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စဉ ် မာတ ိကာ  စာမျက်န ှာ 

၁ ။  ရည်ရွယ်ချက်မျာျား ၁ 

၂။   အဓိပ္ပာယဖ်  ာ်ပပ္ချက ် ၂ 

၃ ။ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င်သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျား ဖ ာင်ရွက်နုိင်သည ်  ၄ 

 ဖနရာဖေသမျာျား  

၄ ။ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င် သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားကုိ အဖပခခံဖသာ ၅ 

 စ ျားပ္ ာျားဖရျားလုပ်္ငန်ျား (Community Forest based Enterprise-CFE)  

  ထူဖ ထာငပ်ခင်ျား 

၅။ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င် သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားဖ ာင်ရွက်ခ င  ် ၆ 

 ဖလ ာက်ထာျားပခင်ျား 

၆။ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င် သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားဖ ာင်ရွက်ခ င ်ပပ္ြုပခင်ျား ၇ 

၇။ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င် သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားဖ ာင်ရွက်ရန် ၉ 

 ဖပမခ  ဖေချထာျားပခင်ျား 

၈၊ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င် သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားဖ ာင်ရွက်ရန် ၁ ၀  

  ခ င ်ပပ္ြုသည က်ာလ 

၉။ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င် သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားအုပ်္ချြုပ်္လုပ်္ကုိင်မှု ၁ ၀ 

စ မံချက်ဖရျား   ပခင်ျား 

၁ ၀၊ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င် သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားဖ ာင်ရွက်ခ င ်လက်မ တ် ၁ ၁ 

၁ ၁ ။ သစ်ဖတာဦျားစ ျားဌာန၏ ကူည ပံ္ ပုိ္ျားမှု ၁ ၂ 

၁ ၂။ အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့၏ တာေန်မျာျား ၁ ၃ 

၁ ၃ ။ အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့၏အခ င အ်ဖရျားမျာျား ၁ ၄ 

၁ ၄ ။ သစ်ဖတ ာထ က်ပ္စစည်ျားမျာျားထုတ ်ယပူခင်ျား၊ သယယ် ူပုိ္ ဖ  ာင်ပခင်ျား၊   ၁ ၆ 

အခ န်အခမျာျားန င ် ဖ ရာင်ျားေယဖ်  ာကက်ာျားပခင်ျား 

၁ ၅။ ရနပုံ်္ဖင   ၁ ၇ 

၁ ၆။ ဖ  ျားနှုန်ျားသတ ်မ တပ်ခင်ျား ၁၈ 
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စဉ ် မာတ ိကာ  စာမျက်န ှာ 

၁ ၇။ အဖ ရာင်ျားဖပပ္စာမျာျား ၁ ၉ 

၁ ၈။ ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတ ာထ က်ပ္စစည်ျားမျာျား  ၁ ၉ 

 သယ ်ယဖူ ရ ွဲ့ ဖ ပပ္ာင်ျားခ င်  

၁ ၉။ တ ာျားပမစခ်ျက်မျာျား ၂၀ 

၂၀။ အဖ ရျားယ ူပခင်ျား ၂၁ 

၂၁ ။ ပ္ယ ် ျက်ပခင်ျား ၂၁ 

၂၂။ မ တ်တမ်ျားမျာျား ၂၂ 

၂၃ ။ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င် သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားတုိျားတက်မှု ၂၂ 

 အစ ရင်ခံစာမျာျား  

၂၄ ။ အဖ ထ ဖ ထ  ၂၃ 

၂၅။ ဖ နှာက် ကတ်   မျာျား  
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ငပည့်ရထာင့်စုသမမတ  ငမန့်မာန ိုင့်ငံရတ ာ ့်အစို်း  
သယ ံဇာ တန ှင ့်သဘာ ဝပတ ့်ဝန့််းကျ င့် ထိန့််းသိမ့််းရ ်းဝန့်ကက ်းဌာ န 

ငပည့်ရထာင့်စုဝန့်ကက ်းရုံ်း၊ ရနငပည့်ရတာ ့် 
အမနိ ့်ရ ကာ ့်ငငာ စာ အမတှ ့် ( ၆၉/၂၀၁ ၉) 

၁ ၃၈၁  ခုန ှစ့်၊ ကဆုန့်လဆန့််း ( ၅)  က့် 
( ၂၀၁ ၉ ခုနစှ့်၊ ရမလ ၈  က့်) 

ရေ သခံငပည့်သူအစုအဖ  ွဲ့ပိငု့်သစ့်ရတာ လုပ့်ငန့််းဆုိင့် ာညွှန့် ကာ ်းချက့် 
( Communi ty Fores try Ins tructi ons ) 

 

 သယံဇာတနှင ့် သဘာဝပတ ဝန ်းကျင ထနိ ်းသိမ ်းရ ်း ဝန ကက ်းဌာနသည   

သစ ရတာ ဥပရေ ပုေ မ-၅၇၊ ပုေ မခ ွဲ(ခ)ပါ လုပ ပုိင ခ င့် ကို ကျင့် သုံ်း၍ ဤရေသခပံပည သူ 

အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာလုပ ငန ်းဆုိင  ာ ညွှန ကကာ်းချက မျာ်းကို ထုတ ပပန လုိက သည ။ 

 

အခန်ျား (၁ ) 

ရည်ရွယ ်ချက်မျ  ျား 

၁ ။ ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင ် သစ်ဖတ ာလုပ်္င န်ျား၏ ရည်ရယွ ်ချက်မျာျားမ ာ 

ဖ အာက်ပ္ါအတ ိုင်ျား ပ စ်ပ္ါသည်- 

( က)  ဖ ေသခပံပ္ည်သူမျာျားအတ  က် သစ်န င်  သစ်မဟတုဖ် သာ သစ်ဖတ ာ 

ထ က်ပ္စစည်ျား အစရ သိည်  သစ်ဖတ ာန င် သစ်ပ္င်  ုိင်ရာ အဖ ပခခ ံ

လုိအပ်္ချကမ်ျာျားကို ပ ည်  ညျ်ားဖ ပ္ျားရန၊် 

(  ခ)  ဖ ေသခပံပ္ည်သူမျာျားအတ  က် အလုပ်္အကိငု်န င်  ေငဖ်င အခ င် အလမ်ျား 

မျာျား ရရ ိပပ္ ျား  င်ျားရ န မ်ျားပ္ါျားမှု ဖ လျာ နည်ျားဖ စရန၊် 

(  ဂ)  သစ်ဖတ ာ ုံျားလွှမ်ျားသည ်ဧရယိာ   ံွဲ့ပ ိြုျား တ ိုျားတ က်လာပပ္ ျား ဖ ရရ ည ်

တ ညတ် ံ ဖ စရနန် င်  စဉ ်က်မပပ္တ ် ထုတယ် ူသုံျားစ  နိငု်ရန်၊ 

( ဃ)  ပပ္ည်သူမျာျားပူ္ျားဖပ္ါင်ျားပ္ါေင်ဖသာ သစ်ဖတာစ မံအုပ်္ချြုပ်္လုပ်္ကုိင်မှု 

စနစ်ကုိ ပမြှင် တင်ရန်၊ 

 



 
 

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 5th Waxing Day of Kasone, 1381 M.E. 

(8th May, 2019) 
Community Forestry Instructions 

In exercise of the power conferred by section 57, sub-
session (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 



 
 

(  င )  သစ်ဖတ ာပပ္ြုနျ်ားတ  ျားပခင်ျားန င်  အရည်အဖသ ျား ကျ င်ျားပခင်ျားတ ို ကို 

ကာက ယ ်ထိန်ျားသိမ်ျားပခင်ျားပ င်  ရာသ ဥ တဖု ပပ္ာင်ျားလ မှု ဖ လျာ ချဖ ရျားန င်  

လုိကဖ် လျာည ဖ ထ ပ စဖ်စဖ ရျား အဖ ထာက်အက ူ ပ စဖ် စနိုင်သည်  

ပ္တ ်ေန်ျားကျင် ိငု်ရာ ေနဖ်  ာင်မှုမျာျား တ ိုျားပ္ ာျား လာဖ စရန။် 

 

အခန်ျား (၂) 

အဓိပပါယ ့်ရဖာ့်ငပချ က့် 

၂။ ဤညွှန်ကကာျားချကတ်  င် ပ္ါရ ဖိသာ စကာျားရပ်္မျာျားသည် သစ်ဖတ ာဥ ပ္ဖေန င   ်

သစ်ဖတ ာ နည်ျားဥ ပ္ဖေမျာျားတ  င် ပ္ါရ ိသည ်အတ ိငု်ျား အဓပိ္ပါယ ်သက် ဖ ရာကဖ် စရမည်။ 

ထုိ အပပ္င် ဖ အာက်ပ္ါစကာျားရပ်္မျာျားသည် ဖ  ာ်ပပ္ပ္ါအတ ိုင်ျား အဓိပ္ပါယ ်သကဖ် ရာက် ဖ စရ 

မည်- 

(က) ရေ သခံငပည့်သူအစုအဖ  ွဲ့ပိငု့်သစ့်ရတာ လုပ့်ငန့််း ဆုိသည မှာ ဖ ေ သခံ 

ပပ္ည်သူမျာျား ကုိယ်တုိင်ကုိယ်ကျ ပ္ါေင်ဖ ာင်ရွက်သည ် ဖရရ ည် တည်တံ  

ဖစဖသာ သစ်ဖတာသစ်ပ္င် စ မံအုပ်္ချြုပ်္အသုံျားပပ္ြုပခင်ျား ုိင်ရာ သစဖ် တာ 

လုပ်္ငန်ျားမျာျားကို ဖ  ာင်ရွကသ်ည်  လုပ်္ငန်ျားတစ်ရပ်္ရပ်္ကိ ု  ုိသည်။ 

ယင ်းစကာ်း ပ တ င  တစ နိငု တစ ပုိင အဆင ့်မှ စ ်းပ ာ်းပဖစ  အဆင ့်အထိ 

အလုပ အကိငု နငှ ့် ဝင ရင အခ င ့်အလမ ်းမျာ်း ဖန တ ်း န ၊ အစာ်းအစာ 

ထုတ လုပ  န ၊ ဖ ဂဟစနစတ်ည ငငိမ လာရစ န နငှ ့် သဘာဝပတ ဝန ်း 

ကျင အရပခအရန ပုိမုိရကာင ်းမ န လာရစ န  အစ ှသိည ့်  ည  ယွ ချက  

မျာ်းအနက   ည  ွယ ချက တစ ခခုု သုိို့မဟတု  တစ ခထုက ပုိသည ့် 

 ည  ွယ ချက မျာ်းအတ က  သစ ရတာစိကု ခင ်း အသစ မျာ်း တည ရထာင  

ပခင ်းနှင ့် တည  ှိရနရသာသစ ရတာမျာ်းကို စ မံအုပ ချျုပ ပခင ်းတိုို့ပါဝင သည ။ 

 

 

၂ 



 
 

(e) To enhance environmental services that can support 

climate change mitigation and adaption through 

preventing deforestation and forest degradation.  

 

Chapter (2) 

Definitions 

2. T he  e x pre ssi ons c ontai ne d i n this “ i nstructi ons”  shall  have  t he  

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.  
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( ခ) အသ  ျားပ ြုသူမျ  ျားအဖ  ွဲ့ ဆုိသည မှာ သစ ရတာမျာ်းအတ င ်း သုိို့မဟုတ  

သစ ရတာမျာ်းအန ်း ငါ်းမုိင ပတ လည အတ င ်းတ င  ငါ်းနှစ  တစ ဆက  

တစ စပ တည ်း အရပခချရနထုိင ခွဲ့်ရသာ ရေသခံပပည သူမျာ်းအနက  

သစ ရတာလုပ ငန ်းကို စိတ ဝင စာ်းငပ ်း သစ ရတာကို အမနှ တကယ  မှ ခုိ 

အသုံ်းပပျု၍ တိုက ရိုက အကျျို်းသက ဆုိင သည့်  အိမ ရထာင စုမျာ်းပဖင့်  

ဖ ွဲွဲ့စည ်းထာ်းရသာ ရေသခပံပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာလုပ ငန ်းကုိ 

ရဆာင  ွက သည့် အဖ ွဲွဲ့ကိုဆုိသည ။ သုိို့ ာတ င  အစဉ အလာနှင့်  ဓရလ့် 

ထုံ်းစံအ  ရေသခလူံထုက စ မံအုပ ချျုပ  လုပ ကိငု လာခွဲ့်ရသာ သစ ရတာ 

မျာ်းတ င ပဖစ ရစ၊ ရေသအရပခအရနအ ပဖစ ရစ ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှိ 

က ရနထုိင သည ့် ရန ာအက ာအရဝ်း သုိို့မဟတု  ရနထုိင ခွဲ့်သည့်  အချနိ  

ကာလကို ကင ်းလ တ ခ င ့် ပပျုနိငု သည ။  

(ဂ) ပ ည်တ င်ျားပ ည် အဖ  ွဲ့အ စည်ျား ဆုိသည မှာ ပပည တ င ်းမှ အစို်း  အဖ ွဲွဲ့ 

အစည ်း သုိို့မဟတု  အစို်း မဟုတ ရသာအဖ ွဲွဲ့အစည ်း၊ ပပည ပမှ အစို်း  

အဖ ွဲွဲ့အစည ်း သုိို့မဟုတ  အစို်း မဟုတ ရသာ အဖ ွဲွဲ့အစည ်းကို ဆုိသည ။ 

( ဃ) ည ှိန ှိုင်ျားပ ေါင်ျားစ ်ပ  င်ရွကသူ်မျ  ျား ဆုိသည မှာ ရေသခံပပည သူ အစ ု

အဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာလုပ ငန ်း ရဆာင  ွက  န အတ က  ရလ ာက ထာ်း ာ 

တ င လည ်းရကာင ်း၊ ရေသခပံပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ ဖ ွဲွဲ့စည ်း ာတ င  လည ်း 

ရကာင ်း၊ အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှုစ မံချက  ရ ်းဆ ွဲ ာတ င  လည ်းရကာင ်း၊ 

အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှုစ မံချက အ  သစ ရတာလုပ ငန ်းမျာ်း အရကာင  

အထည ရဖာ  ရဆာင  ကွ  ာတ င လည ်းရကာင ်း၊ ရေသခပံပည သူမျာ်း 

အာ်း အကကံဉာဏ မျာ်းရပ်းပခင ်း၊ အကူအည ရပ်းပခင ်းတိုို့ကို ရဆာင  ွက  

ရပ်းသည့်  သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာန ဝန ထမ ်းမျာ်းနှင့်  ပပ္ည်တ  င်ျားပပ္ည်ပ္ 

အ   ွဲ့အစည်ျားမျာျားကို ဆုိသည ။ 

(င) အရမ ဆက့်ခပုိံင့်ခ င ့်  ုိသညမ် ာ သက် ုိင်ရာဥ ပ္ဖ ေမျာျားအရ အဖ မ  

 က်ခံပုိ္င်ခ င ်ရ ိသူမျာျားအတ က် တရာျားေင်အဖမ  က်ခံပုိ္င်ခ င ကုိ်  ုိသည်။ 

၃ 



 
 

(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 non-
government organization (LNGO) or local government 
organization (LGO), and international non-
government 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.   
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 ( စ) ပ  င ်ရွကခ် င ်လက်မှတ ်  ုိသည်မ ာ ဖေသခပံပ္ည်သူ အစုအ   ွဲ့ပ္ိုင ်

သစ်ဖတ ာ လုပ်္ငန်ျားကုိဖ ာင်ရွက်ခ င ်ပပ္ြုသည  ်အဖထာက်အထာျားလက်မ တ် 

ကုိ  ုိသည်။ 

(  )    စ   ုိသည်မ ာ ဤညွှန်ကကာျားချက်တ င် ပ္ါရ ိသည ်ပုံ္စမံျာျားကိ ု ုိသည်။ 

( ဇ) ပေ သခ ပ ည်သူအစ အဖ  ွဲ့ ှိ င ် သစ်ပတ လ  ်ငန်ျားကှိ  အပပ ခခ ပသ  

စ ျား   ျားပရျားလ  ်ငန်ျား   ုိသည်မ ာ ဖေသခပံပ္ည်သူအစု အ   ွဲ့ ပုိ္ငသ်စ်ဖတ ာ မ  

ထ က်ရ ိဖသာ သစန် င်  သစ်မဟုတဖ် သာ သစဖ်တ ာထ က် ပ္စစည်ျားမျာျားကိ ု

ထုတ်လုပ်္ပခင်ျား၊ အစာျားအစာ ထုတ်လုပ်္ပခင်ျား၊ တ န် ုိျားပမြှင်  ထုတ်လုပ်္ပခင်ျား၊ 

ယ င်ျားတ ို ကို ပပ္ညတ်  င်ျားပပ္ညပ်္ ဖ  ျားက ကမ်ျာျားသုိ  တ ည ် ဥ ပ္ဖေမျာျား 

န င် အည  ဖ ရာင်ျားေယဖ်  ာက်ကာျားပခင်ျား သုိ မဟတု ် ဖေသခံ ပပ္ည်သူ 

အဖ ပခ ပပ္ြု ခရ ျားသ ာျားလုပ်္ငန်ျားဖ ာင်ရွကပ်ခင်ျားကုိ ပပ္ြုလုပ်္သည်  စ ျားပ္ ာျားဖ ရျား 

လုပ်္ငန်ျားကုိ  ုိသည်။ 

 

အခန ်း (၃) 

ရေ သခံငပည့်သူအစုအဖ  ွဲ့ပိငု့်သစ့်ရတာ လုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့်နိငု့်သည့် ရန ာ ရေ သမျ ာ ်း 

၃။ နိုင ငရံတာ အစို်း နငှ့်  ရပမကို စ မံခနို့ ခ ွဲပုိင ခ င့်  ိှသူ သုိို့မဟတု  ရပမပုိင  ငှ တိုို့ထံမှ 

ခ င့် ပပျုချက    ှိလ င  ရေသခပံပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာလုပ ငန ်းကုိ ရအာက ရဖာ ပပ 

ပါ ရပမမျာ်းတ င  တည ရထာင နိုင သည - 

(က) ကကိျု်းဝိုင ်း၊ ကကိျု်းပပင ကာက ယ ရတာ၊ သဘာဝထိန ်းသိမ ်းရ ်းနယ ရပမမျာ်း 

 ှိ ကကာ်းခံနယ ရပမမျာ်းနှင ့် အစိ်ုး ကစ မံခန ို့ခ ွဲခ င ့် ိှရသာရပမမျာ်း၊ 

(ခ) အစို်း အဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျာ်းက စ မံခန ်ခ  သည ် သစ်ဖတာ ုံျားလွှမ်ျားသည် ဖပမမျာျား၊ 

(ဂ) သစ ရတာဥပရေပုေ မ ၇၊ ပုေ မခ ွဲ (ဃ)အ  အသိအမှတ ပပျုထာ်းသည ့် 

ရေသခမံျာ်းမှ ၎င ်းတိုို့၏ ဓရလ့်ထုံ်းတမ ်းအ  ထိန ်းသိမ ်းထာ်းသည ့် 

သဘာဝသစ ရတာမျာ်းနှင ့် ေ ရ ရတာမျာ်း။ 

၄ 



 
 

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

(g)  Form me ans the form s c ontain e d i n this “i nstructi ons” .  

(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. 
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၄။ ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင သစ ရတာလုပ ငန ်းမျာ်း ရဆာင  ကွ  န  ရအာက  

ရဖာ ပပပါ ရန ာရေသမျာ်းတ င  ခ င ့်ပပျုမည - 

(က) သဘာဝရတာမျာ်း ပျက စ ်းပပျုန ်းတ ်းငပ ်း သဘာဝအရလျာက  ပပန လည  
ပဖစ ထ န ်း န  ခက ခွဲရသာရန ာမျာ်း၊ 

(ခ) ရေသလုိအပ ချက အတ က  သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်းနှင ့် ဝင ရင အခ င ့် 
အလမ ်းမျာ်း ရထာက ပံ့်ရပ်းနိုင  န အလာ်းအလာ ှိသည ့်ရန ာမျာ်း၊ 

(ဂ) ညွှန ကကာ်းရ ်းမှ ်းချျုပ ၏ ခ င ့်ပပျုချက ပဖင ့် သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနမှ 
တည ရထာင ခွဲ့်သည ့်  ရကျ်း ာွထင ်းစိကု ခင ်းမျာ်း၊ 

(ဃ) ရပမနငှ ့်ရ အ င ်းအပမစ မျာ်းကိထိုန ်းသိမ ်း န  လုိအပ သည ့်ရေသမျာ်း၌ 
ရေသခံပပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာလုပ ငန ်းလုပ ကိငု  န သင ့်ရလျာ ရသာ 
ရန ာမျာ်း၊ 

(င) အရကကာင ်း င ်းတစ ခုခုရကကာင ့် ရေသခလူံထုက စ မံအုပ ချျုပ သင ့်သည ့် 
သဘာဝရတာမျာ်း၊ 

( စ)  အစဉ အလာနငှ့်  ဓရလ့်ထုံ်းစအံ  ရေသခလူံထုက စ မံအုပ ချျုပ လုပ ကိငု  
လာခွဲ့်ရသာ ရန ာမျာ်း။ 

 

အခန ်း (၄) 

ပေသခ ပ ည်သူအစ အဖ  ွဲ့ ှိ င် သစ်ပတ လ  ်ငန်ျားကှိ  အပပခခ ပသ  စ ျား   ျားပရျားလ  ်ငန်ျား 

(Community Fore s t base d Enter pris e -C FE)  ထူပထ င်ပခင်ျား 

၅။ သစ်ဖတ ာဦ ျားစ ျားဌာနသည် အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့က ဖေသခပံပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပ္ိငု် 

သစ်ဖတ ာ လုပ်္ငန်ျားကိုအဖ ပခခဖံ သာ စ ျားပ္ ာျားဖ ရျား လုပ်္ငန်ျား ( Communi ty Fores t bas e d 

Enter pris e-C FE) တ ညဖ် ထာင်ပခင ်ျားကို ခ င် ပပ္ြု နိငု်သည်။ 

၆။ သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနသည  ရေသခံပပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင  သစ ရတာလုပ ငန ်းကို 

အရပခခံရသာ စ ်းပ ာ်းရ ်းလုပ ငန ်း တည ရထာင သည ့် အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့သိိုု့ ဖအာ က်ပ္ါ 

ကိစစရပ်္မျာျားတ  င် ကူည ပံ့်ပုိ်းမှုမျာ်းရရ ိနိုင်ရန် ဌာန ုိင်ရာမျာျား၊ ပပ္ည်တ င်ျား ပပ္ည်ပ္ အ   ွဲ့ 

အစည်ျားမျာျား၊ စ ်းပ ာ်းရ ်း အဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျာ်း၊ ပုဂဂလိကလုပ ငန ်း ှင မျာ်းနငှ ့် ချတိ ဆက  

ကူည  ရဆာင  ကွ ရပ်း မည - 

၅ 



 
 

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:   
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(က) နည ်းပညာနငှ ့် လူမှုစ ်းပ ာ်းရ ်းဆုိင  ာ သင တန ်းမျာ်းရပ်းပခင ်းအာ်းပဖင ့် 

ရေသခ ံပပည သူမျာ်းကို စ မ ်းရဆာင  ည ပမြှင ့်တင ပခင ်း၊ 

(ခ) ရေသခပံပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာထ က ပစစည ်း အရပခခရံသာ 

စ ျားပ္ ာျားဖ ရျားလုပ ငန ်းမျာ်း တည ရထာင ပခင ်း၊ 

(ဂ) ရစျ်းက က နှင့်  ချတိ ဆက နိငု ရ ်းအတ က  ထုတ လုပ သူမျာ်းနှင့်  ဝယ ယူ 

သူမျာ်းအကကာ်း ရပါင ်းစပ ညြှိနိှုင ်းပခင ်း၊ 

(ဃ) ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာလုပ ငန ်းကုိ အရပခခရံသာ 

စ ်းပ ာ်းရ ်းလုပ ငန ်းမျာ်း ပုိမုိခုိင မာရတာင့် တင ်းလာရစ န  ဖကျျားရွာ 

အ င ်၊ ငမျိုွဲ့နယ အဆင့် ၊ ပပည ရထာင စုနယ ရပမ ဖနပပ္ည်ဖတာ် သုိို့မဟုတ  

တိငု ်းရေသကက ်း သုိို့မဟုတ  ပပည နယ အဆင့် မ ှ အမျျို်းသာ်းအဆင့်  

အဖ ွဲွဲ့အစည ်း သုိို့မဟုတ  က န ယက မျာ်း ပဖစ လာရစ န  ကညူ ပံ့်ပုိ်းပခင ်း၊ 

(င) လုပ ငန ်းအတ က  လုိအပ ရသာ အ င ်းအနှ ်း  ိှရစ န  ချတိ ဆက ပခင ်း၊ 

(စ) ရေသခံပပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာမှ ထ က  ိှရသာ သစ နှင့်  သစ  

မဟုတ ရသာ သစ ရတာထ က ပစစည ်းနှင ့် သစ ရတာကို အရပခခရံသာ 

ဝန ရဆာင မှုမျာ်းကို နိငု ငတံကာအသိအမှတ ပပျု အဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျာ်း၏ 

ရထာက ခခံျက    ိှရစ န  ချတိ ဆက ရပ်းပခင ်း၊ 

 (  ) သယ ံဇာတ န င်  သဘာေပ္တ ်ေန်ျားကျင်ထနိ်ျားသိမ်ျားဖ ရျားေနက်က ျားဌာန၏ 

ခ င် ပပ္ြုချက်ပ င်  သဘာေကိုအဖပခခံဖသာ ခရ ျားသ ာျားလုပ်္ငန်ျားမျာျား 

အဖ ကာငအ်ထညဖ်  ာ် ပခင်ျား။ 
 

အခန ်း (၅) 

ရေ သခံငပည့်သူအစုအဖ  ွဲ့ပိငု့်သစ့်ရတာ လုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့်ခ င ့်ရလ ာ က့်ထာ ်းငခ င့််း 

၇။ ( က) ရေသခပံပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာလုပ ငန ်း ရဆာင  ကွ လုိရသာ 

ရေသခပံပည သူမျာ်းသည  ရအာက ပါအတိုင ်း ရဆာင  ကွ  မည - 

(၁) ရေသခပံပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု  သစ ရတာလုပ ငန ်း ရဆာင  ွက  

လုိရသာ အိမ ရထာင စုမျာ်းပဖင့်  အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ ဖ ွဲွဲ့စည ်း မည ။ 

၆ 



 
 

(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; 
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( ၂) သစ ရတာကို အမနှ တကယ  မှ ခုိအသုံ်းပပျုရနရသာ တိကု ရိုက  

အကျျို်း သက ဆုိင သူမျာ်းပဖင့်  ဖ ွဲွဲ့စည ်း မည ။   

(၃) ထုိသုိို့ဖ ွဲွဲ့စည ်း ာတ င  ညြှိနိှုင ်းရပါင ်းစပ  ရဆာင  ွက သူမျာ်းနှင့်  

တိုင ပင ၍ အကကံဉာဏ   ယူနိငု သည ။ 

(၄) အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့သည  ယင်ျား၏ အဖ ွဲွဲ့ဝင မျာ်းထွဲမှ အမျာ်းဆနဒပဖင ့် 

ရ ်ွးချယ  တင ရပမြှာက ထာ်းရသာ ဥကကဋ္ဌ၊ အတ င ်းရ ်းမှ ်း၊ 

ဘဏ္ဍာရ ်းမှ ်းနှင ့် အဖ ွဲွဲ့ဝင နှစ ဦ်းတိုို့ပဖင့်  စ မံခနို့ ခ ွဲမှုရကာ မတ ကိ ု

ဖ ွဲွဲ့စည ်း မည ။ 

( ၅) ယင ်းရကာ မတ ဖ ွဲွဲ့စည ်း ာ၌ ကျာ်း မ တန ်းတူ ည တူ ိှမှုကို ထည့်  

သ င ်း စဉ ်းစာ်း မည ။ 

( ၆) စ မံခန ်ခ  မှုဖ ကာ်မတ  ကို လုိအပ်္သလုိ တ ိုျားချ ွဲ့   ွဲ့ စည်ျားနိုင်သည။်   

( ၇) အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့၏ အ   ွဲ့ေင်စာရင်ျား ဖ ပပ္ာင်ျားလ ပခင်ျားကို အ   ွဲ့ေင ်

အမျာျားစ၏ု သဖ ဘာတ ူည ချက်ပ င်  စ မံခန ်ခ  မှုဖ ကာ်မတ  က အတည် 

ပပ္ြု ဖ  ာင်ရွကန်ိငု်သည်။ 

( ခ) အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ဥကကဋ္ဌသည  အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ ကိုယ စာ်း 

ရဆာင  ွက ခ င့်  လက မှတ   ှိ န  ငမျိုွဲ့နယ သစ ရတာအ ာ ှိမှတစ ဆင ့် 

ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှထံိ ပုံ္စ-ံက ပ င ် ရလ ာက ထာ်းနိုင သည ။ 

 

အခန်ျား (၆) 

ရေ သခံငပည့်သူအစုအဖ  ွဲ့ပိငု့်သစ့်ရတာ လုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့်ခ င့် ငပြုငခင့််း 

၈။ ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင ် သစ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျားမျာျား ဖ  ာင်ရွကလုိ်ပ္ါက 

သစ်ဖတ ာ ဥ ပ္ဖ ေ ပု္ေ်မ ၁ ၂၊ ပု္ေ်မ ခ   (ဃ)အရ သစ်ဖတာဦ ျားစ ျားဌာန၊ ညွှနက်ကာျားဖ ရျားမ  ျားချြုပ်္ 

သုိ မဟုတ ် ယ င်ျားက လုပ်္ပုိ္င်ခ င ်လွှ အပ်္ထာျားသည ် သစဖ် တာအရာရ ိထံမ  ကကိြု တ င် 

ခ င ်ပပ္ြုချက် ရယဖူ  ာင်ရွက်နိငု်သည်။  

၇ 



 
 

(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. 
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၉။ ညွှန်ကကာျားဖ ရျားမ  ျားချြုပ်္သည် သစ်ဖတ ာဥ ပ္ဖေ ပု္ေ်မ ၅၀၊ ပု္ေ်မခ   ( ခ)အရ  

ဖ ေသခပံပ္ည်သူ အစုအ   ွဲ့ပ္ိငုသ်စ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျား ဖ  ာင်ရကွ်ခ င ်ပပ္ြုသည  ် လုပ်္ပုိ္င်ခ င  ်

မျာျားကို ခရိငု်သစဖ်တာအရာရ အိာ ျား လွှ အပ်္နိငု်သည်။  

၁၀။ ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင သစ ရတာလုပ ငန ်း ရဆာင  ကွ ခ င ့်ရလ ာက လွှာ 

လက ခ ံ ိှပါက ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှိသည  - 

(က) ရလ ာက ထာ်းပခင ်းကို သရဘာတူလက ခံပါက ရေသခပံပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ 

ပုိင သစ ရတာလုပ ငန ်းရဆာင  ကွ  န ရန ာကို စစိစအ်တည ပပျုရပ်း  

မည ။ အ ိုပ္ါဖ ပမသည် သဘာေထိန်ျားသိမ်ျားဖ ရျားနယဖ် ပမမျာျားရ ိ ကကာျားခ ံ

နယဖ် ပမမျာျားပ စပ်္ါက သစဖ် တာဦ ျားစ ျားဌာန၊ ညွှနက်ကာျားဖရျားမ  ျား ချြုပ်္၏ 

သဖဘာတူည ချက်ရယူ၍ ခရုိင်သစ်ဖတာအရာရ ိမ  အတည်ပပ္ြုဖပ္ျားရမည်။ 

(  ခ ) ရေသခံပပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာလုပ ငန ်း ရဆာင  ွက ခ င ့် 

ရလ ာက ထာ်းပခင ်းကိစစနှင ့်စပ လျဉ ်း၍ ရဆာင  ကွ ချက အရသ်းစိတ ကို 

သက ဆုိင  ာ ပပည ရထာင စုနယ ရပမ ဖ နပပ္ညဖ်တ ာ် သုိို့မဟုတ  တိငု ်း 

ရေသကက ်း သုိို့မဟုတ  ပပည နယ  သစ ရတာအ ာ ှိထံ ရပမပုံနငှ ့် တက  

အချက အလက ပပည ့်စံုစ ာ အစ  င ခံတင ပပငပ ်း၊ မိတတ ကို သစ ရတာဦ်းစ ်း 

ဌာန၊ ညွှန ကကာ်းရ ်းမှ ်းချျုပ ထံ ရပ်းပုိို့ မည ။ 

(  ဂ ) ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာလုပ ငန ်း ရဆာင  ွက  န  

ရလ ာက ထာ်းလာရသာရပမသည  သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနမှ စ မံအုပ ချျုပ  

ပုိင ခ င ့် ိှသည ့်ရပမ မဟတု ခွဲ့်လ င  ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှသိည  အဆိုပါ 

ရပမကုိ စ မံခနို့ ခ ွဲလျက  ိှသည့် ဌာန သုိို့မဟုတ  အဖ ွဲွဲ့အစည ်း၏ အတည ပပျု 

ချက  ယူ မည ။ 

 

 

 

၈ 



 
 

9. The Director-General of the Forest Department can delegate the 
power to the District Forest Officer pursuant to section 50, sub-
section (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.  
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အခန်ျား (၇) 

ရေ သခံငပည့်သူအစုအဖ  ွဲ့ပိငု့်သစ့်ရတာ လုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့် န့်ရငမခ  ရဝချထာ ်းငခ င့််း 

၁၁။ ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှသိည  အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့အာ်း သစ ရတာရပမရန ာ 

ခ ွဲရဝ ချထာ်း ာတ င  သ ်းပခာ်းအရပခအရနအလုိက  ရအာက ပါအချက မျာ်းကို အရပခခံ၍ 

ဧ ယိာ သတ မှတ ရပ်း မည - 

(က) ရလ ာက ထာ်းသည့် ရေသ၊  ာသ ဥတုအရပခအရန၊ ရပမအမျျို်းအစာ်း၊ 

စိုက ပျျို်းမည ့် သစ မျျို်း၊ စိုက ပျျို်းပပျုစထိုန ်းသိမ ်းနိုင မှု၊ 

( ခ ) ရေသဆုိင  ာ ဓရလ့်ထုံ်းတမ ်းနှင့်  အစဉ အလာအ  သတ မှတ ဆုံ်းပဖတ  

ထာ်းသည့်  ဧ ယိာနယ နိမိတ    ပုိင ်းပခာ်းထာ်း ှိမှု၊ 

( ဂ ) အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့တ င  ပါဝင သည ့် အိမ ရထာင စုအရ အတ က ၊ 

(ဃ) အိမ ရထာင စတုစ ခခုျင ်းစ ၏ စ မံလုပ်္ကိငု်နိုငစ် မ်ျားအဖ ပခအဖန၊ 

(င) ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာလုပ ငန ်း၏  ည  ယွ ချက နငှ ့် 

အလာ်းအလာ ှရိသာ လုပ ငန ်းပမာဏ။ 

၁၂။ ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှသိည  အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့၏ စ မံခန ်ခ  မှုဖ ကာ်မတ  က 

အဖ ွဲွဲ့ဝင  အိမ ရထာင တစ စုစ အတ က  ခ ွဲရဝရန ာချထာ်းရပ်း န  လုိအပ လ င  ခ ွဲရဝ 

ရပ်း မည့်  ရပမဧ ယိာ ပမာဏကို ရေသ၊  ာသ ဥတအုရပခအရန၊ ရပမအမျျို်းအစာ်း၊ 

စိုက ပျျို်းမည ့်သစ မျျို်း၊ စိကု ပျျို်းပပျုစု ထိန ်းသိမ ်းနိုင မှု၊ အိမ ရထာင စတုစ ခခုျင ်းအလုိက မှ 

စ မံလုပ်္ကိငု်နိုငစ် မ်ျား အစ ှသိည တိုို့အရပေါ် မူတည ၍ သတ မှတ နိငု ရ ်းအတ က  

အကကံဉာဏ ရတာင ်းခပံါက အကကံပပ္ြုရပ်း မည ။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့အတ င ်း ိှ 

အိမ ရထာင စတုစ ခခုျင ်း၏ ရပမဧ ယိာပုိင ဆုိင မှုကုိ အမျာ်းသရဘာတ ူ အတည ပပျု 

သတ မှတ ထာ်းငပ ်းပဖစ ပါက အဆိုပါ ရပမဧ ယိာခ ွဲရဝသတ မှတ မှုကို ခရိငု သစ ရတာ 

အ ာ ှိမှ အရလ်းထာ်းစဉ ်းစာ်းရပ်း မည ။ 

 

 

၉ 



 
 

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.   
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အခန်ျား (၈) 

ရေ သခံငပည့်သူအစုအဖ  ွဲ့ပိငု့်သစ့်ရတာ လုပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့် န့် ခ င့် ငပြုသည့် ကာ လ 

၁၃။ ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာလုပ ငန ်း ရဆာင  ကွ  န ခ င ့်ပပျုပခင ်း 

ကာလကို ကနဦ်းအပဖစ  နစှ (၃၀) သတ မှတ သည ။ 

၁၄။ ( က) အပ္ိုေ် ၁ ၃ အရ ခ င ်ပပ္ြုကာလ ကုန ဆုံ်းငပ ်းရနောက  အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့၏ 

လုပ ငန ်း အရကာင အထည ရဖာ  ရဆာင  ကွ မှုနှင ့် ဆနဒတိုို့အရပေါ် 

မူတည ၍ ခရိငု သစ ရတာအ ာ ှိက တစ ကကိမ လ င  နှစ (၃၀)အထိ အကကိမ် 

ကကိမ် သက တမ ်းတို်းရပ်းနိုင သည ။ 

(ခ) သက တမ ်းတို်းပမြှင့် လုိပါက ခ င့် ပပျုသက တမ ်းကာလ မကုန ဆုံ်းမ  (၆)လ 

ကကိျုတင ၍ သက တမ ်းတို်းပမြှင့် ရပ်း န  ငမျိုွဲ့နယ သစ ရတာအ ာ ှိမှ 

တစ ဆင့်  ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှိထံ ရလ ာက ထာ်း မည ။  

 

အခန ်း (၉) 

ရေသခံငပည့်သူအစအုဖ  ွဲ့ပုိင့်သစ့်ရတာလုပ့်ငန့််း အုပ့်ချြုပ့်လုပ့်ကိငု့်မှုစ မံချက့်ရ ်းဆ  ငခင့််း 

၁၅။ ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာလုပ ငန ်းရဆာင  ကွ  န  ဖ ပမဖနရာ 

အတည်ပပ္ြုချကက်ို ခရိုင်သစဖ် တာအရာရ ိထံမ    ိှသည ့်အခါ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ 

သည  အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှုစ မံချက  (Management Plan-MP)ကို သက ဆုိင  ာ ညြှနိိှုင ်း 

ရပါင ်းစပ သူမျာ်း၏ အကကံဉာဏ မျာ်း  ယူရ ်းဆ ွဲနိုင ငပ ်း ပုံစံ-ခ ပါ သတ မှတ ချက မျာ်း 

နှင ့်အည  ရ ်းဆ ွဲငပ ်း ခရိငု သစ ရတာအ ာ ှိထံ တင ပပ၍ အတည ပပျုချက  ယူ မည ။ 

၁၆။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့သည  အပု ချျုပ လုပ ကိငု မှု စ မံချက ကို ပပန လည ပပင ဆင  

လုိပါက သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာန၏ အကကံဉာဏ ကိ ုယူ၍ ပပန လည သုံ်းသပ ပပင ဆင  

နိုင သည ။ သုံ်းသပ ပပင ဆင ငပ ်းသည့်  အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှုစ မံချက ကို ခရိငု သစ ရတာ 

အ ာ ှိထံ တင ပပငပ ်း အတည ပပျုချက   ယူ မည ။ 

၁ ၀ 



 
 

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.  
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အခန ်း (၁၀) 

ရေ သခံငပည့်သူအစုဖ  ွဲ့ပိငု့်သစ့်ရတာ လုပ့်ငန့််း ရဆာ င့် ွက့်ခ င့် လက့်မှတ ့် 

၁၇။ ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှသိည -  

( က) အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှု စ မံချက ကို အတည ပပျုငပ ်းရနောက  အသုံ်းပပျုသူမျာ်း 

အဖ ွဲွဲ့သိိုု့ ရဆာင  ကွ ခ င ့်လက မှတ  (Community Forestry 

Certificate) ကို ပုံစ-ံဂ ပ င်  ထုတ ရပ်း မည ။ 

(ခ) ရဆာင  ွက ခ င ့်လက မှတ ပါ တာ်းပမစ ချက မျာ်းတ င  ရေသခပံပည သူ 

အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု  သစ ရတာလုပ ငန ်း အမျျို်းအစာ်းအလုိက  လုိက နော မည ့် 

စည ်းကမ ်းချက မျာ်းကို သ ်းပခာ်းသတ မှတ နိငု သည ။ 

၁၈။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့သည  တည ဆွဲ သစ ရတာဥပရေနငှ ့် နည ်းဥပရေမျာ်း၊ 

စည ်းမျဉ ်းစည ်းကမ ်းမျာ်းနငှ ့် အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှုစ မံချက ပါ စည ်းကမ ်းချက မျာ်းကို 

လုိက နောရဆာင  ကွ  မည ။ စည ်းကမ ်းချက တစ  ပ  ပ ကိ ု လုိက နော န  ပျက က က  

ပါက ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှသိည  သက ဆုိင  ာ ပပ္ညဖ် ထာင်စုနယဖ် ပမ ဖ နပပ္ည်ဖတ ာ် 

သုိို့မဟုတ  တိုင ်းရေသကက ်း သုိို့မဟုတ  ပပည နယ သစ ရတာအ ာ ှိ၏ သရဘာတူ 

ည ချက ပဖင့်  ရဆာင  ွက ခ င ့်လက မှတ ကိ ုပပန လည  ရတု သိမ ်းနိုင သည ။ 

၁၉။ ပပ္ည်ဖထာင်စုနယဖ် ပမ ဖ နပပ္ည်ဖတ ာ် သုိို့မဟတု  တိုင ်းရေသကက ်း သုိို့မဟုတ  

ပပည နယ  သစ ရတာအ ာ ှ၏ိ သရဘာတညူ ချက ပဖင့်  ခရိုင်သစဖ်တ ာအရာရ ိက 

ဖ  ာင်ရွကခ် င် လက်မ တ် ပပ္နလ်ည်ရတု ်သိမ်ျားပခင်ျားကို အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့မ  ဖ ကျနပ်္မှု 

မရ ိပ္ါက အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့သည် သစ်ဖတ ာဦ ျားစ ျားဌာန၊ ညွှန်ကကာျားဖ ရျားမ  ျားချြုပ်္ထံ 

ရကဖ် ပ္ါင်ျား( ၉၀)အတ င်ျား အယ ူခေံင်နိငု်သည်။ ညွှန်ကကာျားဖ ရျားမ  ျားချြုပ်္၏  ုံျားပ တ်ချက် 

သည် အပပ္ ျားအပပ္တ ်ပ စ်သည်။ 

 

 

 

 

၁ ၁ 



 
 

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 Director-
General shall be final and conclusive.   
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အခန ်း (၁၁) 

သစ့်ရတာ ဦ ်းစ ်းဌာ န၏ကညူ ပံ ပုိ်းမှု 

၂၀။ သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနသည  အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့အာ်း ရအာက ရဖာ ပပပါ အကူ 

အည မျာ်းကို ရပ်း မည - 

(က) သစ ရတာစိကု ခင ်း တည ရထာင  န အတ က  ပ္ထမခတု ်ပ္တအ်တ  က် 

စိုကပ်္ျြိုျားရန ်လုိအပ ရသာသစ ရစ့်နှင ့်ပျျို်းပင မျာ်းပံ့်ပုိ်းရပ်းပခင ်း၊ 

(ခ) ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင သစ ရတာကို စ မံအုပ ချျုပ ပခင ်း၊ သစ ရတာ 

စိုက ပျျို်းပပျုစပုခင ်းနှင ့် သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်း ထုတ ယပူခင ်းတိုို့ 

အတ က  လုိအပ ရသာ နည ်းပညာအကူအည မျာ်းရပ်းပခင ်း၊ 

(ဂ) သစ ရတာထ က ပစစည ်း စနစ တကျ ထုတ လုပ  န  ကက ်းကကပ ပခင ်းနှင ့် 

ရ ာင ်းဝယ ရဖာက ကာ်းနိငု  န  ညြှနိိှုင ်းရပ်းပခင ်း၊ 

(ဃ) ဖ ေသခပံပ္ည်သူ အစုအ   ွဲ့ပ္ိငု်သစဖ်တ ာလုပ်္ငန်ျားန င  ် သက် ုိင်ဖ သာ 

အပငင ်းပ ာ်းမှုမျာ်းကို ကညူ ရပဖ ငှ ်းရပ်းပခင ်း၊ 

(င) တ ာ်းမဝင ကျ ်းရကျာ ဝင ရ ာက ပခင ်း၊ သစ နှင့်  သစ မဟုတ ရသာ 

သစ်ဖတ ာ ထ က်ပ္စစည်ျားမျာျားအာျား တ ာ်းမဝင ထုတ ယပူခင ်း၊ ဖျက စ ်းပခင ်း 

ကိစစ ပ မျာ်းတ င  ဥပရေရကကာင ်းဆုိင  ာ အကူအည မျာ်းရပ်းပခင ်း၊ 

(စ) အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့အရပေါ် လွှမ ်းခခံျုသက ရ ာက နိငု သည ့် အမနိ ို့ 

ညွှန ကကာ်းချက မျာ်းအာ်း အသိရပ်းပခင ်း၊ 

(ဆ) ရေသခပံပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာ ဧ ယိာမျာ်းတ င  အပခာ်းစ မံကိန ်း 

မျာ်း ရဆာင  ကွ ပါက သစ ရတာသစ ပင တန ဖုိ်း၊ သ ်းနှံပင  တန ဖုိ်းနှင ့် 

ဆုံ်းရံှု်းမှုမျာ်းကို ရလျာ ရကက်းမျာ်းအပဖစ  ရတာင ်းဆုိလာလ င  ဥပရေ 

ရကကာင ်းအ  ကညူ ရဆာင  ကွ ရပ်းပခင ်းနငှ ့် သင ့်ရလျာ သည ့် သတ မှတ  

ကာလအတ င ်း ရလျာ ရကက်း  ှိရစ န  သက ဆုိင  ာဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည ်း 

မျာ်းနှင ့် ညြှိနိှုင ်းရဆာင  ကွ ရပ်းပခင ်း။ 

 

၁ ၂ 



 
 

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 non-
wood 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.  
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၂၁။ သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနသည  ရေသခံပပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင  သစ ရတာလုပ ငန ်းမျာ်း 

ရဆာင  ွက  ာတ င  ဖ အာကဖ်  ာ်ပပ္ပ္ါလုပ်္ငန်ျားမျာျားန င ် စပ်္လျဉ်ျား၍ ဌာန ုိင်ရာမျာျား၊ 

ပပည တ င ်းပပည ပအဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျာ်း၊ စ ်းပ ာ်းရ ်းအဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျာ်းနှင ့်ပုဂဂလိကလုပ ငန ်း ှင  

မျာ်း၏ ပါဝင ကူည ပံ့်ပုိ်းမှုကိ ုအာ်းရပ်း မည - 

(က) ရေသခံပပည သူမျာ်းအာ်း အသိပညာနှင ့်စ မ ်းရဆာင  ည ပမြှင ့်တင ရပ်းပခင ်း၊ 

(  ခ ) နည ်းပညာ၊ ရစျ်းက က ၊ သတင ်းအချက အလက နှင ့် ဘဏ္ဍာဖ ရျား ုိင်ရာ 

အကူအည မျာ်းရပ်းပခင ်း၊ 

( ဂ ) အဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျာ်းကို က န ယက အပဖစ ဆက သ ယ နိငု  န ညြှနိိှုင ်းရပ်းပခင ်း။ 

 

အခန ်း (၁၂) 

အသံု်းငပြုသူမျ ာ ်းအဖ  ွဲ့၏တ ာ ဝန့်မျ ာ ်း 

၂၂။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့၏ တာဝန မျာ်းမှာ ရအာက ပါအတိငု ်းပဖစ သည - 

(က) ရေသခံပပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာ အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှု စ မံချက နှင့်  

အည  သစ ရတာစိကု ခင ်းမျာ်း တည ရထာင ပခင ်း သုိို့မဟတု  လက  ိှ 

သဘာဝသစ ရတာမျာ်းကို ပုိမုိတို်းတက ရကာင ်းမ န ရအာင  လုိအပ သလုိ 

ပပျုစုထိန ်းသိမ ်းပခင ်း၊ 

(ခ) သစ ရတာစိကု ခင ်း ပထမခတု ပတ ကာလ ရနောက ပုိင ်းမှစ၍ သစ ရတာ 

ဦ်းစ ်းဌာန၏ ကက ်းကကပ မှုခယံ၍ူ မိမိတိုို့၏အစ အစဉ ပဖင့်  ရပမပပျုပပင ပခင ်း၊ 

သစ ရစ့်စရုဆာင ်းပခင ်း၊ ပျျို်းရထာင ပခင ်း၊ စိုက ပျျို်းပပျုစုထိန ်းသိမ ်းပခင ်း၊  

(ဂ) ရေသခပံပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာအာ်း ရ  ှည တည တံ့်ရစ န  

စ မံအုပ ချျုပ ပခင ်းနငှ ့် အသုံ်းချပခင ်း၊ 

(ဃ) ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင သစ ရတာဧ ယိာအတ င ်း ပပင ပမှဝင ရ ာက  

ထုတ ယပူခင ်း၊ ကျ ျားဖ ကျာပ်ခင်ျားမျာ်းအာ်း ကာက ယ ပခင ်း၊ ယင ်းတိုို့ကို 

ကာက ယ  ာတ င  သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနနှင ့် ဆက စပ ဌာနမျာ်း၏ အက ူ

အည ကို ယူပခင ်း၊ 

၁ ၃ 



 
 

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;  
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(င) ပပ္ည်တ င်ျားပပည ပအဖ ွဲွဲ့အစည ်းတစ ခခုု၏ အကူအည  အရထာက အပံ့်မျာ်း 

ကို  ယရူဆာင  ွက ပါက သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနသုိို့ အစ  င ခတံင ပပပခင ်း၊ 

( စ )   ိှလာသည့်  အကျျို်းအပမတ ကို အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှုစ မံချက နှင့် အည  

အချျို်းကျ ခ ွဲရဝရပ်းပခင ်း၊ 

(ဆ) ရေသခပံပည သူ အစအုဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာ လုပ ငန ်းအဆင့် ဆင့် ဆုိင  ာ 

ဝင ရင ထ က ရင  စာ င ်းမျာ်း၊ အစ  င ခစံာ၊ မှတ တမ ်းမျာ်းကိုပပျုစ၍ု 

စနစ တကျ ထိန ်းသိမ ်းထာ်း ှိပခင ်းနငှ့်  တင ပပအစ  င ခပံခင ်း၊ 

(ဇ) သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနက သတ မှတ ထာ်းသည့် အချက မျာ်းကို အရပခခံ၍ 

အဖ ွဲွဲ့တ င ်း စည ်းမျဉ ်းစည ်းကမ ်းမျာ်းကို ရ ်းဆ ွဲပခင ်း၊ 

(ဈ) အသုံျားပပ္ြုသူအ   ွဲ့၏အ   ွဲ့ ေင်မျာျားန င်  စ မံခန ်ခ  မှုဖကာ်မတ  ေငမ်ျာျား အမည် 

စာရင ်ျား ဖ ပပ္ာင်ျားလ ပခင်ျားကုိ သစ်ဖတ ာဦ ျားစ ျားဌာနသုိ  အစ ရင်ခတံ င်ပပ္ပခင်ျား၊ 

(ည) သစ ရတာဥပရေ၊ နည ်းဥပရေမျာ်း၊ လုပ ထုံ်းလုပ နည ်းမျာ်း၊ ရေသခ ံ

ပပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင  သစ ရတာလုပ ငန ်းဆုိင  ာ ညွှန ကကာ်းချက မျာ်း၊ 

စည ်းမျဉ ်း စည ်းကမ ်းမျာ်းနှင ့် သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနမှ အခါအာ်းရလျာ စ ာ 

ထုတ ပပန ရသာ ညွှန ကကာ်းချက မျာ်းကို လုိက နောပခင ်း၊ 

( ဋ) မိမိအသုံျားပပ္ြုဖသာ ကိယု ်ပုိ္ငတ် ံ ိပ်္မျာျားကို သက် ုိင်ရာ ခရိုင်သစဖ်တ ာ 

ရ ံုျားတ  င် မ တ်ပုံ္တ င်ပခင်ျား။ 

 

အခန ်း (၁၃) 

အသံု်းငပြုသူမျ ာ ်းအဖ  ွဲ့၏အခ င ့်အရ ်းမျ ာ ်း 

၂၃။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ သုိို့မဟတု  အဖ ွဲွဲ့ဝင မျာ်းသည  ရအာက ရဖာ ပပပါ အခ င့်  

အရ ်းမျာ်းကို တည ဆွဲဥပရေ၊ နည ်းဥပရေ၊ လုပ ထုံ်းလုပ နည ်းမျာ်းနှင့် အည    ိှရစ  

မည - 

(က) မိမိ၏ရေသခံပပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာလုပ ငန ်း ဆုိင  ာဆုိင ခ င့် ကိ ု

အရမ ဆက ခပုိံင ခ င ့် ှသူိသုိို့ အရမ ဆက ခခံ င့် လွှွဲအပ ပခင ်း၊ 

၁ ၄ 



 
 

(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  i ntern al rule s and regulati ons 
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; 
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(ခ) အဖ ွဲွဲ့ဝင အမျာ်းစု၏ သရဘာတညူ ချက ၊ စ မံခန ်ခ  မှုဖ ကာ်မတ  က 

အတည်ပပ္ြုချက ပဖင ့် အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ဝင စာ င ်း ရပပာင ်းလွဲပခင ်း၊ 

( ဂ) အဖ ွဲွဲ့ဝင အမျာ်းစု၏သရဘာတညူ ချက ပဖင ့် ရကာ မတ ဝင မျာ်း ရပပာင ်းလွဲပခင ်း၊ 

(ဃ) သစ်ဖတ ာနယဖ် ပမအတ  င်ျား တည်ဖ ထာငဖ် သာ ဖေသခပံပ္ညသူ် အစုအ   ွဲ့  

ပုိ္င်သစ်ဖတ ာ မျာျားအတ  က် ရပမငှာ်း မ ်းခ ကင်ျားလ တ ်ခ င ်ရရ ိပခင်ျား၊ 

(င) ပပည တ င ်းပပည ပအဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျာ်းထံမှ နည ်းပညာ၊ လုပ ငန ်းသုံ်းပစစည ်း 

ကိ ိယာမျာ်းနှင ့် ဘဏ္ဍာဖ ရျား ုိင်ရာ အကူအည မျာ်း လက ခံပခင ်း၊ 

(စ) ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာလုပ ငန ်း အရကာင အထည ရဖာ  

ရဆာင  ွက  ာတ င  ရေသနှင ့်သင ့်ရလျာ သည ့် သ ်းနှံသစ ရတာရ ာရနေှာ 

စိုက ပျျို်းပခင ်းစနစ  အမျျို်းမျျို်းကုိ ကျင့် သုံ်းနိုင ပခင ်း၊ 

(  ) မိမိတို စ မံအုပ်္ချြုပ်္ပုိ္င်ခ င ်ရ ဖိသာ ဖေသခပံပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င်သစ်ဖတ ာ 

၏ ထာေစဉ် တည်တ ံ ဖ စဖသာ မူလရည်ရွယ်ချက်ကို ထိခိုက်မှုမရ ိ 

ဖ စလ င် ရေသခပံပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာ အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှု 

စ မံချက နှင့် အည  သဘာဝရတာမှ သစ နှင့်  သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်း 

ကို စနစ တကျ ထုတ ယူသုံ်းစ ွဲပခင ်း၊ 

(ဇ) သစ နှင ့်သစ မဟုတ သည ့် သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်းကို ထုတ ယ ူန နငှ ့် 

ရဈ်းက က ဝင  ပစစည ်းမျာ်းအပဖစ  ထုတ လုပ ခ င ့်ကို စ ်းပ ာ်းပဖစ  လုပ ကိငု  

နိုင မည ့်လုပ ငန ်းမျာ်းအပဖစ  လ တ လပ ရသာ တ ာ်းဝင အဖ ွဲွဲ့အစည ်း 

အပဖစ  ဖ ွဲွဲ့စည ်းပခင ်း၊ 

(ဈ) ရေသခပံပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာ ဧ ယိာမျာ်းတ င  အပခာ်းစ မံကိန ်း 

မျာ်း ရဆာင  ကွ ပါက သစ ရတာသစ ပင ၊ စိုက ပျျို်းသ ်းနှံတန ဖုိ်းနငှ ့် 

ဆုံ်းရံှု်းမှုမျာ်းအတ က  ရလျာ ရကက်းမျာ်းကို ရတာင ်းဆုိနိုင ပခင ်း။ 

 

 

၁ ၅ 



 
 

(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.  
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အခန ်း (၁၄) 

သစ့်ရတာ ထ က့်ပစစည့််းမျ ာ ်းထုတ ့်ယငူခင့််း၊ သယ ့်ယ ူပုိို့ရဆာင့်ငခင့််း၊ အခ န့်အခမျာ ်း နငှ့်  

ရ ာ င့််းဝယ ့်ရဖာ က့်ကာ ်းငခင့််း 

၂၄။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ကို အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှုစ မံချက တ င  ရဖာ ပပထာ်းသည ့် 

အတိငု ်း သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်းကို ထုတ ယူခ င ့်ပပျုနိုင သည ။ ဤသုိို့ထုတ ယူ ာတ င  

စ ်းပ ာ်းပဖစ  ထုတ ယူမှုမျာ်းအတ က  သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာန၏ ကကိျုတင ခ င့် ပပျုချက ကိ ု

 ယူ မည ။  

၂၅။ စ ်းပ ာ်းပဖစ မဟုတ သည့်  မိမိသုံ်း၊ လယ ယာလုပ ငန ်းသုံ်း သုိို့မဟုတ  ငါ်းဖမ ်း 

လုပ ငန ်းသုံ်းအတ က  သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်းကို သစ ရတာဥပရေ ပုေ မ ၁၇ အ  

ဝန ကက ်းဌာနက သတ မှတ ထာ်းသည ့် အရ အတ က ထက  မရကျာ လ န ပါက သစ ရတာ 

ဦ်းစ ်းဌာန၏ ကကိျုတင ခ င့် ပပျုချက ကို  ယူ န မလုိဘွဲ ထုတ ယနူိုင သည ။ သုိို့ရသာ  

အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့သည  ငမျိုွဲ့နယ သစ ရတာအ ာ ှိမှတစ ဆင ့် ခရိငု သစ ရတာအ ာ ှိ 

ထံသုိို့ သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်း ထုတ ယူသည ့် အရသ်းစတိ  အစ  င ခံစာကို တစ ပတ  

အတ င ်း တင ပပ မည ။ ငမျိုွဲ့နယ အတ င ်း ရ  ွဲ့ရပပာင ်းပခင ်းကိ ု မူလထုတ ယူမှု မှတ တမ ်း 

တ င  ရ ်းသ င ်းရဖာ ပပထာ်း မည ။ 

၂၆။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ သုိို့မဟတု  အဖ ွဲွဲ့ဝင မျာ်းက မိမိကိယု ပုိင  အသုံ်းပပျု န  

ထုတ ယရူသာ သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်းရပေါ်တ င  အခ န ရင  ကင ်းလ တ ခ င့် ပပျုသည ။ 

ခါ်းလည  လုံ်းပတ  တစ ဖ ပ္နငှ့် အထက  တိုင နငှ့် သစ လုံ်းမျာ်းပဖစ ပါက သစ ရတာဦ်းစ ်း 

ဌာနက အခ န လ တ တံဆိပ  ရိကု မှတ ရပ်း မည ။ 

၂၇။ ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်းကို မိမိရကျ်း ာွ 

အတ င ်း ရကျ်း ာွရနသူမျာ်း အသုံ်းပပျု န  သင ့်တင ့်ရသာ ရဈ်းပဖင ့် ရ ာင ်းချနိငု သည ။ 

ယင ်းသစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်း ရ ာင ်းချပခင ်းပဖင ့်   ိှရင သည  သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနမှ 

သတ မှတ ထာ်းရသာ အခ န အခကင ်းလ တ ခ င ့်  ိှမည  ပဖစ ရသာ လည ်း ထုိသုိို့ ရ ာင ်းချ 

 န  ထုတ လုပ ပခင ်းကုိ စ ်းပ ာ်းပဖစ  ထုတ ယူမှုအပဖစ  သတ မှတ သည ။ ခါ်းလည  လုံ်းပတ  

တစ ဖ ပ္နှင့် အထက  တိငု နှင့်  သစ လုံ်းမျာ်းပဖစ ပါက သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနက အခ န လ တ  

တံဆိပ  ရိုက မှတ ရပ်း မည ။ 

၁ ၆ 



 
 

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. 
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၂၈။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့သည  ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာထ က  

ပစစည ်းမျာ်းကို ရကျ်း ာွပပင ပသုိို့ ရ ာင ်းချနိငု သည ။ ဤသုိို့ ရကျ်း ာွပပင ပသုိို့ သစ ရတာ 

ထ က ပစစည ်းမျာ်း သယ ယရူ ာင ်းချ ာတ င  သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာနနှင့်  သက ဆုိင  ာဌာန 

အဖ ွဲွဲ့အစည ်းမျာ်းမှ သတ မှတ ထာ်းရသာ အခ န အခမျာ်းကို ရပ်းရဆာင  မည ပဖစ ငပ ်း 

ထုိသုိို့ရ ာင ်းချ န  ထုတ လုပ ပခင ်းကုိ စ ်းပ ာ်းပဖစ  ထုတ ယမူှုအပဖစ  သတ မှတ သည ။ 

ခါ်းလည လုံ်းပတ  တစ ရပနငှ့် အထက  တိငု နငှ့် သစ လုံ်းမျာ်းပဖစ ပါက သစ ရတာဦ်းစ ်း 

ဌာနက သ ်းပခာ်းအရကာက တဆိံပ ပပဌာန ်း၍ ရိုက မှတ ရပ်း မည ။ 

၂၉။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့သည  ဖေသခပံပ္ည်သူ အစအု   ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျားမ  

ထ က်ရ ိဖသာ သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်းကို ပပည တ င ်း၊ ပပည ပရစျ်းက က မျာ်းသုိို့ 

သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာန၏ သတ မှတ ချက မျာ်းနှင ့်အည  သယ ယပုိူို့ရဆာင ခ င့် နငှ ့် ရ ာင ်းချ 

ခ င ့်  ှိသည ။ 

၃၀။ ရေသခံပပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင သစ ရတာ အသုံ်းပပျုသူအဖ ွဲွဲ့မျာ်း အချင ်းချင ်း 

စ ်းပ ာ်းရ ်းဆုိင  ာကိစစမျာ်း ထိရ ာက စ ာရဆာင  ွက နိငု  န  (ဥပမာ-သစ ရတာထ က  

ပစစည ်းမျာ်း ထုတ လုပ  ာတ င  ပုိမုိထိရ ာက စ ာ လုပ ရဆာင နိငု  န နှင ့် တန ဖုိ်းပမြှင ့်ပစစည ်း 

မျာ်းအပဖစ  ထုတ လုပ နိငု  န ) အသင ်းအဖ ွဲွဲ့မျာ်းအပဖစ  လ တ လပ စ ာ ဖ ွဲွဲ့စည ်းနိငု သည ။ 
 

အခန ်း (၁၅) 

 န့်ပံုရင  

၃၁။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ပုိင ဆိငု ရသာ  န ပုံရင ကို ရအာက ပါအတိုင ်းစ မံခန ို့ခ ွဲ မည - 

(က) မည သည ့်ဝင ရင ကိုမဆုိ ဘဏ စာ င ်းဖ င ့်၍ အပ နှထံာ်း မည ။ 

(ခ) ဘဏ စာ င ်းကို အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ ဥကကဋ္ဌ၊ အတ င ်းရ ်းမှ ်းနှင ့် ဘဏ္ဍာ 

ရ ်းမှ ်းတိုို့တ ွဲ၍ ဖ င ့်လှစ ထာ်း ှ ိမည ပဖစ ငပ ်း အနည ်းဆုံ်းနစှ ဦ်းမှ လက မှတ  

ရ ်းထုိ်း ရဆာင  ွက နိငု ရသာ ဘဏ စာ င ်းအပဖစ  ထာ်း ှိ မည ။ 

(ဂ) ဘဏ္ဍာရ ်းမှ ်းသည   န ပုံရင   ှိပခင ်း၊  သုံ်းစ ွဲပခင ်းတိုို့နှင ့် စပ်္လျဉ်ျား၍ 

တိကျစ ာ စာ င ်းပပျုစုထာ်း ှိ မည ။ 

၁ ၇ 



 
 

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.  
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(ဃ) ဘဏ္ဍာရ ်းမှ ်းသည  အဖ ွဲွဲ့ပိငု  န ပုံရင အနက  စ မံခနို့ ခ ွဲမှုရကာ မတ ၏ 

အဆံု်းအပဖတ ပဖင ့် သင ့်ရလျာ ရသာရင ရကက်းပမာဏကို လက ဝယ ထာ်း 

 ှိ၍ ယင ်းပမာဏထက ပုိရသာ  န ပုံရင ကို ဘဏ တ င  အပ နှထံာ်း ှိ မည ။ 

(င) ဘဏ္ဍာရ ်းမှ ်းသည  ရင စာ င ်း ငှ ်းတမ ်းကို စ မံခနို့ ခ ွဲမှုရကာ မတ ၏ 

အစည်ျားအဖေျားကျင်ျားပ္သည ် အခါတ ိုင်ျားတ  င် တ င်ပပ္ရမည်ပ စ်ပပ္ ျား အသုံ်းပပျု 

သူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့သိိုု့ ရပခာက လလ င  တစ ကကိမ  တင ပပအစ  င ခံ မည ။ 

(စ)  န ပုံရင မျာ်းကို အသုံ်းပပျုသူအဖ ွဲွဲ့ဝင မျာ်း၏ ဆနဒအ  အဖ ွဲွဲ့ဝင မျာ်း၏ 

ဝင ရင အပဖစ  လည ်းရကာင ်း၊ ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ ဖ ံွဲ့ငဖိျု်းရ ်း 

အစ အစဉ မျာ်းတ င  လည ်းရကာင ်း၊ လှည့် ပတ  န ပုံရင အပဖစ  လည ပတ  

နိုင  န လည ်းရကာင ်း၊ သစ ရတာစိကု ခင ်းမျာ်း တည ရထာင ပခင ်း 

သုိို့မဟုတ  သစ ရတာထ က ပစစည ်း အရပခခရံသာ စ ်းပ ာ်းရ ်းလုပ ငန ်းမျာ်း 

လုပ ကိငု  န  ပပန လည  င ်းနှ ်းပမြှျုပ နှပံခင ်းအတ က လည ်းရကာင ်း ပပန လည  

ခ ွဲရဝနိုင သည ။ 

(ဆ)  န ပုံရင ထည ့်ဝင ပခင ်းနှင ့် အကျျို်းအပမတ ခ ွဲရဝပခင ်းကုိ အုပ်္ချြုပ်္လုပ်္ကိငု်  

မှုစ မံချက်တ င  ရဖာ ပပထာ်းသည့် အချျို်းအတိုင ်း ထည ့်ဝင ပခင ်း၊ ခ ွဲရဝပခင ်း 

ရဆာင  ကွ  မည ။ 
        

အခန ်း (၁၆) 

ရစျ ်းနှုန့််းသတ ့်မှတ ့်ငခင့််း 

၃၂။ ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင သစ ရတာမှ ထ က  ိှသည ့် သစ ရတာထ က ပစစည ်း 

မျာ်းကို ကာလရပါက ရစျ်းနှုန ်းပဖင ့် လ တ လပ စ ာရ ာင ်းချနိငု သည ။ 

 

 

 

 

၁ ၈ 



 
 

(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.  
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အခန ်း (၁၇) 

အရ ာင့််းရင ပစာ မျ ာ ်း 

၃၃။ အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့သည် ရေသခံပပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာမှ ရ ာင ်းချ 

သည ့် သစ ရတာထ က ပစစည ်းအာ်းလုံ်းအတ က  အသုံ်းပပျုမည့်  အရ ာင ်းရပပစာမျာ်းကိ ု

ဖ ပပ္စာအမ တ၊် စာအုပ်္အမ တမ်ျာျား ပ္ါေင်သည ် သတ မှတ ထာ်းရသာ ဖ ပပ္စာကို ပုံ္စ-ံဃ 

ပ င  ်သက် ုိင်ရာ ခရ ိငု်သစဖ်တ ာဦ ျားစ ျား ဌာနတ  င် မ တ ်ပုံ္တင်ပပ္ ျား ထုတ ရပ်း မည ။ 

၃၄။ ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင သစ ရတာမှ ရ ာင ်းချသည ့် သစ ရတာထ က  

ပစစည ်းအာ်းလုံ်းအတ က  အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့က အရ ာင ်းရပပစာမျာ်းထုတ ရပ်း မည ။ 

၃၅။ ငမျိုွဲ့နယ ပပင ပသုိို့ သယ ယူမည ့် သစ ရတာထ က ပစစည ်းအတ က  အရ ာင ်းရပပစာ 

မျာ်းကို မူရင်ျား၊ ပ္ထမမူရင်ျားခ  ၊ ေတု ိယမူရင်ျားခ   သုံ်းစံုပပျုစု၍ ဝယ ယူသူအာ်း မူရင်ျားနငှ ့် 

ငမျိုွဲ့နယ သစ ရတာအ ာ ှအိာ်း ေုတယိ မူရင်ျားခ   တစ စံစု ရပ်းငပ ်း ကျန ပ္ထမ မူရင်ျားခ   

တစ စံကုိ ု စ မံခနို့ ခ ွဲမှုရကာ မတ ၏ လက ခအံပဖစ  ထာ်း ှိ မည ။ သစ နှင့် တိုင မျာ်း 

ပဖစ ပါက သစ ရပေါ်တ င  ရိကု မှတ ထာ်းရသာ သစ ရတာဦ်းစ ်းဌာန၏ တံဆိပ အမတှ  

အသာ်းကို အရ ာင ်းဖ ပပ္စာဖပ္ေါ်တ င ် မင်ပ င်  ရိကု မှတ  ရဖာ ပပရပ်း မည ။ 

၃၆။ ငမျိုွဲ့နယ အတ င ်း သယ ယူမည ့် သစ ရတာထ က ပစစည ်းမျာ်းအတ က  အရ ာင ်း 

ရပပစာမျာ်းကို မူရင်ျား၊ ပ္ထမမူရင်ျားခ  နှစ စံုပပျုစု၍ ဝယ ယသူူအာ်း မူရင်ျားတစ စံရုပ်းငပ ်း 

ကျန ပ္ထမမူရင်ျားခ   တစ စံုကို စ မံခန ို့ခ ွဲမှုရကာ မတ ၏ လက ခံအပဖစ ထာ်း ှိ မည ။ 

 

အခန်ျား (၁ ၈) 

ပေ သခ ပ ည်သူအစ အဖ  ွဲ့ ှိ င်သစ်ပတ ထ က် စစည်ျားမျ  ျား သယယ် ူပရ ွဲ့ပပ  င ်ျားခ င်  

၃ ၇။ ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင ် သစ်ဖ တာထ က်ပ္စစည်ျားမျာျားကို သက်  ုိင်ရာ 

အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့၏ အဖရာင ်ျားဖပပ္စာပ င်  ပမြိုွဲ့ နယ ်အတ  င်ျား သယယ်ဖူ ရ ွဲ့ဖ ပပ္ာင်ျား 

နိုင်သည်။ 

၁ ၉ 



 
 

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.  
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၃ ၈။ ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင ် သစ်ဖ တ ာထ က်ပ္စစည်ျားမျာျားကို ပပ္ည်တ င်ျား၌ 

ပမြိုွဲ့ နယ ်ဖကျာ်၍ သယယ် ူဖ ပပ္ာင်ျားဖ ရ ွဲ့ လုိလ င် သစဖ် တာဥ ပ္ဖေအရ ဖ မ ာစာပ င်  

သယ ်ယဖူ ရ ွဲ့ ဖ ပပ္ာင်ျားရမည်။ သုိ ရာတ  င် ဖေသခပံပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပ္ိငု်သစဖ်တ ာလုပ်္ငန် ျား 

မ  ထ က်ရ ိပခင်ျား မဟတု ်သည  ် သစ်ဖတ ာ ထ က်ပ္စစည်ျားမျာျားန င် အတူတ  ၍ သယ်ယူမည် 

 ုိပ္ါက ယင်ျားပ္စစည်ျားကုိ တရာျားေင်ပုိ္င် ုိင်ဖကကာင်ျား အဖထာက်အထာျားမျာျားန င် တ က  

ပမြိုွဲ့ နယ ်သစ်ဖတာအရာရ ိထံ အသိဖ ပ္ျားတင်ပပ္ရမည်။ သက ုိ်င်ရာ ပမြိုွဲ့နယ ်သစဖ်တ ာ 

အရာရ ိသည် အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ ၏ မူရင်ျားအဖ ရာင်ျားဖ ပပ္စာအာ ျား အဖ ထာ ကအ်ထာျား 

ပပ္ြု၍ သယ ယူမည ့်သစ ရတာထ က ပစစည ်းအတ က  လုပ ထုံ်းလုပ နည ်းနှင့် အည  ရမ ာစာ 

ကို ထုတ ရပ်း မည ။ 

 

အခန ်း(၁၉) 

တ ာ ်းငမစ့်ချက့်မျာ ်း 

၃၉။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ သုိို့မဟတု  အဖ ွဲွဲ့ဝင သည  ရေသခပံပည သူ အစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  

သစ ရတာလုပ ငန ်းနှင့်  စပ လျဉ ်း၍ ရအာက ရဖာ ပပပါ တာ်းပမစ ချက မျာ်းကို မပပျုလုပ  - 

(က) ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာအတ က  ခ င ့်ပပျုရပမကို အုပ ချျုပ  

လုပ ကိငု မှုစ မံချက ၌ ရဖာ ပပထာ်းသည ့်ကစိစမျာ်းမှလ ွဲ၍ အပခာ်းကိစစ ပ  

မျာ်း/ လုပ ငန ်းမျာ်း အတ က အသုံ်းပပျုပခင ်း၊ 

(ခ) ရေသခံပပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာအာ်း ရ ာင ်းချပခင ်း၊ ငှာ်း မ ်းပခင ်း၊ 

ဖပ္ါင်န ံပခင်ျား၊ လွှ ဖပ ပ္ာင်ျားပခင်ျား၊ လ  ေါနျ်ားပခင်ျား၊ 

(ဂ) သတတျု၊ ရကျာက ၊ သွဲ၊ ပ ျုန ်းနှင့်  သယံဇာတ တူ်းရဖာ ပခင ်း၊  

(ဃ) ရေသခပံပည သူ အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာ တည ရထာင ထိန ်းသိမ ်းရ ်း 

လုပ ငန ်းနှင့်  သက ဆုိင ပခင ်းမ ှိရသာ အခိုင အမာအရဆာက အအံုမျာ်း 

ရဆာက လုပ ပခင ်း သုိို့မဟတု  ဝင ရ ာက ရနထုိင ပခင ်း၊ 

(င) တည ဆွဲဥပရေမျာ်းအ  နိုင ငံရတာ မှ တာ်းပမစ ကနို့ သတ ထာ်းရသာ 

သ ်းနှံနငှ့်  အပင အမျျို်းအစာ်းမျာ်းစိုက ပျျို်းပခင ်း။ 

၂၀ 



 
 

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.  
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အခန ်း (၂၀) 

အရ ်းယ ူငခင့််း 

၄ ၀။ ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင် သစ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျား ုိင် ရာ ညွှန်ကကာျားချက်မျာျား၊ 

စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမျာျား၊ အုပ်္ချြုပ်္လုပ်္ကိငု်မှုစ မံချက်ပ္ါ  စည်ျားကမ်ျားချက်မျာျားန င်  

သစ်ဖတ ာဦ ျားစ ျားဌာနက အခါအာ ျားဖ လျာ်စ ာထုတ ်ပပ္နဖ် သာ အမနိ် ၊ ညွှန်ကကာျားချကန် င်  

လုပ်္ထုံျားလုပ်္နည်ျားမျာျား၊ ဖ ာင်ရွကခ် င် လက်မ တ ်ပ္ါ တ ာျားပမစခ်ျက်တစ်ရပ်္ရပ်္ကိ ု

ချြိုျားဖ ာကပ်္ါက ဖေသခံပပ္ည်သူ အစုအ   ွဲ့ပုိ္င်သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားကုိ ပ္ယ် ျက်သည်အထိ 

အဖရျားယူပခင်ျားခံရမည်။ 

၄၁။ သစ ရတာဥပရေ၊ နည ်းဥပရေမျာ်းပါ ပပဌာန ်းချက  တစ စံတုစ  ာကို ရဖာက  

ဖျက ကျ ်းလ န ပါက ယင ်းဥပရေတ င  သတ မှတ ထာ်းရသာပပစ ေဏ မျာ်းကိုကျခံ မည ။ 

 

အခန ်း (၂၁) 

 ယ ်ဖျ က်ပခင်ျား 

၄ ၂။ သစ်ဖတ ာနယဖ် ပမပပ္င်ပ္တ  င် တ ညဖ် ထာင်ထာျားဖ သာ ဖ ေသခံပပ္ည်သူ အစ ု

အ   ွဲ့ပုိ္င်သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျားအာျား အုပ်္ချြုပ်္လုပ်္ကုိင်မှုစ မံချက်ပ္ါအတုိင်ျား ဖ ာင်ရွက်ပခင်ျား 

မရ ိ၍ပ စ်ဖစ၊ ဖ ာင်ရွက်ခ င် လက်မ တ်ပ္ါ တာျားပမစ်ချက်တစ်ရပ်္ရပ်္ကုိ ချြိုျားဖ ာက်၍ပ စဖ်စ၊ 

အသုံျားပပ္ြုသူအ   ွဲ့ေင်မျာျားမ   က်လက်ဖ ာင်ရကွ်ရန်  နဒမရ ိ၍ တ င်ပပ္လာလ င် 

ပ စဖ် စ ဖ  ာင်ရွကခ် င် ကို ပ္ယ ် ျက်ပပ္ ျား သစဖ်တ ာဦ ျားစ ျားဌာနသည် ကကိြုျားပပ္ငက်ာက ယ် 

ဖ တာအပ စ ်    ွဲ့ စည်ျားပခင်ျား သုိ မဟုတ ် သစဖ်တ ာဦ ျားစ ျားဌာနမ  စ မံခန ်ခ  ပုိ္င်ခ င် ရ ဖိ သ ာ 

ဖ ပမအပ စ် ဖ ပပ္ာင်ျားလ ဖ  ာ င်ရကွ်ရန ်ဥ ပ္ဖ ေန င် အည   ကလ်က် ဖ  ာင်ရွကရ်မည်။  

၄၃။ သစ်ဖတ ာနယဖ် ပမတ  င ် တ ညဖ် ထာင်ထာျားဖ သာ ဖ ေသခပံပ္ည်သူ အစအု   ွဲ့ 

ပုိ္င်သစ်ဖတ ာ လုပ်္ငန်ျားအာျား အုပ်္ချြုပ်္လုပ်္ကိငု်မှုစ မံချက်ပ္ါအတ ိငု်ျား ဖ  ာင်ရွကပ်ခင်ျား 

မရ ိ၍ပ စဖ် စ၊ ဖ  ာင်ရွကခ် င် လက်မ တ်ပ္ါ တ ာျားပမစခ်ျကတ် စ်ရပ်္ရပ်္ကိ ု ချြိုျားဖ ာက်၍ 

ပ စဖ် စ၊ အသုံျားပပ္ြုသူအ   ွဲ့ေင်မျာျားမ   က်လက်ဖ ာင်ရကွရ်န ်  နဒမရ ိ၍ တ င်ပပ္လာ 

လ င်ပ စ်ဖစ ဖ  ာင်ရွကခ် င် ကို ပ္ယ ် ျက်ပပ္ ျား မူလသစဖ်တ ာနယဖ် ပမ သတ ်မ တ ်ချက် 

အတ ိငု်ျား တ ည်ရ ဖိ စရမည်။ 

၂၁ 



 
 

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. 
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အခန ်း (၂၂) 

မှတ ့်တ မ့််းမျာ ်း 

၄၄။ စ မံခနို့ ခ ွဲမှုရကာ မတ  အတ င ်းရ ်းမှ ်းသည  အုပ ချျုပ လုပ ကိုင မှုစ မံချက တ င  

ပါ ှိသည ့် သက ဆုိင  ာ ရနောက ဆက တ ွဲပုံစမံျာ်းတ င  စိုက ပျျို်းပခင ်း၊ ပပျုစပုခင ်း၊ 

ထုတ လုပ ပခင ်းနှင ့် အကျျို်းအပမတ ခ ွဲရဝပခင ်းစသည ့် လုပ ငန ်းမျာ်းနှင ့် စပ လျဉ ်း၍ 

မှတ တမ ်းအပပည ့်အစံကုို ပဖည ့်သ င ်း မည ။ 

၄၅။ ငမျိုွဲ့နယ သစ ရတာအ ာ ှနိှင ့် ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှတိိုို့သည  ရေသခပံပည သူ 

အစုအဖ ွဲွဲ့ပိငု သစ ရတာလုပ ငန ်းနှင ့် မှတ တမ ်းမျာ်း စစ ရဆ်းပခင ်းကို (၃)လတစ ကကိမ  

ရဆာင  ွက ငပ ်း လုိအပ ချက မျာ်းကို အကကံရပ်းပခင ်း၊ ပပျုပပင ရစပခင ်းမျာ်း ရဆာင  ွက  

 မည ။ 

 

အခန ်း (၂၃) 

ရေ သခံငပည့်သူအစုအဖ  ွဲ့ပိငု့်သစ့်ရတာ လုပ့်ငန့််း တ ို်းတ က့်မှုအစ  င့်ခံစာ မျ ာ ်း 

၄၆။ အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့၊ စ မံခန ို့ခ ွဲမှုရကာ မတ သည  ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပုိင  

သစ ရတာ လုပ ငန ်းမျာ်းနှင ့် စပ လျဉ ်း၍ ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင သစ ရတာလုပ ငန ်း 

တ ိုျားတက်မှု အစ  င ခစံာကို ပုံစံ-င ပါ သတ မှတ ချက မျာ်းနှင ့်အည  ပပျုစ၍ု ငမျိုွဲ့နယ  

သစ ရတာအ ာ ှိမှ တစ ဆင ့် ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှိထံ ဘဏ္ဍာနှစ ကုန ဆုံ်းငပ ်း နှစ လ 

အတ င ်း တင ပပ မည ။ 

၄၇။ ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှသိည  အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ ဥကကဋ္ဌက တင ပပရသာ 

တို်းတက မှု အစ  င ခစံာနငှ့်  ယင ်းအရပေါ် မိမိသုံ်းသပ ချက ၊ အကကံပပျုချက မျာ်းနှင ့်အတူ 

ပပ္ည်ဖထာင်စုနယဖ် ပမ ဖ နပပ္ည်ဖတ ာ် သုိို့မဟတု  တိငု ်းရေသကက ်း သုိို့မဟုတ  ပပည နယ  

သစ ရတာအ ာ ှိမှ တစ ဆင့်  ညွှန ကကာ်းရ ်းမှ ်းချျုပ ထံသုိို့ ဘဏ္ဍာရ ်းနှစ ကုန ဆုံ်းငပ ်း 

သုံ်းလအတ င ်း တင ပပ မည ။ ခရိုင သစ ရတာအ ာ ှိ၏ သုံ်းသပ ချက ကို အသုံ်းပပျုသူ 

မျာ်း အဖ ွဲွဲ့သိိုု့ အသိရပ်း မည ။ 

၂၂ 



 
 

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 Director-
General 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.  
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အခန ်း(၂၄) 

အရထ ရထ  

၄ ၈။  သယံဇာတန င ်သဘာေပ္တ်ေန်ျားကျင်ထိန်ျားသိမ်ျားဖရျားေန်ကက ျားဌာန၊ ပပ္ည်ဖထာင်စု 

ေန်ကက ျားရုံျား၏ ၂၀၁၆ခုန စ်၊ ဩဂုတ်လ(၁၆)ရက်စ  ပ္ါ အမိန ်ဖကကာ်ပငာစာအမ တ် (၈၄/၂၀၁၆)ပ င  ်

ထုတ်ပပ္န်ခ  ဖသာ ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပုိ္င်သစ်ဖတာလုပ်္ငန်ျား ုိင်ရာ ညွှန်ကကာျားချက် 

မျာျားကိ ု ယ ခုထုတပ်ပ္နဖ် သာ ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိငု ် သစ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျား ုိင်ရာ 

ညွှန်ကကာျားချက်မျာျားပ င  ်လွှမ်ျားမုိ ျားပ္ယ ် ျက်လုိကသ်ည်။  

 

 

 

 

ပုံ(အုန ်းဝင ်း) 

ပပည ရထာင စုဝန ကက ်း 

သယံဇာတနှင ့်သဘာဝပတ ဝန ်းကျင ထနိ ်းသိမ ်းရ ်းဝန ကက ်းဌာန 

ပပည ရထာင စုသမမတပမန မာနိငု ငရံတာ အစို်း  

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၃ 



 
 

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  
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ပုံ္စ-ံက 

ပပ္ည်ဖထာင်စုသမမတ ပမနမ်ာနိငု်ငဖံ တာ်အစိုျားရ 

သယံဇာတနငှ ့် သဘာဝပတ ဝန ်းကျင ထိန ်းသိမ ်းရ ်းဝန ကက ်းဌာန 

သစ်ဖတ ာဦ ျားစ ျားဌာန 

ပေ သခ ပ ည်သူအစ အဖ  ွဲ့ ှိ င်သစ်ပတ လ  ်ငန်ျားပ  င်ရွက် ခ င ် 

စာအမ တ ်၊ 

ရကစ်  ၊ 

မ တစ် င်  ပမြိုွဲ့ နယ ်သစဖ် တာအရာရ …ိ………….ပမြိုွဲ့ နယ ်

သုိ  

လက်ဖထာက်ညွှန်ကကာျားဖ ရျားမ  ျား  

သစ်ဖတ ာဦ ျားစ ျားဌာန 

-----------------ခရိုင ်  

----------------ပပ္ညဖ် ထာင်စုနယ ်ဖပမဖနပပ္ညဖ် တာ်/တ ိုင်ျားဖေသကက ျား/ ပပ္ည်နယ ် 

အဖ ကကာင ်ျားအရာ။ ပေ သခ ပ ည်သူ အစ အဖ  ွဲ့ ှိ င ်သစ်ပတ လ  ်ငန်ျား ပ  င ်ရွက်ခ င ် 

ပလ  က်ထ ျားပခင်ျား 

၁ ။ အဖ ကကာင ်ျားအရာပ္ါကိစစန င ်ပ္တ ်သက်၍-----------------ပမြိုွဲ့ နယ-်------------- 

ဖ ကျျားရာွမ  အိမ်ဖ ထာင်စ(ု )စုပ္ါေင်သည  ် အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့သည ် ဖ အာက်ဖ ာ်ပပ္ပ္ါ 

ဖ နရာတ  င ် ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့ပ္ိငု်သစဖ်တ ာ လုပ်္ငန်ျား ုိင်ရာ ညွှန်ကကာျားချကန် င်  

အည  ဖေသခပံပ္ည်သူ အစုအ   ွဲ့ပ္ိငု ် သစ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျား ဖ ာင်ရွကလုိ်ပ္ါဖ သာဖ ကကာင ် 

ခ င ်ပပ္ြုဖ ပ္ျားနိငု်ပ္ါရန ်ဖ ပမပုံ္န င  ်တ က  ပူ္ျားတ   တင်ပပ္ ဖ လ ာကထ်ာျား အပ္ပ်္ါသည်။ 

 (က) ပမြိုွဲ့ နယ ်----------------------------------------------- 

 (ခ) ဖ ကျျားရာွ ---------------------------------------------- 

 (ဂ) တ ညဖ် နရာ(သစ်ဖတ ာနယဖ် ပမ/------------------------- 

  အစိုျားရစ မံခန ်ခ  ပုိ္င်ခ င ်ရ ဖိ 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 .……… ..  
T hrough t he  T ownshi p Fore st Offi c e r,  …… ………..T ownshi p  
To  

Assistant Director  
Forest Department  
…… …… ….. Di stri ct  
…… …… ….. 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 
(…… .) h ouse ho lds  of …… …… ….vi llage , … …… …… …T ownshi p, 
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) နယဖ် ပမလာျားရာ ဖ ပမာက ်  ---------------------------------- 
     အဖ ရ ွဲ့    --------------------------------- 
     ဖ တာင ်   --------------------------------- 
     အဖ နှာက-်---------------------------------- 
 (င) ဧရယိ ာ----------------------------------------------------- 
 (စ) သစ်ဖတ ာအမျြိုျားအစာျား/-------------------------------------- 
  ဖ ပ္ါက်ဖရာက်သည ်အပ္င်မျာျား--------------------------------- 
 ( ) ဖ ပမပုိ္င် ုိင်မှု--------------------------------------------------  
 ( ဇ ) အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့တ င် ပ္ါေင်သူမျာျားမ ာ ဖအာက်ပ္ါအတုိင်ျား ပ စ်ပ္ါသည်- 

စ ဉ် အမည ် အဘ အမည ် န ိုင်ငံ သာျားစ ိစ စ ်ဖရျား က တ်ပပ္ ာျားအမ တ်  ဖန ရပ္ ်လိပ္်စ ာ  လက ်မ တ် 

(၁) 
(၂) 
(၃) 
(၄) 
(၅) 
(၆) 
(၇) 
(၈) 
(၉) 
(၁ ၀) 

၂။ ဖ လ ာက်ထာျားသည ်အတ ိုင်ျား ခ င ်ပပ္ြုပ္ါက အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ သည ်သစ်ဖ တာ 

ဥ ပ္ဖေ၊ နည်ျားဥ ပ္ဖေမျာျား၊ ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတ ာ လုပ်္ငန်ျား ုိင်ရာ 

ညွှန်ကကာျားချက်မျာျားန င  ်စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမျာျားကိ ုတ ိကျစ ာလုိကန်ှာ၍ ဖ ကျျားရာွလူထု  

ဖ ရရ ညအ်ကျြိုျားင ာ၊ ဖ ေသခပံပ္ည်သူ အစုအ   ွဲ့ပ္ိငု ်သစ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျား  ံွဲ့ပ ိြုျား တ ိုျားတ ကဖ် ရျား 

အတ  က ်အစ မ်ျားကုန ်စုဖ ပ္ါင်ျားဖ  ာင်ရွကရ်န ်ကတ ိပပ္ြုပ္ါဖ ကကာင ်ျား ဖ  ာ်ပပ္အပ္်ပ္ါသည်။ 
 

အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ ထုိျားပမ လက်မ တ-်------------------ 

အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ အမည-်------------------------ 

ရကစ်  ၊        ခုန စ်၊            လ၊       ရက။် 



 
 

(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. 
No. 

Name Father’s 
Name 

National 
Registration Card No. 

Address Signature 
 

(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  Ch airman  of  Use r Gr ou p … … …   
Date : Ye ar… … ., Month  … ., Day … … ..  



 
 

 ပုံ္စ-ံခ 

ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတ ာအုပ်္ချြုပ္လု်ပ်္ကိငု်မှုစ မံချက်  

ပ္ါေင်ရမည ်အဖ ကကာင်ျားအရာမျာျား 

၁ ။ နိေါန်ျား 

၂။ ရည်ရွယ်ချက ်

၃ ။ တ ညဖ် နရာန င ်အကျယ ်အေန်ျား 

၄ ။ ရာသ ဥတ ု(အပ္ခူျနိ်၊ မုိျားဖ ရချနိ်) 

၅။ ဖ ပမမျက်န ှာပပ္ငအ်ဖ နအထာျား 

၆။ ဖ ပမအမျြိုျားအစာျား 

၇။ လက်ရ ိသစ်ပ္ငဖ် ပ္ါက်ဖရာကမ်ှု အဖ ပခအဖ န  

   (လက်ရ ိသစ်ဖ တာသယ ံဇာတ ကိ ုသစ်မျြိုျားအလုိကဖ် ကာက်ယူမ တ ်တမ်ျားတ ငပ်ခင်ျား) 

၈။ သစ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျားဖ  ာင်ရကွ်ပခင်ျား 

 (က) သစ်ဖ တာစိုကခ်င်ျားတညဖ် ထာင်ပခင ်ျား 

 (၁) ပ္ျြိုျားဥယ ျာဉ ်တ ညဖ် ထာင်ပခင ်ျား 

 (၂) စိုကခ်င်ျားဖ ပမဖနရာ ပပ္ြုပပ္င်ပခင ်ျား 

 (၃) စိုကခ်င်ျားတ ညဖ် ထာင်ပခင ်ျား 

 (၄) ဖ ပ္ါင်ျားသင်ရ င်ျားလင်ျားပခင်ျား 

 (၅) မ ျားကာက ယ ်ပခင်ျား 

 (၆) ပပ္ြုစပု္ျြိုျားဖထာင်နည်ျားစနစ ်

  (ပ္င်ကျပ္်နှုတ်ပခင်ျား၊ ကိုင်ျားပ တ်ပခင်ျား၊ ငတု ်တက်ချွန်ပခင်ျား စသည်) 

 (၇) ခုတ်ပ္တ်သတ ်မ တ ်ပခင်ျား 

 (၈) ခုတ်လ  ပခင်ျား 

 (၉) ပ န ်ပ  ျားပခင်ျား 

 (ခ) သဘာေဖတ ာကိ ုထိန်ျားသိမ်ျားပ ပ္ြုစုပခင်ျား 

(၁) အနှာျားဖ ပ္ျားရနဖ်တ ာကိပုပ္ြုစပုခငျ်ား  



 
 

Form B 
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 

 

 

 



 
 

(၂) အစာျားထုိျားစိုကပ်္ျြိုျားရနဖ် နရာတ  င် သစ်ဖတ ာအသစတ် ညဖ် ထာင်ပခင်ျား 
(စိုကခ်င်ျားအသစ ်တ ညဖ် ထာငသ်ည ်အတိငု်ျား ဖ  ာင်ရကွ်ရန)် 

(၃)  ပပ္ြုစပု္ျြိုျားဖ ထာင်နည်ျားစနစ ်  
(၄) ခုတ်လ  ပခင်ျား  
(၅)  ပ န ်ပ  ျားပခင်ျား  

 ၉။ အသုံျားပပ္ြုသူအ   ွဲ့အတ  င်ျား စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမျာျား 
၁ ၀။ ဖ င ဖ ကကျားစ မံခန ်ခ  ပခင်ျား  
 (က) အသုံျားပပ္ြုသူမျာျား အ   ွဲ့အတ  င်ျား အကျြိုျားအပမတ ်ခ  ဖ ေမည ်စနစ ်
 ( ခ) အသုံျားပပ္ြုသူမျာျား အ   ွဲ့အတ  င်ျား အကျြိုျားအပမတ ်ခ  ဖ ေမည ်အချြိုျား 
 ( ဂ) ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျားတ  င် ပပ္နလ်ည်ထည ်ေင်မည ် 

အချြိုျား 
 (ဃ) ရေသခံပပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ဖ ံွဲ့ငဖျို်းရ ်းအစ အစဉ မျာ်းတ င ပပ္န်လည်ထည ်ေင်မည အ်ချြိုျား 
 ( င) လှည့် ပတ  န ပံုရင အပဖစ  သတ ်မ တ်မည  ်အချြိုျားန င  ်စနစ ်
 ( စ) သစ ရတာထ က ပစစည ်းအရပခခံစ ်းပ ာ်းရ ်းလုပ ငန ်းမျာ်း လုပ ကိုင  န  ပပန လည  

 င ်းနှ ်းပမြှျုပ နှံမည့် အချျို်း   
၁ ၁ ။ နိဂံုျား 
၁ ၂။ ဖ နှာက် ကတ်   မျာျား 
 (က) တ ညဖ် နရာပပ္ဖပမပုံ္ 
 (ခ) ပ္ါေင်ပ္င်ပပ္ဖ ပမပုံ္ 
 (ဂ) အုပ်္ချြုပ်္လုပ်္ကိငု်မှုပပ္ဖ ပမပုံ္ 
 (ဃ) အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ေင်တစ်ဦျားချင်ျားအလုိက် 

ဖပမဖနရာခ  ပခာျားပခင်ျားပပ္ဖပမပုံ္(လုိအပ်္ပ္ါက) 
 (င) အသုံျားပပ္ြုသူမျာျား အ   ွဲ့ေငတ် စဦ် ျားချင်ျားအလုိက ် ဖ ပမဖနရာခ  ဖေဖ ပ္ျားပခင်ျား 

စာရင ်ျား (လုိအပ်္ပ္ါက) 
 (စ) န စ်အလုိကဖ်  ာင်ရွကသ်ည်  လုပ်္ငန်ျားဖ ာင်ရွကမ်ှုအဖ ပခပပ္ဇယ ာျား 
 (၁) စိုကပ်္ျြိုျားပခင်ျားလုပ်္ငန်ျား 
 (၂) ပပ္ြုစပုခင်ျားလုပ်္ငန်ျား 
 (၃) ထုတ်လုပ်္ပခင်ျားလုပ်္ငန်ျား 
 (၄) အကျြိုျားအပမတ ်ခ  ဖ ေမှု  



 
 

(ii) Forest establishment in remuneration area 
 (Follow the steps for establishment of new forest 

plantation) 
(iii)  Cultural methods 
(iv) Felling 
(v) Distribution 

9.  Rules and regulations of User Group 
10. 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 

11. Conclusions 
12. 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 



 
 

ပုံ္စံ-ဂ 
ပပ္ည်ဖထာ င်စုသမမတပ မန်မာ နုိင်ငံ ဖတာ ်အစိုျား ရ 

သယ ံဇာ တန င ်သဘာ ေပ္တ်ေန်ျား ကျ င်ထိန်ျား သိမ်ျား ဖရ ျား ေန်ကက ျား ဌာ န 
သစ်ဖတာ ဦျား စ ျား ဌာ န 

 
 

       
လ  ်ငန်ျားပ   င်ရွက်ခ  င ်လက်မှတ် 

ဦျား/ဖေေါ် ……………… 
ဥကကဋ္ဌ 
…………………………  အသံုျား ပပ္ြုသမူျာ ျား အ   ွဲ့ 
…………………………  ဖကျ ျားရ ွာ 
…………………………  ပမိြုွဲ့နယ ်
…………. ခ ရိုင်၊……… ပပ္ည်ဖထာ င်စု နယ ်ဖပမ ဖနပပ္ည်ဖ တာ ် /တုိင်ျား ဖေသကက ျား/ပပ္ည်နယ ်။ 
၁။  သစ်ဖတာ ဥပ္ဖေ ပု္ေ်မ ၅၀ (ခ) န င ် ဖေသခ ံပပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပုိ္င် သစ်ဖ တာ လုပ်္ငန်ျား  ိုင်ရ ာ 
ညွှန်ကကာျား ချက ်မျာျား န င ်အည  ကျွ နု်ပ်္သည် လူကက ျား မင်ျား ပ္ါ (…. …)ဦျား ပ င  ်   ွဲ့စည်ျား ထာ ျား သည ် အသံုျား ပပ္ြုသူမျာ ျားအ   ွဲ့ကို 
ဖအာ က်ဖ ာ ်ပပ္ပ္ါ ဖနရ ာ ဖေသတ င် ဖေသခ ံပပ္ည်သူ အစုအ   ွဲ့ပုိ္င်သစ်ဖ တာ လုပ်္ငန်ျား ဖ ာ င်ရ ွကခ်  င ်ပပ္ြု၍ 
အ   ွဲ့ေင်မျာ ျား အပ စ် အပုိ္ေ် (၁) အပုိ္ေ်ခ   (င)တ င်ဖ ာ ်ပပ္ပ္ါ ရ  ိသည ် အသံုျား ပပ္ြုသူမျာ ျား အ   ွဲ့၏ စ မံအုပ်္ခ ျြု ပ်္မှု ဖအာ က် 
တ င် ထာ ျား ရ  ိလုိက်ပ္ါ သည်။ ဤလက်မ တ်အာ ျား ……. ခ ုန စ်. . ….. လ၊ …. .ရ က်ဖန တ င် အတည်ပပ္ြုခ   ဖသာ အုပ်္ခ ျြု ပ်္ 
လုပ်္ကိုင်မှုစ မံခ ျက ်ကိ ုအဖကာင်အထည်ဖ ာ ် ဖ ာ င်ရကွ် နုိင်ရ န် ထုတ်ဖပ္ျား ပခင်ျား ပ စ်ပ္ါ သည်။ 
 (က) ဖေသခ ံပပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပုိ္င်သစ်ဖ တာ ၏အမည် …………… ……………… . . …. .။ 

( ခ ) ဖေသခ ံပပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပုိ္င်သစ်ဖ တာ ၏တည်ဖနရ ာ …………………… ….…. …။ 
 (တစ်လက်မတစ်မုိင် ဖပမပုံ္ပူ္ျား တ  ) 
(ဂ) နယ ်နိမိတ် ဖပမာ က် ………………… ……………. …………………… … ……….။ 

အဖရ ွဲ့ ……………… ……………… ………………………… ……….။ 
ဖတာ င်……………………… ……… ………………………… ……….။ 
အဖနှာ က…်……. ………………… … …. ။(ဖလျား လက်မတစ်မုိင်ဖပ မပုံ္ပူ္ျား တ  ) 

 (ဃ) ဧရ ိယာ …………. . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . ။ 
 ( င ) အသံုျား ပပ္ြုသူမျာ ျား အ    ွဲ့၏ အ   ွဲ့ေင်မျာ ျား စာ ရ င်ျား 
  ………… ဖကျ ျားရ ွာမ …. . …. . ….( ပ္ါ) . .…. .ဦျား(စာရင်ျားအဖသျားစိတ်ပူ္ျားတ  ) 
၂။  ဖ ာ င်ရ ွကခ်  င် လက်မ တ်ထုတ်ဖပ္ျား သည် ဖန ………………… …………… …………. . ။ 
၃ ။ ဖ ာ င်ရ ွကခ်  င် လက်မ တ်သက်တမ်ျား ကန်ု ံုျား သည် ဖန   ………………… …..………..။ 

လက်မ တ်ထုတ်ဖပ္ျား သည ် သစ်ဖတာ အရ ာ ရ   ိ
     လက်မ တ်- 
     အမည်- 
     ရ ာ ထူျား- 
     ရ က်စ  - 

ရ ံုျားတ ံ ိပ္ ် အမ တ်စဉ် 



 
 

FORM-C  
The Government of the Republic of the Union of Myanmar 

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 
Forest Department 

 
 
 
 

Community Forestry Certificate 
Mr.  / Ms.  … … … … … .   
Chairperson  
… … … … … … … … .  U s er  Gr oup  
… … … … … … … … .  Village  
… … … … … … … … .  Tow ns hi p   

… … … … .  Distr ict …  the U n i on territ ory  (N ay Py i Taw ) R egio n/ St ate  
1. In accordance with section 50, sub-section (b) of the Forest Law and Community 
Forestry  instr uct ions,  I hereb y certify the U ser 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 … … … (m ap of 1:  15, 8 4 0 sc ale att ache d)  

(d) Area 
(e) List of User Group members 

From  … … . . … villag e, inc lu ding Mr.  /Ms. … … . .  a nd…. . persons 
(detailed list attached)) 

2.  Date o f iss ue o f Cert if icat e  … … … … … … … … … … … … …,  
3. Date of expiry of Cert if ica t e … … … … … … … … … … … … …,  

Certifying forest officer  
Signature -   … … … … … … … … . 
Name -      … … … … … … … … 
Designation -   … … … … … … … … 
Date -   … … … … … … … … 

Officer seal Sr. No. 



 
 

ဖ ကျာဘက ်

သက်တမ်ျားတ ှိ ျားပမ င် ပခင်ျား 

စဉ ်
သက်တမ်ျားတ ှိ ျားပမ င် ပ ျားသည်  

ရက်စ   

သက်တမ်ျား 

က န်   ျားသည် ပနေ့ 

ခ င် ပ ြုသည် အ ရ ရှှိ 

လက်မှတ ်နငှ် ပနေ့ စ   

    

 

    

 

    

 
 

တ ာ ်းငမစ့်ချက့်မျာ ်း 

အသုံ်းပပျုသူမျာ်းအဖ ွဲွဲ့ သုိို့မဟတု  အဖ ွဲွဲ့ဝင သည  ရေသခံပပည သူ အစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  

သစ ရတာလုပ ငန ်းနငှ့်  စပ လျဉ ်း၍ ရအာက ရဖာ ပပပါတာ်းပမစ ချက မျာ်းကို မပပျုလုပ  - 

(က) ရေသခပံပည သူအစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင  သစ ရတာအတ က  ခ င ့်ပပျုရပမကုိ 

အုပ ချျုပ လုပ ကိငု မှုစ မံချက ၌ ရဖာ ပပထာ်းသည ့် ကိစစမျာ်းမှလ ွဲ၍  

အပခာ်း ကိစစ ပ မျာ်း/ လုပ ငန ်းမျာ်းအတ က  သုံ်းစ ွဲပခင ်း၊ 

(ခ) ရေသခံပပည သူအစုအဖ ွဲွဲ့ပုိင သစ ရတာအာ်း ရ ာင ်းချပခင ်း၊ ငှာ်း မ ်း 

ပခင ်း၊ ဖပ္ါင်န ံပခင်ျား၊ လွှ ဖပ ပ္ာင်ျားပခင်ျား၊ လ  ေါနျ်ားပခင်ျား၊ 

(ဂ) သတတျု၊ ရကျာက ၊ သွဲ၊ ပ ျုန ်းနှင့်  သယံဇာတ တူ်းရဖာ ပခင ်း၊  

(ဃ) ရေသခပံပည သူ အစအုဖ ွဲွဲ့ပိုင သစ ရတာ တည ရထာင  ထိန ်းသိမ ်းရ ်း 

လုပ ငန ်းနှင့်  သက ဆုိင ပခင ်းမ ှိရသာ အခိုင အမာအရဆာက အအံ ု

မျာ်း ရဆာက လုပ ပခင ်း သုိို့မဟုတ  ဝင ရ ာက ရနထုိင ပခင ်း၊ 

(င) တည ဆွဲဥပရေမျာ်းအ  နိငု ငရံတာ မှ တာ်းပမစ ကနို့ သတ ထာ်းရသာ 

သ ်းနှံနငှ့်  အပင  အမျျို်းအစာ်းမျာ်းစိုက ပျျို်းပခင ်း။ 

 



 
 

Verso  
Extension 

Sr. 
No. 

Date of 
extension 

Date of 
expiry 

Signature and date of 
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.  

 



 
 

ပူ္ျားတ    

 

……….…..ဖ ကျျားရာွမ  …………..…..(ပ္ါ)……..ဦ ျားအသုံျားပပ္ြုသူအ   ွဲ့ေင်မျာျားစာရင်ျား 

စဉ ် အမည ် အဘအမည ်
န ှိ ငင် သ ျားစှိစစ်ပရျား 

ကတ ်ပ  ျားအမှတ ်
ပနရ ်လှိ ်စ  လက်မှတ ်

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

လက်မှတ ်ထ တ ်ပ ျားသည  ်သစ်ပတ အရ ရှှိ 

       လက်မ တ-် 

       အမည-် 

       ရာထူျား- 

       ရကစ်  - 

 

 

ဖ ာ င်ရွက ်ခ င် လက ်မ တ် အမ တ် စ ဉ် 

 



 
 

Attach 

Serial number of Community Forestry Certificate  

List of User Group members, from ……… village, including Mr. /Ms. ……….. 

and…….persons.  

Sr. No.  Name  Father’s 

Name  

National Registration 

Card number  

Address  Signature  

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

Certifying forest officer  

Signature -  …………………. 

      Name -  …………………. 

      Designation - ……….…………. 

      Date - ………………………. 

 

 



 
 

ပုံ္စ-ံဃ 

မူရင်ျား/ ထမမူရင်ျားခ  /ေ  တ ှိယ မူရင်ျားခ   

………….ပ ည်ပထ င်စ နယပ်ပမ ပနပ ညပ်တ  ်/တ ှိ င်ျားပေ သကက ျား/ပ ည်နယ ်၊ 

……………..ခရှိ င်၊………………မမှိြုွဲ့ နယ ်၊ 

………………….အသ  ျားပ ြုသူမျ  ျားအဖ  ွဲ့၏ပေ သခ ပ ည်သူအစ အဖ  ွဲ့  ှိ င်သစပ်တ   

လ  ်ငန်ျားမှ ပရ င်ျားချ သည် သစပ်တ ထ က် စစည်ျားအပရ င်ျား ပပ စ ၊ 

စာအုပ်္နံပ္ါတ-် ……..… ဖ ပပ္စာနံပ္ါတ-်….…..……. 

  ဖ န စ  -..…..……………..… 

ေယယ် ူသူအမည-်……….……………… 

ဖ နရပ်္- …………………….…………… 

စဉ ် အမျှိြုျားအမည ်
လ  ျား တ ်x 

ပြက်X ေ   

အလျ  ျား 

(ပ  ) 

အပရ 

အတ  က ်
ပရတ  က်     က ြပ  န ှုန်ျား သင ်ပင   

 

 

 

        

 

 အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ ထုိျားပမ လက်မ တ-်--------------- 

 အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ အမည ် ---------------- 
 

**မှတ ်ချက်။ ။ အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ဥကကဋ္ဌကိုယ်စာျား ဥကကဋ္ဌမ  တာေနဖ်ပ္ျားသူ စ မံ 
ခန် ခ  မှုဖ ကာ်မတ   အ   ွဲ့ေင်တစ်ဦ ျားက ဥကကဋ္ဌကိုယစ်ာျား လက်မ တ် 
ဖ ရျားထုိျားနိုင်သည်။ ဖ ပပ္စာတ  င် ဖ ရျားသ င်ျားရန် မလုံဖလာက်ပ္ါက 
စာမျက်န ှာ က်၍ သုံျားစ  ပခင်ျားမပပ္ြုရ။ ဖ နှာက်ထပ်္ ဖ ပပ္စာ 
တ စဖ် စာင် အသုံျားပပ္ြုဖ ရျားသာျားရမည်။ 



 
 

Form-D  
Origin/ Duplicate/ Triplicate 

… … the Union territory (Nay Pyi Taw) Region/ State,  
… … … …  Di s trict, … … … .. … Town s hi p 

Receipt of the forest… products sold by the User Group of 
… … … .Commu ni ty For e s t 

Book No. - … … … … … …             Receipt No. - … … … .. 
                                Date -… … … … ..  
Name of customer - … … … … … …… … .   
Address  - … … … … …… … … .  

Sr. 
No. 

Item Girth x 
Width x 

Thickness 

Length 
(feet) 

Quantity Unit Cubic 
feet 

Unit 
Price 

Total 

      
   
   
  
  
  

            

Signature of  the  Ch air man of  Use r Grou p … … … … … …   
Name of  the  Ch airman  of  Use r Gr ou p  … … … … … …   

 **Remarks  A management committee member may sign the 
rece i pt on be h alf o f t h e  ch airman wi th the  l atter’s  
prior approval. If a receipt is not enough, use another 
receipt. Attaching additional pages to the original 
receipt is prohibited. 



 
 

ပုံ္စ-ံင 

ပေ သခ ပ ည်သူအစ အဖ  ွဲ့ ှိ င ်သစ်ပတ လ  ်ငန်ျားတ ှိ ျားတ က်မှုအစ ရင်ခ စ  

ပ္ါေင်ရမည  ်အဖကကာင်ျားအရာမျာျား 

၁ ။ နိေါန်ျား 

၂။ ရည်ရွယ်ချက ်

၃ ။ အမည၊်တ ညဖ် နရာန င  ်အကျယ ်အေန်ျား 

၄ ။ သစ်ဖတ ာလုပ်္ငန်ျားဖ  ာင်ရကွ်ပခင်ျား 

(က) သစ်ဖတ ာစိကု်ခင်ျား 

( ၁ ) ဧရယိ ာ (သစ်မျြိုျားအလုိက)် 

( ၂) ဖ  ာင်ရွကပ်ပ္ ျားစ ျားမှုန င ် ရည်မ န်ျားချက် 

( ၃ ) စိုကခ်င်ျားအဖ ပခအဖ န သုံျားသပ်္ချက် 

(၄) ဖ အာင်ပမင်မှုရာခိငုန်ှုန်ျား၊ 

( ၅) ပ္ျမ်ျားမ အပမင ်၊ လုံျားပ္တ ်၊ ထုထည် 

(ခ) သဘာေဖတ ာ 

( ၁ ) ဧရယိ ာ 

( ၂) ပ္ါေင်ဖ သာ သစ်မျြိုျားမျာျား 

(၃) ပပ္ြုစပု္ျြိုျားဖထာင ်နည်ျားစနစ်မျာျား 

(၄) ဖ  ာင်ရွကပ်ပ္ ျားစ ျားမှုန င  ်ရည်မ န်ျားချက် 

(၅) ဖ တာအဖ ပခအဖ န သုံျားသပ်္ချက ်

၅။ ထုတ်ယူသည ်သစ/် သစ်ဖ တာထ က်ပ္စစည်ျားပ္မာဏ 

၆။ သစ/် သစ်ဖတ ာထ က်ပ္စစည်ျား ပ န ်ပ  ျားပခင်ျား 

(က) အ   ွဲ့အတ  င်ျား (ပ္မာဏ) 

(ခ) ဖ ကျျားရာွအတ  င်ျား (ပ္မာဏန င ရ်ဖင  ) 

(ဂ) ပပ္င်ပ္ (ပ္မာဏန င ်ရဖင ) 

(ဃ) အသုံျားပပ္ြုခ  သည  ်ဖပပ္စာအဖရအတ က်န င  ်ဖပပ္စာအလုိက် ဖရာင်ျားချခ  သည  ်

ပ္မာဏစာရင်ျား 
 



 
 

Form E 
Progress Report of Community Forestry 

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။ ရနပုံ်္ဖင  အဖ ပခအဖ န 

(က) န စ်စလက်ကျန ်

(ခ) ေင်ဖင / ထ က်ဖင  ရ င်ျားတမ်ျားစာရင်ျားချြုပ်္ 

(ဂ) အသုံျားပပ္ြုသူမျာျား အ   ွဲ့အတ  င်ျားဖ င ဖ ကကျား ုိင်ရာအကျြိုျားအပမတ ်ခ  ဖ ေမှု 

(ဃ) ဖ ေသခပံပ္ည်သူအစအု   ွဲ့ပ္ိုင်သစ်ဖတ ာလုပ်္ ငန်ျားတ  င ် ပပ္နလ်ည် ရင်ျားန  ျား 

ပမြှြုပ္န် ံမှု 

(င) ဖေသခံပပ္ည်သူအစုအ   ွဲ့   ံွဲ့ပ ိြုျားဖရျား အစ အစဉ်မျာျားတ င် ပပ္န်လည် ထည ်ေင်မှု 

(စ) လ ည ်ပ္တ ်ရန်ပုံ္ဖ င အပ စ ်လည်ပ္တဖ်  ာင်ရွကဖ် နမှု 

( ) သစ်ဖတာထ က်ပ္စစည်ျား အဖပခခံစ ျားပ္ ာျားဖရျားလုပ်္ငန်ျားမျာျား လုပ်္ကုိင်ရန် 

ပပ္န်လည်ရင်ျားန  ျားပမြှြုပ်္န ံ မှု 

၈။ အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့န င  ်အ   ွဲ့ေင်မျာျားအဖ ပခအဖ န 

၉။ အဖ ထ ဖ ထ  

၁ ၀။ နိဂံုျား 

 

အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏ ထုိျားပမ လက်မ တ-်--------- 

အသုံျားပပ္ြုသူမျာျားအ   ွဲ့ဥကကဋ္ဌ၏အမည-်-------------- 

ရကစ်  ၊          ခုန စ်၊            လ၊     ရက။် 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  7. Financial Statement  
(a)  Opening balance at the beginning of fiscal year  
(b)  Summary of incomes and expenditures  
(c)  Profit sharing within the User Group  
(d)  Reinvestment in the community forestry  
(e)  Reinvestment in community development programs  
(f)  Activities and status of revolving fund  
(g) Reinvestment in establishment of forest product-

based enterprises  
 8. Status of User Group and its members  
 9. Miscellaneous  
 10. Conclusions  

 
Signature of the Chairman of the Use r Gr oup … …… …… .  
Name of the Chairman of the Use r Gr oup   … ………… ….  
Date : Y e ar…… …….,M onth……… …… ., Day……… …..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


