ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူကလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ
၁။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ရန်အတွက် ထခမငှားရမ်းခခင်းကို နှစ(် ၃၀)ထခမငှားစာချုပ်
စနစ်ခြင့် ခွင့်ခပုသည်။ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခမှင့်လပ
ို ါက စာချုပ်သက်တမ်းမကုနဆ
် ုံးမီ (၁)နှစ်
ကကိုတင်၍ သစ်ထတာဦးစီးဌာနသို ့ တင်ခပထလျှောက်ေားရမည်ခြစ်ပပီး တစ်ကကိမ်လျှေင် (၁၀)နှစ်ခြင့်
သက်တမ်း(၂)ကကိမ် တိုးခမှင့်နိုင်သည်။
၂။

ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခင
ွ ရ
့် ရှိသသ
ူ ည်

လုပ်ကိုငခ
် ွင့်ခပုေားသည့်

ထခမထနရာတွင်

သစ်ထတာဦးစီးဌာနမှ အတည်ခပုေားသည့် စီမံချက်အတိုငး် ဧရိယာအားလုံး အခပည့်အဝ
စိုက်ပျိုးရမည်။ ၁ ဧကလျှေင် ကျွန်းပင် ၅၀၀ ပင်ေက်မနည်း စိုက်ပျိုးရမည်။
၃။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင်ရ
့ ရှိသူသည် လုပ်ကိုငခ
် ွင့်ခပုေားသည့် ထခမထပါ်တွင်
သစ်ထတာစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခခင်း၏ မူလရည်ရွယ်ချက်ကို မေိခိုက်ထစဘဲ အခခားလုပင
် န်း
များကို လုပက
် ိုင်မည်ဆိုပါက တည်ဆဲ ဥပထေများ၊ နည်းဥပထေများ၊ လုပေ
် ုံးလုပ်နည်းများနှင့်
အညီ သစ်ထတာဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ခပုချက်ရယူရမည်။
၄။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း

တည်ထောင်ခွင်ရ
့ ရှိသူသည်

လုပက
် ိုင်ခင
ွ ့်ခပုေားသည့်

ထခမထပါ်တွင်

လုပ်ကုင
ိ မ
် ည့် လုပင
် န်းအစီအစဉ်များကို ကကိုတင်ထရးဆွဲပပီး သစ်ထတာဦးစီးဌာနက အတည်ခပု
ေားသည့် စီမံချက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ေားထသာ အချိန်ကာလများနှင့်အညီ ပပီးစီးထအာင်
ထဆာင်ရက
ွ ်ရမည်။

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိင
ု ်း

ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းခခင်းခံရမည့်အခပင်

ထဆာင်ရက
ွ ်နုင
ိ ခ် ခင်းမရှိပါက

သစ်ထတာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်

လုပ်ကုင
ိ ်ခွင့်ကို

သစ်ထတာဦးစီးဌာနမှ

သတ်မှတ်ေားထသာ ထလျာ်ထ ကးထငွကုိ ထပးထဆာင်ရမည်။
၅။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင်ရ
့ ရှိသူသည် ငှားရမ်းေားထသာထခမအား ဆက်လက်
စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုငလ
် ိုခခင်းမရှိပါက သစ်ထတာဦးစီးဌာနသို ့ ခပန်လည်အပ်နှံရမည့်အခပင် သစ်ထတာ
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် သစ်ထတာဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားထသာထလျာ်ထ ကးထငွကို (၁)လ
အတွင်း ထပးထဆာင်ရမည်။
၆။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း

တည်ထောင်ခွင်ရ
့ ရှိသူသည်

လုပ်ကုင
ိ ခ
် ွင့်ခပုေားသည့်

ထခမဧရိယာ

အတွငး် ထပါက်ထရာက်ထနသည့် ရင်စို ့လုံးပတ် ၂' နှင့်အေက် သစ်ပင်များကို သစ်ထတာစိုက်ခင်း
တည်ထောင်ရန်အတွက် ခုတ်လှဲရှငး် လင်းမည်ဆိုပါက သစ်ထတာဦးစီးဌာနသို ့ တင်ခပရမည်။
၇။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင်ရ
့ ရှိသူသည် လုပ်ကုင
ိ ခ
် ွင့်ခပုေားသည့်ဧရိယာအတွငး်
ထခမထပါ်ထခမထအာက်သယံဇာတပစ္စည်းများကို ရှာထြွခခင်း၊ တူးထြာ်ခခင်း၊ ေုတ်ယူခခင်းမခပုရ။
၈။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကုင
ိ ခ
် ွင့်ရရှိသည့် သက်တမ်းအတွင်း
အထ ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာထ ကာင့် ဆက်လက်လုပက
် ိုင်နုင
ိ ခ် ခင်းမရှိပါက ၎င်း၏တရားဝင် အထမွ
ဆက်ခံခွင့ရ
် ရှိသူနှင့် ဥပထေနှင့်အညီ လွှဲအပ်ခခင်းခံရသူ(ဥပထေနှင့်အညီ လွှဲအပ်ခခင်းခံရသူနှင့်
ကုမ္ပဏီ၏ Board of Directors- ေါရိုက်တာများအြွဲ ့၏ ဆုံးခြတ်ချက်ခြင့် တရားဝင်
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ထဆာင်ရက
ွ ်ခွင့်ရရှိသူ)ေံသုိ ့ လုပ်ကိုင်ခွင့် လွှဲထခပာင်းခခင်းအား ခိင
ု ်လထ
ုံ သာအထောက်အေားများ
တင်ခပ၍ သစ်ထတာဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ခပု ချက် ရယူရမည်။
၉။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် သစ်ထတာဦးစီးဌာနမှအတည်ခပုေားသည့်
စီမံချက်အရ စတင်စိုက်ပျိုးမည့ဧ
် ကအတွက် သစ်ထတာဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ေားသည့် လုပင
် န်း
အာမခံထ ကးထငွကို လုပ်ငန်းစတင်ထဆာင်ရက
ွ ်မည့ထ
် န ့ရက်မတိုင်မီ ထပးသွငး် ရမည်ခြစ်ပပီး ေို
လုပ်ငန်း အာမခံထ ကးထငွကုိ စိုက်ပျိုးပပီးရှင်သန်မှုရာခိုင်နှုန်း (၇၀%)ထကျာ်လွနမ
် ှသာ ခပန်လည်
ေုတ်ယူခင
ွ ့်ရှိမည်။ ခွင့်ခပုနှစ်အတွင်း မစိုက်ပျိုးသည့ဧ
် ကအတွက် လုပ်ငန်းအာမခံထ ကးထငွကို
ခပည်သူ ့ဘဏ္ဍာအခြစ်သိမ်းဆည်းခခင်းခံရမည်။
၁၀။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ခပုေားသည့်ထခမကို ေပ်ဆင့် ငှားရမ်း
ခခင်း၊ ထပါင်နံခှ ခင်း၊ ထရာင်းချခခင်း(သို ့)တစ်ခခားနည်းလမ်းခြင့် လွှဲထခပာင်းထပးအပ်ခခင်း မခပုရ။
၁၁။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခင
ွ ရ
့် ရှိသသ
ူ ည် လုပက
် ိုင်ခွင့်ရရှိသည့်ထခမထပါ်တွင် စိုက်ပျိုး
ေားထသာ ကျွနး် ပင်များနှင့်ပုဂလ
္ဂ ိကကျွနး် စိုကခ
် င်းတည်ထောင်ခင
ွ ့်ကို လွှဲထခပာင်းခခင်း၊ ထရာင်းချ
ခခင်း၊ ထပးကမ်းခခင်း၊ ထပါင်နံခှ ခင်းတို ့ထဆာင်ရက
ွ ်လိုပါက သစ်ထတာဦးစီးဌာန၏ခွငခ့် ပုချက်ရယူ
ရမည်။ ခွင့်ခပုချက်ရရှိပါက တည်ဆဲ ဥပထေများ၊ နည်းဥပထေများ၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်များနှင်အ
့ ညီ
လိုက်နာ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၂။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း

တည်ထောင်ခွင်ရ
့ ရှိသူသည်

ခွင့်ခပုဧရိယာအတွင်း

တည်ထောင်ပပီး

စိုက်ခင်းများအား ခပုစုေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်ရန်အတွက် ပျိုးဥယျာဉ်နှင့် ယာယီထနအိမ/် တဲများ
မှအပ အခခားအထဆာက်အအုံများကို သစ်ထတာဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ခပုချက်မရရှိဘဲ စိုက်ခင်းအတွင်း
ထဆာက်လုပ်ခခင်း မခပုရ။
၁၃။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင်ရ
့ ရှိသူသည် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ရာတွင် သစ်ထတာ
ဦးစီးဌာနမှ

သတ်မှတ်ခပဌာန်းေားသည့်

စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခခင်းနှင့်ခပုစုေိန်းသိမ်းခခင်း

ဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာထဆာင်ရွကရ
် မည်။
၁၄။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းမှတတ
် မ်းစာအုပေ
် ားရှိ၍ ရာသီ
အလိုက်

လုပ်ငန်းထဆာင်ရွကခ
် ျက်များကို

အထသးစိတမ
် ှန်ကန်စွာ

ခြည့်စွက်ေားရှိရမည်။

သစ်ထတာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ အခါအားထလျာ်စွာ လာထရာက် ကည့်ရှု စစ်
့ ထဆး၍ အ ကံ
ခပုချက်များ၊

မှတ်ချက်များထရးသားပါက

ယင်းအ ကံခပုချက်များ၊

မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

လိုက်နာထဆာင်ရွကရ
် မည်။
၁၅။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခင
ွ ရ
့် ရှိသသ
ူ ည် သစ်ထတာဦးစီးဌာနနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆုသ
ိ ည့်
ထန ့မှစ၍

ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နစ
ှ ်အတွက်

ထခမငှားရမ်းခကို

(၁)ဧကလျှေင်

သစ်ထတာဦးစီးဌာနမှ

သတ်မှတ်ေားထသာနှုနး် ခြင့် နှစ်စဉ်ထပးသွငး် ရမည်။ ေုတိယနှစ်မှစ၍ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွင်း
ထပးသွငး် ရမည်ခြစ်ပပီး ဘဏ္ဍာနှစ်ထကျာ်လွနပ
် ါက တစ်ရက်လျှေင် ေဏ်ထ ကးထငွ ၅၀၀ဝိ/-ကျပ်
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ထပးထဆာင်ရမည်။ ရက်(၃၀)အတွငး် ထပးသွငး် ခခင်းမရှိပါက စာချုပ်ရပ်စဲပပီး တရားစွဲဆိုခခင်း
ခံရမည်။
၁၆။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းမှေွက်ရှိသည့် သစ်နင
ှ သ
့် စ်ထတာ
ေွက်ပစ္စည်းများကို

သစ်ထတာဦးစီးဌာန၏လုပ်ေးုံ လုပ်နည်းများနှင်အ
့ ညီ

ခုတ်လှဲေုတ်ယူ

ရမည်ခြစ်ပပီး သတ်မှတ်စည်း ကပ်သည့အ
် ခွန်ထငွကို ထပးသွငး် ရမည်။
၁၇။ သတ်မှတ်စည်း ကပ်သည့် အခွန်ထငွထပးထဆာင်ပပီးခြစ်ထသာ ကျွနး် ထမျာ၊ ကျွနး် တိုင၊် ကျွနး် သစ်
များကို နိင
ု ်ငံထတာ်ကချမှတ်ေားသည့် မူဝါေများ၊ သစ်ထတာဦးစီးဌာန၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များ၊ သစ်ထတာဥပထေ၊ နည်းဥပထေများနှင့်အညီ ခပည်တင
ွ ်း၊ ခပည်ပသို ့ ထရာင်းချနိင
ု ်သည်။
၁၈။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း

တည်ထောင်ခွင်ရ
့ ရှိသူသည်

စိုက်ခင်းမှထနာက်ဆံးု ထတာေွက်အခြစ်

ေုတ်လုပ်ေွက်ရိသ
ှ ည့် ကျွနး် သစ်များကို ခပည်တင
ွ ်း/ခပည်ပသို ့ထရာင်းချသည့်အခါ စုစုထပါင်း
ရရှိသည့တ
် န်ြးို ၏ ၁၀% ေက်မပိုထသာ ထဂဟစနစ်ဝန်ထဆာင်မှုတန်ြုးိ တစ်ရပ်အား သစ်ထတာ
ဦးစီးဌာနသို ့ ထပးအပ်ရမည်။
၁၉။ ချုပ်ဆိုခဲ့ထသာ စာချုပ်သည် သစ်ထတာဦးစီးဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခင
ွ ့်
ရရှသ
ိ ူ ဦး/ထေါ် ----------၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ထရးကေ်ခပားအမှတ်၊-------------တို ့နှင့်သာ (-------ကုမ္ပဏီနှင့်သာ) သက်ဆုင
ိ ် ထစရမည်။
၂၀။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို
ချိုးထြာက်ပါက စာချုပ်ရပ်စဲပပီး လုပ်ကုင
ိ ခ
် ွင့်ခပုေားသည့်ထခမနှငထ
့် ခမထပါ်ရှိ အပင်နှင့်ပစ္စည်း
များကို သိမ်းဆည်းခခင်းခံရမည့်အခပင် သစ်ထတာဥပထေအပါအဝင် တည်ဆဲဥပထေများနှင့်အညီ
အထရးယူခခင်းခံရမည်။
၂၁။ သစ်ထတာဦးစီးဌာနသည် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကို သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ေိန်းသိမ်းထရးဝန်ကကီးဌာန၏သထဘာတူညီချက်ခြင့်
သတ်မှတ်နုိင်သည်။

အခါအားထလျာ်စွာ

ခပန်လည်ခပင်ဆင်

