


Standard Operating Procedures for Conservation of Remaining Natural Forests 

(က) 

မာ တ ကိာိ ိ ိ  ိ ိ  

စ ဉ ် အ က ကာ င ််းအ ရာ 
စ ာ မျ က်

န ှိာိ  ိ  

သဘာ ဝကတ ာ ကျန ်မျ ာ ်းထနိ ််းသမိ််းက ာ ကယိ ်ခြင ််းလ ပိင် န ််းိ ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိိ ိိ ိိ ိ ိ  ိ ိိ ိ  ိ ိိ ိ ိ ိ  ိ ိိိ ိ ိိ ိ  ိ ိိ ိ ိိ 

 ၁ နိဒါန ်း        ၁ 

၂ ရည ရွယ ချက             ၁ 

၃ ဦ်းစာ်းပ ်းကာကွယ ရမည   သဘာဝပတာကျန မျာ်း                                    ၁ 

၄ (၅)န စိ ်ဆက်တ ိိက်ိ သဘာ ဝကတာ ကျန ်မျ ာ ်းိထ နိ ််းသမိ််းကာ ကယိ ်ခြင ််းိိ  ိ ိိ ိ ိိ   ိ ိိ ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိိ ိိ ိိ ိ ိိ  ိ ိိ ိ  ိ ိိ ိ ိ ိ  ိ ိိိ ိ ိိ ိ လ ပိင် န ််းအ ြျ နိ ်ဇယ ာ ်းိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ  ိိ ိိ ိ ိ ိ ၂ 

၅ ကဆာ င ်ရ ကိ်ရမည်ိိလ ပိ်ငန ််းမျ ာ ်းိ ိ ိ ိ ိိ  ိ ိိ ိ ိ  ိိိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိိ ိ ၅ 

၆ လ ပိ်င န ််းစ ဉ်ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ -ိ  ၁။ ကငိ ််းဆင ််းစ စ ်ကဆ ်းတ ိိင ််းတ ာ ခြင ််းိ  ိ ိိ ိ ိ ိိ ိ ိ ိိ ိ ိ ိ   ိ ိိ ိ ိ ိိ ိ ိိ ၅ 

၇ လု  ငန ်းပ  ်း            စ ်းပ ကာင ်းအစ ရင ခ စာ၊ စိမ ်း                        /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၁) ၆ 

၈ လ ပိ်င န ််းစ ဉ်ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ -ိ ၂။ န မ နိှာ စ ာရင ််းကကာက်ယ ခိြ င ််းိ ိ  ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိိ ိ ိ ိ ိ ိိ  ိိ ိ ိိ ၈ 

၉ လု  ငန ်းပ  ်း            စ ်းပ ကာင ်းအစ ရင ခ စာ၊ စိမ ်း                        /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၂) ၉ 

၁၀ နမူနာကွက စာရင ်းပကာက ယူခခင ်း ု စ ၊                                  စိမ ်း     /စိ ုသဘာဝပတာ- ု စ      (၂-က) ၁၁ 

၁၁ နမူနာကွက ချမှတ ပကာက ယူခခင ်းနမူနာ ု စ ၊                                       စိမ ်း     /စိ ုသဘာဝပတာ- ု စ      (၂-ခ) ၁၂ 

၁၂ နမူနာကွက          /ဘုတ တိုင  ု စ ၊                 စိမ ်း     /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၂-ဂ) ၁၃ 

၁၃ လ ပိ်င န ််းစ ဉ်ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ -ိ ၃။ ိ နယ ်န မိတိ ်သတ ်မတိ ်ခြင ််းိ ိ ိ ိ ိ ိိ  ိ  ိ ိိ ိ ိိ  ိ ိိိ ိ ိိ ၁၄ 

၁၄ လု  ငန ်းပ  ်း            စ ်းပ ကာင ်းအစ ရင ခ စာ၊ စိမ ်း                        /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၃) ၁၆ 

၁၅ ကွန ကရစ ပကျာက ခ ာ်း                  /သစ သာ်းဘတု တိုင  ု စ                      ၁၈ 

၁၆ လ ပိ်င န ််းစ ဉ်ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ -ိ ၄။ စြန ််းြျ ခြ င ််း ၁၉ 

၁၇ လု  ငန ်းပ  ်း            စ ်းပ ကာင ်းအစ ရင ခ စာ၊ စိမ ်း                        /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၄) ၂၀ 

၁၈ ကွင ်းဆင ်းစစ ပဆ်းချက မှတ တမ ်းစာအု  နမူနာ ု စ                                            ၂၂ 

၁၉  င မစခန ်းတဲ ု စ ၊                  စိမ ်း     /စိ ုသဘာဝပတာ- ု စ      (၄-က) ၂၄ 

၂၀ အစ ောင့့့််် ့် ့် ့်   တ ဲု စ ၊        ့်စိမ ်း     /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၄-ခ) ၂၅ 

၂၁ လ ပိ်င န ််းစ ဉ်ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ -ိ ၅။ ဆ ိိင ််းဘ တိ ်မျ ာ ်းခပ ြုလ ပိ်စ ိိက်ထ ခိြင ််းိ   ိ ိိ ိ  ိ ိိ ိိ ိ ိိ ိိ  ိ ိိ   ိ ိိ  ိိ ိ ိိ ၂၆ 

၂၂ ဆိုင ်းဘတု နမူနာ ု စ ၊ စိမ ်း                           /စိ့ု်သဘာဝပတာ- ု စ      (၅-က) ၂၇ 

၂၃  ညာပ ်း/သတိပ ်းဆိုင ်းဘုတ နမနူာ ု စ ၊ စိမ ်း                                 /စိ ုသဘာဝပတာ- ု စ      (၅-ခ) ၂၈ 

၂၄ လု  ငန ်းပ  ်း            စ ်းပ ကာင ်းအစ ရင ခ စာ၊ စိမ ်း                        /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၅) ၂၉ 

၂၅ လ ပိ်င န ််းစ ဉ်ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ -ိ ၆။ိ အ ကစာ င ်ငိ ာိ ်းရမ ််းခြင ််းိ ိ ိ ိ ိ  ိိ  ိ ိ ိ ိ ိိ ိိ ိ ိိ ၃၁ 

၂၆ လု  ငန ်းပ  ်း            စ ်းပ ကာင ်းအစ ရင ခ စာ၊ စိမ ်း                        /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၆) ၃၅ 

၂၇ ပနေ့စာ်းလု  သာ်း             ့်မတှ  ု တင စာရင ်း                -Fo rest့် S-4 ၃၇ 

၂၈ ပနေ့စာ်း၊့်အလု  ၊      ့်လု  ခစာရင ်း           -Fo rest့် S-5 ၃၈ 

၂၉ တာဝန ထမ ်းပဆာင မှုနှင                         စစ ပဆ်းကက ်း က  မှု                ့်မတှ တမ ်း         ၃၉ 



 

Standard Operating Procedures for Conservation of Remaining Natural Forests 

 

့်(ြ) 

မာ တ ကိာိ ိ ိ  ိ ိ  

စ ဉ် အ က ကာ င ််းအ ရာ 
စ ာ မျ က်

န ှိာိ  ိ  

၃၀ လ ပိ်င န ််းစ ဉ်ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ -ိ ၇။ိ စ စ ်ကဆ ်းလ မ််းက ာက်လ ပိ်ခ ြင ််းိ ိ ိိ ိ ိ ိ ိ ိိ ိ ိ ိ ိ ိိ  ိ ိိိ ိ ိိ ၄၁ 

၃၁ လု  ငန ်းပ  ်းစ ်းပ ကာင ်းအစ ရင ခ စာ၊ စိမ ်း                                       /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၇) ၄၂ 

၃၂ စစ ပဆ်းလမ ်းပ ာက လု  ရမည                          ့်နမနူာ ု စ            ၄၄ 

၃၃ လ ပိ်င န ််းစ ဉ်ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ -ိ ၈။ ိ အ မမ ြဲတ မ််းန မ နိ ှာ ကကိ်ြျ မ တိ ်၍ိ စာ ရင ််းကကာ က်ယ ခိြင ််းိ ိိ ိိ ိ ိိ ိ ိ  ိ ိ ိ  ိ ိိ ိိ  ိ ိိ ိ ိ ိ ိ ိ ိိ ိ ိ ိ ိ ိိ  ိိ ိ ိိ ၄၅ 

၃၄ လု  ငန ်းပ  ်းစ ်းပ ကာင ်းအစ ရင ခ စာ၊ စိမ ်း                                       /စို သဘာဝပတာ- ု စ      (၈) ၄၇ 

၃၅ အ မမ ြဲတ မ့််းန မူန ောကွက့်အ တငွ ့််း့် ပါဝင ့်ပင ့် ောရင ့််း စကောက့်ယ ူခြင ့််း ၊့် ့့်် ့့်် ့်  ့် ့် ့် ့့်် ့် ့် ့့််  ့် ့် ့့််  ့် ့် ့် ့့်် ့်  ့် ့်  ့် ့် ့် ့်  ့် ့် ့် ့် ့်  ့် ့့့််် ့်  ့် ့် စိမ ်း     /စိ ုသဘာဝပတာ-့် ့့််
 ု စ      -၈ (က) 

၄၉ 

၃၆ အ မမ ြဲတ မ့််းန မူန ောကွက့်မျော်း ၏တ  ု်းတက့်မှု/ဆုတ ့်ယ ုတ ့်မှု့် အ စခ ြအ စန့် န ှိုင ့််းယ ှဉ့်ြျက့်ဇယ ော်း၊့် ့့်် ့့်် ့်  ့် ့် ့် ့့်် ့် ့် ့့််  ့် ့့်် ့် ့် ့် ့့့််် ့် ့်  ့် ့့်် ့် ့့််  ့် ့့််  ့် ့့်် ့် ့် ့့်် ့် ့် ့် ့် ့် ့့််  ့် ့် ့့််  ့် ့့််  ့် ့် ့် ့် ့် 
စိမ ်း     /စို သဘာဝပတာ- ု စ      -၈ (ြ ) 

၅ ၀ 

၃၇ လ ပိ်င န ််းစ ဉ်ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ -ိ ၉။ ိ မ ်ိးတ ာ ်းလ မ််းက ာက်လ ပိ်ခ ြင ််းိ  ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိိ ိ ိ ိ ိ ိိ  ိ ိိိ ိ ိိ ၅ ၁ 

၃၈ လု  ငန ်းပ  ်းစ ်းပ ကာင ်းအစ ရင ခ စာ၊                                 ့်စိမ ်း     /စို့်သဘာဝပတာ- ု စ      (၉) ၅ ၂ 

၃၉ အစ ရင ခ စာမျာ်းခ ြုစုတင ခ ခခင ်း                              ၅ ၄ 

ဓမ မတ ာ မျ ြု ်းဆ က်ခြင ််းလ ပိင် န ််းလ ပိ်ထ  ်းလ ပိ်န ည််းမျ ာ ်းိ ိ ိိ ိ ိ  ိိ ိ ိ ိ ိိိ ိ ိိ ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ  ိ ိိ  ိိ ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိိ ိ 

၁ ရည ရွယ ချက             ၅ ၅ 

၂ ဓမမတာမျ ိြု်းဆက ခခင ်းလု  ငန ်း ပဆာင ရွက ရမည   မာဏ                                              ၅ ၅ 

၃ ဓမမတာမျ ိြု်းဆက မည  ဧရိယာပရွ်းချယ ခခင ်းနှင                                          ့်ပဆာင ရွက မည  ကာလ                 ၅ ၅ 

၄ ပဆာင ရွက မည  နည ်းလမ ်းမျာ်း                          ၅ ၆ 

 (က)  နွယ ခ တ ပတာရငှ ်းခခင ်း                      ၅ ၆ 

 (ခ) ့် င  ူ်းခွာကုိင ်းချ ိြုင ခခင ်း                           ၅ ၇ 

 (ဂ)  ငုတ တက ချွန ခခင ်း                 ၅ ၈ 

၅ ထွက ရှိထင ်းမျာ်း               ့်စ မ ခန ေ့ခွဲခခင ်း                 ၅ ၉ 

၆ လု  ငန ်းပ  ်းစ ်းပ ကာင ်း                      ့်အစ ရင ခ စာတင ခ ခခင ်း                     ၆ ၀ 

၇ လု  ငန ်းပ  ်းစ ်းပ ကာင ်း                      ့်အစ ရင ခ စာ၊             စိမ ်း     /စို သဘာဝပတာ -့် ု စ      (၁၀) ၆ ၁ 

၈ အပထွပထွ ၆ ၃ 

၉ နိဂု ်း       ၆ ၃ 

ကတ ာ ထ နိ ််းဧရ ယိ ာအ က ာ င ််းမျာ ်း၏ိ ိ ိ ိ  ိ ိိ ိ ိ  ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိိ ိ ိိ ိ ိ  န ယ ်န မိ တိခ်ပ င ်ဆင ်ခြင ််းိ ိ ိိ  ိ  ိ ိိိ ိ ိိ ိ ိိိ ိ ိိ လ ပိ်ထ  ်ိးလ ပိန် ည််းမျ ာ ်းိ  ိ ိိ  ိိ ိ  ိ ိိ ိ ိိ ိ ိိ ိ 

၁ ့် ့်ရည ရွယ ချက             ၆ ၄ 

၂ ပဆာင ရွက ရမည   လု  ငန ်း မာဏ                            ၆ ၄ 

၃ ဦ်းစာ်းပ ်းနယ နမိိတ ခ င ဆင ရမည   သဘာဝပတာမျာ်း                                          ၆ ၄ 

၄ ပဆာင ရွက ရမည   ကာလနှင   နည ်းလမ ်းမျာ်း                                     ၆ ၄ 

၅ လု  ငန ်းပ  ်းစ ်းပ ကာင ်း                      ့်အစ ရင ခ စာတင ခ ခခင ်း၊                       စိမ ်း     /စို သဘာဝပတာ -့် ု စ      (၁၁) ၆ ၆ 



Standard Operating Procedures for Conservation of Remaining Natural Forests - 1 - 

 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

(Standard Operating Procedures for Conservation of Remaining Natural Forests)  

နိဒါန်း 

၁။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစုိပပည်ဒေးဦးစီးဌာန၏ အဓိက လုပ်ငန်းတာဝန်ကကီး(၄) ေပ်အနက် သဘာဝ 

တောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် မြန်ြာနုိင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသရှိ အဒကြောင်း 

အြျ ိုးြျ ိုးဒကြောင့် ပျြ်ေစီးမပုန်းတီးဒနဒသာ  ဒတာပျြ်ေ၊ ဒတာည့ံြျားြေိ ုအချနိ်တိုကာလအတွင်း စေိတ်စက 

အသက်သာဆုံးပြင့် ဒေ၊ ဒပမ၊ သဘာဝနှင့် လိုက်ဒလျာညီဒ ွစွာ ဒတာအဆင့်အတန်း ပပန်လည်တုိးတက် 

ဒကာင်းမွန်လာဒစေန် စနစ်တကျ  ိန်းသိမ်းပပုစုပျ ိုးဒ ာင်ဒပးသည့် လုပ်ငန်းပြစ်ပါသည်။  

 ဤလုပ် ံုးလုပ်နည်းများကုိ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစုိပပည်ဒေးဦးစီးဌာန၏“သဘာဝတောကျန်များ 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ” အပြစ် လုိက်နာဒဆာင်ေွကေ်န်ပြစ်ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၂။ အပူပိုင်းဒေသစိြ်းလန်းစုိမပည်ဒရးဦးစီးဌာနတွင် သဘာဝဒတာြေျန်ြျားထိန်းသိြ်းြောြွေယ်မြင်း 

လုပ်ငန်းအား ပုိမိုထိရရာက်စွာ ဒောင်ရွြေနုိ်င်ရန်အတွြ်ေ ယြင်ြေ (၂)နှစ်ေြေ်တိုြ်ေ ထိန်းသိြ်းြောြွေယ်ရာ 

ြှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်ြှ စတင်၍ (၅)နှစ်ေြေ်တိုြ်ေ ဒမပာင်းလဲပပီး နှစ်အလိုြ်ေ ဒောင်ရွြေ်ရြည့် လုပ်ငန်း 

အြျနိ်ဇယားြျား သတ်ြှတ်ြော ထိန်းသိြ်းြောြွေယ်ပါသည်။ ထိုသ့ုိဒောင်ရွြေရ်ာ၌ စီးပွားရရးအရ ထုတ်လုပ် 

သည့် သစ်ရတာများ စီမံအုပ်ချုပ်ခခင်းကို မရောင်ရွကဘ်ဲ အဒကြောင်းအြျ ိုးြျ ိုးဒကြောင့် ပျြေစ်ီးမပုန်းတီးဒန 

သည့် ဒတာပျြေ်၊ ဒတာည့ံြျားြေိ ုဒရ၊ ဒမြ သဘာဝနှင့် လုိြ်ေဒလျာညီဒထွစွာ ဒတာအေင့်အတန်း မပန်လည် 

တိုးတြ်ေဒြောင်းြွန်လာဒစရန် သစ်ရတာများခပန်လည်ခပုစုခခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခခင်းကို ဦးစားဒပး 

ဒောင်ရွြေရ်န် မြစ်ပါသည်။  

 (၅)နှစ်ေြေ်တိုြ်ေ သဘာဝဒတာြေျန်ြျား ထိန်းသိြ်းြောြွေယ်မြင်းလုပ်ငန်းအား နှစ်စဉ် ဧရယိာ 

အသစ် တုိးချဲ့ ရောင်ရွကရ်န်မဟုတ်ဘဲ (၃)နှစ်ခခားပပီး တစ်ကကိမ်စီသာ လုပ်ငန်းဧရယိာအသစ် ရရွးချယ် 

ရောင်ရွကရ်မည် မြစ်ပါသည်။  

ဦးစားတပးကာကွယ်ရမည့်သဘာဝတောကျန်များ 

၃။ ဒအာက်ပါဧေိယာများတွင် ဒဆာင်ေွကေ်န် ဦးစားဒပးဒေွးချယ်ေမည်- 

 (က) ဒတာအဆင့်အတန်းကျဆင်း၊ ပျကစ်ီးလာသည့် ကကိုးဝုိင်း၊ ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဒတာများ၊ 

 (ခ) လူဒနဒေသများနှင့် နီးကပ်လျက်ေိှပပီး အလျင်အပမန်ဒပျာက်ကယွ်ေန် အလားအလာေိှသည့် 

သဘာဝဒတာကျန်များ၊ 

 (ဂ) သစ်ဒတာြုံးလွှမ်းမှုဒအာက်တွင်  ားေှိသင့်သည့် သဘာဝဒတာကျန်များ၊ ဥပမာ - သာသနာ့ 

နယ်ဒပမများ၊ ဒေှးဒောင်းယဉဒ်ကျးမှုနယ်ဒပမများ၊ ကမ္ဘာ့ (သ့ုိ) အမျ ိုးသားအဆင့် အဒမွအနှစ် 

နယ်ဒပမများ (World or National Heritage)၊  
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 (ဃ) (၁)ဧကလျှင် သစ်ပင်ဒပါကဒ်ောက်ပါဝင်မှု အဒေအတွက် (သဘာဝဒပါြ်ေပင် ပါဝင်ြှုအဒရ 

အတွြေ)်  (၃၀၀)ပင် က ် မနိမ့်ကျသည့် သဘာဝဒတာများ၊ အကယ်၍(၁)ဧကလျှင် သစ်ပင် 

ဒပါကဒ်ောက်ပါဝင်မှု အဒေအတွက် (၃၀၀)ပင် က် ဒလျာ့နည်းသည့် သဘာဝဒတာ၌ 

ကာကွယ် ိန်းသိမ်းလုိပါက ပပည့်စုံဒသာေှင်းလင်းချက်ဒြာ်ပပ၍ သက်ဆိုင်ော ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

၏ ဒ ာက်ခံချက်ပြင့် တင်ပပဒဆာင်ေွကေ်န်။ 

(၅)နှစ်ဆက်ေုိက် သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းအြျနိ်ဇယား 

၄။ သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းလုပ်ငန်းအား ယခင်(၂)နှစ်မှ  (၅)နှစ်ဆက်တိုက် 

ဒပပာင်းလဲ ိန်းသိမ်းောတွင် တအာက်ပါအေုိင်း နှစ်အလုိက်ဒဆာင်ေွကမ်ည့် လုပ်ငန်းအချနိ်ဇယားများ 

သတ်မှတ် ားေှိ၍ လုပ်ငန်းအချနိ်ဇယားနှင့်အညီ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အေည်အဒသးွပပည့်မီစွာ ပပီးစီးဒေး 

လိုက်နာဒဆာင်ေွက်ေမည် - 

သဘာဝရတာကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခခင်းလုပ်ငန်းအချနိ်ဇယား(ပထမနှစ်) 

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် 
ရောင်ရွက်ရမည့်ကာလ 

ရအာက် နိ ု ဒ ီ ဇန် ရေ မတ် ဧပပီ ရမ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက် 

၁ ကွင်းေင်းတိုင်းတာခခင်း             

  (က)ဧရိယာနယ်နိမိတ်ရရွးချယ်အတည်ခပုခခင်း             

  (ခ)ပါဝင်ပင်ရခမပံုရရးေွဲခခင်း             

၂ နမူနာစာရင်းရကာက်ယူခခင်း             

၃ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခခင်း             

၄ စခန်းချခခင်း             

၅ အရစာင့်ငှားရမ်းခခင်း(၉-လ)             

၆ ေိငု်းဘုတ်များခပုလုပ်စုိက်ထူခခင်း             

၇ စစ်ရေးလမ်းရောက်လုပ်ခခင်း             

၈ အပမဲတမ်းနမူနာကွက်ချမှတ်၍စာရင်းရကာက်ယူခခင်း             

 (က)နမူနာကွက်များ ချမှတ်ခခင်း             

 (ခ) စာရင်းရကာက်ယူခခင်း             

၉ မီးတားလမ်းရောက်လုပ်ခခင်း(၁၂' အကျယ်၊ ၇၀၀၀')             

တွဲေက်ရောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ 

၁ ဓမ္မတာမျ ိုးေက်ခခင်း             

  (က)ကွင်းေင်းတိုင်းတာခခင်း             

  (ခ)နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၊ေိငု်းဘုတ်ခပုလုပ်ခခင်း             

  (ဂ)နွယ်ခေတ်၊ပင်ပူးခွာ/ကုိင်းချ ိုင်၊ငုတ်တက်ချွန်ခခင်း             

  (ဃ)ထင်းခေတ်/စု/သယ်၊ခေန့်ရဝပဲွအခမ်းအနား             

၂ နယ်နိမိတ်ခပင်ေင်ခခင်း(ရတာထိန်းဧရိယာအရဟာင်း)             
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သဘာဝရတာကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခခင်းလုပ်ငန်းအချနိ်ဇယား(ဒုတိယနစှ်) 

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် 

ရောင်ရွက်ရမည့်ကာလ 

ရအာက် နိ ု ဒ ီ ဇန် ရေ မတ် ဧပပီ ရမ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက် 

၁ အရစာင့်ငှားရမ်းခခင်း(၁၂-လ)                        

၂ အပမဲတမ်းနမူနာကွက်ချမှတ်၍စာရင်းရကာက်ယူခခင်း                       

 (က)နမူနာကွက်များ ချမှတ်ခခင်း             

 (ခ) စာရင်းရကာက်ယူခခင်း             

တွဲေက်ရောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ 

၁ ဓမ္မတာမျ ိုးေက်ခခင်း                        

  (က)ကွင်းေင်းတိုင်းတာခခင်း                        

  (ခ)နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၊ေိငု်းဘုတ်ခပုလုပ်ခခင်း                         

  (ဂ)နွယ်ခေတ်၊ပင်ပူးခွာ/ကုိင်းချ ိုင်၊ငုတ်တက်ချွန်ခခင်း                        

  (ဃ)ထင်းခေတ်/စု/သယ်၊ခေန့်ရဝပဲွအခမ်းအနား                        

၂ နယ်နိမိတ်ခပင်ေင်ခခင်း(ရတာထိန်းဧရိယာအရဟာင်း)                        

 

သဘာဝရတာကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခခင်းလုပ်ငန်းအချနိ်ဇယား(တတိယနှစ်) 

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် 
ရောင်ရွက်ရမည့်ကာလ 

ရအာက် နိ ု ဒ ီ ဇန် ရေ မတ် ဧပပီ ရမ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက် 

၁ စခန်းချခခင်း(ခပင်ေင်ခခင်း)                      

၂ အရစာင့်ငှားရမ်းခခင်း(၁၂-လ)                        

၃ စစ်ရေးလမ်းရောက်လုပ်ခခင်း(ခပင်ေင်ခခင်း)                       

၄ အပမဲတမ်းနမူနာကွက်ချမှတ်၍စာရင်းရကာက်ယူခခင်း             

 (က)နမူနာကွက်များ ချမှတ်ခခင်း             

 (ခ) စာရင်းရကာက်ယူခခင်း             

၅ မီးတားလမ်းရောက်လုပ်ခခင်း(၁၂' အကျယ်၊ ၇၀၀၀')                        

တွဲေက်ရောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ 

၁ ဓမ္မတာမျ ိုးေက်ခခင်း                        

  (က)ကွင်းေင်းတိုင်းတာခခင်း                        

  (ခ)နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၊ေိငု်းဘုတ်ခပုလုပ်ခခင်း                         

  (ဂ)နွယ်ခေတ်၊ပင်ပူးခွာ/ကုိင်းချ ိုင်၊ငုတ်တက်ချွန်ခခင်း                        

  (ဃ)ထင်းခေတ်/စု/သယ်၊ခေန့်ရဝပဲွအခမ်းအနား                        

၂ နယ်နိမိတ်ခပင်ေင်ခခင်း(ရတာထိန်းဧရိယာအရဟာင်း)                        
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သဘာဝရတာကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခခင်းလုပ်ငန်းအချနိ်ဇယား(စတုတ္ထနှစ်) 

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် 
ရောင်ရွက်ရမည့်ကာလ 

ရအာက် နိ ု ဒ ီ ဇန် ရေ မတ် ဧပပီ ရမ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက် 

၁ အရစာင့်ငှားရမ်းခခင်း(၁၂-လ)                        

၂ အပမဲတမ်းနမူနာကွက်ချမှတ်၍စာရင်းရကာက်ယူခခင်း                        

 (က)နမူနာကွက်များ ချမှတ်ခခင်း             

 (ခ) စာရင်းရကာက်ယူခခင်း             

                                                                         တွဲေက်ရောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ 

၁ နယ်နိမိတ်ခပင်ေင်ခခင်း(ရတာထိန်းဧရိယာအရဟာင်း)                       

 

သဘာဝရတာကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခခင်းလုပ်ငန်းအချနိ်ဇယား(ပဉ္စမနှစ်) 

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် 
ရောင်ရွက်ရမည့်ကာလ 

ရအာက် နိ ု ဒ ီ ဇန် ရေ မတ် ဧပပီ ရမ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက် 

၁ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခခင်း(ခပင်ေင်ခခင်း)                       

၂ အရစာင့်ငှားရမ်းခခင်း(၁၂-လ)                       

၃ ေိငု်းဘုတ်များခပုလုပ်စုိက်ထူခခင်း                       

၄ စစ်ရေးလမ်းရောက်လုပ်ခခင်း(ခပင်ေင်ခခင်း)                       

၅ အပမဲတမ်းနမူနာကွက်ချမှတ်၍စာရင်းရကာက်ယူခခင်း             

 (က)နမူနာကွက်များ ချမှတ်ခခင်း             

 (ခ) စာရင်းရကာက်ယူခခင်း             

၆ မီးတားလမ်းရောက်လုပ်ခခင်း(၁၂' အကျယ်၊ ၇၀၀၀')                        

တွဲေက်ရောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း 

၁ နယ်နိမိတ်ခပင်ေင်ခခင်း(ရတာထိန်းဧရိယာအရဟာင်း)                        
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တဆာင်ရွကရ်မည့်လုပ်ငန်းများ 

၅။ သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ေွကေ်ာတွင် ဒအာြ်ေပါ 

လုပ်ငန်းစဉ်(၉)ေပ်အား တိကျစွာ လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ေွကေ်န်ပြစ်ပါသည် - 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ ကွင်းဆင်းစစ်တဆးေိုင်းောခြင်း 

(က) တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ။ ဒအာက်တိုဘာလမှ နုိဝင်ဘာလ ိ 

(ြ) တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်း- 

 (၁) ဧေိယာနယ်နိမိတ်ဒေွးချယ်အတည်ပပုောတွင် ဦးစွာပ မ ပမို့နယ်အလုိက် 

ဒဆာင်ေွကေ်မည့် လျာ ားဧေိယာ အကျယ်အဝန်းအား (၁" = ၁မုိင်) (သ့ုိ) 

၁:၅၀၀၀၀ (စဒကး) မြင့် (UTM– Universal Transverse Mercator Map) 

ဒပမပုံ၌ ဒေွးချယ်လျာ ားပပီး ကွင်းနင်းစစ်ဒဆးပခင်း ဒဆာင်ေွကေ်န်၊ 

(၂) ကာကွယ် ိန်းသိမ်းေန် ေည်ေွယ်သတ်မှတ်ပါက  ဒပမတိုင်းတာပခင်း ဒဆာင်ေွက ်

ေန်နှင့် (၁"= ၁မိုင်) (သ့ုိ) ၁:၅၀၀၀၀ စဒကးမြင့် (UTM– Universal  Transverse 

Mercator Map) ဒပမပံုဒပါ်တွင်  ိန်းသိမ်းကာကွယ်မည့် ဧေိယာ နယ်နိမိတ်ကုိ  

လိတမ္မော်တရာင်ပြင့် ဒြာ်ပပေန်၊ 

(၃) ကကိုးဝုိင်းဒတာနှင့် ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဒတာ ဧေိယာနယ်နိမိတ်အား အစိမ်းဒောင် 

ပြင့်ဒြာ်ပပေန်၊  

(၄) အစီေင်ခံစာတွင် ြူလဒတာအဒပခအဒနကုိ ညွှန်ကြေားြျြေ်ြျားနှင့်အညီ ပပည့်စုံစွာ 

ဒြာ်ပပေန်၊ 

(၅) ဒဆာင်ေွကေ်န် ဒေွးချယ်သည့်ဧေိယာ အပပင်ဘက်နယ်နိမိတ် တစ်ဒလျှာက်ေှိ 

အပင်များ၌ မှန် စ်ငယ်များ ပပုလုပ်သွားေန် ၊ 

(၆) အနားသတ်ဧေိယာအနီးတဝုိက်ေှိ တစ်ဆက်တစ်စပ်ပြစ်ဒသာ လယ်/ ယာဒပမ၊ 

သစ်ဒတာစုိက်ခင်းများကို ဦးစွာချန်လှပ် ားေန်၊ 

(၇) ပါဝင်ပင်ဒပမပုံဒေးဆဲွပခင်းအား Skeleton ဒပမပုံဒပါ်တွင် ဧေိယာအကျယ်အဝန်း 

ဧက(၁၀၀၀)အတွက် (၄"= ၁မုိင်)ဒြာ်ပပပပီး ဧေိယာအကျယ်အဝန်း ဧက(၂၀၀၀) 

နှင့်အ က်အတွက် (၂"= ၁မိုင်) Skeleton ဒပမပုံဒပါ်တွင် သဘာဝဒတာကျန် 

များကာကွယ် ိန်းသိမ်းမည့် ဧေိယာအတွင်း ဒပါကဒ်ောက်လျက်ေိှဒသာ အပင် 

အမျ ိုးအစားများကို  သတ်ြှတ်ထားဒသာ အပင်အမျ ိုးအစားပပ သဒကေတ 

များပြင့် ပျ ံ့န့ံှစွာ ဒြာ်ပပေန်၊ 

(၈) လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား ဦးစီးရံုးချုပ်သ့ုိ တစ်ြက်ဒြာ်ပပပါ စိမ်း/စို 

သဘာဝတော - ပုံစံ(၁) ပြင့် တင်ပပေန်၊ 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၁) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

ကွင်းဆင်းေိုင်းောခြင်း 

ခရိုင်၊----------------------------------      ပမို့နယ်၊ ------------------------------------- 

၁။  တည်ဒနောဒြာ်ပပချက် -------------------------------------------- 

               (ကကိုးဝုိင်း/ကကိုးပပင်ကာကွယ်/ကကိုးပပင်) -------------------------------------------- 

၂။  အကျယ်အဝန်း -------------------------------------------- 

၃။ နယ်နိမိတ်အလားအလာ -------------------------------------------- 

 (က) ဒပမာကဘ်က် -------------------------------------------- 

  (ခ) အဒေှ့ဘက် -------------------------------------------- 

  (ဂ) ဒတာင်ဘက် -------------------------------------------- 

  (ဃ) အဒနာက်ဘက် -------------------------------------------- 

၄။ စတင် ိန်းသိမ်းသည့်ခုနှစ် ------------------------------------------ 

၅။ မူလဒတာအမျ ိုးအစား -------------------------------------------- 

၆။ ဒတွ့ေှိေဒသာသဘာဝဒပါက်ပင်များ -------------------------------------------- 

၇။ နယ်နိမိတ်အေှည်   ---------------- မိုင်၊ ----------------- ြာလံု 

၈။ ချန်လှပ်ကကွ်(အဒေအတွက၊်ဧေိယာ၊ပမာဏ)  --------------------------------------------

(စာေင်းအဒသးစိတ်ပူးတဲွေန်) 

 ၉။ ကျူးဒကျာ်ဒတာင်ယာ -------------------------------------------- 

၁၀။ ဒပမတုိင်းတာသည့်နညး် -------------------------------------------- 

၁၁။ စတင်ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဒန့ -------------------------------------------- 

၁၂။ ပပီးစီးသည့်ဒန့ -------------------------------------------- 

၁၃။ ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း  

စဉ ် အမည် ရာထူး မှေ်ြျက် 
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-၂- 

၁၄။ သံုးစဲွသည့်လုပ်သားဦးဒေ -------------------------------------- 

၁၅။ ကုန်ကျစေိတ် -------------------------------------- 

၁၆။ လုပ်ငန်းဒဆာင်ေွကခ်ျက်များ -------------------------------------- 

၁၇။ ပူးတဲွဒြာ်ပပသည့်ဒပမပုံ -------------------------------------- 

    (တည်ဒနောပပ၊ ဒပမတုိင်း၊ ပါဝင်ပင်) 

၁၈။ ကတိဝန်ခံချက် 

           အ က်ဒြာပ်ပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 

လက်မှတ် ဒေး ုိးပါသည်။ 

  

   

           

( လက်မှတ် ) ( လက်မှတ် ) 

တာဝန်ခံ ဒတာအုပ်ကကီး ဦးစီးအောေိှ 

ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

 

၁၉။ (      -       -           )ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေှိသပြင့် တာဝန်ယူလျက် 

ဒအာက်တွင် လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

     

                                                                  

                                                                                    ( လက်မှတ် )                                                                                                  

                                                                        လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

                                                        -------------------------------ခရိုင် 

 ေက်စွဲ။------------------ 
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လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ နမူနာစာရင်းတကာက်ယူခြင်း 

(က) ရည်ရွယ်ချက်။  ထိန်းသိြ်းြည့် သဘာဝဒတာထိန်းဧရိယာတစ်ြုလုံးအား ပထြနှစ် 

တွင် နြူနာြွေြေြ်ျား ပျ ံ့နှံ့စွာြျြှတ်၍ စာရင်းဒြောြေ်ယူမြင်းမြင့် ဒတာ၏ြူလ 

အေင့်အတန်းနှင့် သစ်ပင်ဒပါြ်ေဒရာြ်ေြှု အဒမြအဒနြေိ ုသိရိှနိုင်ရန် မြစ်ပါသည်။ 

(ြ) တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ။ ဒအာက်တိုဘာလမှ ေီဇင်ဘာလ ိ (ပ မနှစ်(၁)နှစ်သာ 

ဒဆာင်ေွကေ်န်) 

(ဂ) တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်း- သဘာဝဒတာကျန်များ ိန်းသိမ်းပခင်း လုပ်ကိုင်လျက် 

ေှိသည့် ဧေိယာအတွင်း ဒကာင်း ၊ သင် ့ ၊ ည့ံ အလွှာ(၃)လွှာခွဲ၍ (၁)လွှာလျှင် (၀.၅) 

ဧြေရှိ နြူနာြွေြေ ်(၅)ြေွြ်ေစီ (စုစုဒပါင်း ၃လွှာ= ၁၅ြွေြေ)်ြေိ ုပျ ံ့န့ံှညီြျှစွာ ြျြှတ်၍  

စာရင်းဒြောြေ်ယူရန် မြစ်ပါသည် - 

(၁) (၀.၅)ဧကေှိ နမူနာကွကမ်ျားကို ဒတာကုိကုိယ်စားပပုနုိင်သည့် အလွှာ(၃)လွှာ 

တွင် ပျ ံ့န့ံှညီမျှစွာ ဒေွးချယ်ေန်၊ 

(၂) နမူနာကွကက်ိ ုအတရှ့အတနာက် (၂.၅) သံကကိုး(၁၆၅') နှင့် တောင် - တခမာက ်(၂) 

သံကကိုး(၁၃၂')၊ ဧေိယာအားပြင့် (၀.၅)ဧကေှိ ဒ ာင့်မှန်စတုဂံပုံ သတ်မှတ်ေန် 

စမိ်းစုိ သဘာဝတော-ပုံစံ(၂-ဂ) အတိုင်းဒဆာင်ေွကေ်န်၊ 

(၃) နမူနာကွကမ်ျား၏ အတနာက်တောင်တထာင့်ကုိ လုံးပေ်(၆") ြန့်၊ တခမတပါ် 

အရည်ှ(၃')နှင့် တခမဝင်အနက်(၂')ရှ ိ ေိုင်ကုိစိုက်၍ တကျာက်ပုံထားရန်၊ 

တိုင်တွင်မှန် စ်  စ်၍ နမူနာကွကအ်လိုက် နမူနာကွကန်ံပါတ်များကို        

ဒေးသားေန်၊ ဥပမာ- အလွှာ နံပါတ် - ၁ အတွက ်အကွက်ကို ၁/၁၊ ၂/၁၊ ၃/၁ ---

----- ၊ အလွှာနံပါတ်(၂) အတွက ်အကွက်နံပါတ်ကို ၁/၂ ၊ ၂/၂၊ ၃/၂၊ ------- ၊ 

အလွှာနံပါတ် (၃)အတွက် အကွက်နံပါတ်ကို ၁/၃၊ ၂/၃၊ ၃/၃------၊ ၎င်းတွင် 

ပိုင်းတဝသည် နမူနာကွက် နံပါေ်ခြစ်၍ ပိုင်းတခြသည် အလွှာနံပါေ်ပြစ်သည်၊ 

 (၄) နမူနာကွကအ်တွင်းတွင် ဒအာက်ပါအတုိင်း စာေင်းဒကာက်ယူေန် ပြစ်သည်- 

(ကက) လုံးပေ်(၆")နှင့် အထက်ရိှဒသာ အပင်အားလုံးကို လုံးပတ်တုိင်း၍ 

လုံးပတ်အတန်းအစားအလုိက်၊ သစ်မျ ိုးအလုိက်စာေင်းဒကာက်ယေူန်၊ 

(ခခ) သစ်မျ ိုးအလုိက် လုံးပေ်(၆")တအာက၊် အခမင့်(၅')နှင့် အထက်ရိှဒသာ 

အပင်များကို ဒေတွက၍် စုစုဒပါင်းအဒေအတွကက်ို သစ်မျ ိုးအလုိက် 

စာေင်းဒကာက်ယူေန်၊ 

(၅)  နမူနာစာေင်းဒကာက်ယူောမှ ေေိှသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအဒပါ် 

အဒပခခံ၍ စာေင်းဒကာက်ယူပပီးပါက အလွှာ(၃)ြ ု ြွဲခြား သေ်မှေ်ခြင်းကုိ 

ခပန်လည်ေည့်မေ်ခပင်ဆင်ရန်၊ 

(၆) ဒကာင်း၊ သင့်၊ ည့ံ အလွှာအသးီသီး၏ နယ်နိမိတ်နှင့် ဧေိယာအတိအကျကုိ 

ဒပမပုံပြင့် စနစ်တကျ မှတ်တမ်း ားေှိေန် ၊ 

(၇) လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား ဦးစီးရံုးချုပ်သ့ုိ တစ်ြက်ဒြာ်ပပပါ စိမ်း/စို 

သဘာဝတောပုံစံ- (၂)၊ ၂(က)၊ ၂(ြ) တို့ပြင့် တင်ပပေန်။ 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၂) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

နမူနာစာရင်းတကာက်ယူခြင်း 

ြရိုင်၊---------------------------                              ပမို့နယ်၊ ---------------------- 

၁။ တည်ဒနော   -------------------------------------- 

    (ကကိုးဝိုင်း/ကကိုးပပင်ကာကွယ်/ကကိုးပပင်) -------------------------------------- 

၂။  အကျယ်အဝန်း -------------------------------------- 

၃။  နမူနာကွကအ်ေွယ်အစား -------------------------------------- 

၄။  နမူနာကွကအ်ကျယ်အဝန်း -------------------------------------- 

၅။  အလွှာ(၁)အတွကန်မူနာကွကဦ်းဒေ -------------------------------------- 

၆။  အလွှာ(၂)အတွကန်မူနာကွကဦ်းဒေ -------------------------------------- 

၇။  အလွှာ(၃)အတွကန်မူနာကွကဦ်းဒေ -------------------------------------- 

၈။  နမူနာကွကစ်ုစုဒပါင်း -------------------------------------- 

၉။  နမူနာကွကအ်ားလံုးအတွင်းေိှ    -------------------------------------- 

  (က) လံုးပတ် ၆" နှင့်အ က် အပမင့် ၅၊ နှင့အ် က် အပင်ဦးဒေ  -------------------------- 

  (ခ) လံုးပတ် ၆" ဒအာက်အပမင့် ၅'နှင့်အ က်အပင်ဦးဒေ    ------------------------------- 

  (ဂ) တစ်ဧကပျမ်းမျှလုံးပတ် ၆" နှင့်အ က်အပမင့် ၅'နှင့်အ က်အပင်ဦးဒေ----------------- 

  (ဃ) တစ်ဧကပျမ်းမျှလုံးပတ် ၆" ဒအာက်အပမင့် ၅'နှင့်အ က်အပင်ဦးဒေ ------------------- 

  (င) စုစုဒပါင်းလုံးပတ် ၆"နှင့်အ က်အပမင့် ၅'နှင့်အ က်အပင်ဦးဒေ----------------------- 

  (စ) စုစုဒပါင်းလုံးပတ် ၆"ဒအာက်အပမင့် ၅'နှင့်အ က်အပင်ဦးဒေ ------------------------- 

၁၀။ သံုးစွဲသည့်လုပ်သားဦးဒေ -------------------------------------- 

၁၁။ ကုန်ကျစေိတ် -------------------------------------- 

၁၂။ စတင်ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဒန့----------------------------ပပီးစီးသည့်ဒန့------------------- 
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-၂- 

၁၃။ ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း  

စဉ ် အမည် ရာထူး မှေ်ြျက် 

    

    

    

 

၁၄။  ပူးတဲွဒြာ်မပသည့်ဒမြပုံ                                  ---------------------------------------  

၁၅။ ကတိဝန်ခံချက် 

  အ က်ဒြာ်ပပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 

လက်မှတ် ဒေး ုိးပါသည်။ 

      

( လက်မှတ် ) ( လက်မှတ် ) 

                     တာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီး  ဦးစီးအောေိှ 

ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

၁၅။ (          -          -           ) ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေှိသပြင့် တာဝန်ယူလျက် 

ဒအာက်တွင် လက်မှတ်ဒေး  ုိးပါသည်။ 

      

                                                                                        ( လက်မှတ် )       

                                                                            လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး  

                                                                          --------------------------------ခရိုင် 

ေက်စွဲ။---------------------------------- 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၂-က) 

 နမူနာကွက်စာရင်းတကာက်ယူခြင်းပုံစံ 

အလွှာ (၁ + ၂ + ၃ )အတွင်း ဒကာက်ယူသည့်စာေင်းချုပ် 

စဉ် 
သစ်မျ ိုး 
(နမူနာ) 

လံုးပတ် 
၆"ဒအာက် 
အပမင့် ၅' 
နှင့်အ က် 

လံုးပတ်အတန်းအစားအလုိက်ဒေတွက်ပခင်း 
  စုစု 
 ဒပါင်း          
(၃+၁၀) 

၆" 
မ ှ
၁၁" 

၁'-၀" 
မှ   
၁'-၅" 

၁'-၆"  
မှ   

၁'-၁၁" 

၂'-၀"  
မှ   
၂'-၅" 

၂'-၆" 
မှ   
၂'-၁၁" 

၃' 
နှင့် 
အ က် 

ဒပါင်း 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) 

၁ အင်          

၂ အင်ကကင်း          

၃ သစ်ော          

၄ ပျဉ်းကတိုး          

၅ ဒ ာက်ကကံ ့          

၆ တည်          

၇ ပိဒတာက်          

၈ ေင်းမာ          

၉ ကျွန်း          

၁၀ ဒစွ့နီ          

၁၁           

၁၂           

၁၃           

၁၄           

၁၅           

စုစုတပါင်း          

နမူနာကွက်(၀.၅)ဧက = (၁၅)ကွက်  = (၇.၅) ဧက 

တစ်ဧကပျမ်းမျှပါဝင်ပင် = စုစုဒပါင်း         ၇.၅ = ------ ပင် 

                  (စာတိုင် ၁၁ ) 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၂-ခ) 

 နမူနာကွက်ြျမှေ်တကာက်ယူခြင်းနမူနာပုံစံ 

နမူနာကွက်  =  ၁ 

အလွှာ  =  ၁  

နမူနာကွကဧ်ေိယာ  =  ၀.၅ ဧက 

စဉ် 
သစ်မျ ိုး 
(နမူနာ) 

လံုးပတ် 
၆"ဒအာက် 
အပမင့် ၅' 
နှင့်အ က် 

လံုးပတ်အတန်းအစားအလုိက်ဒေတွက်ပခင်း  
စုစု 

တပါင်း 
  (၃+၁၀) 

၆" 
မှ 
၁၁" 

၁'-၀" 
မှ   
၁'-၅" 

၁'-၆" 
မှ   

၁'-၁၁" 

၂'-၀"  
မှ   
၂'-၅" 

၂'-၆"  
မှ   
၂'-၁၁" 

၃' 
နှင့်  
အ က် 

 တပါင်း 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) 

၁ အင်          

၂ အင်ကကင်း          

၃ သစ်ော          

၄           

၅           

၆           

၇           

၈           

၉           

၁၀           

စုစုတပါင်း          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard Operating Procedures for Conservation of Remaining Natural Forests - 13 - 

 

 

စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၂-ဂ) 

 

                                                     နမူနာကွက်ပုံစံ 

 

 

      

          

                 

    

     

 

           

 

         

                                         

     

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂ သံကြိုး(၁၃၂ ပေ)

  

     သစ်လုံးဘုတ်တုိင်   
၂.၅ သံကြိုး(၁၆၅ ပေ) 

 ၀.၅ ဧြ  

 

  

 

  

 

၁ 

၁ 

၂ ပေ 

၃ ပေ 

နမူနာအြွြမ်ှတ် 

အလွှာအမှတ် 

သစ်လုံးဘုတ်တိုင်

ေုံစံ 

လုံးေတ် ၆" ခန ့် 

၆" 
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လုပ်ငန်းစဉ်- ၃။   နယ်နိမိေ်သေ်မှေ်ခြင်း  

(က) တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ။  နိုဝင်ဘာလ မှ ေီဇင်ဘာလ ိ 

(ြ)  တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်း။ အတည်ပပုဒေွးချယ် ားဒသာ သဘာဝဒတာကျန် 

များ ိန်းသိမ်းမည့် ဧေိယာအတွင်း ညွှန်ကကားချက်နှင့်အညီ ဒအာက်ပါအတိုင်း 

ဘုတ်တုိင်များ စိုက် ူေန်- 

(၁) ဧေိယာ(၁၀၀၀) ဧကလျှင် ဘုတ်တုိင်(၂၀)လုံးစိုက် ူေန်၊ 

(၂) စိုက် ူမည့် ဘုတ်တုိင်ကို ကွန်ကေစ်ဒကျာက်ပပားဘုတ်တိုင်(သ့ုိ)သစ် 

သားဘုတ်တုိင်(ဒကျာက်ပုံ)ပြင့်  တစ်ြြေတ်ွင်ဒြာ်ပပ ားသည့် စိမ်း/စို 

သဘာဝတော-ပုံစံ(၃-က)တွင် ဒြာ်ပပ ားသည့်အတုိင်း စိုက် ူေန်၊ 

(၃) စိုက် ူေမည့် ဘုတ်တိုင်များကို သတ်မှတ်အေွယ်အစားအတုိင်း လားော 

ဒပပာင်းလဲသည့် ဒနောတုိင်းတွင်  စုိက် ူေန်၊ လားရာတခပာင်းလဲခြင်း 

မရှပိါက ဘုတ်တုိင်(၁)လံုးနှင့်(၁)လုံးကုိ (၂) ြာလုံပခား၍  စုိက် ူေန်၊ 

(၄)      စုိြ်ေထူရြည့် ဘုတ်တုိင်အမှတ်စဉ်အတိုင်း ဘုတ်တုိင်တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး 

အကွာအဒဝးဒြာ်ပပသည့် စာေင်းကုိသီးပခား ပပုစုတင်ပပေန်၊ 

(၅) ဘုတ်တုိင်စိုက် ူောတွင် ဒေသခံပပည်သူများ လွယ်ကူစွာ ြတ်ရှု 

နားလည်ဒစေန် သဘာဝဒတာ ိန်းသည့်ခုနှစ်၊ ဧေိယာပမာဏတ့ုိအား 

ပမန်မာဘာသာပြင့် ဒေး ုိးဒဆာင်ေွကေ်န်၊   

(၆) နယ်နိမိတ်ဘုတ်တိုင် တည်ဒနောပပဒပမပုံကို ပါဝင်ပင်ခပတခမပုံ ဒေးဆဲွပခင်း 

တွင် ဒြာ်ပပ ားသည့် ဧေိယာအကျယ်အဝန်းအလုိက် တခမပုံစတကး 

အတုိင်း ပပုစုတင်ပပေန်၊ 

(၇) သဘာဝဒတာကျန်များ ိန်းသိမ်းပခင်း လုပ်ကိုင်လျက်ေိှသည့် ဧေိယာ 

အတွင်း လယ်/ယာဒပမများေိှပါက- 

(ကက) လုပ်ကိုင်သူ၊ တစ်ကကွ်ချင်း/တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဧေိယာနယ်နိ 

မိတ်သတ်မှတ်ပခင်း(Boundary Demarcation)အား တိကျစွာ 

တိုင်းတာမှတ်သားပပီး ဘုတ်တိုင်ငယ်များ စုိက် ူ၍  Lat./ 

Long. အမှတ်အသားများ မှတ်တမ်းတင်  ားေိှေန်၊ 

(ခခ) သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းပြင့် ေေိှလာ 

မည့် အကျ ိုးဒကျးဇူးကုိ ယာသမားများသ့ုိ ချပပဒဆွးဒနွးဒပပာ 

ကကား၍ ကျူးဒကျာ်ယာများဒပါ်တွင် သစ်ဒတာသီးနံှဒောဒနှာ 

စိုက်ပျ ိုးပခင်း/ဒေသအစုအြွဲ့ပုိင်သစ်ဒတာ တည်ဒ ာင်ပခင်း 
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(Agroforestry/ Community Forestry) နည်းပြင့် သီးနံှ 

စိုက်ပျ ိုးမှုကို မ ိခိုက်ဒစဘဲ သစ်ဒတာသစ်ပင်များ စုိက်ပျ ိုး 

သွားဒေး စည်းရုံးဒဆာင်ေွကသွ်ားေန်၊ လိုအပ်ပါက သစ်ဒတာ 

ဦးစီးဌာနနှင့် ချတိ်ဆက်ဒဆာင်ေွကဒ်ပးေန်၊ 

(ဂဂ) ဒတာ ိန်းဧေိယာအတွင်း ယာအသစ်ဒြာ် ုတ်ပခင်း၊  ပ်မံ 

ကျူးဒကျာ်မှုမေှိဒစဒေး၊ တစ်ဦးချင်းစီကုိ ဝန်ခံကတိ ေယူ 

စာချုပ် ချုပ်ဆုိ ားေှိေန်၊ 

(ဃဃ) ဒနာင်တစ်ချန်ိ ကျူးဒကျာ်ယာများကို လွယ်ကူစွာသိေှိနိုင်ေန် 

အတွြေ ်ကျူးဒကျာ်ယာများ၏ နယ်နိမိတ်များတွင် ယူကလစ် 

ကဲသ့ုိ့ အကြေီးမြန် အပင်များအား ခပ်စိပ်စိပ်စိုက်ပျ ိုးေန်၊ 

(ငင) လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား ဉးီစီးရံုးချုပ်သ့ုိ တစ်ြက် 

ဒြာ်ပပပါ စိမ်း/စို သဘာဝတောပုံစံ- (၃)ပြင့် တင်ပပေန်၊ 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၃) 

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစုိပပည်ဒေးဦးစီးဌာန 
သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးဒကကာင်းအစီေင်ခံစာ 

နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပခင်း 
 

ြရိုင်၊---------------------------   ပမို့နယ်၊---------------------- 

၁။ တည်ဒနော -------------------------------------- 

     (ကကိုးဝုိင်း/ကကိုးပပင်ကာကွယ်/ကကိုးပပင်) -------------------------------------- 

၂။   အကျယ်အဝန်း -------------------------------------- 

၃။ နယ်နိမိတ်အလားအလာ -------------------------------------- 

 (က) ဒပမာကဘ်က် -------------------------------------- 

 (ခ) အဒေှ့ဘက် -------------------------------------- 

 (ဂ) ဒတာင်ဘက် -------------------------------------- 

 (ဃ) အဒနာက်ဘက် -------------------------------------- 

၄။ နယ်နိမိတ်အေှည်    --------------- ြိုင်၊ ------------- ြာလု ံ

၅။ စိုက် ူ ားသည့်ဘုတ်တိုင်အဒေအတွက် -------------------------------------- 

၆။  ဘုတ်တုိင်အမျ ိုးအစား -------------------------------------- 

၇။ စတင်ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဒန့ -------------------------------------- 

၈။ ပပီးစီးသည့်ဒန့ -------------------------------------- 

၉။ ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း 

စဉ ် အမည် ရာထူး မှတ်ချက် 

    

    

    

၁၀။ သံုးစွဲသည့်လုပ်သားဦးဒေ                                   -------------------------------------- 

၁၁။ ကုန်ကျစေိတ် -------------------------------------- 
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-၂- 

၁၂။ အဒ ွဒ ွဒြာ်ပပချက် -------------------------------------- 

၁၃။ ပူးတဲွဒြာ်ပပသည့်ဒပမပုံ -------------------------------------- 

၁၄။ ကတိဝန်ခံချက် 

            အ က်ဒြာ်ပပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 

လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

      

( လက်မှတ် ) ( လက်မှတ် ) 

တာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီး ဦးစီးအောေိှ 

 

ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

 

၁၅။ (      -       -           )ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေိှသပြင့် တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 

လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

 

                                                                                            ( လက်မှတ် )  

                                                                                လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

                                                                                ------------------------------ခရိုင် 

ေက်စွဲ။---------------------------------- 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၃-က) 

 

 

ကွန်ကရစ်တကျာက်ခပား/သစ်သားဘုေ်ေုိင်ပုံစံ 
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လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ စြန်းြျခြင်း (စခန်းတဲနှင့်အဒစာင့်တဲများ ဒဆာက်လုပ်ပခင်း) 

(က)  တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ။ နိုဝင်ဘာလ 

(ြ) တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်း။    သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း 

လုပ်ငန်း ဧက (၁၀၀၀) လျှင် ပင်မစြန်းေဲ(၁)လုံးနှင့် အတစာင့်ေဲ(၂)လုံး 

ဒဆာက်လုပ်ေန်၊ ပင်မစခန်းတဲနှင့် အဒစာင့်တဲများ၏ အေွယ်အစား ပုံစံတို့ကုိ 

စိမ်း/စို  သဘာဝတော - ပုံစံ (၄-က)၊ (၄-ြ) တ့ုိပြင့် ဒြာ်ပပ ားပါသည်၊ 

(၁) ပင်မစြန်းေဲ(၁၈'x၁၈')။ ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ ဒနောများတွင် ဦးစားဒပး 

ဒဆာက်လုပ်ေန်-  

(ကက)  လမ်းပန်းဆက်သွယ်ဒေးဒကာင်းမွန်သည့်ဒနော၊ 

(ခခ) ဒသာက်သံုးဒေ  အလွယ်တကူ ေေိှနိုင်သည့်ဒနော၊ 

(ဂဂ) သဘာဝဒတာ ိန်း ဧေိယာအတွင်းသို့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်     

ဒကျးေွာများမှ ဝင်/ ွကသွ်ားလာပခင်း အများဆုံးပပုလုပ်နိုင်သည့် 

လမ်းဒကကာင်းဒနော၊ 

(ဃဃ) အပမင့်ပိုင်းတွင်တည်ေိှသည့်ဒနော၊ 

 (ငင)   ိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့် ဧေိယာတစ်ခုလုံးအား လွမ်းခခုံ၍ စိုးမိုး 

အုပ်ချုပ်နိုင်သည့် ကိယု်စားပပုဒနော၊ 

(၂) အတစာင့်ေဲများ(၉'x၉')။  ိန်းသိမ်းကာကွယ် ားသည့် သဘာဝဒတာများ 

အတွင်း အဝင်အ ွကပ်ပုလုပ်သည့် လှည်းလမ်း၊ လူသွားလမ်းများ       

ဒဘးတွင် ဒေွးချယ်ဒဆာက်လုပ်ေန်၊ 

(၃) ပင်မစခန်းတဲနှင့် အဒစာင့်တဲများ တည်ဒနောပပဒပမပုံကို ပါဝင်ပင်ပပဒပမပံု 

ဒေးဆဲွပခင်းတွင် ဒြာ်ပပ ားသည့်အတုိင်း ဧေိယာအကျယ်အဝန်းအလိုက် 

ဒပမပုံစဒကးအတုိင်း ပပစုတင်ပပေန်၊ 

(၄) သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်း 

စစ်ဒဆးချက်မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ တည်ဒနောပပဒပမပံုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပပဒပမပံု 

များအား ပင်မစခန်းတဲ၌ စနစ်တကျ  ားေိှေမည်၊ 

(၅) လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား ဉးီစီးရုံးချုပ်သ့ုိ တစ်ြကဒ်ြာ်ပပပါ 

စိမ်း/စိုသဘာဝတောပုံစံ(၄)ပြင့် တင်ပပေန်၊  
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၄) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

စြန်းြျခြင်း 

ြရိုင်၊---------------------------   ပမို့နယ်၊ ---------------------- 

၁။ တည်ဒနော -------------------------------------- 

(ကကိုးဝိုင်း/ကကိုးပပင်ကာကွယ်/ကကိုးပပင်) -------------------------------------- 

၂။ အကျယ်အဝန်း -------------------------------------- 

၃။ ပင်မစခန်းတဲ  

 (က) တည်ဒနော -------------------------------------- 

 (ခ) အေွယ်အစား -------------------------------------- 

 (ဂ) အမျ ိုးအစား -------------------------------------- 

 (ဃ) အဒေအတွက် -------------------------------------- 

 (င) ကုန်ကျစေိတ် -------------------------------------- 

၄။ အဒစာင့်တဲများ  

 (က) တည်ဒနော -------------------------------------- 

 (ခ) အေွယ်အစား -------------------------------------- 

 (ဂ) အမျ ိုးအစား -------------------------------------- 

 (ဃ) အဒေအတွက် -------------------------------------- 

 (င) ကုန်ကျစေိတ် -------------------------------------- 

၅။ စတင်ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဒန့ -------------------------------------- 

၆။ ပပီးစီးသည့်ဒန့ -------------------------------------- 

၇။ ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း 

စဉ် အမည် ရာထူး မှတ်ချက် 
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-၂- 

၈။ အဒ ွဒ ွဒြာ်ပပချက် -------------------------------------- 

၉။ ပူးတဲွဒြာ်ပပသည့် ဒပမပုံ/ဓါတ်ပုံ -------------------------------------- 

၁၀။ ကတိဝန်ခံချက် 

        အ က်ဒြာ်ပပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 

လက်မှတ် ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

       

( လက်မှတ် ) ( လက်မှတ် ) 

တာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီး ဦးစီးအောေိှ 

 

 ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

 

၁၁။ (      -       -           )ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေိှသပြင့် တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 

လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

    

                                                                                                     ( လက်မှတ် )                                                                                                   

                                                                                                      လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

                                                                                        ------------------------ခရုိင် 

ေက်စွဲ။---------------------------------- 
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ပငမ်စခန်း၌ အပမဲ ားေိှေမည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးချက်မှတ်တမ်းစာအုပ်နမူနာပုံစံ (မူကကမ်း) 

 

သယံဇာေနှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းတရးဝန်ကကီးဌာန   

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

------------ေိုင်းတဒသကကီး၊ -------------ြရုိင် 

--------------ပမို့နယ် 

 

 

 

 

 

သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမး်ကာကွယ်ပခင်းလုပ်ငန်း 

ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးချက်မှတ်တမ်း 

၂၀၁၇ ခုနှစ် (ပ မနှစ်) 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၇ ြုနှစ် - ပထမနှစ်) 
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စဉ ် ေက်စွဲ 

စစ်ဒဆးသူ

အမည် 

နှင့်ော ူး 

စစ်ဒဆးဒတွ့ေှိချက် 

ညွှန်ကကားချက်/ 

ကကီးကကပ် 

ဒဆာင်ေွကခ်ျက် 

လိုက်နာဒဆာင်ေွက ်

ပပီးစီးမှု 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၄-က) 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၄-ခ) 
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လုပ်ငန်းစဉ်- ၅။ ဆိင်ုးဘုေ်များခပုလုပ်စိုက်ထူခြင်း   

(က) တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ။ ဒြဒြါ်ဝါေီလ မှ မတ်လ ိ 

(ြ) တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်း။    သဘာဝဒတာကျန်များ ိန်းသိမ်းပခင်းလုပ်ငန်း 

(၁၀၀၀) ဧကလျှင် ဆိုင်းဘုတ်ဒကကာ်ပငာပပားများကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း စိုက် ူ 

တပ်ဆင်ေန်- 

(၁) (၆' x ၃')ဆိုင်းဘုတ်ကကီး  = (၂)ခ ု 

(၂) (၃' x ၂')ပညာဒပးဆုိင်းဘုတ် = (၁) ခု 

(၃) (၁၅"x ၆") ဒကကာ်ပငာပပား = (၁၀၀)ခု 

(ဂ)  (၆'x၃') ဆိုင်းဘုတ်ကကီးနှင့် (၃'x၂') ပညာဒပးဆုိင်းဘုတ်များကို   ပင်မစြန်းေဲ 

အနီးတွင် တပ်ဆင်ေန်၊ ကျန်(၆'x၃') ဆိုင်းဘုတ်ကကီးတစ်ခုအား   ိန်းသိမ်း ား 

သည့် သဘာဝဒတာအတွင်း အဝင်အ ွကပ်ပုလုပ်သည့် အတစာင့်ေဲအနီး၌ စိုက် 

 ူေန်၊ 

(ဃ)  (၁၅"x ၆") ဒကကာ်ပငာပပားများကုိ သဘာဝဒတာ ိန်း နယ်နိမိေ်ေစ်တလျှောက် 

တပ်ဆင်ေန်နှင့် အ ူးသပြင့် လူအဝင်အထွက် များခပားနိုင်တသာတနရာများေွင် 

ဦးစားတပး တပ်ဆင်ေန်၊  

(င)  ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ဒကကာ်ပငာပပားများကို တစ်ြြေ်ဒြာ်ပပ ားသည့်အတုိင်း ပပုလုပ် 

တပ်ဆင်ေန်၊ 

(စ)  လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား ဉးီစီးရံုးချုပ်သ့ုိ တစ်ြက်ဒြာ်ပပပါ စိမ်း/စုိ 

သဘာဝတော-ပုံစံ(၅) ပြင့် တင်ပပေန်၊ 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ-ပံုစံ(၅-က) 

      

၆ တပ × ၃ တပ ဆိုင်းဘုေ် 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝ ဒတာ-ပုံစံ(၅-ခ) 

 

၃ တပ × ၂ တပ ပညာတပးဆိုင်းဘုေန်မူနာပုံစံ 

 

 

 

 

 

 

 

 

သေိတပးတ ကာ်ခငာများ နမူနာပုစံံ 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၅) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

ဆိုင်းဘုေ်တ ကာ်ခငာခပားများခပုလုပ်ခြင်း 

ြရိုင်၊---------------------------        ပမို့နယ်၊ --------------------------- 

၁။  တည်ဒနော -------------------------------------- 

     (ကကိုးဝုိင်း/ကကိုးပပင်ကာကွယ်/ကကိုးပပင်) -------------------------------------- 

၂။  အကျယ်အဝန်း -------------------------------------- 

၃။  ဆိုင်းဘုတ်အကကီး (၆' x ၃')  

  (က) အမျ ိုးအစား -------------------------------------- 

   (ခ) အဒေအတွက် -------------------------------------- 

  (ဂ) နှုန်း ား -------------------------------------- 

  (ဃ) ကုန်ကျစေိတ် -------------------------------------- 

၄။  ပညာဒပးဆိုင်းဘုတ် (၃' x ၂')   

  (က) အမျ ိုးအစား -------------------------------------- 

  (ခ) အဒေအတွက် -------------------------------------- 

  (ဂ) နှုန်း ား -------------------------------------- 

  (ဃ) ကုန်ကျစေိတ် -------------------------------------- 

၅။  ဒကကာ်ပငာပပား (၁၅" x  ၆")  

  (က) အမျ ိုးအစား -------------------------------------- 

  (ခ) အဒေအတွက် -------------------------------------- 

  (ဂ) နှုန်း ား -------------------------------------- 

  (ဃ) ကုန်ကျစေိတ် -------------------------------------- 

၆။  စတင်ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဒန့ -------------------------------------- 
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-၂- 

၇။  ပပီးစီးသည့်ဒန့ -------------------------------------- 

၈။  ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း  

စဉ် အမည် ရာထူး မှတ်ချက် 

    

    

    

၉။  အဒ ွဒ ွဒြာ်ပပချက် --------------------------------------

 -------------------------------------- 

၁၀။ ပူးတွဲဒြာ်ပပသည့် ဒပမပံု/ ဓါတ်ပုံများ                --------------------------------------  

၁၁။ ကတိဝန်ခံချက် 

               အ က်ဒြာ်ပပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 

လက်မှတ် ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

                                                     

( လက်မှတ် )                                                                     ( လက်မှတ် ) 

      တာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီး                                                                 ဦးစီးအောေိှ 

 

 ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

၁၂။  (      -       -       ) ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေှိသပြင့် တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 

လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

    

                                                                                                 ( လက်မှတ် )       

                                                                                   လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

                                                                              -------------------------------ခရိုင် 

ေက်စွဲ။---------------------------------- 
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လုပ်ငန်းစဉ်-၆။ အတစာင့်ငှားရမ်းခြင်း   

 (က) တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ။      (ပ မနှစ်)  

ဇန်နဝါေီလမှ စက်တင်ဘာလအ ိ (၉ လ)  

                                                           (ေုတိယနှစ်မှပဉ္စမနှစ်အ ိ) 

ဒအာက်တိုဘာလ မှ စက်တင်ဘာလ ိ (၁၂ လ)   

(ြ)  တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်း။ အဒစာင့်ငှားေမ်းပခင်းအား သဘာဝဒတာကျန်များ 

 ိန်းသိမ်းပခင်း ဒဆာင်ေွကသ်ည့် ဧက(၁၀၀၀)လျှင် တောတစာင့်(၂)ဦးနှုန်းပြင့် ခန့် 

 ားေန်။ ဒတာဒစာင့်အသစ်ခန့် ားပခင်း၊ ဒပပာင်းလဲခန့် ားပခင်းကိစ္စေပ်များအား 

တိုင်းဒေသကကီးညွှန်ကကားဒေးမှူးများက ဒဆာင်ေွကေ်န်ပြစ်ပပီး ဒဆာင်ေွကပ်ပီးစီးမှု 

အား ဦးစီးရုံးချုပ်၊ စီမံကနိ်းဌာနသ့ုိ မိတ္တူဒပးပ့ုိေမည်၊ 

(ဂ)  ြန့်ထားမည့်တောတစာင့်များ၏ အရည်အြျင်းသေ်မှေ်ြျက် 

(၁) အသက(်၁၈)နှစ်ဒအာက် မငယ်၍ (၇၀)နှစ် က် မကကီးသူပြစ်ေမည်၊ 

(၂)  ဒတာ ိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အမှန်စိတ်ပါဝင်စားပပီး လုပ်ကိုင်နိုင်သူပြစ်ေ 

မည်၊ 

(၃)  ိန်းသိမ်းမည့် ဒတာဝန်းကျင်၏ အနီးဆုံး ဒကျးေွာတွင် ဒန ုိင်သူပြစ်ပပီး 

လိုအပ်ပါက ဒတာ ိန်းစခန်းတွင် ညအိပ်ဒနနုိင်သူ ပြစ်ေမည်၊  

(၄)  အကျင့်စာေိတ္တဒကာင်းမွန်ပပီး ြေျန်းြာသန်စွမ်းသူပြစ်ေမည်၊(အကျင့်စာေိတ္တ 

ဒကာင်းမွန်ဒကကာင်း ဒ ာက်ခံချက်အား အဒ ွဒ ွအုပ်ချုပ်ဒေး ဦးစီးဌာန/ 

ေဲစခန်းဒ ာက်ခံစာပါေှိေမည်၊) 

(ဃ) တောတစာင့်ောဝန်နငှ့် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းသေ်မှေ်ြျက်များ 

(၁) ဒန့စဉ ်ဒတာ ိန်းဧေိယာအတွင်း လှည့်လည်စစ်ဒဆးေမည်၊ 

(၂)  ပင်မတဲ၊ အဒစာင့်တဲ၊ ဆိုင်းဘုတ်၊ ဘုတ်တိုင်များနှင့် ဒကကာ်ပငာပပားများ 

မပျက်စီးဒအာင်  ိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒေှာက်ေမည်၊ 

(၃)  သဘာဝဒတာ ိန်းဧေိယာအတွင်း ယာကျူး/ င်းခုတ်သူများနှင့် မီးရှို့သူ 

များဒတွ့ေှိပါက တာဝန်ကျဝန် မ်းများ ံသ့ုိ ချက်ချင်း သတင်းဒပးပ့ုိေမည်၊ 

(၄) ဝန် မ်းများ ဒတာတွင်း လှည့်လည်စစ်ဒဆးစဉ် လိုက်ပါေမည်၊ 
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(၅)  တာဝန် မ်းဒဆာင်စဉ် ပျကက်ွက်သည့် ဒန့ေက်အတွက ် လစာမှဒန့တွက် 

တွကခ်ျက်ပြတ်ဒတာက်ခံေမည်၊ (ကျန်းမာဒေး/ လူမှုဒေး/ ဘာသာဒေး 

ကိစ္စများေှိက တာဝန်ခံဝန် မ်း၏ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက် ဒတာင်းခံေမည်။) 

(၆)  ဌာနမှသတ်မှတ်သည့် (တာဝန်) လက်ပတ်ကို တာဝန်ချနိ်အတွင်း တပ်ဆင် 

 ားေမည်။ 

(င)  တောတစာင့်ြန့်ထားရာေွင် လိုက်နာရမည့် ညွှန် ကားြျကမ်ျား 

(၁) ပ မနှစ် သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း 

(ကက) ဒတာဒစာင့် ခန့် ားေန် စိစစ်ဒေွးချယ်ဒေးအြဲွ့ကို ဒအာက်ပါ 

ပုဂ္ဂိုလ်များပြင့် ြွဲ့စည်းေမည် - 

၁။ ဦးစီးအရာရိှ − အြွဲ့ဒြါင်းဒောင် 

၂။ တာဝန်ြံဒတာအုပ်ကြေီး − အြွဲ့ဝင် 

၃။ တွဲြြေတ်ာဝန်ြံဒတာအုပ် − အြွဲ့ဝင် 

(အြွဲ့ ြွဲ့စည်းပခင်းကို ရံုးစာပြင့် တေားဝင် ခန့်အပ်ြွဲ့စည်းေမည်။) 

(၂) ပဏာမ စိစစ်ဒေွးချယ်၍ ခရုိင်ရုံးသို့ နုိဝင်ဘာလ ပ မပတ်အတွင်း 

အဒောက်တင်ပပေမည်၊ 

(၃)  ခရိုင်ရုံးမှ တုိင်းဒေသကကီးသို့ နိုဝင်ဘာလ ေုတိယပတ်အတွင်း အဒောက် 

တင်ပပေမည်၊ 

(၄) တိုင်းဒေသကကီးမှ နိုဝင်ဘာလ တတိယပတ်အတွင်း ခရိုင်များမှတင်ပပသည့် 

ဒတာဒစာင့်များကို တုိင်းဒေသကကီး ညွှန်ကကားဒေးမှူးမှ ခန့် ားခွင့် 

အတည်ပပုမိန့်  ုတ်ဒပးေန်၊ 

(၅) တိုင်းဒေသကကီးမှ အတည်ပပု ခန့် ားဒသာ ဒတာဒစာင့်များ စာေင်းကို တိုင်း 

ချုပ်စာေင်းပပုစုပပီး ေီဇင်ဘာလ ေုတိယပတ်အတွင်း ဦးစီးရံုးချုပ်သ့ုိ တင်ပပ 

ေန်၊ 

(၆) ခန့်ပပီးဒတာဒစာင့်ဒပပာင်းလဲေန်ေှိက တိုင်းဒေသကကီး ညွှန်ကကားဒေးမှူးရုံးသ့ုိ 

ကကိုတင်တင်ပပ ခွင့်ပပုချက်ဒတာင်းခံ၍ တိုင်းဒေသကကီးမှ အတည်ပပုဒပးေန် 

နှင့် အတည်ပပုစာအား  ဦးစီးရံုးချုပ် (စီမံကနိ်း)သ့ုိ မိတ္တူဒပးပ့ုိေန်၊ 

(၇) ဒတာဒစာင့်များအား တိုင်းဒေသကကီးရု ံးမှ အတည်ပပု  ုတ်ဒပးသည့် 

သက်ဒသခံကတပ်ပားနှင့် တာဝန်လက်ပတ်ကို တပ်ဆင်ဒစေမည်၊ 
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(စ) (၅)နှစ်ေက်တုိက် သဘာဝရတာကျန်များထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ခခင်းလုပ်ငန်း၏  

ဒုေိယနှစ်မှ  ပဉ္စမနှစ်ထ ိ တောတစာင့်ြန့်ထားရာေွင် လုိက်နာရမည့် ညွှန် ကား 

ြျက်များ  

(၁) ပဏာမ စိစစ်ဒေွးချယ်၍ ခရိုင်ရုံးသို့ ဩဂုတ်လ ပ မပတ်အတွင်း အဒောက် 

တင်ပပေမည်၊ 

(၂) ခရိုင်ရုံးမှ တိုင်းဒေသကကီးသို့ ဩဂုတ်လ ေုတိယပတ်အတွင်း အဒောက် 

တင်ပပေမည်၊ 

(၃) တိုင်းဒေသကကီးမှ ဩဂုတ်လ တတိယပတ်အတွင်း ခရိုင်များမှ တင်ပပသည့် 

ဒတာဒစာင့်များကို တုိင်းဒေသကကီး ညွှန်ကကားဒေးမှူးမှ ခန့် ားခွင့် 

အတည်ပပုမိန့် ုတ် ဒပးေန်၊   

(၄) တိုင်းဒေသကကီးမှ အတည်ပပုခန့် ားဒသာ ဒတာဒစာင့်များစာေင်းကို တိုင်း 

ချုပ်စာေင်းပပုစုပပီး စြေ်တင်ဘာလ ေုတိယပတ်အတွင်း ဦးစီးရုံးချုပ်သ့ုိ 

တင်ပပေန်၊ 

(၅) ခန့်ပပီးဒတာဒစာင့် ဒပပာင်းလဲေန်ေှိက တုိင်းဒေသကကီးညွှန်ကကားဒေးမှူးရုံးသ့ုိ 

ကကိုတင် တင်ပပခွင့်ပပုချက် ဒတာင်းခံ၍ တုိင်းဒေသကကီးမှ အတည်ပပုဒပးေန် 

နှင့် အတည်ပပုစာတွင် ဦးစီးရံုးချုပ်(စီမံကနိ်း)သ့ုိ မိတ္တူဒပးပ့ုိေန်၊ 

(၆) ဒတာဒစာင့်များအား တိုင်းဒေသကကီးရုံးမှ အတည်ပပု ုတ်ဒပးသည့် သက် 

ဒသခံကတပ်ပားနှင့် တာဝန်လက်ပတ်ကို တပ်ဆင်ဒစေမည်၊ 

(ဆ) ဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့်၏ ောဝန်ဝေ္တရားများ 

(၁) ဒတာ ိန်းတာဝန်ကျ ဝန် မ်းများသည် ဒတာဒစာင့်၏ တာဝန်များကို သိေိှ 

မှတ်သား၍  ဒတာဒစာင့်များအား  ေှင်းလင်းဒပပာကကားဒစေမည်၊ 

(၂) ဒတာ ိန်းစခန်းတွင် တာဝန် မ်းဒဆာင်မှု မှတ်တမ်းစာအုပ် ထားရှိပပီး 

တာဝန်ကျဝန် မ်း(တာဝန်ခံ)မှ ဒန့စဉဒ်ဆာင်ေွကခ်ျက်များ မှတ်တမ်းဒေး 

သွင်း၍ လက်မှတ်ဒေး ုိးေမည်၊  ဒန့စဉတ်ာဝန် မ်းဒဆာင်မှုအား  ောဝန် 

ထမ်းတဆာင်မှု၊ စစ်တဆးကကီး ကပ်မှု မှေ်ေမ်းပုံစံ (စာမျကန်ှာ-၃၉) ပြင့် 

ပြည့်သွင်းေမည်၊ 

(၃) ဒတာဒစာင့်၏ အလုပ်ခွင် တာဝန် မ်းဒဆာင်မှုကို  Forest/S-4 (စာမျကန်ှာ 

-၃၇) နှင့် Forest/S-5 (စာမျကန်ှာ-၃၈) ပါ Muster Roll ပုံစံတွင် ပြည့်စွက်       



 

Standard Operating Procedures for Conservation of Remaining Natural Forests - 34 - 

 

လက်မှတ်ဒေး ုိး၍ ဒတာ ိန်းတာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီးမှ ဦးစီးအောေှိရုံးသ့ုိ 

ေစ်လ ေစ်ကကိမ် တင်ပပေမည်၊ 

(၄) တာဝန် မ်းဒဆာင်မှု မှတ်တမ်းစာအုပ်အား ဒတာ ိန်းပင်မစခန်းတဲတွင် 

အပမဲ ားေှိေမည်၊ 

(၅) ဦးစီးအောေိှများ၊ လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူးများနှင့် ေုတိယညွှန်ကကား 

ဒေးမှူး/ ညွှန်ကကားဒေးမှူးများဒောက်ေှိ စစ်ဒဆးပပီးပါက စစ်ဒဆးဒတွ့ေိှ 

ချက်၊ ညွှန်ကကားချက်၊ တာဝန်ကျဝန် မ်း၊ အဒစာင့် ေိှ/မေိှ စသည်တို့ကုိ 

ဒေးသားဒြာ်ပပ မှတ်တမ်းတင်ေမည်၊ 

(၆) ဦးစီးအောေိှသည် ဒတာဒစာင့်၏ လစာအား ဒတာဒစာင့်၏ အလုပ်ဆင်း 

Muster Roll (Forest/S-4နှင့် Forest/S-5)ပါ အေ တွကခ်ျက်၍ လစာ 

 ုတ်ဒပးေမည်၊ 

(၇) လစာဒပးဒြျရာတွင် ဒတာဒစာင့်၏လစာအား  ပြို့နယ်တာဝန်ြံ 

ဉးီစီးအရာရိှြုိေယ်တုိင်  ဒတာဒစာင့်သ့ုိ တိုြ်ေရိုြ်ေဒပးဒြျရြည်၊ 

(ဇ) တိုင်းဒေသကကီးမှ အတည်ပပုခန့် ားဒသာ  ပမို့နယ်အလိုက်  ဒတာဒစာင့်များ 

စာေင်းနှင့် သဘာဝဒတာ ိန်း ပင်မစခန်းတဲတွင် အပမဲဒန ုိင်၍ တွဲြက ်တာဝန် 

 မ်းဒဆာင်မည့် ဝန် မ်းစာေင်းကို တိုင်းချုပ်စာေင်းပပုစုပပီး  ဦးစီးရံုးချုပ်သ့ုိ  

ဒပးပ့ုိတင်ပပေန်၊ 

(ဈ) အဒစာင့်ငှားေမ်းပခင်း လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား ဉးီစီးရံုးချုပ်သ့ုိ 

တစ်ြက်ဒြာ်ပပပါ စိမ်း/စို သဘာဝတော-ပုံစံ(၆)ပြင့် ဒေးပြည့်တင်ပပေန်၊ 

  



 

Standard Operating Procedures for Conservation of Remaining Natural Forests - 35 - 

 

စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၆) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

အတစာင့်ငှားရမ်းောဝန်ြျထားခြင်း 

ြရိုင်၊---------------------------   ပမို့နယ်၊ ---------------------- 

၁။ တည်ဒနော  -------------------------------------- 

(ကကိုးဝိုင်း/ကကိုးပပင်ကာကွယ်/ကကိုးပပင်) -------------------------------------- 

၂။ အကျယ်အဝန်း -------------------------------------- 

၃။ ဒတာဒစာင့်များစာေင်း  

စဉ ် အြည် နိုင်ငံသားစိစစ်ဒရးြေတ်မပားအြှတ် ဒနရပ် ြှတ်ြျြ်ေ 

     

     

     

     

၄။ စုစုဒပါင်းဒတာဒစာင့်ဦးဒေ -------------------------------------- 

၅။ လစာနှုန်း ား -------------------------------------- 

၆။ ဒတာဒစာင့်သည့်လဒပါင်း -------------------------------------- 

၇။  ကုန်ကျစေိတ် -------------------------------------- 

၈။ စတင်ဒစာင့်သည့်လ -------------------------------------- 

၉။ ပပီးစီးသည့်လ   -------------------------------------- 

၁၀။ ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း  

စဉ ် အမည် ရာထူး မှတ်ချက် 
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-၂- 

၁၁။ အဒ ွဒ ွဒြာ်ပပချက်--------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

၁၂။ ဒတာဒစာင့်များ၏ပတ်(စ)်ပို့ဓါတ်ပုံများ-------------------------------------------------- 

၁၃။ ကတိဝန်ခံချက် 

                  အ က်ဒြာ်ပပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင်       

လကမ်ှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

 

( လက်မှတ် ) ( လက်မှတ် ) 

တာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီး ဦးစီးအောေိှ 

  ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

 

၁၄။  (        -        -         )ေက်ဒန့၌ ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေှိသပြင့် တာဝန်ယူလျက်    

ဒအာက်တွင် လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

   

                                                                                              ( လက်မှတ် ) 

                                                                                      လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

                                                                                       --------------------------ခရိုင် 

ေက်စွဲ။----------------------------------  
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တန့စားလုပ်သား မှေ်ပုံေင်စာရင်း Forest S-4 

Forest 

S-4 

ဒန့စားလုပ်သား မှတ်ပုံတင်စာေင်း 

 လုပ်ကိုင်သည့်လုပ်ငန်း ----------------------------------------------------------------------------------- 

 အလုပ်တည်ောအေပ် ------------------------------------------------------------------------------------ 

စဉ် လုပ်သား၏ လအေွင်း အလုပ်လုပ်တသာရက်များ 

စ ု          

စ ု

တပါင်း 

 အမည် ဒနေပ် ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀
 

၁၁
 

၁၂
 

၁၃
 

၁၄
 

၁၅
 

၁၆
 

၁၇
 

၁၈
 

၁၉
 

၂၀
 

၂၁
 

၂၂
 

၂၃
 

၂၄
 

၂၅
 

၂၆
 

၂၇
 

၂၈
 

၂၉
 

၃၀
 

၃၁
 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

တန့အေွကစ်ုစုတပါင်း                                 

ကကီး ကပ်သူ၏လက်မှေ်

ေိုနှင့် တန့စွဲ 

                                

 

-၃၇- 
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တန့စား၊ အလုပ်၊ လုပ်ြစာရင်း Forest S-5 

    Forest 

     S-5 

ဒန့စား၊ အလုပ်၊ လုပ်ခစာေင်း 

မည်သည့်အတွကလ်ုပ်ကိုင်သည်---------------------------------------------------------- 

အလုပ်တည်ောအေပ်------------------------------------------------------------------- 

လုပ်ကိုင်သည့်ကာလအပိုင်းအပခား ------------------------------------------------------- 

စဉ ်

တန့စား 

အလုပ် 

ဆင်းရက် 

လုပ်ြ တန့စားလက်မှေ် 
သ့ုိမဟေု်           

လကတ် ွနှိပ် 
အမှေ် 

အမည် တကျးရာွ 
တန့စဉ်နှုန်း စုစုတပါင်း 

ကျပ် ကျပ်  

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) 

       

       

       

       

       

       

       

    အ က်၌ အခဒတာင်းခံသည့် အလုပ်မှာ၊ ဒန့စားစာေင်းများနှင့် ညီညွတ်သည့်အပပင်၊ 

ကျွန်ုပ်သွားဒောက်ကကည့်ရှု စစ်ဒဆးပပီးသမျှမှာ အချ ိုးကျပပီးစီးဒကကာင်း၊ ဒငွဒပါင်း ------------ကုိ  

ကျွန်ုပ်  ုတ်ဒပးပပီးဒကကာင်း သက်ဒသခံ လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။                                                                    

  

                                                                                                      ဒတာအုပ်ကကီး 

                                                                                                     (                    ) 
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 ောဝန်ထမ်းတဆာင်မှုနင့်ှ စစ်တဆးကကီး ကပ်မှု မှေ်ေမ်း(နမူနာပုံစံ) 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း ( ပထြနှစ်)  

တာဝန်ခံဝန် မ်း အဆင့်ဆင့်၏ တာဝန် မ်းဒဆာင်မှု၊ စစ်ဒဆးကကီးကကပ်မှု မှတ်တမ်း 

စဉ ် ရက်စွဲ 
အမည်/ 

ရာထူး 

လုပ်ငန်းတဆာင်ရွကမ်ှု 

အကျဉ်းြျုပ် 

ဝန်ထမ်း

၏ 

လက ်

မှေ် 

   (နမူနာခြည့်စွက်ခြင်း)  

၁ ၁၂-၇-၂၀၁၇ ဦးသန်းစိုးဝင်း 

ဒတာအုပ် 

မွန်းစကကိုးဝုိင်း အကွက်အမှတ်(၁၂-၁၃) အတွင်း 

ကျဒောက်သည့် ဒတာ ိန်းဧေိယာတွင် ဆိုင်းဘုတ် 

နှင့် ဒကကာ်ပငာပပားများ လိုက်လံရုိက်မှတ် စိုက် ူ 

ပါသည်။ (၆'x၃')အေွယ် ဆိုင်းဘုတ်ကကီး (၂) ချပ်၊ 

(၃'x၂')အေွယ် ဆိုင်းဘုတ်(၁)ချပ်နှင့် သတိဒပး 

တားပမစ်ချက် ဒကကာ်ပငာပပား(၂၅)ချပ်ကို စိုက် ူပါ 

သည်။ လုပ်သား (၂)ဦး ပြင့် တာဝန်ကျ ဒတာဒခါင်း 

ဦးစံဝင်း၊ ဒတာဒစာင့် ဦးလှဒမာင်တို့ အတူ လုိက်ပါ 

ဒဆာင်ေွကပ်ါသည်။  င်း ခုတ်၊ မီးဒသးွ ြုတ်သူများ 

မေှိပါ။  

- 

၂ ၁၃-၇-၂၀၁၇ ဦးဒအာင်ဒကျာ် 

ဒတာအုပ်ကကီး 

ဒတာ ိန်း ဧက(၂၀၀၀) အတွင်း ဆုိင်းဘုတ်နှင့် 

ဒကကာ်ပငာပပားများ ရိုက်မှတ် စိုက် ူပပီးစီးမှုကို 

စစ်ဒဆးပါသည်။ (၆'x၃')အေွယ် ဆိုင်းဘုတ်ကကီး 

(၄)ချပ်၊ (၃'x၂') အေွယ် ဆိုင်းဘုတ်(၂)ချပ်နှင့် 

သတိဒပးတားပမစ်ချက် ဒကကာ်ပငာပပား(၅၀) ချပ်၊ 

စုစုဒပါင်း(၅၆) ချပ်ရိုက်မှတ် စိုက် ူပပီးစီးပါသည်။ 

တာဝန်ကျ ဒတာအုပ် ဦးသန်းစုိးဝင်း၊ ဒတာဒခါင်း 

ဦးစံဝင်း၊ ဒတာဒစာင့် ဦးလှဒမာင်တို့ ဒတာတွင်း 

လှည့်လည် စစ်ဒဆး ကကပ်မတ်ဒနသည်ကို 

ဒတွ့ေပါသည်။  

- 
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     ောဝန်ထမ်းတဆာင်မှုနငှ့် စစ်တဆးကကီး ကပ်မှု မှေ်ေမ်း(နမူနာပုံစံ) 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း (ပ မနှစ်) 

တာဝန်ခံဝန် မ်း ဦး----------------- (ော ူး)၏ ဒန့စဉတ်ာဝန် မ်းဒဆာင်မှု မှတ်တမ်း 

စဉ ် ရက်စွဲ 
တန့စဉ်ောဝန်ထမ်းတဆာင်မှု 

အကျဉ်းြျုပ် 

တောတစာင့် 

လက်မှေ် 

ောဝန်ြံ 

လက်မှေ် 

  (နမူနာခြည့်စွက်ခြင်း)   

၁ ၁-၇-၂၀၁၇ (က)ပင်မတဲစခန်းဒေှ့ (၆'x၃') ဆိုင်းဘုတ်ကကီး(၁)ချပ် 

(၃'x၂') အေွယ်ဆိုင်းဘုတ်(၁)ချပ ် စုိက် ူပခင်း နှင် ့

နယ်နိမိတ်တစ်ဒလျှာက် သတိဒပး ဒကကာ်ပငာပပား 

များ ရိုက်မှတ်ပခင်းအား တာဝန်ခံ ဒတာအုပ်ကကီး 

နှင့်အတူ လိုက်ပါဒဆာင်ေွကပ်ါ သည်။ 

- - 

၂ ၂-၇-၂၀၁၇ (က)သဘာဝဒတာကျန်များ ိန်းသိမ်းပခင်း ဧေိယာ 

အတွင်း လယ်ယာဒပမ ကျူးဒကျာ်မှု ေှ/ိမေိှနှင့် 

 င်းခုတ်ယူမှု ေှိ/မေှိ လှည့်လည်စစ်ဒဆးပါ သည်။  

(ခ)ဒတာ ိန်းဧေိယာ အဒနာက်ဘက်ပခမ်းတွင်  င်း 

ခုတ်ယူ စုပုံ ားေိှမှုအား ဒတွ့ေိှပါ၍ တာဝန်ခံ 

ဒတာအုပ်ကကီး ံ သတင်းပ့ုိပါသည်။ 

- - 
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လုပ်ငန်းစဉ်-၇။ စစ်တဆးလမ်းတြာက်လုပ်ခြင်း 

(က) တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ။ ဒြဒြါ်ဝါေီလ မှ မတ်လ ိ 

(ြ)  တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်း။ ဧက(၁၀၀၀)လျှင် စစ်ဒဆးလမ်းတွင် ၁၂' 

အကျယ်စစ်ဒဆးလမ်း (၁) မိုင်နှင့် ၆' အကျယ်စစ်ဒဆးလမ်း (၂) မိုင်ကို 

ဒအာက်ပါအတုိင်း ဒြာက်လုပ်ေန်- 

(၁) ၁၂' အကျယ် စစ်ဒဆးလမ်းကုိ ပင်မစခန်းတဲဒဘးမှစ၍  ိန်းသိမ်းပခင်း 

ဒဆာင်ေွကသ်ည့် ဧေိယာအလယ်သ့ုိ ပြတ်ဒြာကေ်န်နှင့်  အေှည် 

(၁)မိုင် ဒြာက်လုပ်ေန်၊ 

(၂)  ၆' အကျယ် စစ်ဒဆးလမ်းကုိ ပင်မစခန်းတဲမှ  ိန်းသိမ်းပခင်း 

ဒဆာင်ေွကသ်ည့် ဧေိယာအတွင်းဘက်သ့ုိ ၁၂' အကျယ် လမ်းဒကကာင်း 

   အတုိင်း (၃) ြာလုံအကွာ၌ ၁၂' အကျယ် စစ်ဒဆးလမ်းအား ကန့်လန့် 

ပြတ်၍ ဒဘးဘယ်/ညာ သ့ုိ (၁) မိုင် အေှည်ဒြာက် ေန်နှင့် ေုတိယ ၆' 

အကျယ် စစ်ဒဆးလမ်းကို ပ မ ၆' အကျယ် စစ်ဒဆးလမ်းမှ အတွင်း 

ဘက်သ့ုိ (၃) ြာလုံအကွာ၌ ၁၂' အကျယ် စစ်ဒဆးလမ်းအား  ပ်မံ 

ကန့်လန့်ပြတ်ပပီး (၁) မိုင် အေှည် ဒြာက်ေန်၊ သ့ုိပြစ်၍  ၆' အကျယ် 

စစ်ဒဆးလမ်းသည် (၁) မိုင် အေှည်(၂)လမ်း ပါေှိပပီး (၁) လမ်းနှင့် (၁) 

လမ်းသည် (၃) ြာလု ံ ကွာဒဝး၍ ၁၂' အကျယ် စစ်ဒဆးလမ်းကုိ 

ကန့်လန့်ပြတ် အဒနအ ားအတုိင်း ဒြာက်လုပ်ေန် ပြစ်သည်၊ 

(၃) ေှင်သန်ဒပါက်ဒောက်လျက်ေှိသည့် သစ်ဒတာသစ်ပင်များကိ ုေှင်းလင်း 

ခုတ်လဲှ၍ ဒြာက်လုပ်ပခင်းမပပုလုပ်ေ၊ 

(ဂ)  ဒြာက်လုပ် ားသည့် စစ်ဒဆးလမ်းများအား တတိယနှစ်နှင့် ပဉ္စြနှစ်တို့တွင်  

 ပ်မံပပုပပင် ဒြာက်လုပ်ပခင်း ဒဆာင်ေွကေ်န်။ 

(ဃ) စစ်ဒဆးလမ်းဒြာကလ်ုပ်ပခင်းကို  စာြျြေ်နှာ(၄၄)ပါ စစ်ဒေးလြ်း 

ဒြာြေ်လုပ်မြင်း နမူနာပုံစံအတိုင်း ဒဆာင်ေွကေ်န်၊ 

(င)  လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား ဉးီစီးရုံးချုပ်သ့ုိ တစ်ြက် ဒြာ်ပပပါ  

စိမ်း/စို သဘာဝတော - ပံုစံ(၇)ပြင့် တင်ပပေမည်၊ 
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စမိ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၇) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

စစ်တဆးလမ်းတြာက်လုပ်ခြင်း 

ြရိုင်၊---------------------------   ပမို့နယ်၊ ---------------- 

၁။ တည်ဒနော      ---------------------------------

(ကကိုးဝိုင်း/ကကိုးပပင်ကာကွယ်/ကကိုးပပင်) --------------------------------- 

၂။ အကျယ်အဝန်း --------------------------------- 

၃။ ၁၂ ဒပအကျယ်စစ်ဒဆးလမ်း 

 (က) အလျား(မိုင်) ---------------------------------      

(ခ) နှုန်း ား --------------------------------- 

 (ဂ) ကုန်ကျစေိတ် --------------------------------- 

၄။ ၆ ဒပအကျယ်စစ်ဒဆးလမ်း --------------------------------- 

 (က) အလျား(မိုင်) --------------------------------- 

 (ခ) နှုန်း ား --------------------------------- 

 (ဂ) ကုန်ကျစေိတ် --------------------------------- 

၅။ ကုန်ကျစေိတ်ဒပါင်း --------------------------------- 

၆။ စတင်ဒြာက်သည့်ဒန့ --------------------------------- 

၇။ ပပီးစီးသည့်ဒန့ --------------------------------- 

၈။ သံုးစွဲသည့်လုပ်သားဦးဒေ --------------------------------- 

၉။ ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း  

စဉ ် အမည် ရာထူး မှတ်ချက် 
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-၂- 

၁၀။ အဒ ွဒ ွဒြာ်ပပချက်  ---------------------------------  

          --------------------------------- 

   --------------------------------- 

၁၁။ ပူးတဲွဒြာ်ပပသည့် ဒပမပုံ/ ဓါတ်ပုံများ ---------------------------------- 

၁၂။ ကတိဝန်ခံချက် 

          အ က်ဒြာ်ပပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင်         

လက်မှတ် ဒေး ုိးပါသည်။ 

     

  

                  ( လက်မှတ် )                                                            ( လက်မှတ် )  

              တာဝန်ြံဒတာအုပ်ကြေီး                                                    ဦးစီးအောေိှ 

ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

၁၃။ (   -   -    )ေက်ဒန့၌ ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေှိသပြင့် တာဝန်ယူလျက်   

ဒအာက်တွင်လက်မှတ် ဒေး ုိးပါသည်။  

                                                                                           

                                                                                  ( လက်မှတ် )                                                                                        

                                                                      လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

                                                                    ------------------------------ခရိုင် 

ေက်စွဲ။---------------------------------- 
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သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း စစ်တဆးလမ်းတြာက်လုပ်ရမည့် နမူနာပုံစံ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းဒဆာင်ေွကမ်ည့်ဧေိယာ 

 

  

၁၂ ပေ အြျယ် အရညှ်(၁)မိုင် 

၃ ဖာလုံ 

၃ ဖာလုံ 

ေင်မစခန်းတဲ 

စစ်ပေးလမ်း 

   ၆ ပေ အြျယ် အရှည်(၁)မိုင် 

၆ ပေ အြျယ် အရညှ်(၁)မိုင် 
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လုပ်ငန်းစဉ်-၈။ အပမဲေမ်းနမူနာကွက် (Permanent Sample Plot- PSP)များ ြျမှေ်၍ စာရင်း 

တကာက်ယူခြင်း 

(က) ရည်ရွယ်ြျက်။      အပူပိုင်းတဒသရိှ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားတသာ သဘာဝ 

တောများ၏ တောအဆင့်အေန်းနှင့် တောအေန်းအစားများ ေုိးေက်မှု ရှ/ိမရှကိိ ု

စဉ်ဆက်မခပေ်တလ့လာ ဆန်းစစ်သိရိှနုိင်ရန် အပမဲေမ်းနမူနာကွက် များ (Permanent 

Sample Plot -PSP) ြျမှေ်၍ စာရင်းတကာက်ယူခြင်း ခြစ်ပါသည်။  

(ြ) တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ။  ိန်းသိမ်းကာကွယ် ားဒသာ သဘာဝဒတာများ 

အတွင်း အပမဲတမ်းနမူနာကွက်များချမှတ်ပခင်းကို ပ မနှစ်၏ ဒမလတွင် အပပီး 

ဒဆာင်ေွကေ်န်နှင့် စာေင်းဒကာက်ယူပခင်းလုပ်ငန်းကို နှစ်စဉ ်တစ်နှစ်လျှင် ဇွန်လတွင် 

(၁) ကကိမ်၊ ေီဇင်ဘာလတွင် (၁) ကကိမ်၊ စုစုဒပါင်း (၂) ကကိမ ် စာေင်းဒကာက်ယူေန် 

ပြစ်ပါသည်။ 

(ဂ) တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်း။   အပမဲတမ်းနမူနာကွကမ်ျား ချမှတ်၍ စာေင်းဒကာက် 

ယူောတွင် ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ အချက်များကိ ုလုိက်နာေမည်- 

(၁) အပမဲတမ်းနမူနာကွကမ်ျားကို (၅)နှစ်ဆက်တိုက် သဘာဝဒတာကျန်များ 

 ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကသ်ည့် ဧေိယာတိုင်း၌ ဒဆာင်ေွက် 

ေန်၊ 

(၂)  ဒတာ ိန်းဧေိယာ(၁)ခု (၁၀၀၀)ဧကလျှင် (၁) ဧက အကျယ်အဝန်း (၅ သံကကိုး x 

၂ သံကကိုး)ေှိ အပမဲတမ်းနမူနာကွက် (၃) ကွက ် စုစုဒပါင်း (၃ ဧက) ကုိ (ဒကာင်း၊ 

သင့်၊ ည့ံ) အလွှာ ၃ ခု၌ အလွှာ ၁ ခုလျှင် ၎င်းအလွှာအား ကုိယ်စားပပုသည့် 

နမူနာကွက ်၁ ကွက်စီ ဒေွးချယ်ချမှတ်ဒဆာင်ေွက်ေန်၊ 

(၃) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ဒေးဒကာင်းမွန်ဒသာ၊ ိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်ေန် လွယ်ကဒူသာ 

ဒနောများကုိ ဦးစားဒပး ဒေွးချယ်ေန်၊  ိန်းသိမ်းကာကွယ် ားသည့် ဒတာ ိန်း 

ဧေိယာများတွင် ဒကာင်း၊ သင့်၊ ည့ံ အလွှာ အသီးသီးကို အမှနတ်ကယ် 

ကိယု်စားပပုသည့်ဒနောကုိ အဓိကဒေွးချယ်ေန် (တစ်ဒနောတည်းတွင် စုခပုံ 

ဒေွးချယ်ပခင်း မပပုေန်) 

(၄) အပမဲတမ်းနမူနာကွက် (၁) ကွက်စီတွင် (၆' x ၃') အေွယ် ဆိုင်းဘုတ် ၁ ခု၊    

(၁၅" x ၆") အေွယ်ဒကကာ်ပငာပပား (၂၀) ခု၊ (၃'x ၂') အေွယ် သတိဒပးဆိုင်းဘုတ် 

(၁) ခုတို့ကုိ စုိက် ူေန်၊ 

(၅) အပမဲတမ်းနမူနာကွကမ်ျား၏ ဒ ာင့်ဒလးဒ ာင့်တွင် PSP အမှတ်အသားပါ  

(၅' x ၁၀"x ၃") အေွယ်အစား ဒကျာက်ဘုတ်တုိင်များ စုိက် ူေန်၊ 

(၆) စာေင်းဒကာက်ယူောတွင် အပမင့် (၅') နှင့်အ က်ေှိဒသာ အပင်များ၏ အပမင့် 

နှင့် ေင်စို့လုံးပတ်တို့ကုိ တုိင်းတာဒကာက်ယူေန်၊ 
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(၇) စာေင်းဒကာက်ယူသည့် အပင်များတွင် အပင်အမှတ်စဉ် ဒေး ုိးနုိင်ေန်အတွက် 

အပင်၏ င်သာပမင်သာေှိ၍ အမှတ်စဉ်ဒေး ုိးနုိင်ဒသာဒနော၊ ပင်စည်ပတ်လည် 

တွင် သဒဘောဒဆးအဝါဒောင်ပြင့် ဒေးပခယ်၍ အဝါဒောင်ဒပါ်၌ အပင်၏ 

အမှတ်စဉက်ိ ုCorrection Pen ပြင့် ဒေးမှတ်ေန်၊ 

(၈) ပင်ပူး/ပင်ခွများကို စာေင်းဒကာက်ယူောတွင် ကကီး ွားသန်စွမ်းမှု အဒကာင်းဆံုး 

တစ်ပင်ကိုသာ အမှတ်စဉဒ်ေး ုိး၍ အေန်ပင်များအား 1a, 1b, 1c အပြစ် 

မှတ်သားဒကာက်ယူေန်၊ 

(၉) နမူနာကွက၏် နယ်နိမိတ်လမ်းဒကကာင်းအဒပါ် ကျဒောက်ဒနဒသာ အပင်များ 

အားလံုးကိ ုစာေင်းဒကာက်ယူေန်၊ 

(၁၀) အပမဲတမ်းနမူနာကွကဧ်ေိယာအတွင်း ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်း လုပ်ငန်းအား လုံးဝ 

ဒဆာင်ေွကပ်ခင်း မပပုေန်၊ 

(၁၁) (၅)နှစ်ဆက်တိုက် ဒကာက်ယူပပီးစီး၍ ေေိှသည့် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက် 

များအဒပါ် အဒပခခံပပီး ဒတာအဒပခအဒန တုိးတက်မှုများအား သံုးသပ်ချက် 

နှင့်တကွ လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာတွင်  ည့်သွင်းတင်ပပေန်၊ 

(၁၂) လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်းအစီေင်ခံစာအား ဦးစီးရုံးချုပ်သ့ုိ တစ်ြက် ဒြာ်ပပပါ     

စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာပုံစံ-၈၊ ၈(က)၊၈(ခ) တို့ပြင့် တင်ပပေန်၊ 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၈) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 
သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

အပမဲေမ်းနမူနာကွက်များြျမှေ်၍ စာရင်းတကာက်ယူခြင်း 

ြရိုင်၊---------------------------                     ပမို့နယ်၊ ---------------------- 

၁။ တည်ဒနော                    ------------------------------- 

    (ကကိုးဝိုင်း/ကကိုးပပင်ကာကွယ်/ကကိုးပပင်)                      ------------------------------ 

၂။  သဘာဝဒတာ ိန်းသိမ်းခဲ့သည့်ခုနှစ်/ဧေိယာ/ဧက       ----------------------------- 

၃။  ဒတာအမျ ိုးအစား                                                ------------------------------- 

၄။  နမူနာကွကအ်ကျယ်အဝန်း                                     ------------------------------ 

၅။  နမူနာကွကအ်ေွယ်အစား                                       ------------------------------ 

၆။  နမူနာကွကစ်ုစုဒပါင်း                                             ------------------------------ 

၇။  နမူနာကွကအ်ားလံုးေှိ ပါဝင်ပင် စုစုဒပါင်း                 ------------------------------ 

  (က) အလွှာ(၁) နမူနာကွကေ်ှိပါဝင်ပင်                     ------------------------------ 

  (ခ) အလွှာ(၂) နမူနာကွကေ်ှိပါဝင်ပင်                       ------------------------------ 

  (ဂ) အလွှာ(၃) နမူနာကွကေ်ှိပါဝင်ပင်                       ------------------------------ 

၈။  ပါဝင်သည့်သစ်မျ ိုး                                                ------------------------------ 

၉။  သံုးစွဲသည့်လုပ်သားအဒေအတွက်                           ------------------------------ 

၁၀။ ကုန်ကျစေိတ်                                                      ------------------------------ 

၁၁။ စတင်ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဒန့                                     ------------------------------ 

၁၂။ ပပီးစီးသည့်ဒန့                                                      ------------------------------ 

၁၃။ ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း 

စဉ ် အမည် ော ူး မှတ်ချက် 
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-၂- 

၁၄။ အဒ ွဒ ွဒြာ်ပပချက်                              --------------------------- 

၁၅။  ပူးတဲွဒြာ်ပပသည့်တည်ဒနောပပဒပမပံု          ----------------------------  

၁၆။ ကတိဝန်ခံချက် 

      အ က်ဒြာပ်ပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 
လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

      

        ( လက်မှတ် ) ( လက်မှတ် ) 

                     တာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီး  ဦးစီးအောေိှ 

 

ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

၁၇။ (          -          -           ) ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေှိသပြင့် တာဝန်ယူလျက် 
ဒအာက်တွင် လက်မှတ်ဒေး  ုိးပါသည်။ 

      

                                                                          
         ( လက်မှတ် )     

                                                                        လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

    ----------------------------ခရိုင် 

   ေက်စွဲ။---------------------------------- 
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စမိ်း/စုိသဘာဝဒတာပုံစံ - ၈(က) 

အပမဲေမ်းနမူနာကွက်အေွင်း ပါဝင်ပင်စာရင်းတကာက်ယူခြင်း 

ပမို့နယ်--------------------------     အပမဲေမ်းနမူနာကွက်(       ) 

 

စဉ ် သစ်မျ ိုး 

ဇွန်လေုိင်းောခြင်း ဒီဇင်ဘာလေုိင်းောခြင်း 

ရင်စိုလံု့းပေ် အခမင့် ရင်စိုလံု့းပေ် အခမင့် 

တပ လက်မ တပ လက်မ တပ လက်မ တပ လက်မ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

       စာရင်းတကာက်သူ     အေည်ခပုသူ 

 

           (လက်မှေ်)       (လက်မှေ်) 

      ောဝန်ြံတောအုပ်ကကီး                    ဦးစီးအရာရှိ 
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စိမ်း/စုိသဘာဝဒတာပုံစံ - ၈(ခ) 

အပမဲေမ်းနမူနာကွက်များ၏ ေိုးေက်မှု/ဆုေ်ယုေ်မှု အတခြအတန နှိုင်းယှဉြ်ျက်ဇယား 

 

စဉ် 
ြရုိင်/ 

ပမို့ 
နယ် 

ဇွန်လေိငု်းောခြင်း ဒီဇင်ဘာလေိငု်းောခြင်း ေိးုေက်မှု/ဆုေယု်ေမ်ှု 

သစ် 
မျ ိုး 

ပင် 
တရ 

(ပင်) 

ပျမ်းမျှေ 
လံုးပေ် 
(လက်မ) 

ပျမ်းမျှေ 
အခမင့် 
(တပ) 

သစ်မျ ိုး 
ပင်တရ 
(ပင်) 

ပျမ်းမျှေ 
လံုးပေ် 
(လက်မ) 

ပျမ်းမျှေ 
အခမင့် 
(တပ) 

သစ်မျ ိုး 
ပင်တရ 
(ပင်) 

ပျမ်းမျှေ 
လံုးပေ် 
(လက်မ) 

ပျမ်းမျှေ 
အခမင့် 
(တပ) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 စာရင်းတကာက်သူ အေည်ခပုသူ 

 

 

 (လက်မှေ်)  (လက်မှေ်) 

 ောဝန်ြံတောအုပ်ကကီး ဦးစီးအရာရှိ 
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လုပ်ငန်းစဉ်-၉။ မီးေားလမ်းတြာက်လုပ်ခြင်း 

(က) တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ။        ဒြဒြါ်ဝါေီလ မှ မတ်လအ ိ 

(ြ) တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်း။ သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့် 

ဧေိယာအတွင်း မီးတားလမ်းဒြာကလ်ုပ်ပခင်းကို ဒအာက်ပါအတိုင်း    ဒဆာင်ေွကေ်န်- 

(၁) သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့် ဧေိယာ ဧက (၁၀၀၀) လျှင် (၁၂') 

အကျယ် မီးတားလမ်း (၇၀၀၀) ဒပ ပတ်ဒြာက၍် ကာကွယ်ေန်၊ ( ဒြဒြာ်ဝါေီလ မ ှ

မတ်လ အတွင်းအပပီးဒြါက်ေန် ) 

 (၂) သဘာဝဒတာကျန်များ   ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကလ်ျက် 

ေှိသည့် ဧေိယာများအား  ပထမနှစ်၊ ေေိယနှစ်နှင် ့ ပဉ္စမနှစ်များတွင်လည်း 

ဧေိယာဧက (၁၀၀၀) လျှင် (၁၂') အကျယ် မီးတားလမ်း (၇၀၀၀) ဒပ ပတ်ဒြာက၍် 

ကာကွယ်ေန်၊ 

(၃) ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကသ်ည့် ဧေိယာများနှင့် ဒတာမီးဒလာင်ေန် 

အလားအလာများသည့် ဒနောများ၌ မီးကာကွယ်ပခင်းလုပ်ငန်းကို ဦးစားဒပး 

ဒဆာင်ေွကေ်န်၊ 

(၄) ဒပခာကဒ်သွ့ ောသီ မဒောက်မီ ကကိုတင် ိန်းချုပ်မီးရှို့ပခင်း (Early and Controlled 

Burning) ဒဆာင်ေွကေ်န်၊ 

(၅) မီးတားလမ်းဒြာက်လုပ်ပခင်းကို ဌာနဆုိင်ောညွှန်ကကားချက်များနှင့်အညီ လုိက်နာ 

ဒဆာင်ေွကေ်န်၊ 

(၆) လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား ဉးီစီးရံုးချုပ်သ့ုိ တစ်ြက်ဒြာ်ပပပါ စိမ်း/စုိ 

သဘာဝတော - ပုံစံ(၉)ပြင့် တင်ပပေမည်၊ 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၉) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

မီးေားလမ်းတြာက်လုပ်ခြင်း 

ြရိုင်၊---------------------------                ပမို့နယ်၊ ---------------------- 

၁။  တည်ဒနော               --------------------------------- 

  (ကကိုးဝိုင်း/ကကိုးပပင်ကာကွယ်/ကကိုးပပင်)         --------------------------------- 

၂။  အကျယ်အဝန်း          --------------------------------- 

၃။ ၁၂ ဒပ အကျယ်မီးတားလမ်းဒြာကလ်ုပ်ပခင်း 

 (က) အလျား(ဒပ)          --------------------------------- 

 (ခ) နှုန်း ား          --------------------------------- 

 (ဂ) ကုန်ကျစေိတ်         --------------------------------- 

၄။ ကုန်ကျစေိတ်ဒပါင်း          --------------------------------- 

၅။ စတင်ဒြာက်လုပ်သည့်ဒန့         --------------------------------- 

၆။  ပပီးစီးသည့်ဒန့          --------------------------------- 

၇။ သံုးစွဲသည့်လုပ်သားဦးဒေ         --------------------------------- 

၈။ ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း  

စဉ် အမည် ရာထူး မှတ်ချက် 

    

    

    

 

၉။ အဒ ွဒ ွဒြာ်ပပချက်                   --------------------------------------------------

                        -------------------------------------------------- 
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              -၂- 

၁၀။ ပူးတဲွဒြာ်ပပသည့် ဒပမပုံ/ ဓါတ်ပုံများ                     --------------------------------- 

၁၁။  ကတိဝန်ခံချက် 

                  အ က်ဒြာ်ပပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင် 

လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

    

            ( လက်မှတ် )                                                                ( လက်မှတ် ) 

          တာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီး                                                       ဦးစီးအောေိှ 

ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

 

၁၂။  (          -            -         )ေက်ဒန့၌ ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေှိသပြင့်    

တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင်လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

 

                                                                                      ( လက်မှတ် )                                                                                 

                                                             လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

                                                                          --------------------------ခရုိင် 

ေက်စွဲ။---------------------------------- 
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အစီရင်ြံစာများခပုစုေင်ခပခြင်း 

၆။ လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်းအစီေင်ခံစာများ ဒေးသားတင်ပပောတွင် ဒအာက်ပါအချက်များကိ ု လုိက်နာ 

ေမည်- 

(က)  လုပ်ငန်းစဉ်(၁)ခုချင်းစီအလိုက် ဒဆာင်ေွကပ်ပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာများအား သတ်မှတ်သည့် 

ပုံစံများအတုိင်း လုပ်ငန်းဒဆာင်ေွကပ်ပီး(၁)လအတွင်း  ဦးစီးရုံးချုပ် အဒောက် မပျက်မကကွ ်

ဒပးပ့ုိ တင်ပပေမည်၊ 

(ြ) လုပ်ငန်းစဉ်(၁)ခုချင်းစီအလိုက် ဒဆာင်ေွကပ်ပီးပါက ခရိုင်တာဝန်ခံမှ ကွင်းဆင်း စစ်ဒဆးပပီး 

ပပီးစီးဒကကာင်းအစီေင်ခံစာတွင် ခရိုင်တာဝန်ခံ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးသည့် ေက်အား ဒြာ်ပပ၍ 

ဒဆာင်ေွကပ်ပီးစီးဒကကာင်း  တာဝန်ယူ လက်မှတ်ဒေး ိုး တင်ပပေမည်၊ 

(ဂ) လုပ်ငန်းစဉ် (၁)ခုချင်းစီ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများအား လုပ်ငန်းမဒဆာင်ေွကမ်ီ၊ ဒဆာင်ေွက်ဆဲ 

နှင့် ဒဆာင်ေွကပ်ပီးအဒပခအဒနများကို ရှုဒ ာင့်တစ်ဒနောတည်းမှ ရုိက်ကးူတင်ပပေမည်၊ 

ြှတ်တြ်းဓာတ်ပုံအား မပုမပင်ြန်တီးမြင်း ြမပုလုပ်ရ၊ လုပ်ငန်းဒဆာင်ေွကပ်ခင်းတွင် ဝန် မ်း 

များ ပါဝင်ပါက ဝန် မ်းော ူးအလိုက် သတ်မှတ်တူညီဝတ်စံု ဝတ်ဆင်၍ ဒဆာင်ေွကေ်မည်၊
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ဓမ္မေောမျ ိုးဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ရည်ရွယ်ြျက် 

၁။ သဘာဝဒတာများ၏ ကကီး ွားမှုကို အကျ ိုးသက်ဒောက်မှုေှိဒစပပီး ဒတာ၏အေည်အဒသးွ 

ဒကာင်းမွန်လာဒစေန်၊ ကုန်ကျစေိတ် သက်သက်သာသာပြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ိခိုက်ပျက်စီးမှု 

မေှိသည့် သစ်ဒတာပပုစုပျ ိုးဒ ာင်ပခင်းနည်းစနစ်ပြင့် ဒတာပျက်၊ ဒတာည့ံများ၏ အေည်အဒသးွနှင့် 

အတန်းအစား တုိးတက်ဒကာင်းမွန်လာဒစေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။  

ဓမ္မေောမျ ိုးဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း တဆာင်ရွကရ်မည့်ပမာဏ 

၂။ သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းလုပ်ငန်း ဧက(၁၀၀၀)အတွက ် (၁၀%) 

ပြစ်သည့် နှစ်စဉ် ဧက(၁၀၀)စီအား ပ မနှစ်မှ တတိယနှစ်အ ိ (၃)နှစ်အတွင်း ဧက(၃၀၀) (၃၀%) 

ဒဆာင်ေွကေ်မည်ပြစ်ပါသည်။  

ဓမ္မေောမျ ိုးဆက်မည့်ဧရယိာတရးွြျယ်ခြင်းနှင့် တဆာင်ရွကမ်ည့်ကာလ  

၃။ ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်းအား ဒတာအမျ ိုးအစား၊ ဒတာအဒပခအဒန၊ ဒပါကဒ်ောက်သည့် 

သစ်မျ ိုးနှင့် ေှင်သန်ကကီး ွားမှု၊ ပျ ံ့နှံ့တညေိှ်မှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မည့် ေည်ေွယ်ချက်စသည့် အဒပခခံ 

အချက်များအဒပါ်မူတည်၍ မျ ိုးဆက်ေန်သင့်ဒတာ်သည့်ဧေိယာကို ဒေွးချယ်ေပါမည်။ အပူပိုင်း 

ဒေသေှိ သဘာဝဒတာများအား  ိန်းသိမ်းပပုစုောတွင် ဒေသခံပပည်သူတို့အား ဒ ာက်ပံ့ဒေး က် 

စိမ်းလန်းစုိပပည်လာဒစဒေးကုိ အဓိက ဦးတည် ိန်းသိမ်း ဒဆာင်ေွကသွ်ားေမည် ပြစ်ပါသည်။ 

သဘာဝဒတာ ိန်း ဧေိယာအတွင်းမှ ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ေန် သင့်ဒတာ်သည့် ဧေိယာကို ဒေွးချယ်ော 

တွင် နမူနာစာေင်းဒကာက်ယူပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကေ်ာမ ှအလွှာလိုက် ဒကာင်း၊ သင့်၊ ည့ံ နမူနာ 

အကွက်ချမှတ်၍ ပါဝင်ပင်စာေင်းဒြောက်ယူပပီး ေေိှသည့်ပါဝင်ပင်စာေင်းဒပါ် အဒပခခံ၍ စဉး်စား 

ဆုံးပြတ်ေပါမည်။ ဓမ္မတာနည်းပြင့် မျ ိုးဆက်လိုသည့် (သ့ုိ) မျ ိုးဆက်သင့်သည့် သစ်မျ ိုးအား ဒေွးချယ် 

နိုင်ေန်နှင့် ဒဆာင်ေွကသ်င့်သည့် နည်းလမ်းအား ချင့်ချနိ်ဆုံးပြတ်နိုင်ေန်အတွက် မျ ိုးဆက်ပင်တို့၏ 

ဒပါကဒ်ောက်မှု၊ ပျ ံ့နှံ့တညေိှ်မှု၊ ေှင်သန်ကကီး ွားမှု အဒပခအဒနတ့ုိကုိလည်း  ဒလ့လာဆန်းစစ်ေမည်။  

 ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်းမှ နွယ်ပြတ်ပခင်း၊ ပင်ပူးခွါပခင်း၊ ကိင်ုးချ ိုင်ေှင်းလင်းပခင်းနှင့် 

ငုတ်တက်ချွန်ပခင်းလုပ်ငန်းများအား အပင်ကကီး ွားမှု ေပ်နားချနိ်ောသီ၊ သစ်ေည်မတက်မီနှင့် ပူပပင်း 

ဒပခာကဒ်သွ့ မှု မလွန်ကမဲီအချန်ိအတွင်း သစ်ပင်များအဒပါ် ကျဒောက်နိုင်သည့်  ိခိုက်ပျက်စီးမှုများ 

(အင်းဆက်၊ ဒောဂါပုိး၊ မီး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောပျက်စီးမှု) အနည်းဆံုးပြစ်ဒစေန်အတွက ်တစ်ြက်ဒြာ်ပပပါ 

သတ်မှတ်ကာလအတိုင်း ဒဆာင်ေွကသွ်ားေန်ပြစ်သည် -  
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စဉ ် လုပ်ငန်းအတ ကာင်းအရာ တဆာင်ရွကမ်ည့်လ 

၁ ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်မည့်ဧေိယာဒေွးချယ်ပခင်း/ကွင်းဆင်း 

တိုင်းတာပခင်း 
ဇန်နဝါေီလ 

၂ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပခင်း၊ ဆုိင်းဘုတ်ပပုလုပ်ပခင်း ဇန်နဝါေီလ 

၃ နွယ်ပြတ်ဒတာေှင်းပခင်း၊ ပင်ပူးခွာ/ကိငု်းချ ိုင်ပခင်း၊ ဒြဒြါ်ဝါရီလြှ ြတ်လအထိ 

 ငုတ်တက်ချွန်ပခင်း  

၄  င်းပြတ်/စ/ုသယ်ပခင်း၊  င်းပြန့်ဒဝပွဲအခမ်းအနား ြတ်လ 

မှတ်ချက်။ (က) ဆိုင်းဘုတ်ပပုလုပ်တပ်ဆင်ပခင်းအား ဧက(၁၀၀)လျှင် ၆'x၃' တစ်ချပ်နှင့် ဧက(၂၀၀) 

အတွက် ၆'x၃' နှစ်ချပ် ပပုလုပ်စိုက် ူေန်ပြစ်သည်။ ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်း ပပုလုပ် 

သည့် ဧေိယာတွင် စိုက် ူေန်ပြစ်သည်၊ 

 (ခ)  လုပ်ငန်းစဉ်(၁)မ(ှ၃)အ ိပပီးစီးပါက လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာ တစ်ကကိမ် 

တင်ေန်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်(၄)အတွက ် လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာ တစ်ကကိမ် 

တင်ေန်ပြစ်သည်၊ 

တဆာင်ရွကရ်မည့်နညး်လမ်းများ 

၄။   ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်း လုပ်ငန်းဒဆာင်ေွကေ်ာ၌ နွယ်ပြတ်ဒတာေှင်းပခင်း၊ ပင်ပူးခွါကိငု်းချ ိုင် 

ပခင်းနှင့် ငုတ်တက်ချွန်ပခင်းစသည့် သစ်ဒတာပပုစုပျ ိုးဒ ာင်ပခင်း လုပ်ငန်းများအား ဒဆာင်ေွကမ်ည့် 

ဧေိယာအတွင်း တစ်ချနိ်တည်း တစ်ဒနောတည်းတွင် ဒဆာင်ေွကေ်န်လိုအပ်သည့် အဒပခအဒနဒပါ် 

မူတည်၍ တဲွြကဒ်ဆာင်ေွကေ်မည်၊ 

  (က) နွယ်ခြေ်တောရငှ်းခြင်း 

 သစ်ပင်အား တွယ်တက်၍ သစ်ပင်၏ ေှင်သန်ကကီး ွားမှုကို အေန့်အတားပြစ်ဒစ 

သည့် နွယ်မှန်သမျှကုိ ပြတ်ဒတာက် ေှင်းလင်းေမည်။ နွယ်ပြတ်ပခင်းနှင့်အတူ ဒညာင် 

ပတ်ပင်များ ဒတွ့ေိှေပါက ခုတ်လှဲြယ်ေှားေမည်ပြစ်သည်။ နွယ်ပြတ်ပခင်း၊ ဒညာင်ပတ် 

လှဲပင်စာေင်းအား တစ်ြြေ်ဒြာ်ပပပါ နွယ်ပြတ်ဒညာင်ပတ်လှဲပင် စာေင်းဇယား ပုံစံပြင့် 

စာေင်းပပုစု တင်ပပေမည်ပြစ်သည်။ ေှင်းလင်းပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ငုတ်တက်ချွန်ပပီး 

ငုတ်ပတ်လည်တွင် ေှင်းလင်းပခင်း၊ မျ ိုးဆက်ပင်များ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ေှိ ဒအာက်ဒပါင်း 

များေှင်းလင်းပခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဒဆာင်ေန်ပြစ်သည်။  ိုသ့ုိ ဒဆာင် 

ေွကေ်ာမှ  ွကေ်ှိလာသည့် ဒလာင်စာများအား မျ ိုးဆက်ပင်၊ အပင်ငယ်များနှင့် 
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ဒဝးော၌ ကကိုတင်ကာကွယ်  ိန်းချုပ်မီးရှို့ပခင်း (Early and controlled burning) 

အား ောသီဥတုမပူပပင်းမီ ဒစာလျင်စွာ ဒဆာင်ေွကေ်မည်။ 

ဓမ္မေောမျ ိုးဆက်ဧရယိာအေွင်းရိှ နွယ်ခြေ်တညာင်ပေ်လှဲပင်စာရင်းဇယားပုံစံ 

စဉ ် နွယ်အမျ ိုးအစား အတရအေွက် 
 တညာင်ပေ်ြုေ်လှဲ 

အတရအေွက် 
မှေ်ြျက် 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) 

     

     

     

     

     

(ြ) ပင်ပူးြွာကိငု်းြျ ိုင်ခြင်း 

   ပင်ပူးပင်ကကပ်များလွန်းသည့် ဒတာအဒနအ ားနှင့် ကကီး ွားမှုကို အဒ ာက် 

အကူပပု ဒဆာင်ေွကဒ်ပးေန် လိုအပ်သည့် ဒတာပျက်များတွင် ပင်ပူးပင်ကကပ်များကိ ု ခုတ် 

 ွင် ေှင်းလင်းပခင်းပြင့်လည်းဒကာင်း၊ ကိငု်းတက်ချ ိုင်ပခင်းပြင့်လည်းဒကာင်း လက်ေိှ 

ဒတာ၏ ဒတာအေင့်အတန်း တုိးတက်ဒေးအတွက် ဒဆာင်ေွကဒ်ပးေပါမည်၊ ငုတ်တက် 

ဒပါကအ်ပင်များမှ ကကီး ွားမှုည့ံသည့် အပင်ကို ခုတ်လှဲဒပးေပါမည်၊  အပင်၏ အပမင့်ကုိ  

ချနိ်ဆ၍ ဒအာက်ဒပခကိင်ုးတက်များကို ကိငု်းချ ိုင်ြယ်ေှားဒပးပခင်းအားပြင့် သဘာဝ 

ဒတာ၏ ကကီး ွားတိုးတက်မှုကို အဒ ာက်အကူပပုမည်ပြစ်ပါသည်။ အပင်သိပ်သည်း 

လွန်းသည့်ဒနောမျ ိုးတွင် ပင်ကကပ်နုတ်သည့် သဒဘာမျ ိုးပြင့် မလိုလားအပ်ဒသာ အပင် 

များကိ ု ြယ်ေှားဒဆာင်ေွကေ်မည်ဆိုပါက ဦးစီးရုံးချုပ်သ့ုိ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံနှင့်တကွ 

တင်ပပခွင့်ပပုချက်ဒတာင်းပပီးမှ ဒဆာင်ေွကေ်မည်။  ပင်ပူးခွာကုိင်းချ ိုင်သည့် စာေင်းအား 

တစ်ြက်ဒြာ်ပပပါဇယားပြင့် တင်ပပေမည်။  
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                 ဓမ္မေောမျ ိုးဆက်သည့် ဧရယိာအေွင်း ပင်ပူးြွာ/ ကိငု်းေက်ြျ ိုင်သည့်အတရအေွက် 

စဉ ်
ပင်ပူးြွာသည့် ကိငု်းေက်ြျ ိုင်သည့် 

မှေ်ြျက် 
သစ်မျ ိုး အတရအေွက် သစ်မျ ိုး အတရအေွက ်

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) 

      

      

      

 (ဂ) ငုေ်ေက်ြျွန်ခြင်း  

  ငုတ်တက်ချွန်ပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကေ်ာတွင် လက်ေှိအပင်များအား ခုတ်လှဲ 

ပခင်းမပပုဘဲ အဒကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးဒကကာင့် လဲကျပျကစ်ီးဒနဒသာ ငုတ်ဒောင်း၊ ငုတ်ပျက် 

များကိသုာ ပပုပပင်ချွန်သဒပးေန်။  ိုသ့ုိ ငုတ်တက်ချွန်ောတွင် ငုတ်တက်သန်စွမ်းစွာ 

ဒပါကဒ်ောက်နိုင်ဒသာ သစ်မျ ိုးများကိသုာ ဒဆာင်ေွကေ်မည်ပြစ်ပပီး အပင်များကကီးေင့် 

သွားသည့်အခါ ငုတ်တက်ဒပါက်ေန်ခက်ခဲပါ၍ ငုတ်တက်ချွန်သည့် သစ်မျ ိုး၊ အေွယ်   

အစားတ့ုိကုိ ဒသချာစွာဒေွးချယ်ဒဆာင်ေွကေ်န် လိုအပ်ပါသည်။ ငုတ်တစ်ခုမှ ငုတ်တက် 

ပင်များစွာ  ွကလ်ာဒသာအခါ အသန်မာဆုံးငုတ်တက်အားချန် ားပပီး ကျန်ငုတ်တက် 

များ ေှင်းလင်းပခင်းနှင့် ငုတ်တက်ပင်ကကပ်နှုတ်ပခင်းကို ဆက်လက်ဒဆာင်ေွကေ်ပါမည်။ 

ငုတ်တက်အားဒကာင်းဒစေန် ဒအာက်ပါအတိုင်း လုိက်နာဒဆာင်ေွကေ်မည်- 

(၁) ငုတ်တက်အားဒကာင်းဒစေန်နှင့် ငုတ်တက် ွကန်ှုန်း ညီညာဒစေန် ငုတ် 

အပမင့်အား (၆"-၁') အတွင်း ချွန်သဒပးေမည်။ ငုတ်အချင်း ၈"ဒအာက်ေိှ 

သည့် ငုတ်ဒောင်း၊ ငုတ်ပျက်များကိသုာ ချွန်သဒပးေမည်။ ငုတ်တက်ကုိ 

တတ်နိုင် သဒလာက် နိမ့်ဒစပပီး ဒေမတင်ဒစေန် ဓါး က် က်ပြင့် တဒစာင်း 

(သ့ုိ)ချွန်သ၍ ပပုပပင်ဒပးေပါမည်၊ 

(၂) ငုတ်ပမင့်လွန်းပါက ငုတ်အဒပါ်ပိုင်း ဒပခာကဒ်သွ့ နိုင်ပပီး ငုတ်နိမ့်လွန်းပါက 

 ွကလ်ာမည့် အြူးကဒလးများ ဒပခာကဒ်သွ့ ၍ ငုတ်တက် မ ွကန်ိုင်ဒတာ့ 

ပါ။ ငုတ်အချင်း ၈"ဒကျာ်ပါက အလယ်အူေှိလာပပီး အူတိုင်တွင် ဒေဝင်၍ 

ပုပ်နိုင်ပါသပြင့် ငုတ်အချင်း ၈" ဒကျာ်ပါက ငုတ်တက်ချွန်ပခင်း မပပုလုပ်ေန်၊ 
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(၃) ငုတ်တက်ချွန်ဇယားတွင် ငုတ်အချင်း၃"အတန်းအစားပြင့် သစ်မျ ိုးအလိုက် 

(၃"ဒအာက်)၊ (၃" မ ှ၆"ဒအာက်)၊ (၆" မှ ၈"ဒအာက်) ဒြာ်ပပေမည်ပြစ်သည်။ 

ငုတ်တက်ချွန်ပင်များအား ဒအာြ်ေဒြာ်ပပဇယားပြင့် ဒေးသွင်းတင်ပပေမည် - 

ဓမ္မေောမျ ိုးဆက်ဧရယိာအေွင်းရိှ ငုေ်ေက်ြျွန်ပင်စာရင်း 

စဉ် သစ်မျ ိုး 

ငုေ်အြျင်း/ အတရအေွက် 

၃" တအာက် 
၃" မ ှ  ၆"  

တအာက် 

၆" မ ှ ၈" 

တအာက ်
တပါင်း 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) 

      

      

 အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစုိပပည်ဒေးဦးစီးဌာနအဒနပြင့် ဒတာပျက်၊ ဒတာည့ံများကို ဒတာ 

ဒကာင်းများ ပြစ်လာဒစေန် ေည်ေွယ်ပပီး သဘာဝဒတာကျန်များ  ိန်းသိမ်းပခင်းလုပ်ငန်းကို ဒဆာင် 

ေွကပ်ခင်းပြစ်ော ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကေ်ာတွင် စီးပွားဒေးအကျ ိုးအပမတ်အလ့ုိငှာ 

ေည်ေွယ်သည့် သဘာဝဒတာများပြစ်လာဒစေန် မေည်ေွယ်ဒကကာင်းကိ ုသတိချပ်ေမည် ပြစ်ပါသည်။ 

သ့ုိပါ၍ ဒေသခံပပည်သူများ၏ အဒပခခံသစ်ဒတာ ွကပ်စ္စည်း လိုအပ်ချကပ်ြစ်သည့်  င်း၊ တိုင်၊ 

ဒမျာများ ပြည့်ဆည်းဒပးဒေး က်  ဒေသ၏ စိမ်းလန်းစုိပပည်ဒေးကိသုာ ေည်ေွယ်ပခင်းပြစ်၍ ဓမ္မတာ 

မျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကေ်ာတွင် စိမ်းလန်းစုိပပည်ဒေး (Greening)ကုိ မ ိခိုက်မိဒစဒေး 

အ ူးအဒလး ား ဒဆာင်ေွကေ်မည်၊ 

ထွကရ်ှိထင်းများ စီမံြန့်ြွဲခြင်း 

၅။ ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်းမှ ပင်ပူးခွာပခင်း၊ ကိငု်းတက်ချ ိုင်ပခင်းဒကကာင့်  ွကေ်ှိလာသည့် 

 င်းများကိ ုစနစ်တကျ စုပုံတိုင်းတာ၍ အနီးစပ်ဆုံး ဒကျးေွာ၊ အြဲွ့အစည်းသို့ အခမဲ့ပြန့်ဒဝဒဆာင် 

ေွကေ်ပါမည်၊  င်းပြန့်ဒဝမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သစ်ဒတာသစ်ပင်များ၏ အကျ ိုးဒကျးဇူးများကိ ု ပပည်သူ 

လူ ုမှ ပိုမိုသိပမင်နားလည်လာဒစေန် ဒောဒပပာပဲွများပပုလုပ်၍ ပြန့်ဒဝပခင်း၊ သတင်းမီေီယာများ၌ 

ဒြာ်ပပပခင်းများ ဒဆာင်ေွကေ်ပါမည်၊  ွကေ်ှိသည့် င်းများအား ပြန့်ဒဝမည့် အကျ ိုးပပုဒကျးေွာ 

ပုဂ္ဂိုလ်အြဲွ့အစည်းတ့ုိ၏ အချက်အလက်များအားဒြာ်ပပ၍ ဦးစီးရုံးချုပ်သ့ုိ တင်ပပခွင့်ပပုချက် 

ေယူပပီးမှ ပြန့်ဒဝဒဆာင်ေွကေ်မည်၊ 
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လုပ်ငန်းပပီးစီးတ ကာင်း အစီရင်ြံစာေင်ခပခြင်း 

၆။ ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးဒကကာင်းအစီေင်ခံစာ တင်ပပောတွင် ဒဆာင်ေွကသ်ည့် 

လုပ်ငန်းအလုိက် ဒအာက်ပါအတုိင်း ပပုစုတင်ပပေမည်- 

(က) ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကပ်ပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား သတ်မှတ် 

ပုံစံအတုိင်း ပပုစုတင်ပပေန်၊ ပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာနှင့်အတူ တည်ဒနောပပဒပမပံုကုိ  

(၁"-၁မုိင်စဒကး)၊ ပါဝင်ပင်ပပဒပမပံုကုိ Skeleton ဒပမပုံတွင် (၄"-၁မုိင်) ဒပမပံုစဒကးပြင့် 

ပပုစုပပီး ပူးတဲွတင်ပပေန်၊ 

(ခ) ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကေ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍  

လုပ်ငန်းမဒဆာင်ေွကမ်ီပုံ၊ ဒဆာင်ေွကဆ်ဲပုံနှင့် ဒဆာင်ေွကပ်ပီးပုံတ့ုိကုိ ရှုဒ ာင့်တစ်ဒန 

ောတည်းမှ ရိုက်ကးူတင်ပပေန်၊ 

(ဂ) ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးဒကကာင်းအစီေင်ခံစာအား လုပ်ငန်းဒဆာင်ေွကပ်ပီး 

တစ်လအတွင်း မပျက်မကကွ် ပပုစုတင်ပပေန်၊ 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၁၀) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

ဓမ္မေောမျ ိုးဆက်ခြင်း 

 ြရိုင်၊-------------------------               ပမို့နယ်၊ ----------------- 

၁။ တည်ဒနော  ------------------------- 

၂။ ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဧေိယာ(ဧက) ------------------------- 

၃။ မူလဒတာအမျ ိုးအစား ------------------------- 

၄။ မူလဒတာအဒပခအဒနနှင့်ဒပါက်ဒောက်သည့်သစ်မျ ိုးများ  ------------------------- 

၅။ ဒဆာင်ေွကသ်ည့်နညး်စနစ် 

 (က) နွယ်ပြတ်ပခင်း/ဒပါင်းေှင်းပခင်း(ဒပါင်းေှင်းပခင်းနည်းစနစ်ကိုဒြာ်ပပေန်)-----------

--------------------------------------------------------------------- 

 (ခ)  ကိငု်းတက်ေှင်းပခင်း/ပင်ပူးခွာပခင်း(သစ်မျ ိုးနှင့်အပင်အဒေအတွကက်ိဒုြာ်ပပေန်)---

--------------------------------------------------------------------- 

(ဂ)  ငုတ်ပပုပပင်/ချွန်သဒပးေသည့်ငုတ်ဒောင်း/ငုတ်ပျက်--------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

      (အဒေအတွကန်ှင့် သစ်မျ ိုးတ့ုိကုိဒြာ်ပပေန်) 

၆။ လုပ်ငန်းစတင်ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဒန့ ------------------------ 

၇။ လုပ်ငန်းပပီးစီးသည့်ဒန့ ------------------------ 

၈။  ွကေ်ှိသည့် င်းပမာဏ ------------------------ 

၉။ ပြန့်ဒဝသည့်ဒကျးေွာနှင့်ပြန့်ဒဝသည့်ဒန့ေက် ------------------------ 

၁၀။ ကကီးကကပ်ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဝန် မ်း 

စဉ် အမည် ရာထူး မှတ်ချက် 

    

    

    



 

Standard Operating Procedures for Conservation of Remaining Natural Forests 62 

 

-၂- 

၁၁။ ကုန်ကျစေိတ်                                                              ----------------------- 

၁၂။ ပူးတဲွတင်ပပသည့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 

(က) ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်းဒဆာင်ေွကသ်ည့် တည်ဒနောပပဒပမပံု၊ 

(ခ) ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်း မဒဆာင်ေွကမ်ီတည်ေိှသည့် ဒတာအဒပခအဒနနှင့် 

ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်း ဒဆာင်ေွကပ်ပီးဒနာက်  တည်ေှိသည့် ဒတာအဒပခ 

အဒနတ့ုိ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ။ 

၁၃။ အဒ ွဒ ွဒြာ်ပပချက် ------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

( လက်မှတ် ) ( လက်မှတ် ) 

တာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီး ဦးစီးအောေိှ 

 

 ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

၁၄။  (      -        -        )ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေိှသပြင့် တာဝန်ယူလျက်  

ဒအာက်တွင် လက်မှတ် ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

    

( လက်မှတ် ) 

လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

------------------------------ခရိုင် 

     

 ေက်စွဲ။---------------------------------- 
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အတထွတထွ 

၇။ ဒတာလုပ်ငန်းတစ်ခုပြစ်သည့်အဒလျာက် နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ လုပ်ကိုင်ဒစဒေး၊  ိဒောက် 

ဒအာင်ပမင်ဒစဒေးတ့ုိအတွက် ဝန် မ်းများစုြွဲ့၍ တိတိကျကျ တာဝန်ဒပးေန်၊ လုပ်ငန်းအဒပါ် သိပမင် 

နားလည်မှု၊ တတ်ကျွမ်းမှု၊ အဒတွ့အကကုံေေှိဒစဒေးအတွက် အ က်အောေိှ အဆင့်ဆင့်မှ လုပ်ငန်း 

မဒဆာင်ေွကမ်ီ စာဒတွ့လက်ဒတွ့ ေှင်းလင်းသင်ကကားပပသပခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လက်ဒတွ့ 

သရုပ်ပပပခင်း၊ လုပ်ငန်းဒဆာင်ေွကဆ်ဲနှင့် ဒဆာင်ေွကပ်ပီးချနိ်တွင် နှစ်စဉ် ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးကကီးကကပ် 

အကဲပြတ်ပခင်း လုပ်ငန်းတ့ုိကုိ အဒလး ား ဒဆာင်ေွကေ်မည်၊ 

နိဂံုး 

၈။ ဓမ္မတာမျ ိုးဆက်ပခင်းလုပ်ငန်းသည် သဘာဝအဒလျာက် မျ ိုးဆက်ပင်များ ကကီး ွားေှင်သန် 

မှုကိ ုအဒ ာက်အကူပပုပပီး ဒတာကုိလည်း တိုးတက်ြွံ့ပြိုးဒစသည်သာမက သစ်ဒတာသစ်ပင်ပပုစု 

ပျ ိုးဒ ာင်ပခင်းလုပ်ငန်းအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်  ိခိုက်ပျက်စီးမှု မေှိသည့်စနစ်ပြင့် အဒကာင် 

အ ည်ဒြာ်ပခင်းပြစ်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပပည်ဒေးကုိ အဒ ာက်အပ့ံပြစ်ဒစသည့် 

အပပင် ဒတာအတန်းအစား ဒလျာ့ကျပခင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပပီး ဒတာအတန်းအစား ဒလျာ့ကျပခင်းမှ 

ကာဗွန် ုတ်လွှတ်မှုကိလုည်း ဒလျှာ့ချနိုင်မည်ပြစ်ပါသပြင့် အဒလး ား ဒဆာင်ေွကသ်င့်သည့်          

လုပ်ငန်းတစ်ေပ်ပြစ်ပါသည်။  



 

 

 

 

 

 

တ ောထနိ ်းဧရယိောအတ ောင ်းမ ော်း၏ိ ိ ိ ိ  ိ ိိိ ိ  ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိ ိိိ ိိ ိိ နယ နမိ ိ ပြင ဆင ပြင ်းိ ိ ိိ  ိ  ိ ိိိ ိ ိိ ိ ိိိ ိ ိိဆိိင ရောိိ   ိ ိိ ိ ိ

လြိ ထ ်ိးလြိ နည ်းမ ော်းိ  ိ ိိ  ိိိ  ိ ိိ ိ ိိိ ိိ ိ 
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တောထိန်းဧရယိာအတဟာင်းများ၏ နယ်နိမိေ်ခပင်ဆင်ခြင်းဆုိင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ရည်ရွယ်ြျက် 

၁။ ဒတာ ိန်းဧေိယာအဒောင်းများ၏ နယ်နိမိတ်ပပင်ဆင်ပခင်းလုပ်ငန်းသည် အပူပုိင်းဒေသ 

စိမ်းလန်းစုိပပည်ဒေးဦးစီးဌာနက  ိန်းသိမ်းကာကွယ်လျက်ေိှသည့် သဘာဝဒတာကျန်များကုိ 

ဒေေှည်တည်တံ့ဒေး (Sustainability)အတွက ် အဒလး ားဒဆာင်ေွက်ေသည့် လုပ်ငန်းတစ်ေပ်ပြစ် 

သည်။ 

တဆာင်ရွကရ်မည့် လုပ်ငန်းပမာဏ 

၂။ သဘာဝဒတာ ိန်း ဧေိယာအဒောင်းများ နယ်နိမိတ်ပပင်ဆင်ေန်အတွက ်လက်ေှိဘဏ္ဍာနှစ်တွင် 

ဒဆာင်ေွကလ်ျက်ေှိသည့်  သဘာဝဒတာ ိန်းဧေိယာ၏(၀.၅%) (လက်ေှိဘဏ္ဍာနှစ် ဒတာ ိန်း ဧက 

၁၀၀၀ လျှင် (၅)မုိင်နှုန်းပြင့် )ကုိ လျာ ားမိုင်အပြစ် သတ်မှတ်ဒဆာင်ေွက်ေန်ပြစ်ပါသည်။  

ဦးစားတပးနယ်နိမိေ်ခပင်ဆင်ရမည့် သဘာဝတောများ 

၃။ နယ်နိမိတ်ပပင်ဆင်ေန်အတွက ် သဘာဝဒတာ ိန်းဧေိယာ အဒောင်းများအား ဒေွးချယ်ောတွင် 

ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ အချက်များကိ ုလုိက်နာေမည် - 

(က) (၅) နှစ်နှင့် အ က်ေှိသည့် သဘာဝဒတာ ိန်းဧေိယာအဒောင်းများ၊ 

(ခ) လူဒနဒကျးေွာ/အိမ်ောများနှင့် နီးကပ်စွာ တည်ေှိဒနသည့် သဘာဝဒတာကျန်များ၊ 

(ဂ) ဒေသခံပပည်သူများ လုပ်ကိုင်သည့် လယ်/ယာများနှင့် နီးကပ်စွာတညေ်ှိဒနသည့် သဘာဝ 

ဒတာကျန်များ၊ 

(ဃ) လူအဝင်အ ွကမ်ျားသည့် သဘာဝဒတာကျန်များ၊ 

တဆာင်ရွကရ်မည့် ကာလနှင့် နည်းလမ်းများ 

၄။ ဒတာ ိန်းဧေိယာ အဒောင်းများ၏ နယ်နိမိတ်ပပင်ဆင်ပခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဒဆာင်ေွကေ်ာ 

တွင် ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ အချက်များကိ ုလုိက်နာေမည် - 

 (က) တဆာင်ရွကရ်မည့်ကာလ  

 သဘာဝဒတာကျန်များအား (၅)နှစ်ဆက်တိုက်  ိန်းသိမ်းကာကွယ်မည့် လုပ်ငန်းအချန်ိ 

ဇယားအေ နယ်နိမိတ်အဒောင်း ပပင်ဆင်ပခင်းလုပ်ငန်းကို နှစ်စဉ် မတ်လမှ ဒမလ များ အတွင်း 

အပပီးဒဆာင်ေွကေ်မည်။ 
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(ြ) တဆာင်ရွကရ်မည့် နည်းလမ်းများ 

(၁) ကျ ိုးပဲ့ပျက်စီးဒနဒသာ နယ်နိမိတ်ဘုတ်တုိင်များကို ပပင်ဆင်စိုက် ူေမည်ပြစ်ပါက 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ရုိက်ကးူတင်ပပပပင်ဆင်ေန်၊ 

(၂) နယ်နိမိတ်ဘုတ်တိုင် ပပင်ဆင်စိုက် ူေန် မလုိအပ်သည့် ဒနောများတွင် မူလ 

ဘုတ်တုိင်(၂)တိုင်အကကား၌ ဘုတ်တိုင်အသစ်တစ်လုံး  ပ်မံစိုက် ူေန်နှင့် အဆိုပါ 

ဘုတ်တုိင်၏ အမှတ်စဉက်ို 1A, 2A  စသည်ပြင့် ဒေးမှတ်ေန်၊ 

(၃) နယ်နိမိတ်ဘုတ်တိုင် ပပင်ဆင်စိုက် ူပခင်းနှင့် ဘုတ်တုိင်အသစ်  ပ်မံစိုက် ူပခင်း 

လုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ေွကေ်န် မလုိအပ်ပါက နယ်နိမိတ်လမ်းဒကကာင်း     

တစ်ဒလျှာက်ေှင်းလင်းပခင်း၊ ဒကကာ်ပငာပပားများ အသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ပခင်း၊ 

နယ်နိမိတ်မှန် စ်များ  စ်မှတ်ပခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဒဆာင်ေွကေ်န်၊ 

(၄) နယ်နိမိတ်မှန် စ်ငယ်များ  စ်မှတ်ောတွင် ဒအာက်တွင်ဒြာ်ပပ ားသည့်ပုံစံ 

အတုိင်း ေင်စ့ုိအပမင့် ၄' ၆" ၌ ပ မဓါးချက်ဒပး၍ ေုတိယဓါးချက်ကို အဒပါ်သ့ုိ 

လှန်၍  စ်မှတ်ေမည်၊ 

 

 

၅။ လုပ်ငန်းပပီးစီးဒကကာင်း အစီေင်ခံစာအား တစ်ြက်ဒြာ်ပပပါ စိမ်း/စို သဘာဝဒတာပံုစံ-(၁၁) ပြင့် 

တင်ပပအစီေင်ခံေမည်- 

  

သဘာဝပတာထိန်း 

ဧရိယာ 

၂၀၁၇ ခုနှစ် 

(ေထမနှစ်) 
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စိမ်း/စုိ သဘာဝဒတာ - ပုံစံ(၁၁) 

အပူပိုင်းတဒသစိမ်းလန်းစိုခပည်တရးဦးစီးဌာန 

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပပီးစီးတ ကာင်းအစီရင်ြံစာ 

နယ်နိမိေ်ခပင်ဆင်ခြင်း 

ြရိုင်၊------------------------                               ပမို့နယ်၊ ----------------------- 

၁။ တည်ဒနော  ------------------------ 

  ကကိုးဝုိင်းဒတာ   ------------------------ 

  ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဒတာ ------------------------ 

၂။ ပပင်ဆင်သည့်နယ်နိမိတ်အလျား ------------------------ 

၃။ စိုက် ူပခင်း  ------------------------ 

(က) အမျ ိုးအစား ------------------------ 

(ခ) အဒေအတွက် ------------------------ 

(ဂ) နှုန်း  ------------------------ 

(ဃ) ကုန်ကျစေိတ် ------------------------ 

၄။ ဒကကာ်ပငာပပားများရုိက်မှတ်ပခင်း ------------------------ 

(က) အမျ ိုးအစား ------------------------ 

(ခ) အဒေအတွက် ------------------------ 

(ဂ) နှုန်း  ------------------------ 

(ဃ) ကုန်ကျစေိတ် ------------------------ 

၅။ စတင်ဒဆာင်ေွကသ်ည့်ဒန့ ------------------------ 

၆။ ပပီးစီးသည့်ဒန့ ------------------------ 

၇။ ကကီးကကပ်သည့်ဝန် မ်း 

      စဉ် အမည် ရာထူး မှတ်ချက် 

    

    

    

 

 ၈။   အဒ ွဒ ွဒြာ်ပပချက် ------------------------ 

   ------------------------ 

၉။ ပူးတဲွဒြာ်ပပသည့်ဒပမပုံ ------------------------ 

၁၀။ ကုန်ကျစေိတ် ------------------------ 
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-၂- 

  ၁၁။  ကတိဝန်ခံချက် 

                    အ က်ဒြာ်ပပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ဒကကာင်း တာဝန်ယူလျက် ဒအာက်တွင်              

လက်မှတ်ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

    

                 ( လက်မှတ် )                                                                ( လက်မှတ် ) 

               တာဝန်ခံဒတာအုပ်ကကီး                                                       ဦးစီးအောေိှ 

    ေက်စွဲ၊---------------------------------- 

 

၁၁။  (      -         -         ) ကွင်းဆင်းစစ်ဒဆးောတွင် မှန်ကန်မှုေှိသပြင့် တာဝန်ယူလျက် 

ဒအာက်တွင်လက်မှတ် ဒေး ုိးပါသည်။ 

 

 

  

                                                                                   ( လက်မှတ် )  

                                                                      လက်ဒ ာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 

                                                                      ---------------------------ခရုိင် 

 ေက်စွဲ။------------------------------ 
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