
ပြည်ထ  ော ငစ်ုသ မ္မတပ မ္န် မ္ောန ုင် ငထံတော် အစ ုိုး ရ 

သ ယံဇောတန ှင့်် သဘ ောဝြ တ ်ဝန်ိုးကျ င ် န်ိုး သ မ္်ိုး ထရ ိုးဝန်ကက ိုးဌ ောန 

အြူြ ု ငိ်ုးထေ သစ မ္်ိုး လန်ိုးစ ု ပြည်ထ ရိုးဦိုးစ  ိုးဌော န 

ထလ ောကလ် ောထြေါ်ယူပြင်ိုး နှင့်် စောထ မ္ိုးြ ွဲထပ ြေ ဆ  ုရန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပြင််းအ ်း 

အ သ ထြိုး ထ ကော်ပငောပြ င်ိုး 

က  ြာြော်င ြာစြာအမှတြော်-  ၂  /၂၀၂၀ 

၁၃၈၂ ခနုှစြော်၊ နတ်တတ ်လဆန််း (၆) ရ ြော် 

၂၀၂၀ ပြည ်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘ လ (၂၀)ရ ြော် 

၁။  သယံဇြာတနှ ြော့်် သဘြာဝပတြော်ဝနြော််း ျ ြော်ထိနြော််းသိမြော််းကရ်းဝနြော်က  ်းဌြာန၊ အပူပို ြော််းကေသစိမြော််းလနြော််း 

စုိငပညြော်ကရ်းဦ်းစ ်းဌြာနတွ ြော် လစြော်လပြော်လျ ြော်ရိှကသြာ လစြာနှုနြော််း ျပြော်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ကတြာအုပြော်က  ်း 

(၁၆) ကနရြာအတွ ြော် ကလ ြာ ြော်လ ြာမျြာ်း တ ြော်သွ ြော််းန ိုင်ရန် တ  က်ြါသတ်မှတ်ချက်က ိုက်ညီသူမျ ်းမှ 

 ိုယြော်ကရ်းမှတြော်တမြော််းအ ျဉြော််းနှ ြော့််အတူ သတ်မှတ်ထ ်းသည ် အကထြာ ြော်အထြာ်းမျြာ်းပူ်းတွွဲ၍ အပူပို ြော််းကေသ 

စိမြော််းလနြော််းစိုငပညြော်ကရ်းဦ်းစ ်းဌြာန၊ ည နြော်  ြာ်းကရ်းမှ ်းချျုပြော်ရံု်း၊ မနတကလ်းတုိ ြော််းကေသက  ်း၊ ပုသိမြော်က  ်းမမိျုြို့(သုိို့မဟုတြော်) 

ည နြော်  ြာ်းကရ်းမှ ်းချျုပြော်ရံု်း၊ ကနငပညြော်ကတြာြော် (ရံု်းခွွဲ)သုိို့ (၂၁-၁၂-၂ ၀၂၀) ရက ်ထနေ့ တနောက်ဆ ို်းထ ်း၍ ရ ို်းချ  န် တွင််း 

ကပ်းပိုို့ကလ ြာ ြော်ထြာ်းန ိုင်ြါတ က င််းနှင  ် တရ်းတပြေ (ပမန်မ စ ၊  င်္ဂလ ြ်စ ၊  တထွတထွ ဗဟိုသိုတ) စ တမ်းြွွဲ 

မျ ်းက ို (၇-၁-၂၀၂၁)မှ (၈-၁-၂၀၂၁)ရက်န ေ့ ထ   ြူြ ိုင််းတဒသစ မ််းလန််းစ ိုပြည်တရ်းဦ်းစီ်းဌ န၊ ညွှန် က ်း 

တရ်းမှ ်းချျုြ်ရ ို်း၊ စနဒကူ်းခန််းမတွင် ကျင််းြပြျုလိုြ်သ ွ်းမည်ပြေစ်တ က င််း န ိုင်င ြ ိုင် ပမန်မ   လင််းသတင််းစ  

နှင ် အပူပို ြော််းကေသစိမြော််းလနြော််းစိုငပညြော်ကရ်းဦ်းစ ်းဌြာန၏ www.dryzonegreening.gov.mm Website တွ ြော် 

က  ြာြော်င ြာထည ်သွင််းတြေ ်ပြထြာ်းပြီ်းပြေစ်ြါသည် - 

  ကလ ြာ ြော်ထြာ်းသူသညြော် - 

( ) ငပညြော်ကထြာ ြော်စုသမမတငမနြော်မြာနုိ ြော် ံသြာ်းငြစြော်ရမညြော်။ 

(ခ) သိပပံ(သစြော်ကတြာ)ဘွွဲြို့ ရရိှမပ ်းသူငြစြော်ရမညြော်။ 

(ဂ) (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) ရ ြော်ကနို့တွ ြော် အသ ြော် (၃၀)နှစြော်၊ နုိ ြော် ံ့်ဝနြော်ထမြော််းငြစြော်ပါ  အသ ြော် 

(၃၅) နှစြော်ထ ြော် မက ျြာြော်လွနြော်သူငြစြော်ရမညြော်။ 

(ဃ) အနညြော််းဆံု်း လုပြော်သ ြော်တစြော်ဆ ြော်တညြော််း (၅)နှစြော် တြာဝနြော်ထမြော််းကဆြာ ြော်နုိ ြော်သူ ငြစြော်ရ 

မညြော်။ 

( ) မဟြာဘွွဲြို့ရမပ ်းသူမျြာ်းအတွ ြော် အသ ြော်(၃၅)နှစြော်ထ ြော် မက ျြာြော်လွနြော်သူ ငြစြော်ရမညြော်။ 

(စ)  ျနြော််းမြာကရ်းက ြာ ြော််းမွနြော်မပ ်း ကေသမကရ ်းတြာဝနြော် ထမြော််းကဆြာ ြော်နုိ ြော်သူငြစြော်ရမညြော်။ 

http://www.dryzonegreening.gov.mm/


- ၂ - 

၂။  သ ိုို့ရ တွင်  ထက်တြေ ်ပြြါ တလ  က်လွှ ြ တ်ရက်  ်း လိုြ်ငန််းလ ို ြ်ချက် ရ (၂၁-၁၂-

၂၀၂၀)ရက်န ေ့အစ ်း (၅-၁-၂၀၂၁)ရက ်ထနေ့ တနောက်ဆ ို်းထ ်း၍ ရ ို်းချ  န် တွင််း ကပ်းပိုို့ကလ ြာက်ထ ်းန ိုင်ြါ 

တ က င််းနှင ် ကရ်းကငြစြာကမ်းပွွဲ ုိ  ြူြ ိုင််းတဒသစ မ််းလန််းစ ိုပြည်တရ်းဦ်းစီ်းဌ န၊ ညွှန် က ်းတရ်းမှ ်းချျုြ်ရ ို်း၊ 

စနဒကူ်းခန််းမတွင် ကအြာ ြော်ကြြာြော်ငပပါကနို့ရ ြော်မျြာ်း၌ တပြ င််းလွဲ ျ ြော််းပငပျုလုပြော်မညြော်ငြစြော်မပ ်း တစြော်ဦ်းချ ြော််းထံသုိို့ 

အက  ြာ ြော််း  ြာ်းမညြော်မဟုတြော်ပါတ က င််း  သ တြ်းတ က ်ပင  ြ်ြါသည် - 

စဉ် ဘ ောသောရြ ် ထပြေ ဆ ုမ္ ည့််ရက် အြျ  န် 

( ) ငမနြော်မြာစြာ ၁၄-၁-၂၀၂၁ ( က သြတတ်းတနို့) ၀၉:၀၀ မှ ၁၁:၀၀ 

(ခ) အဂဂလိပြော်စြာ ၁၄-၁-၂၀၂၁( က သြတတ်းတနို့) ၁၃:၀၀ မှ ၁၅:၀၀ 

(ဂ) အကထွကထွ 

ဗဟုသုတ 

၁၅-၁-၂၀၂၁(တသ  က တနို့) ၀၉:၀၀ မှ ၁၁:၀၀ 

၃။  စြာကမ်းပွွဲကငြဆိုရနြော်အတွ ြော် ကလ ြာ ြော်ထြာ်းသူတစြော်ဦ်းချ ြော််းစ ၏ စြာကမ်းပွွဲခုံနံပါတြော်မျြာ်း ို 

အပူပို ြော််းကေသစိမြော််းလနြော််းစိုငပညြော်ကရ်းဦ်းစ ်းဌြာန၏ www.dryzonegreening.gov.mm Website တွ ြော် 

က  ြာြော်င ြာကပ်းထြာ်းမညြော်ငြစြော်မပ ်း ကရ်းကငြစြာကမ်းပွွဲ ကအြာ ြော်ငမ ြော်သူမျြာ်းအြာ်း လူကတွြို့ကငြဆိုရမညြော့်် ရ ြော်စွွဲ၊ အချနိြော်၊ 

ကနရြာတုိို့ ို ဆ ြော်လ ြော်ထုတြော်ငပနြော် က  ညြာကပ်းမညြော်ငြစြော်ပါသညြော်။ 

၄။  စြာကမ်းပွွဲကငြဆိုရနြော် ကလ ြာ ြော်ထြာ်းသမူျြာ်းသညြော် စြာကမ်းပွွဲကငြဆိုမညြော့်် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

(၁၄) ရ ြော်၊  က သြတတ်းကနို့၊ နံန ြော် (၈:၀၀)နာရ အကရြာ ြော် ကငြဆိုရနြော်ကနရြာသုိို့ နုိ ြော် ံသြာ်းစိစစြော်ကရ်း 

 တြော်ငပြာ်းမူရ ြော််းနှ ြော့််အတူ လြာကရြာ ြော်သတ ြော််းကပ်းပိုို့ရနြော်နှ ြော့်် စတ ြော်စစြော်ကဆ်းမညြော့်် သတြော်မှတြော်ချနိြော်ထ ြော် 

ကနာ ြော် ျ၍ စြာကမ်းပွွဲခနြော််းမအတွ ြော််းသုိို့ ကရြာ ြော်ရိှလြာကသြာ ပုဂိ္ျုလြော်မျြာ်းအြာ်း စြာကမ်းပွွဲကငြဆိုခွ ြော့််ငပျုမညြော် 

မဟုတြော်က  ြာ ြော််း က ိျုတ ြော်အသိကပ်းအပြော်ပါသညြော်။ 

၅။  စညြော််း မြော််းနှ ြော့််မ ို ြော်ည ကသြာ (သုိို့မဟုတြော်) မငပညြော့််စုံကသြာ (သုိို့မဟုတြော်)သတြော်မှတြော်ရ ြော် 

ထ ြော် က ျြာြော်လွနြော်မှ ကရြာ ြော်ရှိလြာကသြာ ကလ ြာ ြော်လ ြာမျြာ်း ို လ ြော်ခံစဉြော််းစြာ်းမညြော်မဟုတြော်ပါ။ 

၆။  ကရ်းကငြစြာကမ်းပွွဲ လြာကရြာ ြော် ကငြဆိုရြာတွ ြော်လညြော််းက ြာ ြော််း၊ လူကတွြို့စစြော်ကဆ်းခံရနြော် 

လြာကရြာ ြော်သညြော့််အခါတွ ြော်လညြော််းက ြာ ြော််း မိမိစရိတြော်ငြ ြော့်် လြာကရြာ ြော်  ရပါမညြော်။ 

၇။  ကရ်းကငြစြာကမ်းပွွဲကအြာ ြော်ငမ ြော်သူမျြာ်း ိုသြာ လူကတွြို့စစြော်ကဆ်းငခ ြော််းငပျုပါမညြော်။ 

 

 

http://www.dryzonegreening.gov.mm/


 

-၃ - 

၈။  အငခြာ်းစုံစမြော််းကမ်းငမနြော််းလုိပါ  အပူပုိ ြော််းကေသစိမြော််းလနြော််းစုိငပညြော်ကရ်းဦ်းစ ်းဌြာန၊ တယြော်လ ြုနြော််း 

အမှတြော် (၀၂-၅၇၀၃၈နှ ြော့်် ၀၂-၅၇၉၈၃)သုိို့ ဆ ြော်သွယြော်ကမ်းငမနြော််းနိ ုြော်မပ ်း ကလ ြာ ြော်လ ြာမျြာ်း ို www.dryzone 

greening.gov.mm Website တွ ြော် download ရယူနုိ ြော်ပါသညြော်။ 

 

 

အြ ူြ ုင်ိုးထေ သစ မ္်ိုးလန်ိုးစ ုပ ြ ည်ထရိုးဦ ိုးစ ိုးဌောန 


