သစ်ေတာဦးစီးဌာန
သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန
ြပည်ပသိုတင်ပိုရန် တရားဝင်သစ်ေတာထွက် ပစည်းြဖစ်ေကာင်းေထာက်ခံချက်ရရှိရန်
ေဆာင်ရ�က်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။

သစ်ှင့်သစ်ေတာထွက်ပစည်းများြပည်ပသိုတင်ပိုရန်အတွက်

တရားဝင်သစ်ေတာထွက်

ပစည်းြဖစ်ေကာင်းေထာက်ခံချက် (Certificate for Legality of Forest Products) ရယူရန်
လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ေထာက်ခံချက်ရရှိရန်အတွက် ေဆာင်ရ�က်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က) ကုမဏီမှ ေထာက်ခံချက်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန်ေလာက်ထားြခင်း
( ခ ) နယ်ေြမအလိုက် ေြမြပင်စစ်အဖွဲမှ တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊ တံဆိပ်ိုက်မှတ်ြခင်း
( ဂ ) ေြမြပင်စစ်အဖွဲမှ စစ်ေဆးေတွရှိချက်များအား စိစစ်တင်ြပြခင်း
(ဃ)
၂။

စိစစ်မှန်ကန်ပါက ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးြခင်း

အထက်အပိုဒ်(၁)ပါ

ကုမဏီမှေထာက်ခံချက်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန်ေလာက်ထားြခင်း

အတွက်လိုအပ်သည့် စာရ�က်စာတမ်းများမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က) ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများအက်ဥပေဒ

အပိုဒ်(၈၇)အရ၄င်း၊

အပိုဒ်(၁၀၄)အရ၄င်း

သစ်ေတာေထာက်ခံချက်ေလာက်ထားမည့် ကုမဏီတာဝန် ရှိပုဂိလ်များစာရင်း
(Form XXVI) ှင့် ကုမဏီအစုရှယ်ယာရှင်များစာရင်း (Form VI) တွင် ေဖာ်
ြပပါရှိသည့် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးမှ လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် သစ်ေတာေထာက်ခံ
ချက်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန်ေလာက်လာ၊
( ခ) သစ်ေတာေထာက်ခံချက်ထုတ်ယူရန် ေလာက်လာတင်ြခင်း/ စာရ�က်စာတမ်းများ
လက်ခံရယူြခင်း/ သက်တမ်းတိုး စာရ�က်စာတမ်းများြပန် ထုတ်ယူရန် အစရှသ
ိ ည့်
စာရ�က်စာတမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစများ ေဆာင်ရ�က်ရန်အတွက် တာဝန်ေပးအပ်မမှန်
ကန်ေကာင်း ကုမဏီ၏ (Form XXVI) ှင့်(Form VI) တွင်ေဖာ်ြပပါရှိသည့်
ပုဂိလ်မှလက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်လဲစာ၊
( ဂ) ကုမဏီမှတ်ပုံတင်မိတ၊
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(ဃ)

ကုမဏီ၏ ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်မိတ၊

( င)

ကုမဏီ၏ (Form XXVI) ှင့်(Form VI) မိတ၊

( စ)

ြမန်မာိုင်ငံ သစ်ေတာထွက်ပစည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝင်လက်မှတ်မိတ၊

(ဆ)

ကုမဏီှင့် ဝယ်ယူမည့်သူ(Buyer) တိုချပ်ဆိုထားသည့် Sale Contract မိတ ှင့်
Invoice မိတ၊

( ဇ)

သစ်ေတာေထာက်ခံချက်ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန်ေလာက်ထားသည့်

ပစည်းများ၏

အတိုင်းစာရင်း၊ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ
( စျ)

ကုန်ကမ်းသစ်လုံးများအတွက် အေထာက်အထားများြဖစ်သည့် ြမန်မာ့သစ်လုပ်
ငန်းမှထုတ်ေပးထားသည့် ဒီအို (Delivery Order) ှင့် Specification မူရင်း/
သစ်လုပ်ငန်းမှ လဲေြပာင်းေပးထားသည့် AS + FormD/ သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ
ထုတ်ေပးထားသည့် S2 ဘီလ်မူရင်း၊

(ည)

ခွဲသားဒီအိုများှင့် ကုမဏီအမည်တစ်ခုထက်ပို၍ေဖာ်ြပထားေသာ ဒီအိုများ ြဖစ်ပါ
က ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းှင့် ချပ်ဆိုထားသည့် Contract၊

( ဋ)

ကုမဏီအမည်ေပါက် ဒီအိုမဟုတ်ပါက သစ်ေတာထွက်ပစည်းစိစစ်ေထာက်ခံေရး
အဖွဲမှ စိစစ်အတည်ြပထားသည့် ှစ်ဦးသေဘာတူ တရားဝင်ချပ်ဆိုထားသည့်
စာချပ်အေထာက်အထားမူရင်း၊

( ဌ)

ကုန်ကမ်းသစ်လုံးများအား သက်ဆိုင်ရာမိနယ်၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ ခွဲစိတ်
ခွင့်ြပမိန်�၊ အတည်ြပခွဲသားထွက်ရှိမစာရင်း၊

( ဍ)

ကန်းသစ်လုံး၊ခွဲသားများအတွက်တိုင်းေကျာ်ခွင့်ြပမိန်�၊ ေမာစာမိတှင့်ကားတင်
အတိုင်းစာရင်းများ၊

၃။

တရားဝင်သစ်ေတာထွက်ပစည်းမှန်ကန်ေကာင်းေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးမည့်

လုပ်ငန်း

စဉ်များမှာေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က)

ပထမရက်တွင်
(၁)

ကုမဏီမှ လိုအပ်ေသာစာရ�က်စာတမ်းအေထာက်အထားများြဖင့် ေလာက်
ထားတင်ြပြခင်း၊
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(၂)

ကုမဏီမှေလာက်ထားြခင်းအား န်ကားေရးမးမှ စိစစ်၍ စစ်ေဆးမိန�်
ထုတ်ေပးြခင်း၊

(၃)

ေြမြပင်စစ်ေဆးေရးအဖွဲမှ နယ်ေြမအလိုက် ေလာက်ထားသည့် ကုမဏီ
များသို သွားေရာက်၍ တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊ တံဆိပ်ိုက်မှတ်ြခင်း၊

( ခ)

ဒုတိယရက်တွင်
(၁)

အေထာက်အထား Chain of Custody ကို စိစစ်၍ ေြမြပင်စစ်ေဆးေရး
အဖွဲများ၏ စစ်ေဆးေတွရှိချက်များအား အစည်းအေဝးြဖင့် အတည်ြပ
ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊

(၂)

အတိုင်းစာရင်းများေရးဆွဲ၍ စစ်ေဆးေတွရှိချက် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းှင့်အတူ
န်ကားေရးမှးထံ ေထာက်ခံတင်ြပြခင်း၊

(၃)

န်ကားေရးမှးမှ သစ်ေတာထွက်ပစည်းမှန်ကန်ေကာင်း ေထာက်ခံချက်
ထုတ်ေပးြခင်း၊

၄။

လိုအပ်ေသာအေထာက်အထားစာရ�က်စာတမ်းများှင့်

Chain

of

Custody

(CoC)

အတွက် အဆင့်တိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာနမှ စိစစ်အတည်ြပေပးထား
ြခင်းများ

ြပည်စုံပါကလုပ်ငန်း

တစ်ခုလုံးအတွက်

လိုအပ်သည့်အချန်ိ ကာလ(၂)ရက်အတွင်း

သစ်ေတာေထာက်ခံချက်ထုတ်ယူရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

4
၅။
တရားဝင်သစ်ေတာထွက်ပစည်းမှန်ကန်ေကာင်းေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များမှာေ
ေ�ာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်လုပ်ငန်းစဉ်
ပထမ
ရက်

(က) ကုမဏီမှ ေထာက်ခံချက်

ေဆာင်ရ�က်ေပးမ

အလုပ်ချန်ိ

ခန်�မှန်း
ကာြမင့်ချန်ိ

န်ကားေရးမှးမှ (၉:၃၀)နာရီမှ

၂ နာရီ ၃၀

ထုတ်ယူခွင့်ြပပါရန်

စိစစ်၍ေြမြပင်

မိနစ်

ေလာက်ထားြခင်း

စစ်ေဆးခွင့်ြပြခင်း ထိ

( ခ) နယ်ေြမအလိုက် ေြမြပင်

(၁၂:၀၀)နာရီ

အေထာက်အထား

(၁၂:၀၀)နာရီ

စစ်အဖွဲမှ တိုင်းတာ

မှန်ကန် ြပည့်စုံ

မှ (၁၈:၀၀)

စစ်ေဆးြခင်း၊တံဆိပ်ိုက်

ပါက ေန�ြခင်းပီး

နာရီထိ

မှတ်ြခင်း၊

ေဆာင်ရ�က်ေပးပါ

၆ နာရီ

သည်။
( ဂ) ေြမြပင်စစ်အဖွဲမှ

အေထာက်အထား

(၉:၃၀)နာရီမှ

၃ နာရီ ၃၀

စစ်ေဆးေတွရှိချက်များ

Chain of

(၁၃:၀၀)နာရီ

မိနစ်

အားစိစစ်တင်ြပြခင်း၊

Custody (CoC)

ထိ

ကိုစိစစ်ြခင်း၊
အတိုင်းစာရင်း
ဒုတိယ

ေရးဆွဲ၍ဓါတ်ပုံမှ

ရက်

တ်တမ်းှင့်အတူ
ေထာက်ခံတင်ြပ
ြခင်း၊
(ဃ) စိစစ်မှန်ကန်ပါက

ေထာက်ခံချက်

(၁၃:၀၀)နာရီ

၁ နာရီ ၃၀

ေထာက်ခံချက်

သက်တမ်းကာလ

မှ (၁၄:၃၀)

မိနစ်

ထုတ်ေပးြခင်း၊

(၃)လ၊

နာရီထိ

အေထာက်အထားများြပည့်စုံပါက(၂)ရက်အတွင်းသစ်ေတာေထာက်ခံချက်ထုတ် ၁၃ နာရီ ၃၀
ယူိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

မိနစ်
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(ခ)

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို ေဆာင်ရ�က်ရသည့် ခန်�မှန်းကာချန်ိ ှင့်ကာလ

၁။

သစ်ေတာေထာက်ချက်ရယူရန်အတွက်

ခန်�မှန်းကားချန်ိ ှင့်ကာလမှာေအာက်ပါအတိုင်း

ြဖစ်ပါသည်ေဆာင်ရ�က်သည့်လုပ်ငန်း
ပထမ
ရက်

အလုပ်ချန်ိ

ကုမဏီ၏ ေလာက်လာလက်ခံြခင်းှင့်

(၉:၃၀)နာရီမှ

အေထာက်အထားစာရ�က်စာတမ်းများစိစစ်၍

(၁၂:၀၀)နာရီထိ

ခန်�မှန်းကာချန်ိ
၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်

န်ကားေရးမှးမှ စစ်ေဆးမိန်�ထုတ်ေပးြခင်း
နယ်ေြမအလိုက် ေြမြပင်စစ်အဖွဲမှ တိုင်းတာ

(၁၂:၀၀)နာရီမှ

စစ်ေဆးြခင်း၊ တံဆိပ်ိုက်မှတ်ြခင်း၊

(၁၈:၀၀)နာရီထိ

အေထာက်အထား Chain of Custody ကို

(၉:၃၀)နာရီမှ

စိစစ်၍ ေြမြပင်စစ်ေဆးေရးအဖွဲများ၏ စစ်

(၁၁:၀၀)နာရီထိ

၆ နာရီ
၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်

ေဆးအတည်ြပချက်များအား အစည်းအေဝး
ဒုတိယ
ရက်

ြဖင့်အတည်ြပဆုံးြဖတ်ြခင်း၊
အတိုင်းစာရင်းများေရးဆွဲ၍ စစ်ေဆးေတွရှိ

(၁၁:၀၀)နာရီမှ

ချက်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများှင့်အတူ န်ကား

(၁၃:၀၀)နာရီထိ

၂ နာရီ

ေရးမှးထံ ေထာက်ခံတင်ြပြခင်း၊
န်ကားေရးမှးမှ သစ်ေတာထွက်ပစည်း

(၁၃:၀၀)နာရီမှ

၁ နာရိ ၃၀ မိနစ်

မှန်ကန်ေကာင်းေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးြခင်း၊ (၁၄:၃၀)နာရီထိ
စုစုေပါင်း
(၂)ရက်

စုစုေပါင်းခန်�မှန်းကာြမင့်ချန်ိ

၁၃ နာရီ ၃၀ မိနစ်
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