သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာနမှ
စီမံခန် ့ခွဲပိုင်ခွင့်ေှိရသာသစ်ရတာနယ်ရ မ(ကကိုးဝိုင်း၊ကကိုး ပင်ကာကွယ်ရတာ)များတွင်
ပုဂ္ဂလိကသစ်ရတာစိက
ု ်ခင်းများတည်ရထာင်ခွင့် ပု ခင်းဆိုင်ော အချက်အလက်များ
၁။

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၏လမ်းညွှန်မှု ြင့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ရေးဝန်ကကီးဌာနသည် သစ်ရတာကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကေင်းနှီး မှုပ်နှံမှုတိုးတက်ရစေန်၊ သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ောသီဥတုရ ပာင်းလဲမှုရလျာ့နည်း သက်သာရစေန်၊ ရေသခံ
ပည်သူများ အလုပ်အကိုင်များေေှရ
ိ စပပီး လူရနမှုအဆင့်အတန်း မင့်မားလာရစေန်၊ မန်မာ
နိုင်ငံကို ကျွန်းသစ်ရပါက်ရောက်ော မူေင်းရေသတစ်ခုအ ြစ် ဆက်လက်တည်ပမဲရစပပီး ကျွန်း
ရတာဧေိယာများ တိုးပွားများ ပားလာရစေန်၊

မန်မာ့ရတာ်ဝင်ကျွန်းသစ်ကို ရနာင်သားစဉ်

ရ မးဆက်တိုင် မတိမ်ရကာ မရပျာက်ပျက်ရအာင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ေန် ေည်ေွယ်၍ ပုဂ္ဂလိက
ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းေှင်များအား ကကိုးဝိုင်း/ကကိုး ပင်ကာကွယ်ရတာများအတွင်း ရတာနိမ့်၊ ရတာ
ပျက်များနှင့် သဘာဝအရလျာက် ပန်လည် ေှငသ
် န်ြံွ ့ပြိုးေန် မလွယ်ကူသည့်ရ မများတွင်
ပုဂ္ဂလိက ကျွန်းစိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးတည်ရထာင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချေန် ၂၀၀၆ ခုနစ
ှ ်မှလည်း
ရကာင်း၊ ပုဂ္ဂလိကသစ်မာမျိုးစုံစိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးတည်ရထာင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချေန် ၂၀၀၇
ခုနှစ်မှလည်းရကာင်း ေည်ေွယ်ချက်များချမှတ်ပပီး တည်ရထာင်စိုက်ပျိုးလုပက
် ိုင်ခွင့် ပုလျက်
ေှိပါသည်။
၂။

ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းများအတွက် စည်းကမ်းချက်နှင့် အခွင့်အရေးများ၊ လုပ်ထးုံ လုပ်နည်း

နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို သတ်မှတ် ပဌာန်း၍ နှစ်ေှည်ရ မငှားေမ်းသည့်စနစ် ြင့် ခွင့် ပုချထား
ရပးလျက်ေှိော လုပ်ငန်းေှင်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အြွဲ ့အစည်းများမှ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် အရသးစား၊
အလတ်စား စီးပွားရေးအသွင် ြင့် ပုဂလ
္ဂ ိကစိုက်ခင်း တည်ရထာင်ေန်အတွက် ကျွန်းစိုက်ခင်း
(၅၀၀)ဧကနှင့် ပုဂလ
္ဂ ိကသစ်မာမျိုးစုံစိုက်ခင်း(၁၀၀)ဧကအထိ ခွင့် ပုရပးပပီး ခွင့် ပုပမာဏ
ထက် ဧေိယာ(ဧက)ကျယ်ကျယ် ပန ပန
့်
့် ရဆာင်ေွက်လိုသူများအတွက် အိတ်ြွင့်တင်ေါစနစ်
ြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပပိုင် ရဆာင်ေွက်ခွင့် ပုလျက်ေှိပါသည်။
၃။

ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းတည်ရထာင်ခွင့်ေေှိပါက သစ်ရတာဦးစီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းေှင်

တို ့အကကား စာချုပ် ချုပ်ဆိုပပီး ခွင့် ပုရ မရပါ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်ကာလအတွင်း
ဧေိယာအားလုံး အ ပည့်အဝ စိုက်ပျိုးေန်၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်ပါအတိုင်း အ ပည့်အဝ ရဆာင်ေွက်
ထား ခင်းမေှိပါက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပန်လည်ရုပ်သိမ်း ခင်းခံေမည့်အ ပင် သစ်ရတာ
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်
တည်ရထာင် ခင်းနှင့်

ထိက
ု ်သင့်ရသာ

ရလျာ်ရကကးရငွရပးသွင်းေန်၊

ပုစုထိန်းသိမ်း ခင်းဆိုင်ော

နည်းစနစ်များ၊

သစ်ရတာစိုက်ခင်း

စည်းကမ်းချက်များကို
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လိက
ု ်နာ ရဆာင်ေွက်ေန်၊ ရ မငှားေမ်းခကို နှစ်စဉ်ရပးသွင်းေန်နှင့် ရနာက်ကျရပးသွင်းမှု
အတွက် ေဏ်ရကကးရငွ ရပးသွင်းေန် စသည့် စည်းကမ်းချက်များ ချမှတ်၍ ရဆာင်ေက
ွ ်လျက်
ေှိပါသည်။
၄။

ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်း စိုက်ပျိုးတည်ရထာင်ေန်အတွက် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းေှင်များမှ နှစ်

အလိက
ု ် စီမံချက်ပါအတိုင်း ရဆာင်ေွက်နိုင်မှုမေှိ ခင်း၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမေှိ ခင်း၊ စိုက်ပျိုး
ရသာ်လည်း ေှငသ
် န်ရအာင် မင်မှုောခိုင်နှုန်း (၇၀%) မ ပည့်မီ ခင်းများကို စိစစ်ရတွ ေှ့ ိေသ ြင့်
(၁)ဧကလျှင်

ရငွကျပ်(၅၀၀၀၀)နှုန်း ြင့်

ရပးသွင်းထားသည့်

လုပ်ငန်းအာမခံရကကးရငွ

သိမ်းဆည်း ခင်းနှင့် ရ မ ပန်လည် သိမ်းဆည်း ခင်းကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်
လျက်ေှိပါသည်။
၅။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၃ ေက်ရန ့တွင် ကျင်းပရသာ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန၊ စီမံခနခ့် ွဲမှုရကာ်မတီ၏(၁၁/၂၀၁၇)ကကိမ်ရ မာက် အစည်းအရဝး
ဆုးံ ြတ်ချက်အေ ပုဂ္ဂလိကသစ်မာမျိုးစုံစိုက်ခင်းတည်ရထာင် ခင်းအား( ပင်ဦးလွင်၊ ပုသိမ်
ကကီး၊ ရတာင်ကကီး၊ ကရလာနှင့် ရန ပည်ရတာ် ဧေိယာများမှအပ) ဧက(၅၀)နှင်ရ
့ အာက် စိစစ်
ခွင့် ပုရပး ခင်းအား တိုင်းရေသကကီး/ ပည်နယ်များမှ ရဆာင်ေွက်ေန်နင
ှ ့် သတ်မှတ်ောခိုင်နှုန်း
ပည့်မီပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စာချုပ်ချုပ်ဆို ခင်းကို ရ ြရလျာ့ရပးခဲ့ပါသည်။
၆။

အလားတူ သစ်ရတာနယ်ရ မအတွင်း ဝါးစိုက်ခင်းများ ကျယ်ကျယ် ပန ပန
့်
့် ြစ်ထွန်း

လာရစရေးအတွက်

ပုဂ္ဂလိက(ဝါး)စိက
ု ်ခင်း

တည်ရထာင်ောတွင်

ပုဂ္ဂလိကသစ်မာမျိုးစုံ

စိက
ု ်ခင်း တည်ရထာင် ခင်းဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပပီး
လုပ်ငန်း အာမခံရကကးရငွ (၁)ဧကလျှင် ကျပ်(၅၀၀၀၀/-) ကကိုတင် ရပးသွင်း ခင်းမ ပုဘဲ စိစစ်
ခွင့် ပုလျက်ေှိပါသည်။
၇။

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာနအရန ြင့် ပုဂ္ဂလိက

ကဏ္ဍြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိက စိက
ု ်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက်အမည်

ပင်ဆင်

သတ်မှတ် ခင်း၊ ရခတ်စနစ်နှင့်အညီ ရ မငှားေမ်းခနှုန်းများ ပင်ဆင်သတ်မှတ် ခင်း၊ ပုဂ္ဂလိက
စိက
ု ်ခင်းများ စိုက်ပျိုးတည်ရထာင် ခင်း စည်းကမ်းချက်များနှင့် စာချုပ်များ ဥပရေ၊ လုပ်ထးုံ
လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ခိုင်ခိုင်မာမာ ြစ်ရစရေးအတွက် ခွင့် ပုရ မရပါ်တွင် သတ်မှတ်ထား
သည့် နှစ်ကာလအတွင်း ဧေိယာ အားလုးံ အ ပည့်အဝ စိုက်ပျိုးေန်နှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်
အတိုင်း ရဆာင်ေွက်နိုင် ခင်းမေှိပါက လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပန်လည်ရုပ်သိမ်း ခင်းခံေမည့်အ ပင်
သစ်ရတာပျက်စးီ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားရသာ ရလျာ်ရကကးရငွရပးသွင်းေန်၊ ရ မငှား
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ေမ်းခကို နှစ်စဉ်ရပးသွင်းေန်နှင့် ရနာက်ကျရပးသွင်းမှုအတွက် တစ်ေက်လျှင် ေဏ်ရကကးရငွ
ကျပ်(၅၀၀၀/)နှုနး် ရပးသွင်းေန်၊ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ောကို ချိုးရြာက်ပါက
စာချုပ်ေပ်စဲပပီး

လုပ်ကိုင်ခွင့် ပုထားသည့်

ရ မနှင့်

ရ မရပါ်ေှိ

အပင်နှင့်ပစ္စည်းများကို

သိမ်းဆည်း ခင်းခံေမည့်အ ပင် တည်ဆဲ ဥပရေများနှင့်အညီ အရေးယူေန် စသည့် စည်းကမ်း
ချက်များ ြင့်

ပည်ရထာင်စုရေှ ရနချုပ်
့
ရုံး၏သရဘာထားမှတ်ချက်ေယူ၍

ပင်ဆင်ပပီး

ြစ်ပါသ ြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်၍ အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်သွား
မည် ြစ်ပါသည်။
၈။

ပူးတွဲပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်ကမ်းချက်နှင့် စာချုပ်များအား ရခတ်နှင့်ရလျာ်ညီစွာ

ပင်ဆင် ြည့်စွက် ခင်းများ ရဆာင်ေက
ွ ်သွားေန် လိအ
ု ပ်မည် ြစ်ပါသည်။

သစ်ရတာဦးစီးဌာန
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