈) ခုတ်လပခင်ျား
(၉) ပ န်ပ ျားပခင်ျား
(ခ) သဘာေဖတာကို ထိန်ျားသိမ်ျားပပ္ြုစုပခင်ျား
(၁)

အနှာျားဖပ္ျားရန်ဖတာကိပု ပ္ြုစပု ခင်ျား

Management Plan of Community Forest
The Contents
1. Introduction
2. Objective
3. Location and Area extent
4. Climate (Temperature, Rainfall)
5. Topography
6. Soil type
7. Conditions of the present vegetation
(Forest inventory of each forest tree species)
8. Activities of Forest Operation
(A) Establishment of forest plantation
(i) Establishment of nursery
(ii) Preparation of plantation site
(iii) Planting
(iv) Weeding
(v) Fire protection
(vi) Tending method (thinning, pruning, coppicing etc.
(vii) Rotation
(viii) Felling
(ix) Distribution
(B) Conservation of existing forest
(i) Tending before rest period

Form B

(၂) အစာျားထိုျားစိုကပ္
် ျိြုျားရန်ဖနရာတင် သစ်ဖတာအသစ်တည်ဖထာင်ပခင်ျား
(စိုကခ
် င်ျားအသစ် တည်ဖထာင်သည်အတိင
ု ်ျား ဖ

ာင်ရက
ွ ်ရန်)

(၃) ပပ္ြုစပ္
ု ျိြုျားဖထာင်နည်ျားစနစ်
(၄) ခုတ်လပခင်ျား
(၅) ပ န်ပ ျားပခင်ျား
၉။ အသံုျားပပ္ြုသူအ ွဲ့အတင်ျား စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမျာျား
၁၀။

ဖငဖကကျားစမံခန်ခပခင်ျား
(က) အသံုျားပပ္ြုသူမျာျား အ ွဲ့အတင်ျား အကျိြုျားအပမတ် ခဖေမည်စနစ်
( ခ) အသံုျားပပ္ြုသူမျာျား အ ွဲ့အတင်ျား အကျိြုျားအပမတ် ခဖေမည်အချိြုျား
( ဂ) ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျားတင် ပပ္န်လည်ထည်ေင်မည်
အချိြုျား
(ဃ) ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ဖံွဲ့ငဖိျု်းရ ်းအစအစဉမျာ်းတငပပ္န်လည်ထည်ေင်မညအ
် ချိြုျား
( င) လှည့်ပတ နပံုရငအပဖစ သတ်မတ်မည် အချိြုျားနင် စနစ်
( စ) သစရတာထကပစစည်းအရပခခံစ်းပာ်းရ ်းလုပငန်းမျာ်း

လုပကိုင န

ပပနလည

င်းနှ်းပမြှျုပနှံမည့်အချိျု်း

၁၁။
၁၂။

နိဂံုျား
ဖနှာက် က်တမျာျား
(က) တည်ဖနရာပပ္ဖပမပ္ံု
(ခ) ပ္ါေင်ပ္င်ပပ္ဖပမပ္ံု
(ဂ) အုပ္်ချြုပ္်လုပ္်ကင
ို ်မှုပပ္ဖပမပ္ံု
(ဃ) အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့ေင်တစ်ဦျားချင်ျားအလိက
ု ်
ဖပမဖနရာခပခာျားပခင်ျားပပ္ဖပမပ္ံ(ု လိုအပ္်ပ္ါက)
(င) အသံုျားပပ္ြုသူမျာျား
အ ွဲ့ေင်တစ်ဦျားချင်ျားအလိုက်
ဖပမဖနရာခဖေဖပ္ျားပခင်ျား
စာရင်ျား (လိုအပ္်ပ္ါက)
(စ) နစ်အလိုကဖ
်
ာင်ရွကသ
် ည် လုပ္်ငန်ျားဖ ာင်ရွကမ
် အ
ှု ဖပခပပ္ဇယာျား
(၁) စိုကပ္
် ျိြုျားပခင်ျားလုပ္်ငန်ျား
(၂) ပပ္ြုစပု ခင်ျားလုပ္်ငန်ျား
(၃) ထုတ်လုပ္်ပခင်ျားလုပ္်ငန်ျား
(၄) အကျိြုျားအပမတ်ခဖေမှု

(ii)

9.
10.

11.
12.

Forest establishment in remuneration area
(Follow the steps for establishment of new forest
plantation)
(iii) Cultural methods
(iv) Felling
(v) Distribution
Rules and regulations of User Group
Fund management
(a) Benefit sharing system of the User Group
(b) Benefit sharing ratio of the User Group
(c) Reinvestment ratio for the community forestry
(d) Reinvestment ratio for community development
programs
(e) Ratio and System designated for revolving fund
(f) Reinvestment ratio for forest product-based enterprise
Conclusions
Annexes
(a) Location map
(b) Stock map
(c) Management map
(d) Land allocation map for individual User Group member
(if necessary)
(e) List of land allocation by individual User Group member
(if necessary)
(f) List of activities by year
(i)
Planting
(ii) Tending
(iii) Harvesting
(iv) Benefit sharing

ပ္ံုစ-ံ ဂ
ပပ္ည်ဖထာင်စုသမမတပမန်မာနိုင်ငံဖတာ်အစိုျားရ
သယံဇာတနင်သဘာေပ္တ်ေန်ျားကျင်ထိန်ျားသိမ်ျားဖရျားေန်ကကျားဌာန
သစ်ဖတာဦျားစျားဌာန

ရံုျားတံ

အမတ်စဉ်

ိပ္်
လ ်ငန်ျားပ

င်ရွက်ခင်လက်မှတ်

ဦျား/ဖေေါ် ………………
ဥကကဋ္ဌ
………………………… အသံုျားပပ္ြုသမ
ူ ျာျားအ ွဲ့
………………………… ဖကျျားရွာ
………………………… ပမိြုွဲ့နယ်
………….ခရိုင်၊………ပပ္ည်ဖထာင်စုနယ်ဖပမ ဖနပပ္ည်ဖတာ် /တိုင်ျားဖေသကကျား/ပပ္ည်နယ်။
၁။

သစ်ဖတာဥပ္ဖေပ္ုေ်မ ၅၀ (ခ) နင် ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင် သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျား

ိုင်ရာ

ညွှန်ကကာျားချက်မျာျားနင်အည ကျွန်ုပ္်သည် လူကကျားမင်ျားပ္ါ(….…)ဦျားပ င် ွဲ့စည်ျားထာျားသည် အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့ကို
ဖအာက်ဖ ာ်ပပ္ပ္ါ

ဖနရာဖေသတင်

ဖေသခံပပ္ည်သူ

အစုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာ

လုပ္်ငန်ျားဖ

ာင်ရွကခ
် င်ပပ္ြု၍

အ ွဲ့ေင်မျာျားအပ စ် အပ္ိုေ် (၁) အပ္ိုေ်ခ(င)တင်ဖ ာ်ပပ္ပ္ါရိသည် အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့၏ စမံအုပ္်ချြုပ္်မှု ဖအာက်
တင် ထာျားရိလိုက်ပ္ါသည်။ ဤလက်မတ်အာျား …….ခုနစ်..…..လ၊ …..ရက်ဖနတင် အတည်ပပ္ြုခဖသာ အုပ္်ချြုပ္်
လုပ္်ကိုင်မှုစမံချက်ကို အဖကာင်အထည်ဖ ာ် ဖ

ာင်ရက
ွ ်နိုင်ရန် ထုတ်ဖပ္ျားပခင်ျားပ စ်ပ္ါသည်။

(က)

ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာ၏အမည် ……………………………..…..။

(ခ)

ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာ၏တည်ဖနရာ ……………………….….…။
(တစ်လက်မတစ်မိုင် ဖပမပ္ံုပ္ူျားတ)

(ဂ)

နယ်နိမိတ် ဖပမာက် ……………………………….……………………………….။
အဖရွဲ့ ………………………………………………………………….။
ဖတာင်………………………………………………………………….။
အဖနှာက်……….……………………….။(ဖလျားလက်မတစ်မိုင်ဖပမပ္ံုပ္ူျားတ)

(ဃ)

ဧရိယာ ………….................................။

(င)

အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့၏ အ ွဲ့ေင်မျာျားစာရင်ျား
…………ဖကျျားရွာမ…..…..….(ပ္ါ) ..…..ဦျား(စာရင်ျားအဖသျားစိတ်ပ္ူျားတ)

၂။

ဖ

ာင်ရွကခ
် င်လက်မတ်ထုတ်ဖပ္ျားသည်ဖန…………………………………………..။

၃။

ဖ

ာင်ရွကခ
် င်လက်မတ်သက်တမ်ျားကန
ု ်

ံုျားသည်ဖန ……………………..………..။
လက်မတ်ထုတ်ဖပ္ျားသည် သစ်ဖတာအရာရိ
လက်မတ်အမည်ရာထူျားရက်စ-

The Government of the Republic of the Union of Myanmar
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Forest Department

Officer seal

FORM-C

Sr. No.

Community Forestry Certificate
Mr. / Ms. …………….
Chairperson
……………………. User Group
……………………. Village
……………………. Township
…………. District … the Union territory (Nay Pyi Taw) Region/ State
1. In accordance with section 50, sub-section (b) of the Forest Law and Community
Forestry instructions, I hereby certify the User Group of (……) members, including
you, to establish a Community Forest in the following location, and keep the area
under the management of the User Group as mentioned in paragraph (1),
subparagraph (e). This document is issued to implement the management plan
confirmed on (day/month/ year).
(a)
Name of Community Forest ………………………………,
(b)
Location of Community Forest……………………………,
(map of 1: 63,360 scale attached)
(c)
Boundary
North ……………………………………..,
East ……………………..……………….,
South……………………………………..,
West ………(map of 1: 15,840 scale attached)
(d)
Area
(e)
List of User Group members
From ……..…village, including Mr. /Ms.…….. and…..persons
(detailed list attached))
2. Date of issue of Certificate …………………………………,
3. Date of expiry of Certificate …………………………………,
Certifying forest officer
Signature …………………….
Name ……………………
Designation ……………………
Date ……………………

ဖကျာဘက်
သက်တမ်ျားတှိျားပမင်ပခင်ျား
စဉ်

သက်တမ်ျားတှိျားပမင်ပ ျားသည်
ရက်စ

သက်တမ်ျား
ကန်

ျားသည်ပနေ့

ခင်ပ ြုသည်အရ ရှှိ
လက်မှတ်နင
ှ ်ပနေ့စ

တာ်းငမစ့်ချက့်မျာ်း
အသံု်းပပျုသူမျာ်းအဖွဲွဲ့ သိမ
ုို့ ဟုတ အဖွဲ့ွဲ ဝငသည ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲွဲ့ပိုင
သစရတာလုပငန်းနှင့် စပလျဉ်း၍ ရအာကရဖာပပပါတာ်းပမစချကမျာ်းကို မပပျုလုပ (က)

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုင

သစရတာအတက

အုပချျုပလုပကိင
ု မှုစမံချက၌

ရဖာပပထာ်းသည့်

ခင့်ပပျုရပမကို
ကိစစမျာ်းမှလွဲ၍

အပခာ်း ကိစစ ပမျာ်း/ လုပငန်းမျာ်းအတက သံု်းစွဲပခင်း၊
(ခ)

ရေသခံပပညသူအစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာအာ်း ရ ာင်းချပခင်း၊ ငှာ်း မ်း
ပခင်း၊ ဖပ္ါင်နံပခင်ျား၊ လွှဖပပ္ာင်ျားပခင်ျား၊ လ ေါန်ျားပခင်ျား၊

(ဂ)

သတတျု၊ ရကျာက၊ သွဲ၊ ပ ျုန်းနှင့် သယံဇာတ တူ်းရဖာပခင်း၊

(ဃ)

ရေသခံပပညသူ အစုအဖွဲွဲ့ပိုငသစရတာ တညရထာင ထိန်းသိမ်းရ ်း
လုပငန်းနှင့် သကဆိင
ု ပခင်းမ ိရ
ှ သာ အခိုငအမာအရဆာကအအံု
မျာ်း ရဆာကလုပပခင်း သိမ
ုို့ ဟုတ ဝငရ ာကရနထိုငပခင်း၊

(င)

တညဆွဲဥပရေမျာ်းအ

နိင
ု ငံရတာမှ တာ်းပမစကနို့သတထာ်းရသာ

သ်းနှံနင
ှ ့် အပင အမျိျု်းအစာ်းမျာ်းစိုကပျိျု်းပခင်း။

Verso
Extension
Sr.

Date of

Date of

Signature and date of

No.

extension

expiry

authorized officer

Prohibitions
The CFUG or the CFUG member shall not engage in the following
activities, in connection with Community Forestry:
(a)

Utilizing the land allotted for the Community Forest for
other purposes/ activities, except for those prescribed
in the MP;

(b)

Selling or renting or mortgaging or handing over or
donating of the Community Forest;

(c)

Mining of metals, pebbles or stones, sand, gravels and
other resources;

(d)

Construction of permanent buildings or settlements
which are not relevant to the establishment and
conservation of the Community Forest;

(e)

Planting of crops and trees which are prohibited under
the existing laws.

ဖ

ာင်ရွက်ခင်လက်မတ်အမတ်စဉ်

ပ္ူျားတ

……….…..ဖကျျားရာွ မ …………..…..(ပ္ါ)……..ဦျားအသံုျားပပ္ြုသူအ ွဲ့ေင်မျာျားစာရင်ျား
စဉ်

အမည်

အဘအမည်

နှိင်ငသ ျားစှိစစ်ပရျား
ကတ်ပ

ျားအမှတ်

ပနရ ်လှိ စ
်
လက်မှတ်

လက်မှတ်ထတ်ပ ျားသည် သစ်ပတ အရ ရှှိ
လက်မတ်အမည်ရာထူျားရက်စ-

Attach
Serial number of Community Forestry Certificate
List of User Group members, from ……… village, including Mr. /Ms. ………..
and…….persons.
Sr. No. Name

Father’s

National Registration Address

Name

Card number

Signature

Certifying forest officer
Signature -

………………….

Name -

………………….

Designation - ……….………….
Date - ……………………….

ပ္ံုစ-ံ ဃ
မူရင်ျား/ ထမမူရင်ျားခ/ေတှိယမူရင်ျားခ
………….ပ ည်ပထ င်စနယ်ပပမပနပ ည်ပတ ်/တှိင်ျားပေသကကျား/ပ ည်နယ်၊
……………..ခရှိင်၊………………မမှိြုွဲ့နယ်၊
………………….အသျားပ ြုသူမျ ျားအဖွဲ့၏ပေသခပ ည်သအ
ူ စအဖွဲ့ င်
ှိ သစ်ပတ
လ ်ငန်ျားမှ ပရ င်ျားချသည်သစ်ပတ ထက် စစည်ျားအပရ င်ျားပပ စ ၊
စာအုပ္်နံပ္ါတ်-

……..…

ဖပပ္စာနံပ္ါတ်-….…..…….
ဖနစ-..…..……………..…

ေယ်ယူသူအမည်-……….………………
ဖနရပ္်- …………………….……………
စဉ် အမျှိြုျားအမည်

လျား တ် x အလျ ျား အပရ
ပြက်X ေ (ပ )

အတက်

ပရတက် ကြပ

နှုန်ျား သင်ပင

အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ ထိုျားပမလက်မတ်---------------အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ အမည်
**မှတ်ချက်။

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

။ အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့ဥကကဋ္ဌကိုယ်စာျား ဥကကဋ္ဌမ တာေန်ဖပ္ျားသူ စမံ
ခန်ခမှုဖကာ်မတ အ ွဲ့ေင်တစ်ဦျားက ဥကကဋ္ဌကိုယစ
် ာျား လက်မတ်
ဖရျားထိုျားနိုင်သည်။ ဖပပ္စာတင် ဖရျားသင်ျားရန် မလံုဖလာက်ပ္ါက
စာမျက်နှာ

က်၍

သံုျားစပခင်ျားမပပ္ြုရ။

တစ်ဖစာင် အသံုျားပပ္ြုဖရျားသာျားရမည်။

ဖနှာက်ထပ္်

ဖပပ္စာ

Form-D

Origin/ Duplicate/ Triplicate
…… the Union territory (Nay Pyi Taw) Region/ State,
………… District, ………..…Township
Receipt of the forest… products sold by the User Group of
……….Community Forest
Book No. - ………………
Receipt No. - ………..
Date -…………..
Name of customer - …………………….
Address - …………………….
Sr. Item
Girth x
Length Quantity Unit Cubic Unit Total
No.
Width x
(feet)
feet Price
Thickness

Signature of the Chairman of User Group ………………
Name of the Chairman of User Group ………………
**Remarks A management committee member may sign the
receipt on behalf of the chairman with the latter’s
prior approval. If a receipt is not enough, use another
receipt. Attaching additional pages to the original
receipt is prohibited.

ပ္ံုစ-ံ င
ပေသခပ ည်သအ
ူ စအဖွဲ့ င်
ှိ သစ်ပတ လ ်ငန်ျားတှိျားတက်မအ
ှု စရင်ခစ
ပ္ါေင်ရမည် အဖကကာင်ျားအရာမျာျား
၁။

နိေါန်ျား

၂။

ရည်ရွယ်ချက်

၃။

အမည်၊တည်ဖနရာနင် အကျယ်အေန်ျား

၄။

သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျားဖ
(က)

(ခ)

ာင်ရက
ွ ်ပခင်ျား

သစ်ဖတာစိက
ု ်ခင်ျား
(၁)

ဧရိယာ (သစ်မျိြုျားအလိုက)်

(၂)

ဖ

(၃)

စိုကခ
် င်ျားအဖပခအဖန သံုျားသပ္်ချက်

(၄)

ဖအာင်ပမင်မှုရာခိင
ု န
် ှုန်ျား၊

(၅)

ပ္ျမ်ျားမ အပမင်၊ လံုျားပ္တ်၊ ထုထည်

ာင်ရွကပ် ပ္ျားစျားမှုနင် ရည်မန်ျားချက်

သဘာေဖတာ
(၁)

ဧရိယာ

(၂)

ပ္ါေင်ဖသာ သစ်မျိြုျားမျာျား

(၃)

ပပ္ြုစပ္
ု ျိြုျားဖထာင် နည်ျားစနစ်မျာျား

(၄)

ဖ

(၅)

ဖတာအဖပခအဖန သံုျားသပ္်ချက်

ာင်ရွကပ် ပ္ျားစျားမှုနင် ရည်မန်ျားချက်

၅။

ထုတ်ယူသည်သစ်/ သစ်ဖတာထက်ပ္စစည်ျားပ္မာဏ

၆။

သစ်/ သစ်ဖတာထက်ပ္စစည်ျား ပ န်ပ ျားပခင်ျား
(က)

အ ွဲ့အတင်ျား (ပ္မာဏ)

(ခ)

ဖကျျားရာွ အတင်ျား (ပ္မာဏနငရ
် ဖင)

(ဂ)

ပပ္င်ပ္ (ပ္မာဏနင်ရဖင)

(ဃ)

အသံုျားပပ္ြုခသည် ဖပပ္စာအဖရအတက်နင် ဖပပ္စာအလိက
ု ် ဖရာင်ျားချခသည်
ပ္မာဏစာရင်ျား

Progress Report of Community Forestry

Form E

The Contents
1. Introduction
2. Objective
3. Name, Location and Area Extent
4. Activities of Forest Operation
(a) Forest Plantation
(i) Area (by species)
(ii) Accomplishment and Target
(iii) Assessment on conditions of the plantation
(iv) Survival percentage
(v) Average Height, Girth and Volume
(b) Natural Forest
(i) Area
(ii) Existing tree species
(iii) Cultural operations
(iv) Accomplishment and Target
(v) Assessment on conditions of the forest
5. Harvested quantity of wood/forest products
6. Distribution of wood/ forest products
(a) Within the group (Quantity)
(b) Within the village (Quantity and Income)
(c) Outside the village (Quantity and income)
(d) Number of receipts used and list of sale quantity by
receipt

၇။

ရန်ပ္ံုဖငအဖပခအဖန
(က)

နစ်စလက်ကျန်

(ခ)

ေင်ဖင/ ထက်ဖင ရင်ျားတမ်ျားစာရင်ျားချြုပ္်

(ဂ)

အသံုျားပပ္ြုသူမျာျား အ ွဲ့အတင်ျားဖငဖကကျား

(ဃ)

ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတာလုပ္်ငန်ျားတင် ပပ္န်လည်ရင်ျားနျား

င
ို ်ရာအကျိြုျားအပမတ်ခဖေမှု

ပမြှြုပ္န
် ံမှု
(င)

ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ ွဲ့ ံွဲ့ပ ိြုျားဖရျား အစအစဉ်မျာျားတင် ပပ္န်လည် ထည်ေင်မှု

(စ)

လည်ပ္တ်ရန်ပ္ဖ
ံု ငအပ စ် လည်ပ္တ်ဖ

( )

သစ်ဖတာထက်ပ္စစည်ျား အဖပခခံစျားပ္ာျားဖရျားလုပ္်ငန်ျားမျာျား လုပ္်ကိုင်ရန်

ာင်ရွကဖ
် နမှု

ပပ္န်လည်ရင်ျားနျားပမြှြုပ္်နံမှု
၈။

အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့နင် အ ွဲ့ေင်မျာျားအဖပခအဖန

၉။

အဖထဖထ

၁၀။

နိဂံုျား
အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ ထိုျားပမလက်မတ်---------အသံုျားပပ္ြုသူမျာျားအ ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏အမည်--------------ရက်စ၊

ခုနစ်၊

လ၊

ရက်။
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(g) Reinvestment in establishment of forest productbased enterprises
8. Status of User Group and its members
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