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ဆန်းစစအ်ကဲဖြတ်ရနစ်ာရင်း MTLAS CL1 LAF 
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ဖမန်မာနိငုင်တံရားဝငသ်စဖ်ြစ်ကြကာင်း အာမခသံည့်စနစ၏် 

စံနှင့်အညွှန်းများအရ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်း 

အတည်ဖြုနုိင်ရန်အတွက် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မည့်ြံုစံများ 

 
 
 
 

  

ဖမန်မာနိုင်ငံသစ်ကတာကောက်ခံချက်ဖြုကရးကကာ်မတီ 
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ရှင်းလင်းချက် 

 

၁။  မြန်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတရးတကာ်ြေီ (MFCC)သည် “AUDIT FORMS for Verifying Legality of Timber 

against Principles and Criteria of Myanmar Timber Legality Assurance System”အား Certification Body (CB) 

ြျားြှ ကွင်းဆင်းတလ့လာဆန်းစစ် အကဲမြေ်ရာေွင် တေွ့ရိှရ တသာတေွ့ရိှချက်ြျား၊ MTLAS Training Workshops 

ြျားြှရရိှခဲ့တသာ အကကံမြုချက်ြျားကိုအတမခခံ၍ အချ ို့တသာ အချက်အလက်ြျားကို မြန်လည်မြည့်စွက်မြငဆ်င်ြှုြျား 

မြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ 

 

၂။ အဆိုြါမြင်ဆင်မြည့်စွက်ချက်ြျားကို MFCC Technical Working Group (TWG) ေွင် တဆွးတနွး အေည်မြု၍ 

မြန်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတရးတကာ်ြေီ၏ ေေိယအကကိြ်တမြာက် အစည်း အတေးေင်ွ ေြ်ြံအေည်မြုခဲ့ 

ပြီးမြစ်ြါသည်။ 

 

၃။  MFCC ြှတရးဆွဲေားတသာ “Standard Setting” Policy (MFCC P3 SS) နှင့် “Certification Body Requirements Policy 

(MFCC P5- CBR)ေိုအ့ရ ယခုမြန်လည်မြငဆ်င်မြည့်စွက်အေည်မြု ေားတသာ MTLAS Audit Forms/Checklist ကို 

ဒုေိယ-ြူကွ ဲ (2nd Version) အမြစ် ၂-၈-၂၀၁၉ ရက် တန့ြှစေင် အသက်ေင်သည်ဟုသေ်ြှေ်ပြီး တနာင်ေွင် 

လွေ်လြ်တသာေေိယအြွဲ့အစည်းြျားြှ “ေရားေင်သစ် မြစ်တ ကာင်း” အကဲမြေ်ဆန်းစစ်သည့်အခါေွင်အဆိုြါ 

ဒုေိယ-ြူကွ ဲ အရတဆာင်ရွက်သွားြည်မြစ်ြါ တ ကာင်း ကို သက်ဆိုင်ရာဆက်စြ်ြေ်သက်သူြျားအား အတ ကာင်း ကား 

တြးြို့ပြီးမြစ်ြါသည်။ 
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ြူြုိင်ခွင့် သေိတြးချက် 

© MFCC 2019 

ဤြှေ်ေြ်းြှေ်ရာသည် မြန်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတရးတကာ်ြေီ၏ ြူြိုင်ခွင့်မြင့်မြုစုေားြါသည်။ 

ေိုြှေ်ေြ်းြှေ်ရာအား အြျားမြည်သူြျားသိရိှနိုင်ရန်တကာ်ြေီ၏ website ေွင်အလွယ်ေကူ ရရိှနိုင်ပြီး  အမခား 

တနရာြျားေွင် တြာ်မြလိုြါက/အသံုးမြုလိုြါက ခွင့်မြုချက်ကို စာမြင့်တောင်းခံ၍လည်း ရယူနိုင်ြါသည်။ 

မြန်ြာနုိင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတရးတကာ်ြေီြှ ြူြုိင်ခွင့်မြင့်မြုလုြ်ေားတသာ ဤြှေ်ေြ်းြှေ်ရာ၏ ြည်သည့် 

အစိေ်အြိုင်းြျားကိုြဆို တမြာင်းလဲမခင်း၊ မြငဆ်င်မခင်းြျားအား မြုလုြ်ခွင့်ရိှြည် ြဟုေ်ြါါ။ ေို့မြင်တကာ်ြေီ၏ 

ခွင့်မြုချက်ြယူြဲ စီးြွားတရးနှင့်ဆိုင်တသာ ရည်ရွယခ်ျက်ြျားအေွက် ြည့်သည့် နည်းလြ်းသို့ြဟုေ် ြည်သည့်ြုံစံနှင့် 

ြဆို ေိုြှေ်ေြ်းြှေ်ရာအား ေြ်ြံမြန့်ချ ီမခင်းနှင့် ြိေ္တူကူးြွားမခင်း ြျား မြုလုြ်ခွင့်ရိှြည်ြဟုေ်ြါ။ 

 

မြန်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတရးတကာ်ြေီ (MFCC) 

သစ်တောေင်း ၊ အတနာက်ကကို့ကုန်း ၊ ဘုရင့်တနာင်လြ်း ၊ အင်းစိန်ပြို့နယ် ၊ ၁၁၀၁၁ ၊ ရန်ကုန်ပြို့ 

 

ေယလ်ီြုန်း -  (+၉၅၁) ၃၆၄၄၄၃၀                                         ြက်(စ)်-  (+၉၅၁) ၃၆၄၄၄၃၁ 

အီးတြး(လ်)  – timcertcom@gmail.com  

ေက်(ဘ်)ဆိုက်(ဒ်) - www.mfcc.org.mm                                             
 

 

 
 

ြှေ်ေြ်းြှေ်ရာအြည် မြန်ြာနိုင်ငံေရားေင်သစ်မြစ်တ ကာင်းအာြခံသည့်စနစ်၏ စံနှင့်အညွှန်းြျား 

အရ ေရားေင်သစ်မြစ်တ ကာင်းအေည်မြုနိုင်ရန်အေွက်အကဲမြေ် ဆန်းစစ် 

ြည့်ြုံစံြျား 

စာညွှန်း  MTLAS CL 1 v2.00 LAF/2019 

အေည်မြုသူ/ အြွဲ့အစည်း မြန်ြာနိုင်ငံသစ်တောတောက်ခံချက်မြုတရးတကာ်ြေီ  

ေုေ်တေသည့်ရက်စွဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြေ်လ၊ ၃၀ ရက် 

အေည်မြုသည့်ရက်စွဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၁၈ ရက် 

စေင်အကျ ိုးသက်တရာက်သည့်ရက်စွဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊  သဂုေ် လ ၊ ၂ ရက်  
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အတိုကကာက်စာလုးံများ 

 
စဉ ် စကားလံုး အဓိြ္ပာယ် 

၁။ AAC နှစ်စဉ်ကတာေွက် 

၂။ CF ကေသခံဖြည်သူအစုအြွဲ့ြိုင်သစ်ကတာ 

၃။ DGM ေုတိယအကေွကေွမန်ကနဂျာ 

၄။ FD သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၅။ FME သစ်ကတာစီမံအုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်မှုလုြ်ငန်း ကဆာင်ရွက်သည့်အြွဲ့အစည်း  

(သစ်ကတာဦးစီးဌာန၊ ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းနှင့် ြုဂ္ဂလိက သစ်ကုမ္ပဏီ) 

၆။ MONREC သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းကရးဝန်ကကီးဌာန 

၇။ MTE ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၈။ MTLAS ဖမန်မာနိုင်ငံတရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်း အာမခံသည့်စနစ် 

၉။ NF သဘာဝကတာ 

၁၀။ PPF ကကိုးဖြင်ကာကွယက်တာ 

၁၁။ PTC ြုဂ္ဂလိကသစ်ကုမ္ပဏီ 

၁၂။ RF ကကိုးဝိုင်းကတာ 

၁၃။ RIL ြတ်ဝန်းကျင်ေိခိုက်မှုသက်သာကစကသာ သစ်ေုတဖ်ခင်းနည်းစနစ်လမ်းညွှန်ချက်များ 

၁၄။ SOS (MTE) သစ်ေုတက်ရးအမှုေမ်းများ အမမဲလိုက်နာရန် အမိန့်လက်စွဲ 

၁၅။ SOS (FD) သစ်ကတာဦးစီးဌာန အမှုေမ်းများ အမမဲလိုက်နာရန် အမိန့်လက်စွဲ 

၁၆။ SOP  (FD) သစ်ကတာဦးစီးဌာနမှဖြဌာန်းေားကသာသစ်ကတာဖြုစုေိန်းသိမ်းဖခင်းကဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာ 

ရမည့်လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ 
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အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်သည့် ြုံစံများ အသုံးဖြုဖခငး်ဆိုင်ရာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ 

 
ဖမန်မာနိုင်ငံတရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ စံနှင့် အညွှန်းများအရ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်း စစ်ကဆး 

အကဲဖြတ်ရာတွင် အကဲဖြတ်သူများမှအသံုးဖြုမည့် ြုံစံဖြစ်ြါသည်။ သဘာဝကတာမှေွက်ရိှလာကသာ သစ်များကို ဖြည်ြသို့ 

တင်ြို့ရာတွင် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ကဆး အတည်ဖြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ အကဲဖြတ်သူများသည် FME 

တို့၏ သစ်ေုတလ်ုြ်ဖခင်း၊ သစ်သယ်ယူကရှေက့ဖြာင်းဖခင်း၊ သစ်ခွဲစိတ်ဖခင်း၊ သစ်နှင့်သစ်ကတာေွက်ြစ္စည်းများအား ကုန်သွယဖ်ခင်း 

စသည့် လုြ်ငန်းများကို ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥြကေနှင့် နည်းဥြကေများအရ လုြ်ကိုင်ကဆာင်ရွက်ေားဖခင်းဖြစ်ကြကာင်း 

စစ်ကဆးသွားမည်ဖြစ်ြါသည်။ ေိုသ့ုိစစ်ကဆးရာတွင် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအားစစ်ကဆးဖခင်း၊ အကမးအကဖြကဏ္ဍများဖြင့် 

ဆက်သွယ်ကမးဖမန်း စစ်ကဆးဖခင်းနင့်ှ လက်ကတွ့ကွင်းဆင်းစစ်ကဆးဖခင်း စသည့်နည်းလမ်း (၃) မျ ိုးဖြင့် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်သွား 

မည်ဖြစ်ြါသည်။  

“အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ဖခင်း” 

အကဲဖြတ်သူများသည် အညွှန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ (Verifiers) ြါဝင် 

သည့်ဇယားကွက်တွင်ကြာ်ဖြေားသည့်အတိုင်း “ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအား ဖြန်လည်ဆန်းစစ်ဖခင်း(မှတ်)” ၊ “ဆက်သွယ် 

ကမးဖမန်းဖခင်း (ဆက်)”နှင့် “ကွင်းဆင်းအကဲဖြတ်ဖခင်း (ကွင်း)” စသည့် နည်းလမ်းတ့ုိဖြင့် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ် သွားမည် 

ဖြစ်ြါသည်။  

 

“လုိကန်ာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်” 

 အကဲဖြတ်သူများသည် အညွှန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များအားလုံးကြါ် 

မူတည်၍ ကိုက်ညီမှုအဆင့်ကို သတ်မှတ်ကြးမည် ဖြစ်ြါသည်။ အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုသည့် အချက်များအားလုံးနှင့် 

ကိုက်ညီမှုကြါ်မူတည်၍ အကဲဖြတ်သူများမှ ‘Full Compliance_ အဖြည့်အဝလိုက်နာမှု ရိှသည်’, ‘Partial 

Compliance_တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည်’ သ့ုိမဟုတ် Non- Compliance_လိုက်နာဖခင်း မရိှြါ’ဟူ၍ ကုိက်ညီမှုအဆင့် 

သတ်မှတ်ကြးမည် ဖြစ်ြါသည်။ အကယ်၍ အညွှန်းကိန်းသည် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မည့် ကဘာင်အတွင်း ြါဝင်ဖခင်းမရိှြါက ‘Not 

Applicable_ သက်ဆိုင်မှုမရိှြါ’ဟူ၍လည်းကကာင်း သတ်မှတ်သွားမည် ဖြစ်ြါသည်။ 
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တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်း အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မည့်ြုံစံ၏ ြငမ်စာမျက်နှာ  

 

သစ်ကတာစီမံအုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်မှုလုြ်ငန်း 

လုြ်ကဆာင်သည့် အြွဲ့အစည်းအမည် (FD, MTE, PTC) 

 

လိြ်စာ  

 

တာဝန်ခံ၏အမည်  

 

စစ်ကဆးအကဲဖြတ်မည့်ကဘာင်  

 

စစ်ကဆးအကဲဖြတ်မည့်အြွဲ့ဝင်များ  

 

ရက်စွဲနင့်ှ စစ်ကဆးအကဲဖြတ်သည့်အချနိ်ကာလ  
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“ဖမန်မာနုိင်ငံတရားဝငသ်စ်ဖြစ်ကြကာငး်အာမခံသည့်စနစ်၏ စံနငှ့် အညွှန်းများအရ 

တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်း အတည်ဖြုနိငု်ရန်အတွက် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မည့်ြုံစံများ” 

 

ဥြကေသ (၁) တရားဝင်သစ်ေုတ်ခွင့်   

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၁.၁ သစ်ကတာစီမံအုြ်ချုြ် 

လုြ်ကိုင်မှုလုြ်ငန်း 

ကဆာင်ရွက်သည့် 

အြွဲ့အစည်း (Forest 

Management 

Enterprise -FME) 

တွင် သစ်ေုတ်ရန် 

အတွက်သက်ဆိုင် 

သည့်စာရွက်စာတမ်း 

များရှိရမည်။ 

 

၁.၁.၁ သဘာဝကတာအတွင်းမှ 

သစ်ေုတ်လုြ်ဖခင်းနှင့် 

ြတ်သက်ကသာ စာရွက် 

စာတမ်းများ ရရှိနိုင်မှု။ 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(မှတ်) သစ်ကတာဥြကေ (၁၉၉၂)၊ အခန်း (၆) သစ်ကတာ 

ေွက်ြစ္စည်း ေုတ်ယူခွင့်၊ အြိုေ် (၁၈-က)* 

၂(မှတ်) ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း၏ သစ်ေုတက်ရးကအဂျင်စီ 

နှင့်ခရိုင်သစ်ကတာရံုးတိုခ့ျုြ်ဆိုကသာ နှစ်စဉ် 

သစ်ေုတစ်ာချုြ်  

(အဆိုြါစာချုြ်သည် ၂၀၁၇−၂၀၁၈ ခုနှစ်မတိုင်မီ 

သစ်ေုတက်ရးခုနှစ်များအတွက် ဆန်းစစ် 

အကဲဖြတ်ရန် အကျုံးမ၀င်ြါ) 

၃(မှတ်) သစ်ကတာဦးစီးဌာနမှခွင့်ဖြုေားကသာ 

ကွင်းဝင်ခွင့်မှတ်တမ်း 

 

သစ်ကတာဦ:စီးဌာန 

၁ (မှတ်) ဝန်ကကီးဌာန၏ နှစ်စဉ်ြင်ကောင်ရုိက်   

မှတ်ခွင့်ဖြုချက် (ခရုိင်အဆင့်) 

(အဆိုြါခွင့်ဖြုချက်သည် ၂၀၁၇−၂၀၁၈ ခုနှစ် 

မတိုင်မီ သစ်ေုတက်ရးခုနှစ်များအတွက်သာ 

ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရန် အကျုံးဝင်ြါသည်) 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

 

 

 

 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 

 

* ကနာက်ဆက်တွဲတွင်ြတ်ရှုနိုင်ြါသည်။ 
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ဥြကေသ (၁) တရားဝင်သစ်ေုတ်ခွင့်   

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၁.၂ FME သည် သစ်ကတာ 

စီမံအုြ်ချုြ်မှု လုြ်ငန်း 

များ လုြ်ကိုင်ကဆာင် 

ရွက်ရာတွင် ြတ်ဝန်း 

ကျင် သကဘာတူညီ 

ချက်များနှင့်သက်ဆိုင် 

သည့် ဥြကေများ၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

များနှင့် အညီကဆာင် 

ရွက်ေားရမည်။ 

၁.၂.၁ သစ်ကတာဦးစီးဌာနနှင့် 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းတ့ုိမှ  

ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံ 

အုြ်ချုြ်ဖခင်းနှင့်                                                  

သက်ဆိုင်ကသာ 

ညွှန်ြကားချက်များနင့်ှ 

လုြ်ေုံးလြု်နည်းများ 

ရရိှနိုင်မှု။                           

                                      

သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၁(မှတ်) တားဖမစ်ေားကသာအြင်စာရင်း 

(တားဖမစ်သစ်ြင်စာရင်း) 

၂(မှတ်)  သစ်ကတာဦးစီးဌာန၊ အမိန့်ကြကာ်ဖငာစာအမှတ် 

၅၈၃/၉၄၊ “မျ ိုးသုဉ်းကြျာက်ကွယ်ဖခင်း အန္တရာယ် 

မ ှတားဆးီရန်ကာကွယ်ေားကသာ ကတာရုိင်း 

တိရစ္ဆာန်မျ ိုးစိတ်များ” 

၃(မှတ်) မျ ိုးဆက်ြျက်သုဉ်းလုဆဲ ကတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် နှင့် 

သစ်ြင်ြန်းမန်များနိုင်ငံတကာ ကုန်သွယမ်ှု 

ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (CITES) အရ ခုတ်လှဲ 

ေုတ်လြု်ခွင့်မဖြုကသာ အြင်များဆိင်ုရာ 

ညွှန်ြကားချက်များ 

၄(မှတ်) သစ်ကတာဦးစီးဌာနမှ ဖြဌာန်းေားကသာ 

သစ်ကတာဖြုစုေိန်းသိမ်းဖခင်း ကဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လိုက်နာရမည့် လုြ်ေုံး လုြ်နည်းများ (SOP) 

 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(မှတ်)  ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း၏ သစ်ေုတ်ကရးလက်စွဲ 

၂(မှတ်) ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း ၏သစ်ေုတက်ရး အမှုေမ်း 

များ အမမဲလိုက်နာရန်အမိန့်လက်စွဲ (SOS) 

၃(မှတ်) ြတ်ဝန်းကျင်ေိခိုက်မှုသက်သာကစကသာ 

သစ်ေုတ်ဖခင်း နည်းစနစ်လမ်းညွှန်ချက်များ 

(RIL) 

၄(မှတ်)  ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း၏ ဌာနဆိုင်ရာညွှန်ြကား 

ချက်(DI) 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၁) တရားဝင်သစ်ေုတ်ခွင့်   

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၁.၃ FME သည် သက်ဆိုင်ရာ 

အခွင့်အာဏာရိှသူများမှ 

အတည်ဖြုေားကသာ 

သစ်ေုတ်လုြ်ဖခင်းဆိုင် 

ရာ လုြ်ငန်းစီမံချက် 

များရှိရမည်။ 

၁.၃.၁   FME တိုင်းတွင် 

သစ်ေုတ်လုြ်ဖခင်းနှင့် 

သက်ဆိုင်ကသာ လုြ်ငန်း 

စီမံချက်များရရိှနိုင်မှု 

အကဖခအကန။ 

 

 

သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၁(မှတ်) ခရုိင်သစ်ကတာအုြ်ချုြ်လုြ်ကိုင်မှုစီမံကိန်း  

၂(မတှ)် ကျွန်းနှင့် သစ်မာ နှစ်စဉ်ကတာေွက် (AAC) 

၃(မှတ်) နစှ်စဉ်လုြ်ငန်းစီမံချက် 

 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(မှတ်) နှစ်စဉ်သစ်ေုတစ်ီမံချက် 

၂(မှတ်) ကွင်းနင်းစစ်ကဆးဖခင်း အစီရင်ခံစာ (AC Report) 

(ခုတ်ကွက်တစ်ခုချင်းစီမှ သစ်ေုတ်ရန်အတွက် 

အကသးစိတ် ကရးဆွဲေားကသာ လုြ်ငန်းစီမံချက်) 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၂) သစ်ကတာလုြ်ငန်းများလုြ်ကဆာင်ဖခင်း  

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၂.၁    FME သည် သစ်ေုတ် 

လုြ်မည့် ဧရိယာ 

နယ်နိမိတ်အား 

ဖြဌာန်းေား ကသာ 

လုြ်ေုံးလြု်နည်း 

များ ၊ ညွှန်ြကား 

ချက်များနှင့် အညီ 

ကဖမဖြင်နှင့် ကဖမြုံ 

ကြါ်တွင် သတ်မှတ် 

ေားရမည်။ 

၂.၁.၁ သစ်ေုတ်လုြ်မည့် ဧရိယာ  

နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ဖခင်း 

နှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

အကောက်အေားများ 

ဖြစ်သည့်စာရွက်စာတမ်း 

နှင့် ကဖမြုံများရရိှနိုင်မှု။ 

သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၁(မှတ်) ခရုိင်သစ်ကတာဦးစီးဌာနနှင့် သစ်ေုတ်လြု်ကရး 

ကေသတို့တွင် ကကိုးဝိုင်း/ကကိုးဖြင် ကာကွယက်တာ 

ဖြကဖမြုံ ေားရိှဖခင်း။ 

၂(မှတ်) စာချုြ်တွင်ကြာ်ဖြေားကသာ သစ်ေုတရ်န် 

ခွင့်ဖြု ေားသည့် ဧရိယာဖြကဖမြုံ  

၃(ကွင်း) သစ်ေုတမ်ည့်ဧရိယာနယ်နိမိတ်အား ကဖမဖြင်  

တွင် မှတ်သားေားသည့်အကဖခအကန 

 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၂) သစ်ကတာလုြ်ငန်းများလုြ်ကဆာင်ဖခင်း 
 

စံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၂.၂  ခုတ်လှဲရန်အတွက် 

ြငက်ောင်ရုိက်မှတ်ဖခင်း 

လုြ်ငန်းအား ဖြဌာန်း 

ေားကသာ လုြ်ေုံး 

လုြ်နည်းများ၊ ညွှန်ြကား 

ချက်များနှင့်အညီ 

ကဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂.၂.၁ ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ခုတ်လှဲ 

ရန်အတွက် ြငက်ောင် 

ရုိက်မှတ်ဖခင်းနှင့် 

သက်ဆိုင်ကသာ 

အကောက်အေားများ 

နင့်ှ ကဖမြုံများရရိှနိုင်မှု။ 

သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၁(မှတ်) ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ခုတ်လှဲရန်အတွက် ြငက်ောင်  

ရုိက်မှတ်ဖခင်း အစီရင်ခံစာ 

၂(မှတ်) ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ြငက်ောင်မှတ်စုစာအုြ် (Forest 

S-32 (a/b)) 

၃(မှတ်) ခုတ်လှဲရန်သတ်မှတ်ေားသည့် ြငက်ောင် 

တည်ကနရာဖြကဖမြုံ 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၂) သစ်ကတာလုြ်ငန်းများလုြ်ကဆာင်ဖခင်း 
 

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၂.၃   ခုတ်လှဲဖခင်း၊ ဖြတ်ြိုင်း 

ကြးဖခင်းနှင့် တိုင်းတာ 

ဖခင်းစသည့် လုြ်ငန်း 

များကို ဖြဌာန်းေား 

ကသာ ညွှန်ြကားချက် 

များနှင့်အညီ 

ကဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂.၃.၁ ကျွန်းနှင့်သစ်မာ 

ခုတ်လှဲဖခင်း၊ ဖြတ်ြိုင်း 

ကြးဖခင်း နှင့် တိုင်းတာ 

ဖခင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် ညွှန်ြကားချက် 

များ၊ စာရွက်စာတမ်း 

များ ရရိှနိုင်မှု                                                                                                    

အကဖခအကန။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(မှတ်) သစ်ေုတ်ကရးလက်စွဲ  

၂(မှတ်) ဌာနဆိုင်ရာညွှန်ြကားချက် 

၃(မှတ်) သက်ဆိုင်ရာ ခရုိင်သစ်ကတာဦးစီးရံုးတွင် သစ်ေုတ် 

ရာ၌ အသံုးဖြုမည့် တံဆိြ်တုံးများ/ ယာဉ်များ/ 

ယန္တရားများ/ စက်လွှနှင့် ဆင်များအား မှတ်ြုံတင် 

ေားရှိမှု အကောက်အေား (ရံုးစာ) 

၄(မှတ်) မှတ်တမ်းများ  

- သစ်ခုတ်လှဲမိန့် {ြုံစံ−ကဆ (Form AG)} 

- ကတာတွင်း သစ်ဖြတ်ြိုင်းမှတစ်ုစာအုြ် 
{ြုံစံ−ခ (Form B)} 

- သစ်ဖြတ်ြိုင်းစာအုြ် {ြုံစံ−ဂ (Form C)} 
- သစ်တိုင်း/သိမ်း စာရင်းစာအုြ် {ြုံစံ−ဃ 

(Form D)} 

၅(မှတ်) သစ်ကတာဦးစီးဌာန၏ S-18 နှင့် ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း                                                                                                                                                             

၏ Form D တိုန့ှင့်အညီ သစ်လုံးကြါ်တွင်အကကာက်                                                       

တဆံိြ် ြူးတွရုိဲက်မှတ်စာရင်း  

၆(မှတ်)  သစ်ကတာဦးစီးဌာနသ့ုိ တင်ဖြရမည့် ကွင်းြိတ် 

အစီရင်ခံစာ {ြုံစံ− ကည (Form AJ)} 

  

သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၁(မှတ်) အခွန်ကတာ်ကငွကြးကချနိုင်ရန်အတွက် အကကာက် 

ရုိက်မှတ်စာရင်း (S-18) 

၂(မှတ်) သစ်ေုတ်ဧရိယာအား ကွင်းဆင်းစစ်ကဆးဖခင်း 

အစီရင်ခံစာ 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 
လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၂) သစ်ကတာလုြ်ငန်းများလုြ်ကဆာင်ဖခင်း 
 

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၂.၄ FME မ ှသစ်လုံးများ 

သယ်ယူ ြို့ကဆာင်ရာ 

တွင် ဖြဌာန်းေားကသာ 

ဥြေများ၊ နည်းဥြကေ 

များ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ၊ 

ညွှန်ြကားချက်များနင့်ှ 

အညီကဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

 

၂.၄.၁ သစ်လုံးများကို 

ကတာတွင်းမှ သက်ဆိုင် 

ရာ သစ်ဆိြ်/ခရီးဆုံး 

ကနရာသို့ သယ်ယူ 

ြို့ကဆာင်ရာတွင် 

ဖြဌာန်းေားကသာ 

ဥြကေများ၊ နည်းဥြကေ 

များ၊  စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ၊ 

ညွှန်ြကားချက်များနင့်ှ

အညီ ကဆာင်ရွက်ေား 

သည့် စာရွက်စာတမ်း 

များရရိှနိုင်မှု။ 

သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၁(မှတ်) သစ်ကတာဦးစီးဌာနမှ ဖြဌာန်းေားကသာ လုြ်ေုံး 

လုြ်နည်းများ (SOP) 

၂(မှတ်) သစ်သယ်ယူသည့် လမ်းကြကာင်းတစ်ကလှောက်တွင် 

အကရးကကီးသည့်ကနရာများ၌ေားရိှကသာစစ်ကဆးကရး 

စခန်းများတွင် ကားတိုက်ကဖြစာ (Trucking Slip) 

ြါစာရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ကဆးေားသည့် စစ်ကဆး 

ဖခင်းမှတ်တမ်း 

၃(မှတ်) သစ်သယ်ယူသည့် လမ်းကြကာင်းတကလှောက်ရိှ 

အကရးကကီးသည့်ကနရာများ၌ေားရိှကသာ စစ်ကဆး 

ကရးစခန်းများတွင် သစ်ဆိြ်မှ အဖခားကေသသ့ုိ ကြာင်/

ကရယာဉ်/ မီးရေားဖြင့် သယ်ယူသည့်သစ်များအား 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း ကမှောစာ {ြုံစ−ကြ−ကန (MTE 

Form AT-AU)} တွင် ြါရိှသည့်စာရင်း နှင့် 

တိုက်ဆိုင်စစ်ကဆး ေားသည့် စစ်ကဆးဖခင်းမှတ်တမ်း  

 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(မှတ်) ဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ြကားချက် (DI -121) 

၂(မှတ်) ငုတ်ရင်းမှ တိုင်းဆြိ်သ့ုိ သစ်မဆွဲမှီ နယ်တာဝန်ခံ/ 

အကွက်တာဝန်ခံမှ သစ်လုံးများကို စစ်ကဆးေား 

သည့်မှတ်တမ်း (Form B/C)    

၃(မှတ်) ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း၏ကားတိုက်ကဖြစာအရ 

တိုင်းဆိြ်မှကအဂျင်စီသစ်ဆိြ်အေိသစ်သယ်ယူ 

သည့်အကောက်အေားမှတ်တမ်း 

(သစ်ဆိြ်အဝင်စာရင်း မှတ်တမ်းစာအုြ် ) 

၄(မှတ်)  သစ်လုံးများကို ကအဂျင်စီသစ်ဆိြ်မှ အဖခားကနရာ 

များသို့သယ်ယူကဖြာင်းကရှေ့ဖခင်းအကောက်အေား 

(သစ်အေွက် စာရင်းမှတ်တမ်းစာအုြ်) 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 
လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၂) သစ်ကတာလုြ်ငန်းများလုြ်ကဆာင်ဖခင်း 
 

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၂.၄ FME မ ှသစ်လုံးများ 

သယ်ယူြိုက့ဆာင်ရာ 

တွင် ဖြဌာန်းေားကသာ 

ဥြေများ၊ နည်းဥြကေ 

များ၊ စည်းမျဉ်း 

      စည်းကမ်းများ၊ 

ညွှန်ြကား ချက်များနှင့် 

အညီကဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

 

၂.၄.၂ သစ်လုံးများအား 

MTLAS စနစ်အရ 

သစ်ဆိြ်/ သစ်စက်မှ 

သက်ဆိုင်ရာ သစ် 

ေုတ်ခဲ့သည့် ကနရာ/ 

သစ်ကတာများ အေိ 

သစ်ကောက်ြံ့မှု ကွင်း 

ဆက်တစ်ကလှောက် 

ကနာက်ကြကာင်းဖြန် 

စစ်ကဆးနိုင်ဖခင်း။ 

 

ြုဂ္ဂလိကသစ်ကုမ္ပဏီများ 

၁(မှတ်) ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းမှ တင်ေါဖြင့်ကရာင်းချေားသည့် 

သစ်လုံးများအား သစ်ဆိြ်မှ စက်ရံုသ့ုိ သယ်ယူရန် 

အတွက် သစ်ကတာဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ကြးေားကသာ 

ကမှောစာ 

၂(မှတ်) ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းမှ တင်ေါဖြင့်ဝယ်ယူေားသည့် 

သစ်လုံးများမှ ခွဲစိြ်ေားကသာ သစ်ခွဲသားများအား 

စက်ရံုနင့်ှ အဖခားကနရာများသို့ သယ်ယူရန်အတွက် 

သစ်ကတာဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ကြးေားကသာကမှောစာ 

 

သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၁(မှတ်)(ကွင်း) သစ်လုံးကြါ်ရှိ တံဆိြ်အမှတ်အသားများ 

- အကကာက်တံဆိြ်အမှတ်အသား -  

 ကေသ 
 အကကာက်နံြါတ် 

 ခုနှစ်၊ 

- အကကာက်နံြါတ် (၂ တန်း) 

၂(မှတ်) သစ်လုံး၏ သစ်ေုတခ်ဲ့သည့်ကနရာနှင့် အကကာက် 

နံြါတ်အတွက် သစ်ကတာဦးစီးဌာန၏  Form S−18  

 

 

 

 

 
 

ဖမန်မာသစ်လုြ်ငန်း 

 

၁ (မှတ်) (ကွင်း) သစ်လုံးကြါ်ရိှ တံဆိြ်အမှတ်အသားများ 

- သစ်ေုတက်ရးကအဂျင်စီတံဆိြ်အမှတ်

အသား 

- သစ်အမျ ိုးအစားသတ်မှတ် 

ကုတ်နံြါတ် 

- သစ်ေုတ်လုြ်သည့် ခုနှစ် 

-  ြငက်ောင်နံြါတ်နင့်ှ သစ်လုံးနံြါတ် 

၂ (မှတ်) ြုံစံ- (ဃ) 

 

  SG 

F7 16 

အကောေ် 
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ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၂) သစ်ကတာလုြ်ငန်းများလုြ်ကဆာင်ဖခင်း 
 

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၂.၅   FME သည် ဖြဌာန်း 

ေားကသာ ညွှန်ြကား 

ချက်များနှင့်အညီ 

သစ်ကတာလုြ်သား 

များ၏ ကဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းကရးနှင့် 

ကျန်းမာကရး 

လိုအြ်ချက်များကို 

ဖြည့်ဆည်းကြးရမည်။ 

 

 

၂.၅.၁ သစ်ကတာ လုြ်ငန်းခွင် 

တွင် သစ်ကတာလုြ်သား 

များ၏ ကဘး အန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းကရးနှင့် 

ကျန်းမာကရး အတွက် 

ဖြဌာန်းေားကသာ 

ညွှန်ြကား ချက်များနှင့် 

အညီကဆာင်ရွက်ေား 

သည့်အကောက်အေား 

စာရွက်စာတမ်းများ 

ရရိှနိုင်မှု။ 

သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၁(ဆက်)(မှတ်) ြငက်ောင်ရိုက်မှတ်ဖခင်းလုြ်ငန်း 

မကဆာင်ရွက်မီ မမို့နယ်သစ်ကတာအရာရိှမှ  

သစ်ကတာလုြ်သားများနှင့် ဝန်ေမ်းများ 

အား  ကဘးအန္တရာယ်ကငး်ရှင်းကရးနှင့် 

ြတ်သက်၍ သင်ြကားြို့ချခဲ့ကသာ မှတ်တမ်း 

များ။ 

၂(ဆက်)(မှတ်)သစ်ကတာလုြ်သားများအား အကဖခခံကဆးဝါး 

ကောက်ြံ့ကြးေားသည့် မှတ်တမ်း။ 

 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(ဆက်)(မှတ်)  ကတာဝန်ေမ်း/ဆင်ဝန်ေမ်းများနှင့် ဆင်များ    

အတွက်ကဆးဝါးကောက်ြံ့ကြးမှု 

အကောက်အေား  

၂(ဆက်)(မှတ်) မကတာ်တဆေိခိုက်ေါဏ်ရာရရိှမှုမှတ်တမ်း 

များ- 

        (က) ဆင်ဝန်ေမ်းများနှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် ြုံစံ လသလ -၁ 

                         (ခ) ယာဉ်၊ ယန္တယားများကြကာင့် 

ေိခိုက်ေါဏ်ရာရရိှမှုမှတ်တမ်း 

ြုံစံ သေယ-၄၉ 

၃(မှတ်) သစ်ခုတ်လှဲဖခင်း၊ ဖြတ်ြိုင်းကြးဖခင်း၊ 

သစ်လုံးများအားငုတ်ရင်းမှ သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းဆိြ်သို့ ငုတ်ေတု်ဖခင်းကဆာင်ရွက် 

ရာတွင် ကဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကရး 

အတွက် နယ်တာဝန်ခံမှ ကတာဝန်ေမ်း 

များနှင့် လုြ်သားများအား သရုြ်ဖြသမှု 

မှတ်တမ်း 

၄(မှတ်) သစ်ခုတ်လှဲေုတ်လုြ်ရာတွင် ကဆာင်ရန်/ 

ကရှာင်ရန်များနှင့်ြတ်သက်၍ သင်တန်း 

ြို့ချမှု အကောက်အေားမှတ်တမ်း။ 
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ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၃) အခွန်ကတာက်ြးကဆာင်ဖခင်း 
 

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၃.၁  FME သည် သစ်ေုတ် 

လုြ်ဖခင်းအတွက် 

တရားဝင် သတ်မှတ် 

ေားကသာဝန်ကဆာင်ခ၊ 

အခွန်အခနှင့်  အဖခား 

ကျသင့်ကငွများအား 

ကြးကချရမည်။ 

 

၃.၁.၁ သစ်ေုတလ်ုြ်ဖခင်း 

အတွက် တရားဝင် 

သတ်မှတ်ေားကသာ 

ဝန်ကဆာင်ခ၊ အခွန်အခ 

နှင့်  အဖခားကျသင့်ကငွ 

များကြးကချေားသည့် 

စာရွက်စာတမ်း 

အကောက်အေားများ 

ရရိှနိုင်မှု။ 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁ (မှတ်) သစ်ကတာနှင့်သစ်ေုတ် ြူးကြါင်းတိုင်းတာ 

အတည်ဖြုေားသည့် သစ်စာရင်း၊ လွှဲအြ်/လက်ခံ 

ြုံစံ(AS)အရ လိုအြ်ကသာ ကငွကြးကချမှု 

မြီးကဖမာက်ကြကာင်း ကဖြစာမှတ်တမ်းများ 

၂(မှတ်) အခွန်ကတာ်ကြးကဆာင်မှု အကောက်အေား 

(ချက်လက်မှတ်၊ ချလံ၊ စသည်) 

 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၄) အဖခားအသံုးဖြုသူများ၏ အခွင့်အကရး  

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၄.၁ FME သည် သတ်မှတ် 

ေားကသာစည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများနှင့် 

အညီသစ်ေုတ်သည့် 

ဧရိယာအတွင်း/အနီး 

ဝန်းကျင်ရှိ ကေသခံ 

ဖြည်သူများ၏ ဥြကေ/ 

ဓကလ့ေုံးတမ်း အရ 

ရြိုင်ခွင့်များကို 

ကလးစား အသိအမှတ် 

ဖြုရမည်။ 

 

၄.၁.၁ သစ်ေုတ်သည့် ဧရိယာ 

အတွင်းနှင့် အနီး 

ဝန်းကျင်ရှိ ကေသခံ 

ဖြည်သူများ၏ ရြိုင်ခွင့် 

များအားေည့်သွင်း 

စဉ်းစားေားဖခင်း။ 

 

သစ်ကတာဦးစီးဌာန 

၁(ဆက်)(မှတ်) ကကိုးဝိုင်းကတာ၊ ကကိုးဖြင်ကာကွယ်ကတာ 

ြွဲ့စည်းစဉ်က ြလြ်ခဲ့ကသာ ဧရိယာ 

မှတ်တမ်း များ (သစ်ကတာဥြကေ ြုေ်မ (၆) 

နှင့် သစ်ကတာနည်းဥြကေ ြုေ်မ (၆) အရ)* 

၂(ဆက်)(မှတ်)  သစ်ေုတလ်ုြ်မည့် ဧရိယာအတွင်းရိှ 

ကေသခံဖြည်သူအစုအြွဲ့ြိုင်သစ်ကတာ 

လုြ်ငန်းမှတ်တမ်း  

၃(ဆက်)(မှတ်) ကကိုးဝိုင်းကတာ၊ ကကိုးဖြငက်ာကွယ်ကတာ 

အတွင်းရိှ အိမ်ကဖခ ၅၀ နှင့်အေက် 

ကကျးရွာများအား ြလြ်ကြးခဲ့ကသာ 

မှတ်တမ်း 

 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(ဆက်)           ကေသခံဖြည်သူများ၏ ြွံ့မြိုးတိုးတက်မှု 

အတွက် ကဆာင်ရွက်ကြးမှုများ  

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 

 

* ကနာက်ဆက်တွဲတွင်ြတ်ရှုနိုင်ြါသည်။ 
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ဥြကေသ (၅) စက်ရုံလုြင်န်းများ လုြ်ကဆာင်လည်ြတ်ဖခင်း   

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၅.၁ FME သည် သစ်များ 

ခွဲစိတ်ဖခင်းနှင့်ြတ်သက် 

၍ဥြကေများ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများနှင့် အညီ 

လုြ်ကိုင်ကဆာင်ရွက် 

ေားကြကာင်းကိုလိုင်စင် 

နှင့်စာရွက်စာတမ်း 

အကောက်အေားများ 

ဖြင့်ဖြသနိုင်ရမည်။ 

၅.၁.၁ သစ်ခွဲစိတ်ဖခင်းလုြ်ငန်း 

များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

လိုင်စင်အားစစ်ကဆး 

သည့်အခါ ဖြသ 

နိုင်ဖခင်း။ 

 

 ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း/ ြုဂ္ဂလိက သစ်ကုမ္ပဏီများ 

 

၁(မှတ်) သစ်စက်လုြ်ငန်း၊ သစ်ခွဲစိတ်ဖခင်းလုြ်ငန်းနှင့် 

လက်ကိုင်စက်လွှများကိုင်ကဆာင်ဖခင်းများ အတွက် 

လုြ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်  

၂(ကွင်း) လိုင်စင်တွင်ကြာ်ဖြြါရိှသည့် သကဘာတူညီချက် 

များနှင့်အညီ လိုက်နာကဆာင်ရွက်ဖခင်း။ 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၅) စက်ရုံလုြင်န်းများ လုြ်ကဆာင်လည်ြတ်ဖခင်း   

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၅.၂ FME ၏ သစ်ခွဲစိတ်ဖခင်း 

သည် ဖြဌာန်းေားကသာ 

ဥြကေများ၊ စည်းမျဉ်း ၊ 

စည်းကမ်းများတွင် 

ရည်ညွှန်းကြာ်ဖြေား 

သည့်အချက်များနှင့် 

အညီ လိုက်နာကဆာင် 

ရွက်မှုရှိရမည်။ 

 

၅.၂.၁ FME ၏ သစ်ခွဲစိတ်ဖခင်း 

လုြ်ငန်းများအတွက် 

သစ်စာရင်းစာအုြ်နှင့်

သစ်ခွဲစိတ်ဖခင်းလြု်ငန်း 

များအား ေိန်းချုြ်ရန် 

သတ်မှတ်ေားကသာ 

လုြ်ေုံးလြု်နည်းများ

ေားရှိဖခင်း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၅.၂.၂ FME မ ှလုြ်ငန်းလည် 

ြတ်ရန် အတွက် 

လက်ခံရရှိ ေားကသာ 

သစ်လုံးများနှင့် သစ်ခွဲ 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(မှတ်) ကနာက်ဆုံး ဖြည့်သွင်းေားကသာသစ်လုံး အဝင် 

စာရင်း စာအုြ်များ။  

၂(မှတ်) သစ်လုံးများအား အရွယ်အစားအမျ ိုးမျ ိုးအဖြစ် ခွဲစိတ် 

ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာရိှသူေံမှ 

ခွင့်ဖြုမိန့်မှတ်တမ်းများ။ 

၃(မှတ်) သစ်စက်မှ ခွဲသားေွက်ရိှမှုမှတ်တမ်းနှင့် အဆင့်ဆင့် 

ကသာ တန်ြိုးဖမှင့်ြစ္စည်းေွက်ရိှမှု မှတ်တမ်းများ။ 

၄(မှတ်)  ဖြငြ်သို့ ကရာင်းချကသာ ေွက်ကုန်ြစ္စည်းများ 

မှတ်တမ်း။ 

၅(မှတ်) ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း ဝန်ေမ်းအဆင့်ဆင့်မှ စက်ရံု 

လည်ြတ်မှုနှင့် ေွက်ကုန်ြစ္စည်း များအား 

ကစာင့်ြကြ်ဖခင်းနှင့် စစ်ကဆးဖခင်း မှတ်တမ်းများ။ 

 

ြုဂ္ဂလိကသစ်ကုမ္ပဏီများ 

၁(မှတ်) သစ်လုံးနှင့် သစ်ခွဲသား အဝင်စာရင်းမှတ်တမ်း။ 

၂(မှတ်) သစ်လုံးများအား ခွဲစိတ်ခွင့်ဖြုသည့် သစ်ကတာဦးစီး 

ဌာန၏ ခွင့်ဖြုမိန့် မှတ်တမ်း။ 

၃(မှတ်) ခွဲသားေွက်ရိှမှုနှင့် အဆင့်ဆင့်ကသာ တန်ြိုးဖမှင့် 

ြစ္စည်းေကွ်ရိှမှု မှတ်တမ်းများ။ 

၄(မှတ်)  ဖြငြ်သ့ုိကရာင်းချကသာ သစ်ခွဲသားနင့်ှ သစ်အကဖခခံ 

ြစ္စည်းများ မှတ်တမ်း။ 

၅(မှတ်) သစ်လုံးများနှင့် အဖခားသစ်ကတာေွက်ြစ္စည်း၏ 

အဝင်/အေွက်/လက်ကျန်စာရင်း အား သစ်ကတာ 

ဦးစီးဌာနမှ စစ်ကဆးသည့် မှတ်တမ်းများ။ 

 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(မှတ်) သစ်ခွဲစိတ်ဖြုဖြင်ဖခင်းများအတွက် ကငွကြးကချမှု     

            မှတ်တမ်းများ။ 
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သားများကို ဖမန်မာ့ 

သစ်လုြ်ငန်းမှ 

ေုတ်ကြး ကသာ 

အကရာင်းစာချုြ်၊ 

တရားဝင် အကရာင်း 

ကဖြစာ သ့ုိမဟုတ် DO 

များနှင့်အညီ လုြ်ကိုင် 

ကဆာင်ရွက်ေားရိှဖခင်း။ 

ြုဂ္ဂလိကသစ်ကုမ္ပဏီများ 

၁(မှတ်) ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းမှ သစ်လုံးများနင့်ှ သစ်ခွဲသားများ 

လက်လွှဲကဖြာင်းဖခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကရာင်း 

ဝယ ်စာချုြ်မှတ်တမ်းများ။ 

၂(မှတ်) ဖြည်ြသို့တင်ြို့ကရာင်းချမည့် သစ်ခွဲသားများ 

လက်လွှဲကဖြာင်းဖခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်  အကရာင်း 

ကဖြစာမှတ်တမ်းများ။ 

၃(မှတ်) ြုဂ္ဂလိကသစ်ကုမ္ပဏီများသုိ့ ကရာင်းချကသာ သစ်လုံး 

များနှင့် သစ်ခွဲသားများအတွက်  ေုတ်ကြးသည့် 

Delivery Order (DO) မှတ်တမ်းများ။ 

၄(မှတ်)  သစ်ခွဲစိတ်ဖခင်း လုြ်ငန်းများအတွက် ကငွကြးကချမှု 

မှတ်တမ်းများ။ 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၅) စက်ရုံလုြင်န်းများ လုြ်ကဆာင်လည်ြတ်ဖခင်း  

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၅.၃  FME သည် သစ်များ 

ခွဲစိတ်သည့် လုြ်ငန်း 

ကဆာင်ရွက်သည့် 

စက်ရံုတင်ွ ဝန်ေမ်း 

များနှင့် လုြ်သား 
များ၏ ကျန်းမာကရး 

နှင့် ကဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းကရး အတွက် 

ဖြဌာန်းေားကသာ 

ဥြကေ၊စည်းမျဉ်း၊ 
စည်းကမ်းများအတိုင်း 

လိုက်နာ ကဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

၅.၃.၁ သစ်များခွဲစိတ်သည့် 

လုြ်ငန်းကဆာင်ရွက် 

သည့် စက်ရံုတွင် 

ဝန်ေမ်း များနှင့် 

လုြ်သားများ ၏ 
ကျန်းမာကရးနှင့် 

ကဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းကရး အတွက် 

လိုအြ်သည့် အစီအမံ 

များ ဖြည့်ဆည်း 
ကဆာင်ရွက်ေားဖခင်း။ 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း/ ြုဂ္ဂလိကသစ်ကုမ္ပဏီများ 

၁(မှတ်) ဝန်ေမ်းများနှင့် လုြ်သားများ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း 

ကဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကရးနှင့် ကျန်းမာကရးဆိုင်ရာ 

ြညာကြးသင်တန်းများကျင်းြကြးသည့်မှတ်တမ်း 

များ 

၂(ကွင်း) စက်ရံုလည်ြတ်စဉ်ဖြစ်ကြါ်သည့် ဆူညံသံများ 

ကြကာင့်လုြ်သားများ၏ အြကားအာရံု ြျက်စီးမှုနှင့် 

အဖခားမကတာ်တဆဖြစ်ြွားမှု ကဘးအန္တရာယ်များမှ 

ကာကွယက်ြးသည့် နည်းလမ်းများ၊ အစီအမံများ 

၃(ကွင်း) အကရးကြါ်အကဖခအကနတွင်အသံုးဖြုရန် လမ်း 

ကြကာင်း ဖြငဆ်င်ေားမှုများနှင့် မီးကဘးအန္တရာယ် 

အချက်ကြးစနစ်များ 

၄(မှတ်) လုြ်သားများအတွက် အသက်အာမခံ နှင့်/သ့ုိမဟုတ် 

လူမှုြူလုံကရးအစီအမံများ 

၅(ကွင်း) အလုြ်သမားအကရအတွက်ကြါ်မူတည်၍ သစ်စက် 

တိုင်းတွင် အကရးကြါ်အသံုးဖြုနိုင်သည့် ကဆးဝါး 

(medical box) အနည်းဆုံးတစ်ခု ဖြငဆ်င်ကြး 

ေားဖခင်း။ 

၆(ကွင်း) လုြ်သားများအတွက် သန့်ရှင်းကသာ ကရလုံအိမ်သာ 

များကို သီးဖခားစီ အလုံအကလာက်ေားရိှကြးမှု။ 

၇(ကွင်း) ကေွးခံများနှင့် အမှိုက်ြုံးများေားရှိကြးဖခင်း။ 

၈(ကွင်း) လုြ်သား ၁၀၀ ဦး နှင့်အေက်အတွက် လုံကလာက် 

ကသာ အကျယ်အဝန်းရှိသည့် ေမင်း စားခန်းနှင့် 

နားကနခန်းများစီစဉ်ေားရိှကြးဖခင်း။ 

၉(ကွင်း)  စက်ရံုအတွင်း ကကလးလုြ်သားများအား တားဖမစ် 

ဖခင်း။ 

၁၀(ကွင်း) လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း မူးယစ်ကဆးဝါးသံုးစွဲဖခင်း၊ 

ကဆးလိြ်ကသာက်ဖခင်း၊ မီးအသံုးဖြု ဖခင်း၊  အရက် 

ကသာက်ဖခင်းနှင့် ကွမ်းယာနှင့် ြီကကစားဖခင်းများ 

အားတားဖမစ်ဖခင်း။ 
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ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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ဥြကေသ (၆)။    ။ ကုန်သွယ်ကရးနှင့် အကကာက်ခွန် ဆိုင်ရာကိစ္စများ 

စ ံ အညွှန်း အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက်များ 

၆.၁   FME သည် သစ်ေွက်  

ြစ္စည်းများ ဖြည်ြသို့ 

တင်ြို့နိုင်ရန် ဥြကေ၊ 

စည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်း 

များနှင့်အညီ လိုအြ် 

ကသာစာရွက်စာတမ်း 

အကောက်အေားများ 

ဖြသနိုင်ရမည်။ 

၆.၁.၁ FME သည် ဖြည်ြသို့ 

တင်ြို့မည့် သစ်ေွက် 

ြစ္စည်းများအတွက် 

သက်ဆိုင်သည့် ဥြကေ 

များ၊ စည်းမျဉ်း ၊ 

စည်းကမ်းများနှင့် 

အညီ လိုအြ်ကသာ 

စာရွက်စာတမ်း/ 

အကောက်အေားများ

အားလုံးေားရိှဖခင်း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(မှတ်)  သစ်ကတာေွက်ြစ္စည်းများ(FOB သစ်ကတာေွက် 

ြစ္စည်း)အား အိတ်ြွင့်တင်ေါစနစ်ဖြင့် ကရာင်းချမည် 

ဖြစ်ကြကာင်းကြကာ်ဖငာစာ။ (FOB သစ်ကတာေွက် 

ြစ္စည်း) 

၂(မှတ်)   အကရာင်းအတည်ဖြုချက် (Sale Confirmation) 

၃(မှတ်)  အကရာင်းစာချုြ် (Sale Contract) 

၄(မှတ်)  အကရာင်းကဖြစာ (Commercial Invoice) 

၅(ကွင်း) FOB ကရာင်းချဖခင်းနှင့် သကဘောတင်ြို့မှုအတွက်  

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းမှ စစ်ကဆးဖခင်း နှင့် ချတိ်ြိတ် 

ဖခင်းမှတ်တမ်းများ။ 

၆(မှတ်) စီးြွားကရးနှင့် ကူးသန်းကရာင်းဝယ်ကရးဝန်ကကီးဌာနမှ 

ေုတ်ကြးကသာ ဖြည်ြတင်ြို့ခွင့်လိုင်စင်။ 

၇(မှတ်) အကကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ကြးကသာ 

အကကာက်ခွန်ကြကညာချက် သ့ုိမဟုတ် သကဘောဖြင့် 

တင်ြို့ခွင့် ဖြုကြကာင်း အတည်ဖြုစာ။ 

၈(မှတ်)  ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းမှ ေုတ်ကြးကသာ ကုန်စည်  

စာရင်း (Packing list) 

၉(မှတ်)  Shipping Agency  မှေုတ်ကြးကသာ 

သကဘောကြါ်သ့ုိကုန်ြစ္စည်းများတင်သည့် စာရင်း 

 

ြုဂ္ဂလိကသစ်ကုမ္ပဏီများ 

၁(မှတ်)  ဖမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနီှးဖမှုြ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ 

ညွှန်ြကားမှုဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ကြးကသာ တရားဝင် 

အြွဲ့ဝင်အဖြစ် ခွင့်ဖြုကြကာင်း လက်မှတ်  

၂(မှတ်) ကုန်သွယက်ရးဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ကြးကသာ 

သွင်းကုန်/ေုတ်ကုန် ခွင့်ဖြုလက်မှတ်  

၃(မှတ်)  စက်မှုကကီးြကြ်ကရးနှင့် စစ်ကဆးကရးဦးစီးဌာနမှ 

ေုတ်ကြးကသာ စက်မှုလိုင်စင် 

၄(မှတ်)  သစ်ကတာဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ကြးကသာ သစ်စက် 

လိုင်စင် 

၅(မှတ်)   ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းမှေုတ်ကြးကသာ  

အိတ်ြွင့်တင်ေါဖြင့် ကရာင်းချသည့် ကြကာ်ဖငာစာ 

၆(မှတ်)  ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းမှ ေုတ်ကြးသည့် 

အကရာင်းစာချုြ် 

၇(မှတ်)  ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းမှေုတ်ကြးကသာ Delivery 
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၆.၁.၂ သစ်အခွန်အခများကို  

ဖြဌာန်းေားကသာ နည်း 

ဥြကေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ 

စည်ကမ်း များနှင့်အညီ 

ကြးကဆာင်ေားရိှမှု။ 

Order (DO) 

၈(မှတ်)  သစ်ကတာဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ကြးကသာ တရားဝင် 

သစ်ကတာ ေွက်ြစ္စည်းဖြစ်ကြကာင်း ကောက်ခံချက် 

၉(မှတ်) စီးြွားကရးနှင့် ကူးသန်းကရာင်းဝယ်ကရးမှေုတ်ကြး  

ကသာ ဖြည်ြသို့တင်ြို့ခွင့်လိုင်စင် 

၁၀(မှတ်)  အကကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ေုတ်ကြးကသာ 

အကကာက်ခွန်ကြကညာချက် (သ့ုိမဟုတ် သကဘော 

ဖြင့် တင်ြို့ခွင့်ဖြုကြကာင်း အတည်ဖြုစာ။ 

၁၁(မှတ်)  ြုဂ္ဂလိကသစ်ကုမ္ပဏီမှ ေုတ်ကြးကသာ ကုန်စည်      

               စာရင်း (Packing list) 

 ၁၂(မှတ်)  Shipping Agency  မှေုတ်ကြးကသာ သကဘောကြါ် 

သ့ုိကုန်ြစ္စည်များ တင်သည့် စာရင်း။ 

 

ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း 

၁(မှတ်) ဖြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ 

သတ်မှတ်ေားသည့်အဖမတ်ခွန်/ဝင်ကငွခွန်ကြးသွင်းမှု 

မှတ်တမ်းများ။ 

၂(မှတ်) အေူးကုန်စည်ခွန် ကငွကြးသွင်းမှု မှတ်တမ်းများ။ 

 

ြုဂ္ဂလိကသစ်ကုမ္ပဏီများ 

၁(မှတ်) ဖြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားသည့်  

ကုန်သွယခ်ွန် ကြးသွင်းမှု မှတ်တမ်းများ။ 

၂(မှတ်) ဖြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေားသည့် 

အဖမတ်ခွန်/ဝင်ကငွခွန် ကြးသွင်းမှု မှတ်တမ်းများ။ 

၃(မှတ်) အေူးကုန်စည်ခွန် ကငွကြးသွင်းမှု မှတ်တမ်းများ။ 

ကတွ့ရိှချက်များ 

 

လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

 

အဖြည့်အဝလိုက်နာမှုရိှသည် 

တစ်စိတ်တစ်ကေသလိုက်နာသည် 

လိုက်နာဖခင်းမရိှြါ 

သက်ဆိုင်မှုမရှိြါ 
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မှတ်တမ်းမှတရ်ာသမုိင်း 
 
ဖြင်ဆင်သည့်ရက်စွ ဲ မူကွ ဲ အတည်ဖြုသည့် 

ရက်စွဲ 

ကတာင်းဆုိသည့် 

အြွဲ့အစည်း 

ဖြင်ဆင်သည့်အချက်များ အတည်ဖြုသည့် 

အြွဲ့အစည်း 

၂၀၁၉.၀၂.၂၂ ၀၁.၀၁ ၂၀၁၉.၀၂.၂၂ MFCC  မူကွ ဲ၀၁.၀၀ သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၂၈ ရက်ကန့တင်ွ ေုတ်ကဝခဲ့မြီး၊ 

မူကွ ဲ ၀၁.၀၁ သည် စြံုံစံ (Standard Template) အတွင်းသ့ုိ မူကဲွ 

၀၁.၀၀ တွင်ြါရိှကသာ အချက်အလက်များကို ကဖြာင်းလဖဲခင်းမရိှဘဲ 

ဖြန်လည် ကူးယူေည့်သွင်းဖခင်း ဖြစ်ြါသည်။  

MFCC 

၂၀၁၉.၀၇.၁၈ 

၀၂.၀၀ 

၂၀၁၉.၀၇.၁၈ MFCC ဥြကေသ (၁)၊ စ ံ(၁.၁)၊ အညွှန်း (၁.၁.၁) 

 ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်းကဏ္ဍ၏ အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက် 

နံြါတ်စဉ် ၂ (မှတ်) တွင် 

ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရန်အချနိ်ကာလအြိုင်းအဖခားသတ်မှတ်ဖခင်း။ 

 သစ်ကတာဦးစီးဌာနကဏ္ဍ ေြ်မံဖြည့်စွက်ဖခင်း။ 

MFCC 

၂၀၁၉.၀၇.၁၈ ၀၂.၀၀ ၂၀၁၉.၀၇.၁၈ MFCC ဥြကေသ (၂)၊ စံ (၂.၃)၊ အညွှန်း (၂.၃.၁) 

 သစ်ကတာဦးစီးကဏ္ဍ၏ အတည်ဖြုရာတွင်အသံုးဖြုမည့်အချက် 

နံြါတ်စဉ် ၂ (ကွင်း) ကို ၂ (မှတ်) သစ်ေုတ်ဧရိယာအား 

ကွင်းဆင်းစစ်ကဆးဖခင်း အစီရင်ခံစာ ဟု ဖြန်လည်ဖြင်ဆင်ဖခင်း။ 

MFCC 

၂၀၁၉.၀၇.၁၈ ၀၂.၀၀ ၂၀၁၉.၀၇.၁၈ MFCC ဥြကေသ (၂)၊ စံ (၂.၄)၊ အညွှန်း (၂.၄.၁) 

 သစ်ကတာဦးစီးဌာနကဏ္ဍ၏ အတည်ဖြုရာတွင်အသံုးဖြုမည့်အချက် 

နံြါတ်စဉ် ၂ (မှတ်) ကို ြယ်ြျက်ဖခင်း။ 

 အမှတ်ကြးဇယား (လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်) ကို 

ဖြည့်စွက်ဖခင်း။ 

MFCC 

၂၀၁၉.၀၇.၁၈ ၀၂.၀၀ ၂၀၁၉.၀၇.၁၈ MFCC ဥြကေသ (၂)၊ စံ (၂.၄)၊ အညွှန်း (၂.၄.၂) 

 သစ်ကတာဦးစီးဌာနကဏ္ဍ၏ အတည်ဖြုရာတွင်အသံုးဖြုမည့် အချက် 

MFCC 
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နံြါတ်စဉ် ၁ (ကွင်း) ကို ၁(မှတ်)(ကွင်း) ဟုဖြင်ဆင်ဖခင်း။ 

 သစ်ကတာဦးစီးဌာနကဏ္ဍ၏ အတည်ဖြုရာတွင်အသံုးဖြုမည့်အချက် 

နံြါတ်စဉ် ၂ (မှတ်) ကအာက်တွင် အကကာက်တံဆိြ် နမူနာြုံစံကို 

ေည့်သွင်းဖခင်း။ 

 ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း၏ အတည်ဖြုရာတွင် အသ့ံုးဖြုမည့်အချက် 

နံြါတ်စဉ် ၁ (ကွင်း) ကို ၁ (မှတ်)(ကွင်း) ဟု ဖြငဆ်င်ဖခင်း။ 

၂၀၁၉.၀၇.၁၈ ၀၂.၀၀ ၂၀၁၉.၀၇.၁၈ MFCC ဥြကေသ (၂)၊ စံ (၂.၅)၊ အညွှန်း (၂.၅.၁) 

 ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း၏ အတည်ဖြုရာတွင်အသံုးမည့်အချက် နံြါတ်စဉ် 

၂(ဆက်)(မှတ်) တွင် ဆန်းစစ်ရန်ြါရိှသည့် (၁) ြုံစံ သလသ-၁ ကို ြုစံ 

လသလ-၁ ဟု ဖြငဆ်င်ဖခင်း။ 

MFCC 

၂၀၁၉.၀၇.၁၈ ၀၂.၀၀ ၂၀၁၉.၀၇.၁၈ MFCC ဥြကေသ (၂)၊ စံ (၂.၅)၊ အညွှန်း (၂.၅.၁) 

 သစ်ကတာဦးစီးဌာနကဏ္ဍ၏ အတည်ဖြုရာတွင်အသံုးဖြုမည့်အချက် 

နံြါတ်စဉ် ၂ (ဆက်)(မှတ်) တွင်ြါဝင်ကသာ အချက်များကို ၂ 

(ဆက်)(မှတ်) နှင့် ၃ (ဆက်)(မှတ်)ဟူ၍ ခွဲဖခားကရးသားဖခင်း။ 

MFCC 
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ကနာက်ဆက်တွဲ 

စဉ် အကြကာင်းအရာ 

၁ ဉြကေသ (၁)၊ စ ံ(၁.၁)၊ အညွှန်း (၁.၁.၁) 

 သစ်ကတာဥြကေသည် (၂၀၁၈  ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀ ရက်ကန့တင်ွ ေြ်မံဖြဌာန်းေားမြီး MTLAS Audit Forms  (ဖမန်မာနိုင်ငံ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်း 

အာမခံသည့်စနစ်၏ စံနှင့် အညွှန်းများအရ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်း အတည်ဖြုနိုင်ရန်အတွက် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မည့်ြုံစံများ) ၏ ဥြကေသ (၁)၊ စ ံ (၁.၁)၊ အညွှန်း 

(၁.၁.၁)၏ ဖမန်မာ့သစ်လုြ်ငန်း ကဏ္ဍကအာက်တွင်ြါရိှကသာ အတည်ဖြုရာတွင် အသုံးဖြုမည့်အချက် နံြါတ်စဉ် (၁) တွင် ရည်ညွှန်းေားကသာ သစ်ကတာဥြကေ (၁၉၉၂)၊ 

အခန်း (၆) သစ်ကတာေွက်ြစ္စည်း ေုတ်ယူခွင့်၊ အြိုေ် (၁၈-က) တိုသ့ည် သစ်ကတာဥြကေ (၂၀၁၈) တွင်ြါဝင်ကသာ အခန်း၊ ရည်ညွှန်းချက်များ နှင့် ကွဲလွမဲှူမရှိြါ။ 

၂ ဉြကေသ (၄)၊ စ ံ(၄.၁)၊ အညွှန်း (၄.၁.၁) 

 သစ်ကတာဥြကေသည် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀ ရက်ကန့တွင် ေြ်မံဖြဌာန်းေားမြီး MTLAS Audit Forms (ဖမန်မာနိုင်ငံ တရားဝင်သစ် 

ဖြစ်ကြကာင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ စံနှင့် အညွှန်းများအရ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြကာင်း အတည်ဖြုနိုင်ရန်အတွက် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မည့်ြုံစံများ) ၏ ဥြကေသ (၄)၊ စံ (၄.၁)၊ 

အညွှန်း (၄.၁.၁)၏ သစ်ကတာဦးစီးဌာနကဏ္ဍ ကအာက်တွင်ြါရိှကသာ အတည်ဖြုရာတွင် အသံုးဖြုမည့်အချက် နံြါတ်စဉ် (၁) တွင် သစ်ကတာဉြကေ၊ ြုေ်မ (၆) နှင့် 

သစ်ကတာနည်းဉြကေ ြုေ်မ (၆) တိုက့ို ရည်ညွှန်းေားြါသည်။ 

 ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ သစ်ကတာဉြကေ ြုေ်မ (၆)၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) တွင်“ ကကိုးဝိုင်းကတာြွဲ့စည်းဖခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာနယ်ကဖမကေသရိှအများဖြည်သူတို့၏ အခွင့်အကရး 

ေိခိုက်နစ်နာမှုများကို သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ကဆး၍ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်နှင့် ကကိုးဝိုင်းကတာ၊ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ကရးလုြ်ငန်းများကုိ 

ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သစ်ကတာကြကးတိုင်အရာရှိ တစ်ဦးကိုခန့်အြ်တာဝန်ကြးရမည်။” ဟုကြာ်ဖြကရးသာေားကသာ်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်ကတာဉြကေ၊ ြုေ်မ (၆)၊ ြုေ်မခဲွ 

(ခ) တွင် “ ကကိုးဝိုင်းကတာြွဲ့စည်းဖခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာနယ်ကဖမကေသရှိအများဖြည်သူတို့၏ အခွင့်အကရး ေိခိုက်နစ်နာမှုများကို သတ်မှတ်သည့် 

နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ကဆး၍ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်နှင့် ကကိုးဝိုင်းကတာ၊ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ကရးလုြ်ငန်းများကို ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သစ်ကတာကြကးတိုင်အရာရိှ 

တစ်ဦး ဦ:ကဆာင်၍ ကေသခံတိုင်းရင်းသားဖြည်သူများ၊ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များ အြါအဝင်ဖြစ်သည့် စိစစ်ကရးအြွဲ့ကို ြွဲ့စည်း၍ တာဝန်ကြးအြ်ရမည်။” 

ဟုကြာ်ဖြကရးသားေား ြါသည်။ 

 ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ သစ်ကတာဉြကေ ြုေ်မ (၆)၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) တွင် “ကကိုးဖြငက်ာကွယက်တာကကိုးဖြင်ကာကွယက်တာ သတ်မှတ်ဖခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ကြကညာချက်တွင် ြါရိှကသာ 

တားဖမစ်ချက်များအရ ကြါ်ကြါက်လာမည့် အများဖြည်သူတို့၏ အခွင့်အကရးေိခိုက်နစ်နာမှုများကို သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနင့်ှအညီ စုံစမ်းစစ်ကဆး၍ 

ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ညွှန်ြကားကရးမှူးချုြ် ကိုတာဝန်ကြးအြ်ရမည်” ဟုကရးသားေားကသာ်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်ကတာဉြကေ ြုေ်မ (၆) တွင် “ကကိုးဖြငက်ာကွယ်ကတာ 
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သတ်မှတ်ဖခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ကြကညာချက်တွင် ြါရိှကသာ တားဖမစ်ချက်များအရ ကြါ်ကြါက်လာမည့် အများဖြည်သူတို့၏ အခွင့်အကရးေိခိုက်နစ်နာမှုများကို သတ်မှတ် 

သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စံုစမ်းစစ်ကဆး၍ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်စီမံခန့်ခွဲနိင်ုရန် ညွှန်ြကားကရးမှူးချုြ် ဦးကဆာင်၍ ကေသခံတိုင်းရင်းသားဖြည်သူများ၊ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင် 

ြညာရှင်များ အြါအဝင်ဖြစ်သည့် လုြ်ငန်းအြွဲ့ကို တာဝန်ကြးအြ်ရမည်” ဟုကြာ်ဖြကရးသားေားြါသည်။ 

 လက်ရိှတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သစ်ကတာနည်းဥြကေ (မူြကမ်း) သည် လူေုသကဘာေားမှတ်ချက်နှင့် အကကံဉာဏ်ရဖခင်းလုြ်ငန်းစဉ်များကဆာင်ရွက်ကနဆဲဖြစ်ြါသည်။ 

 


