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အကျဉ်ဵ ချုပ် 

ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သည် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ (၄၄) ခုေွင် 
အပါအဝင်ြဖစ်သညဴ် အေရဵပါေသာ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမေစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ 
ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သည် ြမန်မာနိုင်ငဳအလယ်ပိုင်ဵ အပူပုိင်ဵဇုန်အေွင်ဵ ကျေရာက်ပပီဵ ေပ 
(၅၀၀၀) နီဵပါဵြမငဴ်သည်ဴ ေရှဵနှစ်ေပါင်ဵမျာဵစွာက ေပါက်ကွဲခဲဴေသာ မီဵေောင်ေဟာင်ဵကကီဵ 

ေစ်ခုအပါအဝင် အပူပိုင်ဵေေသ၏ မျ ိုဵစုဳေသာ သစ်ေောမျာဵ၊ ေောရိုင်ဵေိရစ္ဆာန်မျာဵ၏ 
ေနရင်ဵေေသမျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵထာဵြခင်ဵြဖင်ဴ ထူဵြခာဵေသာ ေဂဟစနစ်ကို ဖန်ေီဵ 
ေပဵေနပါသည်။ ထို္ဓအြပင်ေအဵြမေသာ ရာသီဥေု၊ ထူဵြခာဵသည်ဴ ဘူမိြဖစ်စဉ်နှငဴ် ြမန်မာရုိဴဵရာ 
အစဉ်အလာမျာဵြဖစ်ေသာ ဘုရာဵပုထိုဵမျာဵ၊ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ၊ နေ်ကွန်ဵ နေ်နန်ဵမျာဵ 

ေည်ရှိသြဖငဴ် ြပည်ေွင်ဵဧည်သဴည်မျာဵသာမက ြပည်ပခရီဵသွာဵမျာဵကုိပါ ဆဲွေဆာင်မှုေပဵ 
သည် ဴ အပူပိုင်ဵဇုန်အလယ်မှ ေစ်ခုေည်ဵေသာ အိုေအစစ် (Oasis) အြဖစ် ရပ်ေည်လျက် 
ရှိပါသည်။ 

ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သည် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵနှငဴ် အနီဵပေ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေေသခဳမျာဵ၏ 

မှီခိုအာဵထာဵရာေနရာေစ်ခုြဖစ်ပပီဵ ေိုဵပွာဵလာသညဴလ်ူဦဵေရနှငဴ်အေူ အမိ်သဳုဵ/စိုက်ပျ ိုဵေရဵ 
လုပ်ငန်ဵသဳုဵရန်အေွက် ထင်ဵ/ေမျာေိုင်မျာဵထုေယူ်မှု မျာဵြပာဵလာြခင်ဵနှငဴ် ရိုဵရာယဉ်ေကျဵ 
မှုပွဲေော်ကာလအေွင်ဵ စည်ဵကမ်ဵမဲဴအမှိုက်စွန့်ပစ်မှုမျာဵစသည်ေို္ဓေ ကာင်ဴ ဥယျာဉ်ရှိ ဇီဝမျ ိုဵ 
စုဳမျ ိုဵကဲွမျာဵနှငဴ် ေဂဟစနစ်မျာဵအေပ္ဒေွင် ထိခိကု်မှုမျာဵ ရိှလာပါသည်။  

သဘာဝဝန်ဵကျင်နှင်ဴသာဵငှက်ေိရစ္ဆာန်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဌာန၊ သစ်ေောဦဵစီဵဌာန၊ 
သယဳဇာေနှင်ဴသဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ အပူပုိင်ဵေေသအေွက် 
အေရဵပါေသာ ြမန်မာသဴဘာဝရေနာေစ်ပါဵြဖစ်သည်ဴ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် ေရရှညေ်ည်ေဳ ဴ
ေစေရဵအေွက် ေနာ်ေဝနုိင်ငဳပေ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာေအဂျင်စီ (NEA) ၏ ရန်ပုဳေငွ အေထာက် 

အပဳဴြဖင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွနှင်ဴသဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအသင်ဵ (BANCA) နှငဴ်အေူ ပူဵေပါင်ဵ၍ 
ဥယျာဉ်၏ သဘာဝသယဳဇာေမျာဵ၊ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ ေည်ရှိမှုအေနအထာဵ၊ ဥယျာဉ်အေပ္ဒ 
အမှီြပုေနေသာေေသခဳမျာဵ၏ ေရအရင်ဵအြမစ် အပါအဝင် သယဳဇာေထုေ်ယူသဳုဵစဲွမှု အေန 
အထာဵမျာဵ၊ ဥယျာဉ်အေပ္ဒ သက်ေရာက်ေနသညဴ် သဘာဝဝန်ဵကျင် ပျက်စီဵမှု အေြခအေန 

မျာဵကုိ အေသဵစိေ်ေလဴလာပပီဵ ဤ(၂၀၁၉-၂၀ မ၂ှ၀၂၃-၂၄) ဘဏ္ဍာေရဵ နှစ်အထိ (၅)နှစ်စာ 
အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်ကို ေောရုိင်ဵေိရစ္ဆာန်မျာဵအေွက် ေနရင်ဵေေသြပန်လည် ေည် 
ေထာင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက် (၂၀၁၉−၂၀၂၀မ၂ှ၀၂၈−၂၀၂၉)ထိ (၁၀)နှစ် စီမဳချက်နှငဴ်ဆက်စပ်၍ 
ေရဵဆဲွခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအပ်ုချုပ်လပု်ကုိင်မှုစီမဳချက်ေွင် အခန်ဵ (၇) ခန်ဵပါဝင်ပပီဵ အခန်ဵ (၁)  မ ှ(၅) အထိ 
ေွင် အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု ေရဵဆဲွြခင်ဵဆုိင်ရာ အေြခခဳသေဘာေရာဵ၊ ဥယျာဉ်ဆုိင်ရာ လက်ရှိ 
အချက်အလက်မျာဵ၊  ေရရှညေ်မျှော်မှန်ဵချက်နှငဴ် ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ၊ ဇုန်နယ်ေြမခွဲြခာဵမှုမျာဵ 
အာဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ အခန်ဵ (၆) ေွင် အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်၏ ေရရှညေ်မျှော်မှန်ဵ 

ချက်မျာဵနှငဴ် ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ ြပညဴမ်ီေစရန်အေွက် နှစ်အလိကု်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် 
ချမှေ်ထာဵသည်ဴ ရည်ရွယ်ချက် (၆) ချက်ပါလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ အေသဵစိေ်ရှင်ဵလင်ဵ 
ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 
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အေိေုကာက်စာလုဳဵ မျာဵ 

 

BANCA ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွနှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအသင်ဵ (Biodiversity and Nature 

Conservation Association) 

CBO  ေေသခဳြပည်သူအေြခြပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (Community Based Organisation) 

CBT  ေေသခဳြပည်သူအေြခြပုခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ (Community Based Tourism) 

CF  ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောလုပ်ငန်ဵ (Community Forestry) 

EEC  ပေ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာပညာေပဵစင်ော (Environmental Education Center) 

FD  သစ်ေောဦဵစီဵဌာန (Forest Department) 

FFI အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေောရုိင်ဵေိရစ္ဆာန်နှင်ဴ သဘာဝအပင်အဖွဲ့ (Fauna and Flora 

International) 

GEF  ကမ္ဘာဴပေ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အေထာက်အပဴဳ (Global Environment Facility) 

IUCN အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအဖဲွ့ (International Union for Conservation 

of Nature) 

MONREC သယဳဇာေနှငဴ် သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန (Ministry of Natural 

Resources and Environmental Conservation) 

NCNPP သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ေရဵနှငဴ်အမျ ိုဵသာဵဥယျာဉ်မျာဵစီမဳကိန်ဵ (Nature Conservation 

and National Park Project) 

NEA  ေနာ်ေဝနိုင်ငဳ ပေ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာေအဂျင်စီ (Norwegian Environment Agency) 

NGO  အစုိဵရမဟုေ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵ (Non-Govenmental Organisation) 

PMP  ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် (Popa Mountain Park) 

PPF  ကကို ဵြပင်ကာကွယ်ေော (Protected Public Forest) 

RF  ကကို ဵဝိုင်ဵေော (Reserved Forest) 

SMART ေစာငဴ် ကညဴ်စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် အစီရင်ခဳြခင်ဵစနစ် (Spatial Monitoring and Reporting 

Tool) 

UNDP  ကုလသမဂ္ဂဖဳွ့ပဖိုဵမှုအစီအစဉ် (United Nations Development Programme) 

UNESCO ကုလသမဂ္ဂ ပညာေရဵ၊ လူမှုေရဵနှင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှုဆိုင်ရာအဖဲွ့ (The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) 

VCC  ေကျဵရွာလူထုထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေကာ်မေီ (Village Conservation Committee) 

WCS  သာဵငှက်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအဖဲွ့ (Wildlife Conservation Society) 



 
 

ဇယာဵမျာဵ 

 

ဇယာဵ-၁။   အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက် ေရဵဆဲွြခင်ဵဆုိင်ရာ အကျ ိုဵဆက်စပ်ပေ်သက် 

သူမျာဵ ပါဝင်သည်ဴ အကကဳြပုေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ 

ဇယာဵ -၂။  ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် သစ်ေောဖုဳဵလွှမ်ဵမှု 

ဇယာဵ-၃။ ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ ဖဲွ့စည်ဵပဳုနှင်ဴ ခန့်အပ်ထာဵမှု 

ဇယာဵ-၄။   ပမို့နယ်အဆငဴ်သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမစီမဳအုပ်ချုပ်မှုအေထာက်အကူြပု  

  အဖွဲ့ဝင်မျာဵ  

ဇယာဵ- ၅။  ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှု  

ဇယာဵ-၆။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအေွင်ဵရိှ သဘာဝေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ သက်ေရာက် 

လျှေက်ရှိေသာ ပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵ 

ဇယာဵ-၇။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အေွင်ဵ ပိုင်ဵြခာဵထာဵသည်ဴ ဇုန်နယ်ေြမမျာဵနှငဴ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ဇယာဵ-၈။  အပု်ချူပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအလုိက် ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

  



 
 

ပုဳမျာဵ 

ပုဳ-၁ ။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ ေည်ေနရာြပေြမပဳု 

ပဳု-၂။ ပုပ္ပါဵေောင်ဉယျာဉ်၏ အုပ်ချုပ်လပ်ုကိုင်မှုစီမဳချက် ေရဵဆဲွြခင်ဵ Conceptual Model 

ပုဳ-၃။  ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှုစီမဳချက်ေရဵဆဲွြခင်ဵဆုိင်ရာ အေြခခဳသေဘာေရာဵ 

ပုဳ-၄။  ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုြပေြမပဳု 

ပုဳ-၅။  ဥယျာဉ်/ ေဘဵမဴဲေော အဆုိြပုဖွဲ့စည်ဵပုဳ (ဂ) အဆငဴ ်

ပုဳ-၆။  ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵနှင်ဴ လျှေပ်စစ်မီဵရရိှပပီဵ ေကျဵရွာမျာဵနှင်ဴ မရရိှေသဵေသာ  

 ေကျဵရွာမျာဵြပေြမပဳု  

ပုဳ-၇ ။ ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၄၄) ရွာမှ စစ်ေမ်ဵေကာက် ေြဖဆုိသူမျာဵ၏ အမိ်အမျ ိုဵ အစာဵြပေြမပဳု 

ပုဳ-၈။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် ထိန်ဵသိမ်ဵရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်အေပ္ဒ ေေသခဳမျာဵ၏ 

ဗဟုသုေရှိမှုအေြခအေန 

ပုဳ-၉။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပ္ဒ ေေသခဳမျာဵ၏ ဗဟုသုေ ရှိမှု 
အေြခအေန 

ပုဳ-၁၀။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေေအေပ္ဒ ေေသခဳမျာဵ၏ ဗဟုသုေရှိမှု  

 အေြခအေန 

ပုဳ-၁၁။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေွင်  အမျ ိုဵသာဵမျာဵ အသက်အရွယ်အလိကု်  ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေန 

ပုဳ-၁၂။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ အသက်အရွယ်အလိကု် ပါဝင်  

ေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေန 

ပုဳ-၁၃ ။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ ဇုန်နယ်ေြမခွဲြခာဵြခင်ဵြပေြမပဳု 

ပုဳ-၁၄။ ကွက်လပ်ြဖည်စဴိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵ (သစ်ေောသစ်ပင်နှင်ဴ ေိရစ္ဆာန််စာဵသဳုဵပင်)        

ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ေည်ေနရာြပေြမပုဳ 

ပုဳ-၁၅။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် နုန်ဵောဵဆည်ေညေ်ဆာက်မည်ဴ ေည်ေနရာြပေြမပဳု  



 
 

ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵ 

ေနာက်ဆက်ေွဲ (က) ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၊ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု စီမဳချက် (၂၀၁၉ -၂၀၂၀ 

မ၂ှ၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်) အထိ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိကု် ရန်ပုဳေငွလိုအပ်ချက် 

စာရင်ဵချုပ် (ကျပ်သန်ဵ)  

ေနာက်ဆက်ေွဲ (ခ) ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၊ အပ်ုချုပ်လပု်ကုိင်မှုစီမဳချက် (၂၀၁၉ -၂၀၂၀ 

မ၂ှ၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိ) ပါ လုပ်ငန်ဵရည်ရွယ်ချက်မျာဵ၏ ဘဏ္ဍာနှစ် 

အလုိက် ရန်ပုဳေငွလိုအပ်ချက်စာရင်ဵချုပ် (ကျပ်သန်ဵ) 

ေနာက်ဆက်ေွဲ (ဂ)  ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်အရ ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

လုပ်ငန်ဵ အချန်ိြပဇယာဵနှင်ဴ ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက် 

ေနာက်ဆက်ေွဲ (ဃ) ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်အရ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိကု် 
ဝယ်ယူမည်ဴကွင်ဵဆင်ဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက် 



 
 

အခန်ဵ ၁။ နိဒါန်ဵ 

၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳသည် အြခာဵကမ္ဘာဴနိုင်ငဳမျာဵနည်ဵေူ ေဂဟစနစ်မျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵေို္ဓေွင် 

ကျက်စာဵေည်ရှိသညဴ် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကဲွမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ရန် အဓိက နည်ဵလမ်ဵ 

ေစ်ခုအြဖစ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ သေ်မှေ်ဖွဲ့စည်ဵ၍ စီမဳအုပ်ချုပ်ကာ ထိန်ဵ 

သိမ်ဵကာကွယ်လျက်ရှိပါသည်။  

၂။ သုိ္ဓေသာ် သေ်မှေ်ဖွဲ့စည်ဵပပီဵ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵေွင် အေ ကာင်ဵ 

အမျ ိုဵမျ ိုဵေ ကာင်ဴ ေဂဟစနစ်မျာဵ နှငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ ပျက်စီဵဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵ၊ အဆငဴ်အေန်ဵ 

ကျဆင်ဵြခင်ဵေို္ဓ ြဖစ်ေပ္ဒလျက်ရှိပါသည်။ လူမှုစီဵပွာဵဖွဳ့ပဖိုဵေုိဵေက်ေရဵ နှငဴ် လူမှုအဖွဲ့ အစည်ဵ 

သာယာဝေြပာေရဵကို ပခိမ်ဵေြခာက်ေနသညဴ် ရာသီဥေုေြပာင်ဵလဲမှု ေလျာဴနည်ဵေရဵေုိ္ဓ 

အေွက် အဓိကကျသည်ဴ ေဂဟစနစ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ စဉ်ဆက်မြပေ်ရရိှရန် သဘာဝ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ေဂဟစနစ်မျာဵနှငဴ်ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ 

ေရရှညေ်ည်ေဳရဴန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို္ဓသုိ္ဓ ေရရှညေ်ည်ေဳေဴစရန် ထိေရာက်သညဴ် စီမဳအုပ်ချုပ် 

မှုကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပပီဵ ယင်ဵသုိ္ဓ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဆက်စပ်ပေ်သက်သူမျာဵ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုြဖင်ဴ လက်ရိှအေြခအေနကို စိစစ်သဳုဵသပ်ကာ ဥယျာဉ်အုပ်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု 

စီမဳချက် (Park Management Plan) မျာဵ ေရဵဆဲွ၍ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ 

၃။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သည် ြမန်မာနိုင်ငဳအလယ်ပိုင်ဵ အပူပိုင်ဵေေသ၏ ေရေကာင်ဵ 

ေရသန့်မျာဵ ရရိှနိုင်ေသာ အရင်ဵအြမစ်ေစ်ခုြဖစ်ြခင်ဵ၊ ရှာဵပါဵသညဴ် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ 

ေည်ရှိေနြခင်ဵ၊ ဘူမိရုပ်သငွ်ထူဵ ြခာဵသည်ဴ နယ်ေြမေစ်ခုြဖစ်ြခင်ဵနှငဴ် ရုိဵရာဓေလဴထုဳဵေမ်ဵ 

အစဉ်အလာအရ အေရဵပါသည်နဴယ်ေြမေစ်ခုြဖစ်ြခင်ဵေို္ဓေ ကာင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲအေွက် 

သာမက ေေသခဳြပည်သူမျာဵအေွက်ပါ အကျ ိုဵြပုမှုမျာဵြပာဵသညဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

နယ်ေြမေစ်ခုြဖစ်ပပီဵ ဥယျာဉ်အေပ္ဒေွင် မှီခိုမှုမျာဵြပာဵလာြခင်ဵနှင်ဴအေူ ဥယျာဉ်ေရရှည် 

ေည်ေဳေဴရဵ ပခိမ်ဵေြခာက်ေနသည်ဴ ြပင်ပဖိအာဵမျာဵနှင်ဴ ကကုဳေေွ့ရလျက်ရှိပပီဵ စနစ်ေကျ 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ရန် လိအုပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

၄။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သည် မန္တေလဵေုိင်ဵေေသကကီဵ၊ ေညာင်ဦဵခရုိင်၊ ေကျာက်ပန်ဵေောင်ဵ 

ပမို့နယ်အေွင်ဵေည်ရှိပပီဵ ေကျာက်ပန်ဵေောင်ဵပမို့၏ အေရှ့ေြမာက်ဘက် (၁၀) မိုင်၊ ပုဂဳပမို့၏ 

အေရှ့ေောင်ဘက် (၃၁) မိုင် အကွာေွင် ေည်ရှိကာ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင် အထက် 
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(၄၉၈၁) ေပ၊ ေြမာက်လေ္တီကျု  (၂၀° ၄၇') မှ (၂၅° ၅၆') နှင်ဴ အေရှ့ ေလာင်ဂျကီျု (၉၅° ၁၂') မှ 

(၉၅° ၂၀') အေွင်ဵ ေည်ရှိပါသည်။ 

၅။ ပုပ္ပါဵေောင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵအေွက် ၁၉၀၂ ခုနှစ်ေွင် ပုပ္ပါဵေောင်ကကိုဵဝိုင်ဵ (၂၉၅၆) 

ဧကအြဖစ် စေင်ေည်ေထာင်ခဲဴပပီဵ ေိုဵချဲ့ကကိုဵဝိုင်ဵမျာဵအြဖစ် ဆက်လက်ဖွဲ့စည်ဵခဴဲပပီဵ ၁၉၇၃ 

ခုနှစ်ေွင် စေင်ဖွဲ့စည်ဵခဴဲေသာ  ကက်ေမာက်ေောင်ဆည် (၁၉၆၁-၁၉၆၇) ေရေဝေရလဲ 

ကကိုဵဝုိင်ဵ (၃၁၇၆၃) ဧက၊ (၄၉.၆၃) စေုရန်ဵမိုင်အာဵ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊  သဂေု်လ (၂၄) ရက် 

ေန့ေွင် သစ်ေောဦဵစီဵဌာန၏ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှေ် (၃၈၅/၈၉) ြဖငဴ် ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် 

အြဖစ် ေရာဵဝင်သေ်မှေ်ခဲဴပါသည်။ 
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ပုဳ-၁။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ ေည်ေနရာြပေြမပဳု   
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၆။ အမာခဳဧရိယာအာဵ ထိခိကု်မှုေလျာဴနည်ဵေစေရဵအေွက် သစ်ေောဦဵစီဵဌာနမှ 

၂၀၀၈ခုနှစ်၊ မေ်လ (၁၃) ရက်ေန့ေွင်  ကာဵခဳနယ်ေြမဧရိယာ (၁၁၇၄၂) ဧက၊ (၁၈.၃၅) 

စေုရန်ဵမုိင်ကို ကကိုဵြပင်ကာကွယ်ေော (PPF) အြဖစ် ဖွဲ့စည်ဵေပဵခဴဲပပီဵ ေေသခဳမျာဵအာဵ 

ဆုိင်ရာဆုိင်ခွငဴ်အြဖစ် (၈၃၆၀) ဧကကို ေောင်ယာလုပ်ကိုင်ခွငဴ်ေပဵထာဵခဴဲပါသည်။ ၂၀၁၃ 

ခုနှစ် ေအာက်ေိုဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ေွင် ေကျဵရွာေြမနှငဴ် သာသနာဴနယ်ေြမ (၁၆၅.၀၂) 

ဧကကိ ု ပယ်ဖျက်ေပဵခဴဲရာ လက်ရိှ ကကိုဵြပင် ကာကွယ်ေော ဧရိယာမှာ (၁၁၅၇၆.၉၈) ဧက 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အာဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵထာဵြခင်ဵ 

ြဖစ်ပါသည် - 

 (က) ြမန်မာနိုင်ငဳ အပူပိုင်ဵေေသ၏ စိမ်ဵလန်ဵေသာ သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင်ကုိ 

ကာကွယ်ရန်၊ 

 (ခ )  ကက်ေမာက်ေောင်ဆည်၏ ေရေဝေရလဲသစ်ေောမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵရန်၊ 

 (ဂ ) ေဆဵဘက်ဝင်အပင်မျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵရန်၊ 

 (ဃ) ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ ပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (င ) သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵရန်၊ 

 (စ ) သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵေိုဵေက်ရန်။ 

အခန်ဵ ၂။ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမဳချက်ေရဵဆွဲြခင်ဵ အေြခခဳသေဘာတရာဵ 

၂.၁ စီမဳအုပ်ချုပ်မှုနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်မှုဆုိင်ရာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင်ဴ မူေဘာင်မျာဵ 

၈။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ေွင် ထုေြ်ပန်ခဲဴသည်ဴ ြမန်မာသဴစ်ေောမူဝါေအရ ေဂဟစနစ်မျာဵ နှင် ဴဇီဝ 

မျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်နိုင်ရန် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵကို နိုင်ငဳ 

ဧရိယာ၏ ၅ % သေ်မှေ်ဖွဲ့စည်ဵရန် မူဝါေချမှေ်ထာဵရှိခဲဴပါသည်။ ေောရိုင်ဵေိရစ္ဆာန် နှငဴ် 

သဘာဝအပင်မျာဵ ကာကွယ်ေရဵ နှင်ဴ သဘာဝနယ်ေြမမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေေကို (၁၉၉၄) 

ခုနှစ်ေွင် ြပဋ္ဌာန်ဵခဴဲပါသည်။ ၎င်ဵဥပေေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၁) ရက်ေန့ေွင် ြပဋ္ဌာန်ဵ 

သညဴ ် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲ နှငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ 

ဆုိင်ရာ ဥပေေနှငဴ် အစာဵထိုဵ ခဴဲပါသည်။ 

၉။ အမျ ိုဵသာဵသစ်ေောကဏ္ဍ နှစ် (၃၀) ပင်မစီမဳကိန်ဵ (၂၀၀၀-၂၀၀၁ မ ှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ 

အထိ) ေွင် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵကုိ နိုင်ငဳဧရိယာ၏ ၁၀% အထိ ေိုဵေက် 

ဖွဲ့စည်ဵရန် ရည်မှန်ဵချက်ထာဵရှိခဲဴပါသည်။ 
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၁၀။ ြမန်မာနိုင်ငဳသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅) ရက်ေန့ေွင် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆုိင်ရာ 

ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (Conservation on Biological Diversity-CBD) သုိ္ဓ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳအြဖစ် 

ဝင်ေရာက်ခဲဴပပီဵ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ စီမဳအုပ်ချုပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵေုိ္ဓကို ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵအဖွဲ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵအာဵလဳုဵ သေဘာေူညီချက်ြဖင်ဴ ြပဋ္ဌာန်ဵ 

ထာဵေသာ ကေိကဝေ်မျာဵအေိငု်ဵ လိက်ုနာေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ CBD ၏        

ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵကုိ ကာကွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵရန်၊ စဉ်ဆက်မြပေ် အသဳုဵြပု 

နိုင်ရန်နှင်ဴ မျ ိုဵရိုဵဗီဇအရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ ညီေူညီမျှေ အသဳုဵြပုနုိင်ရန်ေို္ဓ ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။ ြမန်မာနိုင်ငဳသည် နုိင်ငဳအဆင်ဴဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင်ဴလုပ်ငန်ဵစီမဳချက် 

(National Biodiversity Strategy and Action Plan- NBSAP) အာဵ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ေွင် 

စေင်ေရဵဆဲွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲဴပါသည်။ NBSAP (၂၀၁၁)ကုိ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ လူမှုေရဵ၊ 

စီဵပွာဵေရဵ ြဖစ်ေပ္ဒေြပာင်ဵလဲမှုအရ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵအေပ္ဒ ဆုိဵကျ ိုဵမျာဵနှငဴ် အခွင်ဴအလမ်ဵ 

မျာဵကုိ ေြဖရှင်ဵနိုင်ေရဵ၊ အသဳုဵြပုနုိင်ေရဵ CBD မ ှ ထုေြ်ပန်ထာဵချက်မျာဵနှင်ဴ ကုိက်ညေီရဵ 

အေွက် NBSAP(၂၀၁၅-၂၀၂၀)အြဖစ် ြပန်လည် ြပင်ဆင်ေရဵဆဲွ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ NBSAP သည် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ၏ 

ထိေရာက်ေသာ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြခင်ဵ၊ စီမဳအုပ်ချုပ်ြခင်ဵ နှင်ဴ အသဳုဵြပုြခင်ဵေို္ဓအေွက် 

အေြခခဳမူေဘာင်ြဖစ်သည်။ 

၂.၂ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု စီမဳချက်ေရဵဆဲွြခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵ 

၁၂။ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု စီမဳချက်ေရဵဆဲွြခင်ဵကို  ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ် 

ဇူလိုင်လအထိ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပပီဵ၊ ပုပ္ပါဵေောင်ဉယျာဉ်၏ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်မျာဵ 

ေရဵဆဲွရာေွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ Conceptual Model   မှာ ေဘက်ပါအေိင်ုဵြဖစ်ပါသည်။ 
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ပုဳ-၂။ ပုပ္ပါဵေောင်ဉယျာဉ်၏ အုပ်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက် ေရဵဆဲွြခင်ဵ Conceptual Model 

၁၃။ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု စီမဳချက်ေရဵဆဲွြခင်ဵ အေြခခဳသေဘာေရာဵကို ပုဳ (၃) ေွင် 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  

 
ပဳု-၃ ။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် အုပ်ချု ပ်လုပ်ကုိင်မှုစီမဳချက်ေရဵဆဲွြခင်ဵဆုိင်ရာ အေြခခဳသေဘာေရာဵ 
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၁၄။ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု စီမဳချက်စေင်ေရဵဆဲွြခင်ဵမှ မူ ကမ်ဵအေပ္ဒ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵအထိ 

အကျ ိုဵ ဆက်စပ်ပေ်သက်သူမျာဵပါဝင်သည်ဴ အကကဳြပုေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ ြပုလုပ်မှုကို ဇယာဵ (၁) 

ေွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ဇယာဵ-၁။ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက် ေရဵဆဲွြခင်ဵဆုိင်ရာ အကျ ိုဵဆက်စပ်ပေ်သက်သူမျာဵ 

ပါဝင်သည်ဴ အကကဳြပုေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ 

စဉ် ရက်စဲွ ေဆာင်ရွက်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပါ၀င်သူမျာဵ 
တက်ေရာက် 

သူမျာဵ 

၁။ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ 

 သဂုေ်လ 

ချပ်သင်ဵ/ ေရွှေစက်ေော်ေဘဵမဲဴေော 

နှငဴ် ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်ေုိ္ဓ အေွက ်
အုပ်ချုပ် လုပ်ကိငု်မှု စီမဳချက်ေရဵဆွဲ 
ေရဵအစည်ဵအေဝဵ  

NEA/ MERN/ NWCD 

(TNRP/ PPA/SST/ 
Chatthin/ WCS/ FFI/ 
Oikos/ FOW/ BANCA  

(၂၆) ဦဵ 

၂။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီ၊ မေ်၊ 
ေမ၊  သဂုေ်လ 

လူမှုစီဵပွာဵဆုိင်ရာ အေြခခဳအချက် 
အလက်မျာဵေကာက်ယူြခင်ဵ 

BANCA/PMP/CSO/ပမို့နယ်
အဆငဴ်ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ 

(၃၅) ဦဵ 

၃။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ 
ေမလ 

ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆိငု်ရာ အချက် 
အလက်မျာဵ ေကာက်ယူနုိင်ေရဵ ေဆွဵ 
ေနွဵပဲွမျာဵ 

BANCA / PMP/ WCS/ NEA/ 
ရန်ကုန်-မန္တေလဵ ေက္ကသုိလ် 
မှ ဆရာ/ ဆရာမမျာ  ဵ

(၁၅) ဦဵ 

၄။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ 
ေမလ 

ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆိငု်ရာ အချက် 
အလက်မျာဵ ေကာက်ယူြခင်ဵ 

BANCA / PMP/ WCS/ NEA/ 
ရန်ကုန်-မန္တေလဵ ေက္ကသုိလ် 

မှ ဆရာ/ဆရာမမျာ  ဵ

(၈) ဦဵ 
 

၅။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ 
 သဂုေ်၊ 
စက်ေင်ဘာ၊ 
ေအာက်ေုိဘာ၊ 
နိုဝင်ဘာလ 

၂၀၁၈ခုနှစ်၊  
ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

ဇုန်နယ်ေြမခွဲြခာဵြခင်ဵဆိုင်ရာ 
ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာြခင်ဵနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵ 
ြခင်ဵ 

BANCA / PMP (၆၈) ဦဵ 

၆။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကိငု်မှုစီမဳချက် ေရဵဆွဲ 
ေရဵဆိုင်ရာပဏာမ အလုပ်ရဳု 
ေဆွဵေနွဵ ပွဲ 

BANCA / PMP/ CSO/ 
CBOမျာဵ ပမို့နယ်အဆငဴ် 
ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ ဘာသာ 
ေရဵ ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 

(၅၁) ဦဵ 

၇။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ 
ေမလ၊ 
 သဂုေ်လ 

ေကျဵရွာ (၄၄) ရွာေွင် ေဆွဵေနွဵ 
အကကြဳပုချက်ရယူြခင်ဵ 

BANCA/ PMP/ ေကျဵရွာ 
အုပ်ချုပ်ေရဵပိုင်ဵနှငဴ် ရပ်မိ 
ရပ်ဖမျာဵ ေကျဵရွာသာဵမျာဵ) 
 

(၁၀၅) ဦဵ 

၈။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ေမ၊ 
ေအာက်ေုိဘာ၊ 
ေဇီင်ဘာလ 

ပမို့နယ်အဆငဴ် အကကြဳပုချက် ရယူ 
ြခင်ဵဆုိင်ရာ ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵ 

BANCA/ PMP/ PMP/ 
CSO/CBOမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယ် 
အဆငဴ်ဌာန ဆိုင်ရာမျာဵ  

(၁၁၅) ဦဵ 
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စဉ် ရက်စဲွ ေဆာင်ရွက်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ ပါ၀င်သူမျာဵ 
တက်ေရာက် 

သူမျာဵ 

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ 
 သဂုေ်လ 

၉။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ 
ဇူလိုင်လ 

ဥယျာဉ်၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏  
စွမ်ဵေဆာင်ရည်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

BANCA/ PMP  (၆၀) ဦဵ 

၁၀။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ 
 သဂုေ်၊ 
ေအာက်ေုိဘာ၊ 
ေဇီင်ဘာလ  

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ 
 သဂုေ်လ  

ေကျဵရွာအဆငဴ် အေထာက်အကူြပု 
ေကာ်မေီ (VCC) အစည်ဵအေဝဵ 

BANCA/ PMP/ ေကျဵရွာ 
(၄၄)ရွာအုပ်မှူဵ/ ေကျဵရွာခွဲ 
ောဝန်ခဳမျာဵ၊  

(၃၅၃) ဦဵ 
 

၁၁။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ 
ဇူလိုင်လ 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကိငု်မှုစီမဳချက် မူ ကမ်ဵ 
အာဵ ဥယျာဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ စိစစ် 
သဳုဵသပ်ြခင်ဵ 

BANCA/PMP (၁၂) ဦဵ 

 စုစုေပါင်ဵ (၇၇၂) ဦဵ 

အခန်ဵ ၃။ ဥယျာဉ်ဆုိင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

၃.၁ ဘူမိရူပဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ 

 ၃.၁.၁ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်နှငဴ် ေြမအမျ ိုဵအစာဵ 

၁၅။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အေွင်ဵ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထက် အြမင်ဴေပ (၄၉၈၁) 

ရှ ိ မှန်ြပေောင်၊ စပါဵပဳုေောင် (၄၈၀၁ ေပ) နှငဴ် ေဆဵမွန်ေောင် (၄၅၀၁ ေပ) 

ေို္ဓပါဝင်ပပီဵ ထိေုောင်ထဋွ် (၃) ခုအာဵ စုစည်ဵ၍ ပုပ္ပါဵေောင်မကကီဵဟု ေခ္ဒေဝ္ဒ 

 ကပါသည်။ ေောင်မကကီဵ ၏ အေနာက်ေောင်ဘက်ေွင် ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပင် 

အထက် အြမငဴ်ေပ (၂၄၁၇) ရှ ိပုပ္ပါဵ ေောင်ကလပ်ေစ်ခုရိှပါသည်။  

၁၆။ မီဵေောင်ေဟာင်ဵေစ်ခုြဖစ်ေသာ ပုပ္ပါဵေောင်မကကီဵေွင် ေပါက်ကဲွခဲဴမှုြဖစ်စဉ်မျာဵ 

ေ ကာင်ဴ သက်နုေကျာက်လွှာမျာဵနှငဴ် အညိုရငဴ်ေရာင် ရွှေဳေစဵေြမမျာဵ ဖုဳဵလွှမ်ဵလျက် 

ရှိကာ စိုက်ပျ ိုဵရန် ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေြမအမျ ိုဵအစာဵမျာဵအြဖစ် ေည်ရှိေနပါသည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငဳ ဘူမိေဗေအသင်ဵမှ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ မီဵေောင်ေပါက်ကွဲမှုေ ကာငဴ် 

ြဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴ ထူဵြခာဵသည် ဴ ဘူမိေဗေရုပ်သွင်အာဵ အေြခခဳ၍ UNESCO GEO-

Park အြဖစ် သေ်မှေ်ခဳ ရရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
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 ၃.၁.၂ ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

၁၇။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အေွင်ဵနှင်ဴ နယ်နိမိေ်ထိစပ်ေနသည်ဴ ေနရာမျာဵေွင် 

သဘာဝ ေရထွက်စမ်ဵ (၁၁၃) ခုရှိပပီဵ ေရထွက်စမ်ဵ (၃၆) ခုမှာ ေစ်နှစ်ပေ်လုဳဵ 

ေရရရိှနိုင်ပါ သည်။ ေရထွက်စမ်ဵမျာဵသည် ေချာင်ဵမကကီဵေချာင်ဵ၊ ေကျာက်ပဳုေချာင်ဵ 

နှငဴ် ေောင်ဇင်ဵ ေချာင်ဵအေွင်ဵသုိ္ဓ စီဵဝင် ကပါသည်။ ေကျာက်ပဳုေချာင်ဵနှင်ဴ 

ေောင်ဇင်ဵေချာင်ဵ ဆဳုရာေနရာေွင်  ကက်ေမာက်ေောင်ဆည်အာဵ ေည်ေဆာက် 

ထာဵပါသည်။ 

၃.၂ ရာသီဉတု 

၁၈။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်နှင်ဴအနီဵဆဳုဵရိှ မိုဵေလဝသေိုင်ဵောေရဵစခန်ဵမှ အချက်အလက် 

မျာဵအရ ပျမ်ဵမျှေအပူချနိ်သည် ၁၆ မ ှ၄၃ ေီဂရီစင်ေီဂရိေ်အ ကာဵရှိပပီဵ မိုဵေရချနိ်သည် ၀.၅ မှ 

၅၇၄ မီလမီီောအ ကာဵေွင်ရှိပါသည်။ အနီဵပေ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ပမို့နယ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ မိေ္ထီလာ၊ 

ြမင်ဵခခဳနှငဴ် ေညာင်ဦဵပမို့နယ်မျာဵထက် ပိုမိုမိုဵရွာသွန်ဵပပီဵ သမမျှေေေသာ ရာသီဥေုရှိပါသည်။ 

၃.၃ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ၏ တန်ဖုိဵမျာဵ 

၁၉။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သည် ြမန်မာအဴလယ်ပိုင်ဵေွင် ေည်ရှိေနြခင်ဵ၊ ေောရိုင်ဵ 

ေိရစ္ဆာန်အပါအ၀င် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကွဲမျာဵ အသင်ဴအေင်ဴစုဳလင်ြခင်ဵ၊ ေဆဵဘက်ဝင်အပင်မျာဵ 

စုဳလင်ြခင်ဵ၊ ဘူမိရုပ်သင်ွ ထူဵြခာဵမှုရှိြခင်ဵ၊ ြမန်မာေဴရှဵေဟာင်ဵ သာသနာဴအေဆာက်အဦမျာဵ၊ 

နေ်ကွန်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရာေေသ ြဖစ်ြခင်ဵေ ကာငဴ်လည်ဵ ြပည်ေွင်ဵြပည်ပခရီဵသွာဵမျာဵ 

လာေရာက်မှုမျာဵြခင်ဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴ အနီဵပေ်ဝန်ဵကျင် (၄၄) ရွာနှင်ဴ ေကျာက်ပန်ဵေောင်ဵပမို့ 

ေန ေေသခဳမျာဵအေွက် သန့်ရှင်ဵေသာ စိမ်ဴစမ်ဵေရထွက်မျာဵမှ အဓိကေရေပဵေဝေနသည်ဴ 

ေရအရင်ဵအြမစ်ေစ်ခုြဖစ်ြခင်ဵေ ကာငဴ် ေေသခဳလူမှုအဖွဲ့အစည်ဵအေွက် အကျ ိုဵြပုမှုမျာဵ 

သညဴ ်  ဖွဲ့စည်ဵေည်ေထာင်ပပီဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ (၄၄)ခုေွင် ေဂဟစနစ်၀န ် ေဆာင်မှု 

(Ecosystem Services) အြမငဴ်မာဵဆဳုဵ ေပဵစွမ်ဵနုိင်သည်ဴ ဥယျာဉ်အြဖစ် ရပ်ေည် 

လျှေက်ရှိပါသည်။  
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 ၃.၃.၁ ေောရိုင်ဵေိရစ္ဆာန်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ 

၂၀။ အပု်ချုပ်လပု်ကုိင်မှုစီမဳချက် ေရဵဆဲွနိုင်ေရဵ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရာေွင် ေေွ့ ရှိရ 

ေသာ သေ္တဝါမျ ိုဵစိေ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအေိငု်ဵြဖစ်ပါသည် - 

 (က) နို္ဓေိုက်သေ္တဝါ  - (၂၆) မျ ိုဵ 

 (ခ) ငှက်မျ ိုဵစိေ်   - (၁၈၅) မျ ိုဵ 

 (ဂ) ေွာဵသွာဵသေ္တဝါ  - (၂၃) မျ ိုဵ 

 (ဃ) ကုန်ဵေနေရေနသေ္တဝါ - (၇) မျ ိုဵ 

 (င) လိပ်ြပာမျ ိုဵစိေ်  - (၁၁၂) မျ ိုဵ 

၃.၃.၂ အပင်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ 

 ၂၁။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အေွင်ဵ ယခင်မှေ်ေမ်ဵေင်ထာဵသည်အဴပင်မျ ိုဵစိေ်  (၃၀၀) 

ေကျာ် နှင်ဴ ေဆဵဖက်ဝင်အပင် (၃၆၃) မျ ိုဵ ရှိသည်ဟု မှေ်ေမ်ဵေင်ထာဵပါသည်။ ယခု 

စာရင်ဵေကာင်ယူခဲဴေသာ အပင်မျ ိုဵစိေ် (၁၅၇) မျ ိုဵ မှာ ေအာက်ပါအေိငု်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

 (က) သစ်ပင်မျ ိုဵစိေ်   - (၆၃) မျ ိုဵ 

 (ခ) ေဆဵဘက်ဝင်အပင်မျ ိုဵစိေ်  - (၆၄) မျ ိုဵ 

 (ဂ) ခခုဳပင်မျ ိုဵစိေ်    - (၈) မျ ိုဵ 

 (ဃ) နွယ်ပင်မျ ိုဵစိေ်   - (၃) မျ ိုဵ 

 (င) ပင်ေပျာဴမျ ိုဵစိေ်   - (၈) မျ ိုဵ 

 (စ) ကပ်ပါဵပင်မျ ိုဵစိေ်   - (၁၁) မျ ိုဵ 

၂၂။ ပုပ္ပါဵေောင်အေွင်ဵ အပမဲစိမ်ဵေော၊ အထက်ရွက်ြပေ်ေရာေနှာေောစို၊ ေအာက် 

ရွက်ြပေ် ေရာေနှာေောေြခာက်၊ ေောင်ေပ္ဒေော၊ သန်ဵ-ေဟေ်ေော၊ အင်ေိုင်ဵေော 

အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ ေေွ့ ရှိရပါသည်။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အေွင်ဵ ေေွ့ ရှိရေသာ သဘာဝ 

ေပါက်ပင်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအေိင်ုဵြဖစ်ပါသည် - 

 ပုပ္ပါဵေောင်မကကီဵဧရိယာေွင် ကျွန်ဵ၊ ပျဉ်ဵကေုိဵ၊ ကညင်၊ အင် ကင်ဵ၊ 

သန်ဵေဟေ်၊ ေဆဵဖက်ဝင်အပင်မျာဵ (ေပင်ေိုင်ြမနန်ဵ၊ ကင်မလင်ဵ၊ 

သက်ရင်ဵကကီဵ၊ ရင်ဵဖျာဵ၊ ဝဳအူ၊ မင်ဵကုိဵကာ၊ ခေပါင်ဵေရ ကည်၊ ေောင် ကာ၊ 

 ကက်ေသွဵ) ၊ 

 ေောင်ေပ္ဒေောေြခာက်မျာဵေွင် စကာဵေူ၊ သက်ရင်ဵကေိုဵ၊ အုဳေုဳ၊ 

မယာဵနင်ဵ၊ ဖက်ဆွေ်၊ 
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 သန်ဵ-ေဟေ်ေောမျာဵေွင် ကျွန်ဵ၊ ေဟေ်၊ ေေပါက်၊ ရင်ဵေိုက်၊ 

နန်ဵညွှန့်နွယ်သစ်ခွမျ ိုဵမျာဵ။ 

၂၃။ ၂၀၁၅ခုနှစ်ေွင် ရုိက်ကူဵခဴဲသည်ဴ ပဂိုလေ်ုဓါေ်ပုဳအရ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ သစ်ေော 

ဖုဳဵလွှမ်ဵမှုမှာ ၉၄.၅၆% ရှိပပီဵ အမျာဵစုမှာ ရွက်အုပ်ပွင်ဴေောမျာဵြဖစ်ပါသည် (ဇယာဵ-၂) ။ 

ဇယာဵ -၂။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် သစ်ေောဖုဳဵလွှမ်ဵမှု 

စဉ် အမျ ိုဵအစာဵ 
ဖုဳဵလွှမ်ဵမှု 

ဧရယိာ (ဧက) ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁။ ရွက်အုပ်ပိေ်ေော ၁၅၀၉.၁၀ ၄.၇၅ 

၂။ ရွက်အုပ်ပွင်ဴေော ၂၄၄၆၆.၃၅ ၇၇.၀၃ 

၃။ ေောနိမ်ဴ ၄၀၅၉.၇၀ ၁၂.၇၈ 

၄။ စိုက်ပျ ိုဵေြမ ၁၆၁၉.၂၀ ၅.၁၀ 

၅။ အြခာဵေြမ ၁၀၈.၆၅ ၀.၃၄ 

 
စုစုေပါင်ဵ ၃၁၇၆၃.၀၀ ၁၀၀.၀၀ 

  

၃.၃.၃ ထူဵြခာဵထင်ရှာဵသည်ဝဴိေသသမျာဵ 

၂၄။ ေမျာက်မျက်ကွင်ဵြဖူ (Phayre's Leaf Monkey, Trachypithecus phayrei 

Blyth) သည် ပုပ္ပါဵေောင်မီဵေောင်ချ ိုင်ဴဝှမ်ဵေွင် ေနထိငု်ကျက်စာဵေသာ 

အေရဵပါသည်ဴ မျ ိုဵစိေ်ေစ်မျ ိုဵြဖစ်ပပီဵ မျ ိုဵဆက်ပျက်သုဉ်ဵလုဆဲ ေောရိုင်ဵ 

ေိရစ္ဆာန်နှငဴ် သစ်ပင်ပန်ဵမန်မျာဵ နုိင်ငဳေကာကုန်သွယ်မှုဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora-CITES) Appendix II စာရင်ဵဝင် မျ ိုဵစိေ်အြဖစ် သေ်မှေ်ထာဵပပီဵ IUCN 

Red List အဆင်ဴသေ်မှေ်ချက်အရ မျ ိုဵသုဉ်ဵရန် အန္တရာယ်ရှိေနေသာ မျ ိုဵစိေ် 

(Endangered) အြဖစ်သေ်မှေ် ထာဵပါသည်။  

၂၅။ ေောရိုင်ဵေိရစ္ဆာန်မျာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစာရင်ဵေကာက်ယူရာေွင် မျ ိုဵစိေ်အသစ်ဟု 

ယူဆ ရေသာ မျ ိုဵစိေ် (၄) မျ ိုဵြဖစ်သည်ဴ ေောက်ေဲဴမျ ိုဵစိေ် (Cyrtodactylus sp.) ၊ 

အမိ်ေြမာင်ပျ ဳ မျ ိုဵစိေ် (Ptychozoon sp.)၊ ကင်ဵလိပ်ေချာမျ ိုဵစိေ် (Scincella sp.)၊ 

ေ မစိမ်ဵပမှီဵေြခာက် မျ ိုဵစိေ် (Trimeresurus sp.) ေို္ဓ ေေွ့ ရှိခဲဴရပါသည်။  

၂၆။ ြမန်မာနိုင်ငဳေွင် ေေသရင်ဵငှက်မျ ိုဵစိေ် (၈) မျ ိုဵရိှသည်အဴနက် (၅) မျ ိုဵြဖစ်သည်ဴ 

နဖာဵ ကူဵအပမီဵဝိုင်ဵ (Crysirina cucullata)၊ ေစွ့ (Argya gularis)၊ ချ ိုဵလင်ဵြပာ 
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(Streptopelia decaocto)၊ ဗွေ်မွဲ (Pycnonotus blanfordi) နှင်ဴ ဘီလုဳဵ (Mirafra 

microptera) ေို္ဓကုိ ေေွ့ ရှိခဲဴရပါသည်။ 

၂၇။ ပုပ္ပါဵေောင်ေေသ၏ ထူဵြခာဵေသာဘူမိရုပ်သငွ်အရ ေနရာေိုင်ဵ၌ ေပါက်ေရာက် 

ြခင်ဵ မရှိေသာ စန္ဒကူဵမျာဵ ေပါက်ေရာက်လျက်ရှိပါသည်။ စန္ဒကူဵပင်၏ မလူေနရင်ဵ 

ေေသမှာ အနိ္ဒိယနိုင်ငဳ၊ မိုက်ဆုိဵြပည်နယ်မှ ြဖစ်ပပီဵ ၁၉၅၇-၅၈ ခုနှစ်ေွင် သစ်ေော 

မင်ဵကကီဵေဟာင်ဵ ဦဵစုမှ (၂၀   x ၂၀ ) အကွာအေဝဵြဖငဴ် (၂၅) ပင် စေင်စိုက်ပျ ိုဵခဴဲပပီဵ 

အဆုိပါ စန္ဒကူဵပင်မျာဵမှ အသီဵမျာဵကို ငှက်မျာဵက စာဵသဳုဵ၍ မစင် စွန့်ပစ်ြခင်ဵေ ကာငဴ် 

အပင်ငယ်ေလဵမျာဵ ေပါက်ေရာက်ရာမှ သဘာဝစန္ဒကူဵေောအြဖစ် ေည်ရှိေနြခင်ဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလေငွ် စန္ဒကူဵေောဧရိယာ (၁၇) ဧကခန့်ကို 

ခခဳစည်ဵရုိဵကာပပီဵ ြမန်မာေဴရွှေသမင်မျာဵကုိ ခခဳခေ်ေမွဵြမူခဴဲရာ ယခုအခါ သမင် (၁၂) 

ေကာင်ရိှပါသည်။ စန္ဒကူဵအနှစ်သာဵသည် ကာလေပါက်ေစျဵအရ အလွန်ေန်ဖိုဵကကီဵပပီဵ 

ရှာဵပါဵေသာ သစ်မျ ိုဵြဖစ်၍ မျ ိုဵသုဉ်ဵေပျာက်ကွယ်မသွာဵေစရန် ဝန်ထမ်ဵ (၄) ဦဵြဖငဴ် 

အလှည်ဴကျ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ် ေစာင်ဴေရှာက်လျက်ရှိပါသည်။ ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့ 

ေွင် စန္ဒကူဵပင်မျာဵ ရှင်သန်မှုအေြခအေန စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ ခခဳေွင်ဵ/ ခခဳြပင် 

ေွင် ရင်စို္ဓလဳုဵပေ် ၆လက်မနှငဴ်အထက် အပင်ေပါင်ဵ (၈၉၉) ပင် ရှိပါသည်။  

၃.၄ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ 

၂၈။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သည် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အလယ်ပိုင်ဵေြမြပန့်လငွ်ြပင်ေွင် ေည်ရှိ 

ြခင်ဵေ ကာင်ဴ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵေွင် လွယ်ကူပပီဵ လမ်ဵမျာဵမှာ ရာသီမေရွဵအသဳုဵြပုနုိင် 

ေသာ ကေ္တရာလမ်ဵမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သုိ္ဓ ေအာက်ပါအေုိင်ဵ လာေရာက် 

နိုင်ပါသည် -  

 ရန်ကုန်မှ ပုပ္ပါဵပမို့သုိ္ဓ ကာဵြဖင်ဴ၊ လမ်ဵေဟာင်ဵ (၄၁၀) မိုင်၊ အြမန်လမ်ဵ (၃၈၅) မိုင်၊ 

 မန္တေလဵမှ ပုပ္ပါဵပမို့သုိ္ဓ ကာဵြဖင်ဴ (၁၇၅) မိုင်၊  

 ေနြပည်ေော်မှ ပုပ္ပါဵပမို့ သုိ္ဓ ကာဵြဖင်ဴ လမ်ဵေဟာင်ဵ (၁၈၀) မုိင်၊ အြမန်လမ်  ဵ(၁၄၀) မုိင်၊ 

 ရန်ကုန်မှ ပုဂဳ၊ ေညာင်ဦဵပမို့သုိ္ဓ ေလယာဉ်ြဖင်ဴ (၁) နာရီ၊  

 ပုဂဳ-ေညာင်ဦဵပမို့မှ ပုပ္ပါဵပမို့သုိ္ဓ ကာဵြဖင်ဴ (၃၀) မုိင် 

၃.၅ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု 

၂၉။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ ဖွဲ့စည်ဵပုဳနှငဴ် ခန့်အပ်ထာဵမှုကို ဇယာဵ (၃) ေွင် 
ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 
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ဇယာဵ-၃။ ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ ဖဲွ့စည်ဵပဳုနှင်ဴ ခန့်အပ်ထာဵမှု 

စဉ် ရာထူဵ လစာနှုန်ဵ 
ခွငဴ ်

ြပု 

ခန့် 

ထာဵ 
လို ပို 

၁ လကေ်ထာက်ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵ ၃၀၈၀၀ဝိ-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀ဝိ ၁ ၁ - - 

၂ ဦဵစီဵအရာရှိ ၂၇၅၀၀ဝိ-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀ဝိ ၁ ၁ - - 

၃ စာရင်ဵစစ်-၁ ၂၄၃၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀ဝိ ၁ − ၁ - 

၄ ေောအုပ်ကကီဵ ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀ဝိ ၃ ၁ ၂ - 

၅ ဌာနခဲွစာေရဵ ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀ဝိ ၁ ၁ − - 

၆ ေောအုပ် ၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀ဝိ ၈ ၉ - ၁ 

၇ အကကီဵေန်ဵစာေရဵ ၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀ဝိ ၂ − ၂ - 

၈ ေောေခါင်ဵ ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀ဝိ ၁၆ ၁၂ ၄ - 

၉ ေိရစ္ဆာန်ထိန်ဵ-၄ ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀ဝိ ၃ − ၃ - 

၁၀ ထွန်စက်ေမာင်ဵ-၄ ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀ဝိ ၁ ၁ - - 

၁၁ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ-၄ ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀ဝိ ၁ ၁ - - 

၁၂ လကသ်မာဵ-၄ ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀ဝိ ၁ - ၁ - 

၁၃ ပန်ဵရဳ-၄ ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀ဝိ ၁ − ၁ - 

၁၄ ရိုဵရာပန်ဵပညာရှင်-၄ ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀ဝိ ၁ ၁ - - 

၁၅ အေရာင်ဵ-၄ ၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀ဝိ ၇ ၃ ၄ - 

၁၆ လုဳခခုဳေရဵ ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀ဝိ ၂ - ၂ - 

၁၇ ေော ကပ် ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀ဝိ ၂၅ ၄ ၂၁ - 

၁၈ ေိရစ္ဆာန်ထိန်ဵ-၅ ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀ဝိ ၂၀ ၁၆ ၄ - 

၁၉ လုဳခခုဳေရဵ-၅ ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀ဝိ ၅ - ၅ - 

၂၀ အေရာင်ဵ-၅ ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀ဝိ ၅ ၂ ၃ - 

၂၁ ယာဉ်ေမာင်ဵစက်ြပင်-၅ ၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀ဝိ ၁ - ၁ - 

၂၂ လုပ်သာဵ ၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀၀-၁၅၄၀၀ဝိ ၁၅ ၁၂ ၃ - 

၂၃ ရုဳဵအကူ ၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀၀-၁၅၄၀၀ဝိ ၁ ၁ − - 

၂၄ အေစာငဴ် ၁၄၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀၀-၁၅၄၀၀ဝိ ၁ - ၁ - 

 စုစုေပါင်ဵ  ၁၂၃ ၆၆ ၅၈ ၁ 
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၃၀။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်ကို အဓိကအာဵြဖငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ (၄) ခု ပိုင်ဵြခာဵ 

သေ်မှေ်ထာဵပပီဵ ကင်ဵစခန်ဵ (၄) ခ ု (ေောင်ေွင်ဵေချာင်၊ ေရဆူ၊ ေရငယ်နှင်ဴ ငဝစမ်ဵစခန်ဵ) 

ရှိကာ ေအာက်ပါအေိငု်ဵောဝန်ခွဲေဝထာဵပါသည်။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ ပိုင်ဵြခာဵထာဵပုဳ 

အာဵ ပု ဳ(၄) ေွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

 (က) ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ (၁) - (၁၃) ဦဵ 
 ေောအပု် (၄) ဦဵ၊ ေောေခါင်ဵ (၁) ဦဵ၊ ေော ကပ် (၁) ဦဵ၊ 

ေိရစ္ဆာန်ထနိ်ဵ-၅ (၃) ဦဵ၊ လုပ်သာဵ (၄) ဦဵ 

 (ခ ) ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ (၂) - (၁၀) ဦဵ 

 ေောအပု် (၂) ဦဵ၊ ေောေခါင်ဵ (၃) ဦဵ၊ ေော ကပ် (၁) ဦဵ၊ 
ေိရစ္ဆာန်ထနိ်ဵ-၅ (၂) ဦဵ၊ လုပ်သာဵ (၂) ဦဵ 

 (ဂ ) ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ (၃) - (၆) ဦဵ  
 ေောအပု် (၂) ဦဵ၊ ေောေခါင်ဵ (၂) ဦဵ ၊ ေိရစ္ဆာန်ထနိ်ဵ-၅(၁) ဦဵ၊ 

လုပ်သာဵ (၁) ဦဵ 

 (ဃ) ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ (၄) - (၇) ဦဵ 
 ေောအပု် (၁) ဦဵ၊ ေောေခါင်ဵ (၁) ဦဵ၊ ေော ကပ် (၁) ဦဵ၊ 

ေ၇ိစ္ဆာန်ထန်ိဵ-၅(၃) ဦဵ၊ လုပ်သာဵ (၁) ဦဵ 
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ပုဳ-၄။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ အပု်ချုပ်လပ်ုကိုင်မှုြပေြမပုဳ 
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၃၁။ လုပ်ငန်ဵလိအုပ်ချက်အရ ေြပာင်ဵလဲဖွဲ့စည်ဵရန် ရည်ရွယ်ထာဵသည်ဴ (ဂ) အဆင်ဴ 

ဝန်ထမ်ဵဖွဲ့စည်ဵပုဳအာဵ ပုဳ (၅) ေွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

  
ပုဳ-၅။  ဥယျာဉ်/ ေဘဵမဴဲေော အဆုိြပုဖွဲ့စည်ဵပုဳ (ဂ) အဆငဴ် 

၃၂။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် ပညာေပဵြပခန်ဵသည် ဥယျာဉ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵနှင်ဴ (၂) မိုင်ကွာ 

ေဝဵေသာ ပုပ္ပါဵေောင်မကကီဵ၏ ေောင်ပေ်လမ်ဵအစေွင် ေည်ရိှပပီဵ ေောအပု်ကကီဵ (၁) 

ဦဵအပါအဝင် ဝန်ထမ်ဵ (၁၂) ဦဵအာဵ ောဝန်ချထာဵပါသည်။ ပညာေပဵြပခန်ဵေွင် ပုပ္ပါဵေောင် 

ဥယျာဉ်ပုဳစဳငယ်၊ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကဲွထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ၊ ဥယျာဉ်အေွင်ဵ 

ေေွ့ ရှိရေသာ သဘာဝအပင်မျာဵနှင်ဴ ရုပ်လုဳဵသွင်ဵေောရိုင်ဵေိရစ္ဆာန်မျာဵ ေလဴလာနိုင်ပါသည်။ 

ရုပ်သဳြပခန်ဵေစ်ခုပါဝင်ပပီဵ ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကဲွထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာဗွီေီယုိမျာဵ  ကည်ရဴှုနိုင် 

ပါသည်။ ထို္ဓအြပင် ပညာေပဵြပခန်ဵေွင် ပုပ္ပါဵေောင်ပေ်ဝန်ဵကျင်ေွင် ေပါက်ေရာက်ေသာ 

ေဆဵဘက်ဝင်အပင် (၃၆၃) မျ ိုဵအာဵ စိုက်ပျ ိုဵထာဵေသာ ပရေဆဵပျ ိုဵဥယျာဉ်နှင်ဴ ပရေဆဵ 

စာ ကညဴ်ေိကု် (၁) ခုပါဝင်ပါသည်။ 

၃.၅.၁ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမစီမဳအုပ်ချုပ်မှုအေထာက်အကူြပုအဖဲွ့ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ 

၃၃။ ဥယျာဉ်အာဵ ထိေရာက်စွာကာကွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵနုိင်ရန်အေွက် ပမို့နယ်အဆင်ဴ သဘာဝ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမစီမဳအုပ်ချုပ်မှုအေထာက်အကူြပုေကာ်မေီအာဵ ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲ့ 

အစည်ဵမျာဵ၊ CBO မျာဵြဖငဴ် မန္တေလဵေိုင်ဵေေသကကီဵ အစုိဵရအဖွဲ့၏ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ အမှေ် 

(၁၇/၂၀၁၇) ြဖငဴ် ဖဲွ့စည်ဵခဲဴပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်မျာဵစာရင်ဵအာဵ ဇယာဵ (၄) ေွင် ေဖာ်ြပ 

ထာဵပါသည်။ 
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ဇယာဵ-၄။ ပမို့နယ်အဆငဴ်သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမစီမဳအုပ်ချုပ်မှု အေထာက်အကူြပု 

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ 

စဉ် ရာထူဵ ဌာနအဖဲွ့အစည်ဵ တာဝန် 

၁။ ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ အေထွေထွ အပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန ဥက္ကဌ 

၂။ ပမို့နယ်ရဲေပ်ဖွဲ့မှူဵ ြမန်မာနိုင်ငဳရဲေပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် 

၃။ ပမို့နယ်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သစ်ေောဦဵစီဵဌာန အဖွဲ့ဝင် 

၄။ ဦဵစီဵအရာရှိ 
ပမို့နယ်လယ်ယာေြမစီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ်  

စာရင်ဵအင်ဵ ဦဵစီဵဌာန 
အဖွဲ့ဝင် 

၅။ ဦဵစီဵအရာရှိ ပမို့နယ်စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန အဖွဲ့ဝင် 

၆။ ောဝန်ခဳ အမှေ် (၁) ဓာေ်သေ္တုလုပ်ငန်ဵ အဖွဲ့ဝင် 

၇။ ပမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ ေကျဵလက်ေေသဖွဳ့ပဖိုဵေုိဵေက်ေရဵဦဵစီဵဌာန အဖွဲ့ဝင် 

၈။ ဥက္ကဌ ပုပ္ပါဵေောင်ချစ်သူမျာဵအသင်ဵ အဖွဲ့ဝင် 

၉။ အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် အေွင်ဵေရဵမှူဵ 

၃၄။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်မှ ေဆာင်ရွက်သည်ထဴိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ဇယာဵ (၅) ြဖင်ဴ 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ဇယာဵ- ၅။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်မှု 

စဉ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၂၀၁၄-

၁၅ 
၂၀၁၅
-၁၆ 

၂၀၁၆-
၁၇ 

၂၀၁၇-
၁၈ 

၂၀၁၈-
၁၉ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

လျာ 
ထာဵ 

ေဆာင် 
ရကွ်မှု 

၁။ ကင်ဵလှညဴ်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ (ကကိမ်) ၅၄ ၄၈ ၄၈ ၁၂၀ ၉၆ ၁၉၂ ၁၉၂ 

၂။ နယ်နမိေ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ (မိုင်) ၅ ၅  ၂၀ ၂၀ ၃၀ ၅၀ 

၃။  ကာဵခဳနယ်ေြမထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ (ဧက) ၁၁၇၄၂ - - - - - - 

၄။ မီဵကာကွယ်ြခင်ဵ (ေပ) ၅ ၅ ၅ ၈၉၃၀၀ ၈၉၃၀၀ ၈၉၃၀၀ ၈၉၃၀၀ 

၅။ ေမျာက်မျက်ကွင်ဵြဖူေလဴလာြခင်ဵ (ကကိမ်) ၁၂ ၁၂ ၆ ၄ ၄ ၄ ၄ 

၆။ အင်ဵဆက်မျ ိုဵစိေေ်လဴလာြခင်ဵ (ကကိမ်) ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၄ ၄ ၄ ၄ 

၇။ ငှက်မျ ိုဵစိေေ်လဴလာြခင်ဵ (ကကိမ်) ၁၁ ၁၂ ၁၂ ၅ ၅ ၁ ၆ 

၈။ ေဆာင်ဵခိုငှက်မျာဵေလဴလာြခင်ဵ (ကကိမ်) ၁ ၁ ၁ ၅ ၅ ၁ ၃ 

၉။ ပရေဆဵပင်မျာဵေလဴလာြခင်ဵနှငဴ်  
ြပုစုထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ (ကကိမ်) 

၁၂ ၁၂ ၁၂ ၅ ၅ ၁ ၆ 

၁၀။ သစ်ခွမျာဵ ြပုစုထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ (ကကိမ်) ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၄ ၄ ၁ ၄ 

၁၁။  ကက်ငှက်ေပု်ေကွဵ (H5N1)  
ေစာငဴ် ကည်ဴေလဴလာြခင်ဵ (ကကိမ်) 

- - - ၅ ၅ - - 

၁၂။ အပင်စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ (ကကိမ်) - - - - ၁၂ - - 

၁၃။ ထိန်ဵသိမ်ဵပညာေပဵြခင်ဵ  
(ပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵ) (ကကိမ်) 

၆ ၂ ၆ ၄ ၆ ၁၂ - 
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စဉ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၂၀၁၄-

၁၅ 
၂၀၁၅
-၁၆ 

၂၀၁၆-
၁၇ 

၂၀၁၇-
၁၈ 

၂၀၁၈-
၁၉ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

လျာ 
ထာဵ 

ေဆာင် 
ရကွ်မှု 

 ပညာေပဵြပခန်ဵဖွင်ဴလှစ်ြပသြခင်ဵ ေန့စဉ် 

 ဝန်ထမ်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှငဴ်ေင်ြခင်ဵ 
ဆိုင်ရာသင်ေန်ဵေပဵြခင်ဵ 

- - - - ၄ - - 

 လက်ကမ်ဵစာေစာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵ (ခ)ု - - - - - ၁၀၀၀ - 

 စွမ်ဵအာဵြမှငဴ်မီဵဖိုြဖန့်ေဝြခင်ဵ (လဳုဵ) - - - - - ၁၂၀ - 

 အေဆာက်အဦြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 
(လဳုဵ) 

- ၁ ၁ ၃ ၂ - - 

၃၅။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်ရှိ ဝန်ထမ်ဵအမျာဵစုမျာဵ ေေသခဳမျာဵြဖစ်ပပီဵ ဥယျာဉ်စေင်ဖွဲ့စည်ဵ 

ခဲဴစဉ်ကပင် ေေသခဳမျာဵမှ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်လာေစရန်နှင်ဴ အလုပ်အကိုင်အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ 

ဖန်ေီဵေပဵနုိင်ရန်အေွက် ခန့်အပ်ထာဵခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ဥယျာဉ်ရှိ ကွင်ဵဆင်ဵဝန်ထမ်ဵ 

အမျာဵစုမှာ အသက် (၅၅) နှစ်ပေ်ဝန်ဵကျင်ရှိသူမျာဵြဖစ်ပပီဵ ထိေရာက်ေသာ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန်အေွက် ေက္ကသုိလ်ဘွဲ့ရ ေေသခဳမျာဵအာဵ ဦဵစာဵေပဵခန့်အပ် 

ရန် လိအုပ်ပါသည်။ ဥယျာဉ်ရှိ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ သဘာဝသယဳဇာေဆုိင်ရာ ဆန်ဵစစ် 

အကဲြဖေ်ြခင်ဵ၊ ြပည်သူလထူုအာဵ အသိပညာေပဵြခင်ဵနှငဴ် သိြမင်နိုဵ ကာဵမှုြမှငဴ်ေင်ြခင်ဵ၊ 

အဓိကမျ ိုဵစိေ်မျာဵအာဵ ေစာင်ဴ ကညဴေ်လဴလာမှေ်ေမ်ဵေင်ြခင်ဵ၊ ကွင်ဵဆင်ဵပစ္စည်ဵ  အသဳုဵြပု 

ြခင်ဵ၊ နည်ဵပညာနှငဴ် သေင်ဵအချက်အလက်အသဳုဵြပုြခင်ဵဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴေင် 

ရန်အေွက် ပုဳမှန်သင်ေန်ဵမျာဵ ပုိ္ဓချေပဵရန် လိအုပ်ပါသည်။ 

၃.၆ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵအေြခအေန 

၃.၆.၁ အသက်ေမွဵမှု 

၃၆။ အနီဵပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာ (၄၄) ရွာရှိ ေေသခဳအမျာဵစုမှာ ေောင်သူမျာဵြဖစ် ကပပီဵ 

ေြမပဲ၊ နှမ်ဵ၊ ပဲစဉ်ဵငုဳ၊ ေြပာင်ဵ၊ ေန ကာနှငဴ် မန်ကျည်ဵပင်မျာဵ အမျာဵဆဳုဵစုိက်ပျ ိုဵ ကပါသည်။ 

ေေသခဳအမျာဵစုမှာ ယာစိုက်ပျ ိုဵေရဵလုိအပ်ချက်အေွက် နွာဵေမွဵြမူေရဵကုိ အဓိက လုပ်ကိုင် 

 ကပပီဵ အသာဵစာဵရန်နှငဴ် ေရာင်ဵချရန်အေွက်  ကက်၊ ဝက်၊ သုိဵ၊ ဆိေ်ေို္ဓကို ေစ်နိုင်ေစ်ပိုင် 

ေမွဵြမူ ကပါသည်။ သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ေပါမျာဵသညဴ် ပုပ္ပါဵေောင်၏ အေရှ့ဘက်ြခမ်ဵရိှ 

ေကျဵရွာမျာဵသညဴ် ငှက်ေပျာ၊ နဂါဵေမာက်၊ သရက်၊ သီဟုိဠ်၊ မာလကာ၊  သဇာေို္ဓကုိ 

စီဵပွာဵြဖစ်စိုက်ပျ ိုဵ ကပပီဵ ေကျဵရွာမျာဵမှ ထွက်ရှိသညဴ် ေေသထွက်သီဵနဳှ ထွက်ကုန်မျာဵကို 

ေကျာက်ပန်ဵေောင်ပမို့သုိ္ဓ အဓိကေင်ပို္ဓေရာင်ဵချ ကပပီဵ ေစျဵကွက် ဝယ်လို အာဵမျာဵြပာဵသညဴ် 

နဂါဵေမာက်၊ မာလကာနှငဴ်  သဇာေို္ဓကို ရန်ကုန်ပမို့သုိ္ဓ ေင်ပို္ဓေရာင်ဵချ က ပါသည်။ 
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ဥယျာဉ်ခခဳသီဵနှဳစိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵေွင် ေစျဵကွက်ဆုိင်ရာလိအုပ်မှု မျာဵစွာရှိေန 

ေသဵေသာ်လည်ဵ ဝင်ေငွေကာင်ဵမွန်မှုေ ကာငဴ် ေေသခဳအမျာဵစုလပု်ကိုင် ေဆာင်ရွက် ကေသာ 

လုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါသည်။ လူဦဵေရေိုဵပွာဵလာမှုနှငဴ်အေူ ေြမယာလိအုပ်ချက်မျာဵြပာဵလာမှု 

ေ ကာငဴ် ကကိုဵြပင်ကာကွယ်ေောအေွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် ေြမေနရာကုိ 

ေကျာ်လနွ် ၍ အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအေွင်ဵပုိင်ဵအထိ ေိုဵချဲ့စိုက်ပျ ိုဵလာ ကပါသည်။ 

၃၇။ ကိုယ်ပိုင်ေြမယာပိုင်ဆုိင်မှု မရှိသူမျာဵမှာ စုိက်ပျ ိုဵရိပ်သမိ်ဵချနိ်မျာဵေွင် လက်ခစာဵ၊ 

အငှာဵလိကု်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ အသက်ေမွဵ ကပါသည်။ အြခာဵအသက်ေမွဵမှုအေနြဖငဴ် ပုပ္ပါဵ 

ေောင်ကလပ်သုိ္ဓလာေရာက်လည်ပေ် ကေသာ ြပည်ေွင်ဵ/ြပည်ပခရီဵသွာဵမျာဵအာဵ ေေသ 

ထွက်သီဵနဳှမျာဵေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ စကာဵဝါပန်ဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ စကာဵဝါပန်ဵပါရိှေသာ 

အလှဆင်ပုလင်ဵမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ပရေဆဵနှငဴ် ေဆဵြမစ်စဳုမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ငှက်ေပျာသီဵ 

ေ ကာ်နှငဴ် ကေွေ်ယုိေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ပျ ိုဵပင် (စကာဵဝါ၊ နဂါဵေမာက်၊ မာလကာ၊ စန္ဒကူဵ) 

ေရာင်ဵချြခင်ဵမျာဵြဖငဴ် အသက်ေမွဵ ကပါသည်။ 

၃.၆.၂ ပညာေရဵ 

၃၈။ ဥယျာဉ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေကျဵရွာ (၄၄) ရွာအနက် (၄၁) ရွာေွင် အေြခခဳ ပညာေကျာင်ဵမျာဵ 

ရှိပါသည်။ ေောဇေချာင်၊ ကဳဇာေ်ကုန်ဵ၊ လည်ကျင်ဵေကာင်ဵေကျဵရွာမျာဵသည် ေကျာင်ဵ 

ရှိသညဴ ် ရွာမျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေနသြဖင်ဴ သီဵြခာဵေကျာင်ဵ မရှိြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ အေြခခဳပညာ 

ေကျာင်ဵစုစုေပါင်ဵ (၄၂) ေကျာင်ဵရိှပပီဵ မူလေန်ဵ (၂၅) ေကျာင်ဵ၊ မူလန်ွေကျာင်ဵ (၈) ေကျာင်ဵ ၊ 

အလယ်ေန်ဵ (၅) ေကျာင်ဵနှငဴ် အထက်ေန်ဵ (၁)ေကျာင်ဵ၊ အထက်ေန်ဵခွဲ (၂) ေကျာင်ဵနှင်ဴ 

ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ ပညာေရဵ စာသင်ေကျာင်ဵ (၁) ေကျာင်ဵေုိ္ဓြဖစ်ပါသည်။ အထက်ေန်ဵ 

ေကျာင်ဵသည် ပုပ္ပါဵရွာေွင်ရှိ၍ အထက်ေန်ဵေကျာင်ဵခဲွ (၂) ေကျာင်ဵမှာ ေြမာက်ေောနှငဴ် 

နေ်လည်ကန်ေကျဵရွာေို္ဓေွင် ရှိပါသည်။ စာသင်ေကျာင်ဵရှိေသာ ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၄၁) ရွာ 

ေွင်  ဆရာ/ဆရာမအေရအေွက်အာဵြဖင်ဴ ေကျာင်ဵအပု်ဆရာ/ဆရာမကကီဵ (၃၈) ဦဵ ၊ 

အထက်ေန်ဵြပ (၁၈) ဦဵ ၊ အလယ်ေန်ဵြပ (၁၀၀) ဦဵ၊ မူလေန်ဵြပ (၁၃၅) ဦဵ ရှိပါသည်။  

၃.၆.၃ ကျန်ဵမာေရဵ 

၃၉။ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုအေနြဖင်ဴ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန (၉) ခုရှိပပီဵ ပုပ္ပါဵ၊ 

နေ်လည်ကန်၊ ေကျာက်ေဳခါဵ၊ ဆည်ေပါက်၊ ဘုိေဲ၊ ေကျာက်ပုဳေြမာက်၊ လဲဂွ၊ ေညာင်ြဖူပင် 

နှင်ဴ ေေါင်ဵလည်ေကျဵရွာမျာဵေွင် ေည်ရှိပါသည်။ ေကျဵရွာအမျာဵစုေွင် သာဵဖွာဵဆရာမ ရှိပပီဵ 

ေကျဵရွာအချ ို့ေွင် ကျန်ဵမာေရဵမှူဵနှင်ဴ လက်ေထာက်မျာဵရိှပါသည်။ အေရဵေပ္ဒကုသ 

မှုမျာဵအေွက် ေကျာက်ပန်ဵေောင်ဵပမို့သုိ္ဓ သွာဵေရာက်ကုသရပါသည်။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် 
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သည ်ေဆဵေပါင်ဵခသည်ဴ ေဆဵဖက်ဝင်အပင်မျာဵ ေပါက် ေရာက်သြဖငဴ် ရွာသာဵ အမျာဵစုသည် 

ြမန်မာေဴိုင်ဵရင်ဵေဆဵမျာဵကုိ အာဵြပုေ ကာင်ဵေေွ့ ရိှရပါသည်။ အမျာဵသဳုဵေဆဵမှာ ေဏ်ေ က 

ေဆဵ နှင်ဴ အစာေ ကေဆဵမျာဵ ြဖစ်သည်။ 

၃.၆.၄  ကိုဵကွယ်ယဳု ကည်မှု 

၄၀။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်ဝန်ဵကျင်ေွင် ေနထိငု်သူေေသခဳမျာဵသည် ြမန်မာလူမျ ိုဵမျာဵ 

ြဖစ် ကပပီဵ ဗုေ္ဓဘာသာကို ကုိဵကွယ် ကသူမျာဵ ြဖစ် ကပါသည်။ လူမျ ိုဵြခာဵ၊ အြခာဵဘာသာ 

ကိုဵကွယ်သူ မရိှပါ။ လည်ကျင်ဵေကာင်ဵေကျဵရွာမှအပ ေကျဵရွာေိုင်ဵေွင် ဘုန်ဵေော်ကကီဵ 

ေကျာင်ဵမျာဵ ရှိ ကပါသည်။ 

၃.၆.၅ လျှေပ်စစ်မီဵရရိှမှုနှငဴ် ထင်ဵသဳုဵစဲွမှု 

၄၁။ ပပု္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေကျဵရွာ (၄၄) ရွာေွင် စွမ်ဵအင်ရရိှရန်အေွက် 

လျှေပ်စစ်၊ ဆုိလာ၊ မီဵစက်၊ ဖေယာင်ဵေိုင်၊ ဘက်ထရီနှင်ဴ မီဵခွက်ေို္ဓကို သဳုဵစွဲ ကပပီဵ ဆုိလာ သဳုဵစဲွ 

မှုသည် အမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပပီဵ (၄၉) ရာခိုင်နှုန်ဵခန့်ရိှပါသည်။ လျှေပ်စစ်သဳုဵစဲွမှုသည် ေုေိယအမျာဵ 

ဆဳုဵြဖစ်ပပီဵ (၃၅) ရာခိုင်နှုန်ဵခန့် ရှိပါသည်။  

၄၂။ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု စီမဳချက်ေရဵဆဲွစဉ်ကာလေွင် ဥယျာဉ်အေနာက်ြခမ်ဵရိှ ေကျဵရွာ 

(၁၈) ရွာသာ လျှေပ်စစ်မီဵရရိှပပီဵ ကျန် (၂၆) ရွာသည ် လျှေပ်စစ်မီဵ မရရှိေသဵပါ။ လျှေပ်စစ်မီဵ 

ရရှိပပီဵေသာ အချ ို့ေကျဵရွာမျာဵေွင်ပင် လျှေပ်စစ်မီဵသွယ်ေန်ဵရန် ေငွေ ကဵမလုေဳလာက်၍ 

လျှေပ်စစ်မီဵမသဳုဵစွဲနုိင်ေသာ အမိ်ေြခမျာဵလည်ဵ ရှိေနပါသည်။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် အေရှ့ဘက် 

ြခမ်ဵရိှ နေ်လည်ကန်၊ ေလျှော်ေော၊ ဆည်နှင်ဴ စီဵမေကျဵရွာမျာဵသည် လူဦဵေရမျာဵြပာဵပပီဵ 

လျှေပ်စစ်မီဵမရရှိေသဵသညဴအ်ေွက် ထင်ဵေလာင်စာရရိှေရဵ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အေပ္ဒေွင် 

မှီခိုေနရပါသည်။ လျှေပ်စစ်မီဵရရှိပပီဵ ေကျဵရွာမျာဵနှငဴ ် မရရိှေသဵေသာ ေကျဵရွာမျာဵစာရင်ဵနှငဴ် 

ရွာမျာဵ၏ အကွာအေဝဵအာဵ ပုဳ (၆) ေွင ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 
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ပုဳ-၆။  ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵနှင်ဴ လျှေပ်စစ်မီဵရရိှပပီဵ ေကျဵရွာမျာဵနှင်ဴ မရရှိေသဵေသာ 

ေကျဵရွာမျာဵြပေြမပဳု  
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၃.၆.၆ အမိ်ယာပိုင်ဆုိင်မှု 

၄၃။ စာရင်ဵေကာက်ယူထာဵေသာ မှေ်ေမ်ဵမျာဵအရ ေကျဵလက်ေေသခဳ အာဵလုဳဵ လိလုိုပင် 

ကိုယ်ပိုင်ေနအမိ်၊ ခခဳဝင်ဵကိုယ်စီရိှ ကပပီဵ ခခဳပိုင်မရိှသူ အလွန်နည်ဵပါဵပါသည်။ ေကျဵရွာ 

ေနအမိ်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵေွင် သစ်သာဵ/ ပျဉ်ခင်ဵ/ သွပ်မိုဵြဖင်ဴ ေနထိင်ုသူမျာဵမှာ အမျာဵဆဳုဵ 

ြဖစ်ပပီဵ (၆၈၉) အမိ်ေထာင်စု ရှိပါသည်။ ေုေိယအမျာဵဆဳုဵမှာ ဝါဵ/ပျဉ်ခင်ဵ/ သွပ်မိုဵြဖင်ဴ 

ေနထိငု်သူမျာဵြဖစ်ပပီဵ (၅၅၆) အမိ်ေထာင်စုရိှပါသည်။ ေေိယ အမျာဵဆဳုဵမှာ အေု်/ ပျဉ်ခင်ဵ/ 

သွပ်မိုဵြဖင်ဴ ေနထိငု်သူမျာဵြဖစ်ပပီဵ (၂၅၅) အမိ်ေထာင်စုရှိပါသည်။ ေနအမိ်အမျ ိုဵအစာဵ စာရင်ဵ 

အာဵ ပု ဳ(၇) ေွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

 
ပုဳ-၇ ။ ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၄၄) ရွာမှ စစ်ေမ်ဵေကာက် ေြဖဆုိသူမျာဵ၏ အမိ်အမျ ိုဵ အစာဵြပေြမပဳု 

၃.၆.၇ ဥယျာဉ်အေပ္ဒ သယဳဇာေအေွက် မှီခိုေနရမှု 

၄၄။ ပုပ္ပါဵေောင်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေကျဵရွာမျာဵသည် ဥယျာဉ်အေွင်ဵပုိင်ဵနှင်ဴ ကကိုဵြပင် ကာကွယ် 

ေောအေွင်ဵမှ အေသဵစာဵသစ်ေောထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ထုေယူ်သဳုဵစွဲမှုမျာဵ ြပုလုပ် ကပါ 

သည်။ ေနအမိ်သဳုဵလိုအပ်ချက်မျာဵအေွက် ေိုင်၊ ေမျှော၊ ဝါဵနှငဴ် ထင်ဵေုိ္ဓကို ထုေယူ်သဳုဵစွဲ 

 ကပါသည်။ ေောင်ကလပ်၊ သဳဘုိ အလယ်ရွာနှငဴ် သဳဘိုေချာင်ဵဖျာဵေကျဵရွာေို္ဓမှာ သဘာဝ 

ေဆဵဖက်ဝင်အပင်မျာဵကို ေူဵေဖာ်ထေု်ယူပပီဵ ေောင်ကလပ်ရိှ ဘုရာဵေစာင်ဵေန်ဵမျာဵေွင် 

ေဆဵဖက်ဝင်အပင်မျာဵသာမက ေကျာက်ခေလာက်ဟုေခ္ဒသညဴ် ေကျာက်ေုဳဵငယ်မျာဵ ရှာေဖွ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖင်ဴ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵြပု ကပါသည်။ အေသဵစာဵသစ်ေောထွက်ပစ္စည်ဵ  

မျာဵ ြဖစ်သညဴ် မှို၊ မျှေစ်၊ အင်ဥ၊ အင်ဖက်၊ သက်ကယ်၊ ေောထန်ဵဥေို္ဓကို ရာသီေပ္ဒချနိ်ေွင် 

မိသာဵစုသဳုဵစဲွရန် ရှာေဖွေူဵယူ ကပါသည်။ 
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၃.၆.၈ ေေသခဳမျာဵ၏ ဥယျာဉ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ သိြမင်မှုနှင်ဴ သေဘာထာဵ 

၄၅။ ဥယျာဉ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴပေ်သက်၍ သိရှိမှု၊ သေဘာထာဵအြမင်မျာဵနှင်ဴ ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေနမျာဵအာဵ သိရှိနိုင်ရန်အေွက် အနီဵပေ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေကျဵရွာ (၄၄) 

ရွာမှ ေေသခဳ (၁၄၇၈) ဦဵအာဵ ေမဵြမန်ဵခဲဴပါသည်။       

၄၆။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်ပေ်သက်၍ ေေသခဳေို္ဓ၏ သိရှိမှုအာဵ သဳုဵသပ် 

နိုင်ရန်အေွက် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵရည်ရွယ်ချက်နှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ၊ ကာကွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵဆုိင်ရာ ဥပေေမျာဵအေပ္ဒ သိရှိမှုစသည်အဴချက်မျာဵကုိ အေြခခဳကာ အသက်အရွယ် 

အပိုင်ဵအြခာဵနှင်ဴ ကျာဵ/မေို္ဓ၏ သိြမင်နာဵလည်ြခင်ဵမျာဵအာဵ သဳုဵသပ်ခဲဴရာ ေမဵြမန်ဵခဲဴသူ (၈၀) 

ရာခိုင်နှုန်ဵေကျာ်သည် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵရည်ရွယ်ချက်နှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵအာဵ ေကာင်ဵစွာ 

နာဵလည် ကပပီဵ ကာကွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ ဥပေေမျာဵအေပ္ဒေွင် သိနာဵလည်မှု 

အာဵနည်ဵေ ကာင်ဵ ေေွ့ ရိှရပါသည်။ 

၄၇။ ေေသခဳမျာဵ၏ ဥယျာဉ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်ပေ်သက်၍ သိရှိမှုမျာဵအာဵ ပုဳ (၈) ၊ (၉) နှငဴ် 

(၁၀) ေို္ဓေွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

  
(က) အမျ ိုဵသာဵ     (ခ) အမျ ိုဵသမီဵ 

ပုဳ-၈။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် ထိန်ဵသိမ်ဵရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်အေပ္ဒ ေေသခဳမျာဵ၏ 

ဗဟုသုေရှိမှုအေြခအေန 
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        (က)အမျ ိုဵသာဵ         (ခ)အမျ ိုဵသမီဵ 

ပုဳ-၉။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပ္ဒ ေေသခဳမျာဵ၏ ဗဟုသုေ ရှိမှု 

အေြခအေန 

  
(က) အမျ ိုဵသာဵ        (ခ) အမျ ိုဵသမီဵ 

ပုဳ-၁၀။  ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေေအေပ္ဒ ေေသခဳမျာဵ၏ ဗဟုသုေရှိမှု 

အေြခအေန 

၄၈။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်ပေ်သက်၍ ေေသခဳမျာဵ၏ သေဘာထာဵမျာဵ 

အာဵ ဆန်ဵစစ်ရာေွင် ဥယျာဉ်ထနိ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ေေသခဳမျာဵအေပ္ဒေွင် ေအာက်ပါ 

ဆုိဵကျ ိုဵမျာဵရိှသည်ဟု ယူဆထာဵ ကပါသည် - 

 ငှက်ေပျာစိုက်ခင်ဵမျာဵ ေရွ့ေြပာင်ဵခဳရြခင်ဵ၊ 

 ေောင်ယာေိုဵချဲ့လုပ်ကိုင်ခွင်ဴမရရိှြခင်ဵ၊ 

 ထင်ဵထုေယူ်ခွင်ဴမရရိှြခင်ဵ၊ 

 ေြမယာဆဳုဵရှုဳဵြခင်ဵ၊ 

 ေောမီဵေလာင်ြခင်ဵ၊ 

 မီဵေောင်ေပါက်ကဲွမည်ဟု စုိဵရိမ်ေနရြခင်ဵ၊ 

 အေသဵစာဵသစ်ေောထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ေလျာဴနည်ဵလာြခင်ဵ။ 
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၄၉။ ဥယျာဉ်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေွင် ေေသခဳမျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှု အာဵနည်ဵ 

ေ ကာင်ဵ ေေွ့ ရိှရပါသည်။ အမျ ိုဵသာဵနှငဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၏ အသက်အရွယ် အပိုင်ဵအြခာဵ 

အလုိက် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုအေြခအေနအာဵ ပုဳ (၁၁) နှငဴ် (၁၂) ေွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

         
ပုဳ-၁၁။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေွင် အမျ ိုဵသာဵမျာဵ အသက်အရွယ်အလိကု် ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေန 

     
ပုဳ-၁၂။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေွင် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ အသက်အရွယ်အလိကု် ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေန 

၅၀။ ေေသခဳမျာဵ၏ သေဘာထာဵမျာဵအာဵ ေမဵြမန်ဵရာေွင် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵေွင် 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်လို ကေ ကာင်ဵ သိရှိရပါသည် - 

 သစ်ပင်စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵ၊ 

 သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ 

 ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာအသိပညာေပဵေဟာေြပာပွဲမျာဵေွင် ပါဝင်ြခင်ဵ၊ 
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 ေောမီဵကာကွယ်ြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵေွင် လုပ်အာဵေပဵြခင်ဵ၊ 

 သစ်ခုေ်မှုောဵဆီဵေရဵ စည်ဵရဳုဵလှုဳေဆာ်ြခင်ဵ၊ 

 ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ။ 

၃.၇ ခခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵ 

၅၁။ ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာမှုမျာဵ၊ ေကျဵရွာမျာဵေွင် စာရင်ဵေကာက်ယူမှုမျာဵ၊ ဥယျာဉ် 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ အေေွ့အကကုဳမျာဵနှင်ဴ ဥယျာဉ်၏ လက်ရှိအေြခအေနမျာဵအရ ဥယျာဉ်အေပ္ဒ 

ေွင် ကျေရာက်လျက်ရှိေသာ အဓိကပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵမှာ အေြခခဳစာဵဝေ်ေနေရဵ 

လိအုပ်ချက်ေ ကာင်ဴြဖစ်ပွာဵရြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ အြခာဵပခိမ်ဵေြခာက်မှုအေနြဖငဴ် ပုပ္ပါဵေောင်ကလပ်၌ 

ြပုလုပ်သည်ဴ ရုိဵရာယဉ်ေကျဵမှုပဲွေော် (အဘဘုိဵမင်ဵေခါင် ဂထူွက်ပွဲနှင်ဴ အမိ်ေွင်ဵ မင်ဵမဟာ 

ဂရီိနေ်ပဲွ) ကာလမျာဵေွင် စည်ဵကမ်ဵမဲဴအမှိုက်စွန့်ပစ်ြခင်ဵေ ကာငဴ်ြဖစ်သည်ဟု သဳုဵသပ်ရ 

ပါသည်။ 

၃.၇.၁  ထင်ဵနှင်ဴေမျာေိုင်ထေု်ယူြခင်ဵ 

၅၂။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေကျဵရွာ (၄၄) ရွာအနက် လျှေပ်စစ်မီဵမရရိှေသဵေသာ 

ေကျဵရွာ (၂၆) ရွာရှိပပီဵ ေကျဵရွာမျာဵမှ သဳုဵစွဲေနေသာ ထင်ဵအမျာဵစုမှာ ဥယျာဉ်မှ 

ရရှိြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ေခေ်မီလယ်ယာသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵ သဳုဵစွဲနိုင်ြခင်ဵမရိှေသာေ ကာင်ဴ 

လယ်ယာသဳုဵကိရိယာမျာဵ ြပုလုပ်ရန်အေွက် ဥယျာဉ်မှသစ်ကုိသာ အဓိက ထုေယူ် ကပါ 

သည်။ ထို္ဓအြပင် ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုပွဲေော်ကာလမျာဵနှင်ဴ အလှူမဂေလာပွဲမျာဵအေွက် မဏ္ဍပ် 

ေဆာက်လပု်ရာေွင် ဥယျာဉ်မှ ေမျာေိုင်မျာဵ ထုေယူ် ကပါသည်။ အမိ်ေြခ အေရအေွက် 

အနည်ဵအမျာဵေပ္ဒမူေည်၍ ေစ်နှစ်လျှေင် (၈) ကကိမ်မှ (၁၀) ကကိမ်အထ ိ မဏ္ဍပ် ေဆာက်လပု် 

 ကပါသည်။ 

၃.၇.၂  စည်ဵကမ်ဵမဲဴအမှိုက်စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 

၅၃။ ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုပွဲေော်ကာလမျာဵေွင် ပလပ်စေစ်အမှိုက်မျာဵ ၊ ငှက်ေပျာပွဲ/ အနု်ဵပဲွ 

မျာဵမှ ထွက်ရှိသည်ပဴစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴ အမိ်သာအညစ်အေ ကဵမျာဵအာဵ ေောင်ဇင်ဵေချာင်ဵ 

အေွင်ဵသုိ္ဓ စွန့်ပစ် ကပါသည်။ ဥယျာဉ်နှင်ဴ ပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵသုိ္ဓ ဆက်သွယ်သညဴ် 

လမ်ဵေေလျှောက်ရှ ိ ေနရာအချ ို့ေွင် ေကျဵရွာမျာဵ၏ ဥယျာဉ်ခခဳထကွ်သစ်သီဵမျာဵအာဵ ပိုဵ 

မကုိက်ေစရန် ထုပ်ပိုဵထာဵေသာ စက္ကူအိေ်နှင်ဴ ပလပ်စေစ်အိေ်မျာဵ စည်ဵကမ်ဵမဲဴ စွန့်ပစ် 

 ကပါသည်။  ကက်ေမာက်ေောင်ဆည်အထက်ပိုင်ဵရှိ ေကျဵရွာမျာဵ၏ သီဵနှဳစုိက်ခင်ဵမျာဵ 

အေွက် အသဳုဵြပုေသာ ဓာေ်ေြမ သဇာနှင်ဴ ပုိဵသေ်ေဆဵမျာဵ ေချာင်ဵအေွင်ဵစီဵဝင်ြခင်ဵ၊ 
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လူေနအမိ်မျာဵမှ အညစ်အေ ကဵစွန့်ပစ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေိရစ္ဆာန်စာဵကျက်ချြခင်ဵမျာဵေ ကာင်ဴ ဆည် 

အေွင်ဵ နှုန်ဵပုိ္ဓချမှုမျာဵြပာဵလာြခင်ဵနှင်ဴ ေရညစ်ညမ်ဵြခင်ဵမျာဵြဖစ်ေပ္ဒေစပါသည်။  

၃.၇.၃  ေြမယာကျူဵေကျာ်ြခင်ဵ 

၅၄။ ဥယျာဉ်အေွင်ဵ သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ ေိုဵချဲ့ေဆာက်လပု်ရန်နှင်ဴ သီဵနဳှ 

စိုက်ပျ ိုဵရန်အေွက် ေြမယာကျူဵေကျာ် ကပါသည်။ လက်ရှိကာလေွင် ဥယျာဉ်၏ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ေရဵနယ်ေြမအေွင်ဵ ဘုရာဵဆင်ဵေုေော်၊ ေစေီနှင်ဴ ရုပ်ေု စုစုေပါင်ဵ (၇) ခုနှင်ဴ ေန်ေဆာင်ဵ 

(၂) ခု ေဆာက်လပု်ထာဵပပီဵ ထပ်မဳေိုဵချဲ့ေဆာက်လပု်ြခင်ဵမြပုရန် ောဵြမစ်ထာဵပါသည်။ 

ကကိုဵြပင်ကာကွယ်ေောဧရိယာေွင် စုိက်ပျ ိုဵေြမကျဉ်ဵေြမာင်ဵလာြခင်ဵ၊ လူဦဵေရေုိဵပွာဵလာမှု 

နှငဴ်အေူ ေြမယာလိအုပ်ချက် မျာဵြပာဵလာြခင်ဵမျာဵေ ကာငဴ် ဥယျာဉ်အေွင်ဵပုိင်ဵအထိ သီဵနှဳ 

မျာဵ ေိုဵချဲ့စုိက်ပျ ိုဵ ကပါသည်။  

၃.၇.၄  ေောမီဵေလာင်ြခင်ဵ 

၅၅။ ဥယျာဉ်အေွင်ဵ ြဖေ်သန်ဵသွာဵလာရာေွင် ြဖစ်ပွာဵေသာ ေပါဴဆမီဵနှငဴ် အမာခဳထိန်ဵ 

သိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအနီဵရိှ ဥယျာဉ်ခခဳနှင်ဴ ယာေြမမျာဵ ြပုြပင်ရန် မီဵရှို့ြခင်ဵမျာဵေ ကာငဴ် ေောမီဵ 

ေလာင်ြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်ပွာဵပါသည်။ 

၃.၇.၅  ပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

၅၆။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအေွင်ဵရှိ သဘာဝေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ သက်ေရာက်လျှေက် 

ရှိေသာ ပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵကုိ စဳနှုန်ဵသဳုဵမျ ိုဵ ြဖစ်သညဴဧ်ရိယာ (မျ ိုဵစိေ် သုိ္ဓမဟုေ် ကျက်စာဵ 

ရာေနရာအေပ္ဒ သက်ေရာက်ေနမှုမျာဵ) ၊  ြပင်ဵထန်မှု (သက်ေရာက်ေသာ ထိခိက်ုမှု အနည်ဵ 

အမျာဵ) နှင်ဴ အေရဵေပ္ဒေဆာင်ရွက်ရန် လိအုပ်မှုေို္ဓအာဵ အေြခခဳ၍ ဥယျာဉ်အေပ္ဒေွင် ပခိမ်ဵ 

ေြခာက်လျက်ရှိေသာ သက်ေရာက်မှုအဆင်ဴအာဵ ေအာက်ပါအေိငု်ဵ ေွက်ချက်ထာဵပပီဵ 

ေွက်ချက်မှုရလေ်မျာဵအာဵ ဇယာဵ (၆) ေွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည် -  

ဧရိယာရမှေ် + ြပင်ဵထန်မှုရမှေ် + အေရဵေပ္ဒေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေနရမှေ် = 

သက်ေရာက်မှုအဆငဴ်  

 နိမ်ဴ            (၀-၂) မှေ်။ 

 လေ ်           (၃-၅) မှေ်။ 

 ြမင်ဴ  (၆-၇) မှေ်။ 

 အလွန်ြမင်ဴ  (၈-၉) မှေ်။ 
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ဇယာဵ-၆။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအေွင်ဵရိှ သဘာဝေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ သက်ေရာက် 

လျှေက်ရှိေသာ ပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵ 

စဉ် သယဳဇာတပျက်စီဵမှု 
ခခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵ 

ြဖစ်ေပါ်ေနမှု 
မျာဵနှငဴ်ေနရာ 

ဧရိယာ 
ရမှတ် 

ြပင်ဵထန်
မှု ရမှတ် 

အေရဵေပါ် 
ေဆာင်ရွက် 

ရန်လုိအပ်မှု 

သက ်
ေရာက်မှု 

အဆင်ဴ 

သက် 
ေရာက်မှု 

နှုန်ဵ 

၁။ 
  
  

သစ်ေောမျာဵ 
ခုေ်ယူြခင်ဵ 
 
  

ချက်ြပုေ်စာဵ ေသာက် 
ရန်ထင်ဵ၊ ေလာင်စာ 
အသဳုဵြပုရြခင်ဵ၊ 

၃ ၂ ၂ ၇ ြမင်ဴ 

လယ်ယာသဳုဵကိရိယာ

မျာဵ ထုေ်လုပ်ြခင်ဵ၊ 
ေနအိမ်နှငဴ် 

အလှူမဂေလာပဲွမျာဵအ
ေွက် ေုိင်ေမျာ 
ထုေ်ယူြခင်ဵ 

၂။ 

  
  

စည်ဵကမ်ဵမဴဲ အမှိုက ်

စွန့်ပစ်ြခင်ဵ 
  

ဥယျာဉ်မှ ေလျာ်ေော 

ေကျဵရွာသွာဵလမ်ဵ 
ေစ်ေလျှောက် 

၃ ၂ ၂ ၇ ြမင်ဴ 

ေောင်ကလပ်ေကျဵရွာ
အနီဵ 

၁ ၃ ၃ ၇ ြမင်ဴ 

 ကက်ေမာက်ေောင်
ဆည်၊ေောင်ဇင်ဵ 

ေချာင်ဵ၊ ေကျာက်ပဳု 
ေချာင်ဵနှငဴ် နီဵေသာ 
ေကျဵရွာမျာဵ 

၃ ၁ ၂ ၆ ြမင်ဴ 

 ၃။ 
  

  

ေြမယာကျူဵေကျာ် 
ြခင်ဵ 

  
  

 ကက်ေမာက်ေောင် 
ေယာဂီေကျာင်ဵ 

(ေမာင်ေော် ေရထွက် 
အထက်၊ ဘုေ်ေုိင် 
အမှေ် (၅၅၁) အနီဵ) 

၁ ၂ ၂ ၅ လေ် 

သာသနိက အေဆာက် 
အအဳု ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵ 
(သစ်ဆိမဴ်ပင် ေောရ) 

၁ ၂ ၂ ၅ လေ် 

ေရဆူစခန်ဵအနီဵ 
ေြမယာကျူဵေကျာ် 
ြခင်ဵ 

၁ ၂ ၂ ၅ လေ် 

ဝက်မေထာက်ေကျဵရွာ
အနီဵယာေြမ ေည်ရိှ 
ေနြခင်ဵ 

၁ ၂ ၂ ၅ လေ် 
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စဉ် သယဳဇာတပျက်စီဵမှု 
ခခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵ 

ြဖစ်ေပါ်ေနမှု 
မျာဵနှငဴ်ေနရာ 

ဧရိယာ 
ရမှတ် 

ြပင်ဵထန်
မှု ရမှတ် 

အေရဵေပါ် 
ေဆာင်ရွက် 
ရန်လုိအပ်မှု 

သက ်
ေရာက်မှု 
အဆင်ဴ 

သက် 
ေရာက်မှု 

နှုန်ဵ 

၄။ သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ် 
ကျေရာက်ြခင်ဵ  

ေောင်ေပ္ဒေြမပပိုအုိင် 

ပပိုကျပျက်စီဵြခင်ဵ 
(ေဆဵမွန်ဵေောင် 
ေြမာက်ဘက်) 

၁ ၁ ၀ ၂ နိမ်ဴ 

၅။ ေောမီဵေလာင်ြခင်ဵ လူေုိ္ဓ၏ ေပါဴဆမှု 
ေ ကာင်ဴ ဥယျာဉ် 
ပေ်၀န်ဵကျင်နှင်ဴ 
ဆက်စပ်ေနရာမျာဵ 
မီဵေလာင်ြခင်ဵ 

၁ ၁ ၃ ၅ လေ် 

 

ဆန်ဵစစ်ချက်အရ ထင်ဵနှငဴ်ေမျာေိုင်ထေု်ယူြခင်ဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵမဲဴအမှိုက်စွန့်ပစ်ြခင်ဵေုိ္ဓသည် 

ဥယျာဉ်ေရရှညေ်ည်ေဳေဴရဵေွင် ပခိမ်ဵေြခာက်မှု ြမင်ဴမာဵေ ကာင်ဵ ေေွ့ ရှိရပါသည်။ 

အခန်ဵ ၄။ ဇုန်နယ်ေြမမျာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ 

၅၇။ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွနှင်ဴ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ 

ဆုိင်ရာ ဥပေေ၊(၂၀၁၈ ခုနှစ်) အရ “ေေသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေေသခဳြပည်သူမျာဵ၏ လူမှု 

စီဵပွာဵ ေိုဵေက်ေရဵ နှငဴ ် သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵေိုဵေက်ေရဵေို္ဓအေွက် 

လိအုပ်ပါက အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအာဵ ထိခိက်ုမှုမရှိေစဘဲ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

နယ်ေြမမျာဵ၏အေွင်ဵေွင်  ကာဵခဳနယ်ေြမ သေ်မှေ်ေပဵရမည်။ သေ်မှေ်ထာဵသညဴ် 

 ကာဵခဳနယ်ေြမေွင် ေေသခဳြပည်သူအစု အဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောလုပ်ငန်ဵ၊ ေေသခဳအေြခြပုခရီဵ 

သွာဵလုပ်ငန်ဵ နှငဴ် ေေသခဳမျာဵ စီမဳအုပ်ချုပ်သညဴ် အဏ္ဏဝါေရြပင်ဧရိယာအာဵ စီမဳအုပ်ချုပ် 

ြခင်ဵေုိ္ဓကို စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သေ်မှေ်၍ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ခွငဴ်ြပုေပဵ 

နိုင်သည်” ဟုပါရှိပါသည်။ 

၅၈။ သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမမျာဵ ေရရှညေ်ည်ေဳေဴစေရဵနှင်ဴ ေေသခဳြပည်သူမျာဵ၏ 

သယဳဇာေလိအုပ်ချက်မျာဵကုိ ြဖည်ဆဴည်ဵေပဵနုိင်ေရဵအေွက် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

နယ်ေြမမျာဵေွင်  ကာဵခဳနယ်ေြမမျာဵ သေ်မှေ်ြခင်ဵသည် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ လူမှုစီဵပွာဵ 

ဖွဳ့ပဖိုဵေိုဵေက်ေရဵကုိ ဟန်ချက်ညစွီာ လုပ်ေဆာင်နိုင်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅၉။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်ရှိ ေဂဟစနစ်၊ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵနှင်ဴ ယင်ဵေို္ဓ၏ ေနရင်ဵေေသ 

မျာဵကုိ ေရရှညေ်ည်ေဳစွဴာ ကာကွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵနုိင်ရန်၊ ဥယျာဉ်အေွင်ဵ ခွင်ဴြပုထာဵပပီဵ 
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ြဖစ်သည်ဴ ေြမအသဳုဵချမှုမျာဵကုိ ဥပေေနှင်ဴအညီြဖစ်ေစရန်၊ ေေသခဳြပည်သူမျာဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ကာကွယ်ြခင်ဵ၏ အကျ ိုဵအြမေ်မျာဵကုိ ခဳစာဵခွငဴ်ရရှိေစရန်နှငဴ် သယဳဇာေမျာဵအာဵ ေရရှည် 

ေည်ေဳစဴွာထုေယူ်သဳုဵစွဲခွင်ဴ ရရိှြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေွင် ေေသခဳမျာဵ 

ပါဝင်လာေစရန် ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အာဵ အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမနှင်ဴ  ကာဵခဳနယ်ေြမ 

ဟူ၍ ဇုန်နယ်ေြမပိုင်ဵြခာဵထာဵပါသည်။  ဇုန်နယ်ေြမ (၂) ခု ပိုင်ဵြခာဵထာဵပုဳအာဵ ပုဳ (၁၃) ေွင် 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၎င်ဵေို္ဓမှာ- 

(က) အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ    (၃၀၀၀၂.၁ ဧက) 
 အေရဵပါသည်ဴ ေရထွက်စမ်ဵမျာဵ၊ ကျက်စာဵနယ်ေြမမျာဵ၊ ေဆဵဘက်ဝင်အပင် 

မျာဵ၊ သုေေသနြပုလုပ်ရန်ေနရာမျာဵပါဝင်ပပီဵ ဧညဴသ်ည်မျာဵကို အချန်ိပိုင်ဵြဖင်ဴ 

သာ လာေရာက်ေလဴလာခွငဴ်ြပုပပီဵ ညအိပ်စခန်ဵချြခင်ဵ၊ အခိင်ုအမာအေဆာက် 
အဦ ေဆာက်လပု်ြခင်ဵကုိ ကန့်သေ်ထာဵပါမည်။ 

(ခ)   ကာဵခဳနယ်ေြမ (၁၇၆၀.၉ ဧက) 
   ကာဵခဳနယ်ေြမကို ေအာက်ပါဇုန်မျာဵ ထပ်မဳခွဲြခာဵထာဵပါသည်။ 

  (၁) သစ်ေောြပန်လည်ေည်ေထာင်ေရဵဇုန်။ 
 (၂) ဖွဳပဖိုဵေရဵဇုန် (ေင်ဝင်ဵထွန်ဵလက်ဖက်စုိက်ခင်ဵ ဧရိယာ)၊ (စန္ဒကူဵခင်ဵ 

သမင်ခခဳဧရိယာ)၊ (ဆက်သွယ်ေရဵောဝါေိုင်ဧရိယာ) ၊(ပုပ္ပါဵအဆငဴ်ြမငဴ် 
နာဵေနေဆာင်ဧရိယာ) 

(၃) သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵဇုန်(ေရငယ်၊ ငဝစမ်ဵ၊ ေောင်မကကီဵ ေက်  
လမ်ဵ၊ ေောင်ပေ်ကာဵလမ်ဵ) 

  (၄) သုေေသနဇုန် (ပညာေပဵ/ပရေဆဵဉယျာဉ်ခခဳ ဧရိယာ) 

၆၀။ ဇုန်နယ်ေြမပုိင်ဵြခာဵမှုနှင်ဴ ဇုန်နယ်ေြမအလုိက် ခွငဴ်ြပုသညဴလ်ုပ်ငန်ဵနှငဴ် ခွငဴ်မြပုသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ဇယာဵ (၇) ေွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 
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ဇယာဵ-၇။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်အေွင်ဵ ပိုင်ဵြခာဵထာဵသည်ဴ ဇုန်နယ်ေြမမျာဵအလုိက် ခွင်ဴြပု 

သညဴလ်ုပ်ငန်ဵနှငဴ် ခွငဴ်မြပုသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ဇုန်နယ်ေြမ ဧရယိာ 

(ဧက) 

ခွငဴ်ြပုသညဴ် လုပ်ငန်ဵ ခွငဴ်မြပုသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ 

 အဓိကမျ ိုဵစိေ်ြဖစ်သည်ဴ 

ေမျာက်မျက်ကွင်ဵြဖူ 

ကျက်စာဵရာေနရာြဖစ်ြခင်ဵ 

 အေရဵပါသညဴ် ေရထွက်စမ်ဵ 

မျာဵ ေည်ရှိြခင်ဵ 

 ေရေဝေရလဲဧရိယာြဖစ်ြခင်ဵ 

 အဖိုဵေန်ေဆဵဘက်အပင်မျာဵ 

ေပါက်ေရာက်ြခင်ဵ 

 ထိေရာက်စွာ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ကာကွယ်ြခင်ဵအာဵြဖငဴ် ဇီဝ 

မျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ ေပါမျာဵလာ 

နိုင်ြခင်ဵ 

 ေနရင်ဵေေသ ြပန်လည်ေည် 

ေထာင်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် ေနရာြဖစ် 

ြခင်ဵ 

၃၀၀၀၂.၁  သုေေသနလုပ်ငန်ဵ 

 ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵ 

 ထိခိကု်မှု နည်ဵပါဵ 

သညဴသ်ဘာဝအေြခခဳ 

ခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်ဵ 

 ပူဵေပါင်ဵစီမဳ အပု်ချုပ် 

ြခင်ဵ 

 အမဲလိကု်ြခင်ဵ 

 သစ်ခုေ်ြခင်ဵ 

 ေောမီဵရှို့ြခင်ဵ 

 အေြခချေနထိင်ုြခင်ဵ 

 သစ်ေောထွက် 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

စုေဆာင်ဵြခင်ဵ 

 စာဵကျက်ချြခင်ဵ 

 ခွငဴ်ြပုချက်မရှိဘဲ 

ဝင်ေရာက် 

လည်ပေ်ြခင်ဵ 

 အေဆာက်အဦမျာဵ 

ေဆာက်လပု်ြခင်ဵ 

ကကာဵခဳနယ်ေြမ 

သစ်ေတာြပန်လည်တည် 
ေထာင်ေရဵဇုန်။ 

 သစ်ေောအေန်ဵအစာဵ 

ကျဆင်ဵြခင်ဵနှငဴ် သစ်ေော 

ြပုန်ဵေီဵြခင်ဵအာဵ ေလျာဴချ 

နိုင်ေရဵ ေေသမျ ိုဵရင်ဵ သစ်ပင် 

မျာဵြဖငဴ် ကွက်လပ်ြဖညဴ် 

၁၇၆၀.၉၀  သုေေသနလုပ်ငန်ဵ 

 ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵ 

 ထိခိကု်မှု နည်ဵပါဵ 

သညဴသ်ဘာဝအေြခခဳ 

ခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်ဵ 

 ေေသခဳြပည်သူအစုအ

ဖွဲ့ပိုင် သစ်ေော 

 ကာကွယ်ထာဵသညဴ် 

ေောရိုင်ဵေိရစ္ဆာန် 

မျာဵကုိ အမဲလိကု် 

ြခင်ဵ 

 သစ်ခုေ်ြခင်ဵ 

 ေောမီဵရှို့ြခင်ဵ 

 အေြခချေနထိင်ုြခင်ဵ 

 ယာ/ဥယျာဉ်ခခဳ 
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ဇုန်နယ်ေြမ ဧရယိာ 

(ဧက) 

ခွငဴ်ြပုသညဴ် လုပ်ငန်ဵ ခွငဴ်မြပုသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

စိုက်ပျ ိုဵမညဴ်ေနရာြဖစ်ြခင်ဵ 

(၁၀၂၄ဧက) 

ဖွဳခဖိုဵေရဵဇုန် 

 ပုဂ္ဂလကိလက်ဖက်စုိက်ခင်ဵ 

ေည်ေထာင်ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ 

ေနရာြဖစ်ြခင်ဵ (၃၀၀ဧက) 

 သမင်ခခဳနှင်ဴ စန္ဒကူဵစိုက်ခင်ဵ 

(၁၇ဧက) ေည်ရှိြခင်ဵ 

 ဆက်သွယ်ေရဵောဝါေိုင်ဧရိ

ယာြဖစ်ြခင်ဵ (၀.၇၅ဧက) 

 ထူဵကုမ္ပဏီသို္ဓ အဆင်ဴြမငဴ် 

နာဵေနေဆာင်  

(Popa Mountain Resort)  

ေဆာက်လပု်ခွင်ဴေပဵထာဵ 

ေသာ ေနရာြဖစ်ြခင်ဵ/ 

(၁၅ဧက) 

သဘာဝအေြခခဳခရီဵ သာွဵ ဇုန်  

 သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵ 

ဧရိယာြဖစ်ြခင်ဵ(၄၀၂.၃၀ဧက) 

သုေတသနဇုန် 

 ပညာေပဵ/ပရေဆဵဉယျာဉ်ခခဳ 

ဧရိယာ ြဖစ်ြခင်ဵ (၁.၈၅ဧက) 

လုပ်ငန်ဵ 

 သီဵနှဳသစ်ေောေရာ

ေနှာ စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

 သစ်ေောထွက် 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ ေရရှည ်

ေည်ေဳသဴညဴ ် နည်ဵ 

ြဖင်ဴ ထုေယူ် ြခင်ဵ 

 ပူဵေပါင်ဵစီမဳ 

အပု်ချုပ်ြခင်ဵ 

စိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵ 

 စည်ဵကမ်ဵမဴဲ 

သစ်ေောထွက် 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

စုေဆာင်ဵြခင်ဵ 

 ဓာေုေဆဵဝါဵမျာဵ 

အလွန်အကျွ ဳ

သဳုဵစွဲြခင်ဵ 

 အေဆာက်အဦမျာဵ 

ေဆာက်လပု်ြခင်ဵ 
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ပုဳ-၁၃ ။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ ဇုန်နယ်ေြမခွဲြခာဵြခင်ဵြပေြမပဳု 
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အခန်ဵ ၅။ ေရရှညေ်မျှော်မှန်ဵချက် နှငဴ် ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵ 

၆၁။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်၏ မူလရည်ရွယ်ချက်မျာဵ ြပည်ဴမီရန်နှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ 

ေေသခဳမျာဵ လူမူဘဝဖဳွ့ပဖိုဵေရဵ ဟန်ချက်ညေီစရန် ဥယျာဉ်စီမဳအုပ်ချုပ်ြခင်ဵအေွက် ေရရှည ်

ေမျှော်မှန်ဵချက်နှငဴ် ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကုိ ေအာက်ပါအေုိင်ဵ ချမှေ်ခဲဴပါသည်။ 

၅.၁ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု စီမဳချက်၏ ေရရှညေ်မျှော်မှန်ဵချက် 

၆၂။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု စီမဳချက်၏ ေရရှည်ေမျှော်မှန်ဵချက်မှာ            

“သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵနယ်ေြမအာဵ ထိေရာက်စွာကာကွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ဇီဝမျ ိုဵစဳု 

မျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ သက်ရှိသက်မဲဴေို္ဓ၏ ေနရင်ဵေေသမျာဵ၊ ေဂဟစနစ်မျာဵ ေရရှညေ်ည်ေဳဴ 

ေကာင်ဵမွန်ေစပပီဵ ေေသခဳြပည်သူ၏ သာယာဝေြပာေရဵနှငဴ် အသက်ေမွဵမှုမျာဵကုိ အေထာက် 

အကူြပုေစရန်” ြဖစ်ပါသည်။ 

၅.၂ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု စီမဳချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ 

၆၃။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကုိ ဥယျာဉ်၏ 

ေန်ဖုိဵမျာဵ၊ ယင်ဵေန်ဖိုဵမျာဵ၏ လက်ရိှအေြခအေနနှင်ဴ ကျေရာက်ေနေသာ ပခိမ်ဵေြခာက် 

မှုမျာဵ၊ ပခိမ်ဵေြခာက်မှု ေလျာဴနည်ဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အေြခခဳ၍ 

အကျ ိုဵဆက်စပ်ပေ်သက်သူမျာဵနှငဴ် အကကဳြပုေဆွဵေနွဵ၍ ေဖာ်ထုေသ်ေ်မှေ်ခဲဴြခင်ဵ ြဖစ်ပါ 

သည်။ စီမဳအုပ်ချုပ်လပု်ကိုင်မှု၏ ေရရှညေ်မျှော်မှန်ဵချက် ြပညဴမ်ီရန် ချမှေ်ထာဵသညဴ ် အပု်ချုပ် 

လုပ်ကိုင်မှု စီမဳချက် ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအေိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(က)  အေရဵကကီဵသည်ဴ မျ ိုဵစိေ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ေမျာက်မျက်ကွင်ဵြဖူအပါအဝင် 

အြခာဵေသာ ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ ၎င်ဵေို္ဓ၏ ေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ 

ကာကွယ် ထိန်ဵသိမ်ဵရန်။ 

(ခ) အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ နှငဴ်   ကာဵခဳနယ်ေြမ ပိုင်ဵြခာဵ၍ စီမဳအုပ်ချုပ် 

လုပ်ကိုင်ြခင်ဵြဖင်ဴ ဥယျာဉ်နှင်ဴေေသခဳမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြခင်ဵအာဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

(ဂ) သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် ဇီဝမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကွဲဆုိင်ရာ သုေေသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

(ဃ) ေေသခဳမျာဵ၏ လူမူစီဵပွာဵေရဵကုိ ြမှင်ဴေင်ေပဵနုိင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵြဖင်ဴ ေေသခဳမျာဵ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်မှုကို ြမှင်ဴေင်ရန်၊ 
(င) သဘာဝဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ လူထုပညာေပဵဌာနေစ်ခုြဖစ်လာရန်၊ 

(စ) ဥယျာဉ်၏ အေထွေထွစီမဳအုပ်ချုပ်ြခင်ဵအာဵ ြမှငဴ်ေင်ရန်။ 
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အခန်ဵ ၆။ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အပု်ချူပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအလုိက် ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ဇယာဵ (၈) ေွင် ေင်ြပထာဵပါသည်။ 

ဇယာဵ-၈။ အပု်ချူပ်လပု်ကုိင်မှုစီမဳချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအလုိက် ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ရည်ရွယ်ချက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ရည်ရွယ်ချက် (၁) 

အေရဵကကီဵသည်ဴ မျ ိုဵစိေ်မျာဵ 
ြဖစ်သည်ဴ ေမျာက်မျက်ကွင်ဵြဖူ 
အပါအဝင် အြခာဵေသာ ဇီဝ 
မျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ ၎င်ဵေို္ဓ၏ 

ေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ ထိေရာက် 
စွာ ကာကွယ် ထိန်ဵသိမ်ဵရန်။ 

 ကင်ဵလှည်ဴထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

 အေရဵကကီဵသညဴမ်ျ ိုဵစိေ်မျာဵ ကျက်စာဵမှု၊ ဆာဵကျင်ဵ 
မျာဵ၊ ေရအိုင်ငယ် ေြမပဳုမျာဵ ေရဵဆဲွြခင်ဵ 

 ကင်ဵစခန်ဵေည်ေဆာက်ြခင်ဵ 
 ေောမီဵကာကွယ်ြခင်ဵ 

 ဆာဵကျင်ဵမျာဵြပုလုပ်ေပဵြခင်ဵ 
 ကွက်လပ်ြဖညဴစုိ်က်ပျ ိုဵြခင်ဵ (သစ်ေောသစ်ပင်နှင်ဴ 

ေိရစ္ဆာန်စာဵသဳုဵပင်) 
 နုန်ဵောဵဆည်ေညေ်ဆာက်ြခင်ဵ 

 ေရကန်ငယ်မျာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်ြခင်ဵ 
 သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ကာကွယ်ြခင်ဵ 
 ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုပွဲေော်ကာလအေွင်ဵ အမှိုက်စွန့်ပစ် 

ရန် ေနရာမျာဵ သေ်မှေ်ေပဵြခင်ဵ 

 အမှိုက်မျာဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵဖျက်ဆီဵြခင်ဵ 

ရည်ရွယ်ချက် (၂) 

အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ 
နှင်ဴ   ကာဵခဳနယ်ေြမ ပိုင်ဵြခာဵ၍ 
စီမဳအုပ်ချုပ် လုပ်ကုိင်ြခင်ဵြဖင်ဴ 
ဥယျာဉ် နှင်ဴ ေေသခဳမျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြခင်ဵအာဵ 
ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

 ပမို့နယ်နှင်ဴ ေကျဵရွာအဆငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

နယ်ေြမ အေထာက်အကူြပု ေကာ်မေီမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ 
 ပမို့နယ်နှင်ဴ ေကျဵရွာအဆငဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

နယ်ေြမ အေထာက်အကူြပု ေကာ်မေီ အစည်ဵအေဝဵ 
မျာဵ ကျင်ဵပြခင်ဵ 

 နယ်နိမိေ်ဘုေ်ေိုင်စုိက်ထူ ြခင်ဵ 
 ဆုိင်ဵဘုေ်စိုက်ထြူခင်ဵ(၁၈×၆)လက်မ 
 ဆုိင်ဵဘုေ်စိုက်ထြူခင်ဵ(၃×၂)ေပ 
 ဆုိင်ဵဘုေ်စိုက်ထြူခင်ဵ(၆×၃)ေပ 

 သီဵနဳှသစ်ေောေရာေနှာစုိက်ပျ ိုဵ ြခင်ဵ နည်ဵပညာေပ ြဵခင်ဵ 
 ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောလုပ်ငန်ဵအေွက် 

နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ 

ရည်ရွယ်ချက် (၃)  ေမျာက်မျက်ကွင်ဵြဖူစာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ် 
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ရည်ရွယ်ချက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် 
ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆုိင်ရာ 

သုေေသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 
 ငှက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴ ဆန်ဵစစ် 

ြခင်ဵ 
 အင်ဵဆက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ် ဆန်ဵ 

စစ်ြခင်ဵ 
 အပင်မျ ိုဵ စိေ်မျာဵစာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

 သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ေရအရည်အေသွဵ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 
 အချက်အလက်သုိမှီဵရန် ကွန်ပျူောေစ်စုဳဝယ်ယူြခင်ဵ 
 SMART database အေွက် ကွန်ပျူောေစ်စုဳ ဝယ် 

ယူြခင်ဵ 

ရည်ရွယ်ချက် (၄) 
ေေသခဳမျာဵ၏ 

လူမူစီဵပွာဵေရဵကုိ 
ြမှင်ဴေင်ေပဵနုိင်သညဴ် 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွက်ေပဵြဖင်ဴ ေေသခဳမျာဵ 

ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်မှုကုိ ြမှင်ဴေင်ရန်၊ 

 စွမ်ဵအာဵြမှငဴ်မီဵဖိုြဖန့်ေဝြခင်ဵ 
 သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ 

ေဖာ်ထေု်ြခင်ဵ 
 ေေသခဳမျာဵအာဵ သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

ဆုိင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် ြမှငဴ်ေင်ြခင်ဵ 
 သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵ အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် လမ်ဵ 

ညွှန်ဆုိင်ဵဘုေ်၊ အမှေ်အသာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ 
 ေေသခဳြပည်သူအေြခြပု သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်  ဵ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ 
 ပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵ၏ လူမူစီဵပွာဵေရဵ အေြခ 

အေနနှင်ဴ ဥယျာဉ်အေပ္ဒ မှီခိုေနရမှုကို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 
 သဳဖရိန်မဏ္ဍပ်မျာဵြဖန့်ေဝေပဵြခင်ဵ 
 သစ်ခွနှင်ဴ ေဆဵဘက်ဝင်အပင် စုိက်ပျ ိုဵနည်ဵသင်ေန်ဵ 

ေပဵြခင်ဵ 

 ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောေည်ေထာင်ြခင်ဵ
ဆုိင်ရာသင်ေန်ဵေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ပျ ိုဵပင်မျာဵ ြဖန့်ေဝြခင်ဵ 

ရည်ရွယ်ချက် (၅) 
သဘာဝဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ
ဆုိင်ရာ လူထုပညာေပဵဌာန 
ေစ်ခု ြဖစ်လာရန်။ 

 ပညာေပဵြပခန်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ 
 ေဆဵဘက်ဝင်အပင်မျာဵြဖင်ဴ ပန်ဵပုဳစဳြပုလုပ်ြပသြခင်ဵ 
 ဘုရာဵပဲွေော်ကာလအေွင်ဵ ပညာေပဵြပခန်ဵဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ 
 စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာမျာဵေွင် ပညာေပဵ 

ေဟာေြပာြခင်ဵ 
 အထိန်ဵအမှေ်ေန့ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ 
 လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ 
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ရည်ရွယ်ချက် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵဆုိင်ရာသင်ေန်ဵေပဵြခင်ဵ 
 ပညာေပဵစင်ောရှိ ပရေဆဵစာ ကည်ဴေိကု်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ 

ရည်ရွယ်ချက် (၆) 
ဥယျာဉ်၏ အေထွေထွစီမဳ 

အပု်ချုပ်ြခင်ဵအာဵ ြမှငဴ်ေင်ရန် 

 

 ဝန်ထမ်ဵလစာ ရန်ပုဳေငွ 
 ရဳုဵသဳုဵနှင်ဴကွင်ဵဆင်ဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်  ဵ

 အေဆာက်အဦြပုြပင်ြခင်ဵနှငဴ် ေဆာက်လပု်ြခင်ဵ 
 စက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ ြပုြပင်ြခင်ဵ 

 

၆၄။ စီမဳချက် (၅) နှစ်အေွင်ဵ ရည်ရွယ်ချက်ေစ်ခုချင်ဵအလုိက် ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ၊ အေဆာက်အဦြပင်ဆင်/ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵနှငဴ် စက်ပစ္စည်ဵ ြပင်ဆင်/ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

မျာဵကုိ ရန်ပုဳေငွေွက်ချက်မှုနှငဴ်အေူ ေနာက်ဆက်ေွဲြဖင်ဴ ေင်ြပထာဵပါသည်။ 
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ပုဳ-၁၄။ ကွက်လပ်ြဖည်စဴိုက်ပျ ိုဵြခင်ဵ (သစ်ေောသစ်ပင်နှင်ဴ ေိရစ္ဆာန််စာဵသဳုဵပင်) 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ေည်ေနရာြပေြမပုဳ 
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ပုဳ-၁၅။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် နုန်ဵောဵဆည်ေညေ်ဆာက်မည်ဴ ေည်ေနရာြပေြမပဳု 
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၆.၇ ေမျှော်မှန်ဵရလဒ် 

၆၅။ ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအေွက် 

ေဆာင်ရွက်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵေ ကာငဴ် ေမျှော်မှန်ဵထာဵသည်ဴ ရလေ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအေုိင်ဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 (၁) ေောအဆင်ဴအေန်ဵနိမဴ်ကျေသာ ေနရာမျာဵေွင် ကွက်လပ်ြဖည်စုိဴက်ပျ ိုဵြခင်ဵ (၂၀၀) 

ဧက ေည်ေထာင်ပပီဵစီဵြခင်ဵ။ 

(၂) ေိရစ္ဆာန်ဆာဵကျင်ဵ (၂၀) ကျင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်ြခင်ဵ။ 

(၃) နုန်ဵောဵဆည် (၅) ခ ုေည်ေထာင်နိုင်ြခင်ဵ။ 

(၄) သဘာဝေရထွက်စမ်ဵ (၁၇) ခုအာဵ ကာကွယ်ထနိ်ဵသိမ်ဵနုိင်ြခင်ဵ။ 

(၅) ကင်ဵစခန်ဵ (၂) လုဳဵ  အသစ် ေဆာက်လပု်ပပီဵစီဵြခင်ဵ။ 

(၆) နယ်နိမိေ်ကွန်ကရစ်အုေ်ေိုင် (၁၅၀) လုဳဵ စိုက်ထပူပီဵစီဵြခင်ဵ။ 

(၇) ဆုိင်ဵဘုေ် ၆   x ၃   - (၅၀) ချပ်၊ ၃   x ၂   - (၁၀၀) ချပ်နှငဴ် ၁၈။ x ၆။ - (၁၅၀) ချပ် 

စိုက်ထပူပီဵစီဵြခင်ဵ။ 

(၈) ေမျာက်မျက်ကွင်ဵြဖူ၊ ငှက်မျ ိုဵစိေ်၊ အင်ဵဆက်နှင်ဴ အပင်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵ 

ေကာက်ယူြခင်ဵ နှငဴ် ကင်ဵလှညဴ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ လက်ရှိ အေြခအေန 

ထက် ပိုမို ေဆာင်ရွက်နုိင်ြခင်ဵေ ကာငဴ် ယင်ဵေို္ဓ၏ ေနရင်ဵေေသမျာဵ၊ ေဂဟစနစ်မျာဵ 

ေရရှညေ်ည်ေဳေဴအာင် ပိုမိုထန်ိဵသိမ်ဵလာနိုင်ေစြခင်ဵ။ 

(၉)  ေဆဵဖက်ဝင်အပင်မျာဵ ပန်ဵပုဳစဳ (၂၅၀) ချပ် ြပုလုပ်နိုင်ြခင်ဵ။ 

(၁၀) သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအခွငဴ်အလမ်ဵ (၅) ေနရာအာဵ ေဖာ်ထေု်နိုင်ြခင်ဵ။ 

(၁၁) ေေသခဳမျာဵအာဵ CF သင်ေန်ဵ (၅) ကကိမ် ပို္ဓချနုိင်ြခင်ဵ။ 

(၁၂) ေေသခဳမျာဵအာဵ စွမ်ဵအာဵြမှငဴ်မီဵဖို အလဳုဵ (၅၄၀) ြဖန့်ေဝနိုင်ြခင်ဵ။ 

 (၁၃) ပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵအေြခအေနနှင်ဴ ဥယျာဉ်အေပ္ဒ မှီခို 

ေနရမှုမျာဵအေွက် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵကုိ (၅) ကကိမ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵ။ 

(၁၄) ပညာေပဵေဟာေြပာပွဲ အကကိမ် (၆၀) ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်ဵ။ 

(၁၅) ေေသခဳမျာဵ၏ လူေနမှုဘဝ သာယာဝေြပာေရဵနှငဴ် အသက်ေမွဵမှုမျာဵ အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစြခင်ဵေုိ္ဓ ြဖစ်ပါသည်။ 
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၆.၈ ေစာင်ဴကကညဴေ်လဴလာြခင်ဵ နှငဴ ်အစီရင်ခဳြခင်ဵ 

၆၆။ ဤအပ်ုချုပ်လပု်ကုိင်မှု စီမဳချက်ပါ လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၏ ေအာင်ြမင်မှု၊ 

အကျ ိုဵရှိမှုေို္ဓကုိ သိရှိနိုင်ရန် အကဲြဖေ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ နှစ်စဉ် ြပုလုပ်မည်ြဖစ်ပပီဵ 

စဳညွှန်ဵကိန်ဵ (Indicator) မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵေိုင်ဵောမည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုကုိ (၃) လေစ်ကကိမ်အစီရင်ခဳစာ၊ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခဳစာေို္ဓြဖင်ဴ သဘာဝဝန်ဵကျင် 

နှင်ဴ သာဵငှက်ေိရစ္ဆာန်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဌာန ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵရဳုဵထဳ ေင်ြပမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အခန်ဵ ၇။ နိဂဳုဵ 

၆၇။ ြမန်မာနိုင်ငဳအလယ်ပိုင်ဵရှိ အိုေအစစ်ဟု ေင်စာဵရသညဴ် ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သည် 

ြမန်မာနိုင်ငဳအပူပိုင်ဵေေသေဂဟစနစ်နှငဴ်  ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ အေရဵကကီဵသညဴ် မျ ိုဵစိေ်မျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ထာဵသညဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမေစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ထို္ဓအြပင် 

ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ်သည် အနီဵပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာ (၄၄) ရွာနှငဴ် ေကျာက်ပန်ဵေောင်ဵ 

ပမို့ေန ေေသခဳမျာဵအေွက် အဓိကေရေပဵေဝေနသည်ဴ ေရအရင်ဵအြမစ်ေစ်ခုလည်ဵ ြဖစ်ပါ 

သည်။ လူဦဵေရေထာင်ေပါင်ဵမျာဵစွာ၏ အေြခခဳစာဵဝေ်ေနေရဵအေွက် ဥယျာဉ်မှ ရရိှသညဴ် 

သယဳဇာေမျာဵကို မှီခိုေနရသြဖင်ဴ လူမူစီဵပွာဵေည်ပငိမ်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵအေွက် ေန်ဖိုဵ 

ကကီဵမာဵသည်ဴ ေဂဟစနစ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ပဳဴပိုဵေပဵလျက်ရှိပါသည်။ 

၆၈။ ဥယျာဉ်အေပ္ဒေွင် ေေသခဳြပည်သူေို္ဓ၏ မှီခိုမှုမျာဵြပာဵခဴဲြခင်ဵေ ကာငဴ် ပျက်စီဵခဲဴမှု 

မျာဵကုိ ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်ေစမညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ပျက်စီဵမှု မရှိေသဵသညဴေ်နရာမျာဵကုိ 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေေသခဳြပည်သူ သိြမင်နိုဵ ကာဵမှုြမှငဴ်ေင်ေရဵနှင်ဴ 

ဖွဳ့ပဖိုဵမှု အေထာက်အကူြပု လုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေြခခဳထာဵသညဴ် ဤပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် 

အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်အာဵ ဆက်စပ်ဌာန အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ မိေ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵ 

မျာဵနှငဴ် ေေသခဳြပည်သူမျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵြဖငဴ် ပုပ္ပါဵေောင် 

ဥယျာဉ်ရှ ိ သဘာဝအေမွအနှစ်မျာဵြဖစ်သညဴ် ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵ ေရရှညေ်ည်ေဳစဴွာ 

ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင်ပပီဵ ေေသခဳမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵဘဝဖဳွပဖိုဵေရဵအေွက် အေရဵပါသည်ဴ ေဂဟစနစ် 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို စဉ်ဆက်မြပေ် ေထာက်ပဳဴေပဵနုိင်သညဴ် သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ 

ေစ်ခုြဖစ်လာနိုင်မည်ြဖစ်ပါေ ကာင်ဵ ေင်ြပအပ်ပါသည်။  

 

ပုပ္ပါဵေောင်ဥယျာဉ် 
သဘာဝဝန်ဵကျင်နှင်ဴသာဵငှက်ေိရစ္ဆာန်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵဌာန 

သစ်ေောဦဵစီဵဌာန



 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (က)  ပုပ္ပါဵေတာင်ဥယျာဉ်၊ အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက် (၂၀၁၉ -၂၀၂၀ မ၂ှ၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်) အထိ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိက်ု 

ရန်ပုဳေငွလိုအပ်ချက်စာရင်ဵချုပ် (ကျပ်သန်ဵ)  

စဉ် လုပ်ငန်ဵ 

ဘဏ္ဍာနှစ်အလိကု်ရန်ပုဳေငွလိုအပ်ချက် ရန်ပုဳေငွ 

လိအုပ်ချက် 
ေပါင်ဵ 

(ကျပ်သန်ဵ) 
၂၀၁၉-၂၀ ၂၀၂၀-၂၁ ၂၀၂၁-၂၂ ၂၀၂၂-၂၃ ၂၀၂၃-၂၄ 

 
၁ 
 

အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ 

အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်ပါ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၀.၀၁၄ ၂၈.၀၅၀ ၂၃.၅၇၀ ၁၈.၂၃၄ ၂၁.၃၇၂ ၁၂၁.၂၄၀ 

၂ 
 

ေောရိုင်ဵေိရစ္ဆာန်မျာဵအေွက် ေနရင်ဵ 
ေေသြပန်လည်ေည်ေထာင်ြခင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵ 

၃၅.၈၉၉ ၃၀.၉၂၇ ၃၆.၄၆၁ ၃၅.၈၈၂ ၂၉.၃၀၁ ၁၆၈.၄၇၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၆၅.၉၁၃ ၅၈.၉၇၇ ၆၀.၀၃၁ ၅၄.၁၁၆ ၅၀.၆၇၃ ၂၈၉.၇၁၀ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ)  ပုပ္ပါဵေတာင်ဥယျာဉ်၊ အပု်ချုပ်လပု်ကုိင်မှုစီမဳချက် (၂၀၁၉ -၂၀၂၀ မ၂ှ၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်) အထိ ပါ 

လုပ်ငန်ဵရည်ရွယ်ချက်မျာဵ၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိကု် ရန်ပဳုေငွလိုအပ်ချက်စာရင်ဵချုပ် (ကျပ်သန်ဵ)  

စဉ် ရည်ရွယ်ချက် 

ဘဏ္ဍာနှစ်အလိကု်ရန်ပုဳေငွလိုအပ်ချက် ရန်ပုဳေငွ 

လိအုပ်ချက်ေပါင်ဵ 
(ကျပ်သန်ဵ) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ 

၁ အေရဵကကီဵသည်ဴ မျ ိုဵစိေ်မျာဵ 
ြဖစ်သည်ဴ ေမျာက်မျက်ကွင်ဵြဖူ 
အပါအဝင် အြခာဵေသာ ဇီဝမျ ိုဵစဳု 
မျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ ၎င်ဵေို္ဓ၏ ေနရင်ဵ 

ေေသမျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ 
ကာကွယ် ထိန်ဵသိမ်ဵရန် 

၂၃.၅၉၀ ၂၃.၂၁၀ ၂၈.၇၉၅ ၂၁.၆၃၅ ၂၁.၆၃၅ ၁၁၈.၈၆၅ 

 

၂ အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ နှငဴ်  
 ကာဵခဳနယ်ေြမ ပုိင်ဵြခာဵ၍ စီမဳ 
အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်ြခင်ဵြဖင်ဴ 
ဥယျာဉ်နှငဴ်ေေသခဳမျာဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ြခင်ဵအာဵ 
ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊  

၃.၉၅၇ ၃.၉၅၇ ၃.၉၅၇ ၃.၉၅၇ ၃.၉၅၇ ၁၉.၇၈၅ 

 

၃ သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် 
ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆုိင်ရာ 
သုေေသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

၄.၂၃၀ ၂.၆၃၀ ၂.၆၃၀ ၄.၂၃၀ ၂.၆၃၀ ၁၆.၃၅၀ 

 



 

 

စဉ် ရည်ရွယ်ချက် 
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိကု်ရန်ပုဳေငွလိုအပ်ချက် ရန်ပုဳေငွ 

လိအုပ်ချက်ေပါင်ဵ 
(ကျပ်သန်ဵ) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ 

၄ ေေသခဳမျာဵ၏ လူမူစီဵပွာဵေရဵကုိ 
ြမှင်ဴေင်ေပဵနုိင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵ 
မျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵြဖင်ဴ ေေသခဳ 
မျာဵ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်မှုကုိ ြမှင်ဴေင် 

ရန် 

၈.၀၈၄ ၈.၃၂၄ ၈.၃၂၄ ၈.၃၂၄ ၈.၃၂၄ ၄၁.၃၈၀ 

 

၅ သဘာဝဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵ

ဆုိင်ရာ 
လူထုပညာေပဵဌာနေစ်ခု 
ြဖစ်လာရန် 

၃.၆၈၈ ၃.၆၈၈ ၃.၆၈၈ ၃.၆၈၈ ၃.၆၈၈ ၁၈.၄၄၀ 

 

၆ ဥယျာဉ်၏ အေထွေထွစီမဳချုပ်မှု 
အာဵ ြမှငဴ်ေင်ရန် 

၂၂.၃၆၄ ၁၇.၁၆၈ ၁၂.၆၃၇ ၁၂.၂၈၂ ၁၀.၄၃၉ ၇၄.၈၉၀ 

 

 စုစုေပါင်ဵ ၆၅.၉၁၃ ၅၈.၉၇၇ ၆၀.၀၃၁ ၅၄.၁၁၆ ၅၀.၆၇၃ ၂၈၉.၇၁၀ 

 

 

 

 

 



 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) ပုပ္ပါဵေတာင်ဥယျာဉ် အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်အရ ေဆာင်ရွက်မည်ဴလပ်ုငန်ဵ အချနိ်ြပဇယာဵနှင်ဴ ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက် 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ရည်ရယွ်ချက် (၁) 

အေရဵကကီဵသည်ဴ မျ ိုဵစိေ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူအပါအဝင် အြခာဵေသာ ဇဝီမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ ၎င်ဵေို္ဓ၏ ေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကင်ဵလှညဴ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၇၆၈ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၁၇၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁၃.၃၅၆ 
RNH 

အေရဵကကီဵသညဴ် မျ ိုဵစိေ်မျာဵ ကျက်စာဵရာေနရာမျာဵ၊ ဆာဵကျင်ဵမျာဵ၊ 

ေရအုိင်ငယ်မျာဵ၏ ေြမပုဳမျာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ 

        ၁၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ 
 

ကင်ဵစခန်ဵေည်ေဆာက်ြခင်ဵ (၃၂×၂၀ ေပ)         ၁ လုဳဵ ၅၀၀၀၀၀၀ ၅.၀၀၀ RNH 

ေောမီဵကာကွယ်ြခင်ဵ         ၈၉၃၀၀ ယူနစ် ၁၀ ၀.၈၉၃ RNH 

ဆာဵကျင်ဵြပုြပင်ြခင်ဵ (ေြမြပန့်ေေသ)         ၂ ကျင်ဵ ၁၄၀၀၀ ၀.၀၂၈ RNH 

နုန်ဵောဵဆည်ေည်ေဆာက်ြခင်ဵ (၁၅၀) ကုဗေပ (၁၀×၃×၅ ေပ)     ၁ ယူနစ် ၆၅၀၀၀၀ ၀.၆၅၀ RNH 

ေောရုိင်ဵေိရစ္ဆာန်ေသာက်ေရကန်ြပုြပင်ြခင်ဵ         ၅၃ ကျင်ဵ ၃၀၀၀၀ ၁.၅၉ RNH 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ကာကွယ်ြခင်ဵ     ၅ ခ ု ၂၅၇၅၀၀ ၁.၂၈၈ RNH 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုပွဲေော်ကာလအေွင်ဵ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် ေနရာမျာဵ 

သေ်မှေ်ေပဵြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀ 
 

အမှိုက်မျာဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵဖျက်ဆီဵ ေပဵြခင်ဵ         ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀  

ရည်ရယွ်ချက် (၂) 

အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ နှငဴ်   ကာဵခဳနယ်ေြမ ပိုင်ဵြခာဵ၍ စီမဳအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်ဵြဖငဴ် ဥယျာဉ် နှငဴ်ေေသခဳမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ် ြခင်ဵအာဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန်၊ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပမို့နယ်နှင်ဴေကျဵရွာအဆငဴ်သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအေထာက်အကူ 

ြပုေကာ်မေီမျာဵဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ကျင်ဵပြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀၀ ၁.၀၀၀ 

 

နယ်နိမိေ်ဘုေ်ေိုင်စိုက်ထူြခင်ဵ (၆×၆ လကမ်×၈ ေပ) (ကုန်ဵေြမ)         ၃၀ ေိုင် ၃၀၀၀၀ ၀.၉၀၀ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၁၈×၆)လကမ်         ၃၀ ချပ် ၃၀၀ ၀.၀၀၉ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၃×၂)ေပ         ၂၀ ချပ် ၃၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၆×၃)ေပ         ၁၀ ချပ် ၅၀၀၀၀ ၀.၅၀၀ RNH 

သီဵနှဳသစ်ေောေရာေနှာစုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောလုပ်ငန်ဵအေွက် နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ရည်ရယွ်ချက် (၃) 

သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် ဇဝီမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆုိင်ရာ သုေေသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန် 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူစာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၃၀ 

၅ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၁၄၂၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၅၅၁ RNH 

ငှက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၀ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၂၅၆၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၈၁ RNH 

အင်ဵဆက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၇ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၅၂၈၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၃၉၅ RNH 

အပင်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ပလေ်စေစ်ကကိုဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

       ၅၀ 

၆ 

၃ 

ယူနစ် 

ေခွ 

စု ဳ

 ၂၂၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁.၁၈၇ RNH 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ         ၃၆ ယူနစ် ၆၀၀၀ ၀.၂၁၆ RNH 

အချက်အလကသုိ်မှီဵရန် ကွန်ပျူောေစ်စုဳဝယ်ယူြခင်ဵ         ၁ လုဳဵ   ၀.၈၀၀  

SMART database အေွက် ကွန်ပျူောေစ်စုဳဝယ်ယူြခင်ဵ         ၁ လုဳဵ   ၀.၈၀၀  

ရည်ရယွ်ချက် (၄) 

ေေသခဳမျာဵ၏ လူမူစီဵပွာဵေရဵကုိ ြမှငဴ်ေင်ေပဵြဖင်ဴ ေေသခဳမျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုကုိ ြမှငဴ်ေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စွမ်ဵအာဵြမှငဴ်မီဵဖိုြဖန့်ေဝြခင်ဵ         ၁၂၀ လုဳဵ ၄၀၀၀ ၀.၄၈၀ RNH 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုေ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၃ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၂၉၈၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၁၁၄ RNH 

ေေသခဳမျာဵအာဵ သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှင်ဴေင်ြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ်  ၄၇၄၀၀ ၀.၉၄၈ 
 

သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵအချက်အလကမ်ျာဵ နှင်ဴ လမ်ဵညွှန် ဆိုင်ဵဘုေ်၊ 

အမှေ်အသာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

        ၅၀ ချပ်   ၀.၆၀၉ 
 

ေေသခဳြပည်သူ အေြခြပု သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ 

        ၁ ကကိမ်   ၅.၀၀၀ 
 

ပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵအေြခအေန နှငဴ် ဥယျာဉ်အေပ္ဒ 

မှီခိုေနရမှုကုိ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

        ၄ 

၁ 

ကကိမ် 

ကကိမ် 

၅၀၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၂၅ 
 

သစ်ခွနှင်ဴ ေဆဵဘက်ဝင်အပင်စုိက်ပျ ိုဵနည်ဵသင်တန်ဵမျာဵ ေပဵြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

    ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 

 ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောေည်ေထာင်ြခင်ဵဆိုင်ရာသင်ေန်ဵပုိ္ဓချြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၅) 

သဘာဝဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လူထုပညာေပဵဌာနေစ်ခု ြဖစ်လာရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ပညာေပဵြပခန်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ           ၁၀၀၀၀၀  ၀.၅၀၀   

ေဆဵဘက်ဝင်အပင်မျာဵြဖင်ဴ ပန်ဵပုဳစဳြပုလုပ်ြပသြခင်ဵ (၅၀) ချပ် 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၅၅၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၀၈၀ 
RNH 

ဘုရာဵပဲွေော်ကာလအေွင်ဵ ပညာေပဵြပခန်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ       ၁၀၀၀၀၀ ၀.၂၀၀  

စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ နှငဴ် ေကျဵရွာမျာဵေွင် ပညာေပဵေဟာေြပာြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၂ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၁၀၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၁.၆၀၈ 
RNH 

အထိမ်ဵအမှေ်ေန့ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၂ ကကိမ် ၁၀၀၀၀၀ ၁.၂၀၀  

လကက်မ်ဵစာေစာင်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၀၀၀ ေစာင် ၁၀၀ ၀.၁၀၀ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၆) 

ဥယျာဉ်၏ အေထွေထွစီမဳအုပ်ချုပ်မှုအာဵ ြမှင်ဴေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ရုဳဵသဳုဵပစ္စည်ဵဝယ်ယူြခင်ဵ     ၁၂ လ ၂၀၀၀၀ ၀.၂၄၀  

ကွင်ဵဆင်ဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵ        ၅.၃၈၀ RNH 

အေဆာက်အဦ  ေည်ေဆာက်/ြပုြပင်ြခင်ဵ        ၁၃.၉၉၄  

စက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ        ၂.၇၅၀  

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ေပါင်ဵ        ၆၅.၉၁၃  

 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ရည်ရယွ်ချက် (၁) 

အေရဵကကီဵသည်ဴ မျ ိုဵစိေ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူအပါအဝင် အြခာဵေသာ ဇဝီမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ ၎င်ဵေို္ဓ၏ ေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကင်ဵလှညဴ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၇၆၈ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၁၇၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁၃.၃၅၆ 
RNH 

အေရဵကကီဵသညဴ် မျ ိုဵစိေ်မျာဵ ကျက်စာဵရာေနရာမျာဵ၊ ဆာဵကျင်ဵမျာဵ၊ 

ေရအုိင်ငယ်မျာဵ၏ ေြမပုဳမျာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ 

        ၁၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ 
 

ေောမီဵကာကွယ်ြခင်ဵ         ၈၉၃၀၀ ယူနစ် ၁၀ ၀.၈၉၃ RNH 

ဆာဵကျင်ဵြပုြပင်ြခင်ဵ (ေြမြပန့်ေေသ)         ၄ ကျင်ဵ ၁၄၀၀၀ ၀.၀၅၆ RNH 

ကွက်လပ်ြဖညဴ်စုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ (သစ်ေောသစ်ပင်နှငဴ်ေိရစ္ဆာန်စာဵသဳုဵပင်)         ၅၀ ဧက ၁၀၂၁၄၀ ၅.၁၀၇ RNH 

နုန်ဵောဵဆည်ေည်ေဆာက်ြခင်ဵ (၁၅၀) ကုဗေပ (၁၀×၃×၅ ေပ)     ၁ ယူနစ် ၆၅၀၀၀၀ ၀.၆၅၀ RNH 

ေောရုိင်ဵေိရစ္ဆာန်ေသာက်ေရကန်ြပုြပင်ြခင်ဵ         ၅၃ ကျင်ဵ ၃၀၀၀၀ ၁.၅၉ RNH 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ကာကွယ်ြခင်ဵ     ၃ ခ ု ၂၅၇၅၀၀ ၀.၇၇၃ RNH 

ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုပွဲေော်ကာလအေွင်ဵ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် ေနရာမျာဵ 

သေ်မှေ်ေပဵြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀ 
 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

အမှိုက်မျာဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵဖျက်ဆီဵ ေပဵြခင်ဵ         ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀  

ရည်ရယွ်ချက် (၂) 

အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ နှငဴ်   ကာဵခဳနယ်ေြမ ပိုင်ဵြခာဵ၍ စီမဳအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်ဵြဖငဴ် ဥယျာဉ် နှငဴ်ေေသခဳမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ် ြခင်ဵအာဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန်၊ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပမို့နယ်နှင်ဴေကျဵရွာအဆငဴ်သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအေထာက်အကူ 

ြပုေကာ်မေီမျာဵဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ကျင်ဵပြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀၀ ၁.၀၀၀ 
 

နယ်နိမိေ်ဘုေ်ေိုင်စိုက်ထူြခင်ဵ (၆×၆ လကမ်×၈ ေပ) (ကုန်ဵေြမ)         ၃၀ ေိုင် ၃၀၀၀၀ ၀.၉၀၀ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၁၈×၆)လကမ်         ၃၀ ချပ် ၃၀၀ ၀.၀၀၉ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၃×၂)ေပ         ၂၀ ချပ် ၃၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၆×၃)ေပ         ၁၀ ချပ် ၅၀၀၀၀ ၀.၅၀၀ RNH 

သီဵနှဳသစ်ေောေရာေနှာစုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောလုပ်ငန်ဵအေွက် နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ရည်ရယွ်ချက် (၃) 

သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် ဇဝီမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆုိင်ရာ သုေေသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူစာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ         ၃၀ ယူနစ် ၁၄၂၀၀ ၀.၅၅၁ RNH 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ ၅ စု ဳ ၂၅၀၀၀ 

ငှက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၀ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၂၅၆၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၈၁ RNH 

အင်ဵဆက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၇ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၅၂၈၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၃၉၅ RNH 

အပင်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ပလေ်စေစ်ကကိုဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

       ၅၀ 

၆ 

၃ 

ယူနစ် 

ေခွ 

စု ဳ

 ၂၂၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁.၁၈၇ RNH 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ         ၃၆ ယူနစ် ၆၀၀၀ ၀.၂၁၆ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၄) 

ေေသခဳမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵကုိ ြမှငဴ်ေင်ေပဵြဖင်ဴ ေေသခဳမျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုကုိ ြမှငဴ်ေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စွမ်ဵအာဵြမှငဴ်မီဵဖိုြဖန့်ေဝြခင်ဵ     ၁၂၀ လုဳဵ ၄၀၀၀ ၀.၄၈၀ RNH 

သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုေ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၃ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၂၉၈၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၁၁၄ 
 

ေေသခဳမျာဵအာဵ သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှင်ဴေင်ြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ်  ၄၇၄၀၀၀ ၀.၀၉၅ 
 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵအချက်အလကမ်ျာဵ နှင်ဴ လမ်ဵညွှန် ဆိုင်ဵဘုေ်၊ 

အမှေ်အသာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

        ၅၀ ချပ်   ၀.၆၀၉ 
 

ေေသခဳြပည်သူ အေြခြပု သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ 

        ၁ ကကိမ်   ၅.၀၀၀ 
 

ပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵအေြခအေန နှငဴ် ဥယျာဉ်အေပ္ဒ 

မှီခိုေနရမှုကုိ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

        ၄ 

၁ 

ကကိမ် 

ကကိမ် 

၅၀၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၂၅ 
 

သစ်ခွနှင်ဴ ေဆဵဘက်ဝင်အပင်စုိက်ပျ ိုဵနည်ဵသင်တန်ဵမျာဵ ေပဵြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

    ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 

 ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောေည်ေထာင်ြခင်ဵဆိုင်ရာသင်ေန်ဵပုိ္ဓချြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၅) 

သဘာဝဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လူထုပညာေပဵဌာနေစ်ခု ြဖစ်လာရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပညာေပဵြပခန်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ           ၁၀၀၀၀၀  ၀.၅၀၀   

ေဆဵဘက်ဝင်အပင်မျာဵြဖင်ဴ ပန်ဵပုဳစဳြပုလုပ်ြပသြခင်ဵ (၅၀) ချပ် 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၅၅၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၀၈၀ 
RNH 

ဘုရာဵပဲွေော်ကာလအေွင်ဵ ပညာေပဵြပခန်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ       ၁၀၀၀၀၀ ၀.၂၀၀  



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ နှငဴ် ေကျဵရွာမျာဵေွင် ပညာေပဵေဟာေြပာြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၂ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၁၀၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၁.၆၀၈ 
RNH 

အထိမ်ဵအမှေ်ေန့ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၂ ကကိမ် ၁၀၀၀၀၀ ၁.၂၀၀  

လကက်မ်ဵစာေစာင်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၀၀၀ ေစာင် ၁၀၀ ၀.၁၀၀ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၆) 

ဥယျာဉ်၏ အေထွေထွစီမဳအုပ်ချုပ်မှုအာဵ ြမှင်ဴေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ရုဳဵသဳုဵပစ္စည်ဵဝယ်ယူြခင်ဵ     ၁၂ လ ၂၀၀၀၀ ၀.၂၄၀  

ကွင်ဵဆင်ဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵ        ၀.၆၆၂ RNH 

အေဆာက်အဦ  ေည်ေဆာက်/ြပုြပင်ြခင်ဵ        ၁၃.၃၆၆  

စက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ        ၂.၉၀၀  

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ေပါင်ဵ        ၅၈.၉၇၇  

၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ရည်ရယွ်ချက် (၁) 

အေရဵကကီဵသည်ဴ မျ ိုဵစိေ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူအပါအဝင် အြခာဵေသာ ဇဝီမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ ၎င်ဵေို္ဓ၏ ေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ကင်ဵလှညဴ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၇၆၈ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၁၇၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁၃.၃၅၆ 
RNH 

အေရဵကကီဵသညဴ် မျ ိုဵစိေ်မျာဵ ကျက်စာဵရာေနရာမျာဵ၊ ဆာဵကျင်ဵမျာဵ၊ 

ေရအုိင်ငယ်မျာဵ၏ ေြမပုဳမျာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ 

        ၁၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ 
 

ကင်ဵစခန်ဵေည်ေဆာက်ြခင်ဵ (၃၂×၂၀ ေပ)         ၁ လုဳဵ ၅၀၀၀၀၀၀ ၅.၀၀၀ RNH 

ေောမီဵကာကွယ်ြခင်ဵ         ၈၉၃၀၀ ယူနစ် ၁၀ ၀.၈၉၃ RNH 

ဆာဵကျင်ဵြပုြပင်ြခင်ဵ (ေြမြပန့်ေေသ)         ၄ ကျင်ဵ ၁၄၀၀၀ ၀.၀၅၆ RNH 

ကွက်လပ်ြဖညဴ်စုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ (သစ်ေောသစ်ပင်နှငဴ်ေိရစ္ဆာန်စာဵသဳုဵပင်)         ၅၀ ဧက ၁၀၂၁၄၀ ၅.၁၀၇ RNH 

နုန်ဵောဵဆည်ေည်ေဆာက်ြခင်ဵ (၁၅၀) ကုဗေပ (၁၀×၃×၅ ေပ)     ၁ ယူနစ် ၆၅၀၀၀၀ ၀.၆၅၀ RNH 

ေောရုိင်ဵေိရစ္ဆာန်ေသာက်ေရကန်ြပုြပင်ြခင်ဵ         ၇၂ ကျင်ဵ ၃၀၀၀၀ ၂.၁၆၀ RNH 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ကာကွယ်ြခင်ဵ     ၃ ခ ု ၂၅၇၅၀၀ ၀.၇၇၂၅ RNH 

ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုပွဲေော်ကာလအေွင်ဵ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် ေနရာမျာဵ 

သေ်မှေ်ေပဵြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀ 
 

အမှိုက်မျာဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵဖျက်ဆီဵ ေပဵြခင်ဵ         ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀  

ရည်ရယွ်ချက် (၂) 

အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ နှငဴ်   ကာဵခဳနယ်ေြမ ပိုင်ဵြခာဵ၍ စီမဳအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်ဵြဖငဴ် ဥယျာဉ် နှငဴ်ေေသခဳမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ် ြခင်ဵအာဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန်၊ 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပမို့နယ်နှင်ဴေကျဵရွာအဆငဴ်သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအေထာက်အကူ 

ြပုေကာ်မေီမျာဵဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ကျင်ဵပြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀၀ ၁.၀၀၀ 
 

နယ်နိမိေ်ဘုေ်ေိုင်စိုက်ထူြခင်ဵ (၆×၆ လကမ်×၈ ေပ) (ကုန်ဵေြမ)         ၃၀ ေိုင် ၃၀၀၀၀ ၀.၉၀၀ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၁၈×၆)လကမ်         ၃၀ ချပ် ၃၀၀ ၀.၀၀၉ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၃×၂)ေပ         ၂၀ ချပ် ၃၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၆×၃)ေပ         ၁၀ ချပ် ၅၀၀၀၀ ၀.၅၀၀ RNH 

သီဵနှဳသစ်ေောေရာေနှာစုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောလုပ်ငန်ဵအေွက် နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ရည်ရယွ်ချက် (၃) 

သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် ဇဝီမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆုိင်ရာ သုေေသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူစာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၃၀ 

၅ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၁၄၂၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၅၅၁ 
RNH 

ငှက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၀ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၂၅၆၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၈၁ RNH 

အင်ဵဆက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ         ၇ ယူနစ် ၅၂၈၀၀ ၀.၃၉၅ RNH 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ ၁ စု ဳ ၂၅၀၀၀ 

အပင်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ပလေ်စေစ်ကကိုဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

       ၅၀ 

၆ 

၃ 

ယူနစ် 

ေခွ 

စု ဳ

 ၂၂၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁.၁၈၇ RNH 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ         ၃၆ ယူနစ် ၆၀၀၀ ၀.၂၁၆ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၄) 

ေေသခဳမျာဵ၏ လူမူစီဵပွာဵေရဵကုိ ြမှငဴ်ေင်ေပဵြဖင်ဴ ေေသခဳမျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုကုိ ြမှငဴ်ေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စွမ်ဵအာဵြမှငဴ်မီဵဖိုြဖန့်ေဝြခင်ဵ     ၁၂၀ လုဳဵ ၄၀၀၀ ၀.၄၈၀ RNH 

သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုေ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၃ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၂၉၈၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၁၁၄ RNH 

ေေသခဳမျာဵအာဵ သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှင်ဴေင်ြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ်  ၄၇၄၀၀၀ ၀.၀၉၅ 
 

သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵအချက်အလကမ်ျာဵ နှင်ဴ လမ်ဵညွှန် ဆိုင်ဵဘုေ်၊ 

အမှေ်အသာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

        ၅၀ ချပ်   ၀.၆၀၉ 
 

ေေသခဳြပည်သူ အေြခြပု သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ 

        ၁ ကကိမ်   ၅.၀၀၀ 
 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵအေြခအေန နှငဴ် ဥယျာဉ်အေပ္ဒ 

မှီခိုေနရမှုကုိ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

        ၄ 

၁ 

ကကိမ် 

ကကိမ် 

၅၀၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၂၅ 
 

သစ်ခွနှင်ဴ ေဆဵဘက်ဝင်အပင်စုိက်ပျ ိုဵနည်ဵသင်တန်ဵမျာဵ ေပဵြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

    ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 

 ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောေည်ေထာင်ြခင်ဵဆိုင်ရာသင်ေန်ဵပုိ္ဓချြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၅) 

သဘာဝဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လူထုပညာေပဵဌာနေစ်ခု ြဖစ်လာရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပညာေပဵြပခန်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ           ၁၀၀၀၀၀  ၀.၅၀၀   

ေဆဵဘက်ဝင်အပင်မျာဵြဖင်ဴ ပန်ဵပုဳစဳြပုလုပ်ြပသြခင်ဵ (၅၀) ချပ် 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၅၅၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၀၈၀ 
RNH 

ဘုရာဵပဲွေော်ကာလအေွင်ဵ ပညာေပဵြပခန်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ       ၁၀၀၀၀၀ ၀.၂၀၀  

စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ နှငဴ် ေကျဵရွာမျာဵေွင် ပညာေပဵေဟာေြပာြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၂ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၁၀၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၁.၆၀၈ 
RNH 

အထိမ်ဵအမှေ်ေန့ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၂ ကကိမ် ၁၀၀၀၀၀ ၁.၂၀၀  

လကက်မ်ဵစာေစာင်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၀၀၀ ေစာင် ၁၀၀ ၀.၁၀၀ RNH 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ရည်ရယွ်ချက် (၆) 

ဥယျာဉ်၏ အေထွေထွစီမဳအုပ်ချုပ်မှုအာဵ ြမှင်ဴေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ရုဳဵသဳုဵပစ္စည်ဵဝယ်ယူြခင်ဵ        ၀.၂၄၀  

ကွင်ဵဆင်ဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵ        ၀.၄၉၇ RNH 

အေဆာက်အဦ  ေည်ေဆာက်/ြပုြပင်ြခင်ဵ        ၉.၁၅  

စက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ        ၂.၇၅၀  

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် ေပါင်ဵ        ၆၀.၀၃၁  

၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ရည်ရယွ်ချက် (၁) 

အေရဵကကီဵသည်ဴ မျ ိုဵစိေ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူအပါအဝင် အြခာဵေသာ ဇဝီမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ ၎င်ဵေို္ဓ၏ ေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကင်ဵလှညဴ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၇၆၈ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၁၇၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁၃.၃၅၆ 
RNH 

အေရဵကကီဵသညဴ် မျ ိုဵစိေ်မျာဵ ကျက်စာဵရာေနရာမျာဵ၊ ဆာဵကျင်ဵမျာဵ၊ 

ေရအုိင်ငယ်မျာဵ၏ ေြမပုဳမျာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ 

        ၁၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ 
 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ေောမီဵကာကွယ်ြခင်ဵ         ၈၉၃၀၀ ယူနစ် ၁၀ ၀.၈၉၃ RNH 

ဆာဵကျင်ဵြပုြပင်ြခင်ဵ (ေြမြပန့်ေေသ)         ၄ ကျင်ဵ ၁၄၀၀၀ ၀.၀၅၆ RNH 

ကွက်လပ်ြဖညဴ်စုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ (သစ်ေောသစ်ပင်နှငဴ်ေိရစ္ဆာန်စာဵသဳုဵပင်)         ၅၀ ဧက ၁၀၂၁၄၀ ၅.၁၀၇ RNH 

နုန်ဵောဵဆည်ေည်ေဆာက်ြခင်ဵ (၁၅၀) ကုဗေပ (၁၀×၃×၅ ေပ)     ၁ ယူနစ် ၆၅၀၀၀၀ ၀.၆၅၀ RNH 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ကာကွယ်ြခင်ဵ     ၃ ခ ု ၂၅၇၅၀၀ ၀.၇၇၃ RNH 

ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုပွဲေော်ကာလအေွင်ဵ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် ေနရာမျာဵ 

သေ်မှေ်ေပဵြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀ 
 

အမှိုက်မျာဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵဖျက်ဆီဵ ေပဵြခင်ဵ         ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀  

ရည်ရယွ်ချက် (၂) 

အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ နှငဴ်   ကာဵခဳနယ်ေြမ ပိုင်ဵြခာဵ၍ စီမဳအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်ဵြဖငဴ် ဥယျာဉ် နှငဴ်ေေသခဳမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ် ြခင်ဵအာဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန်၊ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပမို့နယ်နှင်ဴေကျဵရွာအဆငဴ်သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအေထာက်အကူ 

ြပုေကာ်မေီမျာဵဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ကျင်ဵပြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀၀ ၁.၀၀၀ 
 

နယ်နိမိေ်ဘုေ်ေိုင်စိုက်ထူြခင်ဵ (၆×၆ လကမ်×၈ ေပ) (ကုန်ဵေြမ)         ၃၀ ေိုင် ၃၀၀၀၀ ၀.၉၀၀ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၁၈×၆)လကမ်         ၃၀ ချပ် ၃၀၀ ၀.၀၀၉ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၃×၂)ေပ         ၂၀ ချပ် ၃၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ RNH 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၆×၃)ေပ         ၁၀ ချပ် ၅၀၀၀၀ ၀.၅၀၀ RNH 

သီဵနှဳသစ်ေောေရာေနှာစုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောလုပ်ငန်ဵအေွက် နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ရည်ရယွ်ချက် (၃) 

သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် ဇဝီမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆုိင်ရာ သုေေသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူစာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၃၀ 

၅ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၁၄၂၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၅၅၁ RNH 

ငှက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၀ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၂၅၆၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၈၁ RNH 

အင်ဵဆက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၇ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၅၂၈၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၃၉၅ RNH 

အပင်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ပလေ်စေစ်ကကိုဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

       ၅၀ 

၆ 

၃ 

ယူနစ် 

ေခွ 

စု ဳ

 ၂၂၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁.၁၈၇ RNH 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ         ၃၆ ယူနစ် ၆၀၀၀ ၀.၂၁၆ RNH 

အချက်အလကသုိ်မှီဵရန် ကွန်ပျူောေစ်စုဳဝယ်ယူြခင်ဵ         ၁ လုဳဵ   ၀.၈၀၀  



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

SMART database အေွက် ကွန်ပျူောေစ်စုဳဝယ်ယူြခင်ဵ         ၁ လုဳဵ   ၀.၈၀၀  

ရည်ရယွ်ချက် (၄) 

ေေသခဳမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵကုိ ြမှငဴ်ေင်ေပဵြဖင်ဴ ေေသခဳမျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုကုိ ြမှငဴ်ေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စွမ်ဵအာဵြမှငဴ်မီဵဖိုြဖန့်ေဝြခင်ဵ     ၁၂၀ လုဳဵ ၄၀၀၀ ၀.၄၈၀ RNH 

သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုေ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

    ၃ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၂၉၈၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၁၁၄ 
 

ေေသခဳမျာဵအာဵ သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှင်ဴေင်ြခင်ဵ 

    ၂ ကကိမ်  ၄၇၄၀၀၀ ၀.၉၄၈ 
 

သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵအချက်အလကမ်ျာဵ နှင်ဴ လမ်ဵညွှန် ဆိုင်ဵဘုေ်၊ 

အမှေ်အသာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

    ၅၀ ချပ်   ၀.၆၀၉ 
 

ေေသခဳြပည်သူ အေြခြပု သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ 

    ၁ ကကိမ်   ၅.၀၀၀ 
 

ပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵ၏ လူမူစီဵပွာဵေရဵအေြခအေန နှငဴ် ဥယျာဉ် အေပ္ဒ 

မှီခိုေနရမှုကုိ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

    ၄ 

၁ 

ကကိမ် 

ကကိမ် 

၅၀၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၂၅ 
 

သစ်ခွနှင်ဴ ေဆဵဘက်ဝင်အပင်စုိက်ပျ ိုဵနည်ဵသင်တန်ဵမျာဵ ေပဵြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

    ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောေည်ေထာင်ြခင်ဵဆိုင်ရာသင်ေန်ဵပုိ္ဓချြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၅) 

သဘာဝဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လူထုပညာေပဵဌာနေစ်ခု ြဖစ်လာရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပညာေပဵြပခန်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ           ၁၀၀၀၀၀  ၀.၅၀၀   

ေဆဵဘက်ဝင်အပင်မျာဵြဖင်ဴ ပန်ဵပုဳစဳြပုလုပ်ြပသြခင်ဵ (၅၀) ချပ် 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၅၅၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၀၈၀ 
RNH 

ဘုရာဵပဲွေော်ကာလအေွင်ဵ ပညာေပဵြပခန်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ       ၁၀၀၀၀၀ ၀.၂၀၀  

စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ နှငဴ် ေကျဵရွာမျာဵေွင် ပညာေပဵေဟာေြပာြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၂ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၁၀၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၁.၆၀၈ 
RNH 

အထိမ်ဵအမှေ်ေန့ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၂ ကကိမ် ၁၀၀၀၀၀ ၁.၂၀၀  

လကက်မ်ဵစာေစာင်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၀၀၀ ေစာင် ၁၀၀ ၀.၁၀၀ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၆) 

ဥယျာဉ်၏ အေထွေထွစီမဳအုပ်ချုပ်မှုအာဵ ြမှင်ဴေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ရုဳဵသဳုဵပစ္စည်ဵဝယ်ယူြခင်ဵ        ၀.၂၄၀  



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ကွင်ဵဆင်ဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵ        ၇.၁၉၂ RNH 

အေဆာက်အဦ  ေည်ေဆာက်/ြပုြပင်ြခင်ဵ        ၁.၉၅၀  

စက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ        ၂.၉၀၀  

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ေပါင်ဵ    ၅၄.၁၁၆  

၂၀၂၃-၂၀၂၄ 

ရည်ရယွ်ချက် (၁) 

အေရဵကကီဵသည်ဴ မျ ိုဵစိေ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူအပါအဝင် အြခာဵေသာ ဇဝီမျ ိုဵစုဳမျ ိုဵကဲွမျာဵ၊ ၎င်ဵေို္ဓ၏ ေနရင်ဵေေသမျာဵကုိ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ကင်ဵလှညဴ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၇၆၈ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၁၇၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁၃.၃၅၆ 
RNH 

အေရဵကကီဵသညဴ် မျ ိုဵစိေ်မျာဵ ကျက်စာဵရာေနရာမျာဵ၊ ဆာဵကျင်ဵမျာဵ၊ 

ေရအုိင်ငယ်မျာဵ၏ ေြမပုဳမျာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ 

        ၁၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ 
 

ေောမီဵကာကွယ်ြခင်ဵ         ၈၉၃၀၀ ယူနစ် ၁၀ ၀.၈၉၃ RNH 

ဆာဵကျင်ဵြပုြပင်ြခင်ဵ (ေြမြပန့်ေေသ)         ၄ ကျင်ဵ ၁၄၀၀၀ ၀.၀၅၆ RNH 

ကွက်လပ်ြဖညဴ်စုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ (သစ်ေောသစ်ပင်နှငဴ်ေိရစ္ဆာန်စာဵသဳုဵပင်)         ၅၀ ဧက ၁၀၂၁၄၀ ၅.၁၀၇ RNH 

နုန်ဵောဵဆည်ေည်ေဆာက်ြခင်ဵ (၁၅၀) ကုဗေပ (၁၀×၃×၅ ေပ)     ၁ ယူနစ် ၆၅၀၀၀၀ ၀.၆၅၀ RNH 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ကာကွယ်ြခင်ဵ     ၃ ခ ု ၂၅၇၅၀၀ ၀.၇၇၃ RNH 

ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုပွဲေော်ကာလအေွင်ဵ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် ေနရာမျာဵ 

သေ်မှေ်ေပဵြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀ 
 

အမှိုက်မျာဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵဖျက်ဆီဵ ေပဵြခင်ဵ         ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀ ၀.၁၀၀  

ရည်ရယွ်ချက် (၂) 

အမာခဳထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ နှငဴ်   ကာဵခဳနယ်ေြမ ပိုင်ဵြခာဵ၍ စီမဳအုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်ြခင်ဵြဖငဴ် ဥယျာဉ် နှငဴ်ေေသခဳမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ် ြခင်ဵအာဵ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန်၊ 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပမို့နယ်နှင်ဴေကျဵရွာအဆငဴ်သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမအေထာက်အကူ 
ြပုေကာ်မေီမျာဵဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵ ကျင်ဵပြခင်ဵ 

        ၂ ကကိမ် ၅၀၀၀၀၀ ၁.၀၀၀ 
 

နယ်နိမိေ်ဘုေ်ေိုင်စိုက်ထူြခင်ဵ (၆×၆ လကမ်×၈ ေပ) (ကုန်ဵေြမ)         ၃၀ ေိုင် ၃၀၀၀၀ ၀.၉၀၀ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၁၈×၆)လကမ်         ၃၀ ချပ် ၃၀၀ ၀.၀၀၉ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၃×၂)ေပ         ၂၀ ချပ် ၃၀၀၀၀ ၀.၆၀၀ RNH 

ဆိုင်ဵဘုေ်စိုက်ထူြခင်ဵ(၆×၃)ေပ         ၁၀ ချပ် ၅၀၀၀၀ ၀.၅၀၀ RNH 

သီဵနှဳသစ်ေောေရာေနှာစုိက်ပျ ိုဵြခင်ဵ နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောလုပ်ငန်ဵအေွက် နည်ဵပညာေပဵြခင်ဵ         ၁ ကကိမ် ၄၇၄၀၀ ၀.၄၇၄  

ရည်ရယွ်ချက် (၃) 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင် နှငဴ် ဇဝီမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွဆုိင်ရာ သုေေသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေမျာကမ်ျက်ကွင်ဵြဖူစာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၃၀ 

၅ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၁၄၂၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၅၅၁ RNH 

ငှက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၀ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၂၅၆၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၈၁ RNH 

အင်ဵဆက်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၇ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၅၂၈၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၃၉၅ RNH 

အပင်မျ ိုဵစိေ်မျာဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ပလေ်စေစ်ကကိုဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

       ၅၀ 

၆ 

၃ 

ယူနစ် 

ေခွ 

စု ဳ

 ၂၂၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၁.၁၈၇ RNH 

သဘာဝေရထွက်စမ်ဵမျာဵ ေရအရည်အေသွဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ         ၃၆ ယူနစ် ၆၀၀၀ ၀.၂၁၆ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၄) 

ေေသခဳမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵကုိ ြမှငဴ်ေင်ေပဵြဖင်ဴ ေေသခဳမျာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုကုိ ြမှငဴ်ေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စွမ်ဵအာဵြမှငဴ်မီဵဖိုြဖန့်ေဝြခင်ဵ     ၁၂၀ လုဳဵ ၄၀၀၀ ၀.၄၈၀ RNH 

သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုေ်ြခင်ဵ     ၃ ယူနစ် ၂၉၈၀၀  ၀.၁၁၄ RNH 



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ ၁ စု ဳ ၂၅၀၀၀ 

ေေသခဳမျာဵအာဵ သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြမှင်ဴေင်ြခင်ဵ 

    ၂ ကကိမ်  ၄၇၄၀၀၀ ၀.၉၄၈ 
 

သဘာဝအေြခခဳခရီဵသွာဵအချက်အလကမ်ျာဵ နှင်ဴ လမ်ဵညွှန် ဆိုင်ဵဘုေ်၊ 

အမှေ်အသာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

    ၅၀ ချပ်   ၀.၆၀၉ 
 

ေေသခဳြပည်သူ အေြခြပု သဘာဝအေြခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ 

    ၁ ကကိမ်   ၅.၀၀၀ 
 

ပေ်ဝန်ဵကျင်ေကျဵရွာမျာဵ၏ လူမူစီဵပွာဵေရဵအေြခအေန နှငဴ် ဥယျာဉ်အေပ္ဒ 

မှီခိုေနရမှုကုိ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

    ၄ 

၁ 

ကကိမ် 

ကကိမ် 

၅၀၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၂၂၅ 
 

သစ်ခွနှင်ဴ ေဆဵဘက်ဝင်အပင်စုိက်ပျ ိုဵနည်ဵသင်တန်ဵမျာဵ ေပဵြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

    ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 

 ေေသခဳြပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေောေည်ေထာင်ြခင်ဵဆိုင်ရာသင်ေန်ဵပုိ္ဓချြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၄၄၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

၀.၄၇၄ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၅) 

သဘာဝဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လူထုပညာေပဵဌာနေစ်ခု ြဖစ်လာရန် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ပညာေပဵြပခန်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ           ၁၀၀၀၀၀  ၀.၅၀၀   



 

 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကုိင်မှု စီမဳချက်မျာဵနှငဴ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အချနိ် အေရ 

အတွက် 

 

ေရ 

တွက် 

ပု ဳ

စဳနှုန်ဵ 

(ကျပ်) 

 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

 

မှတ် 

ချက် 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ေဆဵဘက်ဝင်အပင်မျာဵြဖင်ဴ ပန်ဵပုဳစဳြပုလုပ်ြပသြခင်ဵ (၅၀) ချပ် 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁ 

၁ 

ယူနစ် 

စု ဳ

၅၅၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၀.၀၈၀ 
RNH 

ဘုရာဵပဲွေော်ကာလအေွင်ဵ ပညာေပဵြပခန်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ       ၁၀၀၀၀၀ ၀.၂၀၀  

စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ နှငဴ် ေကျဵရွာမျာဵေွင် ပညာေပဵေဟာေြပာြခင်ဵ 

အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

        ၁၂ 

၁၂ 

ယူနစ် 

စု ဳ

 ၁၀၉၀၀၀ 

၂၅၀၀၀ 

 ၁.၆၀၈ 
RNH 

အထိမ်ဵအမှေ်ေန့ အခမ်ဵအနာဵမျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၂ ကကိမ် ၁၀၀၀၀၀ ၁.၂၀၀  

လကက်မ်ဵစာေစာင်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ         ၁၀၀၀ ေစာင် ၁၀၀ ၀.၁၀၀ RNH 

ရည်ရယွ်ချက် (၆) 

ဥယျာဉ်၏ အေထွေထွစီမဳအုပ်ချုပ်မှုအာဵ ြမှင်ဴေင်ရန် 

ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ရုဳဵသဳုဵပစ္စည်ဵဝယ်ယူြခင်ဵ        ၀.၂၄၀  

ကွင်ဵဆင်ဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵ        ၀.၄၉၇ RNH 

အေဆာက်အဦ  ေည်ေဆာက်/ြပုြပင်ြခင်ဵ        ၆.၉၅၂  

စက်ပစ္စည်ဵ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ        ၂.၇၅၀  

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်ေပါင်ဵ        ၅၀.၆၇၃  

စီမဳချက်ကာလ (၅) နှစ်စုစုေပါင်ဵ        ၂၈၉.၇၁၀  



 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) ပုပ္ပါဵေတာင်ဥယျာဉ် အပု်ချုပ်လပု်ကိုင်မှုစီမဳချက်အရ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိကု် 
ဝယ်ယူမည်ဴ ကွင်ဵဆင်ဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ မျာဵနှင်ဴ ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက် 

 

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵ လျာထာဵ စဳနှုန်ဵ ေရတွက်ပုဳ 
လိုအပ် 

ရန်ပဳုေငွ 

၁ ၂၀၁၉-၂၀၂၀  

    မှန်ေြပာင်ဵ (10x42) Nikon ၂ ၄၀၀၀၀၀ လုဳဵ ၀.၈၀၀ 

    ကင်မရာ B700 Nikon Coolpix ၂ ၇၅၀၀၀၀ လုဳဵ ၁.၅၀၀ 

    GPS Garmin 64s ၂ ၄၅၀၀၀၀ လုဳဵ ၀.၉၀၀ 

    Sleeping Bag ၂၅ ၄၀၀၀၀ လုဳဵ ၁.၀၀၀ 

    ရွက်ဖျင်ေဲ(4 men tent) ၃ ၃၀၀၀၀၀ ခ ု ၀.၉၀၀ 

    ကွန်ပေ်စ်(Suunto) ၂ ၃၀၀၀၀ ခ ု ၀.၀၆၀ 

    ြမက်ြဖေ်စက်(လကကုိ်င်စက် Swit ေရုေ်) ၁ ၁၅၀၀၀၀ လုဳဵ ၀.၁၅၀ 

    မိုဵကာအကကျ ၂ ၁၅၀၀၀ ထည ် ၀.၀၃၀ 

    ေပကကိုဵ ၂ ၂၀၀၀၀ ေခွ ၀.၀၄၀ 

    စုစုေပါင်ဵ ၀ ၀  ၅.၃၈၀ 

၂ ၂၀၂၀-၂၀၂၂၁ 

    ေခါင်ဵမီဵ(Head Light) ၂ ၁၀၀၀၀ ခ ု ၀.၀၂၀ 

    လကန်ှိပ်ဓါေ်မီဵ ၂ ၈၀၀၀ လက ် ၀.၀၁၆ 

    ေကျာပိုဵအိေ် ၂ ၃၀၀၀၀ လုဳဵ ၀.၀၆၀ 

    မိုဵကာအကကျ ၅ ၁၅၀၀၀ ထည ် ၀.၀၇၅ 

    ဦဵထုပ်(Helmet) ၂ ၁၅၀၀၀ လုဳဵ ၀.၀၃၀ 

    ေောစီဵဖိနပ် ၃၇ ၈၀၀၀ ရ ဳ ၀.၂၉၆ 

    ေပကကိုဵ ၂ ၂၀၀၀၀ ေခွ ၀.၀၄၀ 

    မီဵသေ်ေဆဵဗူဵ ၅ ၂၅၀၀၀ ဗူဵ ၀.၁၂၅ 

    စုစုေပါင်ဵ ၀ ၀ 
 

၀.၆၆၂ 

၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

    ေခါင်ဵမီဵ(Head Light) ၂ ၁၀၀၀၀ ခ ု ၀.၀၂၀ 

    လကန်ှိပ်ဓါေ်မီဵ ၂ ၈၀၀၀ လက ် ၀.၀၁၆ 

    ေကျာပိုဵအိေ် ၂ ၃၀၀၀၀ လုဳဵ ၀.၀၆၀ 

    မိုဵကာအကကျ ၅ ၁၅၀၀၀ ထည ် ၀.၀၇၅ 

    ဦဵထုပ်(Helmet) ၂ ၁၅၀၀၀ လုဳဵ ၀.၀၃၀ 

    ေောစီဵဖိနပ် ၃၇ ၈၀၀၀ ရ ဳ ၀.၂၉၆ 

    စုစုေပါင်ဵ    ၀.၄၉၇ 

၄ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 



 

 

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵ လျာထာဵ စဳနှုန်ဵ ေရတွက်ပုဳ 
လိုအပ် 
ရန်ပဳုေငွ 

    မှန်ေြပာင်ဵ (10x42) Nikon ၃ ၄၀၀၀၀၀ လုဳဵ ၁.၂၀၀ 

    ကင်မရာ B700 Nikon Coolpix ၃ ၇၅၀၀၀၀ လုဳဵ ၂.၂၅၀ 

    GPS Garmin 64s ၁ ၄၅၀၀၀၀ လုဳဵ ၀.၄၅၀ 

    Sleeping Bag ၃၇ ၄၀၀၀၀ လုဳဵ ၁.၄၈၀ 

    ရွက်ဖျင်ေဲ(4 men tent) ၃ ၃၀၀၀၀၀ ခ ု ၀.၉၀၀ 

    ကွန်ပေ်စ်(Sunto) ၁၀ ၃၀၀၀၀ ခ ု ၀.၃၀၀ 

    ေခါင်ဵမီဵ(Head Light) ၂ ၁၀၀၀၀ ခ ု ၀.၀၂၀ 

    လကန်ှိပ်ဓါေ်မီဵ ၂ ၈၀၀၀ လက ် ၀.၀၁၆ 

    ေကျာပိုဵအိေ် ၂ ၃၀၀၀၀ လုဳဵ ၀.၀၆၀ 

    မိုဵကာအကကျ ၅ ၁၅၀၀၀ ထည ် ၀.၀၇၅ 

    ဦဵထုပ်(Helmet) ၂ ၁၅၀၀၀ လုဳဵ ၀.၀၃၀ 

    ေောစီဵဖိနပ် ၃၇ ၈၀၀၀ ရ ဳ ၀.၂၉၆ 

    ေပကကိုဵ ၂ ၂၀၀၀၀ ေခွ ၀.၀၄၀ 

    မီဵသေ်ေဆဵဗူဵ ၃ ၂၅၀၀၀ ဗူဵ ၀.၀၇၅ 

    စုစုေပါင်ဵ    ၇.၁၉၂ 

၅ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ 

    ေခါင်ဵမီဵ(Head Light) ၂ ၁၀၀၀၀ ခ ု ၀.၀၂၀ 

    လကန်ှိပ်ဓါေ်မီဵ ၂ ၈၀၀၀ လက ် ၀.၀၁၆ 

    ေကျာပိုဵအိေ် ၂ ၃၀၀၀၀ လုဳဵ ၀.၀၆၀ 

    မိုဵကာအကကျ ၅ ၁၅၀၀၀ ထည ် ၀.၀၇၅ 

    ဦဵထုပ်(Helmet) ၂ ၁၅၀၀၀ လုဳဵ ၀.၀၃၀ 

    ေောစီဵဖိနပ် ၃၇ ၈၀၀၀ ရ ဳ ၀.၂၉၆ 

    စုစုေပါင်ဵ    ၀.၄၉၇ 

    ပထမ (၅) နှစ်ေပါင်ဵ       ၁၄.၂၂၈ 

 


