
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ငု်င ံထတော်ံအစ ိုုးရ 

ကနဦိုးလ အုြ်ချက်စစတ်မ္်ိုးထကောက်ယူထရိုး၊ံြျက်စ ိုးဆ ုိုးရ ှုိုးမ္ှုံ 

အတည်ပြြုထရိုးနငှ ်ံလ အုြ်ချက်မ္ျောိုးံဆန်ိုးစစထ် ော ်ုတထ်ရိုးံလြုင်နိ်ုးထကော်မ္တ  

(အတငွ်ိုးထရိုးမ္ှ ိုးရ ိုုး) 

 

 

သဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ဆ ုင်ရောံစစ်တမ္ိ်ုးံ(၂၀၁၉)ံ 

ကငွ်ိုးဆင်ိုးထကောက်ယူပခင်ိုးံအစ ရင်ခ စော 

 
 

ဗဟ ုစောရငိ်ုးအင်ိုးအ ွ ွဲ့ 

၂၀၂၀ံပြည ်နစှ ်



က  ျေးဇ  ျေးတင်လ ွှာ 

 

 သဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်သည် မြန်ြာန္ ိုငင်တံွင် အထ ေးသမြင  ် ဧပ ြီလ တတ ယ တ်ြှစ၍ 

ဘအာက်တ ိုဘာလအထ  ဘနရာအန္ှံှံ့ ဘေသြဘရ ေးမြစ်ဘ ေါ်တတ် ါသည်။ ကနဦေးလ ိုအ ်ချက် စစ်တြ်ေး 

ဘကာက်ယ ဘရေး၊  ျက်စြီေးဆံိုေးရံှုေးြှု အတညမ် ြုဘရေးန္ှင ် လ ိုအ ်ချကြ်ျာေး ဆန်ေးစစ်ဘြာ်ထိုတ်ဘရေး 

လို ်ငန်ေးဘကာြ်တြီအဘနမြင ် ဘဘေးအန္တရာယ်မြစ် ွာေးပ ြီေးဘနောက် ကနဦေးလ ိုအ ်ချက်ြျာေး၊ ဘရရှည် 

အတွက်လ ိုအ ်ချက်ြျာေး၊ ဘဘေးအန္တရာယ်ကက ြုတင်ကာကွယ်ဘရေးန္ှင ် ြွံွံ့ပြ ြုေးတ ိုေးတက်ဘရေးက ို ဦေးတည် 

သည ် ကဏ္ဍအလ ိုက် လ ိုအ ်ချက်ြျာေးက ို ဘြာ်ထိုတ်၍ အြျ  ြုေးသာေးသဘာဝဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စြီြံခနှ်ံ့ခွွဲြှုဘကာြ်တြီသ ိုှံ့ တငမ် ရန်န္ှင ် သက်ဆ ိုင်ရာဝန်ကကြီေးဌာနြျာေး၊ လို ်ငန်ေးဘကာ်ြတြီြျာေး၊ 

တ ိုင်ေးဘေသကကြီေး/မ ည်နယ် အစ ိုေးရအြွွဲွံ့ြျာေးသ ိုှံ့ သတငေ်းအချက်အလက်ြျာေး စိုစည်ေးတငမ် ရန်န္ှင ် 

အကကံမ ြုဘ ေးရန်  လို ်ငန်ေးတာဝန်  ါရှ  ါသည်။  

၂၀၁၉ ခိုန္ှစ်အတွင်ေး မြစ်ဘ ေါ်ခွဲ သည ် သဘာဝဘဘေးေဏ် အြျာေးဆံိုေးခံစာေးခွဲ ရဘသာ 

တ ိုင်ေးဘေသကကြီေး/မ ည်နယ်၊ ၎င်ေးြှတစ်ဆင  ် ခရ ိုင၊် ပြ ြုွံ့နယ်န္ှင ် ဘကျေးရ ာအထ  ကွငေ်းဆငေ်း၍ သဘာဝ 

ဘဘေးအန္တရာယ်ဆ ိုင်ရာစစ်တြ်ေး (၂၀၁၉) က ိုဘကာက်ယ ရာတွင် က ညြီဘဆာင်ရ က်ဘ ေး ါဘသာ 

မ ည်ဘထာင်စိုအစ ိုေးရအြွွဲွံ့ရံိုေးဝန်ကကြီေးဌာန၊ အဘထဘွထွအို ်ချြု ်ဘရေးဦေးစြီေးဌာနြှ သက်ဆ ိုင်ရာ အဆင ် 

ဆင ဘ်သာ အို ်ချြု ်ဘရေးြှ ေးြျာေးန္ှင ် အြွွဲွံ့ဝငြ်ျာေး စစ်တြ်ေးဘြေးခွန်ေးအာေး စ တ် ါဝင်စာေးစွာ ဘမြကကာေး 

ဘ ေး ါဘသာ ဘေသခံအို ်ချြု ်ဘရေးြှ ေးန္ှင ် အ ြ်ဘထာငစ်ိုြျာေးအာေးလည်ေးဘကာင်ေး၊ သဘာဝဘဘေးန္ှင ် 

စ ်လျဉ်ေး၍ ြ ြ တ ိုှံ့ဘေသတွင်ေး လ ိုအ ်ချက်ြျာေးန္ှင ် သဘာဝဘဘေးမြစ်ဘ ေါ်ရသည ် အဘကကာင်ေးအရင်ေး 

အာေး မ ည ်စံိုစွာ ရှင်ေးလငေ်းဘမ ာကကာေးဘ ေး ါဘသာ ရ ်ြ ရ ်ြြျာေးအာေးလည်ေးဘကာင်ေး ဘကျေးဇ ေးဥ ကာရ 

တငရ်ှ  ါဘကကာငေ်း ြှတ်တြ်ေးတငအ် ် ါသည်။ 

 

 

 

အတွင်ေးဘရေးြှ ေးရံိုေး 

(ဗဟ ိုစာရငေ်းအငေ်းအြွွဲွံ့၊ စြီြံက န်ေး၊ ဘဏ္ဍာဘရေးနှင ့် စ က့်မှုဝန်ကကြီေးဌာန) 

ကနဦေးလ ိုအ ်ချကစ်စ်တြ်ေးဘကာက်ယ ဘရေး၊  ျက်စြီေးဆံိုေးရံှုေးြှုအတည်မ ြုဘရေးန္ှင ် 

လ ိုအ ်ချက်ြျာေးဆန်ေးစစ်ဘြာထ်ိုတ်ဘရေးလို ်ငန်ေးဘကာြ်တြီ 

 



မ္ောတ ကော 

စဉ် အက  ွှာင်ျေး အရ ွှာ စွှာမ  ်န  ှာ 

အခန်ေး(၁) နိဒါ န်ျေး ၁ 

၁.၁ ရညရ် ယခ်ျက် ၂ 

၁.၂ နမူနာရ  ွေး ချ ယ့်ခခင့်ွေးန ည့်ွေး လမ့်ွေးန ှင ့် ကန  ့် သတ ့်ချက့် ၂ 

၁.၃ ခမန့်မာန ိုင့် ငနံှင ့် သဘ ာဝရ ဘွေး အနတ ာ ယ့်မျ ာွေး ၂ 

အခန်ေး(၂) ထနောကခ် အထ ကောင်ိုးအရောမ္ျောိုး ၁ ၃ 

၂.၁ ခမန့်မာန ိုင့် ငံ သဘာဝရဘ ွေး အနတ ာ ယ့် ရ နာက့်ခံ အရ ကာင့်ွေး အ ာမ ျာွေး ၁ ၃ 

အခန်ေး(၃) တ ုင်ိုးထေသကက ိုး/ပြည်နယ်မ္ျောိုး၏ံသဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ထ ကောင ်ံ

ြျက်စ ိုးဆ ုိုးရ ှုိုးမ္ှုအထပခအထန 

၁ ၅ 

၃.၁ တ  ိုင့်ွေးရေသကက ွေး /ခြ ည့်န ယ့်အ လ ိုက့် ရဘ ွေးသ င ့်လူ ဦွေး ရ  ၁ ၅ 

၃.၂ တ  ိုင့်ွေးရေသကက ွေး ခြ ည့်န ယ့် အလ ိုက့် ရ သဆံိုွေးလူဦွေးရ  ၁ ၆ 

၃.၃ တ  ိုင့်ွေးရေသကက ွေး /ခြ ည့်န ယ့်အ လ ိုက့် အ မ့်ြျက့်စ ွေးမှု  ာခ ိုင့်နှုန့်ွေး ၁ ၇ 

၃.၄ သဘာဝရ ဘွေး အနတ ာ ယ့်မ ျာွေးရ ကာ င ့် လမ့်ွေး/ တ ံတာွေး /ဆည့် ြျ က့်စ ွေးမှု ၁ ၇ 

အခန်ေး(၄) တ ုင်ိုးထေသကက ိုး/ပြည်နယ်မ္ျောိုးအလ ုက်ံသဘောဝထဘိုးအနတရောယ်ံစစ်တမ္်ိုးံ

မ္ှံထတွွဲ့ရှ မ္ှုအထပခအထန 

၁ ၉ 

၄.၁ ကွင့်ွေးဆ င့်ွေးရ က ာက့် ယူခ  သ ည ့်ရေ သမျ ာွေး ၁ ၉ 

၄.၂ သဘာဝရ ဘွေး အနတ ာ ယ့်စ စ့်တ မ့်ွေးရကာက့် ယူခခင့်ွေးမှ ရတ ွွေ့ ှ မှုအရခခ အရန ၂၀ 

အခန်ေး(၅)  အက ြံပ ြုခ  ်န င န်ိဂ ြံ ျေး ၆၉ 

၅.၁ အကကံမ ြုချက် ၆၉ 

၅.၂ န ဂံိုေး ၇ ၀ 

 

 

 

 

 

 

 



ဇယောိုးမ္ောတ ကော 

စဉ ် အက  ွှာင်ျေး အရ ွှာ စွှာမ  ်န  ှာ 

ဇယာွေး(၁ .၁) ၂၀၁ ၉ ခိုန ှစ့်အတွင့်ွေး ခြစ့်ြွာွေးခ   ရသ ာ သဘ ာဝရဘွေး အနတ ာ ယ့်  အရခခ  

အရနမျ ာွေး 

၃ 

 ဇယာွေး(၄.၁) တ  ိုင့်ွေးရေသကက ွေး /ခြ ည့်န ယ့်  သဘာဝရဘ ွေး အနတ ာ ယ့်ဆ ိုင့် ာ  စစ ့်တမ့်ွေး  

ရကာက့် ယူမှု 

၁ ၉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ြ ုမ္ောတ ကော 

စဉ ် အက  ွှာင်ျေး အရ ွှာ စွှာမ  ်န  ှာ 

 ိံု (၃.၁) တ  ိုင့်ွေးရေသကက ွေး /ခြ ည့်န ယ့်အ လ ိုက့် ရဘ ွေးသ င ့်လူ ဦွေး ရ  ၁ ၅ 

 ိံု (၃.၂) တ  ိုင့်ွေးရေသကက ွေး ခြ ည့်န ယ့် အလ ိုက့် ရ သဆံိုွေးလူဦွေးရ  ၁ ၆ 

 ိံု (၃.၃) တ  ိုင့်ွေးရေသကက ွေး /ခြ ည့်န ယ့်အ လ ိုက့် အ မ့်ြျက့်စ ွေးမှု  ာခ ိုင့်နှုန့်ွေး ၁ ၇ 

 ိံု (၃.၄) သဘာဝရ ဘွေး အနတ ာ ယ့်မ ျာွေးရ ကာ င ့် လမ့်ွေး/ တ ံတာွေး /ဆည့် ြျ က့်စ ွေးမှု ၁ ၈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အ ခန ်း (၁) 

နိဒ ါန ်း 

 မြန်ြာန ိုငင်သံည် ဇလဗေဒဆ ိုင်ရာ၊ ြ ိုိုးဗလဝသဆ ိုင်ရာ၊ ဘူြ ဗေဒဆ ိုင်ရာ၊ စက်ြှုလိုပ်ငန်ိုး 

ြ ာိုးနှင ် နည်ိုးပညာဆ ိုင်ရာအနတရာယ်ြ ာိုး က ဗရာက်န ိုငဗ်မြေြ ာိုးသည ် န ိုငင်ံတစ်န ိုင်ငံ မြစ်ပါသည်။ 

မြန်ြာန ိုငင်သံည် စဉ်ဆက်ြမြတ်ဖ ွံံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ရ ြိုးက ို ရြ ာ်ြှန်ြိုးလျက် န ိုငင်ရံတာ်၏ စ ြိုးြ ာြိုးရ ြိုး 

ြူဝါဒ(၁၂) ြ်က ို ချြှတ်ရဆာင် ွက်ခ ဲ့ဖြ ြိုး ယငြ်ိုးတ င် မြည်နယ်ြျာြိုးနှင်ဲ့ တ ိုငြ်ိုးရဒသကက ြိုးြျာြိုးအကကာြိုး 

ဘက်ည ြ တစ ာ ဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်လာရစရ ြိုး၊ လ ြ်စစ်ဓာတ်အာြိုး၊ လြ်ြိုးြျာြိုး၊ ဆ ြ်ကြြ်ိုးြျာြိုးစသည်ဲ့ 

အရမခခံစ ြိုးြ ာြိုးရ ြိုး အရဆာက်အဦြျာြိုး လ ငမ်ြန်စ ာတ ိုြိုးတက်လာရစ န်၊ သဘာဝြတ်ဝန်ြိုးကျငက် ို 

ရ  ှည်ထ န်ြိုးသ ြ်ြိုးရ ြိုးအတ က် လ ိုက်ရလျာည ရထ မဖစ်ရစြည်ဲ့ ဖြ  ွံ့မြြျာြိုး တည်ရထာင ်န်၊ မြည်သူူ့ဝန် 

ရဆာငြ်ှုလိုြ်ငန်ြိုးြျာြိုး အဆင်ဲ့မြြှင်ဲ့တင် န်၊ အြျာြိုးမြည်သူနှင်ဲ့ သက်ဆ ိုင်သည်ဲ့ပတ်ဝန်ိုးက င် တ ိုြိုးချ ွံ့ရဖာ် 

ထိုတ် န်နှင်ဲ့ ယဉ်ရကျြိုးြှုအရြ အနှစ်ြျာြိုး ြ ိုြ ိုထ န်ြိုးသ ြ်ြိုး ရစာင်ဲ့ရ ှာက် န်နှင ် စဉ်ဆက်ြမပတ်ြ ွံံ့ဖြ  ိုးြှု 

ပန်ိုးတ ိုင်ြ ာိုးမြစ်သည ် သက်ရွယ်ြဗရွိုး လူတ ိုင်ိုးဗစ  က န်ိုးြာဗရိုးနှင်  သာယာဝဗမပာဗရိုး၊ အာိုးလံိုိုး 

အက ံ ိုးဝင်ဗသာ၊ ဗဘိုးကငိ်ုးလံိုခြံေ ြှုရှ ဗသာ၊ ကကံ ြေ ိုငြ်ှုရှ ဗသာ၊ ဗရရှည်တည်တံ န ိုငဗ်သာ ဖြ  ွံ့မပြ ာိုးနငှ်  

လူဗနရပ်က က်ြ ာိုး ထူဗထာင်ဗရိုး၊ ရာသီဥတိုဗမပာငိ်ုးလဲြှုနှင်  ယငိ်ုး၏ အက   ိုးသက်ဗရာက်ြှုြ ာိုး 

ဗလ ာ ပါိုးဗစဗရိုးအတ က် အဗရိုးကကီိုးလိုပ်ငန်ိုးစဉ်ြ ာိုး ြေ ြှတ်ဗဆာငရွ်က်ဗရိုး၊ ကြဘာလံိုိုးဆ ိုငရ်ာ 

ဗေဟစနစ်အာိုး ကာက ယ်ထ န်ိုးသ ြ်ိုးဖပီိုး ဗရရှည်တည်တံ ဗအာင ်အသံိုိုးမပ ဗရိုး၊ သစ်ဗတာြ ာိုး ဗရရှည် 

တည်တံ ဗစရန် စီြံြေန့််ြေ ဲဗရိုးနှင်  သဲကနတာရြ ာိုး မြစ်ထ န်ိုးြှု ပဗပ ာက်ဗစဗရိုး၊ ဗမြယာမပ န်ိုးတီိုး 

ယ ိုယ င်ိုးပ ကစ်ီိုးြှု ရပ်တန့်ဗ်စဗရိုးနှင်  ဇီဝြ   ိုးစံိုြ   ိုးက ဲြ ာိုး မပ န်ိုးတီိုးြှု ရပ်တန့်ဗ်စဗရိုး စသည်တ ို့်ပါဝင် 

ပါသည်။  ထ ိုို့အမြင် သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်ရကကာင်ဲ့ ဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ြှုက ို ထ ခ ိုက်ြျက်စ ြိုးရစန ိုင်သလ ို 

ဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ရ ြိုးလိုြ်ငန်ြိုးစဉ်ြျာြိုးရကကာင်ဲ့လည်ြိုး သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်ြျာြိုးက ို မဖစ်ရြေါ်ရစန ိုင် 

ြါသည်။ 

ေဟ ိုစာရငိ်ုးအငိ်ုးအြ ဲွံ့သည် မြန်ြာန ိုငင်ံအတ င်ိုးမြစ်ဗပေါ်လ က်ရှ သည ် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ် 

ဒဏ်ြံေစာိုးြှု ဗလ ာ ပါိုးဗရိုးအတ က်  ဗဆာင်ရွက်န ိုငရ်န်လ ိုအပ်ဗသာ စာရငိ်ုးအငိ်ုးအြေ က်အလက်ြ ာိုး 

ရရှ န ိုင်ဗရိုး၊ ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးြှုစာရငိ်ုးြ ာိုးက ို စစ်တြ်ိုးဗကာက်ယူ၍ တ က ဗသာ သတငိ်ုးအြေ က်အလက် 

ထိုတ်မပန်ဗပိုးန ိုင်ဗရိုးနှင ် လ ိုအပ်ြေ က်ြ ာိုးက ို ဆန်ိုးစစ်ဗြာ်ထိုတ်န ိုင်ရန် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ 

စစ်တြ်ိုးက ို တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး/မပည်နယ်ြ ာိုးတ င် အမပည ်အဝဗကာက်ယူမြေငိ်ုးြဟိုတ်ဘဲ လွှြ်ိုးခြံေ တငမ်ပ 

န ိုငရ်န်အတ က် က ငိ်ုးဆငိ်ုးဗကာက်ယူြဲေ ပါသည်။ 
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၁.၁ ။ ရ ည ရွယ ချက  

 မြန်ြာန ိုငင်တံ င် မြစ်ပ ာိုးဗလ ရှ ဗသာ သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးနှင်  ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးြှုြ ာိုး အဗမြေ 

အဗနက ို သ ရှ န ိုင်ဗစရန်၊ သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဗလ ာ ပါိုးဗရိုးအတ က် ကက  တငမ်ပငဆ်င်ဗဆာငရွ်က် 

ရန်၊ ဗဘိုးအနတရာယ်တံို့်မပန် ဗဆာငရွ်က်ရန်၊ မပန်လည်ထူဗထာငဗ်ရိုးလိုပ်ငန်ိုးစဉ်ြ ာိုး ဗဆာငရွ်က်ရာ 

တ င် ပ ိုြ ိုသ ရှ နာိုးလည်ဗဆာငရွ်က်န ိုင်ဗစရန်၊ သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးြှု ဗလ ာ ြေ  

န ိုငဗ်ရိုး အစီအစဉ်ြ ာိုးအာိုး ထ ဗရာက်စ ာဗဆာငရွ်က်န ိုငရ်န်နှင  ် ြေ က်ြေ ငိ်ုး၊ ကာလတ ို၊ ကာလလတ်၊ 

ကာလရှည် စီြံက န်ိုးြ ာိုး ဗရိုးဆ ဲန ိုင်ရန် မြစ်ပါသည်။ 

၁.၂ ။ နမူနာ ရရွ်းချယ  ခခ င ်းနည  ်းလ မ ်းနှင  ကန  သ တ ချ က  

မြန်ြာန ိုငင်တံ င် ၂၀၁၉ ြေိုနှစ်အတ င်ိုး ရြေ ိုင်မပည်နယ်ြှအပ မပည်ဗထာငစ်ိုနယ်ဗမြနှင ် 

တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး/မပည်နယ်ြ ာိုး၌ လူတ ို့်၏ြန်တီိုးြှုဗ ကာင ်မြစ်ဗပေါ်ဗသာ ဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးြပါဝင်ဘဲ 

သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးြှုအြ ာိုးဆံိုိုး တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး/မပည်နယ်ြ ာိုးရှ  ဖြ  ွံ့နယ် (၆) ဖြ  ွံ့နယ် 

ဗရွိုးြေ ယ်၍ ဖြ  ွံ့နယ်တစ်ြေိုြေ ငိ်ုးစီြှ သဘာဝဗဘိုးဒဏ်ြံေစာိုးရြှုအြ ာိုးဆံိုိုး ရပ်က က်/ဗက ိုးရွာ (၃) ြေိုက ို 

ဗရွိုးြေ ယ်၍ ရပ်က က်/ဗက ိုးရွာ အိုပ်ြေ  ပ်ဗရိုးြှ ိုးြ ာိုးနှင ပ်ူိုးဗပါငိ်ုးဖပီိုး အ ြ်ဗထာငစ်ို (၃) စိုက ို ဗကာက် 

ယူြဲေ ပါသည်။ သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ က န်ိုးေဏန်ိုးအြေ က်အလက်ြ ာိုးက ို ၂၀၁၉ ြေိုနှစ် သဘာဝ 

ဗဘိုးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစစ်တြ်ိုး၊ အဗထ ဗထ အိုပ်ြေ  ပ်ဗရိုးဦိုးစီိုးဌာနနှင ် တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး /မပည်နယ်ြ ာိုးြှ 

လစဉ်ဗပိုးပ ို့်ဗသာ သဘာဝဗဘိုးဆ ိုင်ရာ အြေ က်အလက်ြ ာိုးက ို စိုစည်ိုးမပ စိုထာိုးမြေငိ်ုး မြစ်ပါသည။် 

ရြေ ိုင်မပည်နယ်တ င် လံိုခြံေ ဗရိုးအဗမြေအဗနအရ ဖြ  ွံ့နယ်၊ ရပ်က က်၊ ဗက ိုးရွာြ ာိုးသ ို့် သဘာဝ          

ဗဘိုးအနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးြှုဗ ကာင ် ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးြှုြ ာိုး က ငိ်ုးဆငိ်ုးဗကာက်ယူရန် အြေက်အြဲေရှ ပါသမြင ် 

စစ်တြ်ိုးဗကာက်ယူန ိုင်မြေငိ်ုး ြရှ ြဲေ ပါ။ 

၁.၃။ ခမန မာ နိိုင ငနံှင  သဘာ ဝရ ဘ်းအ နတရ ာ ယ  မျာ ်း 

 မြန်ြာန ိုငင်သံည် ကြဘာကကီိုးပူဗန ိုးလာြှုနှင ်အတူ ရာသီဥတိုဗမပာငိ်ုးလဲြှုမြစ်စဉ်ြ ာိုးဗ ကာင ် 

န ိုငင်တံစ်ဝှြ်ိုး သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်အြ   ိုးြ   ိုး ရငဆ် ိုင်ကကံ ဗတ ွံ့ရလ က်ရှ ပါသည်။ ကြဘာ န ိုင်ငံအြ ာိုး 

စိုတ င် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးဆက်တ ိုက် မြစ်ဗပေါ်လ က်ရှ ပါသည်။ မြန်ြာန ိုငင်တံ င် သဘာဝ 

ဗဘိုးအနတရာယ်နှင် စပ်လ ဉ်ိုး၍ ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး၊ ငလ ငလ်ှုပ်မြေငိ်ုး၊ ဗမြဖပ  မြေငိ်ုး၊ ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး၊ 

ဗလမပငိ်ုး/ဆ ိုင်ကလိုန်ိုးြိုန်တ ိုင်ိုး တ ိုက်ြေတ်မြေငိ်ုး၊ ြိုန်တ ိုင်ိုး ဒီဗရလ ှုငိ်ုးြ ာိုး မြစ်ဗပေါ်မြေငိ်ုး၊ ြ ိုိုးဗြေါင်ဗရရှာိုး 

မြေငိ်ုး၊ ဗတာြီိုးဗလာငမ်ြေငိ်ုး၊ မြစ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး၊ စက်ြှုလိုပ်ငန်ိုးနှင်  နည်ိုးပညာဆ ိုင်ရာ အနတရာယ်ြ ာိုး 

အပါအဝင ်ဗဘိုးအနတရာယ်အာိုးလံိုိုးနီိုးပါိုး က ဗရာက်လ ယ်ဗသာ န ိုငင်မံြစ်သည်။ 
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 သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးဗ ကာင်  န ိုငင်ံဗတာ်၏ဘက်စံို၊ ကဏ္ဍစံို ြ ံွံ့ဖြ  ိုးတ ိုိုးတက်ဗရိုးဆ ိုင်ရာ 

စီြံက န်ိုးလိုပ်ငန်ိုးြ ာိုးက ို ထ ြေ ိုက်ဗစန ိုင်ြည်  အနတရာယ်ရှ သည် အမပင ်ဆင်ိုးရဲန ြ်ိုးပါိုးသူြ ာိုးြှာ ဆင်ိုးရဲြှု 

ြှ ြလ တ်ဗမြာက်န ိုငဗ်သိုးဘဲ အမြောိုးလူတန်ိုးစာိုးအလွှာြ ာိုးြှာလည်ိုး ဆင်ိုးရဲန ြ်ိုးပါိုးြှု သတ်ြှတ်ြ ဉ်ိုး 

ဗအာက်သ ို့် ဗရာက်ရှ သ ာိုးန ိုင်ပါသည်။ သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်က ဗရာက်သည ်အြေါ လူြှုကာက ယ် 

ဗစာင် ဗရှာက်ဗရိုး အစီအစဉ်ြ ာိုးြေ ြှတ်ထာိုးဗသာ န ိုငင်ြံ ာိုးသည် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဗ ကာင်  

ထ ြေ ိုက်ြံေရြှု၊ ဆ ိုိုးက   ိုးသက်ဗရာက်ြှုြ ာိုးက ို အတတ်န ိုင်ဆံိုိုး နည်ိုးပါိုးဗစဖပီိုး တံို့်မပန်ြှုနှင်  မပန်လည် 

ထူဗထာငြ်ှုြ ာိုးက ို ပ ိုြ ိုလ ငမ်ြန်စ ာ လိုပ်ဗဆာငန် ိုင်ပါသည်။ 

(၁.၁) ၂၀၁၉ ခိုနှစ အ တွင ်း ခြစ ပွာ ်းခ  ရ သာ  သဘာ ဝ ရဘ်းအ နတရ ာ ယ  အ ရခခအ ရနမျာ ်း  

 

စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

၁ ကြေ ငမ်ပည်နယ် 

 

ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

 

မြစ်ကကီိုးနာိုး၊ ေန်ိုးဗြာ်၊ ြ ိုိုးဗကာငိ်ုး၊ 

ဗရွှေကူ၊ ြ ိုိုးညှင်ိုး၊ ဗြေါငလ်န်ြူိုး၊ ဝ ိုင်ိုး 

ဗြာ်၊ တန ိုငိ်ုး၊ ြာိုးကန့််၊ ပူတာအ ို 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

ဗရွှေကူ 

  ြ ိုိုးကက  ိုးထ ြှန်မြေငိ်ုး 

 

ြ ိုိုးဗကာငိ်ုး 

   ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

ြ ိုိုးဗကာငိ်ုး၊ တန ိုငိ်ုး၊ ြာိုးကန့််၊ 

ြ ိုိုးဗြာက်၊ ပူတာအ ို၊ ဗနာငြ် န်ိုး၊ 

ဗဆာ ဗလာ်၊ ဗြေါငလ်န်ိုးြူိုး၊ ဗရွှေကူ၊ 

ြံစီ၊ ြ ိုိုးညှင်ိုး၊ ေန်ိုးဗြာ်၊ ြြေ ြ်ိုးဗဘာ 

  မြစ်ဗရတ ိုက်စာိုးမြေငိ်ုး 

 

ဗရွှေကူ 

  မြစ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး 

 

ြ ိုိုးဗြာက် 

  ဗမြဖပ  က ြှုမြစ်မြေငိ်ုး 

 

ြာိုးကန့််၊ ဗဆာ ဗလာ်၊ ဗြေါငလ်န်ိုးြူိုး၊ 

ြ ိုိုးညှင်ိုး 

  ဗမြစာပံိုဖပ  က မြေငိ်ုး 

 

ြာိုးကန့်် 
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စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

၂ ကယာိုးမပည်နယ ် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

ြာိုးဗဆာငိ်ုး၊ လ   ငဗ်ကာ်၊ ြရဆူ ို၊ 

ဒီိုးဗြာ ဆ ို၊ ဗဘာ်လြဲေ၊ ြယ်စဲ  

ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

ြရဆူ ို၊ ြယ်စဲ  

ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး ြာိုးဗဆာငိ်ုး၊ ြယ်စဲ  

 ဗမြဖပ  က ြှုမြစ်မြေငိ်ုး ြာိုးဗဆာငိ်ုး 

၃ က ငမ်ြည်နယ် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

ကကာအငြ်ိုးဆ ြ်ကက ြိုး၊ဘာြိုးအံ၊လ ှုင်ြိုးဘ  ွံ့၊ 

သံရတာငက်က ြိုး၊ မြဝတ ၊ရကာဲ့က  တ် 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး ဘာြိုးအံ၊ မြဝတ ၊ ရကာဲ့က  တ် 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး ရကာဲ့က  တ်၊ မြဝတ  

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

ဘာြိုးအံ၊ လ ှုင်ြိုးဘ  ွံ့၊ မြဝတ ၊ ဖာြ န်၊ 

ကကာအငြ်ိုးဆ ြ်ကက ြိုး 

  ဗမြဖပ  က ြှုမြစ်မြေငိ်ုး သံရတာငက်က ြိုး 

၄ ချငြ်ိုးမြည်နယ် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

ြတူြ ၊ ဟာြိုးခါြိုး၊ ြင်ြိုးတြ်၊ ဖလြ်ြိုး၊ 

တ န်ြိုးဇံ၊ တ ြိုးတ န်၊ လ ိုင်လငြ်ိုး၊ ထန်တ 

လန်၊ ြလက်ဝ၊ ကန်ြက်လက် 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး ြတူြ ၊ တ န်ြိုးဇံ၊ ဖလြ်ြိုး 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး ြလက်ဝ၊ ဖလြ်ြိုး 

  ဗမြဖပ  က ြှုမြစ်မြေငိ်ုး ြလက်ဝ၊ ြတူြ ၊ တ ြိုးတ န်၊ ဖလြ်ြိုး 

၅ စစ်က ိုင်ြိုးတ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

ြင်ြိုးကင်ြိုး၊ ကန ၊ ရ ဦြိုး၊ ရကာလငြ်ိုး၊ 

ဘိုတလင၊် ဝက်လက်၊ ခင်ဦြိုး၊ 

ဒ ြ ယင်ြိုး၊ ကသာ၊ အငြ်ိုးရတာ်၊ ရမြာင၊် 

ကနို့ ်ဘလူ၊ ကျွန်ြိုးလှ၊ နန်ြိုးယ န ်ြိုး ၊  
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စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

   ထ ြိုးချ   ငဲ့ ် ၊ ဝန်ြိုးသ ို ၊ ရြာ်လ ိုက်၊ 

ရဖာငြ်ိုးမြင်၊ ကရလြိုး၊ ခြ်ြိုးြါတ်၊ 

တနို့်ဆည်၊ ြံို ွာ၊ တြူြိုး၊ စစ်က ိုငြ်ိုး၊ 

ဗန်ြိုးရြာက်၊ ြင်လည်ဘူြိုး၊ ကရလြိုးဝ၊ 

ရလ ှ ြိုး၊ ြိုလ ၊ ဆာြိုးလငြ်ိုးကက ြိုး၊ ရ ွှေဘ ို၊ 

ကသာ၊ အ ာရတာ်၊ ယငြ်ိုးြာြင်၊ 

ကန ၊ ဟိုြမလငိ်ုး၊ မြငြ်ိုးြူ၊ ြေနတီိုး၊ 

ရချာငြ်ိုးဦြိုး၊ ဖြ  ွံ့သစ်၊ လဟယ် 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

ရဖာငြ်ိုးမြင်၊ အ ာရတာ်၊ ရ ဦြိုး၊ 

ကရလြိုး၊ လဟယ်၊ စစ်က ိုင်ြိုး၊ 

ဘိုတလင၊် ရချာငြ်ိုးဦြိုး၊ ရကာလငြ်ိုး၊ 

ကျွန်ြိုးလှ၊ ကနို့်ဘလူ 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး 

 

ြင်ြိုးကင်ြိုး၊ အငြ်ိုးရတာ်၊ ဗန်ြိုးရြာက်၊ 

မြငြ်ိုးြူ၊ ဝက်လက်၊ ကသာ၊ စစ်က ိုင်ြိုး၊ 

ရဖာင်ြိုးမြင်၊ တနိ်ု့ဆည်၊ ြံို ွာ၊ တြူြိုး၊ 

လဟယ်၊ ြင်လည်ဘူြိုး၊ ကန ၊ ထ ြိုးချ   ငဲ့်၊ 

ရချာငြ်ိုးဦြိုး၊ အ ာရတာ် 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

ရ ွှေဘ ို၊ ခင်ဦြိုး၊ ရြာ်လ ိုက်၊ ကရလြိုး၊ 

ကန  

  ဗရတ ိုက်စာိုးမြေငိ်ုး ရြာ်လ ိုက်၊ ြိုလ ၊ မြငြ်ိုးြူ 

  ငလ ငလ်ှုပ်ြေတ်မြေငိ်ုး ရ ဦြိုး၊ ရ ွှေဘ ို၊ ခငဦ်ြိုး၊ ဒ ြ ယင်ြိုး 

၆ တနသသာရီတ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး ဘိုတ်မြင်ြိုး၊ တနသသာရီ၊ ကျွန်ြိုးစို၊ ဖြ တ်၊ 

ရကာဲ့ရသာငြ်ိုး၊ ရလာငြ်ိုးလံို၊ ြိုရလာ၊  
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စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

   သ က်ရချာငြ်ိုး၊ ရ မဖြူ၊ ထာြိုးဝယ်၊ 

ခရြာက်ကက ြိုး 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး ြိုရလာ၊ ရလာငြ်ိုးလံို၊ ရကာဲ့ရသာငြ်ိုး 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး တနသသာရီ 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

တနသသာရီ၊ ထာြိုးဝယ်၊ ရကာဲ့ရသာငြ်ိုး၊ 

ြိုရလာ၊ ဘိုတ်မြင်ြိုး၊ ဖြ တ်၊ ရ မဖြူ၊ 

ရလာငြ်ိုးလံို၊ ကျွန်ြိုးစို 

  ဗရတ ိုက်စာိုးမြေငိ်ုး 

 

သ က်ရချာငြ်ိုး၊ ဖြ တ်၊ ရ မဖြူ၊ 

ရကာဲ့ရသာငြ်ိုး 

  ဗတာငက် ဗရကကီိုးမြေငိ်ုး ရကာဲ့ရသာငြ်ိုး 

  ဗမြဖပ  မြေငိ်ုး 

 

ရကာဲ့ရသာငြ်ိုး၊ ြိုရလာ၊ ရ မဖြူ၊ 

ရလာငြ်ိုးလံို၊ ကျွန်ြိုးစို၊ ဘိုတ်မြငြ်ိုး 

၇ ြ ခူြိုးတ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

ကက  ွံ့ြင်ရကာက်၊ ရ ွှေကျင၊် သ ကိုန်ြိုး၊ 

ကဝ၊ သနြ်ြင်၊ ရ တာ ှည်၊ မြည်၊ 

ြန်ြိုးရတာင်ြိုး၊ ရ ွှေရတာင်၊ ရြါက်ရခါင်ြိုး၊ 

ဇ ြိုးကိုန်ြိုး၊ ြ ိုြိုးည  ၊ ရကျာက်တံခါြိုး၊ 

ရကျာက်ကက ြိုး၊ ရညာင်ရလြိုးြင်၊ ဒ ိုက်ဦြိုး၊ 

ြ ခူြိုး၊ လက်ြံတန်ြိုး၊ ြင်ြိုးလှ၊ အိုတ်ဖ ို၊ 

ဗဝါ၊ နတ်တလငြ်ိုး၊ ရြါငြ်ိုးတည်၊ 

သာယာဝတ ၊ အိုတ်တ င်ြိုး၊ မဖြူြိုး၊ 

ရတာငင်၊ူ ထန်ြိုးတြင်  

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

အိုတ်တ င်ြိုး၊ ရကျာက်ကက ြိုး၊ မဖြူြိုး၊ 

ရ တာ ှည် 
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စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး 

 

ရကျာက်ကက ြိုး၊ ရ ွှေကျင်၊ ရညာင်ရလြိုးြင်၊ 

ြ ခူြိုး၊ ြင်ြိုးလှ၊ သနြ်ြင၊် မဖြူြိုး၊ သာယာ 

ဝတ ၊ ရကျာက်တံခါြိုး ၊ ဒ ိုက်ဦြိုး၊  

ရ တာ ှည်၊ ြန်ြိုးရတာင်ြိုး၊ ထန်ြိုးတြင် 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

 

ရ ွှေကျင၊် ရကျာက်ကက ြိုး၊ ြ ခူြိုး၊ 

သာယာဝတ ၊ ကဝ၊ ရကျာက်တံခါြိုး၊ 

ဒ ိုက်ဦြိုး၊ သ ကိုန်ြိုး၊ ရြါငြ်ိုးတည်၊ 

ရ တာ ှည်၊ ဇ ြိုးကိုန်ြိုး၊ လက်ြံတန်ြိုး၊ 

ရြါက်ရခါငြ်ိုး၊ နတ်တလငြ်ိုး၊ ကက  ွံ့ြင် 

ရကာက်၊ ရတာင်င၊ူ မြည်၊ အိုတ်ဖ ို၊ 

မဖြူြိုး၊ ြင်ြိုးလှ၊ ရညာငရ်လြိုးြင် 

  မြစ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး သနြ်ြင်၊ ရကျာက်ကက ြိုး၊ ြ ခူြိုး 

၈ ြရက ြိုးတ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး ပြေိုကက ၊ ြရက ြိုး၊ ြငြ်ိုးတိုန်ြိုး၊ သ က်၊ 

ကံြ၊ ေန့််ဗေါ၊ ရတာငတ် ငြ်ိုးကက ြိုး၊ 

ရြါက်၊ ဖြ  င၊် ြင်ြိုးလှ၊ ြ ငဲ့်မဖြူ၊ 

နတ်ရြာက်၊ ဆငရ်ြါငဝ် ၊ ရအာငလ်ံ၊ 

ြင်ြိုးဘူြိုး၊ ရ နံရချာငြ်ိုး၊ ဖြ  ွံ့သစ်၊ 

ရ စကက  ၊ ရကျာက်ထို၊ ဆ ြ်မဖြူ၊ 

ရဆာ၊ ထ ြိုးလငြ်ိုး၊ ငဖ ၊ ဗစတိုတတရာ၊ 

ရချာက်၊ စလငြ်ိုး၊ ြင်ြိုးဘူြိုး 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

ရ နံရချာင်ြိုး၊ ရတာင်တ င်ြိုးကက ြိုး၊ သ က်၊ 

ြင်ြိုးဘူြိုး၊ ြရက ြိုး၊ ထ ြိုးလငြ်ိုး၊ ပြေိုကက ၊ 

ရချာက်၊ နတ်ရြာက်  
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စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး 

 

ရချာက်၊ ေန့််ဗေါ၊ ရြါက်၊ ထ ြိုးလငြ်ိုး၊ 

ရတာင်တ င်ြိုးကက ြိုး၊ ြရက ြိုး၊ နတ်ရြာက်၊ 

ဆ ြ်မဖြူ၊ ြင်ြိုးလှ၊ ဖြ  ွံ့သစ် 

  ဗြေ ာငိ်ုးဗရတ ိုက်စာိုးမြေငိ်ုး 

 

ြရက ြိုး၊ ဆငရ်ြါငဝ် ၊ ရချာက်၊ 

ရအာငလ်ံ၊ ြင်ြိုးတိုန်ြိုး 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

ရတာငတ် ငြ်ိုးကက ြိုး၊ ရ စကက  ၊ ရချာက်၊ 

ထ ြိုးလငြ်ိုး 

  မြစ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး 

 

ရ စကက  ၊ ရချာက်၊ ြ ငဲ့်မဖြူ၊ စလငြ်ိုး၊ 

ပြေိုကက ၊ ရ နံရချာငြ်ိုး၊ နတ်ရြာက်၊ 

ြင်ြိုးဘူြိုး 

၉ ြနတဗလိုးတ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး 

 

ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

အြ ြူ ၊ န  ြိုးထ ိုြိုးကက ြိုး၊ ြ တထီလာ၊ 

မြငြ်ိုးခခံ၊ ရတာငသ်ာ၊ ငါန်ြိုးဇ န်၊ 

သာစည်၊ ဝြ်ြိုးတ င်ြိုး၊ ြိုသ ြ်ကက ြိုး 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

ရြျာ်ဘ ယ်၊ သာစည်၊ ရညာငဦ်ြိုး၊ 

ရကျာက်ြန်ြိုးရတာငြ်ိုး 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး မြငဦ်ြိုးလ င်၊ စဉဲ့်ကူြိုး၊ သြ တ်ကျငြ်ိုး 

  မြစ်ဗရကကီိုးမြေငိ်ုး စဉဲ့်ကူြိုး၊ သြ တ်ကျငြ်ိုး 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

စဉဲ့်ကူြိုး၊ သြ တ်ကျငြ်ိုး၊ တံတာြိုးဦြိုး၊ 

စဉဲ့်က ိုင်၊ ရညာင်ဦြိုး၊ ရကျာက်ြန်ြိုးရတာင်ြိုး၊ 

 ြည်ြိုးသင်ြိုး၊ ရကျာက်ဆည်၊ ြ တထီလာ၊ 

ရြျာ်ဘ ယ်၊ မြငြ်ိုးခခံ၊ မြင်ဦြိုးလ င် 

  မြစ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး ြတတရာ၊ ငါန်ြိုးဇ န်၊ စဉဲ့်ကူြိုး၊ ြလ ှုင် 

  ဗမြဖပ  က မြေငိ်ုး ြ ိုြိုးကိုတ် 

  ငလ ငလ်ှုပ်မြေငိ်ုး မြငဦ်ြိုးလ င်၊ စဉဲ့်ကူြိုး၊ သြ တ်ကျငြ်ိုး 
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စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

၁၀ ြ န်မြည်နယ် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

ရ ြိုး၊ ရြါင၊် ကျ  က်ထ ို၊ ဘ ြိုးလငြ်ိုး၊ 

သထံို၊ ရချာငြ်ိုးဆံို၊ ရြာ်လဖြ  င၊် ြိုဒံို၊ 

သံမဖြူဇ ြ်၊ ကျ  က်ြရ ာ 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

ရြါင၊် ရြာ်လဖြ  င၊် ကျ  က်ထ ို၊ 

ကျ  က်ြရ ာ၊ ရချာငြ်ိုးဆံို၊ ြိုဒံို၊ သံမဖြူ 

ဇ ြ်၊ ရ ြိုး၊ ဘ ြိုးလငြ်ိုး၊ သထံို 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး ကျ  က်ထ ို၊ ရ ြိုး 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

ရြါင၊် ရြာ်လဖြ  င၊် ကျ  က်ြရ ာ၊ 

ရချာငြ်ိုးဆံို၊ ြိုဒံို၊ သံမဖြူဇ ြ်၊ ရ ြိုး၊ 

ဘ ြိုးလငြ်ိုး 

  ဒီဗရတက်မြေငိ်ုး ကျ  က်ထ ို၊ ရ ြိုး 

  ဗလဆင်နှာဗြာငိ်ုး 

တ ိုက်မြေငိ်ုး 

ကျ  က်ြရ ာ 

၁၁ ရြေ ိုင်မပည်နယ် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး ရမြာက်ဦြိုး၊ ရကျာက်ရတာ်၊ ြင်ြိုးမြာြိုး၊ 

ရြာငရ်တာ၊  ြ်ြိုးဖဗ ၊ ြာန်ရအာင၊် 

ရမြြ ံ ို ၊ အြ်ြိုး ၊ ဘူြိုးသ ြိုးရတာင် ၊  

ရကျာက်မဖြူ၊ ေ ၊ ြငိ်ုးမပာိုး၊ ဗတာငက်ိုတ် 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

က  နတလီ၊ ဂ  

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး 

 

ရတာငက်ိုတ် 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

ြင်ြိုးမြာြိုး၊ စစ်ရတ ၊ ရတာငက်ိုတ်၊ 

ဘူြိုးသ ြိုးရတာင၊် ရကျာက်ရတာ် 

  ဗရတ ိုက်စာိုးမြေငိ်ုး ရကျာက်မဖြူ 

  မြစ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး ရမြာက်ဦြိုး၊ ြင်ြိုးမြာြိုး 
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စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

  ဗမြဖပ  က မြေငိ်ုး ြင်ြိုးမြာြိုး 

  ဗလဆင်နှာဗြာငိ်ုး 

တ ိုက်မြေငိ်ုး 

ရကျာက်ရတာ် 

၁၂ ရန်ကိုန်တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

ခ ြ်ြိုး၊ ဗတာင်ဥကကလာပ၊ သာရကတ၊ 

တ ိုက်ကက ြိုး၊ တ ံရတြိုး၊ လှည်ြိုးကူြိုး၊ 

ဒဂံိုဖြ  ွံ့သစ် (ဆ ြ်ကြ်ြိုး)၊ က ြ်ြိုးခခံကိုန်ြိုး၊ 

သံိုြိုးခ ၊ ထန်ြိုးတြင်၊ တာရြ ၊ လြ်ြိုးြရတာ်၊ 

က ိုက ိုြိုးကျွန်ြိုး၊ ဆ ြ်ကက ြိုးခရန င်တ ို၊ 

ရကာဲ့ြှြူြိုး၊ ဒလ၊ သင်္သန်ိုးကျွန်ိုး၊ 

ရကျာက်တန်ြိုး၊ စြ်ြိုးရချာငြ်ိုး၊ ဗဟန်ြိုး၊ 

ရကျာက်တံတာြိုး  

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

ဒေံိုဖြ  ွံ့သစ်(ဆ ပ်ကြိ်ုး)၊ ဒေံိုဖြ  ွံ့သစ် 

(အရ ှွံ့ြ ိုင်ြိုး)၊ ရကာဲ့ြှြူြိုး 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး လှည်ြိုးကူြိုး၊ တ ံရတြိုး၊ က ြ်ြိုးခခံကိုန်ြိုး 

  မြစ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး တ ိုက်ကက ြိုး 

၁၃  ှြ်ြိုးမြည်နယ် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

ြ ိုင်ြိုး ယ်၊  ြ်ရစာက်၊ နြဲ့်ဆန်၊ 

ရကျာက်ြ ၊ ရန င်ချ   ၊ နြမတူ၊ ြန်တံို၊ 

ရ ွှေရညာင်၊ ဖယ်ခံို၊ ကိုန်ြိုးကကြ်ြိုး၊ 

တနို့်ယန်ြိုး၊ ြ ိုင်ြိုးရန င၊် ြင်ရလာငြ်ိုး၊ 

ဟ ိုြန်၊ ြ ိုြိုးန ၊ ရညာင်ရ ွှေ၊ ဆ ဆ ိုင်၊ 

သ ရြါ၊ ြ ိုင်ြိုးဆတ်၊ ြ ိုငြ်ိုးမဖတ်၊  ွာင၊ံ 

ရကျြိုးသ ြိုး၊ ြင်ြိုးတယ၊ က တ်ခ ိုင်၊ 

ြဘ ြ်ြိုး ၊   ြ ိုိုးြ တ် ၊    တာချ  လ တ် ၊  
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စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

   ရတာငက်က ြိုး၊ လာြိုးရ ှုြိုး၊ ရြာက်ြယ်၊ 

ြ ိုင်ြိုးြန်၊ လ   ငလ်င၊် ကျ  ငြ်ိုးတံို၊ 

ြ ိုင်ြိုးက ိုင် 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

ရတာငက်က ြိုး၊ ြဘ ြ်ြိုး၊ ြူဆယ်၊ 

ရညာငရ် ွှေ၊ ဆ ဆ ိုင်၊ လာြိုးရ ှုြိုး 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး ြင်ရလာငြ်ိုး၊ ြဘ ြ်ြိုး၊ ကရလာ 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး 

 

ြူဆယ်၊ ရတာငက်က ြိုး၊ ရညာငရ် ွှေ၊ 

ြင်ရလာငြ်ိုး 

၁၄ ဧရာဝတီတ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

ရလြိုးြျက်နှ ၊ ဟသသာတ၊ ကကံခငြ်ိုး၊ 

အေသပူ၊ သာရြါငြ်ိုး၊ မြန်ရအာင၊် 

ဇလ န်၊ ရြာ်လဖြ  ငက်ျွန်ြိုး၊ ြအူြင်၊ 

ရညာငတ်ိုန်ြိုး၊ ကျံ ရြျာ်၊ ြန်ြိုးတရန ်၊ 

ဓနိုမဖြူ၊ ရကျာငြ်ိုးကိုန်ြိုး၊ အ ြ်ြ ၊ 

ဘ ိုကရလြိုး၊ ကန်ကက ြိုးရထာငဲ့်၊ ကျ  က် 

လတ်၊ လပ တတာ၊ ငြိုရတာ၊ ဖျာြံို၊ 

ြိုသ ြ်၊ ရဒြိုးဒ  ၊ ငသ ိုင်ြိုးရချာငြ်ိုး၊ 

ရမြာငြ်ိုးမြ၊ ဝါိုးြေယ်ြ၊ ရ ကကည် 

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး ြိုသ ြ် 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး ဇလ န်၊ ဖျာြံို၊ ကျံ ရြျာ်၊ ရဒြိုးဒ   

  မြစ်ဗရတ ိုက်စာိုးမြေငိ်ုး ြအူြင် 

  ဗတာငက် ဗရကကီိုးမြေငိ်ုး ငြိုရတာ 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး သာရြါငြ်ိုး၊ ဝါိုးြေယ်ြ 

  မြစ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး 

 

ရညာငတ်ိုန်ြိုး၊ ဓနိုမဖြူ၊ ဟသသာတ၊ 

အေသပူ၊ ရဒြိုးဒ  ၊ ကကံခငြ်ိုး၊ ရညာငတ်ိုန်ြိုး၊  
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စဉ   

 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ   

ခြစ ပွာ ်းခ  သည   သ ဘာ ဝ 

ရဘ်းအ နတရ ာ ယ          

အ မျ ိ ်းအ စာ ်းမျာ ်း 

ရနရ ာ ရဒ သ (မမိ ြို့နယ  ) 

   ဇလ န်၊ ြအူြင်၊ ြိုသ ြ်၊ ြန်ြိုးတရန ်၊ 

ရလြိုးြျက်နှ ၊ ရ ကကည်၊ မြန်ရအာင၊် 

သာရြါငြ်ိုး၊ ဝါိုးြေယ်ြ၊ လပ တတာ 

  ဗလဆင်နှာဗြာငိ်ုး 

တ ိုက်မြေငိ်ုး 

လပ တတာ၊ ြိုသ ြ် 

၁၅ မပည်ဗထာငစ်ိုနယ်ဗမြ ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုး 

 

တြ်ကိုန်ြိုး၊ လယ်ရဝြိုး၊ ပိုေဗသီရ ၊ 

ဇြဗ သီရ ၊ ဒကခ ဏသီရ ၊ ဥတတရသီရ ၊ 

ဗဇယ ာသီရ  

  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာမြေငိ်ုး 

 

ပိုေဗသီရ ၊ ဥတတရသီရ ၊ ပ ဉ်ိုးြနာိုး၊ 

လယ်ဗဝိုး 

  ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး တြ်ကိုန်ြိုး၊ ဥတတရသီရ ၊ ပိုေဗသီရ ၊ 

လယ်ရဝြိုး 

  ြ ိုိုးကက  ိုးပစ်မြေငိ်ုး တြ်ကိုန်ြိုး 

ဇာ စ ခမ စ  - (၁) အရ ွရ ွအိုပ  ချ  ပ  ရရ်းဦ်းစ ်းဌာန 
- (၂ ) ဗ ဟ ိိုစာရင ်းအင ်းအြ ွ ြို့ 
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အ ခန ်း (၂) 

ရနာ က ခံအ ရ ကာ င ်းအ ရ ာ မျာ ်း   

၂.၁ ။    ခမန မာ နိိုင ငသံဘာ ဝရ ဘ်းအ နတ ရ ာ ယ   ရနာ က ခံအ ရ ကာ င ်းအ ရ ာ မျာ ်း 

 ဗဘိုးအနတရာယ်ဆ ိုသည်ြှာ ရပ်ရွာ (သ ို့်ြဟိုတ်) လူူ့အြ ဲွံ့အစညိ်ုးအတ င်ိုးတ င် လိုပ်ငန်ိုး 

ဗဆာငရွ်က်ြှုြ ာိုး အမပငိ်ုးအထန်မပတ်ဗတာက်ဖပီိုး ထ ြေ ိုက်ဗသာရပ်ရွာ (သ ို့်ြဟိုတ်) လူူ့အြ ဲွံ့အစည်ိုးြှ 

က ိုယ်ပ ိုငအ်ရငိ်ုးအမြစ်ြ ာိုးက ို အသံိုိုးမပ ဖပီိုး ဗမြရှင်ိုးန ိုင်စ ြ်ိုးဗက ာ်လ န်လ က် လူသာိုး၊ ရိုပ်ဝတတ ပစစည်ိုး 

ြ ာိုး၊ စီိုးပ ာိုးဗရိုး သ ို့်ြဟိုတ် သဘာဝပတ်ဝန်ိုးက င်ဆံိုိုးရံှုိုးြှုြ ာိုး က ယ်က ယ်မပန့်မ်ပန့်် မြစ်ပ ာိုးရမြေငိ်ုးက ို 

ဗြေေါ်ပါသည်။  ာသ ဥတိုရမြာငြ်ိုးလ ြှု အရမခအရနြျာြိုးရကကာင်ဲ့ ပ ြ်ိုးြ အပူြေ  န်မြင် ြာိုးလာမြေငိ်ုး၊ ြ ိုိုးဗရ 

ြေ  န်ဗမပာငိ်ုးလဲြှုြ ာိုး မြစ်ဗပေါ်ဗနမြေငိ်ုး (အြေ   ွံ့ဗနရာြ ာိုးတ င ်ြ ိုိုးပ ိုြ ိုြ ာိုးမပာိုးလာ၍ အြေ   ွံ့ဗနရာြ ာိုးတ င ်

ြ ိုိုးနည်ိုးပါိုးသ ာိုးမြေငိ်ုး)၊ အဗနာက်ဗတာင ် ြိုတ်သံိုရာသီ အဝငဗ်နာက်က ဖပီိုး အထ က်ဗစာဗနဗသာ 

ဗ ကာင်  ြိုတ်သိုန်ရာသီ တ ိုဗတာငိ်ုးလာမြေငိ်ုး၊ ြိုန်တ ိုင်ိုးတ ိုက်ြေတ်မြေငိ်ုး၊ ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး၊ ြ ိုိုးဗြေါင်ဗရ 

ရှာိုးမြေငိ်ုး စသည်တ ို့်ဗ ကာင ် မြစ်ဗပေါ်လာန ိုငသ်ည ် ရန က်ဆက်တ   ဆ ိုြိုးကျ   ြိုးြျာြိုးသည်လည်ြိုး သဘာဝ 

ရဘြိုးကျရ ာက်န ိုင်ရမခ ြ ိုြ ိုြျာြိုးမြာြိုးလာရစြါသည်။ အဘယ်ဲ့ရကကာင်ဲ့ဆ ိုရသာ်  ာသ ဥတိုရမြာငြ်ိုးလ ြှု 

နှင်ဲ့ဆက်စြ်ရနသည်ဲ့ အဆ ိုြိုးကကံ န ိုငရ်မခြျာြိုးနှင်ဲ့ ြကကံ စဖူြိုး မြငြ်ိုးထန်သည်ဲ့ မဖစ် ြ်ဆန်ြိုးြျာြိုးသည် 

ဆက်လက်တ ိုြိုးြ ာြိုးလာရနမခငြ်ိုးရကကာင်ဲ့ မဖစ်ြါသည်။ ထ ိုို့အမြင်  ာသ ဥတိုရမြာငြ်ိုးလ ြှုသည် ကဏ္ဍြျာြိုး 

စ ာတ င် သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်ကျရ ာက်န ိုင်ရမခက ို ြ ိုြ ိုဆ ိုြိုး ွာြိုးရစြါသည်။ 

 သစ်ရတာကဏ္ဍတ င် လူတ ိုို့၏ြရယာဂအမြင် ဆ ိုင်ကလိုန်ြိုးြိုန်တ ိုင်ြိုးတ ိုက်ခတ်မခငြ်ိုး၊ ရ ကက ြိုး 

ရ လ ံမခငြ်ိုး၊ မြငြ်ိုးထန်ဆ ိုြိုးဝါြိုးရသာ  ာသ ဥတိုြျာြိုးနှင်ဲ့ ြ ိုြိုးရခါငမ်ခငြ်ိုးတ ိုို့သည်လည်ြိုး သစ်ရတာြျာြိုးက ို 

ြ ိုြ ိုြျက်စ ြိုးရစြါသည်။ သစ်ရတာမဖစ်ထ န်ြိုးြှုကျဆင်ြိုးဖြ ြိုး သဘာဝရြါက်ြင် ဖံိုြိုးလွှြ်ြိုးြှုနည်ြိုးြါြိုးမခငြ်ိုး 

သည် ရမြသာြိုးအရနအထာြိုးြျာြိုး ရမြာငြ်ိုးလ ရစကာ ရမြတ ိုက်စာြိုးြှုြျာြိုးက ို မဖစ်ရြေါ်ရစြါသည်။ 

ရမြဆ လွှာအ ည်အရသ ြိုးကျဆငြ်ိုးမခငြ်ိုး၊ ရမြယာအလ န်အကျွအံသံိုြိုးမြ မခငြ်ိုးနှင်ဲ့ သဘာဝြတ်ဝန်ြိုးကျင် 

က ို ထ ခ ိုက်ရစရသာ အရလဲ့အထြျာြိုးမဖင်ဲ့ စ ိုက်ြျ   ြိုးရြ ြိုးမြြူမခငြ်ိုး စသည်တ ိုို့ရကကာင်ဲ့ အ ြ်သံိုြိုး၊ လယ်ယာ 

သံိုြိုးနှင်ဲ့ စက်ြှုလိုြ်ငန်ြိုးသံိုြိုး ရ အ ငြ်ိုးအမြစ်ြျာြိုးက ို ရလျာဲ့ြါြိုးကိုန်ခြ်ြိုးရစြါသည်။ 

 စနစ်တကျဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ြှုြ ှ မခငြ်ိုးသည် မြည်သူလူထိုအာြိုး သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်ြျာြိုးက ို 

ြ ိုြ ိုရတ ွံ့ကကံ ရစဖြ ြိုး ထ ခ ိုက်လ ယ်ြှုက ိုလည်ြိုး တ ိုြိုးမြင်ဲ့ရစြါသည်။ ဖြ  ွံ့မြြျာြိုး စနစ်တကျြဟိုတ်ဘ  

ဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးကက ြိုးထ ာြိုးလာမခငြ်ိုးသည် ရမြယာအသံိုြိုးမြ ြှု စ ြံခန်ို့ခ  ြှုအာြိုးနည်ြိုးမခငြ်ိုး၊ လံိုခခံ ြှုနှင်ဲ့ ရ  ှည်တည်တံဲ့ 

ခ ိုင်ဖြ ြှုြ ှ ရသာ အ ြ် ာအရဆာက်အဦြျာြိုး ရဆာက်လိုြ်မခငြ်ိုးနှင်ဲ့ တ ာြိုးြဝင်အရမခချရနထ ိုင်မခင်ြိုး 
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က ဲ့သ ိုို့ရသာ အရမခအရနြျာြိုးက ို မဖစ်ရြေါ်ရစြါသည်။ ရ ရြြိုးရဝရ ြိုးစနစ်ြရကာငြ်ိုးမခငြ်ိုး၊ လ ြ်စစ်ြ ြိုး 

ြကကာခဏမြတ်ရတာက်မခငြ်ိုး၊ ရကာငြ်ိုးြ န်သည်ဲ့ ရ နိုတ်ရမြာငြ်ိုးစနစ်ြ ှ မခငြ်ိုးနှင်ဲ့ ရ ဆ ိုြိုးရ ညစ်ထိုတ် 

ယူြှုစနစ် အာြိုးနည်ြိုးမခငြ်ိုးတ ိုို့မဖင်ဲ့ မြည်ဲ့နှက်ရနသည်ဲ့ ဖြ  ွံ့မြအရမခအရနြျာြိုးသည် ရ ကက ြိုးမခငြ်ိုး၊ 

ငလျငလ်ှုြ်မခငြ်ိုးနှင်ဲ့ အမခာြိုးရသာရဘြိုးအနတ ာယ်ြျာြိုးရကကာင်ဲ့ ဆ ိုြိုးဝါြိုးသည်ဲ့အရမခအရနြျာြိုး မဖစ်ြ ာြိုးလာ 

သည်ဲ့အခါ မြည်သူလူထို၏  ကျန်ြိုးြာရ ြိုးနှင်ဲ့ ရနထ ိုင်ြှုဘဝြျာြိုးက ို  ဆ ိုြိုးဆ ိုြိုးဝါြိုးဝါြိုး ထ ခ ိုက်ရစန ိုင်ြါ 

သည်။  

မြန်ြာန ိုငင်သံည် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးဗ ကာင်  ဆံိုိုးရံှုိုးြှုြ ာိုးက ို သ သာထငရှ်ာိုးစ ာ 

ဗတ ွံ့ကကံ ြံေစာိုးဗနရဖပီိုး မပည်သူလူထို၏ အသက်အ ိုိုးအ ြ်စည်ိုးစ ြ်ြ ာိုး၊ သဘာဝပတ်ဝန်ိုးက ငန်ှင ် 

ဗဘိုးသင ်ဗဒသ၏ လူြှုစီိုးပ ာိုးဗရိုးကဏ္ဍြ ာိုးအပါအဝင ် န ိုငင်ဗံတာ်၏ စီိုးပ ာိုးဗရိုးက ိုပါ ထ ြေ ိုက်နစ်နာ 

ဗစလ က်ရှ ပါသည်။ မြန်ြာန ိုငင်သံည် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်အြ   ိုးြ   ိုးဗ ကာင်  သဘာဝဗဘိုးဒိုကခ 

ြ ာိုး ြံေစာိုးဗနရဖပီိုး အဆ ိုပါဗဘိုးဒိုကခြ ာိုးသည် န ိုငင်အံနှံ့် တူညီြှုြရှ ဘဲ က ဲမပာိုးမြောိုးနာိုး ကပါသည်။ 

ပင်လယ်ကြ်ိုးရ ိုိုးတန်ိုးဗဒသြ ာိုးတ င ်ဗနထ ိုင်သူြ ာိုးသည် အပူပ ိုင်ိုးဆ ိုင်ကလိုန်ိုးြိုန်တ ိုင်ိုး၊ ြိုန်တ ိုင်ိုးဒီဗရ 

လ ှုင်ိုး၊ ဆူနာြီနှင်  ပင်လယ်ဆာိုးငန်ဗရဝင်ဗရာက်မြေငိ်ုး အနတရာယ်ြ ာိုးက ို ကကံ ဗတ ွံ့ရန ိုငပ်ါသည်။ 

န ိုငင်အံနှံ့်အမပာိုးရှ ဗဒသြ ာိုးသည် ဗမြငလ ငလ်ှုပ်မြေငိ်ုး၊ ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာသ န်ိုးမြေငိ်ုးဗ ကာင်  ဗရကကီိုးဗရ 

လ ံမြေငိ်ုး၊ ဗမြဖပ  မြေငိ်ုး၊ မြစ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုးနှင်  ြီိုးဗလာငမ်ြေငိ်ုး အနတရာယ်ြ ာိုးက ို ကကံ ဗတ ွံ့ရန ိုငပ်ါသည်။ 

မြန်ြာန ိုငင်အံလယ်ပ ိုငိ်ုးရှ  ြ ိုိုးနည်ိုးပါိုးသည်  အပူပ ိုင်ိုးဗဒသြ ာိုးတ င ် ဗနထ ိုင် ကသူြ ာိုးအဗနမြင်  

သစ်ဗတာြ ာိုးပ က်စီိုး မပ န်ိုးတီိုးလာြှုြ ာိုးဗ ကာင်  ြ ိုိုးဗြေါငမ်ြေငိ်ုးြ ာိုး ြံေစာိုးရန ိုငပ်ါသည်။ သဘာဝဗဘိုး 

ြ ာိုး၏ ဆ ိုိုးက   ိုးသက်ဗရာက်ြှုြ ာိုးတ င ် ၂၀၀၈ ြေိုနှစ်၌ နာေစ်ဆ ိုငက်လိုန်ိုးြိုန်တ ိုင်ိုး၊ ၂၀၁၀ ြေိုနှစ်၌ 

ေီရ ြိုန်တ ိုင်ိုး၊ ၂၀၁၅ ြေိုနှစ်၊ ၂၀၁၆ ြေိုနှစ်၊ ၂၀၁၇ ြေိုနှစ်၊ ၂၀၁၈ ြေိုနှစ်နှင ် ၂၀၁၉ ြေိုနှစ်၌ ဗရကကီိုးဗရ 

လ ံမြေငိ်ုးနှင်  ဗမြဖပ  မြေငိ်ုးတ ို့်ကဲ သ ို့်  ကကီိုးြာိုးဗသာသဘာဝဗဘိုးြ ာိုးနှင်  ရိုတ်တရက်ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး၊ 

ြ ိုိုးဗြေါငမ်ြေငိ်ုးတ ို့်ကဲ သ ို့် ဗသိုးငယ်ဗသာ သဘာဝဗဘိုးြ ာိုးလည်ိုး ပါဝငပ်ါသည်။ 
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အ ခန ်း (၃) 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ ခပည နယ  မျာ ်း ၏ သဘာ ဝရ ဘ်းအ နတရ ာ ယ  ရ ကာင   ပျက စ ်းဆံို်းရံှု်း မှုအရခခအ ရန 

 မြန်ြာန ိုငင်သံည် ြီိုးဗဘိုး၊ ဗရဗဘိုး၊ ြိုန်တ ိုင်ိုးဗဘိုး၊ ဗလမပငိ်ုးဗဘိုး၊ ငလ ငဗ်ဘိုး၊ ဗမြဖပ  ဗဘိုး၊ 

ကြ်ိုးဖပ  ဗဘိုး၊ ြ ိုိုးဗြေါငဗ်ရရှာိုးဗဘိုးနှင ် ြ ိုိုးကက  ိုးဗဘိုးြ ာိုး စသည ်မြင ် သဘာဝဗဘိုးဗ ကာင ်မြစ်ဗသာ 

ဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးက ို ရငဆ် ိုငက်ကံ ဗတ ွံ့ရသည ် န ိုင်ငတံစ်န ိုင်ငံမြစ်ပါသည်။  

၃.၁။ တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ  အ လ ိိုက  ရဘ်း သင  လ ူဦ ်းရ ရ  

 ၂၀၁၉ ြေိုနှစ်တ င် မြန်ြာန ိုငင်ံရှ  တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး/မပည်နယ်ြ ာိုး၌ သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုး 

မြစ်ပ ာိုးြဲေ ပါသည်။ သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးြှုဗ ကာင ် ကရငမ်ပည်နယ်တ င ် ဗဘိုးသင ်လူဦိုးဗရ 

(၁၆၅၇၅) ဦိုးမြင  ် ဗဘိုးသင ်ြှုအြ ာိုးဆံိုိုးမြစ်ဖပီိုး ြ န်မပည်နယ်တ င် ဗဘိုးသင ်လူဦိုးဗရ (၁၁၃၄၈) ဦိုးမြင ် 

ဗဘိုးသင ်ြှု ဒိုတ ယအြ ာိုးဆံိုိုးမြစ်သည်က ို ဗတ ွံ့ရှ ရပါသည်။ (ပံို-၃.၁) 

ပံို (၃.၁) တိို င ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ  အ လ ိိုက  ရဘ်း သင  လ ူဦ်း ရရ 

 
ဇာ စ ခမ စ  - (၁) အရ ွရ ွအိုပ  ချ  ပ  ရရ်းဦ်းစ ်းဌာန 

- (၂ ) ဗ ဟ ိိုစာရင ်းအင ်းအြ ွ ြို့ 

  

တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး/မပည်နယ်ြ ာိုးတ င် ကရငမ်ပည်နယ်နှင ် ြ န်မပည်နယ်တ ို့်သည် သဘာဝဗဘိုး 

အနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးြှုဗ ကာင ် ဗဘိုးသင ်လူဦိုးဗရအြ ာိုးဆံိုိုးမြစ်ရမြေငိ်ုးြှာ ၂၀၁၉ ြေိုနှစ်၊ ဩေိုတ်လအတ င်ိုး 

ြ ိုိုးသည်ိုးထန်မြေငိ်ုး၊ ဗမြဖပ  မြေငိ်ုးနှင ် မြစ်ဗရကကီိုးမြေငိ်ုးတ ို့်ဗ ကာင ် မြစ်ပါသည်။ 
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၃.၂။ တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ  အ လ ိိုက  ရသဆံို်းလ ူ ဦ်းရရ 

 သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးြှုြ ာိုးဗ ကာင ် ြ န်မပည်နယ်တ င် လူဦိုးဗရဗသဆံိုိုးြှု (၈၀) ဦိုးမြင ် 

လူဗသဆံိုိုးြှုအြ ာိုးဆံိုိုးမြစ်ဖပီိုး ဒိုတ ယအဗနမြင ် ကြေ ငမ်ပည်နယ်တ င် ဗသဆံိုိုးလူဦိုးဗရ (၅၅) ဦိုးရှ သည် 

က ို ဗတ ွံ့ရှ ရပါသည်။ ြေ ငိ်ုးမပည်နယ်နှင  ် ရြေ ိုင်မပည်နယ်တ ို့်တ င် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးြှု 

ဗ ကာင ် လူဗသဆံိုိုးြှုြရှ သည်က ို ဗတ ွံ့ရှ ရပါသည်။ (ပံို-၃.၂) 

ပံို (၃.၂) တိို င ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ  အ လ ိိုက  ရသဆံို်း လ ူဦ်းရရ 

 
ဇာ စ ခမ စ  - (၁) အရ ွရ ွအိုပ  ချ  ပ  ရရ်းဦ်းစ ်းဌာန 

- (၂ ) ဗ ဟ ိိုစာရင ်းအင ်းအြ ွ ြို့ 

 တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး/မပည်နယ်ြ ာိုးတ င ် ြ န်မပည်နယ်သည် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးြှု 

ဗ ကာင ် ဗသဆံိုိုးလူဦိုးဗရအြ ာိုးဆံိုိုးမြစ်ရမြေငိ်ုးြှာ ဗပါငဖ်ြ  ွံ့နယ်၊ သဲမြ ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ ဗမြဖပ  ြှုဗ ကာင ် 

မြစ်ပါသည်။ ြ န်မပည်နယ်၊ သဲမြ ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ၊ ရဲမပာိုးကိုန်ိုးရပ်က က်အနီိုးရှ  ြလတ်ဗတာငသ်ည် 

ပါြီယံသက်တြ်ိုးရှ သည ် ြိုတတြဗက ာက်ထပ်လွှာြ ာိုးနှင ် ြ ဲွံ့စည်ိုးထာိုးဖပီိုး ဗက ာက်ယူနစ်ြ ာိုးသည် 

ဗတာငဗ်စာငိ်ုးပ ိုငိ်ုးဗပေါ်တ င် ြာဖပီိုးထူသည ် သလင်ိုးကက ယ် သဲဗက ာက်ြ ာိုး၊ ေဝံဗက ာက်နှင ် ဗတာင် 

ဗစာငိ်ုး၏ ဗအာက်ဗမြေပ ိုင်ိုးတ င ်ရာသီဥတိုတ ိုက်စာိုးြှုဒဏ် ြံေထာိုးရသည ် ရွှေံွံ့ဗက ာက်၊ သဲြှုန်ဗက ာက်၊ 

ဗယှလဗက ာက်နှင  ် ဗက ာက်လွှာြ ာိုးသည် ဗတာင်-ဗမြာက် နီိုးပါိုးသ ယ်တန်ိုးဗန၍ မပတ်ဗရွွံ့အက် 

ဗ ကာငိ်ုးဖပ  ငြ် ာိုးအတ င်ိုးသ ို့်  ြ ိုိုးဗရနှင  ်ဗမြဗအာကဗ်ရြေ ိုဗအာငိ်ုးဖပီိုး ဖပ  က ြဲေ မြေငိ်ုးမြစ်ပါသည်။ 

 

 

၅
၅

၂

၁
၃

၀

၁
၅

၉

၁
၈

၁
၁

၃

၈
၀

၀

၃

၈

၄ ၃
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၃.၃။ တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ  အ လ ိိုက  အ ိမ ပျက စ ်းမှုရာ ခိိုင နှုန ်း 

 တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး/မပည်နယ်ြ ာိုးတ င ်သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးြှုဗ ကာင ် အ ြ်ပ က်စီိုးြှုြ ာိုး 

ရှ ြဲေ ပါသည်။ သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးမြစ်ပ ာိုးြှုဗ ကာင ် ပဲြူေိုးတ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုးတ င် အ ြ်ပ က်စီိုးြှု 

(၂၉.၃၇) ရာြေ ိုငန်ှုန်ိုးမြင ် အြ ာိုးဆံိုိုးမြစ်ဖပီိုး ြဗက ိုးတ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုးတ င် အ ြ်ပ က်စီိုးြှု (၁၇.၇၅) 

ရာြေ ိုင်နှုန်ိုးမြင ် ဒိုတ ယအြ ာိုးဆံိုိုး မြစ်သည်က ို ဗတ ွံ့ရှ ရပါသည်။ ကယာိုးမပည်နယ်တ င် သဘာဝဗဘိုး 

အနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးြှုဗ ကာင ် အ ြ်ပ က်စီိုးြှု (၀.၁၉) ရာြေ ိုင်နှုန်ိုးရှ ဖပီိုး အ ြ်ပ က်စီိုးြှု အနည်ိုးဆံိုိုးမြစ်သည် 

က ို ဗတ ွံ့ရှ ရပါသည်။ (ပံို-၃.၃) 

ပံို (၃.၃) တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ  အ လ ိိုက  အ ိမ ပျက စ ်းမှုရာ ခိိုင နှုန ်း 

 
ဇာ စ ခမ စ  - (၁) အရ ွရ ွအိုပ  ချ  ပ  ရရ်းဦ်းစ ်းဌာန 

- (၂ ) ဗ ဟ ိိုစာရင ်းအင ်းအြ ွ ြို့ 

 တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး/မပည်နယ်ြ ာိုးတ င် ပဲြူေိုးတ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုးသည် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဗ ကာင ် 

အ ြ်ပ က်စီိုးြှုရာြေ ိုင်နှုန်ိုး မြင ်တက်ဗနရမြေငိ်ုးြှာ ၂၀၁၉ ြေိုနှစ်၊ ဩေိုတ်လ ပထြအပတ်အတ င်ိုး  

စစ်ဗတာငိ်ုးမြစ်ဗရနှင  ်ဗရွှေက ငမ်ြစ်ဗရကကီိုးမြေငိ်ုးတ ို့်ဗ ကာင ် မြစ်ပါသည်။  

၃.၄။ သဘာ ဝရဘ ်းအ နတရ ာ ယ  မျာ ်းရ ကာ င   လ မ ်း/ တံတာ ်း /ဆည   ပျက စ ်းမှု 

 တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး/မပည်နယ်ြ ာိုးတ င ် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးဗ ကာင ် လြ်ိုး၊ တံတာိုးနှင ် 

ဆည်ြ ာိုး ပ က်စီိုးြှုြ ာိုးရှ ပါသည်။ ၂၀၁၉ ြေိုနှစ်အတ င်ိုး သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးဗ ကာင ် လြ်ိုး (၃၅) 

ရာြေ ိုင်နှုန်ိုး၊ တံတာိုး (၆၀) ရာြေ ိုင်နှုန်ိုးနှင  ် ဆည် (၅) ရာြေ ိုင်နှုန်ိုး ပ က်စီိုးြှုရှ ြဲေ ဖပီိုး တံတာိုးပ က်စီိုးြှု 

ရာြေ ိုင်နှုန်ိုး အြ ာိုးဆံိုိုးမြစ်သည်က ို ဗတ ွံ့ရှ ရပါသည်။ (ပံို-၃.၄) 

၁
.၆
၈

၀
.၁
၉

၀
.၆
၂

၂.
၁
၇

၁
၀
.၃
၂

၁
.၇
၃

၂၉
.၃
၇

၁
၇
.၇
၅

၇
.၁
၂

၄
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၀
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၈

၁
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၁

၇
.၅
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.၅
၆

၄
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၄
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ပံို (၃.၄) သ ဘာ ဝရဘ ်းအ နတရ ာ ယ  မျာ ်းရ ကာ င   လ မ ်း၊ တံတာ ်းနှင  ဆည  ပျက စ ်း မှု 

  
ဇာ စ ခမ စ  - (၁) အရ ွရ ွအိုပ  ချ  ပ  ရရ်းဦ်းစ ်းဌာန 

- (၂ ) ဗ ဟ ိိုစာရင ်းအင ်းအြ ွ ြို့ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

60%

5%

လမ ်း

တံတ ်း

ဆည 
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အ ခန ်း (၄) 

တိိုင ်းရဒ သကက ်း/ခပည နယ  မျာ ်းအ လ ိိုက  သ ဘာ ဝရ ဘ်းအ နတရ ာ ယ  စစ တမ ်းမှ ရတွြို့ရ ှိမှုအ ရခ ခအ ရန 

၄.၁။ ကွင််းဆင််းကကောက်ယူခ ဲ့သညဲ့် ကေသမ ော်း 

သဘာဝရဘြိုးဒဏ်အြျာြိုးဆံိုြိုး ခံစာြိုးခ ဲ့ ရသာ ြ န်မြည်နယ်၊ က ငမ်ြည်နယ်နှင  ် ြ ခူြိုးတ ိုင်ြိုး 

ရဒသကက ြိုးတ ို့်တ င ်ဗဟ ိုစာ ငြ်ိုးအငြ်ိုးအဖ  ွံ့ရံိုြိုးချ ြ်ြှ ဝန်ထြ်ြိုးြျာြိုးြှ က ငြ်ိုးဆငြ်ိုးရကာက်ယူခ ဲ့ဖြ ြိုး ကျန် ှ သညဲ့်  

တ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး/မြည်နယ်ြျာြိုးမဖစ်သညဲ့် ကချငမ်ြည်နယ်၊ ကယာြိုးမြည်နယ်၊ ချငြ်ိုးမြည်နယ်၊ စစ်က ိုငိ်ုး 

တ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး၊ တနသသာ  တ ိုငြ်ိုးရဒသကက ြိုး၊ ြဗက ိုးတ ိုင်ိုးဗဒသကကီိုး၊ ြနတဗလိုးတ ိုငိ်ုးဗဒသကကီိုး၊  န်ကိုန် 

တ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး၊ ရှြ်ိုးမပည်နယ်၊ ဧ ာဝတ တ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုးနှငဲ့် မပည်ဗထာငစ်ိုနယ်ရမြ၊ ဗနမပည်ဗတာ် 

တ ို့်တ င် သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုငြ်ိုးရဒသကက ြိုး/မြည်နယ် ဗဟ ိုစာ ငြ်ိုးအငြ်ိုးအဖ  ွံ့ရံိုြိုးခ   ှ  ဝန်ထြ်ြိုးြျာြိုးြှ က ငြ်ိုးဆင်ြိုး 

ရကာက်ယူခ ဲ့ြါသည်။ သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်ဆ ိုင် ာ စစ်တြ်ြိုး (၂၀၁၉) တ င် က ငြ်ိုးဆငြ်ိုးရကာက်ယူြှု 

ြျာြိုးြှာ ရအာက်ြါအတ ိုင်ြိုးမဖစ်ြါသည်- 

ဇယာြိုး (၄.၁) တ ိုင််းကေသကက ်း/ပြည်နယ် သဘောဝကဘ်းအန္တရောယ်ဆ ိုင်ရော စစ်တမ််းကကောက်ယူမှု  

စဉ် တ ိုင််းကေသကက ်း/ပြည်နယ် မမ  ြို့နယ်ကြေါင််း ရြ်ကွက ် ကက ်းရ ော 

၁။ ကချငမ်ြည်နယ် ၂ ၁ ၅ 

၂။ ကယာြိုးမြည်နယ ် ၂ - ၆ 

၃။ က ငမ်ြည်နယ် ၆ ၇ ၁၁ 

၄။ ချငြ်ိုးမြည်နယ် ၃ - ၇ 

၅။ စစ်က ိုင်ြိုးတ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ၅ ၂ ၁၃ 

၆။ တနသသာ  တ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ၄ ၃            ၇ 

၇။ ြ ခူြိုးတ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ၆ ၆ ၁၄ 

၈။ ြရက ြိုးတ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ၅ - ၁၅ 

၉။ ြနတရလြိုးတ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ၆ - ၁၈ 

၁၀။ ြ န်မြည်နယ် ၇ ၇ ၁၅ 

၁၁။  ခ ိုင်မြည်နယ် - - - 

၁၂။  န်ကိုန်တ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ၂ ၁ ၇ 

၁၃။ ရှြ်ိုးမပည်နယ် ၆ ၂ ၁၇ 
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စဉ် တ ိုင််းကေသကက ်း/ပြည်နယ် မမ  ြို့နယ်ကြေါင််း ရြ်ကွက ် ကက ်းရ ော 

၁၄။ ဧ ာဝတ တ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး ၆ - ၁၈ 

၁၅။ မပည်ဗထာငစ်ိုနယ်ဗမြ ၂ - ၄ 

စိုစိုကြေါင််း ၆၂ ၂၉ ၁၅၇ 

 
 

၄.၂။ သဘာ ဝရဘ ်းအ နတရ ာ ယ  စစ တမ ်းရကာက ယူခ ခင ်းမှ ရတွြို့ရ ှိမှုအရခခအ ရန 

စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၁။ ကချငမ်ြည်နယ် ဝ ိုင်ြိုးရြာ်ဖြ  ွံ့နယ် 

ရန ငခ်ျ  န်ရကျြိုး ွာ၊ 

ရန ငြ်ိုးြ န်ရကျြိုး ွာ၊ 

ရဂ ထိုရကျြိုး ွာ 

(၁) ရန ငခ်ျ  န်ရကျြိုး ွာ 

သည် ဧရာဝတီမြစ်၏ မြစ် 

ကြ်ြိုးနံရဘြိုးတ င်  ွာတည် 

 ှ ၍ နှစ်စဉ်ကြ်ြိုးနဖူြိုးထ  

မြစ်ရ  တက်ရသာ်လည်ြိုး 

၂၀၁၉ ခိုနှစ်တ င် အဆ ိုြိုးဝါြိုး 

ဆံိုြိုးမဖစ်ဖြ ြိုး (၇) ရြခနို့်မြငဲ့် 

တက်၍ (၁) လြေန့်် ကာ 

မြငဲ့်မခငြ်ိုး၊ မြစ်ရ ကက ြိုးချ  န် 

တ င် န ြဲ့်ရသာ အ ြ်ြျာြိုးနှငဲ့် 

ရ တ င်ြိုးြျာြိုး နစ်မြ ြ်သမဖငဲ့် 

ရသာက်သံိုြိုးရ  ခက်ခ မခင်ြိုး။ 

(၁) ရ ကက ြိုးချ  န်တ င် 

ရ နစ်မြ ြ်ရသာ အ ြ် 

ြျာြိုးြှ အ ြ်ဗထာငစ်ိုဝင ်

ြ ာိုး န ြိုးခ ို န်ရန ာ 

နှငဲ့ ် ရသာက်သံိုြိုးရ  

 ှာြိုးြါြိုးြ ှုက ို  မဖညဲ့ ်  

ဆည်ြိုးရြြိုးန ိုင ်ြါ န် 

လ ိုအြ်လျက် ှ  ြါ  

သည်။ 

   

(၂) ရန ငြ်ိုးြ န်ရကျြိုး ွာနှငဲ့် 

ဗေ ထိုဗက ိုးရွာ ပတ်လည် 

တ င် ှ သညဲ့် ဧ ာဝတ မြစ် 

၏ မြစ်လက်တက်မဖစ် 

သညဲ့် ဘ ြ် ယ်ရချာငြ်ိုး 

သည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တ င် 

(၂) ရန ငြ်ိုးြ န်ရကျြိုး 

 ွာအန ြိုးတ င် မဖစ်ရြေါ် 

ရနသညဲ့် ရ စီိုး 

ရကကာငြ်ိုး ရမြာငြ်ိုးလဲ 

စ ြိုးဆင်ြိုးမခငြ်ိုးက ို မဖစ် 

ရြေါ်ရစသညဲ့် ရ ွှေတူြိုး 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ြ ိုြိုးြျာြိုး၍ ရချာငြ်ိုးရ ကက ြိုး 

သမဖငဲ့ ်  ွာ၏အန ြဲ့်ြ ိုငြ်ိုး ှ  

ရနအ ြ်ြျာြိုး ရ နစ်မြ ြ် 

မခငြ်ိုး၊ ရတာငက်ျရချာငြ်ိုးရ  

မဖစ်သမဖငဲ့် ရ နစ်မြ ြ်ချ  န် 

ကကာမြငဲ့်ြှု ြ ှ ရသာ်လည်ြိုး 

ရ စ ြိုးဆင်ြိုးြှုနှုန်ြိုး မြငြ်ိုးထန် 

သမဖငဲ့ ် အသက်အနတ ာယ် 

စ ိုြိုး  ြ် မခငြ်ိုး။ 

ရဖာ်မခငြ်ိုး၊ ငကှ်ရြျာ 

စ ိုက်ခငြ်ိုးအာြိုး တစ် 

ဖက်ြ တ်ဆည် မြ  

လိုြ်၍ ရ သ ယ်ယူ 

ထာြိုးသညဲ့် က စစ ြ် 

အာြိုး မြန်လည်သံိုြိုး 

သြ်ရြြိုးန ိုငပ်ါ န် လ ို 

အပ်လ က် ရှ ပါသည်။ 

  

ရ ွှေကူဖြ  ွံ့နယ်  

အြှတ် (၂)  ြ်က က်၊ 

ဆင်တပ်ဗက ိုးရွာ၊ 

ြ ိုိုးစစ်ဗက ိုးရွာ 

(၁) အြှတ် (၂)  ြ်က က်၊ 

ဆင်တြ်ရကျြိုး ွာနှငဲ့ ် ြ ိုြိုးစစ် 

ရကျြိုး ွာတ ိုို့သည် ဧ ာဝတ  

မြစ်၏ မြစ်ကြ်ြိုးနံရဘြိုး 

တ င်  ွာတည် ှ ၍ မြစ်ရ  

ကက ြိုးမခငြ်ိုးက ို နှစ်စဉ်ခံစာြိုး  

ရသာ ရန ာရဒသမဖစ် 

မခငြ်ိုး၊  ွာရမြသည် သက် 

တြ်ြိုး ငဲ့်ရမြအြျ   ြိုးအစာြိုး 

ြဟိုတ်ဘ  ရမြနိုကျွန်ြိုးရြေါ် 

တ င်  ွာတည်ရဆာက်ထာြိုး 

မခင်ြိုးဗ ကာင ် ကြ်ိုးပါိုးဖပ   

က မြေငိ်ုး ဒဏ်ြံေစာိုးရမြေငိ်ုး။ 

(၁) အြှတ် (၂)  ြ် 

က က်၊ ဆင်တြ်ရကျြိုး 

 ွာနှငဲ့် ြ ိုြိုးစစ်ရကျြိုး ွာ 

တ ိုို့တ င် ကြ်ိုးထ န်ိုးနံ 

ရံြ ာိုး တည်ဗဆာက် 

မြေငိ်ုး၊ သဘာဝရဘြိုး 

အနတ ာယ် ကက  တင် 

သတ ရြြိုး စနစ်ြျာြိုး 

(Early Warning 

System) နှငဲ့ ် DAN 

က ဲ့သ ိုို့ရသာ Mobile 

Application ြျာြိုး 

အသံိုြိုးမြ ြံိုအာြိုး ှင်ြိုးမြ 

ရြြိုးန ိုင်ြါ န် လ ိုအပ် 

လ က်ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၂။ ကယာိုး 

မပည်နယ် 

ြရဆူ ိုဖြ  ွံ့နယ် 

ဗကိုးလ ာိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ထီိုးေ ာိုးရညြိုးဗက ိုး

ရွာ၊ ဒ ိုိုးလာဗစာ 

ဗက ိုးရွာ 

(၁) ဗကိုးလ ာိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ထီိုးေ ာိုးဗညိုးဗက ိုးရွာနှင ်  

ဒ ိုိုးလာဗစာဗက ိုးရွာတ ို့်  

တ င် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ်ြှု 

ဗ ကာင ် ဗနအ ြ်ြ ာိုး အြ ိုိုး 

လန်ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ တစ် 

စ တ်တစ်ပ ိုင်ိုးပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ 

သီလရှင်ဗက ာငိ်ုး တစ် 

စ တ်တစ်ပ ိုင်ိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗလမပင်ိုးအနတရာယ် 

က ဗရာက် သည ်အြေါ 

ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးြှု အနညိ်ုး 

ဆံိုိုး ဗလ ာ ြေ န ိုငရ်န် 

အတ က် ဗလကာပင် 

ြ ာိုး၊ နှစ်ရှည်ပင်ြ ာိုး 

စ ိုက်ပ   ိုးရန် လ ိုအပ် 

လ က် ရှ ပါသည်။ 

  

ဒီိုးဗြာ ဆ ိုဖြ  ွံ့နယ်  

ကျွန်ိုးဗတာဗက ိုးရွာ၊ 

သာယပ်ဗက ိုးရွာ၊ 

ဖြ  ွံ့ြကယန်ိုးဗက ိုး

ရွာ 

(၁) ကျွန်ိုးဗတာဗက ိုးရွာ၊ 

သာယပ်ဗက ိုးရွာနှင  ် ဖြ  ွံ့ြ 

ကယန်ိုးဗက ိုးရွာ တ ို့်တ င် 

ဗလမပငိ်ုး တ ိုက်ြေတ်ြှု 

ဗ ကာင ် ဗနအ ြြ်ျာြိုး တစ် 

စ တ်တစ်ပ ိုင်ိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး။ 

  

(၁) ကျွန်ိုးဗတာဗက ိုး 

ရွာ၊ သာယပ်ဗက ိုးရွာ၊ 

ဖြ  ွံ့ြကယန်ိုးဗက ိုးရွာ 

ြ ာိုးတ င ် သဘာဝ 

ဗဘိုးအနတရာယ် ကက   

တငက်ာက ယ်ြှု အစီ 

အစဉ်ြ ာိုး ကက  တငစ် ီ

စဉ်ထာိုးရန် လ ိုအပ ်

လ က်ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၃။ ကရငမ်ပည်နယ် လ ှုင်ြိုးဘ ဲွံ့ဖြ  ွံ့နယ ်

အြှတ် (၈)  ြ်က က်၊ 

ရဒေါ်လန်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ရကာဲ့န  ွံ့ရကျြိုး ွာ 

(၁) အြှတ် (၈) ရပ် 

က က်သည် ရဒါနရတာင် 

ကျရ နှငဲ့်လ ှုင်ြိုးဘ  ွံ့ရချာငြ်ိုး 

ရ ကက ြိုးချ  န်၌ တစ် ွာလံိုြိုး 

န ြိုးြါြိုးခနို့် ရ နစမ်ြ ြ်ဖြ ြိုး 

ရ ွှေွံ့ဗမပာငိ်ုးရနထ ိုင် မခငြ်ိုး။  

(၁) ရ ကက ြိုးနစ်မြ ြ် 

ချ  န်တ င် န ြိုးခ ို န်အ 

ရဆာက်အဦြျာြိုး လ ို 

အြ်မခငြ်ိုး၊ ဗလှြ ာိုးနှငဲ့် 

အသက်ကယ် အကျျီ 

ြျာြိုး  လ ိုအြ်လ က် 

ရှ ပါသည်။၊ 

   (၂)    ဗဒေါ်လန်ိုးဗက ိုးရွာနှင ် 

ဗကာ န ဲွံ့ဗက ိုးရွာ တ ို့်သည် 

ေ   ငိ်ုးမြစ်ကြ်ိုးပါိုးတ င် ရွာ 

တည်ထာိုးဗသာဗ ကာင ် 

ဗလဆင်နှာဗြာငိ်ုး တ ိုက် 

မြေငိ်ုးနှင ် ဗရကကီိုးနစ်မြ ပ် 

မြေငိ်ုးဒဏ်က ို နှစ်စဉ်ြံေစာိုး 

ရမြေငိ်ုး၊ ရတာငက်ျရ နှငဲ့် 

လ ှုင်ြိုးဘ  ွံ့ရချာငြ်ိုး ရ ကက ြိုး 

ချ  န်တ င်  ွာတ င်ြိုး၌ (၇) 

ဗပြေန့် ်ဗရမြင ်တက်ဖြ ြိုး (၂) 

လြေန့် ် ကကာမြငဲ့်မခငြ်ိုး၊ အ ြ် 

ဗထာငစ်ိုအြေ   ွံ့ ဗမပာငိ်ုး  

ဗရွှေွံ့ဗနထ ိုင်ရမြေငိ်ုး၊ လယ် 

ရမြြျာြိုး၊ ရ တ င်ြိုးြျာြိုး၊ 

 ွာတ င်ြိုး ှ  ရမြသာြိုးလြ်ြိုး 

ြျာြိုးနှငဲ့် အထကရကျာငြ်ိုး 

(၂) ရ ကက ြိုးနစ်မြ ြ် 

ချ  န်တ င် န ြိုးခ ို န်အ 

ရဆာက်အဦြျာြိုး လ ို 

အြ်မခငြ်ိုး၊ အသက် 

ကယ်ဗလှြျာြိုးနှငဲ့် အ 

သက်ကယ်အကျျီြျာြိုး 

လ ိုအြ်မြေငိ်ုး၊  ရချာငြ်ိုး/ 

ရမြာငြ်ိုးြျာြိုး ရ စ ြိုးရ  

လာ ရကာင်ြိုးြ န်ရအာင် 

ရဆာင် ွက် မြေငိ်ုးတ ို့်  

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ 

သည်။၊ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

တ င်ိုး ှ  စာ ွက်စာတြ်ြိုး 

ြျာြိုး ြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး။ 

  ဘာြိုးအံဖြ  ွံ့နယ ်

သံလှယ်ရကျြိုး ွာ၊ 

ခ ာြိုးအတ င်ြိုးရကျြိုး

 ွာ၊ခ ာြိုးအမြင်

ရကျြိုး ွာ 

(၁) သံလှယ်ရကျြိုး ွာ၊ ခ 

 ာြိုးအတ င်ြိုးရကျြိုး ွာနှင  ် ခ 

 ာြိုးအမြင် ရကျြိုး ွာတ ို့် 

သည် ဂျ   ငြ်ိုးမြစ်ကြ်ြိုးနံ 

ရဘြိုးတ င ် တည်ရှ ဖပီိုး မြစ် 

ရ ကက ြိုးမြေငိ်ုးက ို နှစ်စဉ်ြံေ 

စာိုးဗနရဖပီိုး တစ်နှစ်ထက် 

တစ်နှစ်ပ ိုြ ိုဆ ိုိုးဝါိုးလာမြေငိ်ုး၊ 

အ ြ်ဗထာငစ်ို အြေ   ွံ့ြှာ ဗရ 

လ တ်ရာသ ို့် ဗမပာငိ်ုးဗရွှေွံ့ဗန 

ထ ိုင်ရမြေငိ်ုး။ 

(၁) ဂျ   ငြ်ိုးမြစ်ကြ်ြိုး 

ရဘြိုးတ င ် တည် ှ  

ရသာရကကာငဲ့် ဂျ   ငြ်ိုး 

မြစ်အတ င်ြိုး ှ  နံိုြိုးသ  

ြျာြိုးဆယ်၍ ရ စီိုး 

ဆင်ြိုးြှု ရကာငြ်ိုးြ န် 

ရစရ ြိုး ရဆာင ွ်က် 

ရြြိုးရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 

ရ ကက ြိုးချ  န်တ င် ရ ွှေွံ့ 

ရမြာငြ်ိုးရနထ ိုင်န ိုင် န် 

အရဆာက်အဦြ ာိုး 

လ ိုအြ်လ က်ရှ ပါသည်။ 

  ရကာဲ့က  တ်ဖြ  ွံ့နယ် 

ခ ငြ်ိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ကညငက်တ ိုက်

ရကျြိုး ွာ၊ ရမြာက် 

ကြမရ ိုက်ရကျြိုး ွာ 

(၁) ြေရငိ်ုးဗက ိုးရွာ၊ က 

ညင်ကတ ိုက်ဗက ိုးရွာနှင ်  

ဗမြာက်ကြမရ ိုက်ဗက ိုးရွာ 

တ ို့်တ င် မြစ်ဗရကကီိုးမြေငိ်ုး၊ 

ကြ်ိုးပါိုးဖပ  က မြေငိ်ုး၊ရချာငြ်ိုး 

ရ ကက ြိုးနှင  ် ရတာငက်ျရ  

ကကီိုးမြေငိ်ုးတ ို့်ဗ ကာင ် အ ြ် 

ဗထာငစ်ိုအြေ   ွံ့ ဗရွှေွံ့ဗမပာငိ်ုး 

ရမြေငိ်ုး၊ သစ်သာြိုးတတံာြိုး 

ြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး။             

(၁) ခ ငြ်ိုးရချာငြ်ိုး ရ  

စ ြိုးရ လာ ရကာငြ်ိုး 

ြ န်ရအာင် ရဆာင် 

 ွက်ရြြိုး န် လ ိုအပ် 

မြေငိ်ုး၊ ရမြာငြ်ိုးရ ွှေွံ့ န် 

ရလှြျာြိုးနှငဲ့် န ြိုးခ ို န် 

အရဆာက်အဦြျာြိုး 

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ သစ်သာိုး 

တံတာိုးအစာိုး ြေ ိုင်ြံေ  

ဗသာ တံတာိုးတည် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ဗဆာက်ဗပိုးရန်  လ ို 

အပလ် က် ရှ ပါသည်။ 

  မြဝတ ဖြ  ွံ့နယ် 

ရပ်က က် (၂)၊ 

ရဝှို့ ှြ်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ြ ဲ့ြလ ဲ့ရကျြိုး ွာ 

(၁) ရပ်က က် (၂)၊ ရဝှို့ ှြ်ြိုး 

ရကျြိုး ွာနှငဲ့် ြ ဲ့ြလ ဲ့ရကျြိုး 

 ွာတ ို့်သည် ြ ိုိုးသည်ိုးထန် 

စ ာရွာသ န်ိုး၍ ဗသာငိ်ုးရငိ်ုး 

မြစ်ဗရကကီိုး မြေင်ိုးဗ ကာင ်  

ရနအ ြ်ရအာက်ထြ် ရ  

နစ်မြ ြ်မခင်ြိုး၊ ကြ်ိုးပါိုးဖပ   

က မြေင်ိုး၊ လြ်ိုးြ ာိုးပ က် 

စီိုးမြေငိ်ုး၊ အ ြ်အြ ိုြိုးအကာ 

ြျာြိုး ြျက်စ ြိုးမခင်ြိုး၊ စက် 

ဘ ြိုးြျာြိုး ြျက်စ ြိုးမခင်ြိုး၊ ြ ိုိုးစ 

ပါိုး စ ိုက်ြေငိ်ုးြ ာိုး ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး။ 

(၁) ရမြထ န်ြိုးနံ ံြျာြိုး 

နှင်ဲ့ ရ တ ိုက်စာြိုးြှု 

သက်သာရလျာဲ့နည်ြိုး

ရစ န် ရ ရမြာငြ်ိုး 

ြျာြိုး တ ိုြိုးမြြှင်ဲ့တည် 

ရဆာက်ရြြိုး န် လ ို 

အပ်မြေငိ်ုး၊ လြ်ြိုးြျာြိုး 

က ို အမြင်ဲ့ရြ တ ိုြိုးမြြှင်ဲ့ 

တည်ရဆာက်ရြြိုး န် 

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ စက်ဗလှ 

ြ ာိုး လံိုဗလာက်စ ာ 

ထာိုးရှ ဗပိုးရန်လ ိုအပ် 

လ က် ရှ ပါသည်။ 

  ြာပ န်ဖြ  ွံ့နယ ်

ရပ်က က် (၂)၊ 

အဗနာက်ဘက် 

ကြ်ိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ကြဗြာငိ်ုးဖြ  ွံ့၊ 

ရပ်က က်(၂) 

(၁) ြာပ န်ဖြ  ွံ့၊ ရပ်က က် 

(၂)၊ အဗနာက်ဘက်ကြ်ိုး 

ဗက ိုးရွာနှင  ် ကြဗြာငိ်ုး 

ဖြ  ွံ့၊ ရပ်က က်(၂)တ ို့်တ င် 

ြ ိုိုးြ ာိုးစ ာ ရွာသ န်ိုး မြေငိ်ုး  

ဗ ကာင်  ဗရကကီိုး မြေငိ်ုး ၊ 

ဗတာငဖ်ပ  မြေငိ်ုးနှင်  ဗလ 

မပငိ်ုးတ ိုက်မြေငိ်ုးတ ို့်ဗ ကာင ် 

ဗဘိုးသင ်မပည်သူြ ာိုးသည် 

ဘိုန်ိုးကကီိုးဗက ာငိ်ုးနှင်  စာ 

(၁) ဗမြထ န်ိုးနံရံြ ာိုး 

နှင်  ဗရတ ိုက်စာိုးြှု 

သက်သာဗလ ာ နည်ိုး

ဗစရန်ဗရဗမြာငိ်ုးြ ာိုး 

တည်ဗဆာက် ဗပိုး 

ရန်လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ စက် 

ဗလှြ ာိုး ဗထာက်ပံ  

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။          
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

သငဗ်က ာငိ်ုးြ ာိုးသ ို့် ဗမပာငိ်ုး 

ဗရွှေွံ့ဗနထ ိုင်ြဲေ ရမြေငိ်ုး၊ လြ်ိုး 

ြ ာိုးပ က်စီိုးမြေငိ်ုးနှင ် စ ိုက်ပ   ိုး 

သီိုးနှံြ ာိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး။ 

  ကကာအငြ်ိုးဆ ြ်ကက ြိုး 

ဖြ  ွံ့နယ ်

 ြ်က က် (၃)၊ 

ရပ်က က် (၄)၊ 

 ြ်က က် (၆) 

(၁) ကကာအငြ်ိုးဆ ြ်ကက ြိုး 

ဖြ  ွံ့ရြေါ် ြ်က က် (၃) ၊  ြ် 

က က် (၄) ၊  ြ်က က် (၆) 

တ ိုို့သည် ဇြ မြစ်ကြ်ြိုးနံ 

ရဘြိုးတ င ်  တည်ရှ ဖပီိုး မြစ် 

ဗရကကီိုးမြေငိ်ုးဒဏ်က ို ြံေစာိုး 

ရမြေငိ်ုး၊ ဗသာက်သံိုိုးဗရ 

ြေက်ြဲေမြေငိ်ုး၊ ြ ိုိုးစပါိုးြ ာိုး 

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ လြ်ိုးတံတာိုး 

ြ ာိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ အ ြ်ြ ာိုး 

တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငိ်ုး ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး၊ အ ြ်ဗထာငစ်ို အြေ   ွံ့ 

ဗရွှေွံ့ဗမပာငိ်ုးဗနထ ိုင်ရမြေငိ်ုး။ 

(၁) စက်ဗလှြ ာိုး လံို 

ဗလာက်စ ာ ထာိုးရှ  

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 

ဇြ မြစ် မြစ်ရကကာငြ်ိုး 

ထ န်ြိုးသ ြ်ြိုးရ ြိုး လိုြ် 

ငန်ြိုးြျာြိုး ဗဆာငရွ်က် 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 

နာိုးြေ ိုရန် ြေ ိုင်ြံေ ဗသာ 

အဗဆာက်အဦြ ာိုး 

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ ဗရသ ို 

ဗလှာငက်န်ြ ာိုး တည် 

ဗဆာက်ဗပိုးရန် လ ို 

အပ်လ က် ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၄။ ချငြ်ိုးမြည်နယ် ဖလြ်ြိုးဖြ  ွံ့နယ်       

ရဝဘူလဖြ  ွံ့၊ 

ရတာ ်သန်ြိုးရကျြိုး ွာ 

(၁)     ရဝဘူလဖြ  ွံ့နှငဲ့် 

ရတာ ်သန်ြိုးရကျြိုး ွာသည် 

နှစ်စဉ် ဇန်နဝါ  လြှ ရြလ 

အတ င်ြိုးတ င် ရလမြငြ်ိုးတ ိုက် 

ခတ်သညဲ့် ဒဏ်ြျာြိုးက ို 

ခံစာြိုး လျက် ှ ဖပီိုး ၂၀၁၉ 

ြေိုနှစ် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ်ြှု 

ပ ိုြ ိုမပငိ်ုးထန်စ ာ ြံေစာိုးရ 

မြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်ြှုက ို ကာက ယ် 

န ိုငရ်န်အတ က် ဗလ 

ကာသစ်ပငြ် ာိုး စ ိုက် 

ပ   ိုး ဗပိုးရန်၊ နှစ်ရှည် 

သီိုးနှံပင်ြ ာိုး စ ိုက်ပ   ိုး 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

  

တ ြိုးတ န်ဖြ  ွံ့နယ် 

ဇ ိုန ြ်ြိုးဇန်ရကျြိုး ွာ၊ 

ရထြိုးဇန်ရကျြိုး ွာ 

(၁) ဇ ိုန ြ်ြိုးဇန်ရကျြိုး ွာနှငဲ့် 

ရထြိုးဇန်ရကျြိုး ွာတ ိုို့သည် 

နှစ်စဉ် ဇန်နဝါ  လြှ ရြ 

လအတ င်ြိုးတ င် ရလမြငြ်ိုး 

တ ိုက်ခတ်သညဲ့် ဒဏ်ြျာြိုး 

ခံစာြိုး လျက် ှ မခင်ြိုး၊ ရတာင် 

ရြေါ် ရဒသမဖစ်ရသာ  

ရကကာငဲ့ ် ြ ိုြိုး ာသ တ င် 

ြ ိုြိုးရ တ ိုက်စာြိုး၍ လြ်ြိုး 

ြျာြိုးဖြ  ကျြှုမဖစ်ရြေါ်မခငြ်ိုး။ 

(၁) ြ ိုြိုး ာသ တ င် 

ြ ိုြိုးရ တ ိုက်စာြိုးြှုြျာြိုး 

မဖစ်ရြေါ်တတ်သညဲ့် 

အတ က် ရကျြိုးလက် 

ဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးရ ြိုး လြ်ြိုးြျာြိုး 

တ င် ရမြဖြ  ြှုဒဏ်ြှ 

ကာက ယ်န ိုင် န် ရ  

ပြ န်ြျာြိုး အလံိုအ 

ရလာက် ရဆာက် 

လိုြ်ရြြိုးန ိုငပ်ါ န် လ ို 

အြ်လျက်  ှ ြါသည်။ 

  

ြင်ြိုးတြ်ဖြ  ွံ့နယ် 

ထံိုြိုးက န်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ကကာြိုးရတာ်ရကျြိုး ွာ၊ 

အ ြ်ြွှင်ြိုးရကျြိုး ွာ 

(၁)     ထံိုြိုးက န်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ကကာြိုးရတာ်ရကျြိုး ွာနှငဲ့ ် 

အ ြ်ြွှင်ြိုးရကျြိုး ွာတ ို ို့တ င် 

နှစ်စဉ် ဇန်နဝါ  လနှငဲ့် 

(၁) ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်ြှုက ို ကာက ယ် 

န ိုငရ်န်အတ က် ဗလ 

ကာသစ်ပငြ် ာိုး စ ိုက် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ရြလတ င် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်လ က်ရှ ဖပီိုး ၂၀၁၉ 

ြေိုနှစ်တ င် ပ ိုြ ိုမပငိ်ုးထန်စ ာ 

ြံေစာိုးရမြေငိ်ုး ။ 

ပ   ိုး ဗပိုးရန်၊ နှစ်ရှည် 

သီိုးနှံပင်ြ ာိုး စ ိုက်ပ   ိုး 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၅။ စစ်က ိုင်ိုးတ ိုင်ိုး

ဗဒသကကီိုး 

ကဗလိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ဗနှာဗညာငပ်င်

ဗက ိုးရွာ၊ 

သာစည်ဗက ိုးရွာ၊ 

ထ ိုြာဗက ိုးရွာ 

 

(၁) ဗနှာဗညာငပ်င်ဗက ိုး 

ရွာ ဗတာင်ဘက်တ ငမ်ြစ် 

သာမြစ်၊ အဗရှွံ့ဘက်တ င် 

ဇီိုးဗြေ ာငိ်ုးဗမြာငိ်ုးတည်ရှ ၍ 

၂၀၁၉ ြေိုနှစ်၊ ဩေိုတ်လ 

တ င် ြ ိုိုးရွာသ န်ိုးြှုြ ာိုးမြေငိ်ုး 

ဗ ကာင ် လယ်ယာဗမြြ ာိုး 

အတ င်ိုး ဗရဝငဗ်ရာက်ဖပီိုး 

စပါိုးြေငိ်ုးြ ာိုး ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုး 

ြှုမြစ်ဗပေါ်မြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗနှာဗညာငပ်င် 

ဗက ိုးရွာအနီိုးရှ  ဇီိုး 

ဗြေ ာငိ်ုးဗမြာငိ်ုးအာိုး 

မပန်လည် တူိုးဗြာ် 

ဗပိုးန ိုင်ပါရန် လ ိုအပ် 

လ က်ရှ ပါသည်။ 

 

  

(၂) သာစည်ဗက ိုးရွာ၏ 

ဗမြာက်ဘက်နှင  ် အဗနာက် 

ဘက်တ င် ဇီိုးဗြေ ာငိ်ုး ၊  

ဗတာငဘ်က်တ င် ဗထာက် 

 ကန့််ဗမြာငိ်ုးြ ာိုးနှင ် တစ် 

ဆက်တည်ိုးမြစ် ဗနသည ် 

အတ က် ၂၀၁၉ ြေိုနှစ်၊ 

ဩေိုတ်လတ င ် ြ ိုိုးရွာသ န်ိုး  

ြှုြ ာိုး မြေငိ်ုးဗ ကာင ်  လယ် 

ယာဗမြြ ာိုးအတ င်ိုး ဗရဝင် 

ဗရာက်ဖပီိုး စပါိုးြေငိ်ုးြ ာိုး 

ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးြှု မြစ်ဗပေါ် မြေငိ်ုး။ 

(၂) သာစည်ဗက ိုးရွာ 

အနီိုးရှ  ဇီိုးဗြေ ာငိ်ုး 

မပန်လည်တူိုးဗြာ်ရန် 

နှင  ် ဗြေ ာငိ်ုးအတ ငိ်ုး 

သဲနံိုိုးတူိုးဗြာ်မြေငိ်ုးြ ာိုး 

မပ လိုပ်ဗပိုးန ိုင်ပါရန် 

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ  

သည်။ 

 

  

(၃) ထ ိုြာဗက ိုးရွာ၏ အ 

ဗရှွံ့ဘက်တ င် နန်ိုးသြက် 

ဗြေ ာငိ်ုးနှင ် ကက ငိ်ုးဗြေ ာငိ်ုး၊ 

(၃) ထ ိုြာရကျြိုး ွာ 

အန ြိုး ှ  ရချာငြ်ိုးနှငဲ့် 

ရမြာငြ်ိုးြျာြိုးအာြိုး ရ  
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ဗတာငဘ်က်တ င် ဆယ ် 

တစ်ဗမြောက်ဗြေ ာငိ်ုး၊ ဗမြာက် 

ဘက်တ င် ရွာဗြေ ာငိ်ုးနှင ် အ 

ဗနာက်ဘက်တ င်ဗထာက် 

 ကန့််ဗမြာငိ်ုးတ ို့်မြင ် ထ စပ် 

ဗနဗသာဗ ကာင ် ြ ိုိုးသည်ိုး  

ထန်စ ာရွာသ န်ိုးလ င် စ ိုက် 

ပ   ိုးဗမြြ ာိုး ဗရကကီိုးနစ်မြ ပ် 

၍ စပါိုးြေငိ်ုးြ ာိုး ပ က်စီိုးဆံိုိုး 

ရံှုိုးမြေငိ်ုး။  

စ ြိုးရ လာ ရကာငြ်ိုး 

ြ န်ရစရ ြိုး ရဆာင် 

 ွက်ရြြိုးန ိုင်ြါ န် လ ို 

အြ်လျက်  ှ ြါသည်။ 

 

 

ကနီဖြ  ွံ့နယ် 

ဇီိုးမြ ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ဝယာဗက ိုးရွာ၊ 

ြဲဒငဗ်က ိုးရွာ 

(၁) ဇီိုးမြ ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ဝဗယာဗက ိုးရွာနှင  ် ြဲဒင် 

ဗက ိုးရွာတ ို့်တ င် ဗလမပငိ်ုး 

ြိုန်တ ိုင်ိုး တ ိုက်ြေတ်မြေငိ်ုး၊ 

ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာ ရွာသ န်ိုး 

မြေငိ်ုး၊ ြ   ိုးစပါိုးနှင ် ြ   ိုးသီိုးနှံ 

ြ ာိုး၊ဘိုန်ိုးကကီိုးဗက ာငိ်ုးြ ာိုး 

နှင  ် ဗက ိုးရွာအတ င်ိုး ြေငိ်ုး 

ထာိုးဗသာ ကိုန်ထိုတ်လြ်ိုး 

ြ ာိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ ဘိုန်ိုးကကီိုး 

ဗက ာငိ်ုးြ ာိုး၊ ဌာနဆ ိုင်ရာ 

အဗဆာက်အဦြ ာိုး၊ ဗက ိုး 

ရွာအတ င်ိုးသ ယ်တန်ိုးထာိုး 

ဗသာ လ ပ်စစ်ြီိုးကက  ိုးြ ာိုး 

နှင ြ်ီိုးတ ိုင်ြ ာိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗလမပငိ်ုးြိုန် 

တ ိုင်ိုး တ ိုက်ြေတ်ြှုက ို 

ကာက ယ်န ိုင်ရန်အ 

တ က် ဗလကာသစ် 

ပင်ြ ာိုး၊ နှစ်ရှည်သီိုး 

ပင်ြ ာိုး စ ိုက်ပ   ိုးဗပိုး 

ရန် လ ိုအပ်လ က်ရှ ပါ 

သည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

 

 

ြေငဦ်ိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ေအ ိုိုးဗက ိုးရွာ၊ 

သာေရဗက ိုးရွာ၊ 

ဗအာငသီ်ရ  

ရပ်က က် 

(၁) ေအ ိုိုးဗက ိုးရွာ၊ သာေ 

ရဗက ိုးရွာနှင  ် ဗအာငသီ်ရ  

ရပ်က ကတ် ို့်တ င် ငလ င် 

ဒဏ်ဗ ကာင ် ဗနအ ြ်ြ ာိုး၊ 

ဘိုန်ိုးကကီိုးဗက ာငိ်ုး တစ် 

စ တ်တစ်ပ ိုင်ိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ 

ဗစတီပိုထ ိုိုးြ ာိုး က ဲအက် 

သ ာိုးမြေငိ်ုး။ 

(၁) ငလ ငန်ှင ် 

စပ်လ ဉ်ိုး၍ ကက  တင် 

မြငဆ်င်န ိုင် န် အ 

တ က် အသ ြညာရြြိုး 

လိုြ်ငန်ြိုးြျာြိုး ရဆာင် 

 ွက် န်နှင်ဲ့  ြ်က က်၊ 

ရကျြိုး ွာအတ င်ြိုး ရမြ 

ငလျင် ဒဏ်ခံန ိုင် 

သည်ဲ့ အရဆာက်အ 

ဦြျာြိုး ရဆာက်လိုြ် 

 န် လ ိုအြ်လ က် ရှ  

ပါသည်။ 

 

 

ဆာိုးလငိ်ုးကကီိုး 

ဖြ  ွံ့နယ် 

ရွာသစ်ဗက ိုးရွာ၊ 

ရွာသစ်ကဗလိုး 

ဗက ိုးရွာ၊ ကူိုးတ ို့် 

ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ 

 

(၁) ရွာသစ်ဗက ိုးရွာ၊ရွာ 

သစ်ကဗလိုးဗက ိုးရွာနှင ်  

ကူိုးတ ို့်ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာတ ို့်တ င် 

ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ်ြှုဗ ကာင ် 

ဗစတီပိုထ ိုိုး ထီိုးဗတာ်ြ ာိုး 

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ အဗဆာက် 

အဦြ ာိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ ရွာသ ို့် 

သ ယ်တန်ိုးထာိုးဗသာ ြီိုး 

တ ိုင်က   ိုးက ၍ ြီိုးကက  ိုးြ ာိုး 

ပ က်စီိုးသ ာိုးမြေငိ်ုးနှင်  စ ိုက် 

ပ   ိုးသီိုးနှံြ ာိုး ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုး 

သ ာိုးမြေငိ်ုး။ 

(၁) ရွာသစ်ဗက ိုးရွာ၊ 

ရွာသစ်ကဗလိုးဗက ိုး

ရွာနှင  ် ကူိုးတ ို့်ကိုန်ိုး 

ဗက ိုးရွာတ ို့်တ င် ဗလ 

မပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ်ြှု ကက   

တင ် ကာက ယ်သည ် 

အဗနမြင ်ဗနအ ြ်ြ ာိုး 

နှင  ် အဗဆာက်အဦ 

ြ ာိုး ြေ ိုင်ြံေ ဗအာငမ်ပန် 

လည်မပ မပငရ်န်၊ ဗလ 

မပငိ်ုး တ ိုက်ြေတ်ြှုြှ 

ကာက ယ်ရန် ဗလ 

ကာပင်ြ ာိုး စ ိုက်ပ   ိုး 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ထာိုးရန် လ ိုအပ်လ က ်

ရှ ပါသည်။ 

 

 

ဗရွှေဘ ိုဖြ  ွံ့နယ် 

အြှတ်(၆)ရပ်က က်၊

က ာိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ဆင်အငိ်ုးဗက ိုးရွာ 

(၁) အြှတ်(၆)ရပ်က က်၊ 

က ာိုးဗက ိုးရွာ၊ ဆင်အငိ်ုး 

ဗက ိုးရွာတ င ် ငလ ငဗ်ဘိုး 

အနတရာယ် မြစ်ပ ာိုးြှုရကကာငဲ့ ်

ရ ှြိုးရဟာငြ်ိုးရစတ  ြိုထ ိုြိုး 

ြျာြိုး ဖြ  ကျြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး၊ 

ဘိုန်ြိုးကက ြိုးရကျာငြ်ိုး အိုတ်တံ 

တ ိုင်ြိုးဖြ  ကျမခငြ်ိုး၊ စာသင် 

ရကျာင်ြိုးရဆာင်  ဆင်ဝင် 

ဖြ  ကျမခငြ်ိုး။ 

 

(၁) အြှတ်(၆)ရပ် 

က က်၊ က ာိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ဆင်အငိ်ုးဗက ိုးရွာ 

တ ို့်တ င် သဘာဝဗဘိုး 

မြစ်ဗပေါ်ပါက  နာိုးြေ ို 

ဗနန ိုင်ရန်အတ က် 

အဗဆာက်အဦြ ာိုး 

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ သဘာဝ 

ရဘြိုးဒဏ်ခံန ိုင်သညဲ့် 

စာသငရ်ကျာငြ်ိုးြျာြိုး၊ 

ရဆြိုးရြြိုးခန ်ြိုးြ ျာြိုး  

ဗဆာက်ရွက် ထာိုးရှ  

ရန် လ ိုအြ်လျက် 

 ှ ြါ သည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၆။ တနသသာ   

တ ိုင်ြိုးရဒသကက ြိုး 

ဗလာငိ်ုးလံိုိုးဖြ  ွံ့နယ်

ဗက ာက်နီဗြာ်

ဗက ိုးရွာ၊ ဗက ာက် 

ဝပ်မပင်ဗက ိုးရွာ၊ 

 ကက်လ တ်ဗက ိုး 

ရွာ 

(၁) ဗက ာက်နီဗြာ်ဗက ိုး 

ရွာ၊ ဗက ာက်ဝပ်မပင်ဗက ိုး 

ရွာနှင  ်  ကက်လ တ်ဗက ိုး 

ရွာတ င် ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာ 

အဆက်ြမပတ်ရွာသ န်ိုးြှု

ဗ ကာင ်ဗတာင်ဗမြနံရံြ ာိုး 

ဖပ  က မြေငိ်ုး၊ အ ြ်တြေ   ွံ့ ဖပ   

က ပ က်စီိုးမြေငိ်ုးနှင ် တစ် 

စ တ်တစ်ပ ိုင်ိုးပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ 

လြ်ိုးတံတာိုးြ ာိုး ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး၊ အ ြ်ဗထာငစ်ိုဝင် 

တြေ   ွံ့ ဗရွှေွံ့ဗမပာငိ်ုးဗနထ ိုင် 

ရမြေငိ်ုး၊ဗရကကီိုးမြေငိ်ုး၊  က   က် 

ထီိုးရ ိုိုးဗတာင ် ဖပ  က မြေငိ်ုး၊ 

နှစ်ရှည်သီိုးနှံပင်ြ ာိုး ပ က် 

စီိုးမြေငိ်ုး၊ ဗသာက်သံိုိုးဗရ 

ြေက်ြဲေမြေငိ်ုး။ 

(၁) သဘာဝဗဘိုး 

ဗရှာင ် အဗဆာက်အ 

ဦ တည်ဗဆာက်ဗပိုး 

ရန်လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ ဗရစီိုး 

ဗရလာ ဗကာငိ်ုးြ န် 

ရန် ဗရဗမြာငိ်ုးြ ာိုး 

စနစ်တက  ဗြာက် 

လိုပ်ရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 

ဗသာက်သံိုိုး ဗရကန် 

ြ ာိုး တည်ဗဆာက် 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

  ရ မဖြူဖြ  ွံ့နယ် 

ကလ န်ရအာငဖ်ြ  ွံ့ 

အြှတ် (၂) 

 ြ်က က်၊ အြှတ် 

(၄)  ြ်က က၊် 

အလယ်စခန်ြိုး

ရကျြိုး ွာ 

(၁) ကလ န်ရအာငဖ်ြ  ွံ့ 

အြှတ် (၂)  ြ်က က်၊ အ 

ြှတ် (၄) ရပ်က က်နှင ် အ 

လယ် စြေန်ိုးဗက ိုးရွာတ ို့် 

တ င် ြ ိုြိုးသည်ြိုးထန်စ ာ ွာ 

သ န်ြိုးမြေငိ်ုး၊ ရလမြငြ်ိုးတ ိုက် 

ခတ်မြေငိ်ုး၊ အ ြြ် ာိုး တစ် 

စ တ်တစ်ပ ိုင်ိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ 

(၁) အသက်ကယ် 

ဗလှြ ာိုး လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊  

အသက်ကယ် အကျျီ 

ြ ာိုး လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 

ဗတာငထ် န်ိုး နံရံြ ာိုး 

တည်ဗဆာက်ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊  ြေ ိုင်ြံေ 

ဗသာ အဗဆာက် 



34 
 

စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

မြစ်ရ ကက ြိုးချ  န်တ င် (၁၂) 

ရြခနို့ ် ရ နစ်မြ ြ်သမဖငဲ့် 

ဗမပာငိ်ုးဗရွှေွံ့ဗနထ ိုင်ရမြေင်ိုး၊  

ဗသာက်သံိုိုးဗရြေက်ြဲေမြေငိ်ုး၊ 

လြ်ိုးြ ာိုး ဖပ  က ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး၊ လယ်ယာဗမြနှင ် 

ဥယ ာဉ်ခြံေဗမြြ ာိုး ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုးနှင  ် ဗတာငန်ံရံြ ာိုး 

ဖပ  က မြေငိ်ုး၊ လူအြေ   ွံ့ဗရွှေွံ့ 

ဗမပာငိ်ုးဗနထ ိုင်ရမြေငိ်ုး။ 

အဦြ ာိုးလ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊

ဗသာက်သံိုိုးဗရကန် 

ြ ာိုးလ ိုအပ်လ က်ရှ ပါ

သည်။ 

  ဖြ တ်ဖြ  ွံ့နယ် 

ဘိုရာိုးက ိုင်ရပ် 

က က်၊ ဗြေ ာငိ်ုးဝ 

မပငဗ်က ိုးရွာ 

(၁) ဘိုရာိုးက ိုင်ရပ်က က်နှင ် 

ဗြေ ာငိ်ုးဝမပင်ဗက ိုး ရွာတ ို့်  

တ င်  ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာ 

အဆက်ြမပတ် ရွာသ န်ိုး 

မြေငိ်ုးဗ ကာင ် ဗက ာက်စီ 

ထာိုးမြေငိ်ုးြရှ သည ် အမြင ် 

(၅၇) ဗပရှ ဗသာ ဘိုရာိုး 

က ိုင်ဗတာင် ကြ်ိုးပါိုးနံရံြှာ 

ဖပ  က မြေငိ်ုး၊ ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်မြေငိ်ုး၊ အ ြ်ြ ာိုးတစ် 

စ တ်တစ်ပ ိုင်ိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ 

အ ြ်တြေ   ွံ့ ဖပ  က ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး။ 

(၁) ကြ်ိုးပါိုးဖပ  က ြှု 

က ို ကာက ယ်ရန် ဗမြ 

ထ န်ိုးနံရံ ဗဆာက် 

လိုပ်ဗပိုးန ိုင်ပါရန် လ ို 

အပ်မြေငိ်ုး၊ အနတရာယ် 

ရှ သည ် ဗတာင်ကြ်ိုး 

ပါိုး ဗမြနံရံဖြ  ြ က် 

မြေငိ်ုးက ို စ စစ်ဗဆာင် 

ရွက်ရန်နှင  ် ဗလကာ 

ပင်ြ ာိုး စ ိုက်ပ   ိုးဗပိုး 

ရန်  လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

 

  ကျွန်ိုးစိုဖြ  ွံ့နယ် 

ဒံိုိုးပိုလဲဗအာ်ဗက ိုး

(၁) ဒံိုိုးပိုလဲဗအာ်ဗက ိုးရွာ 

နှင  ် စြေန်ိုးသစ်ဗက ိုးရွာတ ို့် 

(၁) အ ြ်ြ ာိုးမပန် 

လည် ဗဆာက်လိုပ် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ရွာ၊ စြေန်ိုးသစ် 

ဗက ိုးရွာ 

တ င် ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာ အ 

ဆက်ြမပတ် ရွာသ န်ိုးြဲေ သ 

မြင  ် ဗတာငဗ်မြဖပ  မြေငိ်ုး၊ 

ကြ်ိုးပါိုးဖပ  က မြေငိ်ုး၊ဗရကကီိုး 

ဗရလ ံမြေငိ်ုး၊ လြ်ိုးပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး၊ ဥယ ာဉခ်ြံေြ ာိုး ပ က် 

စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးမြေငိ်ုး၊ ဗရဗလှာင် 

ကန်နှင  ် ဗရပ ိုကလ် ိုင်ိုးြ ာိုး 

က   ိုးပဲ ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊အ ြ်ြ ာိုး  

ဖပ  က ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး။ 

ရန်အတ က် ပံ ပ ိုိုးကူ 

ညီြှုဗပိုးန ိုင်ပါရန် ၊  

ဗရဗလှာင်ကန်နှင ်  

ဗရပ ိုက်လ ိုငိ်ုးြ ာိုး 

မပန်လည်မပ မပင်ဗပိုး 

န ိုငပ်ါရန်၊ ြေ ိုင်ြံေ ဗသာ 

အဗဆာက်အဦြ ာိုး       

ဗဆာက်လိုပ်ဗပိုးန ိုင် 

ပါရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၇။ ြ ခူြိုးတ ိုင်ြိုးရဒသ

ကက ြိုး 

ရကျာက်ကက ြိုးဖြ  ွံ့နယ်  

ြ ခူြိုး ြ်က က်၊ 

နတ်သံက င်ြိုးရကျြိုး

 ွာ၊ ရဒါငြ်ိုးြ ိုို့ရကျြိုး ွာ 

(၁) ြ ခူြိုး ြ်က က်၊ နတ်သံ 

က ငိ်ုးဗက ိုးရွာ၊ဗဒါငိ်ုးြ ို့်ဗက ိုး 

ရွာတ ို့်တ င် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်မြေငိ်ုး၊ ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး၊ 

စစ်ဗတာငိ်ုးမြစ်နှင ်ဗက ာက် 

ကကီိုးဗြေ ာငိ်ုး ဗရကကီိုးဗရလ ံြှု 

ဗ ကာင ် လူဗနအ ြ်ြ ာိုး ဗရွှေွံ့ 

ဗမပာငိ်ုးဗနထ ိုင်ရမြေငိ်ုး၊ ဖြ  ွံ့ 

တ င်ိုးဗက ာငိ်ုးရှ  ဓြမရ ပ်သာ 

အာိုး ကယ်ဆယ်ဗရိုးစြေန်ိုး 

အမြစ်ထာိုးရှ မြေငိ်ုး၊ ဗရကကီိုး 

ြေ  န်၌ အ ြ်ဗထာင်စိုြ ာိုး 

တ င် က ိုယ်ပ ိုငဗ်လှြရှ သည ် 

အတ က် ကယ်ဆယ်ဗရိုး 

ဗလှြ ာိုးက ိုသာ အလှည ် 

က အသံိုိုးမပ  ကရမြေငိ်ုး၊ ဗမြ 

န ြ ်ပ ိုင်ိုး အ ြ်ဗမြေြ ာိုးတ င် ၅ 

ဗပြေန့််အထ  ဗရဝငမ်ြေငိ်ုး၊ 

က န်ကရစ် တံတာိုးက   ိုး 

မြေငိ်ုး၊ လြ်ြိုးြ ာိုးပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊  

အဝီစ ဗရတ င်ိုးြ ာိုး ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗရကကီိုးဗရလ ံြှု 

က ို  ကာက ယ်ရန်  

ဗြေ ာငိ်ုး ဗကာဗန  

ဗသာ ဗက ာက်ကကီိုး 

ဗြေ ာငိ်ုးအာိုး ဗရစီိုး 

ဗရလာ ဗကာငိ်ုးြ န် 

ဗအာင် ဗဆာငရွ်က် 

မြေငိ်ုး၊ ကြ်ိုးထ န်ိုးနံရံ 

ြ ာိုးလ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ ဗလ 

ကာသစ်ပငန်ှင  ် နှစ် 

ရှည် သစ်ပငြ် ာိုး 

စ ိုက်ပ   ိုး ဗပိုးရန် လ ို 

အပ်မြေငိ်ုး၊ ြေ ိုင်ြံေ ဗသာ 

အဗဆာက်အဦတည် 

ဗဆာက်ဗပိုးရန်လ ို  

အပ်မြေငိ်ုး ၊ အသက် 

ကယ်ဗလှနှင ် အသက် 

ကယ်အက ျီြ ာိုး လ ို 

အပ်မြေငိ်ုး ၊ လြ်ိုးတံ  

တာိုးြ ာိုး မပ မပငရ်န် 

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ 

သည်။ 

  ရညာငရ်လြိုးြင်   

ဖြ  ွံ့နယ ်

(၁) ြရဒါက်ဖြ  ွံ့၊ ဖြ  ွံ့ြ (၁) 

 ြ်က က၊် ဖြ  ွံ့ြ (၂) ရပ ်

က က်၊ ဗရဗပေါ်ဗသာင်ဗက ိုး 

(၁) စစ်ဗတာငိ်ုးမြစ် 

ဗကာဗနမြေငိ်ုးက ို တူိုး 

ဗြာ်ရန်နှင် ထ န်ိုးသ ြ်ိုး 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

 ြရဒါက်ဖြ  ွံ့၊ ဖြ  ွံ့ြ 

(၁)  ြ်က က်၊ ဖြ  ွံ့ြ 

(၂)  ြ်က က်၊ရ ရြေါ် 

ရသာငရ်ကျြိုး ွာ၊ 

ရဂျာငြ်ိုးတာဗက ိုး ွာ 

 

ရွာနှင  ် ဗေ ာငိ်ုးတာဗက ိုး 

ရွာတ ို့်တ င် စစ်ဗတာငိ်ုးမြစ် 

ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး၊  ကြ်ိုးပါိုး 

ဖပ  က မြေငိ်ုး၊ လူဗနအ ြ်ြ ာိုး 

ဗရွှေွံ့ဗမပာငိ်ုးဗန ထ ိုင်ရမြေငိ်ုး၊ 

စ ိုက်ပ   ိုးဗမြြ ာိုး ပ က်စီိုး 

ဆံိုိုးရံှုိုးမြေငိ်ုး၊ ဗရနစ်မြ ပ် 

ြေ  န်တ င် (၁) လြေန့်် ကာ 

မြင ်မြေငိ်ုး၊ အရမခခံြညာ အ 

ထက်တန်ိုးရကျာင်ြိုးသည်  

နှစ်စဉ်ရ ကက ြိုး နစ်မြ ြ်ြှု 

ဒဏ်ခံစာြိုး မခငြ်ိုး၊ အဝီစ  

တ င်ိုးြ ာိုး ဗရမြ ပ်၍ ဗရအ 

ြေက်အြဲေမြစ်မြေငိ်ုး။  

ဗစာင ် ဗရှာက်ရန် လ ို 

အပ်မြေငိ်ုး ၊ ဗရကကီိုး   

ဗရလ ံြေ  န်တ င ် နာိုး 

ြေ ိုန ိုင်ရန် ြေ ိုင်ြံေ ဗသာ 

အဗဆာက်အဦ လ ို 

အပ်မြေငိ်ုး၊ ကြ်ိုးထ န်ိုး 

နံရံြ ာိုး တည်ဗဆာက် 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 

ဗရသ ိုဗလှာင်ကန် 

တည်ဗဆာက် ဗပိုး 

ရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး ၊  

အသက်ကယ်ဗလှ 

နှင ်အသက်ကယ်  

အက ျီြ ာိုး လ ိုအပ် 

မြေငိ်ုး၊ ARTC ဗရပ ိုလွှဲ 

နှင  ် စစ်ဗတာငိ်ုးမြစ် 

အတ င်ိုး စီိုးဝငသ်ည ် 

ရဲန ယ်ဗြေ ာငိ်ုး ြေ  တ် 

ြ ရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

  ကဝဖြ  ွံ့နယ် 

သံတံခါြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

သကကလဖြ  ွံ့၊ 

ဘူတာ ြ်က က်၊ 

(၁) သံတံြေါိုးဗက ိုးရွာ၊ 

သကကလဖြ  ွံ့၊ ဘူတာရပ် 

က က်၊ ဖြ  ွံ့သစ်ရပ်က က် 

နှင  ် သာယာကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ 

တ ို့်တ င် ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာ 

(၁) စစ်ဗတာငိ်ုးမြစ် 

ဗကာဗနမြေငိ်ုးက ို တူိုး 

ဗြာ်ရန်နှင်  ထ န်ိုး  

သ ြ်ိုးဗစာင ် ဗရှာက်  

ရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ဖြ  ွံ့သစ် ြ်က က်၊ 

သာယာကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ 

ရွာသ န်ိုးမြေငိ်ုး၊ စစ်ဗတာငိ်ုး 

မြစ် ဗရကကီိုး ဗရလ ံမြေငိ်ုး၊ 

သကကလဗြေ ာငိ်ုးဗရကကီိုး  

မြေငိ်ုးနှင ် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်မြေငိ်ုးတ ို့်ဗ ကာင ် အ ြ် 

ြ ာိုး အြ ိုိုးလန်မြေငိ်ုး၊ ဖပ  က  

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး ဗသာက်သံိုိုး 

ဗရကန်ြ ာိုး ဗရကကီိုးနစ် 

မြ ပမ်ြေငိ်ုး၊ လူဗနအ ြ်ြ ာိုး 

ဗရွှေွံ့ဗမပာငိ်ုး ဗနထ ိုင်ရမြေငိ်ုး၊ 

ဗရကကီိုးြေ  န်တ င် (၆) ဗပြေန့်် 

မြင ်တက်မြေငိ်ုး၊ စပါိုးစ ိုက် 

ြေငိ်ုးြ ာိုး ဗရနစ်မြ ပ်မြေငိ်ုး။  

ဗရကကီိုး ဗရလ ံြေ  န် 

တ င် နာိုးြေ ိုန ိုင်ရန် 

ြေ ိုင်ြံေ ဗသာ အဗဆာက် 

အဦ လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 

ကြ်ိုးထ န်ိုးနံရံြ ာိုး 

တည်ဗဆာက်ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ ဗရသ ို 

ဗလှာငက်န် တည်  

ဗဆာက် ဗပိုးရန် လ ို  

အပ်မြေငိ်ုး ၊ သကကလ 

ဖြ  ွံ့  ဗြေ ာငိ်ုးဗကာဗန  

မြေငိ်ုးဗ ကာင ် ဗြေ ာငိ်ုး 

မပန်လည် ဗြာ်ယူရန် 

လ ိုအပ်လ က်ရှ ပါ  

သည်။  

  နတ်တလငြ်ိုးဖြ  ွံ့နယ်

ဆ ဆံိုကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

က င်ြိုးစြ်ြိုးရကျြိုး ွာ၊

ရအာက်သစ်လံိုြိုး       

ရကျြိုး ွာ 

(၁) ဗအာင်ရတနာအိုပ်စို၊ 

ဗအာက်သစ်လံိုိုးဗက ိုးရွာ ၊ 

ဆ ဆံ ိုကိုန ် ြိုးရကျြိုး ွာနှင ်  

က ငိ်ုးစြ်ိုးဗက ိုးရွာတ ို့်တ င် 

ြ ိုြိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာသ န်ိုးြှု 

ရကကာငဲ့် ရတာငက်ျရ ြျာြိုး 

စ ြိုးဆင်ြိုး၍ ြင်ြိုးဘူြိုးရချာငြ်ိုး 

ရ ကက ြိုးရ လ ံမြေငိ်ုး၊ ဗဘာ် 

ဘငဗ်ြေ ာငိ်ုး ဗရကကီိုးဗရလ ံ 

မြေငိ်ုး၊ ဗတာက်တဲ ဗြေ ာငိ်ုး 

(၁) ရချာငြ်ိုးရ က ို 

သံိုြိုးစ  ရန ြါသမဖငဲ့် 

ဗရကကီိုး  ဗရလ ံ မြစ်  

ပ ာိုးဖပီိုးပါက ရသာက် 

သံိုြိုးရ ြေက်ြဲေြှုက ို  

ဗမြ ရှင်ိုးဗပိုးန ိုင်ပါရန် 

လ ိုအပ်မြေင်ိုး၊ ရဘြိုး 

အနတ ာယ်ဆ ိုင ် ာ  

အသ ြညာရြြိုးမခငြ်ိုး 

နှငဲ့က်က  တငမ်ြငဆ်င် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး ြ ာိုး 

ဗ ကာင ် ဗနအ ြ်ြ ာိုး ပ က် 

စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးမြေငိ်ုး၊ တ ရစဆာန်ြ ာိုး 

ဗြ ာပါဗသဆံိုိုးမြေငိ်ုး၊ စ ိုက် 

ပ   ိုးဗမြြ ာိုး ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုး 

မြေငိ်ုး။ 

ြှုသဏ္ဍာန်တူ ရလဲ့ 

ကျငဲ့ ်ခန ်ြိုးြျာြိုးအာြိုး  

ရကျြိုး ွာြျာြိုးအထ  

ရဆာင် ွက်ရြြိုးရန် 

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ 

သည်။  

  ရြါက်ရခါငြ်ိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ငါြိုးရပြ ဇငြ်ိုးရကျြိုး ွာ၊ 

  ြ်သစ်ရကျြိုး ွာ၊ 

ရညာငဝ်န်ြိုးရကျြိုး ွာ 

(၁) ငါြိုးရပြ ဇငြ်ိုးရကျြိုး ွာ 

တ င် ဗမြာက်နဝင်ိုးဗြေ ာငိ်ုး 

ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး၊ ငါြိုးရပြ  

ဇငြ်ိုးရချာငြ်ိုးကူြိုးတံတာြိုး ဖြ   

ကျမခငြ်ိုး၊ ရနအ ြ်အချ   ွံ့ ရ  

နစမ်ြ ြ်မခငြ်ိုး၊ သ ြိုးနှံစ ိုက်ခငြ်ိုး 

ြျာြိုး ြျက်စ ြိုးဆံိုြိုးရံှုြိုးမခငြ်ိုး၊ 

ဗသာက်သံိုိုးဗရ ြေက်ြဲေမြေငိ်ုး၊ 

စပါိုးစ ိုက်ြေငိ်ုးြ ာိုး ပ က်စီိုး 

ဆံိုိုးရံှုိုးမြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗရကကီိုးဗရလ ံ 

မြေငိ်ုးဗ ကာင ် ဖပ  က  

ပ က်စီိုးြဲေ ဗသာ ငါိုး 

ဗ ြ ဇငိ်ုး ဗြေ ာငိ်ုးကူိုး 

တံတာိုးက ို မပ မပင် 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 

ဗရဗလှာင်ကန်ြ ာိုး  

တည်ဗဆာက်ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ 

သည်။  

   (၂)  ြ်သစ်ရကျြိုး ွာသည် 

ရတာငန်ဝင်ြိုး ရ ရလှာင် 

တြံ၏ အရန က်ဘက် 

တ င် တည် ှ ဖြ ြိုး ကက  ြိုးကကာ 

ရချာငြ်ိုး ဗရကကီိုးြေ  န်တ င် 

ရ လ ံြှုဒဏ်က ို နှစ်စဉ် 

ခံစာြိုး မခငြ်ိုး၊ ြ ိုိုးစပါိုးစ ိုက် 

(၂)  ြ်သစ်ရကျြိုး ွာ 

တ င် ရချာငြ်ိုးရ လ ံြှု 

ဒဏ်ြှ ကင်ြိုးရဝြိုးရစ 

 န်အတ က် ကက  ြိုးကကာ 

ရချာငြ်ိုး ရ စ ြိုးရ လာ 

ရကာငြ်ိုးြ န်ရ ြိုး မပ  

လိုပ်ရြြိုးန ိုင်ရန် လ ို 

အပ်မြေင်ိုး၊ ဗရသ ိုဗလှာင် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ြေငိ်ုးြ ာိုး ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးမြေငိ်ုး၊ 

ဗသာက်သံိုိုးဗရ ြေက်ြဲေမြေငိ်ုး။ 

ကန်ြ ာိုး တည်  

ဗဆာက်ဗပိုးရန် လ ို 

အပ်လ က် ရှ ပါသည်။  

   (၃) ရညာငဝ်န်ြိုးရကျြိုး ွာ 

တ င် ရတာငန်ဝင်ြိုးဗြေ ာငိ်ုး 

နှင  ် ရညာင်ဝန်ိုးဗြေ ာငိ်ုး 

ဗရကကီိုးဗရလ ံြှုဗ ကာင ်  

ဗနအ ြ်ြ ာိုးဗရဗနာက်ဗြ ာ 

ပါမြေငိ်ုးနှင  ်လူြ ာိုးဗရွှေွံ့ဗမပာငိ်ုး 

ဗနထ ိုင်ရမြေငိ်ုး၊ စပါိုးစ ိုက် 

ြေငိ်ုးြ ာိုး ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးမြေငိ်ုး၊ 

ဗသာက်သံိုိုးဗရြေက်ြဲေမြေငိ်ုး။ 

(၃) ယာယီနာိုးြေ ိုန ိုင် 

ရန် ြေ ိုင်ြံေ ဗသာအ 

ဗဆာက်အဦ လ ိုအပ် 

မြေငိ်ုး၊ ဗရသ ိုဗလှာင် 

ကန် တည်ဗဆာက် 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

  သ ကိုန်ြိုးဖြ  ွံ့နယ် 

အလယ် ွာရကျြိုး ွာ၊

ရဆာက်ခခံ ကက ြိုးရကျြိုး

 ွာ၊ ြိုတ ြိုးကိုန်ြိုးဖြ  ွံ့၊ 

ချြ်ြိုးဗမြ သာယာ ြ် 

က က် 

(၁) အလယ် ွာရကျြိုး ွာ၊ 

ဗဆာက်ခြံေ ကကီိုး ဗက ိုးရွာ 

နှင  ် ပိုတီိုးကိုန်ိုးဖြ  ွံ့၊ ြေ ြ်ိုး 

ဗမြ သာယာရပ်က က်တ ို့်  

တ င် ြ ိုြိုးသည်ြိုးထန်စ ာ ွာ 

သ န်ြိုးြှုြျာြိုးရကကာငဲ့် ရတာင် 

ကျရချာငြ်ိုးရ ြျာြိုး တစ် ှ န် 

ထ ိုြိုး ကျဆင်ြိုးလာြါက 

ရချာငြ်ိုးရ လ ံကာ ရနအ ြ် 

ြျာြိုး ရ လွှြ်ြိုးြ ိုြိုးြှုဒဏ်က ို 

နှစ်စဉ် ခံစာြိုးရန မခငြ်ိုး၊ 

ရ ြိုးရချာငြ်ိုး ရ ကက ြိုးရ လ ံ 

ြှုမဖစ်ြ ာြိုးဖြ ြိုး ဆင်ဖြ ြိုးဆ  -

(၁) ဆင်ဖြ ြိုးဆ  -အငြ်ိုး 

ြ-ရြှာ်ဇာလြ်ြိုး ရ ြိုး 

ရချာငြ်ိုးတံတာြိုးမပ မပင် 

တည်ဗဆာက်ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ ဗ ိုး 

ဗြေ ာငိ်ုး ဗရစီိုးဗရလာ 

ဗကာငိ်ုးြ န်ဗအာင် 

ဗဆာငရွ်က်မြေငိ်ုး၊ ဗရ 

သ ိုဗလှာင်ကန်ြ ာိုး  

တည်ဗဆာက်ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်လ က်ရှ ပါသည။် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

အငြ်ိုးြ-ရြှာ်ဇာလြ်ြိုး ရ ြိုး 

ရချာငြ်ိုးတံတာြိုး ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး၊ ဗရကကီိုးဗရလ ံြေ  န် 

(၁၅) ရက်ြေန့််  ကာမြင ် 

မြေငိ်ုး၊ စ ိုက်ပ   ိုးဗမြြ ာိုး 

ဗရနစ်မြ ပ်၍ စပါိုးြေငိ်ုးြ ာိုး 

ပ က်စီိုးဆံိုိုးရံှုိုးမြေငိ်ုး၊ ဗသာက် 

သံိုိုးဗရြေက်ြဲေမြေငိ်ုး။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၈။ ြရက ြိုးတ ိုင်ြိုး 

ရဒသကက ြိုး 

ြဗက ိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ြကကီိုးကန်ဗက ိုးရွာ၊

ဆူိုးမပစ်စြိ်ုးဗက ိုးရွာ၊ 

ြ ိုဗဝိုးဗက ိုးရွာ 

 

 

 

 

(၁) ြကကီိုးကန်ဗက ိုးရွာ၊ 

ဆူိုးမပစ်စြ်ိုးဗက ိုးရွာ၊ ြ ိုဗဝိုး 

ဗက ိုးရွာတ ို့်တ င် ဗလမပငိ်ုး 

တ ိုက်ြေတ်ြှုဗ ကာင ် အ ြ် 

ြ ာိုးပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ အြ ိုိုး၊ ထရံ 

ကာြ ာိုးလန်မြေငိ်ုး။ 

(၁) သဘာဝဗဘိုး 

အနတရာယ်ြှ ကာ 

က ယ်ရန် သစ်ဗတာ 

ြ ာိုး ကာက ယ်ထ န်ိုး 

သ ြ်ိုးရန်နှင ် သစ်ပင် 

စ ိုက်ြေငိ်ုးြ ာိုး၊ တစ် 

ပ ိုင်တစ်န ိုင် သစ်ပင် 

ြ ာိုး စ ိုက်ပ   ိုးထာိုးရှ  

န ိုငပ်ါရန် လ ိုအပ် 

လ က် ရှ ပါသည်။ 

  ဗတာငတ် ငိ်ုးကကီိုး 

ဖြ  ွံ့နယ် 

ကံကကီိုးကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ဝကကဗသိုးဗက ိုးရွာ၊

ဗတာစ ြ်ိုးဗက ိုးရွာ 

 (၁) ကံကကီိုးကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ၊  

ဝကကဗသိုးဗက ိုးရွာ၊ ဗတာ 

စ ြ်ိုးဗက ိုးရွာ  တ ို့်တ င်  

ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာသ န်ိုး၍ 

ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ်ြှု တ ို့် 

ဗ ကာင ် အ ြ်ြ ာိုးပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး၊ အြ ိုိုး၊ ထရံကာြ ာိုး 

လန်မြေငိ်ုး။ 

(၁) သဘာဝဗဘိုး 

အနတရာယ်ြှ ကာ 

က ယ်ရန် သစ်ဗတာ 

ြ ာိုးကာက ယ်ထ န်ိုး

သ ြ်ိုးရန်နှင ် သစ်ပင် 

စ ိုက်ြေငိ်ုးြ ာိုး၊ ဗလ 

ကာသစ်ပငြ် ာိုး စ ိုက် 

ပ   ိုးဗပိုးရန် လ ိုအပ် 

လ က်ရှ ပါသည်။ 

  စလငိ်ုးဖြ  ွံ့နယ် 

ြက ိီုးပင်ပိုဗက ိုးရွာ၊ 

သနပ်ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ၊

ကျွန်ိုးကဗလိုးဗက ိုး 

ရွာ 

(၁) ြက ိီုးပင်ပိုဗက ိုးရွာ 

တ င် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ် 

ြှုဗ ကာင ် အ ြ်ြ ာိုး ပ က် 

စီိုးမြေငိ်ုး၊ ဖပ  က မြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗလဗဘိုး အနတရာယ် 

ကကံ ဗတ ွံ့ပါက နာိုးြေ ို 

န ိုငရ်န် ြေ ိုင်ြံေ ဗသာ 

အဗဆာက်အဦြ ာိုး၊ 

ဗလကာသစ်ပငြ် ာိုး 

စ ိုက်ပ   ိုးဗပိုးန ိုင်ပါရန် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ 

သည်။ 

   (၂) သနပ်ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ 

နှင  ် ကျွန်ိုးကဗလိုးဗက ိုး 

ရွာတ ို့်တ င် ဧရာဝတီမြစ် 

ဗရကကီိုး၍ ကြ်ိုးပါိုးဖပ  ြှု 

ဗ ကာင ် အ ြ်ြ ာိုးပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး၊ အ ြ်ြ ာိုးဗရွှေွံ့ဗမပာငိ်ုး 

ရမြေငိ်ုး၊ ဘိုန်ိုးဗတာ်ကကီိုး 

ဗက ာငိ်ုး ဗရွှေွံ့ဗမပာငိ်ုးရ 

မြေငိ်ုး၊ ဗသာက်သံိုိုးဗရြေက် 

ြဲေမြေငိ်ုး။ 

(၂) ကြ်ိုးပါိုးဖပ  ြှု ကာ 

က ယ်ရန်အတ က် 

ကြ်ိုးပါိုးထ န်ိုး နံရံ 

ြ ာိုး၊ မြစ်ဗရကကီိုးြေ  န် 

တ င် လူနှင ်တ ရစဆာန် 

ြ ာိုး ဗရဗဘိုးလ တ် 

ရာသ ို့် ဗရွှေွံ့ဗမပာငိ်ုးရာ 

တ င် သက်ဆ ိုင်ရာြှ 

အကူအညီ ဗပိုးဗစ 

လ ိုမြေငိ်ုး၊ဗရသ ိုဗလှာင ်

ကန်ရရှ ရန် လ ိုအပ် 

လ က်ရှ ပါသည်။ 

  ပ င် မြ ဖြ  ွံ့နယ် 

သ ြ်ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ထူိုးဗက ိုးရွာ၊ 

မြငိ်ုးခြံေစိုဗက ိုးရွာ 

(၁) သ ြ်ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာ၊ 

ထူိုးဗက ိုးရွာနှင  ် မြငိ်ုးခြံေစို 

ဗက ိုးရွာတ ို့်သည် ြိုန်ိုး 

ဗြေ ာငိ်ုးနှင ် ဧရာဝတီမြစ် 

ဆံိုရာအနီိုးတ င် တည်ရှ  

ဗသာ ဗ ကာင ် မြစ်ဗရကကီိုး 

ြေ  န်တ င် (၄) ဗပြေန့််မြင ် 

တက်၍တစ်ရွာလံိုိုး ဗရနစ် 

မြ ပ်ဖပီိုး (၁) လြေန့််  ကာ 

မြင ်မြေငိ်ုး၊ မြစ်ဗရကကီိုးမြေငိ်ုး 

ဗ ကာင ်ကြ်ိုးပါိုးဖပ  က ဖပီိုး

(၁) ကြ်ိုးပါိုးဖပ  ြှု ကာ 

က ယ်ရန်အတ က် 

ကြ်ိုးပါိုးထ န်ိုးနံရံြ ာိုး 

တည်ဗဆာက်ဗပိုး 

န ိုငပ်ါရန်၊ မြစ်ဗရ 

ကကီိုးြေ  န်တ င် လူနှင ် 

တ ရစဆာန်ြ ာိုး ဗရ 

ဗဘိုးလ တ်ရာသ ို့် ဗရွှေွံ့ 

ဗမပာငိ်ုးန ိုငရ်န် သက် 

ဆ ိုင်ရာြှ အကူအညီ 

ဗပိုးဗစလ ိုမြေငိ်ုး၊ ဗရ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ဗရနစ် မြ ပ်အ ြ်ြ ာိုးနှင ်  

ကြ်ိုးဖပ  ြှုဗ ကာင ် ဗမပာငိ်ုး 

ဗရွှေွံ့အ ြ်ြ ာိုးြှ အ ြ်ဗထာင် 

စိုြ ာိုးသည်ဗရဗဘိုးလ တ်

ဗသာဗနရာြ ာိုး၊ မြင ်ဗသာ 

ဘိုန်ိုး ကကီိုးဗက ာငိ်ုးတ င်  

နာိုးြေ ိုဗနရမြေငိ်ုး၊ ဗရကကီိုး 

ကြ်ိုးဖပ  မြေငိ်ုး ဗဘိုးအနတရာယ ်

ြ ာိုးက ို နှစ်စဉ်ြံေစာိုးဗန 

ရမြေငိ်ုး၊ ဗသာက်သံိုိုးဗရ 

ြေက်ြဲေမြေငိ်ုး။ 

သ ိုဗလှာင်ကန်ြ ာိုး  

တည်ဗဆာက် ဗပိုး 

န ိုငပ်ါရန် လ ိုအပ် 

လ က် ရှ ပါသည်။  

  ဗရစကက  ဖြ  ွံ့နယ် 

ဗက ွံ့ဗထာင ်ဗက ိုးရွာ၊ 

ဗအာငပ်န်ိုးဗြေ ာငိ်ုး

ဗက ိုးရွာ၊ န ယ်နီ 

ကျွန်ိုးဗက ိုးရွာ 

(၁) ဗက ိုးဗထာင ်ဗက ိုးရွာ၊ 

ဗအာင်ပန်ိုးဗြေ ာငိ်ုးဗက ိုး

ရွာနှင  ် န ယ်နီကျွန်ိုးဗက ိုး 

ရွာတ ို့်သည် ဧရာဝတီမြစ် 

ကြ်ိုးနံဗဘိုးတ ငတ်ည်ရှ ဖပီိုး 

ဧရာဝတီမြစ်နှင ် ြေ ငိ်ုးတ ငိ်ုး 

မြစ်ဗပါငိ်ုးဆံိုရာအနီိုးတ င် 

တည်ရှ ဗသာဗ ကာင ် မြစ် 

ဗရကကီိုးြေ  န်တ င် (၄) ဗပ 

ြေန့်် မြင ်တက်၍ တစ်ရွာ 

လံိုိုးနီိုးပါိုး ဗရနစမ်ြ ပ်ဖပီိုး 

(၁) လြေန့််  ကာမြင ်မြေငိ်ုး၊ 

မြစ်ဗရကကီိုး မြေငိ်ုးဗ ကာင ်  

ကြ်ိုးပါိုးဖပ  က ဖပီိုး ဗရနစ် 

(၁) ဧရာဝတီမြစ် 

အဗနာက်ဘက်ကြ်ိုး 

တ င် တည်ရှ ဗသာ 

ဗက ိုးရွာတ ို့်အတ က် 

ကြ်ိုးဖပ  ြှု ဗဘိုးအနတ 

ရာယ် ကက  တငက်ာ 

က ယ်န ိုင်ပါရန်နှင ်  

နာိုးြေ ိုဗနန ိုင်ရန် ြေ ိုင်ြံေ  

ဗသာ အဗဆာက်အဦ 

ြ ာိုး တည်ဗဆာက် 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

မြ ပ်အ ြ်ြ ာိုးနှင ် ဗမပာငိ်ုး 

ဗရွှေွံ့အ ြ်ြ ာိုးြှ အ ြ်ဗထာင် 

စိုြ ာိုးသည် ဗရဗဘိုးလ တ် 

ဗသာ ဗနရာြ ာိုး၊ မြင ်ဗသာ 

ဘိုန်ိုး ကကီိုး ဗက ာငိ်ုးတ င်  

နာိုးြေ ိုဗနရမြေငိ်ုး၊ ဗရကကီိုး 

ကြ်ိုးဖပ  မြေငိ်ုး ဗဘိုးအနတရာယ် 

က ို နှစ်စဉ်ြံေစာိုးဗနရမြေငိ်ုး။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၉။ ြနတရလြိုးတ ိုင်ြိုး 

ရဒသကက ြိုး 

ရညာငဦ်ြိုးဖြ  ွံ့နယ် 

လက်ဝ ရကျြိုး ွာ၊ 

ြန တ င်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ကန်ကျ ရကျြိုး ွာ 

(၁) လက်ဝဲဗက ိုးရွာတ င် 

ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာ ရွာသ န်ိုး 

ဖပီိုး ြ ိုိုးကကီိုးမြေငိ်ုးဗ ကာင ် 

ဗတာငက် ဗြေ ာငိ်ုးဗရြ ာိုး 

ကျမခငြ်ိုး၊ မြကန်ဆည်အ 

တ င်ိုးသ ို့် စီိုးဝင်ဗသာ 

ဗတာင်ပံိုဝဗြေ ာငိ်ုးဗပါက် 

၍ ဗြေ ာငိ်ုးဗရြ ာိုး စီိုးဝင် 

လာမခငြ်ိုးတ ိုို့ဗ ကာင ် သီိုး 

နှံစ ိုက်ြေငိ်ုးြ ာိုး ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး၊ တ ရစဆာန်ြ ာိုး ဗြ ာ 

ပါမြေငိ်ုး၊ ဆ တ်ခြံေြ ာိုး ပ က် 

စီိုးမြေငိ်ုး။ 

(၁) လက်ဝ ရကျြိုး ွာ 

 ှ  ရတာငြ်ံိုဝဗြေ ာငိ်ုး 

ဗဘိုး တစ်ဗလ ာက် 

တ င် ဗရကာတာြ ာိုး 

တည်ဗဆာက်ဗပိုးန ိုင် 

ပါရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

   (၂) ဗတာင်ဇငိ်ုးအိုပ်စို၊ ပနီ 

တ င်ိုးဗက ိုးရွာနှင  ် ကန်က ဲ 

ဗက ိုးရွာတ ို့်သည် ဗလ 

မပငိ်ုး တ ိုက်ြေတ်ြှုဒဏ် 

ဗ ကာင ် ဗနအ ြ်အြ ိုိုးြ ာိုး 

လန်မြေငိ်ုး၊ တစ်စ တ်တစ် 

ပ ိုင်ိုးပ ကစ်ီိုးမြေငိ်ုး။  

(၂) ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်မြေငိ်ုးအာိုး ကာ 

က ယ်န ိုင်ရန် ဗလ 

ကာ သစ်ပင်ြ ာိုး 

စ ိုက်ပ   ိုး ဗပိုးရန် လ ို 

အပ်လ က် ရှ ပါသည်။ 

  ရကျာက်ြန်ြိုးရတာင်ြိုး

ဖြ  ွံ့နယ် 

က ိုင်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ဖြ  ငသ်ာယာဗက ိုးရွာ၊ 

ဗညာငတ် ို (အရ ှွံ့ 

(၁) က ိုင်ိုးဗက ိုးရွာ၊ ဗ ိုး 

ကိုန်ိုးဗက ိုးရွာအိုပ်စို ဖြ  င ်

သာယာဗက ိုး ရွာ နှ င ်  

ဗညာငတ် ိုအိုပ်စို ှ  ဗညာင် 

တ ို (အဗရှွံ့နှင အ်ဗနာက်) 

(၁) ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်မြေငိ်ုးအာိုး ကာ 

က ယ်န ိုင်ရန် ဗလ 

ကာသစ်ပငြ် ာိုး စ ိုက် 

ပ   ိုးဗပိုးရန် လ ိုအပ် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

နှင  ်အရန က်) 

ရကျြိုး ွာ 

ဗက ိုးရွာတ င ် ဗလမပငိ်ုး 

တ ိုက်ြေတ်ြှု မြစ်ပ ာိုးြဲေ ဖပီိုး 

အ ြ်ြ ာိုး၏ အြ ိုိုးဗြေါင် 

မပတ်ထ က်မြေငိ်ုးနှင်  အြ ိုိုး 

ြ ာိုးလန်မြေငိ်ုး၊ စာသင် 

ဗက ာငိ်ုးဗပေါ်သ ို့် သစ်ပင် 

က   ိုးက ၍ စာသငဗ်က ာငိ်ုး 

အြ ိုိုးြ ာိုး၊ ဒ ိုင်ိုး၊ ြ ာိုးတန်ိုး 

ြ ာိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး ။ 

လ က်ရှ မြေငိ်ုး၊ ဗဘိုး 

အနတ ရာယ်ဆ ို င် ရာ  

အသ ပညာဗပိုး လိုပ် 

ငန်ိုးြ ာိုး ဗဆာငရွ်က် 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

  စဉဲ့်ကူြိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ထီိုးတငဗ်တာင်

ဗက ိုးရွာ၊ဆည်သည်

ဗတာငဗ်က ိုးရွာ၊ 

ဗရွှေဗလှဗက ိုးရွာ 

(၁) ထ ြိုးတငရ်တာင်ရကျြိုး 

 ွာသည်  ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်  

ြေတ်မြေငိ်ုးဗ ကာင ် ဗနအ ြ် 

ြျာြိုး အြ ိုိုးလန်ဖပီိုး ထရံြ ာိုး 

ပ င ်ထ က်ြဲေ မခငြ်ိုး။ 

(၁) ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်ြှုက ို ကာက ယ် 

န ိုငရ်န်အတ က် ဗဘိုး 

အနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ  

အသ ပညာဗပိုးရန်  

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ ဗလကာ 

သစ်ပငြ် ာိုးစ ိုက်ပ   ိုး 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

   (၂) ဆည်သည်ဗတာင် 

ဗက ိုးရွာနှင  ် ဗရွှေဗလှဗက ိုး 

ရွာသည် ဧရာဝတီမြစ် 

ကြ်ိုးနံဗဘိုးတ င် တည်ရှ  

သမြင ် နှစ်စဉ်မြစ်ဗရကကီိုး 

မြေငိ်ုးနှင ် ကြ်ိုးပါိုးဖပ  မြေငိ်ုး 

ြ ာိုး ြံေစာြိုးရမခငိ်ုး၊ ၂၀၁၉ 

(၂) ကြ်ြိုးြါြိုးဖြ  ြှုြျာြိုး 

က ို တာြိုးဆ ြိုးန ိုင် န် 

အတ က် ခ ိုင်ခံဲ့ရသာ 

ကြ်ြိုးထ န်ြိုး နံ ံြျာြိုး 

တည်ရဆာက် ရြြိုး 

န ိုငြ်ါ န်၊ ကြ်ြိုးြါြိုးဖြ   

ြှုရကကာငဲ့် ရမြာငြ်ိုးရ ွှေွံ့ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ြေိုနှစ်အတ င်ိုး မြစ်ကြ်ိုးပါိုး 

ဖပ  မြေငိ်ုးဗ ကာင ် ဗဘိုးသင ် 

မပည်သူြ ာိုးဗမပာငိ်ုး ဗရွှေွံ့ြဲေ  

ရမခငြ်ိုး။ 

ခ ဲ့ ရသာ အ ြ်ရထာင် 

စိုြျာြိုးအတ က် ရမြ 

ရန ာသတ်ြှတ်ရြြိုး

န ိုငပ်ါ န် လ ိုအြ် 

လျက်ရှ မြေငိ်ုး၊ ြေ ိုင်ြံေ  

ဗသာအဗဆာက်အဦ 

ြ ာိုး လ ိုအပ်လ က် 

 ှ ြါသည်။ 

  သြ တ်ကျင်ြိုးဖြ  ွံ့နယ် 

လက်ပံကိုန်ိုးဗက ိုး

ရွာ၊  ကာညှပ်ဗက ိုး 

ရွာ၊ တ င်ိုးငယ်ဗက ိုး 

ရွာ 

(၁) လက်ြံကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ 

နှင  ်  ကာညှပ်ဗက ိုးရွာတ ိုို့ 

တ င် ရလမြငြ်ိုးတ ိုက်ခတ် 

ြှုရကကာငဲ့် ရနအ ြ်ြျာြိုး 

အြ ိုြိုးလန်သ ာြိုးမခငြ်ိုး။ 

(၁) သဘာဝရဘြိုး 

ဒဏ် ခံစာြိုးရန ရသာ 

အ ြ ်ရထာင်စ ိုြ ျာြိုး  

ရခတတန ြိုးခ ိုန  ိုင ် န် 

အတ က် ခ ိုင်ခံဲ့ရသာ 

အရဆာက်အဦြျာြိုး 

လ ိုအြ်လျက်  ှ ြါ 

သည်။ 

   (၂) တ င်ြိုးငယ်ရကျြိုး ွာနှငဲ့် 

ကကာညြှြ်ရကျြိုး ွာတ ို ို့တ င် 

မြစ်ရ ကက ြိုးမခင်ြိုးရကကာငဲ့် 

ရနအ ြ်ြျာြိုး ရ နစ်မြ ြ် 

မခငြ်ိုးနှငဲ့် လြ်ြိုးြျာြိုး ရ နစ် 

မြ ြ်မခငြ်ိုး။ 

(၂) မြစ်ရ ကက ြိုးြှု 

ရကကာငဲ့် ရ နစ်မြ ြ်ခ ဲ့ 

သည ် အ ြ်ရထာငစ်ို 

ြျာြိုး ရမြာငြ်ိုးရ ွှေွံ့ရန 

ထ ိုင်န ိုင် န် အတ က် 

ရမြရန ာ သတ်ြှတ် 

ရြြိုးန ိုင်ြါ န် လ ိုအြ် 

လျက် ှ ြါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

   ြည်ြိုးသင်ြိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ြိုတ ြိုးကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ကိုန်ြိုးသာရကျြိုး ွာ၊ 

ဖြ  ွံ့ရဟာငြ်ိုးရကျြိုး ွာ 

(၁) ြိုတ ြိုးကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ကိုန်ြိုးသာရကျြိုး ွာနှငဲ့် ဖြ  ွံ့ 

ရဟာင်ြိုးရကျြိုး ွာတ ို ို့တ င် 

ရလမြငြ်ိုး တ ိုက်ခတ်ြှု 

ဒဏ်ခံစာြိုး  ရသာရကကာငဲ့် 

ရနအ ြ်ြျာြိုး အြ ိုြိုးလန်မခင်ြိုး၊ 

တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငိ်ုး ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး။ 

(၁) ရလမြငြ်ိုးတ ိုက် 

ခတ်မခင်ြိုးအာြိုး ခံန ိုင် 

 ည် ှ သညဲ့် ခ ိုင်ခံဲ့ 

ရသာ အရဆာက် 

အဦြျာြိုး ရဆာက် 

လိုြ်ထာြိုး ှ  န် လ ို 

အြ်မခငြ်ိုး၊ ဗလကာ 

သစ်ပငြ် ာိုး စ ိုက် 

ပ   ိုးဗပိုးရန် လ ိုအပ် 

လ က် ရှ ပါသည်။ 

  ရြျာ်ဘ ယ်ဖြ  ွံ့နယ် 

အရန က်ရလ ာ်မဖြူ 

ကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ရမြာက် 

ကန်ကက ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ထ န်ကန်ရကျြိုး ွာ 

(၁) အရန က်ရလ ာ်မဖြူ 

ကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ ရမြာက် 

ကန်ကက ြိုးရကျြိုး ွာနှငဲ့် ထ န် 

ကန်ရကျြိုး ွာတ ိုို့တ င် ရလ 

မြင်ြိုးတ ိုက ်ခတ်ြှုဒဏ်  

ရကကာငဲ့် ရနအ ြ်ြျာြိုး အြ ိုြိုး 

လန်မခင်ြိုး၊ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင်ိုး 

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး။ 

(၁) ရလမြငြ်ိုးတ ိုက် 

ခတ်မခငြ်ိုးအာြိုး ကာ 

က ယ်န ိုင်ရန် အတ က် 

ဗလကာသစ်ပငြ် ာိုး

စ ိုက်ပ   ိုး ဗပိုးရန် လ ို 

အပ်လ က်ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၁၀။ ြ န်မပည်နယ် 

 

ရ ြိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ရအာငြ်ဂသလာ 

 ြ်က က်၊ ရချာငြ်ိုး 

ရတာငရ်ကျြိုး ွာ၊ 

ဟံဂံရကျြိုး ွာ 

(၁) ရအာငြ်ဂသလာ ြ် 

က က်သည် အန ြဲ့်ြ ိုင်ြိုးမဖစ် 

ရသာရကကာငဲ့် ြ ိုြိုးသည်ိုး 

ထန်စ ာ ွာမခငြ်ိုးနှငဲ့်ရတာင် 

ကျရ စ ြိုးဆင်ြိုးြှုဆံ ိုလ င် 

တစ် ြ်က က်လံိုြိုး န ြိုးြါြိုး 

(၇) ရြခနို့ ် ရ မြ ြ်မခငြ်ိုး၊ 

ရ ြိုးမြစ်ြှ ြ်က က်အတ င်ြိုး 

မဖတ်သ ာြိုးရသာ ရချာငြ်ိုးြှာ 

တ ြ်ရကာ၍ အြ ှုကြ်ျာြိုး 

 ှ ရသာရကကာငဲ့် ရ စ ြိုးဆင်ြိုး 

ြှု အာြိုးနည်ြိုးဖြ ြိုး ရ နစ်မြ ြ် 

ြှု ကာလြှာ (၄)  က်ခနို့် 

ကကာမြငဲ့်မခငြ်ိုး။ 

(၁) ရအာငြ်ဂသလာ 

 ြ်က က်၌ ရ ကက ြိုး 

နစ်မြ ြ်ြှုြှ ကာက ယ် 

 န် ရ ထ န်ြိုးချ ြ်ြှု 

 ှ ရသာ သစ်ြင်ြျာြိုး 

စ ိုက်ြျ   ြိုး န်နှငဲ့်ရချာငြ်ိုး 

အာြိုး ရ စ ြိုးရ လာ 

ရကာင်ြိုးရအာင် ရဆာင် 

 ွက် န် လ ိုအြ်လျက် 

 ှ ြါသည်။ 

   (၂) ရချာငြ်ိုးရတာင်ရကျြိုး 

 ွာသည် ရ ြိုးမြစ်ရဘြိုး 

တ င်  ွာတည်ထာြိုးရသာ 

ရကကာငဲ့် မြစ်ရ ကက ြိုး၍ 

ရတာငက်ျရ  ဆငြ်ိုးလ င် 

 ွာအတ င်ြိုး၌ (၇) ရြခန်ို့ 

ရ မြ ြ်ဖြ ြိုး ဝါြိုးအ ြ်ငယ် 

ြျာြိုး ဖြ  ကျြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး။ 

(၂) ရချာငြ်ိုးရတာင် 

ရကျြိုး ွာသည် မြစ် 

ကြ်ြိုးရဘြိုး မဖစ်ရသာ 

ရကကာငဲ့် ရ ထ န်ြိုးကာ 

တာြျာြိုး တည်ရဆာက် 

ရြြိုးန ိုင်ြါ န် လ ိုအြ် 

လျက်  ှ ြါသည်။ 

   (၃) ဟံဂံရကျြိုး ွာသည် ြ ိုြိုး 

သည်ြိုးထန်စ ာ ွာသ န်ိုးမခငြ်ိုး 

ရကကာငဲ့ ် ဟံဂံရချာင်ြိုးရ ကက ြိုး 

(၃) ဟံဂံရကျြိုး ွာ ှ  

ဟံဂံရချာငြ်ိုးြှာတ ြ် 

ရကာလာဖြ  မဖစ်သ 



51 
 

စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ဖြ ြိုး ြလွှ ရတာငက်ျရ စ ြိုး 

ဆင်ြိုးမခငြ်ိုးရကကာငဲ့် တစ် ွာ 

လံိုြိုးရ မြ ြ်ဖြ ြိုး ဘိုန်ြိုးကက ြိုး 

ရကျာငြ်ိုးတ င် ရ ရဘြိုးရ ှာင် 

 မခင်ြိုး၊ နှစ်စဉ် ရ ကက ြိုးရသာ် 

လည်ြိုး ယခိုနှစ်တ င်  ွာအ 

တ င်ြိုး ရ နစမ်ြ ြ်ြှုြှာ (၆) 

ရြ ခနို့် ှ ဖြ ြိုး  က် (၂၀) ခနို့် 

ကကာမြငဲ့်မြေငိ်ုး။ 

မဖငဲ့ ် ရချာငြ်ိုးရဖာ်ရြြိုး 

န ိုငြ်ါ န်နှင  ်သဘာဝ 

ဗဘိုးဒဏ် ြံေန ိုင်သည ် 

အ ဗဆာ က် အ ဦ  

တည် ဗဆာက် ဗပိုး  

ရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 

 

  ရြါငဖ်ြ  ွံ့နယ် 

ဇာကဒ န်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

  မြာြိုးကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ၊

အလှြ်ရကျြိုး ွာ 

(၁) ဇာကဒ န်ြိုးရကျြိုး ွာ 

သည် ြိုတတြတံတာြိုးအ 

ဆင်ြိုး သံလ င်မြစ်ရဘြိုးန ြိုး 

တ င် ှ ဖြ ြိုး ြ ိုြိုးအဆက်ြ 

မြတ် ွာသ န်ြိုးဖြ ြိုး သံလ င် 

မြစ်ရ တက်မခင်ြိုးရကကာငဲ့် 

 ွာအတ င်ြိုး အ ြ်ြျာြိုးရ  

နစ်မြ ြ်မခငြ်ိုး၊ ဘိုန်ြိုးကက ြိုး 

ရကျာငြ်ိုးသ ိုို့ ရမြာငြ်ိုးရ ွှေွံ့  

မခငြ်ိုး၊ ရြတတာြ န်ရချာငြ်ိုး 

တ င် အြ ှုကန်ှငဲ့ ် ဒ ိုက်ြံို 

ြျာြိုးရကကာငဲ့် ရ စ ြိုးရ လာ 

အာြိုးနည်ြိုး၍ ရချာငြ်ိုးရ  

လ ံဖြ ြိုး  ွာအတ င်ြိုး၌ (၄) ရြ 

ခနို့ ်နစ်မြ ြ်ဖြ ြိုး (၂) က် ခနို့် 

ကကာမြငဲ့်မခင်ြိုး၊ ရဆြိုးရံိုအတ င်ြိုး်း 

(၁) ဇာကဒ န်ြိုးရကျြိုး 

 ွာ ှ  ရြတတာြ န် 

ရချာငြ်ိုး ရ စ ြိုးရ လာ 

ရကာင်ြိုးြ န်ရစရ ြိုး 

ရ ထ က်ရြါက်ြျာြိုး

ရဆာင် ွက်ရြြိုး န် 

လ ိုအြ်လျက် ှ ြါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ရ ဝင်ရ ာက်ြှုရကကာငဲ့ ် 

ရဆြိုးရံို ှ လူန ြျာြိုး ရမြာငြ်ိုး 

ရ ွှေွံ့ မခငြ်ိုး။ 

   (၂)   မြာြိုးကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ 

ြ ိုြိုးသည်ြိုးထန်စ ာ ွာသ န်ြိုး 

မခငြ်ိုးရကကာငဲ့် ြလတ် 

ရတာငဖ်ြ  ကျြှု မဖစ်ရြေါ် 

ဖြ ြိုး အ ြ်ရမခ (၂၃) လံိုြိုး၊ ကာြိုး 

(၉) စ ြိုး၊ ဆ ိုင်ကယ် (၂၀) 

စ ြိုးနှငဲ့ ် လူဦြိုးရ  (၇၃) ဦြိုး 

ရသဆံိုြိုးမခင်ြိုး၊ ြလတ်ရတာင် 

ဖြ  ကျချ  န်တ င် ရ ကက ြိုးမခငြ်ိုး 

ရကကာငဲ့် ကာြိုးလြ်ြိုးတစ် 

ရလ ာက်ရ ြျာြိုး နစ်မြ ြ် 

မခငြ်ိုး၊ ရတာငဖ်ြ  ကျဖြ ြိုး 

ရတာငရ်မခ၌ ရကျာက်တံိုြိုး 

ြျာြိုး အမြငဲ့် (၁၀) ရြခနို့် 

 ှ မခငြ်ိုး။ 

(၂)   မြာြိုးကိုန်ြိုးရကျြိုး 

 ွာတ င် ဖြ  ကျခ ဲ့ရသာ 

ြလတ်ရတာင်ရမခ ှ  

(၁၀) ရြခနိ်ု့မြင ်ဗသာ 

ရကျာက်တံိုြိုး၊ ရကျာက် 

ခ ြ ျာြိုးက ို   ှင်ြိုးလငြ်ိုး 

ရြြိုးန ိုင်ြါ န် လ ိုအြ် 

လျက် ှ ြါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

    (၃) အလှြ်ရကျြိုး ွာသည် 

ြင်လယ်ကြ်ြိုးစြ်န ြိုးတ င် 

တည် ှ ဖြ ြိုး ရ တ ိုက်စာြိုးြှု 

ရကကာငဲ့်  ွာရမြဧ  ယာ (၅) 

ြ ိုင်ခနို့်ဆံိုြိုးရံှုြိုးမခငြ်ိုး၊ ြ ိုြိုးသည်ြိုး 

ထန်စ ာ ွာသ န်ြိုးဖြ ြိုး မြစ်ရ  

တက်မခငြ်ိုးရကကာငဲ့် အ ြ ်

ြျာြိုးဖြ  ကျဖြ ြိုး  ွာတ င်ြိုး၌ 

(၄) ရြခနိ်ု့ ရ နစ်မြ ြ်မခင်ြိုး။ 

 (၃) အလှြ်ရကျြိုး 

 ွာသည် ြင်လယ် 

ကြ်ြိုးစြ်နှငဲ့် န ြိုးရသာ 

ရကကာငဲ့် ရ ကက ြိုးရ  

လ ံချ  န်တ င် န ြိုးခ ို န် 

ရန ာတည်ရဆာက် 

ရြြိုးန ိုင်ြါ န် လ ိုအပ် 

လ က်ရှ ပါသည်။ 

 

  ကျ  က်ြရ ာဖြ  ွံ့နယ််း 

ရချာင်ြိုးနှစ်ခ ရကျြိုး ွာ၊ 

ဖာသ ြ်ရကျြိုး ွာ၊ 

 ှင်ရစာြို ြ်က က် 

(၁) ရချာငြ်ိုးနှစ်ခ ရကျြိုး 

 ွာသည် အတတ ံမြစ် ရဘြိုး 

န ြိုးတ င်  ွာတည်ထာြိုး 

မခငြ်ိုးနှငဲ့် မြစ်ကူြိုးတံတာြိုး 

ရဘြိုးတ င ှ် မခငြ်ိုး၊ မြစ်ရ  

ကက ြိုးမခငြ်ိုးနှငဲ့် ရတာငက်ျ 

ရ စ ြိုးမခငြ်ိုးရကကာငဲ့် တစ် 

 ွာလံိုြိုးန ြိုးြါြိုး အန ြဲ့်ြ ိုင်ြိုး၌ 

(၇) ရြခနို့်မြ ြ်မခငြ်ိုး၊ မြစ် 

ရဘြိုးန ြိုးြှ အ ြ်ြျာြိုးရမြာငြ်ိုး 

ရ ွှေွံ့ မခငြ်ိုး၊ ရ မြန်ဆငြ်ိုး န် 

ကကာမြငဲ့်ချ  န်ြှာ (၁၄)  က် 

ခနို့်မဖစ်မခငြ်ိုး။ 

(၁) ရချာငြ်ိုးနှစ်ခ  

ရကျြိုး ွာသည် မြစ် 

ဗဘိုးန ြိုးတ င်  ွာတည ်

ထာိုးရသာရကကာငဲ့ ်  

မြစ်ကြ်ြိုးနံရဘြိုးတ င် 

ကြ်ြိုးထ န်ြိုး နံ ံြျာြိုး 

တည်ရဆာက် န် လ ို 

အြ်လျက်  ှ ြါသည်။ 

   (၂) ဖာသ ြ်ရကျြိုး ွာသည် 

မြစ်ရဘြိုးတ င ်  ှ ရသာ 

ရကကာငဲ့် မြစ်ရ ကက ြိုးချ  န် 

(၂) မြစ်ရ ကက ြိုးချ  န် 

တ င် န ြိုးခ ို န်          

အရဆာက်အဦ မြငဲ့် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

တ င်  ွာထ သ ိုို့ ရ  (၅) ရြ 

ခနို့ ် နစ်မြ ြ်မခငြ်ိုးရကကာငဲ့် 

န ြဲ့်ရသာအ ြ်ြျာြိုးရမြာင်ြိုး 

ရ ွှေွံ့ မခငြ်ိုး၊၂၀၁၉ ခိုနှစ်တ င် 

ရ နစ်မြ ြ်ြှု အြျာြိုးဆံိုြိုး 

ခံစာြိုး မခငြ်ိုး၊ ရ တ င်ြိုးြျာြိုး 

ရ နစ်မြ ြ်မခငြ်ိုး။  

မြငဲ့်ြျာြိုး တည်ရဆာက် 

ရြြိုးန ိုင်ြါ န် လ ိုအပ် 

လ က် ရှ ပါသည်။ 

 

   (၃)  ှင်ရစာြို ြ်က က် 

သည် ရတာငက်ိုန်ြိုးရြေါ် ှ  

ယ ိုြိုးဒယာြိုးြှ ဆည်ရဖာက ်

ြညဲ့် က်က ို မြဝတ ၌ရကက 

ညာဖြ ြိုး ြ ိုြိုးသည်ြိုးထန်စ ာ 

 ွာသ န်ိုး၍ ြ ိုြိုးြျာြိုးလာ 

ရသာရကကာငဲ့် ဆည်ကျ   ြိုး 

ြည်က ို စ ိုြိုး  ြ်၍ ကက  တင် 

ရဖာက်ချသမဖငဲ့် ကကာအငြ်ိုး 

ဆ ြ် ကက ြိုးြ ှ  တစ်ဆငဲ့ ်  

ကျ  က်ြရ ာဖြ  ွံ့  ှင်ရစာြို 

 ြ်က က ် ရ နစ်မြ ြ်မခငြ်ိုး၊ 

ကျ  က်ြရ ာဖြ  ွံ့နယ်သည် 

ဒယ်အ ိုြိုးြံိုမဖစ်ရသာရကကာငဲ့် 

 ြ်က က်အတ င်ြိုး ရ နစ် 

မြ ြ်ြှုြှာ (၅) ရြခနို့်  ှ ဖြ ြိုး 

ရ မြန်ဆင်ြိုး န် (၂) လခနို့် 

ရ နစ်မြ ြ်ြှုခံစာြိုး  မခငြ်ိုး။ 

(၃) ဒယ်အ ိုြိုးြံိုမဖစ် 

ရသာရကကာငဲ့်  ွာအ 

တ င်ြိုးရ ဆင်ြိုးရမြာငြ်ိုး 

ြျာြိုး တူြိုးရဖာ်မခငြ်ိုးနှငဲ့် 

ရ စ ြိုးရ လာရကာငြ်ိုး 

ရအာင် ရဆာင ွ်က် 

ရြြိုးန ိုင်ြါ န် လ ိုအြ် 

လျက် ှ ြါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

  ဗြာ်လဖြ  ငဖ်ြ  ွံ့နယ် 

ကျ  က်ဖန  ြ်က က်၊ 

လ ှုင် ြ်က က်၊ 

ရ ွှေဖြ  င်သ    ြ်က က်၊ 

ရဇယျာသ    ြ်က က် 

(၁) ကျ  က်ဖန  ြ်က က် 

တ င် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ် 

မြေငိ်ုးဗ ကာင ် လူရနအ ြ် 

ြျာြိုး အြ ိုြိုးသ ြ်လန်မခငြ်ိုး၊ 

ဖြ  ကျြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး၊ သစ် 

ြင်ကက ြိုးြျာြိုး လ ကျမခငြ်ိုး၊ 

စာသငရ်ကျာငြ်ိုး အြ ိုြိုးသ ြ် 

ြျာြိုး လ ငဲ့်စငမ်ခငြ်ိုး၊ ဓြမာရံို 

အြ ိုြိုးသ ြ်ြျာြိုးလန်မခငြ်ိုး၊ ြ ြိုး 

တ ိုင်က န်က စ်တ ိုင်ြျာြိုး 

ကျ  ြိုးမခင်ြိုး၊ယ ိုင်လ သ ာြိုးမခင်ြိုး ။  

(၁) သဘာဝရဘြိုး 

ဒဏ်ခံန ိုင် န် ခ ိုင်ြံေ  

ရသာ၊ အရဆာက် 

အဦြျာြိုး ရဆာက် 

လိုြ်ရြြိုးန ိုင်ြါ န်နှင  ်

ဗလကာသစ်ပငြ် ာိုး 

စ ိုက်ပ   ိုးဗပိုးန ိုင်ပါရန် 

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ 

သည်။ 

 

   ( ၂ )  လ ှု င် ြ ်က က် ၊            

ရ ွှေဖြ  ငသ်    ြ်က က်နှငဲ့်    

ရဇယျာသ    ြ်က က်တ ိုို့ 

တ င် ြ ိုြိုးသည်ြိုးထန်စ ာ ွာ 

သ န်ြိုးြှုနှငဲ့် ရလမြငြ်ိုးတ ိုက် 

ခတ်ြှုရကကာငဲ့် ရတာင် 

ကျရ ြျာြိုး  ြ်က က်အ 

တ င်ြိုး ဝင်ရ ာက်ဖြ ြိုး လူ 

ရနအ ြ်ြျာြိုး နစ်မြ ြ်မခငြ်ိုး 

ရကကာငဲ့် ကယ်ဆယ်ရ ြိုး 

စခန်ြိုး (၁၀) ခို ဖ ငဲ့်လှစ်ခ ဲ့ 

 မခငြ်ိုး၊ ဓြမဗ ြာန ် အိုတ် 

တံတ ိုင်ြိုးြျာြိုး ြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး၊ 

ဘိုန်ိုးကကီိုးဗက ာငိ်ုး အြ ိုိုး 

(၂) ရ စ ြိုးရ လာ 

ရကာင်ြိုးြ န်ရစရ ြိုး 

အတ က် ရ ထ က် 

ရြါက်ြျာြိုး၊ ရ ရမြာင်ြိုး 

ြျာြိုးအာြိုး တူြိုးရဖာ် 

မခငြ်ိုး ရဆာင ွ်က်ရြြိုး 

န ိုင်ြါ န် လ ိုအပ်လ က ်

ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ြျာြိုးလ ငဲ့်မခငြ်ိုး၊ က န်က စ် 

ြ ြိုးတ ိုင်ြျာြိုး လ မခငြ်ိုး။  

  သထံိုဖြ  ွံ့နယ် 

ဒူိုးရငိ်ုးဆ ပ်ဗက ိုးရွာ၊ 

ဗ ိုးြသ ယ်အထက် 

ဗက ိုးရွာ၊ ဒံိုဝန်ိုး 

ဗက ိုးရွာ 

(၁) ဒူိုးရငိ်ုးဆ ပ်ဗက ိုးရွာ 

တ င် ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာ 

သ န်ိုးမြေငိ်ုးဗ ကာင ် ဒံိုသြ  

မြစ်ဗရ မြင် တက်လာဖပီိုး  

မြစ်ကြ်ိုးစပ်ရှ  တံငါတဲအ ြ် 

ြ ာိုး ဗရဝငန်စ်မြ ပ်ြဲေ ဖပီိုး 

ဗနအ ြ်ြ ာိုး ဖပ  က ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး။ 

(၁) ြေ ို င် ြံေ ဗသာ 

အဗဆာက်အဦြ ာိုး 

ဗဆာက်လိုပ်ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ 

သည်။ 

 

   (၂) ဗ ိုးြသ ယ်အထက် 

ဗက ိုးရွာတ င် ြ ိုိုးအဆက် 

ြမပတ် ရွာသ န်ိုးမြေငိ်ုး 

ဗ ကာင ် လူဗနအ ြ်ြ ာိုး 

ဗရဝငန်စ်မြ ပ်ြဲေ ဖပီိုး ဖပ  က  

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး။ 

(၂) နာိုးြေ ိုရန် ြေ ိုင်ြံေ  

ဗသာ ဗမြေတံရှည်  

အဗဆာက်အဦြ ာိုး 

ဗဆာက်လိုပ်ထာိုးရှ  

ရန် လ ိုအပ်လ က် ရှ  

ပါသည်။ 

   (၃)      ဒံိုဝန်ိုးဗက ိုးရွာတ င် 

ြ ိုိုးအဆက်ြမပတ် ရွာသ န်ိုး 

မြေငိ်ုးနှင်  ဘီိုးလငိ်ုးမြစ်ဗရ 

တက်မြေငိ်ုးဗ ကာင ် လူဗန 

အ ြြ် ာိုး ဖပ  က ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး။ 

(၃) နာိုးြေ ိုရန် ြေ ိုင်ြံေ  

ဗသာ ဗမြေတံရှည်  

အဗဆာက်အဦြ ာိုး 

ဗဆာက်လိုပ်ထာိုးရှ  

ရန် လ ိုအပ်လ က် ရှ  

ပါသည်။ 

  သံမြ ဇရပ်ဖြ  ွံ့နယ် 

ဗက ာငိ်ုးပ ိုငိ်ုးရပ် 

က က်၊ စြ်ိုးကကီိုး 

(၁) ဗက ာင်ိုးပ ိုငိ်ုးရပ်  

က က်နှင ် ပငဗက ိုးရွာတ င် 

ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာ ရွာသ န်ိုး 

(၁) နာိုးြေ ိုရန် ြေ ိုင်ြံေ 

ဗသာ အဗဆာက် 

အဦြ ာိုး ဗဆာက် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ဗက ိုးရွာ၊ ပငဗက ိုး 

ရွာ၊  

ြှုဗ ကာင ် အ ြ်အြေ   ွံ့ပ က် 

စီိုးမြေငိ်ုး၊ အ ြ်အသံိုိုးအ 

ဗဆာငပ်စစည်ိုးြ ာိုး၊ ဗြာ် 

ဗတာ်ယာဉ်နှင ် ဆ ိုင်ကယ် 

အြေ   ွံ့ဗရမြ ပ် ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ 

ဗရတ ငိ်ုး၊ ဗရကန်ြ ာိုး နစ် 

မြ ပ်ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ ဇရပ် 

တစ်ြေိုဗရစီိုးတ င် ဗြ ာပါ 

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ လြ်ိုးြ ာိုး 

ဗရမြ ပ်၍ ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ 

ဆာိုးပ ဿာြေ  န် (၄၂) သ န်ိုး 

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး။ 

လိုပ်ထာိုးရန်နှင  ် ဗရ 

သ ိုဗလှာင်ကန်ြ ာိုး  

တည်ဗဆာက်ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ 

သည်။ 

 

   (၂) စြ်ိုးကကီိုးဗက ိုးရွာတ င် 

ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာသ န်ိုးြှု 

ဗ ကာင ် ဗတာငက် ဗရစီိုး 

ဆင်ိုးြှုြ ာိုးမပာိုးဖပီိုး ဗတာင် 

ဗစာငိ်ုးရှ  အ ြ်ြ ာိုးဗြ ာပါ 

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ တစစ် တ်တစ် 

ပ ိုင်ိုးပ ကစ်ီိုးြဲေ မြေငိ်ုး၊ န ာိုးြ ာိုး 

ဗရြ န်ိုးဖပီိုး ဗသဆံိုိုး ြဲေ မြေငိ်ုး။ 

(၂) ရတာငက်ျရ  

ြျာြိုး စ ြိုးဆင်ြိုးြှု မြန် 

ဆန်ရစ န် ရ စ ြိုးရ  

လာ ရကာငြ်ိုးြ န်န ိုင် 

ရ ြိုး ရဆာင ွ်က်ရြြိုး 

န ိုင်ြါ န် လ ိုအြ်လျက် 

 ှ ြါသည်။ 

  ဘီိုးလငိ်ုးဖြ  ွံ့နယ် 

ြဲလံဗေါငိ်ုးဗက ိုးရွာ၊ 

ဒညငိ်ုးကိုန်ိုးဗက ိုး

ရွာ၊ ကဗဒါက်ရပ် 

ဗက ိုးရွာ 

(၁) ြဲလံဗေါငိ်ုးဗက ိုးရွာ၊ 

ဒညငိ်ုးကိုန်ိုးဗက ိုး ရွာနှင ်  

ကဗဒါက်ရပ်ဗက ိုးရွာတ ို့်  

တ င် ြ ိုိုးသည်ိုးထန်စ ာရွာ 

သ န်ိုးြှုဗ ကာင်  လူဗနအ ြ် 

(၁) ြေ ိုငြံ်ေ ဗသာ 

ဗမြေတံရှည် အ ြ်ြ ာိုး၊ 

အဗဆာက်အဦြ ာိုး 

ဗဆာက်လိုပ်ထာိုး  

ရန်၊ ပ တ်ဆ ို့်ဗနဗသာ 



58 
 

စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ြ ာိုး၊ အ ြ်အသံိုိုးအဗဆာင် 

ြ ာိုး၊ ဗက ာငိ်ုးခြံေစည်ိုးရ ိုိုး 

ြ ာိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ ဆန် 

စက်ြ ာိုး၊  လယ်ဗမြဧက 

ြ ာိုး၊ တံတာိုးြ ာိုး၊ ယငလ်ံို 

အ ြ်သာြ ာိုး ဗရမြ ပ်မြေငိ်ုး၊  

ဗသာက်သံိုိုးဗရ အြေက်အ 

ြဲေမြစ်ဗပေါ်မြေငိ်ုး၊ တ ရစဆာန် 

အြေ   ွံ့ ဗသဆံိုိုးမြေငိ်ုး၊ ဘီိုးလငိ်ုး 

ဖြ  ွံ့နယ်ရှ  ဗက ိုးရွာြ ာိုး 

သည် ရ ိုိုးဗြေ ာငိ်ုးပ တ်ဆ ို့် 

မြေငိ်ုးနှင ် ဘီိုးလငိ်ုးဗြေ ာငိ်ုး 

ဗကာဗနမြေငိ်ုးဗ ကာင ် ြ ိုိုးဗရ 

ြေ  န် ရွာသ န်ိုး ြှု ြ ာိုးဗသာ  

ဗ ကာင ် ဗရထ က်ဗပါက် 

ြ ာိုး ပ တ်ဆ ို့်ဗနဖပီိုး ဗရလ ံြှု 

ြ ာိုး မြစ်ဗပေါ်မြေငိ်ုး။ 

ဗရထ က်ဗပါက်ြ ာိုး  

ရှ ငိ်ုးလ ငိ်ုး ရန် နှ င ်  

ဗသာက်သံိုိုးဗရ အ 

ြေက်အြဲေြ ာိုးအာိုး  

မြည ်ဆည်ိုးဗပိုးန ိုင်  

ပါရန် လ ိုအပ်လ က် 

ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၁၁။  န်ကိုန်တ ိုင်ြိုး 

ရဒသကက ြိုး 

တ ိုက်ကက ြိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ဆင်မဖြူ ှင် ြ်က က်၊ 

ရညာငက်ိုန်ြိုးရကျြိုး

 ွာ၊ စြ်ြိုး ွာ၊ 

သာယာကိုန်ြိုး  

ရကျြိုး ွာ၊ ဓာတ်ရချာင်ြိုး 

ရကျြိုး ွာ 

(၁) တ ိုက်ကကီိုးဖြ  ွံ့၊ ဆင်မြ  

ရှင်ရပ်က က်၊ ရညာငက်ိုန်ြိုး 

ရကျြိုး ွာ၊ စြ်ြိုး ွာ၊ သာယာ 

ကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာနှင  ် ဓာတ် 

ရချာင်ြိုးရကျြိုး ွာတ ို့်တ င် 

ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ်မြေငိ်ုး၊ 

အ ြ်ြ ာိုး အြ ိုိုးလန်မြေငိ်ုး၊ 

အြ ိုိုးအကာြ ာိုး ပ က်စီိုး 

မြေငိ်ုး၊ ဖပ  က မြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗလကာသစ် 

ပင်ြ ာိုးစ ိုက်ပ   ိုး ဗပိုး 

ရန်လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ သ 

ဘာဝဗဘိုး အသ  

ပညာဗပိုးလိုပ်ငန်ိုးြ ာိုး 

ဗဆာငရွ်က်ရန် လ ို 

အပ်လ က်ရှ ပါသည်။ 

  ဗက ာက်တန်ိုးဖြ  ွံ့ 

နယ် 

ြီိုးမပစံမပဗက ိုးရွာ၊ 

ဖြ  ငသ်ာယာဗက ိုးရွာ၊ 

ကန်ဗမပာငဗ်က ိုးရွာ 

(၁) ြီိုးမပစံမပဗက ိုးရွာ၊ 

ဖြ  င်သာယာဗက ိုးရွာနှင ်  

ကန်ဗမပာင်ဗက ိုးရွာတ ို့်  

တ င် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ် 

ြှုဗ ကာင ် ဗနအ ြ်ြ ာိုး ဖပ   

က မြေငိ်ုး၊ ဗနအ ြ်တြေ   ွံ့ 

အြ ိုိုးလန်မြေငိ်ုး၊ ဗညာငပ်င် 

ဖပ  လဲမြေငိ်ုးဗ ကာင ် ခြံေစည်ိုး 

ရ ိုိုး အိုတ်တံတ ိုင်ိုး ပ က်စီိုး 

သ ာိုးမြေငိ်ုး၊ လ ပ်စစ်ြီိုးတ ိုင် 

ြ ာိုး က   ိုးက မြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗဘိုးအနတရာယ် 

ဆ ိုင်ရာ အသ ပညာ 

ဗပိုး လိုပ်ငန်ိုးြ ာိုး 

ဗဆာငရွ်က်ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ ဗလကာ 

သစ်ပငြ် ာိုးစ ိုက်ပ   ိုး

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး 

နှင  ် ြေ ိုင်ြံေ ဗသာ အ 

ဗဆာက်အဦြ ာိုး 

ဗဆာက်လိုပ် ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်လ က် ရှ ပါ 

သည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၁၂။ ရှြ်ိုးမပည်နယ် ရွာငဖံြ  ွံ့နယ် 

ရ ြိုးတန်ြိုး ြ်က က်၊ 

ဖြ  ွံ့ကိုန်ြိုး ြ်က က်၊ 

ရကျာက်ငှက်ရကျြိုး ွာ၊ 

အိုတ်တ င်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ရြ ြိုးနဖာြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

န  ြိုးဘန်ြိုးကက ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ရကျာက်ြံိုရကျြိုး ွာ၊ 

ထြင်ြိုးရြါင်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

အငြ်ိုးကိုန်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ငါြိုးဆူရကျြိုး ွာ၊ 

ကဇက်ရကျြိုး ွာ၊ 

ကမြင်ရကျြိုး ွာ၊ 

ရတာငရ်ခါငြ်ိုးြ ာ

ရကျြိုး ွာ၊ ရကျာက် 

ကမူြငရ်ကျြိုး ွာ၊  

(၁) ဖြ  ွံ့ဗပေါ်ရပ်က က် (၂) 

ြေိုနှင ် ဗက ိုးရွာဗပါငိ်ုး (၁၂) 

ရွာသည် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်မြေငိ်ုးနှင ် ြ ိုိုးသီိုးဗကက  

က မြေငိ်ုး၊ အ ြ်အြ ိုြိုးသ ြ် 

မြာြိုးြျာြိုးပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ စာ 

သငရ်ကျာငြ်ိုး၊ သာသန က 

အရဆာက်အဦ၊ ကျန်ြိုးြာ 

ရ ြိုးရဆြိုးြေန်ြိုး၊ ဌာနဆ ိုင် 

 ာအရဆာက်အဦ ရခါင် 

ြ ိုြိုးြျာြိုး တစ်စ တ်တစ်ြ ိုင်ြိုး 

ြျက်စ ြိုးမြေငိ်ုး၊ နှစ် ှည်သ ြိုး 

နှံြင်ြ ာိုး၊  ာသ ရြေါ်သ ြိုးနှံ 

စ ိုက်ခငြ်ိုးြ ာိုး ထ ြေ ိုက်၍ 

သ ြိုးနှံြျာြိုး အထ က်နှုန်ြိုး 

ရလျာဲ့နည်ြိုးမြေငိ်ုး။ 

(၁) ရွာငဖံြ  ွံ့နယ်တ င် 

ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေ ိုက်ြှု 

ဗဘိုးအနတရာယ်ြှ  

ကာက ယ်န ိုင်ရန် အ 

သ ပညာဗပိုးလိုပ်ငန်ိုး 

ြ ာိုး ဗဆာငရွ်က်ဗပိုး 

ရန်လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ ဗလ 

ကာသစ်ပငြ် ာိုး စ ိုက် 

ပ   ိုးဗပိုးရန် လ ိုအပ် 

လ က် ရှ ပါသည်။ 

  ဆီဆ ိုင်ဖြ  ွံ့နယ် 

ရန ငလ်ံို(ရမြာက်) 

ဗက ိုးရွာ 

(၁) ဗနာငလ်ံို (ဗမြာက်) 

ဗက ိုးရွာတ င ် ြ ိုိုးသည်ိုး 

ထန်စ ာရွာသ န်ိုး၍ ဗလ 

မပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ်မြေငိ်ုး၊ အ ြ် 

အြ ိုြိုးြ ာိုး တစ တ်တစ်ပ ိုင်ိုး 

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ အကာြျာြိုး 

တစ်စ တ်တစြ် ိုငြ်ိုး ြျက်စ ြိုး 

မခငြ်ိုး။ 

(၁) ဆီဆ ိုင်ဖြ  ွံ့နယ် 

တ င် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေ ိုက်ြှု ဗဘိုးအနတရာယ် 

ြှ ကာက ယ်န ိုင်ရန် 

အတ က် အသ ပညာ 

ဗပိုး လိုပ်ငန်ိုးြ ာိုး 

ဗဆာငရွ်က်ဗပိုးရန် 

လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ ဗလ 

ကာသစ်ပငြ် ာိုး စ ိုက် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ပ   ိုးဗပိုးရန် လ ိုအပ် 

လ က်ရှ ပါသည်။ 

  

ဗနာငြ်ေ   ဖြ  ွံ့နယ် 

လံိုစံဗက ိုးရွာ၊ 

လံိုဝယ်ဗက ိုးရွာ၊ 

ကိုန်ိုးသာဗက ိုးရွာ၊ 

လ ယ်ဗတာငိ်ုးဗက ိုး

ရွာ 

(၁) လံိုစံဗက ိုးရွာ၊ လံိုဝယ် 

ဗက ိုးရွာ၊ ကိုန်ိုးသာဗက ိုး 

ရွာနှင လ် ယ်ဗတာငိ်ုးဗက ိုး 

ရွာတ ို့်တ င် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်မြေငိ်ုး၊ အ ြြ် ာိုး အြ ိုိုး 

လန်မြေငိ်ုး၊ထရံြ ာိုးက ာက  

မြေငိ်ုး၊ ြူလတန်ိုးဗက ာငိ်ုး 

အိုတ်တံတ ိုင်ိုး ဖပ  က မြေငိ်ုး 

နှင  ် အလယ်တန်ိုးဗက ာငိ်ုး 

အြ ိုိုးလန်မြေငိ်ုး။ 

(၁) ဗနာင်ြေ   ဖြ  ွံ့နယ် 

တ င် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက် 

ြေတ်ြှု ဗဘိုးအနတရာယ် 

ြှ ကာက ယ်န ိုင်ရန် 

အသ ပညာဗပိုးလိုပ် 

ငန်ိုးြ ာိုး ဗဆာငရွ်က် 

ဗပိုးရန် လ ိုအပ်မြေငိ်ုး၊ 

ဗလကာသစ်ပငြ် ာိုး 

စ ိုက်ပ   ိုးဗပိုးရန် လ ို 

အပ်လ က် ရှ ပါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၁၃။ ဧ ာဝတ တ ိုင်ြိုး ဟသသာတဖြ  ွံ့နယ် 

အလယ်စိုရကျြိုး ွာ၊ 

ဥသ စ်ကိုန်ြိုးအရ ှွံ့

ရကျြိုး ွာ၊နဘ ကိုန် 

ရကျြိုး ွာ 

(၁) အလယ်စိုရကျြိုး ွာ၊ 

ဥသ စ်ကိုန်ြိုး အရ ှွံ့ရကျြိုး 

 ွာ၊ နဘဲကိုန်ဗက ိုးရွာတ ို့် 

တ င် ငဝနမ်ြစ်ရ တ ိုက် 

စာြိုးဖြ ြိုး မြစ်ကြ်ြိုးြါြိုး ဖြ  ကျ 

ြှုရကကာငဲ့် လူြ ာိုးရ ွှေွံ့ဗမပာငိ်ုး 

ခ ဲ့ မခငြ်ိုး၊ ရသာက်သံိုြိုးရ  

အသံိုြိုး မြ လျက် ှ  ရသာ  

အဝ စ တ င်ြိုးြ ာိုး ြျက်စ ြိုး 

မခငြ်ိုး၊ က ိုင်ြိုးရမြြ ာိုးဖပ  က  

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ ဗသာက်သံိုိုး 

ဗရြေက်ြဲေမြေငိ်ုး။ 

(၁) အလယ်စိုရကျြိုး 

 ွာ၊ ဥသ စ်ကိုန်ြိုးအ 

ရ ှွံ့ရကျြိုး ွာ၊ နဘဲ 

ကိုန်ဗက ိုးရွာတ ို့်တ င် 

ငဝန်မြစ်ရ  တ ိုက် 

စာြိုး၍ နှစ်စဉ်မြစ် 

ကြ်ြိုးြါြိုးဖြ  ကျြှုဒဏ် 

က ို ြံေစာိုးဗနရဗသာ 

ဗ ကာင ် မြစ်ကြ်ိုးပါိုး 

ဖြ  ကျြှုက ို တာြိုးဆ ြိုး 

န ိုင ်န် မြစ်ရကကာငြ်ိုး 

ထ န်ြိုးသ ြ်ြိုးမခငြ်ိုး၊ ခ ိုင်ြံေ  

ရသာ ရမြထ န်ြိုးနံ ံ 

နှငဲ့ ်ရ ကာတာတည် 

ရဆာက်ရြြိုး န ိုင် န် 

လ ိုအြ်လျက်  ှ ြါ 

သည်။ 

 

 

ဇလ န်ဖြ  ွံ့နယ် 

ရ လယ်ရသာင်

ရကျြိုး ွာ၊ ဗညာင် 

ပင်သာအိုပ်စို ၊ 

ရ ရြါက်ကက ြိုးရကျြိုး 

 ွာ၊  ကာအငိ်ုးအိုပ် 

စို၊ ဗရဗပါက်ကကီိုး 

ဗက ိုးရွာ 

(၁) ရ လယ်ရသာင် 

ရကျြိုး ွာ၊ ဗညာငပ်င်သာ 

အိုပ်စို၊ ဗရရြါက်ကက ြိုး 

ရကျြိုး ွာနှင  ်  ကာအငိ်ုး 

အိုပ်စို၊ ဗရဗပါက်ကကီိုး 

ဗက ိုးရွာတ ို့်တ င် ဧရာဝ 

တီမြစ်ရ ကက ြိုးမခငြ်ိုး၊ ကြ်ိုး  

ပါိုးဖပ  က မြေငိ်ုးနှင ဲ့ ် ရလ 

(၁) မြစ်ကြ်ြိုးြါြိုးဖြ   

ကျြှုက ို တာြိုးဆ ြိုး 

န ိုင ်န် မြစ်ရကကာငြ်ိုး 

ထ န်ြိုးသ ြ်ြိုးမခင်ြိုး၊ ခ ိုင်ြံေ  

ရသာ ရမြထ န်ြိုးနံ ံ 

နှင်ဲ့ ရ ကာတာ 

တည်ရဆာက်မြေငိ်ုး၊ 

ြေ ိုင်ြေံ ဗသာ အ ဗဆာက် 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

 မြင်ြိုးတ ိုက ်ခတ်မခင်ြိုးတ ို့် 

ရကကာငဲ့် အ ြအ်ြ ိုိုးအကာ 

ြ ာိုး တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင်ိုး 

ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ အ ြ်ြ ာိုး 

ဖြ  ကျြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး၊ ၂၀၁၉ 

ြေိုနှစ် ဇ န်လ၊ ဇူလ ိုင်လ 

တ ို့်တ င်  ွာရမြက က် ရြ 

(၄၀x ၆၀)  ှ  ရမြက က် 

(၆၅) က က် ရ ထ ဗြ ာြါ 

မခငြ်ိုး။ 

အဦြျာြိုး ရဆာက် 

လိုပ်ဗပိုးမြေငိ်ုး၊ ရမြာင်ြိုး 

ရ ွှေွံ့ ရသာ ရနအ ြ် 

ြျာြိုးအတ က် ရမြရန 

 ာလ ိုအြ်ချက် မဖညဲ့် 

ဆည်ြိုးရြြိုး န် လ ို 

အြ်လျက်  ှ ပါသည။် 

 

 

အဂသြူဖြ  ွံ့နယ် 

ရညာင်ကျ  ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

သဒဓြမကျွန်ြိုးရကျြိုး ွာ၊ 

ကျွန်ြိုးကက ြိုးရကျြိုး ွာ 

(၁) ရညာငက်ျ   ြိုးရကျြိုး ွာ 

တ င် ဧရာဝတီမြစ်ဗရကကီိုး 

မြေငိ်ုးနှင ် ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြှု 

တ ို့်ဗ ကာင ် ဝါြိုးထ ံကာ 

သ ြြ် ိုြိုးအ ြ်ြ ာိုး အြ ိုြိုးလန် 

ြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး၊ ရကျြိုး ွာအ 

ဝင ် ရကျာက်ခငြ်ိုးလြ်ြိုး (၂) 

ြ ိုင်ခနို့ ်ြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး။ 

(၁) ဗလကာသစ် 

ပင်ြ ာိုး စ ိုက်ပ   ိုးဗပိုး 

ပါရန်၊ ရညာငက်ျ   ြိုး 

ရကျြိုး ွာ အဝငလ်ြ်ြိုး 

အဆငဲ့မ်ြြှငဲ့်တင် န် 

လ ိုအြ်လျက်  ှ ြါ 

သည်။ 

 

   

(၂)    သဒဓြမကျွန်ြိုးရကျြိုး ွာ 

တ င် မြစ်ကြ်ြိုးြါြိုးဖြ  ကျြှု 

ရကကာငဲ့် ဘိုန်ြိုးကက ြိုးရကျာငြ်ိုး၊ 

ြျဉ်ရထာငအ် ြ်ြ ာိုး၊ ဝါြိုးထ 

 ံကာအ ြ်ြ ာိုး ရမြာငြ်ိုးရ ွှေွံ့ 

ခ ဲ့ ဖြ ြိုး ရကျြိုးလက်ကျန်ြိုး 

ြာရ ြိုးဌာန ြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး။ 

(၂) နှစ်စဉ်မြစ်ကြ်ြိုး 

ြါြိုး ဖြ  ကျြှုြျာြိုး မဖစ် 

ြ ာြိုးရနြ ှုရကကာင ဲ့ ်  

ရကျြိုး ွာရမြ ဧ   

ယာြျာြိုး တမဖည်ြိုး 

မဖည်ြိုး ကျဉ်ြိုးရမြာငြ်ိုး 

လာသမဖငဲ့် မြစ်ကြ်ြိုး 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

 ြါြိုး ထ န်ြိုးသ ြ်ြိုးမခငြ်ိုး 

လိုြ ်ငန ် ြိုးြ ျာ ြိုးက  ို  

ရဆာငရွ်က်ရြြိုးန ိုငပ်ါ

 န် လ ိုအြ်လျက် ှ  

ြါသည်။ 

   

(၃) ကျွန်ြိုးကက ြိုးရကျြိုး ွာ 

တ င် နှစ်စဉ် ဧ ာဝတ မြစ် 

ရ  တ ိုက်စာြိုးြှုနှငဲ့် မြစ်ဗရ 

ကကီိုးြှုတ ို့်က ို ြံေစာိုးဗနရ 

မြေငိ်ုး၊ မြစ်ကြ်ြိုးြါြိုး ဖြ  ကျြှု 

ရကကာငဲ့် ရစတ ၊ ဘိုန်ြိုးကက ြိုး 

ရကျာငြ်ိုး၊ အလယ်တန်ြိုး 

ရကျာငြ်ိုးတ ိုို့ ြျက်စ ြိုးမခငြ်ိုး၊ 

လူတြေ   ွံ့ ဗမပာငိ်ုးဗရွှေွံ့ဗန 

ထ ိုင်ရမြေငိ်ုး။ 

(၃) ကြ်ိုးထ န်ိုးနံရံြ ာိုး 

တည်ဗဆာက်ဗပိုးရန်၊

သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ် 

ကျရ ာက်ြ ါက  

ယာယ န ြိုးခ ိုန ိုင်ရန် 

အရဆာက်အဦြျာြိုး 

လ ိုအြ်လျက်  ှ ြါ 

သည်။ 

  

ြအူြင်ဖြ  ွံ့နယ် 

နတ်စဉ်ရကျြိုး ွာ၊ 

အငြ်ိုးြရကျြိုး ွာ၊ 

အင်ြိုးရတြိုးစိုရကျြိုး ွာ 

(၁) နတ်စဉ်ရကျြိုး ွာနှင ် 

အငြ်ိုးြရကျြိုး ွာတ င ် ရလ 

ဆင်နှ ရြာငြ်ိုး တ ိုက်ခတ် 

ြှုရကကာငဲ့် အ ြြ် ာိုး အြ ိုိုး 

လန်မြေငိ်ုး၊ အကာြ ာိုးပ က် 

စီိုးမြေငိ်ုးနှင ် ဖပ  က ပ က်စီိုးြဲေ  

မခငြ်ိုး။ 

(၁) ရ ွှေွံ့ရမြာငြ်ိုးရန 

ထ ိုင်န ိုင်သည်ဲ့ ြေ ိုင်ြံေ  

ဗသာ အဗဆာက် 

အဦြ ာိုး ရဆာက် 

လိုြ်ရြြိုး န် လ ိုအပ် 

လျက် ှ ြါသည်။ 

 

  

 (၂) အငြ်ိုးရတြိုးစိုရကျြိုး ွာ 

တ င် ကြ်ြိုးဖြ  ြှုရကကာငဲ့် 

အ ြြ် ာိုး ရမြာငြ်ိုးရ ွှေွံ့ခ ဲ့  

(၂) ရ ွှေွံ့ရမြာငြ်ိုးရန 

ထ ိုင်န ိုင်သည်ဲ့ ယာယီ 

အဗဆာက်အဦြ ာိုး 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

မခငြ်ိုး၊  ာဇူတ ိုင်မြစ်ကြ်ြိုး 

ြါြိုးဖြ  ြှု အနတ ာယ် (၅) 

ကက ြ ် မဖစ်ြ ာြိုးခ ဲ့ဖပီိုး အငြ်ိုး 

ရတြိုးစို ွာြှာ (၄) ကက ြ ်

ရ ွှေွံ့ရမြာငြ်ိုးခ ဲ့ မခငြ်ိုး ။ 

ရဆာက်လိုြ်ရြြိုး န် 

နှင  ် ကျန်ြိုးြာရ ြိုး 

ရစာငဲ့်ရ ှာက်ြှု လ ို 

အြ်လျက်  ှ ြါသည်။ 

  

ရညာငတ်ိုန်ြိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ရကျာငြ်ိုးစိုရကျြိုး ွာ၊ 

ဆာြိုးြရလာက်

ရကျြိုး ွာ၊ ရချာငြ်ိုး 

ကက ြိုးရကျြိုး ွာ 

   

 

(၁) ရကျာငြ်ိုးစိုရကျြိုး ွာ၊ 

ဆာြိုးြရလာက်ရကျြိုး ွာ ၊

ရချာင်ြိုးကက ြိုးရကျြိုး ွာတ ို့် 

တ င် ဧရာဝတီမြစ်ကြ်ိုးပါိုး 

ဖပ  က ြှုဗ ကာင ် လူဗန 

အ ြ်ြ ာိုး ဗမပာငိ်ုး ဗရွှေွံ့ရ မြေငိ်ုး။  

(၁) မြစ်ကြ်ြိုးြါြိုးဖြ   

ကျြှုက ို တာြိုးဆ ြိုးန ိုင် 

 န် မြစ်ရကကာငြ်ိုး 

ထ န်ြိုးသ ြ်ြိုးမခငြ်ိုး၊ ခ ိုင်ခံဲ့ 

ရသာ ရမြထ န်ြိုးနံ ံ 

နှင်ဲ့ ရ ကာတာတည် 

ရဆာက်ရြြိုးန ိုငပ်ါ န်

လ ိုအြ်လျက်  ှ ြါ 

သည်။ 

  

ဓနိုမဖြူဖြ  ွံ့နယ်  

ဗက ာငိ်ုးစိုဗက ိုးရွာ 

အိုပ်စို 

ဗတာ်က ဲဗက ိုးရွာ၊ 

ရတာ်က  ရကျြိုး ွာ 

အိုပ်စို 

ရတာ်က  ရကျြိုး ွာ၊ 

ရ ွှေဇင်ကျွန်ြိုးရကျြိုး ွာ 

(၁)     ရကျာငြ်ိုးစိုရကျြိုး ွာ 

အိုြ်စို၊ ရတာ်က  ရကျြိုး ွာ 

နှင  ်   ရတာ်က  ရကျြိုး ွာ 

အိုြစ်ို၊ ရတာ်က  ရကျြိုးရွာ 

တ ို့်တ င်  ရလမြငြ်ိုးြိုန်တ ိုင်ြိုး 

တ ိုက်ြေတ်ြှုရကကာငဲ့် ရန 

အ ြြ် ာိုး ဖြ  ြျက်မြေငိ်ုး၊ ရန 

အ ြတ်ြေ   ွံ့ အြ ိုြိုးလန် အ 

ကာြ ငဲ့်၍ ြျက်စ ြိုးဆံိုြိုးရံှုြိုး 

မခငြ်ိုး။  

 

(၁) ဗလကာသစ် 

ပင်ြ ာိုး စ ိုက်ပ   ိုးဗပိုး 

ရန်၊ ယာယီဗရွှေွံ့ 

ရမြာငြ်ိုး ရနထ ိုင်န ိုင် 

သည်ဲ့ အဗဆာက်အ 

ဦြျာြိုး ရဆာက်လိုြ် 

ရြြိုးန ိုငပ်ါ န် လ ိုအပ် 

လျက် ှ ြါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

  

 (၂)    ဗရွှေဇငက်ျွန်ိုးဗက ိုးရွာ 

တ င် မြစ်ကြ်ြိုးြါြိုးဖြ  သညဲ့် 

ရဘြိုးအနတ ာယ်ရကကာငဲ့ ်  

အ ြ်ဗထာငစ်ိုဝင် ြ သာိုးစို 

ြ ာိုး ရ ွှေွံ့ရမြာငြ်ိုးခ ဲ့ မခငြ်ိုး။ 

(၂) မြစ်ကြ်ြိုးြါြိုးဖြ   

ကျြှုက ို တာြိုးဆ ြိုးန ိုင် 

 န် မြစ်ရကကာငြ်ိုး 

ထ န်ြိုးသ ြ်ြိုးမခငြ်ိုး၊ ခ ိုင်ခံဲ့ 

ရသာရမြထ န်ြိုးနံ ံနှင်ဲ့ 

ရ ကာတာ တည် 

ရဆာက်ရြြိုး န် လ ို 

အြ်လျက် ှ ြါသည်။ 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

၁၄။ မပည်ဗထာငစ်ို 

နယ်ဗမြ 

ဥတတ သ   ဖြ  ွံ့နယ်

ရတာငည်  ရကျြိုး ွာ၊ 

ရြာငြ်ိုး ြ်ြိုးရကျြိုး ွာ 

(၁) ရတာငည်  ရကျြိုး ွာ 

သည် ြ ိုတက်ရချာငြ်ိုး၊ 

သ မဖြူရချာငြ်ိုး၊ ရြ ြိုးတက် 

ရချာငြ်ိုးြှ စိုဆံိုစ ြိုးဆင်ြိုး 

လာသညဲ့် ရချာငြ်ိုးရ ြျာြိုး 

သည် ရတာငည်  ရချာငြ်ိုး 

သ ိုို့ ဝငရ် ာက်ဖြ ြိုးရတာင် 

ည  ရချာငြ်ိုး တစ်ရလ ာက် ှ  

အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာြိုးြှာနှစ်စဉ်

ရ ကက ြိုး/ရ လ ံြှုက ိုခံစာြိုး 

၍ ြ ိုြိုး ာသ တ င် ရနထ ိုင် 

ရ ြိုးအခက်အခ ြျာြိုးစ ာမဖငဲ့် 

 ငဆ် ိုင်ကက မခငြ်ိုး။ 

(၁) ရတာငည်  ရကျြိုး 

 ွာအရနမဖငဲ့် နှစ်စဉ် 

ရ လွှြ်ြိုးြ ိုြိုးြှုမဖစ်ရြေါ်

ရနြါသမဖင်ဲ့ ရ ထ န်ြိုး 

နံ ံ နှငဲ့ရ် ကာတာ 

တည်ရဆာက်ရြြိုးန ိုင် 

ြါ န် လ ိုအြ်လျက် 

 ှ ြါသည်။ 

 

   

(၂) ဗြာငိ်ုးရြ်ိုးဗက ိုးရွာ 

အဗနမြင ် ငလ ိုက်ရချာငြ်ိုး 

ကူြိုးတံတာြိုးက ို အသံိုြိုးမြ   

သမဖငဲ့ ် ြ ိုြိုး ာသ တ င် လြ်ြိုး 

ြန်ြိုးဆက်သ ယ်ရ ြိုး ခက်ခ  

မခငြ်ိုး၊ ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ် 

မြေငိ်ုး။ 

(၂) ငလ ိုက်ရချာငြ်ိုး 

ကူြိုးတံတာြိုးအာြိုး ရ  

 ှည်ခ ိုင်ခံဲ့ဖြ ြိုး ြ ိုြိုးဒဏ်၊ 

ရလဒဏ်၊ ရ ဒဏ် 

ခံန ိုင် ည် ှ ြညဲ့် တံ 

တာြိုး မြ လိုြ်ရြြိုးန ိုင် 

ြါ န် လ ိုအြ်လျက် 

 ှ ြါသည်။ 

  

လယ်ရဝြိုးဖြ  ွံ့နယ် 

ကကက်သ န်ခငြ်ိုးရကျြိုး

 ွာ၊ 

ကိုန်ိုးဗပေါ်စိုဗက ိုးရွာ 

(၁)  ကက်သ န်ြေငိ်ုးဗက ိုး 

ရွာသည် ပဗလ ိုးဗြေ ာငိ်ုး၏ 

အဗနာက်ဘက် ကြ်ိုးပါိုး 

နှင န်ီိုးကပ်စ ာ တည်ရှ ဗသာ 

(၁) ဗြေ ာငိ်ုးအတ ငိ်ုး 

ဗရစီိုးလြ်ိုးဗ ကာငိ်ုး 

ပံိုြှန်မပန်လည် စီိုး 

ဆငိ်ုးရန် မြစ်ဗ ကာငိ်ုး 
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စဉ် 
တ ိုင််းကေသကက ်း/ 

ပြည်နယ် 
မမ  ြို့နယ် ကတွြို့ရ  ခ က် လ ိုအြ်ခ က် 

ဗ ကာင်   ဗြေ ာငိ်ုးဗရတ ိုက် 

စာိုးြှုဒဏ်က ို ြံေစာိုးဗနရ 

မြေငိ်ုး၊ ယြေိုအြေါ  ကက်သ န် 

ြေငိ်ုးရွာ၏ လြ်ိုးြကကီိုးြှာ 

ဗရတ ိုက်စာိုးြှုဗ ကာင ်  

လြ်ိုးြ ာိုး ပ က်စီိုးမြေငိ်ုး၊ 

လူဗနအ ြ်အြေ   ွံ့ ဗြေ ာငိ်ုး၏ 

ကြ်ိုးပါိုးဗပေါ်တ င် ဗရာက်ရှ  

ဗနမြေငိ်ုး။ 

ရှင်ိုးလငိ်ုးြှုြ ာိုး မပ  

လိုပ်ဗပိုးရန်၊ ဗြေ ာငိ်ုး 

ဗရတ ိုက်စာိုးြှုြှ ကာ 

က ယ်န ိုင်ရန် ဗရထ န်ိုး 

နံရံ တည်ဗဆာက် 

ဗပိုးန ိုင်ပါရန် လ ိုအပ် 

လ က် ရှ ပါသည်။ 

   

(၂) ကိုန်ိုးဗပေါ်စို ဗက ိုးရွာ 

သည် ဗလဗဘိုးအနတရာယ် 

က ို နှစ်စဉ် ြံေစာိုးရမြေငိ်ုး။ 

(၂) ဗလဗဘိုး 

အနတရာယ်ြှ ကာ 

က ယ်န ိုင်ရန် ဗလ 

ကာသစ်ပငြ် ာိုး စ ိုက် 

ပ   ိုးဗပိုးန ိုငပ်ါရန် လ ို 

အပ်လ က် ရှ ပါသည်။ 
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အ ခန ်း (၅) 

အ ကကံခပ ချက နှင   နိဂံို်း 

၅.၁။ အ ကကံခပ ချ က  

 မြန်ြာန ိုငင်၌ံ လက် ှ လိုြ်ရဆာင်ရနဆ မဖစ်သည်ဲ့ သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်  ငဆ် ိုင်တံိုို့မြန် 

န ိုငစ် ြ်ြိုးဆ ိုင် ာြူဝါဒြျာြိုးတ င် မြည်သူဗဟ ိုမြ အစ အစဉ်ြျာြိုးရ ြိုးဆ  မခငြ်ိုး၊ ရဒသဆ ိုင် ာ ဦြိုးစာြိုးရြြိုး 

လိုြ်ငန်ြိုးြျာြိုးအတ က်  န်ြံိုရင ခ  ရဝသတ်ြှတ်ရြြိုးမခငြ်ိုး၊ ဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ရ ြိုးနှင်ဲ့ ဝန်ရဆာငြ်ှုြျာြိုး 

  ှ ရ ြိုးအတ က် ရဒသအဆင်ဲ့ဆံိုြိုးမဖတ်ချက်ြျာြိုး တ ိုြိုးမြြှင်ဲ့ရဆာင် ွက်မခငြ်ိုး၊ အဆင်ဲ့ဆင်ဲ့အိုြ်ချ ြ်ြှု 

ြျာြိုးအကကာြိုး တစ်ရမြြိုးည  ချ  တ်ဆက်ြှုြျာြိုး ခ ိုငြ်ာရစမခငြ်ိုး စသည်တ ိုို့ ြါဝင ်ြည်မဖစ်ပါသည်။ 

ရအာက်ရမခြှအထက်သ ိုို့အဆင်ဲ့ဆင်ဲ့ ရကျြိုး ွာဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးရ ြိုး အစ အစဉ်ရ ြိုးဆ  သည်ဲ့လိုြ်ငန်ြိုးြျာြိုး၊ လူထို 

အရမခမြ သည်ဲ့ ဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးရ ြိုးစ ြံက န်ြိုးြျာြိုးနှငဲ့် ထ ခ ိုက်အလ ယ်ဆံိုြိုးသူြျာြိုးက ို ဦြိုးတည် ည် ွယ်သည်ဲ့ 

ရဒသဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးရ ြိုး န်ြံိုရင ြျာြိုးသည် ရဒသဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးြှု အရမခအရနအလ ိုက် မြည်သူြျာြိုးက ို လိုြ်ြ ိုင်ခ င်ဲ့ 

ရြြိုး န်နှင်ဲ့  ငဆ် ိုင်တံိုို့မြန်န ိုင်စ ြ်ြိုး ခ ိုင်ြာလာရစ န် အခ င်ဲ့အလြ်ြိုးြျာြိုးဖန်တ ြိုးရြြိုး န် လ ိုအြ်သည်။ 

 ဖြ  ွံ့မြြ ံွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ရ ြိုးအတ က ် သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်  ငဆ် ိုင်တံိုို့မြန်န ိုင်စ ြ်ြိုး ခ ိုင်ြာအာြိုး 

ရကာငြ်ိုးရစ န် မြည်သူလူထိုြါဝငြ်ှုက ို အရလြိုးရြြိုးသည်ဲ့ အာြိုးလံိုြိုးြါဝငရ်သာ ရန ာရဒသအလ ိုက် 

အစ အစဉ်ြျာြိုးရ ြိုးဆ  မခငြ်ိုး၊ အ ြ် ာရဆာက်လိုြ်ရ ြိုးကဏ္ဍတ င် ရ  ှည်တည်တံဲ့ခ ိုငဖ်ြ ရသာ ရဘြိုးကင်ြိုး 

သည်ဲ့ ရဆာက်လိုြ်ရ ြိုးနည်ြိုးစနစ်ြျာြိုးနှင်ဲ့စပ်လ ဉ်ိုး၍ အသ ြညာရြြိုးမခငြ်ိုး၊ အရသြိုးစာြိုးလိုြ်ငန်ြိုးြျာြိုး၏ 

ြ ိုင်ဆ ိုင်ြှု၊ ထိုတ်လိုြ်ြှုနှင်ဲ့ မဖန်ို့ရဝြှုလြ်ြိုးရကကာငြ်ိုးြျာြိုးအရြေါ် သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်ကျရ ာက်န ိုင် 

ရမခ စ ြံခန်ို့ခ  ြှုစ ြ်ြိုး ည် ခ ိုင်ြာရစမခငြ်ိုးစသည်ဲ့ အခ င်ဲ့အလြ်ြိုးြျာြိုးက ို ရဖာ်ထိုတ်ရဆာင ွ်က် ြည် 

မဖစ်ြါသည်။ သစ်ရတာြျာြိုး မြန်လည်မြ စိုြျ   ြိုးရထာငရ် ြိုးနှင်ဲ့ သဘာဝြတ်ဝန်ြိုးကျင် မြ မြငထ် န်ြိုးသ ြ်ြိုး 

ရ ြိုးလိုြ်ငန်ြိုးြျာြိုးတ င် မြည်သူလူထိုနှင်ဲ့ တ ိုက်ရ ိုက်ထ ရတ ွံ့ဆက်ဆံကာ ြူြိုးရြါငြ်ိုးြါဝငန် ိုင်ရ ြိုးအတ က် 

အခ င်ဲ့အလြ်ြိုးြျာြိုး ရဖာ်ရဆာငရ်ြြိုးသင်ဲ့ပါသည်။ ၎င်ိုးတ ို့်ဗဆာငရွ်က်ဗပိုးမြေငိ်ုးသည် စဉ်ဆက် 

ြမပတ်ြ ွံံ့ဖြ  ိုးြှုပန်ိုးတ ိုင်ြ ာိုးြှ ပန်ိုးတ ိုင် (၁၃) ရာသီဥတိုဗမပာငိ်ုးလဲမြေငိ်ုးနှင ် ၎င်ိုး၏အက   ိုးသက်ဗရာက်ြှု 

ြ ာိုးက ို ဗလ ာ ပါိုးဗစဗရိုးအတ က် အဗရိုးကကီိုးလိုပ်ငန်ိုးစဉ်ြ ာိုးဗဆာငရွ်က်ဗရိုးနှင ် ပန်ိုးတ ိုင် (၁၅) 

ကြဘာလံိုိုးဆ ိုငရ်ာဗေဟစနစ်အာိုး ကာက ယ်ထ န်ိုးသ ြ်ိုးဖပီိုး ဗရရှည်တည်တံ ဗအာင ် အသံိုိုးမပ ဗရိုး၊ 

သစ်ဗတာြ ာိုး ဗရရှည်တည်တံ ဗစရန် စီြံြေန့််ြေ ဲဗရိုးနှင်  သဲကနတာရြ ာိုးမြစ်ထ န်ိုးြှု ပဗပ ာက်ဗစဗရိုး၊ 

ဗမြယာမပ န်ိုးတီိုး ယ ိုယ င်ိုးပ ကစ်ီိုးြှု ရပ်တန့်ဗ်စဗရိုးနှင်  ဇီဝြ   ိုးစံိုြ   ိုးက ဲြ ာိုးမပ န်ိုးတီိုးြှု ရပ်တန့်ဗ်စဗရိုး 

တ ို့်က ို အဗကာငအ်ထည်ဗြာ်ဗဆာင်ရွက်မြေငိ်ုးလည်ိုး မြစ်ပါသည်။ သ ိုို့ြှသာ သစ်ရတာြျာြိုးနှင်ဲ့ သဘာဝ 
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ြတ်ဝန်ြိုးကျင်တ ိုို့၏ အရ ြိုးြါြှုအခန်ြိုးကဏ္ဍက ိုသ မြင်လာရစဖြ ြိုး ရ  ှည်တည်တံဲ့ရသာ အသက်ရြ ြိုး 

ဝြ်ြိုးရကျာငြ်ိုးြှု ြံိုသဏ္ဍာန်မဖင်ဲ့ အကျ   ြိုးရကျြိုးဇူြိုးြျာြိုး   ှ ရစန ိုငြ်ည် မဖစ်ြါသည်။ 

အကကံမပ တငမ်ပလ ိုသည်ြ ာိုးြှာ- 

(က) သဘာဝရဘြိုးကျရ ာက်န ိုငရ်မခ ှ ရသာ ဖြ  ွံ့/ဗက ိုး ွာစာ ငြ်ိုးြျာြိုး ထိုတ်မြန်ရြြိုးန ိုင် န်၊  

(ြေ) ဗသာငတူ်ိုးဗြာ်မြေငိ်ုးနှင ် မြစ်ဗက ွံ့ြ ာိုးက ို မြတ်လြ်ိုးဗြာက်လိုပ်မြေငိ်ုးြှာ ဗရလွှြ်ိုးြ ိုိုးသည ် 

အနတရာယ်ဗလ ာ ြေ ရာတ င် ထ ဗရာက်ဖပီိုး ဗရရှည်ဗကာငိ်ုးြ န်သည ်  နည်ိုးလြ်ိုးတစ်ြေိုြဟိုတ်ပါ 

ဗသာဗ ကာင ် ဗရစီိုးဗ ကာငိ်ုးဗမပာငိ်ုးလဲြှုနှင ် မြစ်ဗ ကာငိ်ုးဗမပာငိ်ုးလဲြှုြ ာိုးက ို ေရိုတစ ိုက် 

ဗလ လာသံိုိုးသပ်ြှု မပ လိုပ်ဗပိုးရန်၊ 

(ေ) အြေ  န်နှင ်တစ်ဗမပိုးညီ ရရှ န ိုင်ဗသာ ြ ိုိုးရွာသ န်ိုးြှုဆ ိုင်ရာ ဖေ  လ်တို အြေ က်အလက်ြ ာိုးအာိုး 

အသံိုိုးမပ ၍ မပည်သူြ ာိုးထံသ ို့် ကက  တငသ်တ ဗပိုးစနစ် တ ိုိုးတက်ဗအာင ်ဗဆာင်ရွက်ဗပိုးရန်၊ 

(င်္) သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ အနတရာယ်မပဗမြပံိုနှင ် ထ ြေ ိုက်န ိုင်ဗမြေမပဗမြပံို မပ စိုဗရိုးဆ ဲထာိုးရန်၊ 

(င) သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာ (ဗရကကီိုးဗရလ ံမြေငိ်ုး၊ ဗလမပငိ်ုးတ ိုက်ြေတ်မြေငိ်ုး၊ ငလ ငလ်ှုပ်မြေငိ်ုး ..) 

စီြံြေန့််ြေ ဲြှု အဗတ ွံ့အကကံ ြ ာိုး ဖြ  ွံ့နယ်ြ ာိုး/ဗက ိုးရွာြ ာိုး အြေ ငိ်ုးြေ ငိ်ုး အမပန်အလှန်ြလှယ်မြေငိ်ုး 

ြ ာိုး မပ လိုပ်န ိုင်ရန် ဗဆာငရွ်က်ဗပိုးရန်၊ 

(စ) သဘာဝဗရဗဝဗရလဲဗတာြ ာိုးက ို ထ န်ိုးသ ြ်ိုးဗစာင ်ဗရှာက်ရန်နှင ် စနစ်တက  စ ိုက်ပ   ိုးဗပိုးရန်၊ 

(ဆ) သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်မြစ်ပ ာိုးပါက လိုပ်ဗဆာငရ်ြည ်အြေ က်ြ ာိုးက ို ဗက ိုးရွာအဆင ထ်  

မပည်သူြ ာိုးသ ရှ ဗစရန် အသ ပညာဗပိုးရန်နှင ် သဘာဝဗဘိုးဒဏ်ြံေစာိုးရဗသာ ဗဒသြ ာိုးက ို 

ဦိုးစာိုးဗပိုးလိုပ်ဗဆာငရ်န်။ 

၅.၂။ နိ ဂံို်း  

သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစစ်တြ်ိုးသည် ၂၀၁၉ ြေိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလြှ ဒီဇငဘ်ာလအတ င်ိုး 

န ိုငင်တံစ်ဝှြ်ိုးမြစ်ဗပေါ်ြဲေ သည ် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးဗ ကာင ် ထ ြေ ိုက်ြံေစာိုးြဲေ ရသည ် ရပ်က က်ြ ာိုး 

နှင ဗ်က ိုးရွာြ ာိုးြှ အ ြ်ဗထာငစ်ိုြ ာိုးက ို က ငိ်ုးဆင်ိုး၍ စစ်တြ်ိုးဗကာက်ယူြဲေ မြေငိ်ုး မြစ်ပါသည်။ 

စစ်တြ်ိုးအစီရငြံ်ေစာတ င ်ဗရိုးသာိုးဗြာ်မပြေ က်ြ ာိုးသည် စစ်တြ်ိုးဗကာက်ယူရာြှ ဗတ ွံ့ရှ ြေ က်ြ ာိုးနှင ် 

ယူဆြေ က်ြ ာိုးမြစ်ပါသည်။ အစီရငြံ်ေစာတ င် သဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးက ို ထ ဗရာက်ဗသာ ကက  တင် 

ကာက ယ်ဗရိုးစီြံက န်ိုးြ ာိုး၊ သဘာဝဗဘိုးမြစ်ပ ာိုးဖပီိုးဗနာက် မပန်လည်ထူဗထာငဗ်ရိုးလိုပ်ငန်ိုးြ ာိုးက ို 

စနစ်တက စီြံြေန့််ြေ ဲ၍ လိုပ်ဗဆာငန် ိုငရ်န် ဗက ိုးလက်ဗဒသြ ာိုးအထ  သဘာဝဗဘိုးကက  တငက်ာက ယ် 

ဗရိုးလိုပ်ငန်ိုးစီြံြေ က်ြ ာိုးအာိုး ဗဒသတ င်ိုးရှ  လူထိုအဗမြေမပ  ြ ံွံ့ဖြ  ိုးဗရိုးစီြံက န်ိုးြ ာိုးတ င ် သဘာဝဗဘိုး 
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ဗ ကာင ် ထ ြေ ိုက်ဆံိုိုးရံှုိုးန ိုင်ဗမြေြ ာိုးက ို ထည ်သ င်ိုးစဉ်ိုးစာိုးန ိုင် န်နှငဲ့ ် သဘာဝရဘြိုးနှငဲ့်စြ်လျဉ်ြိုးသညဲ့် 

ရဆာင ်န်၊ ရ ှာင ်န်အချက်ြျာြိုးက ို သ  ှ န ြိုးလည်ဖြ ြိုး     ကက  တငမ်ြငဆ်ငရ်ဆာင် ွက်ထာြိုးန ိုင်ြည် 

မြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်ကကံ ရတ ွံ့ရနကက ရသာ ရလမြငြ်ိုးရဘြိုး၊ ရ ကက ြိုးရ လ ံရဘြိုး၊ ရမြဖြ  /ကြ်ြိုးဖြ  ရဘြိုး၊ 

ြ ိုြိုးကက  ြိုးရဘြိုး စသညဲ့်ရဘြိုးြျာြိုးနှငဲ့် ြရြ ာ်ြှန်ြိုးန ိုင်ရသာ ငလျငရ်ဘြိုးတ ိုို့ ရန ာရဒသအြျာြိုးအမြာြိုး 

မဖစ်ြ ာြိုးခ ဲ့သညဲ့်အမြင် ဗဘိုးအနတရာယ်ဗ ကာင ် ထ ြေ ိုက်ဆံိုိုးရံှုိုးြှုြ ာိုးက ို ဗမြရှင်ိုးဗဆာငရွ်က်ရန်အတ က် 

န ိုငင်ဗံတာ်အဆင  ် အြ   ိုးသာိုးသဘာဝဗဘိုးအနတရာယ်ဆ ိုင်ရာစီြံြေန့််ြေ ဲြှု ရနပ်ံိုဗင ထာိုးရှ ဖပီိုး နည်ိုးပညာ 

ပ ိုင်ိုးအရဗသာ်လည်ိုးဗကာငိ်ုး၊ ရနပ်ံိုဗင အရဗသာ်လည်ိုးဗကာငိ်ုး၊ စီြံြေန့််ြေ ဲြှုအပ ိုင်ိုးအရဗသာ်လည်ိုး 

ဗကာငိ်ုး သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်ကက  တငမ်ြငဆ်ငရ် ြိုးလိုြ်ငန်ြိုးြျာြိုး၊ ကူည ရထာက်ြံဲ့ရြြိုးြှုြျာြိုး မြ လိုြ် 

ရြြိုးလျက် ှ ပါသည်။  

သဘာဝရဘြိုးအနတ ာယ်ြျာြိုးအတ က် ထ ရ ာက်စ ာ ကက  တငမ်ြငဆ်င်ကာက ယ်ရ ြိုး၊ မြန်လည် 

ထူရထာငရ် ြိုးနှငဲ့် မြန်လည်တည်ရဆာက်ရ ြိုးလိုြ်ငန်ြိုးြျာြိုး စနစ်တကျ အရကာငအ်ထည်ရဖာ်န ိုင်ရ ြိုး 

ရဘြိုးအနတ ာယ်စ ြံခနို့်ခ  ြှုက ို ြျက်ရမခြမြတ် တာဝန်ခံရဆာင ွ်က်န ိုငြ်ှု ထ န်ြိုးကာြိုးရ ြိုး၊ လူထို၏ 

ကက  တငက်ာက ယ်ရ ြိုးနှငဲ့် စ ြ်ြိုး ည်ထက်မြက် ှင်သန်ရစရ ြိုးအတ က်  တ ိုြိုးမြြှငဲ့်ရဆာင ွ်က်န ိုင် န် 

စ ြံက န်ြိုးြျာြိုးတ င် ထညဲ့်သ င်ြိုးစဉ်ြိုးစာြိုးန ိုင်ြည်မဖစ်ပါသည်။ 

 


