


ရ ေေေှ ရေိုး ရ ကော င် ထညရ်  ော ်ရ ဆော င်ေွက်ခြင်ိုး 



 
 

မာတိကာ 

စဉ် အက ကာင််းအရာ စာမျက်န ှာ 

၁ ရေက န ်ငယ် တ ူးရ  ်ခြ င်ူး ၁ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၁ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ ရေက န ် တ ူးရ  ်ခ ြ င်ူး ၂ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေ င်ြံစ  ရပူး ပ ုို့ တင် ခပခ ြ င်ူး ၅ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၄ ။ ရက ျ ူးေ   သ ုို့ ရေ က န ်လ ွှဲရခပ င်ူးရပူး အပ်ခြ င်ူး ၅ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၅ ။ ခပြုခပင် ထ န ်ူးသ မ်ူး ခြ င်ူး ၆ 

ပ ူး တ ွှဲ ၇ 

၂ တ မ်ရက  ရေက န ်တ ူးရ  ်ခြ င်ူး ၁၄ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၁၄ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ ရေက န ် တ ူးရ  ်ခ ြ င်ူး ၁၄ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေင်ြံစ  ရပူး ပ ုို့တ င်ခပခြ င်ူး ၁၄ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၄ ။ ရက ျ ူးေ   သ ုို့ ရေ က န ်လ ွှဲရခပ င်ူးရပူး အပ်ခြ င်ူး ၁၄ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၅ ။ ခပြုခပင် ထ န ်ူးသ မ်ူး ခြ င်ူး ၁၄ 

  



 
 

 
 

မာတိကာ 

 

စ ဉ် အရ က  င်ူးအေ   စ  မျ က ်န  ှာ 

၃ စ  ုက ်ြငူ်းအတ င်ူး ရေက န ်င ယ်တ ူး ရ  ခ်ြ င်ူး ၁၅ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၁၅ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ စ  မံြ ျ က ်ရေူး ဆ ွှဲတင်ခပ ခြ င်ူး ၁၅ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ ရေက န ်တ ူးရ  ်ခ ြ င်ူး ၁၆ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၄ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေင်ြံစ  ရပူး ပ ုို့တ င်ခပခြ င်ူး ၁၆ 

ပ ူး တ ွှဲ ၁၇ 

၄ ဂါ လန ်(၅ ၀၀၀ )ဆံံ့ မ  ုူး ရေစ ုက န ်တည်ရဆ  က ်ခြ င်ူး ၁၉ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၁၉ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ တည ်ရ ဆ က ် ခြ င်ူး ၂၀ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ မ ုူးရေစ ုရဆ  င်ူးခ ြ င်ူး ၂၁ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၄ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေင်ြံစ  ရပူး ပ ုို့တ င်ခပခြ င်ူး ၂၂ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၅ ။ ခပြုခပင် ထ န ်ူးသ မ်ူး ခြ င်ူး ၂၂ 

ပ ူး တ ွှဲ ၂၄ 



 
 

 
 

မာတိကာ 

 

စ ဉ် အရ က  င်ူးအေ   စ  မျ က ်န  ှာ 

၅ ဂါ လန ်(၂၀၀)ဆံံ့  မ ုူးရေြ ံက  န ်က ေစ ် က န ် ခပြုလုပ်ခြင်ူး  ၂၈ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၂၈ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ တည ်ရ ဆ က ် ခြ င်ူး ၂၉ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ မ ုူးရေစ ုရဆ  င်ူးခ ြ င်ူး ၃ ၀ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၄ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေင်ြံစ  ရပူး ပ ုို့တ င်ခပခြ င်ူး ၃ ၀ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၅ ။ ခပြုခပင် ထ န ်ူးသ မ်ူး ခြ င်ူး ၃ ၁ 

ပ ူး တ ွှဲ ၃ ၂ 

၆ ရခမရ အ က ် ရေ ( အဝ  စ  တ င်ူး) တ ူးရ  ်ခြ င်ူး  ၃ ၅ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၃ ၅ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ လုပ ်ငန ်ူး ရဆ င်ေ က ်ခြ င်ူး ၃ ၅ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေင်ြံစ  ရပူး ပ ုို့တ င်ခပခြ င်ူး ၃ ၆ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၄ ။ ရက  ျေးေ  ွာသ  ို့ လ ွှဲရခ ပွာင်ျေး ရပျေး အပ်ခြ င်ျေး ၃ ၆ 

ပ ူး တ ွှဲ ၃ ၇ 

 

 



 
 

 
 

မာတိကာ 

 

စ ဉ် အရ က  င်ူးအေ   စ  မျ က ်န  ှာ 

၇ တစ ် က ်ေပ ်ဆည ်တည်ရ ဆ က ်ခ ြ င်ူး ၄ ၀ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၄ ၀ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ စ  မံြ ျ က ်ရေူး ဆ ွှဲတင်ခပ ခြ င်ူး ၄ ၁ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ လ ပ်ငန ်ျေးရ  ွာ င် ေ က ်ခြ င်ျေး ၄ ၁ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၄ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေင်ြံစ  ရပူး ပ ုို့တ င်ခပခြ င်ူး ၄ ၃ 

ပ ူး တ ွှဲ ၄ ၄ 

၈ ရခမရေ ရြ ျ  င်ူး ရေသ ယ်ယ ခြ င်ူး ၄ ၉ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၄ ၉ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ စ  မံြ ျ က ်ရေူး ဆ ွှဲတင်ခပ ခြ င်ူး ၄ ၉ 

လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေင်ြံစ  ရပူး ပ ုို့တ င်ခပခြ င်ူး ၄ ၉ 

ပ ူး တ ွှဲ ၅ ၀ 

 

  



 
 

 
 

မာတိကာ 

 

စ ဉ် အရ က  င်ူးအေ   စ  မျ က ်န  ှာ 

၉ 

 

ရေန  ငံ့်ရ ခမဆ လ  ထ န ်ူး သ မ်ူးရေူး လုပ်ငန ်ူး  

(က ) ရက ျ  က ်စ  န ုန ်ူးထ န ်ူးတမံငယ် ခပြု လုပ်ခြင်ူး ၅ ၁ 

 လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၅ ၁ 

 လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ ရက ျ  က ်စ  န ုန ်ူးထ န ်ူးတမံငယ်ခပ ြုလပု်ခြ င်ူး ၅ ၂ 

 လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေင်ြံစ  ရပူး ပ ုို့တ င်ခပခြ င်ူး ၅ ၅ 

 လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၄။ ခပြုခပ င်ထ န ်ူးသ မ်ူး ခ ြ င်ူး ၅ ၅ 

 ပ ူး တ ွှဲ ၅ ၆ 

(ြ ) သစ ်က  ုင်ူး ျ  ူး သုံူးန ုန ်ူးထ န ်ူးတမံင ယ် ခပြုလပု်ခြ င်ူး ၅ ၈ 

 လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၁။ တည ် ရန ေ ရေ ူး ြ ျ ယ်ခြ င်ူး ၅ ၈ 

 လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၂။ သစ ်က  ုင်ူး ျ  ူးသံူုး န ုန ်ူးထ န ်ူးတမံငယ် ခပြု လုပ်ခြင်ူး ၅ ၉ 

 လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၃ ။ လုပ်ငန ်ူးပပ ူးစ  ူးရ က  င်ူး အစ  ေင်ြံစ  ရပူး ပ ုို့တ င်ခပခြ င်ူး ၆ ၀ 

 လုပ်ငန ်ူးစ ဉ်-၄ ။ ခပြုခပ င်ထ န ်ူးသ မ်ူး ခ ြ င်ူး ၆ ၀ 

 သစ ်က  ုင်ူး ျ  ူး သုံူးန ုန ်ူးထ န ်ူးတမံင ယ် န မ န ှာပံုစ ံမျ  ူး ၆ ၁ 
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ရေကန်ငယ်တ ူးရ  ်ခြင်ူး 

ရေကန်ငယ်တ ူးရ  ်ခြင်ူး ။                 ရေအေင််းအမြစ်နည််းပ ်းပပ ်း အြှန်တကယ်ရေလ ိုအပ် 

ရနသည ် ရက ်းေ ွာြ ွာ်းတွင် ရေသခံမပည်သူြ ွာ်းနှင ် က ျွဲနွ ်းတ ေစဆွာန်ြ ွာ်းအတကွ် အရ ွာက် 

အကူမပြုပံ ပ ို်းန ိုင်ေန်အတွက် (၁၀၀၊ x ၅၀၊ x ၆၊ = ၃၀,၀၀၀ ကိုဗရပ အေ ယ်အစွာ်း) ေှ သည ် 

ရေကန်ငယ်ြ ွာ်း တူ်းရ ွ်ာရပ်းပပ ်း ရက ်းေ ွာ အင်အွာ်းမ င ် ဆက်လက်  န််းသ ြ််း သံို်းစွျွဲရစရသွာ 

လိုပ်ငန််းမ စ်ပ သည်။ ရေကန်ငယ်ြ ွာ်းက ို ရေသခံမပည်သူြ ွာ်း၏ ရေလ ိုအပ်ခ က်မ ည ်ဆည််း 

ရပ်းေန်၊ ေ ွာသွန််းြ ို်းရေက ို အခ  န်က ိုက်စိုရဆွာင််းေန်၊ ပတ်ဝန််းက င်စ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းနှင ် 

ရမြရအွာက်ရေက ို မ ည ်ဆည််းေန်အတွက် နှစ်စဉ်တူ်းရ ွ်ာ 

လ က်ေှ ပ သည်။ 
 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၁။ တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူး 

 ရေကန်တူ်းြည ်တည်ရနေွာက ို ရအွာက်ပ အခ က်ြ ွာ်းနှင ် က ိုက်ည ရအွာင် ဦ်းစွာ်းရပ်း 

ရေ ်းခ ယ်ေြည်- 

(က) ရေကန်တူ်းရ ွ်ာြည ် တည်ရနေွာက ို တစ်နှစ်ကက ြုတင်ကွင််းဆင််း ရေ ်းခ ယ် 

၍ ပ ူးတ ွဲ(၁)ပ  အစ ေင်ခံစွာပံိုစံမ င ် တင်မပေန်။ 

(ခ) အိုပ်ခ ြုပ်ရေ်းအ ွျွဲွဲ့ြ ွာ်း၏ အတည်မပြု သရ ွာ ွာ်းြှတ်ခ က်ေယူေန်။ 

(ဂ) ပြ ြုွဲ့နယ်စ ြံခန ်ခွျွဲြှုရကွ်ာြတ ၏ သရ ွာ ွာ်းြှတ်ခ က်ေယူေန်။ 

(ဃ) အသံို်းမပြုြည ်ေ ွာနှင ် ြရဝ်းလွန််းေန်။ 

(င) အမခွာ်းရေအေင််းအမြစ်ြေှ သည ် သ ို ြဟိုတ ်အြှန်တကယ် ရေလ ိုအပ်သည ် 

ရက ်းေ ွာမ စ်ေန်။ 

(စ) ရေ  န််းန ိုင်ရသွာ ရမြအြ  ြု်းအစွာ်းမ စ်ေန်။ (ရမြရစ်း၊ က ပ်တ ်းရမြ) 

(ဆ) ေ ွာသွန််းြ ို်းရေအမပင် စ ်းဆင််းြ ို်းရေြ ွာ်းက ိုလည််း  ြ််းယူန ိုင်ေန်အတွက် 

ကန်အတွင််း စ ်းဝင်ြည ်ရေရဝဧေ ယွာ လံိုရလွာက်စွွာေှ ရသွာရနေွာမ စ်ေန်။ 

(သ ုို့ေ တ င် ရေရေဧေ ယ  အလ န် ကက ူးမ ူးလ န်ူးပါက ရေကန်ကျ   ူးရပါက် 

န ုင်သည်က ု သတ ခပ ေပါမည်။) 
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(ဇ) ညစ်ညြ််းရသွာရေြ ွာ်း စ ်းဝင်မခင််းြေှ ရသွာ ရနေွာမ စ်ေန်။ (အ ူ်းသမ င ် 

ရက ်းေ ွာြ ွာ်းအတွင််းြှ မ တ်သန််းစ ်းဆင််းလွာသည ် ရေဝင်ရေွာက်န ိုင်သည ် 

ရနေွာအွာ်း ရေ ်းခ ယ်မခင််းြမပြုေန်၊ မ စ်န ိုင်ပ က ရေရဝဧေ ယွာတွင် လယ်/ 

ယွာလိုပ်က ိုင်ြှုြေှ သည ် ရနေွာြ ွာ်းတွင် ရေ ်းခ ယ်ေန်။ ရေရဝဧေ ယွာတွင် 

သစ်ရတွာသစ်ပင်  ံို်းလွှြ််းြှုေှ သည ်ရနေွာသည် ရေကန်တူ်းရ ွ်ာေန် အသင ် 

ရလ ွ်ာဆံို်းရနေွာမ စ်ပ သည်။) 

(စ ) ြတ်ရစွာက်ရသွာရနေွာက ို ရေှွာင်က ဉ်ေန်။ 

(ည) ကန်၏ ပတ်ဝန််းက င်တွင် သစ်ပင်ြ ွာ်း ရပ က်ရေွာက်ရနရသွာရနေွာက ို 

ဦ်းစွာ်းရပ်းရေ ်းခ ယ်ေန်နှင ် တစ်ရနကိုန် ရနရေွာင်ေရသွာရနေွာက ို ြရေ ်းခ ယ် 

ေန်။ 

(ဋ) ရေကန်တူ်းရ ွ်ာြည ်တည်ရနေွာက ို ရေ ်းခ ယ်ေွာတွင် ရေသခံမပည်သူတ ို ၏ 

သရ ွာ ွာ်းနှင ် အကကံဉွာဏ်က ို ြမ စ်ြရနေယူေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၂။ ရေကန်တ ူးရ  ်ခြင်ူး 

  ရေကန်တူ်းရ ွ်ာမခင််းက ို ရအွာက်ပ အတ ိုင််းရဆွာင်ေ က်ေြည်- 

(က) ရေကန်ငယ်တူ်းရ ွ်ာေွာတွင် (အလ ွာ်း ၁၀၀၊ × အနံ ၅၀၊ × အနက် ၆') 

သတ်ြှတ် ွာ်းရသွ်ာလည််း တည်ရနေွာအရနအ ွာ်းအေ အလ ွာ်း၊ အနံ 

အတ ို်းအရလ ွာ ေှ န ိုင်သမ င ် (၆၊)အနက်မ င ် တွက်ပ က ကိုဗရပ (၃၀၀၀၀) 

မပည ်ြ ေြည်။ 

(ခ) ရေကန်တူ်းရ ွ်ာသည ်ရနေွာ အရပေါ်ယံရမြလွှွာ (Top Soil) အွာ်း သ ်းမခွာ်း 

 ွာ်းေှ ပပ ်း၊ ရေကန်ရ ွာင်တွင် မြက်စ ိုက်ပ  ြု်းေွာ၌ အရ ွာက်အကူမ စ်ရစ 

ေန် အဆ ိုပ အရပေါ်ယံရမြအွာ်း ကန်ရ ွာင်အရပေါ်ယံတွင် မ န ်၍တင်ေန်။       

 

   



 
 

3 

 

(ဂ) ရေကန်ြ ွာ်း ကကွာေှည်စွွာ ရေရနရစရေ်းအတွက် ရေကန်ကကြ််းမပငအ်ွာ်း 

နွ ်းရခ ်း၊  ံို်းြှုန ်ရေွာ၍ မ န ်ပပ ်း၊ က ျွဲ၊ နွ ်းြ ွာ်းမ င ် သလင််းနယ်မခင််း 

ရဆွာင်ေ က်ေန်။ 

(ဃ) ရေကန်တူ်းပပ ်းပ က ကန်ရ ွာင်အွာ်း ြ ို်းရေတ ိုက်စွာ်းြှု ြေှ ရစေန်  

 အလွယ်တကူေေှ န ိုင်သည ် မြက်အြ  ြု်းအစွာ်း တစ်ြ  ြု်းြ  ြု်းအွာ်း စ ိုက်ပ  ြု်း  

 သွွာ်းေန် ရေကန်အန ်းဝန််းက င်တွင်သွာ အေ ပ်ေသစ်ပင်ြ ွာ်း စ ိုက်ပ  ြု်းေန်။  

အ ူ်းသမ င ် ရေရဝဧေ ယွာြ ွာ်းတွင် သစ်ပင်စ ိုက်ပ  ြု်းေန် ရနေွာြ ွာ်းေှ ပ က 

ရေသခံြ ွာ်း၏အင်အွာ်းမ င ် အတတ်န ိုင်ဆံို်း စ ိုက်ပ  ြု်းသွွာ်းေန်။ (ကန်ရ ွာင် 

ရပေါ်တွင် သစ်ပင်စ ိုက်ပ  ြု်းမခင််းြမပြုေန် အ ူ်းသတ မပြုေပ ြည်။) 

(င) ကန်ြတူ်းြ ၊ တူ်းရနဆျွဲနှင ် တူ်းပပ ်းြှတ်တြ််းဓ တ်ပံိုြ ွာ်းက ို ရှုရ ွာင ်တစ်ခို 

တည််းြှ (ဆ ိုင််း ိုတန်ှင ်အတူ) ြှတ်တြ််းတင်ေန်။ 

(စ) ကန်တူ်းေွာတွင် အသံို်းမပြုသည ်လူ (သ ို ြဟိုတ်) စက်အင်အွာ်းက ို ြှတ်တြ််း 

တင် ွာ်းေှ ေန်။ 

(ဆ) ရေကန်ဆ ိုင််း ိုတ်က ို ညွှန်ကကွာ်းခ က်နှင ်အည  မပြုလိုပ်တပ်ဆင်ေန်။ 

(ဇ) ရေတ ိုင််း ြှတ်တ ိုင်စ ိုက် ူ ွာ်းေှ ေန်။ (၁၂ရပအေှည်ေှ  သစ်ြွာ (၅။×၂။) 

တစ်ရခ ွာင််း (သ ို ြဟိုတ်) ကွန်ကေစ်တ ိုင်အွာ်း ရမြဝင်(၄)ရပမ င ် စ ိုက် ူ 

ေန်။ ရေတ ိုင််းြှတ်တ ိုင်အွာ်း ရဆ်းအမ ြူ၊ အန (၁) ရပမခွာ်းစ သိုတ်၍ ရေတ ိုင််း 

အြှတ်အသွာ်း မပြုလိုပ်ေန်။) 

(ဈ) ရေခပ်ရလကှွာ်းက ို (၆' × ၉'' × ၆'') အေ ယ် တည်ရဆွာက်ေပ ြည်။ 

ရလှကွာ်းအွာ်း ရေစ ်းဝင်လွာေွာနှင ် ရေစ ်းလြ််းရကကွာင််း ဦ်းတ ိုက်သည ် 

 က်တ ို တွင်  ည ်သွင််းမခင််းြမပြု ျွဲ၊ က န်နှစ် က်အနက် သင ်ရလ ွ်ာ 

သည ်ရနေွာတွင်  ည ်သွင််းတည်ရဆွာက်ေြည်။ 
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 ရေကန်ငယ်တ ူးရ  ်ေမည့်် နမ နာပံုစံ(၁) (ရလူးရ  င့််ပံုစံ) 

 

 

 

 

 

 

ရေကန်ငယ်တ ူးရ  ်ေမည့်် နမ နာပံုစံ(၂) ဇလ ူးပံုစံ 

 

40 ft 

60 ft 

6 ft 

6 ft 

100 ft 

30000 cu.ft 

 

 

Base 1 (b1) 

Base 2 (b2) 

Total Height (h) 

Partial Height (h1) 

Length (L) 

Volume 

 

 

Enter five known values and the other will be c alculated. 

For a filed tank, set partial height and total height equal 

Volume of a Trapezoid tank 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃။ လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူးအစ ေင်ြံစ ရပူးပ ုို့တင်ခပခြင်ူး 

လိုပ်ငန််းပပ ်းစ ်းရကကွာင််းအစ ေင်ခံစွာက ို ပ ူးတ ွဲ(၂) ပ  ပံိုစံအတ ိုင််း လိုပ်ငန််းရဆွာင် 

ေ က်ပပ ်းစ ်းသည ်အခ  န်ြှ ေက်ရပ င််း (၃၀)အတွင််း ဓွာတ်ပံိုြှတ်တြ််းြ ွာ်း (Soft copy / Hard 

Copy ) ( ြရဆွာင်ေ က်ြ ၊ ရဆွာင်ေ က်ဆျွဲ၊ ရဆွာင်ေ က်ပပ ်း၊ အသံို်းမပြုပံို) နှင ်တကွ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ် 

သ ို  ြပ က်ြကွက် အစ ေင်ခံတင်မပေန်နှင ် ကန်တူ်းေွာတွင်  ူ်းမခွာ်းခ က် (ဥပြွာ- စက်အင်အွာ်း 

သံို်းမခင််း၊ ကန်၏ သတ်ြှတ်ခ က်အေ ယ်အစွာ်း ရမပွာင််းလျွဲမခင််း) ြ ွာ်းက ို အရ ွရ ွတင်မပခ က် 

မ င ် ရ ွာမ်ပေန်နှင ် ရေဝင်ရေွာက်ြှု၊ သံို်းစွျွဲြှုအရမခအရန စသည်တ ို က ို ညွှန်ကကွာ်းခ က်နှင ်အည  

အစ ေင်ခံ တင်မပေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၄။  ရကျူးေ  သ ုို့ ရေကန်လ ွဲရခပ င်ူးရပူးအပ်ခြင်ူး 

 ရက ်းေ ွာသ ို  ရေကန်လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းအပ်ေွာတွင် ရအွာက်ပ တ ို က ို ရဆွာင်ေ က်ေြည်- 

(က) အ က်ရံို်းသ ို  တင်မပသည ် ပပ ်းစ ်းရကကွာင််း အစ ေင်ခံစွာြ တတြူ၊ ြှတ်တြ််း 

ဓွာတ်ပံိုတ ို နှင ်အတူ တူ်းရ ွ်ာသည ် ရေကန်က ို သက်ဆ ိုင်ေွာရက ်းေ ွာသ ို  

တူ်းရ ွာ်သည ်  ဏ္ဍွာနှစ်၏ ဧပပ လအတွင််း ပူ်းတွျွဲ(၃)ပ  လွှျွဲရမပွာင််းပံိုစံနှင ် 

တကွ စနစ်တက  လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းေန်။ 

(ခ) လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းအပ်ပပ ်းစ ်းရကကွာင််း အစ ေင်ခံစွာပ  ဆက်လက်  န််းသ ြ််းြည ် 

အစ အစဉ်က ို  ပ ူးတ ွဲ(၃)ပ  လွှျွဲရမပွာင််းမခင််းြှတ်တြ််းတွင်  ပ်ြံရ ွာမ်ပပပ ်း၊ 

၎င််းအခ က်ြ ွာ်းက ို ရေကန်အန ်း၌ ဆ ိုင််း ိုတ်မ င ်  မပြုလိုပ်တပ်ဆင် ွာ်း 

ေန်။ 

(ဂ) တူ်းရ ွ်ာပပ ်းရေကန်ြ ွာ်းအွာ်း ရက ်းေ ွာနှင ်ပူ်းရပ င််း၍ နှစ်စဉ်မပြုမပင်  န််းသ ြ််း 

ြှု အရမခအရနက ို ကွင််းဆင််းစစ်ရဆ်းပပ ်း စစ်ရဆ်းရတွွဲ့ေှ ခ က် အစ ေင်ခံစွာ 

ြ ွာ်းအွာ်း ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  တင်မပေန်။ 

(ဃ) ရက ်းေ ွာရေကန် လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းအပ်မခင််းြှတ်တြ််း ပူ်းတွျွဲလ က် လွှျွဲရမပွာင််း 

ရပ်းအပ်ပပ ်းစ ်းရကကွာင််းအစ ေင်ခံစွာ ပ ူးတ ွဲ(၄)ပ  ပံိုစံအတ ိုင််း ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  

အစ ေင်ခံတင်မပေန်။ 
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  လုပ်ငန်ူးစဉ်-၅။ ခပ ခပင်  န်ူးသ မ်ူးခြင်ူး 

တူ်းရ ွာခ်ျွဲ သည ်ရေကန်အွာ်း ဆက်လက်မပြုစို  န််းသ ြ််း (ကန်ဆည်မခင််း၊ ရေဝင်လြ််း 

မပငမ်ခင််း၊ ကန်သန ်ေှင််းရေ်းလိုပ်ငန််း) ေန်အတွက် သက်ဆ ိုင်ေွာ နယ်ရမြတွာဝန်ခံဝန် ြ််းြ ွာ်း 

နှင ် ဦ်းစ ်းအေွာေှ ၊ လက်ရ ွာက်ညွှန်ကကွာ်းရေ်းြှြူ်းတ ို က အခ အွာ်းရလ ွ်ာစွွာ စစ်ရဆ်း၍ ရက ်းေ ွာ 

အင်အွာ်းမ င ် မပြုစို  န််းသ ြ််းမခင််းလိုပ်ငန််းြ ွာ်း ရအွာက်ပ အတ ိုင််း ရဆွာင်ေ က်န ိုင်ရေ်း စည််းရံို်း 

ရဆွာင်ေ က်ေြည်- 

(က) ရေကန်ရ ွာင်က ို စနစ်တက  တည်ရဆွာက်  န််းသ ြ််းမခင််း။ 

(ခ) မ စ်န ိုင်ပ က ရေကန်ပတ်လည်က ို ခခံစည််းရ ို်း ကွာေံမခင််း။ 

(ဂ) ရေစ ်းဝင်သည ် လြ််းတစ်ရလ ွာက်တွင် ရေစစ်န ိုင်ရစေန်နှင ် နိုန််းတင်က န် 

ရစေန် မြက်စ ိုက်ရပ်းမခင််း၊ နိုန််း  န််းရက ွာက်တန််းတြံ တည်ရဆွာက် 

ရပ်းမခင််း။ 

(ဃ) ပံိုြှန်သန ်ေှင််းြှု ရဆွာင်ေ က်မခင််း။ 

(င) သတ ရပ်း ဆ ိုင််း ိုတြ် ွာ်း  ွာ်းေှ မခင််း။ 
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ပူ်းတွျွဲ-၁ 

--------ဘဏ္ဍ ရေူးနှစ်၊ အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

----------- တ ုင်ူးရေသကက ူး၊---------- ြရ ုင်၊-------- ပမ  ြို့နယ် 

ရေကန်ငယ်တ ူးရ  ်မည့်် တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူးအစ ေင်ြံစ  

 

၁။ တ ိုင််းရေသကက ်း -  

၂။ ခရ ိုင်/ပြ ြုွဲ့နယ် -  

၃။ ရက ်းေ ွာအိုပ်စို/ရက ်းေ ွာအြည် -  

၄။ ေွာသ ဥတို   

 (က) ပ ြ််းြ ြ ို်းရေခ  န်   

 (ခ) ပ ြ််းြ အပူခ  န်   

၅။ ရေကန်အသံို်းမပြုြည် ဦ်းရေ   

 (က) ရက ်းေ ွာရပ င််း   

 (ခ) လူဦ်းရေ   

 (ဃ) တ ေစဆွာန်ဦ်းရေ   

 (င) လယ/်ရမြ   

၆။ လက်ေှ သံို်းစွျွဲလ က်ေှ သည ်ရေအေင််းအမြစ် -  

၇။ တူ်းရ ွာြ်ည် ရေကန်အေ ယ်အစွာ်း -  

၈။ ရေကန်နှင် ရက ်းေ ွာအကွွာအရဝ်း -  

၉။ ရမြရနေွာေေှ ြှုအရမခအရန -  

၁၀။ ရမြအြ  ြု်းအစွာ်း -  

၁၁။ ကန်သစ်/ ကန်ရဟွာင််း (ဌွာန၊ ေ ွာကန်) -  

၁၂။ ရေဝင်ရေွာက်န ိုင်ြည ် ရေရဝရေလျွဲဧေ ယွာ(ဧက) -  

၁၃။ အရ ွရ ွ -  

 

(                  ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

----------------ပြ ြုွဲ့နယ ်
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ပူ်းတွျွဲ- ၂ 

--------ဘဏ္ဍ ရေူးနှစ်၊ အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

----------- တ ုင်ူးရေသကက ူး၊---------- ြရ ုင်၊-------- ပမ  ြို့နယ် 

ရေကန်ငယ်တ ူးရ  ်ခြင်ူး လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ ကန်အြည် -  
၂။ တည်ရနေွာ -  

   (တည်ရနေွာမပရမြပံိုပူ်းတွျွဲ) 
၃။ နယ်န ြ တ်အလွာ်းအလွာ   

 (က) ရမြွာက် က်  -  
 (ခ) အရေှွဲ့ က် -  
 (ဂ) ရတွာင် က် -  
 (ဃ) အရန က် က် -  

၄။ ကန်အြ  ြု်းအစွာ်း - (ရသွာက်ရေ၊သံို်းရေကန် စသည်မ င ်) 
၅။ ရမြအြ  ြု်းအစွာ်း - (ေ ံွဲ့ ရမြရစ်း၊ စနယ်ရမြ စသည်မ င ်) 
၆။ တူ်းရ ေါ်သည ် စနစ ်  (လူအွာ်း၊စက်အွာ်း) 

 (က) တူ်းရ ေါ်သည ်တွာက င််းရပ င််း  -  
 (ခ) အသံို်းမပြုသည ်လိုပ်သွာ်း/ယနတေွာ်း -  
 (ဂ) တွာက င််းတစ်က င််းကိုန်က ရငွ -  
 (ဃ) စိုစိုရပ င််းကိုန်က ရငွ  -  

  (ဆ ိုင််း ိုတခ်အပ အဝင်)   
၇။ စတင်တူ်းရ ေါ်သည ်ရန  -  
၈။ ပပ ်းဆံို်းသည ်ရန  -  
၉။ ရေကန်အေ ယ်အစွာ်း -  

၁၀။ သ ိုရလှွာင်န ိုင်သည ် ရေဂ လန် -  
၁၁။ ရေဝင်ရေွာက်န ိုင်ြည ် ရေရဝရေလျွဲဧေ ယွာ(ဧက) - 
၁၂။ ရေကန်အသံို်းခ ြှု/အသံို်းမပြုြှု   

 (က) ရက ်းေ ွာရပ င််း -  
 (ခ) လူဦ်းရေ -  
 (ဂ) တ ေစဆွာန်ဦ်းရေ -  

 (ဃ) လယ/်ရမြ -  
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၁၃။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်း -  

၁၄။ တွာဝန်ခံရဆွာင်ေ က်သည ်ဝန် ြ််း -  

၁၅။ ဆက်လက်  န််းသ ြ််းြည ်အစ အစဉ် -  

၁၆။ အရ ွရ ွရ ေါ်မပခ က်  -  

 

 

၁၇။ အ က်ပ လိုပ်ငန််းက ို (                       )ရန တွင် သွွာ်းရေွာက်စစ်ရဆ်းပပ ်း ြှန်ကန်ပ  

သမ င်  ဆက်လက်တင်မပအပ်ပ သည်။ 

 

 

 (                      ) 

 လက်ရ ွာက်ညွှန်ကကွာ်းရေ်းြှြူ်း 

 အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

 ----------ခရ ိုင်၊ --------ပြ ြုွဲ့ 

ေက်စွျွဲ၊ 

 

 

စစ်ရဆ်းအတည်မပြုသူ လိုပ်ငန််းတွာဝန်ခံ 

 

 

(                         ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်

 

 

(                         ) 

ရတွာအိုပ်/ရတွာအိုပ်ကက ်း 

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်
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ပူ်းတွျွဲ- ၃ 

သယံဇ တနှင့််သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

ရကျူးေ  ရေကန်လ ွဲရခပ င်ူးရပူးအပ်ခြင်ူးမှတ်တမ်ူး 

 

 ၂၀  -၂၀  ခိုနစှ်တွင်၊ -----------တ ိုင််းရေသကက ်း၊ -----------ခရ ိုင်၊ --------------ပြ ြုွဲ့နယ်၊ --

-----------ရက ်းေ ွာအိုပ်စို၊ ----------------ရက ်းေ ွာတွင် အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််း 

စ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာနြှ  ရက ်းေ ွာလူ ိုသံို်းစွျွဲေန် တူ်းရ ွ်ာပပ ်းစ ်းချွဲ သည ် --------------- ကန်အွာ်း 

ရေကန်တူ်းရ ွ်ာမခင််းနှင ်သက်ဆ ိုင်ရသွာ စွာေ က်စွာတြ််းအွာ်းလံို်းနှင ်အတူ ရအွာက်ပ အသ  

သက်ရသြ ွာ်း ရေှွဲ့ရြှွာက်၌ (     -      -     ) ေက်ရန တွင် လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းအပ်ပ သည်။ ပူ်းတွျွဲပ  

အစ အစဉ်အတ ိုင််း ရေကန်အွာ်း ဆက်လက်  န််းသ ြ််း ရဆွာင်ေ က်သွွာ်းြည်မ စ်ပ သည်။ 

 

လ ွဲရခပ င်ူးရပူးသ  

 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

------------------- ပြ ြုွဲ့နယ ်

 

 

 

ရက ်းေ ွာေပ်ြ ေပ်  

အသ သက်ရသ(၁) 

 

 

(                 ) 

န ိုင်ငံသွာ်းစ စစ်ရေ်းအြှတ်------------------ 

---------------------ရက ်းေ ွာ 

--------------- ပြ ြုွဲ့နယ ်

လက်ြံသ  

 

ရက ်းေ ွာအိုပ်ခ ြုပ်ရေ်းြှြူ်း 

------------------ ရက ်းေ ွာ 

------------------- ပြ ြုွဲ့နယ ်

 

 
 

ရက ်းေ ွာေပ်ြ ေပ်  

အသ သက်ရသ(၂) 

 

 

(                 ) 

န ိုင်ငံသွာ်းစ စစ်ရေ်းအြှတ် ---------------- 

---------------------ရက ်းေ ွာ 

--------------- ပြ ြုွဲ့နယ ်
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ပူ်းတွျွဲ- ၄ 

သယံဇ တနှင့်် သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 
အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

 

------------------- တ ုင်ူးရေသကက ူး၊ ------------------- ြရ ုင်၊ -------------------- ပမ  ြို့နယ ်
---------------- ဘဏ္ဍ ရေူးနှစ်တ င် တ ူးရ  ်ြွဲ့်ရသ  ရေကန်ငယ်အ ူး ----------------ရကျူးေ  သ ုို့ 

လ ွဲရခပ င်ူးရပူးအပ်ပပ ူးစ ူးရ က င်ူး အစ ေင်ြံစ  

ရေကန်ငယ်နှင့််ပတ်သက်ရသ  အြျက်အလက်မျ ူး 

၁။ ကန်အြည် -  

၂။ တည်ရနေွာ  -  

   (တည်ရနေွာမပရမြပံို ပူ်းတွျွဲ) 

၃။ နယ်န ြ တ်အလွာ်းအလွာ   

 (က) ရမြွာက် က်  -  

 (ခ) အရေှွဲ့ က် -  

 (ဂ) ရတွာင် က် -  

 (ဃ) အရန က် က် -  

၄။ အသံို်းမပြုသည ်ေည်ေ ယ်ခ က်   - (ရသွာက်ရေ၊သံို်းရေကန်စသည်မ င် ) 

၅။ တူ်းရ ေါ်သည် စနစ်  - (လူအွာ်း၊ စက်အွာ်း) 

 (က) တူ်းရ ေါ်သည်  ရမြက င််းရပ င််း -  

 (ခ) အသံို်းမပြုသည်  လိုပ်သွာ်း/ယနတေွာ်း -  

 (ဂ) ရမြက င််းတစ်က င််းကိုန်က ရငွ -  

 (ဃ) စိုစိုရပ င််းကိုန်က ရငွ  -  

၆။ စတင်တူ်းရ ေါ်သည် ရန   -  

၇။ ပပ ်းဆံို်းသည် ရန          -  

၈။ ရေကန်အေ ယ်အစွာ်း    

 (က) ရေကန်အလ ွာ်း           -  

 (ခ)  ရေကန်အနံ        -  
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 (ဂ) ရေကန်အနက် -  

၉။ ရေကန်လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းသည ်ရန  - တူ်းရ ွာ်သည ်  ဏ္ဍွာရေ်းနှစ်၏ 

ဧပပ လအတွင််း လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းေန် 

၁၀။ လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းအပ်သည ်အခ  န်တွင် ရေတည်ေှ ြှု အရမခအရန - 

၁၁။  ရေကန်အသံို်းခ ြှု / အသံို်းမပြုြှု -  

 (က) ရက ်းေ ွာရပ င််း -  

 (ခ) လူဦ်းရေ  -  

 (ဂ) တ ေစဆွာန်ဦ်းရေ -  

 (ဃ) လယ/်ယွာရမြ            -  

၁၂။ ရေကန်အိုပ်ခ ြုပ်ရေ်း ရကွ်ာြတ တစ်ေပ်က ို ရအွာက်ပ ပိုဂ္ ြုလ်ြ ွာ်း ပ ဝင် ွျွဲွဲ့စည််း၍  ရေ 

ေှည်တည်တံ ရစေန်အတွက် သတ်ြှတ် ွာ်းသည ် တွာဝန်ဝတတေွာ်းနှင ်အည    န််းသ ြ််း 

ရစွာင ်ရေှွာက် ရဆွာင်ေ က်ြည်မ စ်ပ သည်- 

 (က) ဥကကဌ    

 (ခ) အ ွျွဲွဲ့ဝင် (၁)   

 (ဂ) အ ွျွဲွဲ့ဝင် (၂)   

 (ဃ) အ ွျွဲွဲ့ဝင် (၃)   

 (င) အတွင််းရေ်းြှြူ်း   
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အုပ်ြျ ပ်ရေူးရက ်မတ ၏ တ ေန်ေတတေ ူးမျ ူးမှ  ရအ က်ပါအတ ုင်ူး ခ စ်ပါသည်-   

၁။ ရေဝင်လြ််းအတွင််း နိုန််း ြ််းအဆ ်းအတွာ်း ွာ်းေှ မခင််း။ 

၂။ ရေကန်အတွင််း နိုန််းဆယ်မခင််းအွာ်း နှစ်အပ ိုင််းမခွာ်းအလ ိုက် ရဆွာင်ေ က်မခင််း။ 

၃။ ရေကန်ဝန််းက င်တွင် သစ်ပင်စ ိုက်ပ  ြု်းမခင််း။ 

၄။ ြ ြ  (ေပ်ကွက်/ ရက ်းေ ွာ) နှင ် ဆ ရလ ွ်ာြည ် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ွာ်းက ို 

အြ ွာ်း သရ ွာတူည ခ က်ေယူ၍  ိုတ်မပန်မခင််း။ 

၅။ ရေကန်အတွင််း ရေတည်ေှ ြှုအရမခအရန၊ ရေကန်နှင ်ပတ်သက်၍ တင်မပေန်ေှ  

သည်ြ ွာ်း၊ အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန အဆင ်ဆင ်သ ို  တင်မပ 

မခင််း။ 

၆။ ရေကန်အေှည်သမ င ် တည်တံ ရစြည ် နည််းလြ််းြ ွာ်းက ို အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််း 

လန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာနနှင ် ရဆွ်းရနွ်းတ ိုင်ပင်မခင််း။ 

၇။ ရေသံို်းစွျွဲြှုက ို စနစ်တက  စ ြံခန ်ခွျွဲမခင််း။ 

  

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိမ်ကကာကရကန်တ ်းက ာ်ခြင််း  
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တ မ်ရက ရေကန်တ ူးရ  ်ခြင်ူး 

တ မ်ရက ရေကန်တ ူးရ  ်ခြင်ူး ။   အပူပ ိုင််းရေသအတွင််း ရေခ  ြုအေင််းအမြစ် ေှွာ်းပ ်းပပ ်း 

ရေလ ိုအပ်ခ က် မြင် ြွာ်းြှုေှ ရသွာ၊ ရေကန်တူ်းရ ွာေ်န် ရမြရနေွာေှွာ်းပ ်းရသွာ ရေသြ ွာ်းတွင် 

တ ြ်ရကွာလ က်ေှ သည်  ဌွာနြှတူ်းရ ွာခ်ျွဲ သည် ကန်ြ ွာ်း (သ ို ြဟိုတ်) ရက ်းေ ွာကန်ြ ွာ်းြှ 

ရအွာက်ပ အခ က်ြ ွာ်းနှင်  က ိုက်ည သည်   တ ြ်ရကွာကန်ြ ွာ်းအွာ်း တူ်းရ ွာေ်န် ရေ ်းခ ယ်ေြည် 

မ စ်ပ သည်- 

(က) ရက ်းေ ွာလူ ိုြှ လက်ေှ သံို်းစွျွဲရနပပ ်း ေ ံွဲ့နွံြ ွာ်း၊ နိုန််းြ ွာ်းပ ို ၍ ရကွာရနသည်  

ရေကန်ြ ွာ်း။ 

(ခ) ဌွာနြှ မပန်လည်တူ်းရ ွ်ာရပ်းပ က ရက ်းေ ွာြ ွာ်းအတကွ် ရေအေင််းအမြစ် 

အသံို်းခ န ိုင်ပပ ်း ေပ်ေ ွာအတွက် အက  ြု်းေှ ြည်  တ ြ်ရကွာရေကန်ြ ွာ်း။ 

(ဂ) လံိုရလွာက်သည် ရေရဝဧေ ယွာေှ ပပ ်း ရေရနေန်ရသခ ွာသည်  တ ြ်ရကွာကန် 

ြ ွာ်း။ 

  တ ြ်ရကွာရေကန်တူ်းရ ွ်ာမခင််းလိုပ်ငန််း ရဆွာင်ေ က်ေွာတွင် လိုပ်ငန််းစဉ်ြ ွာ်းြှွာ 

ရေကန်ငယ်တူ်းရ ွ်ာမခင််းလိုပ်ငန််း ရဆွာင်ေ က်ေွာတွင် လိုပ်ရဆွာင်ေသည်  ရအွာက်ရ ွ်ာမပပ  

လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းြ ွာ်းအတ ိုင််း ရဆွာင်ေ က်ေန်မ စ်သည်။ (စွာြ က်နှ  ၁ ြ ှ၆ အတ ိုင််း) 

(က) လိုပ်ငန််းစဉ်(၁)။ တည်ရနေွာရေ ်းခ ယ်မခင််း 

(ခ) လိုပ်ငန််းစဉ်(၂)။  ရေကန်တူ်းရ ွာ်မခင််း 

(ဂ) လိုပ်ငန််းစဉ်(၃)။ လိုပ်ငန််းပပ ်းစ ်းရကကွာင််းအစ ေင်ခံစွာရပ်းပ ို တင်မပမခင််း 

(ဃ) လိုပ်ငန််းစဉ်(၄)။ ရက ်းေ ွာသ ို ရေကန်လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းအပ်မခင််း 

(င) လိုပ်ငန််းစဉ်(၅)။

  

မပြုမပင်  န််းသ ြ််းမခင််း  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စိိုက်ြင််းအတွင််းကရကန်ငယ်တ ်းက ာ်ခြင််း  
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စ ုက်ြငူ်းအတ င်ူးရေကန်ငယ်တ ူးရ  ်ခြင်ူး 

စ ုက်ြငူ်းအတ င်ူးရေကန်ငယ်တ ူးရ  ်ခြင်ူး ။ သစ်ရတွာပ  ြု်းခင််းြ ွာ်းနှင်  သစ်ရတွာစ ိုက်ခင််း 

အရမခခံစခန််းြ ွာ်းတွင် ရေလံိုရလွာက်ြှု ေှ ရစေန်၊ သစ်ရတွာစ ိုက်ခင််းြ ွာ်းသ ို  အကန်  

အသတ်မ င်  ရေရပ်းရဝ မ န် မ ြူ်းေန်၊ စ ိုက်ခင််းအတွင််း အစ ိုဓွာတ်  န််းသ ြ််းေန်နှင်  စ ိုက်ခင််း 

စခန််းဝန််းက င်ေှ  သွာ်းငကှ်တ ေစဆွာန်ြ ွာ်း အြှ အခ ိုမပြုန ိုင်ေန် ေည်ေ ယ်၍ စ ိုက်ခင််းအတွင််း 

ရေကန်ငယ်ြ ွာ်းက ို တူ်းရ ွာ်ရပ်းမခင််းမ စ်ပ သည်။  

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၁။ တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူး 

 စ ိုက်ခင််းအတွင််းရေကန်ငယ် တည်ရဆွာက်ြည ် တည်ရနေွာက ို ရအွာက်ပ အခ က် 

ြ ွာ်းအေ ရေ ်းခ ယ်ေန် မ စ်ပ သည်- 

(က) ရေရနန ိုင်သည်  ရမြအြ  ြု်းအစွာ်းမ စ်ေန်။ 

(ခ) စ ိုက်ခင််းအတွင််း ြ ို်းေ ွာသွန််းသည် အခ  ရေဝပ်ရလ ေှ သည်  ရမြန ြ် ပ ိုင််း 

ရနေွာြ  ြု်းမ စ်ေန်။ 

(ဂ) အနည််းဆံို်း ရေရနကွာလ (၅) လနှင် အ က် ေှ န ိုင်သည်  ရနေွာမ စ်ေန်။ 

(တည်ရနေွာရေ ်းခ ယ်ေွာတွင် ရေကန်တူ်းရ ွာမ်ခင််းလိုပ်ငန််း ရဆွာင်ေ က်ေွာ 

တွင် လ ိုက်န ေြည်  လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းြ ွာ်းအရပေါ် အရမခခံ၍ ရေ ်းခ ယ်ေန်) 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၂။  စ မံြျက်ရေူးဆ ွဲတင်ခပခြင်ူး 

 အဆင် ဆင် အတည်မပြုခ က်ြ ွာ်း ေေှ ပပ ်းပ က တူ်းရ ွာလ် ိုသည်  ရေကန်အေ ယ်အစွာ်း၊ 

ခန် ြှန််းကိုန်က စေ တ်၊ အက  ြု်းမပြုန ိုင်ြည် အရမခအရန၊ တည်ရနေွာမပရမြပံိုြ ွာ်း ပ ဝင်သည်  

စ ြံခ က်ရေ်းဆွျွဲ၍ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  တင်မပေန်။ 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃။ ရေကန်တ ူးရ  ်ခြင်ူး 

             ရေကန်တူ်းရ ွာမ်ခင််းက ို ရအွာက်ပ အတ ိုင််းရဆွာင်ေ က်ေြည်- 

(က) ရေကန်ငယ်တူ်းရ ွ်ာေွာတွင် က င််း (၃၀-၅၀) ၊ ကိုဗရပ (၃၀၀၀-၅၀၀၀) 

အေ ယ်အစွာ်းမ စ်ေန်။ 

(ခ) ကကွာေှည်စွွာ ရေရနရစရေ်းအတွက် ရေကန်ကကြ််းမပင်အွာ်း နွ ်းရခ ်း၊  ံို်းြှုန ် 

ရေွာ၍ မ န ်ပပ ်း၊ က ျွဲ၊ နွ ်းြ ွာ်းမ င ် သလင််းနယ်မခင််း ရဆွာင်ေ က်ေန်။ 

(ဂ) ကန်တူ်းေွာတွင် အသံို်းမပြုသည ်လူ (သ ို ြဟိုတ်) စက်အင်အွာ်းက ို ြှတ်တြ််း 

တင် ွာ်းေှ ေန်။ 

(ဃ) ရေတ ိုင််းြှတ်တ ိုင် စ ိုက် ူ ွာ်းေှ ေန်။ (၁၂ရပ အေှည်ေှ  သစ်ြွာ (၅။×၂။) 

တစ်ရခ ွာင််းအွာ်း ရမြဝင်(၄)ရပမ င ် စ ိုက် ူေန်။ ရေတ ိုင််းြှတ်တ ိုင်အွာ်း 

ရဆ်းအမ ြူ၊ အန (၁) ရပမခွာ်းစ သိုတ်၍ ရေတ ိုင််းအြှတ်အသွာ်း မပြုလိုပ်ေန်။) 

(င) ကန်ြတူ်းြ ၊ တူ်းရနဆျွဲနှင ် တူ်းပပ ်းြှတ်တြ််းဓ တ်ပံိုြ ွာ်းက ို ရှုရ ွာင ်တစ်ခို 

တည််းြှ (ဆ ိုင််း ိုတန်ှင ်အတူ) ြှတ်တြ််းတင်ေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၄။ လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူးအစ ေင်ြံစ ရပူးပ ုို့တင်ခပခြင်ူး 

လိုပ်ငန််းပပ ်းစ ်းရကကွာင််းအစ ေင်ခံစွာက ို ပူ်းတွျွဲပ ပံိုစံအတ ိုင််း လိုပ်ငန််းရဆွာင်ေ က် 

ပပ ်းစ ်းသည ် အခ  န်ြှ ေက်ရပ င််း(၃၀)အတွင််း ဓွာတ်ပံိုြှတ်တြ််းြ ွာ်း (Soft copy / Hard Copy)  

(ြရဆွာင်ေ က်ြ ၊ ရဆွာင်ေ က်ဆျွဲ၊ ရဆွာင်ေ က်ပပ ်း၊ အသံို်းမပြုပံို) နှင ်တကွ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  

ြပ က်ြကွက် အစ ေင်ခံတင်မပေန်နှင ် ကန်တူ်းေွာတွင်  ူ်းမခွာ်းခ က် (ဥပြွာ- စက်အင်အွာ်းသံို်း 

မခင််း၊ ကန်၏ သတ်ြှတ်အေ ယ်အစွာ်း ရမပွာင််းလျွဲမခင််း) ြ ွာ်းက ို အရ ွရ ွတင်မပခ က်မ င ် 

ရ ွာမ်ပေန်နှင ် ရေဝင်ရေွာက်ြှု၊ သံို်းစွျွဲြှုအရမခအရနစသည်တ ို က ို ညွှန်ကကွာ်းခ က်နှင ်အည  

အစ ေင်ခံတင်မပေန်မ စ်ပ သည်။ 
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ပူ်းတွျွဲ 

--------ဘဏ္ဍ ရေူးနှစ်၊ အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

----------- တ ုင်ူးရေသကက ူး၊---------- ြရ ုင်၊-------- ပမ  ြို့နယ် 

-----------စ ုက်ြငူ်းအတ င်ူးရေကန်ငယ်တ ူးရ  ်ခြင်ူး လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ ကန်အြည် -  

၂။ တည်ရနေွာ  -  

   (တည်ရနေွာမပရမြပံို ပူ်းတွျွဲ) 

၃။ နယ်န ြ တ်အလွာ်းအလွာ   

 (က) ရမြွာက် က်  -  

 (ခ) အရေှွဲ့ က် -  

 (ဂ) ရတွာင် က် -  

 (ဃ) အရန က် က် -  

၄။ ရမြအြ  ြု်းအစွာ်း - (ရ ွှံမ ြေမစေး၊ စနယ်မ ြေ စသည် ြင ်) 

၅။ တူ်းရ ေါ်သည် စနစ်  - (လူအွာ်း၊ စက်အွာ်း) 

 (က) တူ်းရ ေါ်သည်  တွာက င််းရပ င််း -  

 (ခ) အသံို်းမပြုသည်  လိုပ်သွာ်း/ယနတေွာ်း -  

 (ဂ) တွာက င််းတစ်က င််းကိုန်က ရငွ -  

 (ဃ) စိုစိုရပ င််းကိုန်က ရငွ  -  

၆။ စတင်တူ်းရ ေါ်သည် ရန   -  

၇။ ပပ ်းဆံို်းသည် ရန          -  

၈။ ရေကန်အေ ယ်အစွာ်း  -  

၉။ သ ိုရလှွာင်န ိုင်သည ် ရေဂ လန် -  

၁၀။ ရေကန်အသံို်းခ ြှု/အသံို်းမပြုြှု -  

 (က) စ ိုက်ခင််းအြည် -  

 (ခ) စ ိုက်ခင််းဧက -  

 (ဂ) စ ိုက်ပင်ရပ င််း -  

 (ဃ) စ ိုက်ပ  ြု်းသည် သစ်ြ  ြု်း -  
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၁၁။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်း -  

၁၂။ တွာဝန်ခံရဆွာင်ေ က်သည ်ဝန် ြ််း -  

၁၃။ ဆက်လက်  န််းသ ြ််းြည ်အစ အစဉ် -  

၁၄။ အရ ွရ ွရ ေါ်မပခ က် -  

၁၅။  ဝန်ခံခ က ် -  

 

 

၁၆။ အ က်ပ လိုပ်ငန််းက ို (                       )ရန တွင် သွွာ်းရေွာက်စစ်ရဆ်းပပ ်း ြှန်ကန်ပ  

သမ င်  ဆက်လက်တင်မပအပ်ပ သည်။ 

 

 (                      ) 

 လက်ရ ွာက်ညွှန်ကကွာ်းရေ်းြှြူ်း 

 အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

 ----------ခရ ိုင်၊ --------ပြ ြုွဲ့ 

 

ေက်စွျွဲ

စစ်ရဆ်းအတည်မပြုသူ လိုပ်ငန််းတွာဝန်ခံ 

 

 

(                         ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်

 

 

(                         ) 

ရတွာအိုပ်/ရတွာအိုပ်ကက ်း 

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂါလ န် (၅၀ ၀၀) ဆ  ံ့ မ ိုုးရ ေ စုကန်တည်ရ ဆ ော က်ခြင်ိုး 
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ဂါလန(်၅၀၀၀)ဆံ့် မ ုူးရေစုကန်တည်ရဆ က်ခြင်ူး 

ဂါလန်(၅၀၀၀)ဆံ့် မ ုူးရေစုကန်တည်ရဆ က်ခြင်ူး။ ေ ွာသွန််းသည ်ြ ို်းရေက ို အက  ြု်းေှ စွွာ 

စိုရဆွာင််း၍ သန ်ေှင််းရသွာ ရသွာက်သံို်းရေ လ ိုအပ်ခ က်က ို  မ ည ်ဆည််းရပ်းေန်နှင ် ရမြရအွာက် 

ရေသံို်းစွျွဲြှုက ို ရလ ွာ ခ န ိုင်ေန် ေည်ေ ယ်၍ အြ ွာ်းမပည်သူနှင ်သက်ဆ ိုင်သည ် အရဆွာက်အဦ 

ြ ွာ်း (စွာသင်ရက ွာင််း၊  ိုန််းကက ်းရက ွာင််း၊ ဓြမွာရံို စသည်မ င် )တွင် သွပ်ရေတံရလ ွာက်ြ ွာ်း၊  

ရေစစ်/ ရေ ွာ်းြ ွာ်း တပ်ဆင်ပပ ်း (၁၀ ၊ x ၁၀ ၊ x ၈ ၊) အေ ယ ်ရေဂ လန် (၅၀၀၀) ဆံ  အိုတ်ရေ 

ရလှွာင်ကန်ြ ွာ်း တည်ရဆွာက်၍ ြ ို်းရေခံယ/ူစိုရဆွာင််း၍ သံို်းစွျွဲရစမခင််းမ စ်ပ သည်။ အဆ ိုပ  

သန ်ေှင််းရသွာ ြ ို်းရေက ို ြ ို်းတွင််းကွာလအတွင််းသွာြက ြ ို်းေွာသ  ကိုန်ဆံို်းပပ ်းရန က် လရပ င််း 

ြ ွာ်းစွွာအ   ရသွာက်ရေအမ စ် သံို်းစွျွဲန ိုင်ေန် ရဆွာင်ေ က်မခင််းမ စ်ပ သည်။ ြ ို်းရေစိုကန်ြ ွာ်းက ို 

ရေသခံမပည်သူြ ွာ်း၏ ရေလ ိုအပ်ခ က်က ို မ ည ်ဆည််းရပ်းေန်အတွက်သွာြက အပူပ ိုင််းရေသ 

တွင် ရဆွာင်ေ က်ရနရသွာ စ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းလိုပ်ငန််းြ ွာ်းက ို မပည်သူြ ွာ်းြှ အသ စ တ်ဓွာတ် 

ေှ ေှ မ င်  ပူ်းရပ င််းပ ဝင်လွာရစေန်အတွက်ပ  ေည်ေ ယ်၍ ရဆွာင်ေ က်ရပ်းလ က်ေှ ပ သည်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၁။ တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူး  

 ြ ို်းရေစိုကန်တည်ရဆွာက်ေန်အတွက်ရအွာက်ပ တ ို က ို လ ိုက်န ရဆွာင်ေ က်ေပ ြည်- 

(က) ရေတွင််း/လက်ရ ိုက်တွင််း တူ်းရ ွ်ာေန်ခက်ချွဲရသွာရေသြ ွာ်းနှင ် အ ြ်ရ ွာင် 

စို (၅၀) နှင ်အ က် ရက ်းေ ွာ/ေပ်ကွက်ြ ွာ်းက ို ရေ ်းခ ယ်ေန်။ 

(ခ) ြ ို်းရေစိုကန်တည်ရဆွာက်ြည ် ရမြရနေွာသည် ရလ ွာရစွာက် (၁ဝ) ေ ဂေ  

 က်ြြ ွာ်းသည ် ရနေွာမ စ်ေန်၊ ရေဝပ်ရနေွာြ ွာ်းနှင ် ရေစ ်းန ိုင်ရသွာ 

ရေစ ်းရကကွာင််း သ ို ြဟိုတ် လ  ြုရမြွာင်ြ ွာ်းတွင် တည်ရဆွာက်မခင််းြမပြုေန်။ 

(ဂ) အြ ို်းဧေ ယွာ စတိုေန််းရပ (၁၅၀၀) အနည််းဆံို်းေှ ရသွာ အြ ွာ်းနှင် သက်ဆ ိုင် 

သည်  အရဆွာက်အဦြ ွာ်းတွင် ရေ ်းခ ယ်ရဆွာက်လိုပ်ေန်။ 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၂။ တည်ရဆ က်ခြင်ူး 

 တည်ရဆွာက်ေြည ် ဂ လန(်၅၀၀၀)ဆံ  (၁၀'×၁၀'×၈') အေ ယ်အစွာ်းေှ  အိုတ်ရေကန် 

က ို ရအွာက်ရ ွာ်မပပ  နြူန ပံိုအတ ိုင််း တည်ရဆွာက်ေန်မ စ်ပ သည်- 

ဂါလန(်၅၀၀၀)ဆံ့် မ ုူးရေစုကန်၏ အရပေါ်ခမင်က င်ူး၊ ရဘူးတ ုက်ခမငက် င်ူးနှင့်် ကနို့်လနို့်ခ တ်ပံု 
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ရအွာက်ပ  နြူန ပံိုကကြ််းအတ ိုင််း ရေတံရလ ွာက်(၂)ခိုြှ ြ ို်းရေက ို (၃)လက်ြ ပ ဗွ စ  

ပ ိုက်ြ ွာ်း တပ်ဆင်ေပ ြည်။ အဆ ိုပ  (၃)လက်ြပ ိုက် နှစ်လံို်းအွာ်း Y (သ ို ြဟိုတ်) T ပံိုစံ 

အဆက်ြ ွာ်းမ င ် ဆက်ကွာ ရေပ ိုက်တစ်ခိုတည််းမ င ်သွာ ရေကန်သ ို  ရေပ ို လွှတ်ပ ြည်။ Y 

(သ ို ြဟိုတ)် T ပံိုစံ အဆက်ြ ွာ်းနှင ် ရေကန်သ ို  ရေပ ို လွှတ်ြည ် ပ ိုက်အကကွာ်းတွင် ရေစစ် 

(Filter) က ို တပ်ဆင်ပ ြည်။ ရေစစ်(Filter)က ို သန ်ေှင််းရေ်းအလွယတ်ကူ မပြုလိုပ်န ိုင်ရသွာ 

ရနေွာတွင် တပ်ဆင်သွွာ်းြည်မ စ်ပပ ်း လ ိုအပ်သည ်အခ တ ိုင််း သန ်ေှင််းရေ်း ရဆွာင်ေ က်သွွာ်း 

ေြည် မ စ်ပ သည်။   

 

 

 

 

 

 

 

 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃။ မ ုူးရေစုရဆ င်ူးခြင်ူး 

 အသံို်းမပြုသူြ ွာ်း သန ်ေှင််းရသွာရသွာက်ရေေေှ န ိုင်ေန်အတွက် ရအွာက်ပ အတ ိုင််း 

စနစ်တက  စိုရဆွာင််းသွွာ်းေြည် မ စ်ပ သည်- 

(က) ပ ြဦ်းဆံို်းေ ွာရသွာြ ို်းရေသည် အြ ို်းရပေါ်တွင်ေှ ရနရသွာ သျွဲ၊  ိုန်ြှုန ်နှင ် 

အြ ှုက်သရ ိုက်ြ ွာ်း အရမြွာက်အြ ွာ်း ပ ဝင်လွာန ိုင်သမ င ် စိုရဆွာင််းမခင််း 

ြမပြု ျွဲ ေိုတ ယအကက ြ် ေ ွာရသွာြ ို်းြှ စတင်၍ စိုရဆွာင််းေန်။ 

(ခ) အြ ို်းနှစ် က်ေှ  ရေတံရလ ွာက်နှစ်ခိုတွင် တပ်ဆင် ွာ်းသည ် ရေပ ိုက်(၂)ခို 

ြှ ြ ို်းရေက ို ပ ိုက်တစ်ခိုတည််းမ င ်သွာ ရေကန်သ ို  သွယ်တန််းေန်၊ ရေကန်သ ို  

ရေပ ို ြည ်ရေပ ိုက်အွာ်း ရေစစ်တပ်ဆင် ွာ်းေန်။ 

ြ ို်းရေခံြည ်အရဆွာက်အဦ 

ရေတံရလ ွာက ်

၃” ပ ဗွ စ ပ ိုက ်

ရေစစ ်Filter 

ရေပ ိုလွှျွဲပ ိုက ်

ဂ လ ံ၅၀၀၀ ဆံ  

အိုတ်ရေကန ်
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(ဂ) ရေကန်အွာ်းအြ ို်းမ င ်  ံို်းအိုပ် ွာ်းြည်မ စ်ပပ ်း ရေကန်အ ံို်းမြင ်ြ ိုေ်ပ တ်တွင် 

ရေပ ိုက်တပ်ဆင်န ိုင်ရေ်းနှင ် ရေကန်ရဆ်းရကကွာန ိုင်ရေ်းအတွက် လူဝင်န ိုင် 

ေန် (၁)ရပပတ်လည် အရပ က်(၁)ခို တပ်ဆင် ွာ်းေန်။ 

(ဃ) ရေကန်ကကွာေှည် ခ ိုင်ခန ်ရစေန်အတွက် ကန်ရအွာက်ရမခတွင် ရေက န် (၂) 

ရပ အပြျွဲ ွာ်းေှ ေန်နှင ် ရေကန်၏ရအွာက်ရမခြှ အမြင ်(၂)ရပတွင်  ရေပ ိုက် 

ရခ င််းတပ်ဆင် ွာ်းေန် ။ 

(င) ကန်အွာ်း တစ်နှစ်တစ်ကက ြ် (သ ို ြဟိုတ)် လ ိုအပ်သလ ို ရဆ်းရကကွာမခင််း 

ရဆွာင်ေ က်သွွာ်းေန်။ 

(စ) ြ ို်းေွာသ ကိုန်ဆံို်းပပ ်းရန က် ရေကန်အတွင််းရေမပတ်လပ်ခ  န်တွင် သက်ဆ ိုင် 

ေွာအ ွျွဲွဲ့အစည််းြ ွာ်းနှင ် ပူ်းရပ င််း၍ ရေမ ည ်မခင််းလိုပ်ငန််း ရဆွာင်ေ က် 

သွွာ်းေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၄။ လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူး အစ ေင်ြံစ ရပူးပ ုို့တင်ခပခြင်ူး 

 လိုပ်ငန််းပပ ်းစ ်းရကကွာင််းအစ ေင်ခံစွာက ို ပူ်းတွျွဲပ နြူန ပံိုစံအတ ိုင််း လိုပ်ငန််းရဆွာင်ေ က်     

ပပ ်းစ ်းပပ ်းသည ်အခ  န်ြှ ေက်ရပ င််း(၃၀)အတွင််း ဓွာတ်ပံိုြှတ်တြ််းြ ွာ်း (Soft copy/ Hard 

Copy) (ြရဆွာင်ေ က်ြ ၊ ရဆွာင်ေ က်ဆျွဲ၊ ရဆွာင်ေ က်ပပ ်း၊ အသံို်းမပြုပံို)နှင ်တကွ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  

ြပ က်ြကွက် ရပ်းပ ို တင်မပေန် မ စ်ပ သည်။  

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၅။ ခပ ခပင်  န်ူးသ မ်ူးခြင်ူး 

စိုရဆွာင််းေေှ ရသွာြ ို်းရေက ို စနစ်တက  သံို်းစွျွဲရစေန်နှင ် တည်ရဆွာက် ွာ်းရသွာ 

ြ ို်းရေစိုကန်အွာ်း စနစ်တက    န််းသ ြ််းရစွာင ်ရေှွာက်ေန်အတွက်   န််းသ ြ််းကက ်းကကပ်ြှု 

ရကွ်ာြတ က ို ရက ်းေ ွာအိုပ်ခ ြုပ်ရေ်းြှြူ်း/ ရက ်းေ ွာေပ်ြ ေပ် ြ ွာ်းနှင ် ည  န ှုင််း၍  ွျွဲွဲ့စည််း၍ 

ရအွာက်ပ တ ို က ို ရဆွာင်ေ က်ေြည်မ စ်ပ သည်- 

(က)  ွျွဲွဲ့စည််း ွာ်းရသွာရကွ်ာြတ ြှ ြ ြ ရေသ (ေပ်ကွက်/ရက ်းေ ွာ) နှင ် ဆ ရလ ွ်ာ 

ြည ် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ွာ်းက ို အြ ွာ်းသရ ွာတူည ခ က်ေယူ၍  ိုတ် 

မပန်မခင််း။ 
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(ခ)  ွျွဲွဲ့စည််း ွာ်းရသွာ ရကွ်ာြတ သည် သံို်းစွျွဲြည ်သူြ ွာ်း ံြှ  ိုတ်မပန် ွာ်း 

ရသွာစည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ွာ်းက ို သ ေှ လ ိုက်န ြည ်အရကကွာင််းက ို သရ ွာ 

တ ူလက်ြှတ်ေယူပပ ်းြှသွာ သံို်းစွျွဲရစမခင််း။ 

(ဂ)  ွျွဲွဲ့စည််း ွာ်းရသွာရကွ်ာြတ ြှ ရေကန်အတွင််း ရေတည်ေှ ြှု အရမခအရနက ို 

ရေကန်နှင ်ပတ်သက်၍ တင်မပေန်ေှ သည်ြ ွာ်း၊  ူ်းမခွာ်းမ စ်စဉ်ြ ွာ်းက ို 

လစဉ် အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန၏ ပြ ြုွဲ့နယ်တွာဝန်ခံဆ  

သ ို  သတင််းရပ်းပ ို မခင််း။ 

(ဃ) ပြ ြုွဲ့နယ်တွာဝန်ခံအွာ်း ရကွ်ာြတ ၏ တင်မပခ က်အရပေါ် စ စစ်သံို်းသပ်ရစ၍ 

ခ ိုင်လံိုရသွာ ြှတ်တြ််းဓ တ်ပံို အရ ွာက်အ ွာ်းြ ွာ်းမ င ် ခရ ိုင်တွာဝန်ခံ ံ 

သ ို  တင်မပရစမခင််း။ 

(င) ခရ ိုင်တွာဝန်ခံအွာ်း ရကွ်ာြတ ၏ တင်မပခ က်အရပေါ်တွင် ပြ ြုွဲ့နယ်တွာဝန်ခံ 

၏ စ စစ်သံို်းသပ်ခ က်အရပေါ်တွင် လ ိုအပ်သလ ို  ပ်ြံစ စစ် သံို်းသပ်ရစ၍ 

တ ိုင််းရေသကက ်း တွာဝန်ခံ ံ တင်မပရစမခင််း။ 

(စ) တ ိုင််းရေသကက ်းတွာဝန်ခံ၏ စ စစ်သံို်းသပ်ခ က်အွာ်း ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  တင်မပ 

ရစမခင််း။ 

(ဆ) ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်ြှ တင်မပခ က်ြ ွာ်းအရပေါ်တွင် စ စစ်သံို်းသပ်ပပ ်း လ ိုအပ်သည်ြ ွာ်း 

က ို အရကွာင်အ ည်ရ ေါ်မ ည ်ဆည််းရပ်းမခင််း။ 
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ပူ်းတွျွဲ(၁) 

--------ဘဏ္ဍ ရေူးနှစ်၊ အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

----------- တ ုင်ူးရေသကက ူး၊---------- ြရ ုင်၊-------- ပမ  ြို့နယ် 

ဂါလန(်၅၀၀၀)ဆန်ို့မ ုူးရေစုကန်တည်ရဆ က်မည့်် တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ န ေ န််း -  

၂။ ေည်ေ ယ်ခ က် -  

၃။ တည်ရနေွာ -  

 (က) တ ိုင််းရေသကက ်း/ ခရ ိုင် -  

 (ခ) ပြ ြုွဲ့နယ်/ ေပ်ကွက်/ ရက ်းေ ွာ -  

 (ဂ) တည်ရနေွာ (ရက ်းေ ွာရမြပံိုညွှန််း) -  

၄။ ေွာသ ဥတို -  

 (က) ပ ြ််းြ ြ ို်းရေခ  န ် -  

 (ခ) ပ ြ််းြ အပူခ  န် -  

၅။ ြ ို်းရေစိုြည  ်အရဆွာက်အဦ -  

 (က) အြည် -  

 (ခ) အြ ို်းအြ  ြု်းအစွာ်း -  

 (ဂ) အြ ို်းဧေ ယွာ -  

 (ဃ) တစ်နှစ် ြ ို်းရေစိုန ိုင်ြည ်ပြွာဏ -  

၆။ လက်ေှ သံို်းစွျွဲလ က်ေှ သည်  ရေအေင််းအမြစ် -  

၇။ ရေကန်အသံို်းမပြုြည် လူဦ်းရေ -  

၈။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်း -  

၉။ အရ ွရ ွရ ွာ်မပခ က် -  

  

           (                  ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

----------------ပြ ြုွဲ့နယ ်
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ပူ်းတွျွဲ(၂) 
သယံဇ တနှင့်် သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

……….ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ………. တ ုင်ူးရေသကက ူး၊ ……ြရ ုင်၊ ……..ပမ  ြို့နယ်၊ 

……ရကျူးေ  /ေပ်က က်တ င် မ ုူးရေစုကန်တည်ရဆ က်ခြင်ူး  

လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ န ေ န််း -  

၂။ ေည်ေ ယ်ခ က် -  

၃။ တည်ရနေွာ -  

 (က) တ ိုင််းရေသကက ်း/ ခရ ိုင် -  

 (ခ) ပြ ြုွဲ့နယ်/ ေပ်ကွက်/ ရက ်းေ ွာ -  

 (ဂ) တည်ရနေွာ (ရမြပံိုညွှန််း) -  

၄။ ေွာသ ဥတို -  

 (က) ပ ြ််းြ ြ ို်းရေခ  န ် -  

 (ခ) ပ ြ််းြ အပူခ  န် -  

၅။ ြ ို်းရေစိုြည  ်အရဆွာက်အဦ -  

 (က) အြည် -  

 (ခ) အြ ို်းအြ  ြု်းအစွာ်း -  

 (ဂ) အြ ို်းဧေ ယွာ -  

 (ဃ) တစ်နှစ် ြ ို်းရေစိုန ိုင်ြည ်ပြွာဏ -  

၆။ ြေ ုေးမရစုကန်   

 (က) အေ ယ်အစွာ်း -  

 (ခ) သ ိုရလှွာင်န ိုင်ြည ်ပြွာဏ -  

၇။ စတင်ရဆွာင်ေ က်သည ်ရန  -  

၈။ ပပ ်းစ ်းသည ်ရန  -  

၉။ ရေကန်အသံို်းခ ြှု/အသံို်းမပြုြှု   

 (က) ရက ်းေ ွာရပ င််း  -  
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 (ခ) လူဦ်းရေ -  

 (ဂ) တ ေစဆွာန်ဦ်းရေ -  

 (ဃ) လယ/်ရမြ -  

၁၀။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်း  -  

၁၁။ တွာဝန်ခံရဆွာင်ေ က်သည ်ဝန် ြ််း -  

၁၂။   န််းသ ြ််းရစွာင ်ရေှွာက်ရေ်း ကက ်းကကပ်ြှုရကွ်ာြတ တွင် ပ ဝင်ရသွာသူြ ွာ်း 

 (က) ဥကကဌ -  

 (ခ) အ ွျွဲွဲ့ဝင် (၁) -  

 (ဂ) အ ွျွဲွဲ့ဝင် (၂) -  

 (ဃ) အ ွျွဲွဲ့ဝင် (၃) -  

 (င) အတွင််းရေ်းြှြူ်း -  

၁၃။ ဌွာနခွင ်မပြုရငွ -  
 

စဉ် လိုပ်ငန််းအြ  ြု်းအစွာ်း 
ရငွစွာေင််းရခ င််းစဉ် 

စိုစိုရပ င််း 
၀၃-၀၁ ၀၃-၀၃ 

၁။ ြ ို်းရေစိုကန်တည်ရဆွာက်မခင််း    

၂။ ရေတံရလ ွာက်တပ်ဆင်မခင််း    

၃။ ရေစစ်(၁)ခိုတပ်ဆင်မခင််း    

၄။ ပ ိုက်ဆက်မခင််း    

စိုစိုရပ င််း    

 

၁၄။ ဌွာနပံ ပ ို်းပစစည််း -  

၁၅။ အရ ွရ ွရ ွာ်မပခ က် -  

 

     . 
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၁၆။ အ က်ပ လိုပ်ငန််းက ို (                       )ရန တွင် သွွာ်းရေွာက်စစ်ရဆ်းပပ ်း ြှန်ကန်ပ  

သမ င်  ဆက်လက်တင်မပအပ်ပ သည်။ 

 

 

 (                      ) 

 လက်ရ ွာက်ညွှန်ကကွာ်းရေ်းြှြူ်း 

 အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

 ----------ခရ ိုင်၊ --------ပြ ြုွဲ့ 

 

ေက်စွျွဲ၊

စစ်ရဆ်းအတည်မပြုသူ လိုပ်ငန််းတွာဝန်ခံ 

 

 

 

 

(                         ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်

 

 

 

 

(                         ) 

ရတွာအိုပ်/ရတွာအိုပ်ကက ်း 

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂါလ န် (၂၀၀) ဆ  ံ့ မ ိုုးရ ေြ ကွန်ကေစ် ကန်ခပ ြုလုပ်ခြင်ိုး 
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ဂါလန(်၂၀၀)ဆံ့် မ ုူးရေြံက န်ကေစ်ကန်  ခပ လုပ်ခြင်ူး 

ဂါလန(်၂၀၀)ဆံ့် မ ုူးရေြံ က န်ကေစ်ကန် ခပ လုပ်ခြင်ူး။   အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်း 

ဦ်းစ ်းဌွာနသည် ရေသခံမပည်သူြ ွာ်းအတွက် သန် ေှင််းသည်  ရသွာက်သံို်းရေ ူလံိုရစရေ်းနှင်  

ြ ို်းရေစိုရဆွာင််းအသံို်းခ သည်  အရလ အက င် တ ို်းပွွာ်းရစေန် ေည်ေ ယ်၍ အြ ို်းဧေ ယွာအနည််းဆံို်း 

စတိုေန််းရပ(၁၅၀၀)ြေှ သည ် ရက ်းေ ွာြ ွာ်းနှင ် အြှန်တစ်ကယ် ရေလံိုရလွာက်ြှုြေှ သည ် 

ရက ်းေ ွာြ ွာ်းတွင် လူြှုစ ်းပွွာ်း ွံွဲ့ပ  ြု်းတ ို်းတက်ရေ်းအတွက် ရနအ ြ်အလ ိုက် ဂ လန် (၂၀၀) ဆံ  

ြ ို်းရေခံကွန်ကေစ်ကန်ြ ွာ်းအွာ်း အ ြ်ရ ွာင်စိုအွာ်းလံို်းအတွက် မပြုလိုပ်ရပ်းမခင််းမ စ်ပ သည်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၁။ တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူး  

 ဂ လန်(၂၀၀)ဆံ  ြ ို်းရေခံ ကွန်ကေစ်ကန်ြ ွာ်း မပြုလိုပ်ေန် ရက ်းေ ွာရေ ်းခ ယ်ေွာတွင် 

ရအွာက်ရ ွ်ာမပပ  အခ က်အလက်ြ ွာ်းရပေါ် ြူတည်၍ ရေ ်းခ ယ်ေန်မ စ်ပ သည်- 

(က) မပည်ရ ွာင်စိုအစ ို်းေအ ွျွဲွဲ့ဝန်ကက ်းဌွာန အြည်ရပ က် အ ြ်ရမခ (၂၀၀) 

ရအွာက် ရက ်းေ ွာြ ွာ်းအွာ်း ဦ်းစွာ်းရပ်းရေ ်းခ ယ်ေန်နှင ် အေည်အရသွ်း 

ရကွာင််းြွန်သည ် ရမြရအွာက်ရေ  ိုတ်ယူသံို်းစွျွဲေန် ခက်ချွဲပပ ်း ရေကန် 

တူ်းရ ွာေ်န် ရမြရနေွာခက်ချွဲသည ် ရက ်းေ ွာြ ွာ်း ။ 

(ခ) ပြ ြုွဲ့နယ်အရ ွရ ွအိုပ်ခ ြုပ်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန၏ ရေေှွာ်းပ ်းြှုစွာေင််းတွင် ပ ဝင် 

ပပ ်း လက်ေှ  ရေအေင််းအမြစ်ြ ွာ်းနှင ် လံိုရလွာက်ြှုြေှ သည ် ရက ်းေ ွာြ ွာ်း၊ 

ရေ ြ််းယူန ိုင်ေန် အြ ို်းဧေ ယွာက ယ်မပန် သည ် အြ ွာ်းပ ိုင်အရဆွာက်အဦ 

နည််းပ ်းသည ်/ အလှြ််းရဝ်းသည်  ရက ်းေ ွာြ ွာ်း။ 

(ဂ) ြ ို်းရေစိုရဆွာင််းေန် လ ိုအပ်သည ် ပစစည််းြ ွာ်းက ို က ိုယ် ူက ိုယ်  ဝယ်ယူ 

န ိုင်ြှု အွာ်းနည််းရသွာ ရက ်းေ ွာြ ွာ်း ရလွာင်စွာရတွာင် ၊ စ ိုက်စွန် သံို်းစွျွဲြှု 

အွာ်းရကွာင််းသည်  ရက ်းေ ွာြ ွာ်း၊ တစ်ပ ိုင်တစ်န ိုင် သစ်ပင်စ ိုက်ပ  ြု်းရေ်း/ 

  န််းသ ြ််းရေ်း ရကွာင််းြွန်သည်  ရက ်းေ ွာြ ွာ်း။ 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၂။ တည်ရဆ က်ခြင်ူး 

 ဂ လန်(၂၀၀)ဆံ  ြ ို်းရေခံကွန်ကေစ်ကန်အွာ်း ရအွာက်ရ ွာ်မပပ အတ ိုင််း မပြုလိုပ်ေန်  

မ စ်ပ သည်- 

(က) ဂ လန်(၂၀၀)ဆံ  ြ ို်းရေခံ ကွန်ကေစ်ကန်အွာ်း အခ င််း ၃ ရပ ၆လက်ြ ၊  ို 

၂လက်ြ၊  အမြင်  ၃ရပ  ၆ လက်ြ စလင်ေ ပံိုစံ ကွန်ကေစ်မ င်  မပြုလိုပ်ေန်။ 

(ခ) ကန်၏ရအွာက်ရမခြှ ၁ရပ ၉လက်ြ အ   အစ ြ််းေင် ရေွာင် (Dark Green) 

နှင ် ၎င််းအ က်ြှ ရေကန်  ပ်   အမ ြူရေွာင် (White) အွာ်း သရ ဘွာ 

ရဆ်းသိုတ်ေန်။ 

(ဂ) အမ ြူရေွာင်ြ က်နှ မပင်တွင် ဌွာနအြည်အတ ိုရကွာက် ( စ မ်ူး/စ ု ) ဟို 

ပံိုရ ွာ်၍ အစ ြ််းရေွာင် သရ ဘွာရဆ်းသိုတ်ေန်။ 

(ဃ) အသင ်မပြုလိုပ်ပပ ်း (၁၂)ရပအေ ယ် ရေတံရလ ွာက် ( PVC Pipe ၊ 

ရလ်းရ ွာင် ပံိုစံ) အွာ်း တံစက်ပြ တ်အစွန််းတွင် စနစ်တက  တပ်ဆင်ေန်။ 

(င) ရေတံရလ ွာက်ြှ ရေြ ွာ်းစိုရဆွာင််းေွာတွင် ရလလွင ်ဆံို်းရံှု်းြှု ြေှ ရစရေ်း 

မ ြုတ်/တပ် မပြုလိုပ်န ိုင်ရသွာ ပ ိုက်ဆက် (Socket) နှင်  (၄) လက်ြ 

(သ ို ြဟိုတ်) (၂)လက်ြ PVC Pipe ြ ွာ်းအွာ်း စနစ်တက  တပ်ဆင်ေန်။ 

(စ) လက်က ိုင်က ိုင််းပ  သွပ်မပွာ်းအ ံို်းတစ်ခိုမပြုလိုပ်၍ ရဆ်းအစ ြ််းရေွာင်သိုတ်ပပ ်း 

 ံို်းအိုပ်ေန် (သွပ်မပွာ်းအ ံို်းတွင် စ မ်ူး/စ ု စွာလံို်းအွာ်း ရဆ်းအမ ြူမ င်  ရေ်းသွာ်း 

ေန်) 

(ဆ) ကန်နံေံရအွာက် ရမခတွင် ရေဆ ို်း ိုတ်ရပ က်အွာ်း (၁)လက်ြအခ င််းေှ  GI 

ပ ိုက်မ င်  မပြုလိုပ်တပ်ဆင်ေန်။ 
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ဂါလန်(၂၀၀)ဆံ့် မ ုူးရေြံ က န်ကေစ်ကန်၏ နမ နာပံုစ ံ

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃  မ ုူးရေစုရဆ င်ူးခြင်ူး 

 အသံို်းမပြုသူြ ွာ်းသည် သန် ေှင််းရသွာြ ို်းရေက ို ေေှ န ိုင်ေန်အတွက် ရအွာက်ပ အတ ိုင််း 

စနစ်တက  စိုရဆွာင််းေြည်- 

(က) ပ ြဦ်းဆံို်းေ ွာရသွာြ ို်းရေသည် အြ ို်းရပေါ်တွင်ေှ ရနရသွာ သျွဲ၊  ိုန်ြှုန် နှင်  

အြ ှုက်သရ ိုက်ြ ွာ်း ပ ဝင်လွာန ိုင်သမ င်  စိုရဆွာင််းမခင််းြမပြု ျွဲ ေိုတ ယ 

အကက ြ်ေ ွာရသွာြ ို်းြှ စတင်၍ စိုရဆွာင််းေန်။   

(ခ) ရေကန်အတွင််း အြ ှုက်သရ ိုက်ြ ွာ်းဝင်ရေွာက်ြှု ြေှ ရစရေ်း၊ ရေရငွွဲ့ပ ံြှု 

နည််းပ ်းရစရေ်းနှင်  မခင်ရပ က် ွွာ်းြှု ြမ စ်ရပေါ်ရစရေ်းအတွက် သံမပွာ်း (သ ို ) 

အမခွာ်းသင် ရတွ်ာသည်  အ ံို်းမ င်   ံို်းကွာ ွာ်းေန်။ 

(ဂ) ရေကန် ကကွာေှည်ခ ိုင်ခံ ရစေန်အတွက် ရေကန်အတွင််း ရေအနည််းဆံို်း (၆) 

လက်ြခန်  ခ န်၍ သံို်းစွျွဲေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၄။ လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူး အစ ေင်ြံစ ရပူးပ ုို့တင်ခပခြင်ူး 

 လိုပ်ငန််းပပ ်းစ ်းရကကွာင််းအစ ေင်ခံစွာက ို ပူ်းတွျွဲပ နြူန ပံိုစံအတ ိုင််း လိုပ်ငန််းရဆွာင်ေ က် 

ပပ ်းစ ်းပပ ်းသည ် အခ  န်ြှ ေက်ရပ င််း(၃၀)အတွင််း ဓွာတ်ပံိုြှတ်တြ််းြ ွာ်း (Soft copy / Hard 

Copy) (ြရဆွာင်ေ က်ြ ၊ ရဆွာင်ေ က်ဆျွဲ၊ ရဆွာင်ေ က်ပပ ်း၊ အသံို်းမပြုပံို) နှင် တကွ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  

ြပ က်ြကွက် ရပ်းပ ို တင်မပေန် မ စ်ပ သည်။ 

3'6" 

3'6" 

1'9" 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၅။ ခပ ခပင်  န်ူးသ မ်ူးခြင်ူး 

 စိုရဆွာင််းေေှ သည်  ြ ို်းရေက ို စနစ်တက သံို်းစွျွဲေန်နှင်  တည်ရဆွာက်ရပ်း ွာ်းသည်  

ြ ို်းရေခံကွန်ကေစ်ကန်ြ ွာ်းအွာ်း စနစ်တက    န််းသ ြ််းရစွာင် ရေှွာက်ေန်အတွက် ရအွာက်ရ ွ်ာ 

မပပ အတ ိုင််း ရဆွာင်ေ က်သွွာ်းေြည်- 

(က) အ ွျွဲွဲ့ဝင်(၅)ဦ်းပ ဝင်ရသွာ   န််းသ ြ််းရစွာင် ရေှွာက်ရေ်း ကက ်းကကပ်ြှုရကွ်ာြ 

တ က ို သံို်းစွျွဲြည်  ရက ်းေ ွာလူ ို၏ အြ ွာ်းသရ ွာတူည ခ က်မ င်   ွျွဲွဲ့စည််း 

ေန်နှင် ကက ်းကကပ်ြှုရကွ်ာြတ အွာ်း ရအွာက်ပ တွာဝန်ြ ွာ်း သတ်ြှတ်ရပ်းေန်- 

 (၁) ရက ်းေ ွာအတွင််း အြှန်လ ိုအပ်သည်  အ ြ်ရ ွာင်စိုစွာေင််းမပြုစိုမခင််း၊ 

 (၂) လွှျွဲရမပွာင််းရပ်းအပ်မခင််းအတွက် ဦ်းရဆွာင်တွာဝန်ယူရစမခင််း၊ 

 (၃) ရေသယံဇွာတ အက  ြု်းေှ စွွာသံို်းတတ်ရစရေ်း ရဟွာရမပွာပွျွဲြ ွာ်းမပြုလိုပ် 

ေန် စ စဉ်ရပ်းမခင််း။ 

(ခ) ကက ်းကကပ်ြှုရကွ်ာြတ ြှ ြ ြ ရေသနှင်  ဆ ရလ ွ်ာသည်  စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််း 

ြ ွာ်းက ို အြ ွာ်းသရ ွာတူည ခ က်ေယူ၍  ိုတ်မပန်ေန်။ 

(ဂ) အ ြ်ရ ွာင်စိုအလ ိုက် တပ်ဆင်မပြုလိုပ်ပပ ်းစ ်းပ က လွှျွဲ ရမပွာင််းရပ်းအပ်ပွျွဲ 

မပြုလိုပ်ေန်။ 

(ဃ) ဂ လန်(၂၀၀)ဆံ  ြ ို်းရေခံကွန်ကေစ်ကန်ြ ွာ်းအတင်ွ်း ရေဝင်ရေွာက်ြှု အရမခ 

အရနနှင်  အြှန်သံို်းစွျွဲြှုအရမခအရနက ို သက်ဆ ိုင်ေွာပြ ြုွဲ့နယ်ဝန် ြ််းြ ွာ်းြှ 

 ဏ္ဍွာနှစ်ကိုန်ဆံို်းြည ်စက်တင် ွာလတွင် ကွင််းဆင််းစစ်ရဆ်းတင်မပေန်။ 

(င) ပြ ြုွဲ့နယ်ြ ွာ်းြှ တင်မပလွာသည်  အခ က်ြ ွာ်းအရပေါ် ခရ ိုင်/တ ိုင််း အဆင်  

ဆင် ြှ စ စစ်သံို်းသပ်၍ ဓွာတ်ပံိုြှတ်တြ််းနှင် တကွ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  

တင်မပေန်နှင်  ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်ြှ တင်မပခ က်ြ ွာ်းအရပေါ်တွင် စ စစ်သံို်းသပ်ပပ ်း 

လ ိုအပ်သည်ြ ွာ်းက ို အရကွာင်အ ည်ရ ွာ် မ ည် ဆည််းရပ်းေန်။ 
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    ပူ်းတွျွဲ(၁) 

--------ဘဏ္ဍ ရေူးနှစ်၊ အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

----------- တ ုင်ူးရေသကက ူး၊---------- ြရ ုင်၊-------- ပမ  ြို့နယ် 

ဂါလန(်၂၀၀)ဆံ့် မ ုူးရေြံက န်ကေစ်ကန်မျ ူးခပ လုပ်ေန်တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ န ေ န််း -  

၂။ ေည်ေ ယ်ခ က် -  

၃။ တည်ရနေွာ -  

 (က) တ ိုင််းရေသကက ်း/ ခရ ိုင် -  

 (ခ) ပြ ြုွဲ့နယ်/ ေပ်ကွက်/ ရက ်းေ ွာ -  

 (ဂ) တည်ရနေွာ (မက ေးရ ွာရမြပံိုညွှန််း) -  

၄။ ေွာသ ဥတို -  

 (က) ပ ြ််းြ ြ ို်းရေခ  န ် -  

 (ခ) ပ ြ််းြ အပူခ  န် -  

၅။ ြ ို်းရေစိုြည  ်အရဆွာက်အဦ -  

 (က) သွပ်ြ ို်း -  

 (ခ) သက်ကယ်ြ ို်း -  

 (ဂ) အမခွာ်း -  

၆။ လက်ေှ သံို်းစွျွဲလ က်ေှ သည် ရေအေင််းအမြစ် -  

၇။ ရေကန်အသံို်းမပြုြည် လူဦ်းရေ -  

၈။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်း -  

၉။ အရ ွရ ွရ ွာ်မပခ က် -  

 

           (                  ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

----------------ပြ ြုွဲ့နယ ်
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ပူ်းတွျွဲ(၂) 

သယံဇ တနှင့်် သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

……….ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ………. တ ုင်ူးရေသကက ူး၊ …… ြရ ုင်၊ …….. ပမ  ြို့နယ်၊ ……ရကျူးေ  တ င်  

ဂါလန(်၂၀၀)ဆံ့် မ ုူးရေြံက န်ကေစ်ကန်မျ ူး ခပ လုပ်ပပ ူးစ ူးရ က င်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ န ေ န််း -  

၂။ ေည်ေ ယ်ခ က် -  

၃။ တည်ရနေွာ   

 (က) တ ိုင််းရေသကက ်း/ ခရ ိုင် -  

 (ခ) ပြ ြုွဲ့နယ်/ ေပ်ကွက်/ ရက ်းေ ွာ -  

 (ဂ) တည်ရနေွာ (မက ေးရ ွာရမြပံိုညွှန််း) -  

၄။ ေွာသ ဥတို   

 (က) ပ ြ််းြ ြ ို်းရေခ  န ် -  

 (ခ) ပ ြ််းြ အပူခ  န် -  

၅။ ြ ို်းရေစိုြည  ်အရဆွာက်အဦ   

 (က) သွပ်ြ ို်း -  

 (ခ) သက်ကယ်ြ ို်း -  

 (ဂ) အမခွာ်း -  

၆။ ြ ို်းရေခံကွန်ကေစ်ကန ်   

 (က) အေ ယ်အစွာ်း -  

 (ခ) သ ိုရလှွာင်န ိုင်ြည ်ပြွာဏ -  

၇။ စတင်ရဆွာင်ေ က်သည ်ရန  -  

၈။ ပပ ်းစ ်းသည ်ရန  -  

၉။ အသံို်းခ သည်  လူဦ်းရေ -  

၁၀။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်း -  

၁၁။ တွာဝန်ခံရဆွာင်ေ က်သည ်ဝန် ြ််း  

 

-  



 
 

34 

 

၁၂။   န််းသ ြ််းရစွာင ်ရေှွာက်ရေ်း ကက ်းကကပ်ြှုရကွ်ာြတ တွင်ပ ဝင်ရသွာသူြ ွာ်း 

 (က) ဥကကဌ -  

 (ခ) အ ွျွဲွဲ့ဝင်ြ ွာ်း -  

 (ဂ) အတွင််းရေ်းြှြူ်း -  

၁၃။ ဌွာနခွင ်မပြုရငွ -  

၁၄။ ဌွာနပံ ပ ို်းပစစည််း -  

၁၅။ အရ ွရ ွရ ွာ်မပခ က် -  

  

       

၁၆။ အ က်ပ လိုပ်ငန််းက ို (                       )ရန တွင် သွွာ်းရေွာက်စစ်ရဆ်းပပ ်း ြှန်ကန်ပ  

သမ င်  ဆက်လက်တင်မပအပ်ပ သည်။ 

 

 (                      ) 

 လက်ရ ွာက်ညွှန်ကကွာ်းရေ်းြှြူ်း 

 အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

 ----------ခရ ိုင်၊ --------ပြ ြုွဲ့ 

ေက်စွျွဲ၊

စစ်ရဆ်းအတည်မပြုသူ လိုပ်ငန််းတွာဝန်ခံ 

 

 

 

(                         ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်

 

 

 

(                         ) 

ရတွာအိုပ်/ရတွာအိုပ်ကက ်း 

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရ ခမရ ော က်ရ ေ ( ဝီစ တွင်ိုး) တ ိုးရ  ော ်ခြင်ိုး 
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ရခမရအ က်ရေ(အေ စ တ င်ူး)တ ူးရ  ်ခြင်ူး 

ရခမရအ က်ရေ(အေ စ တ င်ူး)တ ူးရ  ်ခြင်ူး ။ ရသွာက်သံို်းရေအတွက် ရမြရပေါ်ရေေေှ ေန် 

ခက်ချွဲသည်  ရနေွာရေသြ ွာ်းနှင်  ရမြရအွာက်ရေ(အဝ စ တွင််း) တူ်းရ ွာ ်ိုတ်ယူသံို်းစွျွဲေန် အရမခ 

အရနရပ်းသည်  ရနေွာရေသြ ွာ်းေှ  ရေေှွာ်းပ ်းသည်  ရက ်းေ ွာြ ွာ်းအွာ်း အက  ြု်းမပြုန ိုင်ရေ်း 

ဦ်းစွာ်းရပ်း တူ်းရ ွ်ာရပ်းလ က်ေှ ပ သည်။ ရမြရအွာက်ရေသည် အကန် အသတ်ေှ သမ င်  

ြမ စ်ြရန လ ိုအပ်ြှသွာ တူ်းရ ွ်ာရဆွာင်ေ က်ရပ်းေန် မ စ်ပ သည်။  

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၁။ တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူး 

 ရမြရအွာက်ရေတူ်းရ ွာြ်ည  ်တည်ရနေွာက ို ရအွာက်ပ အခ က်ြ ွာ်းနှင ် က ိုက်ည သည်  

ရက ်းေ ွာြ ွာ်းက ို ဦ်းစွာ်းရပ်း ရေ ်းခ ယ်ေြည်- 

(က) ရေကန်တူ်းရ ွ်ာေန် ရမြရနေွာခက်ချွဲသည် ရက ်းေ ွာ။ 

(ခ) ရသွာက်သံို်းရေအတွက် အမခွာ်းရေအေင််းအမြစ်ြေှ သည ်ရက ်းေ ွာ။ 

(ဂ) ရေခ  ြုေေှ န ိုင်ြည ်ရနေွာ။ 

(ဃ) ရက ်းေ ွာအိုပ်ခ ြုပ်ရေ်းအ ွျွဲွဲ့နှင ် ရက ်းေ ွာမပည်သူြ ွာ်း၏ သရ ွာတူည ြှု 

ေေှ ပပ ်း ရက ်းေ ွာပ ိုင်/ အြ ွာ်းပ ိုင်ရနေွာ ေေှ န ိုင်သည် ရက ်းေ ွာ။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၂။ လုပ်ငန်ူးရဆ င်ေ က်ခြင်ူး 

 ရအွာက်ရ ွ်ာမပပ တ ိုင််း ရဆွာင်ေ က်ေန် မ စ်ပ သည်- 

(က) တူ်းရ ွာြ်ည်  ရက ်းေ ွာ၏ အန ်းပတ်ဝန််းက င်တွင် တူ်းရ ွ်ာ ွာ်းေှ သည်  

တွင််းြ ွာ်း၏ အနက်ရပနှင်  ရေအေည်အရသွ်းက ို ကက ြုတင်ရလ လွာေန်။ 

(ခ) ရမြရအွာက်ရေြ က်နှ မပင် အန ြ ်ဆံို်းရေွာက်ေှ န ိုင်သည ် အခ  န်(သ ို )တစ်နှစ် 

ပတ်လံို်း ရေေေှ န ိုင်ြည်  အခ  န်တွင် တူ်းရ ွ်ာေန်။ 

(ဂ) တွင််းအနက် ရပ(၅၀၀)အ  သွာ အြ ွာ်းဆံို်းတူ်းရ ွာေ်န်။ (Maximum 

limit) 

(ဃ) (အလ ွာ်း ၆'× အနံ ၆'× အမြင်  ၇') အေ ယ်ေှ  ရေစက်ရံိုနှင်  (အလ ွာ်း ၆'× 

အနံ ၅'× အမြင်  ၆') အေ ယ်ေှ  အိုတ်ရေကန် တည်ရဆွာက်ေန်။  

(င) သင် ရတွ်ာရသွာအနက်ရပတွင်  ွက်ေှ လွာရသွာ ရေက ို ရသွာက်သံို်းေန် 

သင ်/ြသင ် ဓွာတ်ခွျွဲစြ််းသပ် တင်မပေန်။ 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃။ လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူး အစ ေင်ြံစ ရပူးပ ုို့တင်ခပခြင်ူး 

  လိုပ်ငန််းပပ ်းစ ်းရကကွာင််းအစ ေင်ခံစွာက ို ပူ်းတွျွဲပ နြူန ပံိုစံအတ ိုင််း လိုပ်ငန််းရဆွာင် 

ေ က်ပပ ်းစ ်းပပ ်းသည ်အခ  န်ြှ (၁)လအတွင််း ဓွာတ်ပံိုြှတ်တြ််းြ ွာ်း (Soft copy/ Hard Copy)  

(ြရဆွာင်ေ က်ြ ၊ ရဆွာင်ေ က်ဆျွဲ၊ ရဆွာင်ေ က်ပပ ်း၊ အသံို်းမပြုပံို) နှင ်တကွ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  ြပ က် 

ြကွက် တင်မပေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၄။ ရကျူးေ  သ ုို့လ ွဲရခပ င်ူးရပူးအပ်ခြင်ူး 

(က) ရက ်းလက်လူ ိုသ ို  လွှျွဲရမပွာင််းလက်ခံြှတ်တြ််းမ င ် စနစ်တက  လွှျွဲရမပွာင််း 

ရပ်းအပ်၍ လွှျွဲရမပွာင််းပပ ်းရကကွာင််း အစ ေင်ခံစွာက ို ပူ်းတွျွဲတင်မပေန်။ 

(ခ) တူ်းရ ွာ်ပပ ်း အဝ စ တွင််းြ ွာ်းအွာ်း ရက ်းေ ွာြှ စ ြံခန် ခွျွဲြှုအရမခအရနက ို 

အခ အွာ်းရလ ွ်ာစွွာ စစ်ရဆ်းတင်မပေန်။ 

 

 

  



 
 

37 

 

ပူ်းတွျွဲ(၁) 

--------ဘဏ္ဍ ရေူးနှစ်၊ အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

----------- တ ုင်ူးရေသကက ူး၊---------- ြရ ုင်၊-------- ပမ  ြို့နယ် 

ရခမရအ က်ရေ(အေ စ တ င်ူး)တ ူးရ  ်မည့်် တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ တ ိုင််းရေသကက ်း -  

၂။ ခရ ိုင်/ပြ ြုွဲ့နယ် -  

၃။ ရက ်းေ ွာအိုပ်စို/ရက ်းေ ွာအြည် -  

၄။ ေွာသ ဥတို    

 (က) ပ ြ််းြ ြ ို်းရေခ  န်   

 (ခ) ပ ြ််းြ အပူခ  န်   

၅။ အသံို်းမပြုြည် လူဦ်းရေ -  

၆။ လက်ေှ သံို်းစွျွဲလ က်ေှ သည ်  

ရေအေင််းအမြစ် 

-  

၇။ တူ်းရ ွာြ်ည် ရမြရနေွာ -  

၈။ ပတ်ဝန််းက င်ရက ်းေ ွာြ ွာ်း၏ 

ရေအေည်အရသွ်း 

-  

၉။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်း -  

၁၀။ အရ ွရ ွ -  

 

 

(                  ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

----------------ပြ ြုွဲ့နယ ်
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ပူ်းတွျွဲ(၂) 

သယံဇ တနှင့်် သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

……….ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ………. တ ုင်ူးရေသကက ူး၊ ……ြရ ုင်၊ ……..ပမ  ြို့နယ်၊ ……ရကျူးေ  တ င်  

ရခမရအ က်ရေ(အေ စ တ င်ူး)တ ူးရ  ်ခြင်ူး လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ န ေ န််း -  

၂။ ေည်ေ ယ်ခ က် -  

၃။ တည်ရနေွာ   

 (က) တ ိုင််းရေသကက ်း/ ခရ ိုင် -  

 (ခ) ပြ ြုွဲ့နယ်/ ေပ်ကွက်/ ရက ်းေ ွာ -  

 (ဂ) တည်ရနေွာ (မက ေးရ ွာရမြပံိုညွှန််း) -  

၄။ ေွာသ ဥတို   

 (က) ပ ြ််းြ ြ ို်းရေခ  န ် -  

 (ခ) ပ ြ််းြ အပူခ  န် -  

၅။ စတင်တူ်းရ ွာ်သည် ရန  -  

၆။ ပပ ်းစ ်းသည် ရန  -  

၇။ တူ်းရ ွာ်သည်  နည််းလြ််း -  

၈။ တွင််းအနက်ရပ -  

၉။ ပ ိုက်ခ ရပ -  

၁၀။ ရေရနရပ -  

၁၁။ ရေ ွက်နှုန််း(ဂ လန်/န ေ ) -  

၁၂။ ပ ိုက်အေ ယ်အစွာ်း -  

 (က) အမပင်ပ ိုက် -  

 (ခ) ရေတငပ် ိုက် -  

 (ဂ) ရလပ ိုက် -  

၁၃။ ရေစိုပ်စက်အြ  ြု်းအစွာ်း -  

၁၄။ ရေအေည်အရသွ်း -  

၁၅။ ဌွာနခွင ်မပြုရငွ -  
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စဉ် လုပ်ငန်ူးအမျ   ူးအစ ူး 
ရင စ ေငူ်းရြါင်ူးစဉ် 

စုစုရပါင်ူး 
၀၃-၀၁ ၀၃-၀၃ 

က အဝ စ တွင််းတူ်းရ ွ်ာမခင််း    

ခ အိုတ်ရေကန်တည်ရဆွာက်မခင််း    

ဂ ရေစက်ရံိုတည်ရဆွာက်မခင််း    

စုစုရပါင်ူး    

 

၁၆။ ဌွာနပံ ပ ို်းပစစည််း -  

၁၇။ အသံို်းမပြုေန်စ စဉ်ရဆွာင်ေ က်ြှုအရမခအရန -  

၁၈။ အရ ွရ ွ -  

၁၉။ ဝန်ခံခ က ် -  

       

၂၀။ အ က်ပ လိုပ်ငန််းက ို (                       )ရန တွင် သွွာ်းရေွာက်စစ်ရဆ်းပပ ်း ြှန်ကန်ပ  

သမ င်  ဆက်လက်တင်မပအပ်ပ သည်။ 

 

 (                      ) 

 လက်ရ ွာက်ညွှန်ကကွာ်းရေ်းြှြူ်း 

 အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

 ----------ခရ ိုင်၊ --------ပြ ြုွဲ့ 

ေက်စွျွဲ

စစ်ရဆ်းအတည်မပြုသူ လိုပ်ငန််းတွာဝန်ခံ 

 

 

(                         ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်

 

 

(                         ) 

ရတွာအိုပ်/ရတွာအိုပ်ကက ်း 

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တစ် က်ေပ်ဆည်တည်ရ ဆ ော က်ခြင်ိုး 
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တစ် က်ေပ်ဆည်တည်ရဆ က်ခြင်ူး 

 

တစ် က်ေပ်ဆည် တည်ရဆ က်ခြင်ူး ။    ရေစ ်းရေလွာရကွာင််းရသွာ ရခ ွာင််းလက် 

တက်ြ ွာ်းတွင် ရေ  န််းသ ြ််း သ ိုရလှွာင် ွာ်းေှ န ိုင်ရေ်းနှင်  ရမြအစ ိုဓွာတ် ပ ိုြ ိုေေှ ရေ်းအတွက် 

ရခ ွာင််းပ တ်ရမြွာင််းပ တ်သရ ွာ မပြုလိုပ်၍ ရက ်းလက်ရနမပည်သူြ ွာ်းအတွက်  ရသွာက်သံို်း 

ရေ၊ စ ိုက်ပ  ြု်းရေ်းနှင်  ရြွ်းမြြူရေ်းအတွက် သံို်းစွျွဲရေေေှ ေန်၊ ရမြရအွာက်ရေ တ ို်းပွွာ်းရစေန်နှင်  

ပတ်ဝန််းက င် စ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းအတွက် တည်ရဆွာက်ရပ်းလ က်ေှ ပ သည်။ တစ် က်ေပ် 

ဆည်အြ  ြု်းအစွာ်း (၃)ခိုြှွာ (၁)ရမြမပန် တွင် တည်ရဆွာက်သည်  ရမြမပန် တစ် က်ေပ်ဆည်ြ ွာ်း 

(Charco Dam)၊ (၂) အန ြ် အမြင် ြ ွာ်းရသွာရနေွာတွင် တည်ရဆွာက်သည်  ကိုန််းရစွာင််း/ 

ဆင်ရမခရလ ွာ တစ် က်ေပ်ဆည်ြ ွာ်း (Hillside Dam )နှင်  (၃)ြ ို်းေွာသ ရေစ ်းလြ််းရကကွာင််းနှင်  

လ  ြုြ ွာ်းတွင် တည်ရဆွာက်သည်  လ  ြုရမြွာင်တစ် က်ေပ်ဆည်ြ ွာ်း (Vally Dam) တ ို မ စ်ပ  

သည်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၁။ တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူး 

 တစ် က်ေပ်ဆည်တည်ရဆွာက်ြည ် တည်ရနေွာက ို ရအွာက်ပ အခ က်ြ ွာ်းအေ 

ရေ ်းခ ယ်ေန် မ စ်ပ သည်- 

(က) နည််းပညွာက ြ််းက င်သူြ ွာ်း၏ အကကံမပြုခ က်အေ မ စ်န ိုင်ရခ ေှ သည်  

ရနေွာြ ွာ်း။ 

(ခ) ရမြရစ်း၊ နိုန််းရမြ (သ ို ) စနယ်ရမြြ ွာ်း။ 

(ဂ) ရေရဝဧေ ယွာလံိုရလွာက်သည်  ရနေွာြ ွာ်း။ 

(ဃ) ရက ်းေ ွာအိုပ်ခ ြုပ်ရေ်းအ ွျွဲွဲ့နှင ် ရက ်းေ ွာမပည်သူြ ွာ်း၏ သရ ွာတူည ြှု 

ေေှ ပပ ်း ရက ်းေ ွာပ ိုင်/ အြ ွာ်းပ ိုင်ရနေွာ ေေှ န ိုင်သည် ရနေွာြ ွာ်း။ 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၂။  စ မံြျက်ရေူးဆ ွဲတင်ခပခြင်ူး 

 တစ် က်ေပ်ဆည်တည်ရဆွာက်ြည် ရနေွာက ို ကက ြုတင်ရေ ်းခ ယ်၍ နည််းပညွာက ြ််း 

က င်သူ အင်ဂ င်န ယွာြ ွာ်း ရေ်းဆွျွဲ ွာ်းသည်  တည်ရဆွာက်ြည် ပံိုစံ (Design) နှင်  အသံို်းမပြု 

ြည်  ပစစည််းစွာေင််း (BQ-Bill of Quantities)၊ ရေသက ိုအက  ြု်းမပြုန ိုင်ြည်  အရမခအရနတ ို က ို 

မပည် စံိုစွွာမပြုစို၍ ပ ူးတ ွဲ(၁)ပ  ပံိုစံမ င်  ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  တင်မပအတည်မပြုခ က် ေယူေန်မ စ်ပ  

သည်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃(က)။ လုပ်ငန်ူးရဆ င်ေ က်ခြင်ူး( ရခမခပန်ို့တစ် က်ေပ်ဆည်မျ ူး) 

 ရအွာက်ရ ွ်ာမပပ တ ိုင််း ရဆွာင်ေ က်ေန်  မ စ်ပ သည်- 

(က) ြ ို်းေွာသ အတွင််း ြ ို်းရေြ ွာ်း စ ်းဆင််းရသွာ သ ို ြဟိုတ် ရေအ ိုင်ရသွာ သ ွာဝ 

အရလ ွာက် မ စ်ရပေါ်ရနသည ် ရမြန ြ ်ပ ိုင််းခ  ြုင ်ြ ွာ်းတွင် ဦ်းစွာ်းရပ်း တည် 

ရဆွာက်ေန်။ 

(ခ) ရမြသွာ်းကကြ််းပပ ်း သျွဲဆန်ရသွာရမြြ ွာ်းသည် ရမြရအွာက်သ ို  ရေစ ြ ်ဝင်ြှု 

ြ ွာ်းသည ်အတွက် ရေှွာင်ကကဉ်ေန်။ 

(ဂ) ဆည်ကကြ််းမပင်ရမြသည် ရမြလွှွာအ ူမြင ်လ င် ရမြရစ်းြ ွာ်းမ င ် သရ ို်းက ိုင် 

ပပ ်း နင််းတံို်းြ ွာ်းမ င ်   သ ပ်၍ ရမြကကပ်ရအွာင် ရဆွာင်ေ က်ေန်။ 

(ဃ) လက်က ိုင်ရ ို်းတက် ွာ်းရသွာ အိုန််းြှုတ်ခွက်ပံိုစံနှင ်  ျွဲဥပံိုစံ တည်ရဆွာက် 

ေန်။ 

(င) ရေရငွွဲ့မပန်နှုန််းနည််းရစေန် ရဇွာက်နက်နက်နှင ် ြ က်နှ မပင်ဧေ ယွာ 

နည််းနည််း တည်ရဆွာက်ေန်။ 

(စ) ဆည်၏ ရလတ ိုက်ေွာ က်တွင် ရလကွာတန််းသစ်ပင် ခခံြုပိုတ်ြ ွာ်း စ ိုက်ပ  ြု်း 

၍ ရေရငွပ ံြှု ရလ ွာ ခ ရပ်းေန်။ 

(ဆ) ရေသ ိုရလှွာင်ြည ်ရနေွာနှင ် ဆည်နံေံအကကွာ်း (၂)ြ တွာအက ယ်က ို ဆည် 

ပခံို်းအမ စ် နဂ ိုအတ ိုင််း ွာ်းေန်။ 
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(ဇ) ဆည်နံေံရလ ွာရဇွာက်သည် ၄၅ေ ဂေ  က် နည််းပပ ်း တည်ရဆွာက်ေန်။ 

(ဈ) ဆည်ရ ွာင်အမြင ်ဆံို်းရနေွာသည် ရေစ ်းဝင်ြည ်လြ််းရကကွာင််းနှင ် တည ် 

တည ် မ စ်ေန်။ 

(ည) ရေပ ိုလွှျွဲတစ်ခိုစ က ို ကန်ရ ွာင်  ပ်နှစ် က် ရေလြ််းရကကွာင််းရေွာက် 

သည ်ရနေွာအ   တည်ရဆွာက်ေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃(ြ)။ လုပ်ငန်ူးရဆ င်ေ က်ခြင်ူး (ကုန်ူးရစ င်ူး/ဆင်ရခြရလ  တစ် က်ေပ်ဆည်မျ ူး) 

(က) ြ ို်းရေစ ်းဆင််းန ိုင်ရသွာ ကိုန််းရဇွာင််းဆင်ရမခရလ ွာြ ွာ်းတွင် တည်ရဆွာက် 

ေန်။ 

(ခ) ဆည်ပံိုစံြှွာ စက်ဝ ိုင််းမခြ််းပံို သ ို ြဟိုတ ် လ ွက်ခ စပံိုြ  ြု်း တည်ရဆွာက် 

ေန်။ 

(ဂ) ဆည်ရ ွာင်၏ အလယ်ပ ိုင််းအွာ်း ရ ်းနှစ် က် က် ပ ိုမြင် ရအွာင် 

တည်ရဆွာက်ေန်နှင်  ရကွ်းရနရသွာဆည်ရ ွာင်၏ အဆံို်းနှစ် က်သည် 

ရေပ ိုလွှျွဲတွာဝန်  ြ််းရဆွာင်ေသမ င ် ရေခ  န်အမြင ် တူည ရအွာင် 

တည်ရဆွာက်ေန်။ 

(ဃ) ဆည်ရ ွာင်အ  ွာ်းြ ွာ်းတွင် ရက ွာက်တံို်းကက ်းြ ွာ်း မ ည ်ခ  ွာ်းမခင််းမ င ် 

ရေပ ိုလွှျွဲြ ွာ်း ရတွာင ်တင််းရအွာင် မပြုလိုပ်ရပ်းေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃(ဂ)။ လုပ်ငန်ူးရဆ င်ေ က်ခြင်ူး (လ   ရခမ င်တစ် က်ေပ်ဆည်မျ ူး) 

(က) ဆည်ရ ွာင်က ို လ  ြုရမြွာင်၏ က ဉ််းရမြွာင််းရသွာ ရနေွာတစ်ခိုတွင် 

တည်ရဆွာက်ေန်။ 

(ခ) လ  ြုရမြွာင်ကကြ််းမပင်သည် မပန ်မပြူ်းသင ်သည်။ 

(ဂ) ြ ို်းသည််း န်သည ်အခ  ရေတ ိုက်စွာ်းမခင််းြှ တွာ်းဆ ်းန ိုင်ေန် ရမြွာင်အရကွွဲ့ 

အခ  ြု်းြ ွာ်းြှ အနည််းဆံို်းြ တွာ (၁၀၀) ကွွာ၍ တည်ရဆွာက်ေန်။ 



 
 

43 

 

(ဃ) ရေသ ိုရလှွာင်ြည ်ရနေွာတွင် ရက ွာက်တိုန််းကက ်းြ ွာ်းနှင ် ရမြရပေါ် ွက်ရန 

ရသွာ ရက ွာက်တိုန််းငိုတ်ြ ွာ်း ြပ ရအွာင် ရေှွာင်ကကဉ်ေန်။ 

(င) ဆည်၏ရ ်းန ူ်းတွင် သ ွာဝရမြန ြ ်ြ ွာ်းေှ ပ က ရဆွာက်လိုပ်စေ တ် 

သက်သွာရစေန်အတွက် ရေပ ိုလွှျွဲအမ စ်အသံို်းမပြုေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၄။ လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူး အစ ေင်ြံစ ရပူးပ ုို့တင်ခပခြင်ူး 

  လိုပ်ငန််းပပ ်းစ ်းရကကွာင််းအစ ေင်ခံစွာက ို ပ ူးတ ွဲ(၂)ပ  နြူန ပံိုစံအတ ိုင််း လိုပ်ငန််း 

ရဆွာင်ေ က်ပပ ်းစ ်းပပ ်းသည ် အခ  န်ြှ (၁)လ အတွင််း ဓွာတ်ပံိုြှတ်တြ််းြ ွာ်း (Soft copy / Hard 

Copy )  ( ြရဆွာင်ေ က်ြ  ၊ ရဆွာင်ေ က်ဆျွဲ ၊ ရဆွာင်ေ က်ပပ ်း) နှင ်တကွ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  

ြပ က်ြကွက် တင်မပေန်။ 
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ပူ်းတွျွဲ(၁) 

သယံဇ တနှင့်် သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

……….ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ………. တ ုင်ူးရေသကက ူး၊ ……ြရ ုင်၊ ……..ပမ  ြို့နယ်၊ ……ရကျူးေ  တ င်  

တစ် က်ေပ်ဆည်တည်ရဆ က်ခြင်ူးလုပ်ငန်ူးဆ ုင်ေ အြျက်အလက်မျ ူး 

၁။ တည်ရနေွာ   

 (က) တ ိုင််းရေသကက ်း/ ခရ ိုင် -  

 (ခ) ပြ ြုွဲ့နယ်/ ေပ်ကွက်/ ရက ်းေ ွာ -  

 (ဂ) တည်ရနေွာ (ရမြပံိုညွှန််း) -  

၂။ ေွာသ ဥတို   

 (က) ပ ြ််းြ ြ ို်းရေခ  န ် -  

 (ခ) ပ ြ််းြ အပူခ  န် -  

၃။  ရေသအတွင််း ရေေေှ ြှုအေင််းအမြစ်ြ ွာ်း   

 (က) ဆည် -  

 (ခ) ရေတွင််း/ရေကန် -  

၄။ တစ်ြက်ရပ်ဆည်အြေ   ေးအစွာေး -  

၅။ ရမြအြ  ြု်းအစွာ်း -  

၆။ တည်ရဆွာက်ြည် စနစ်(လူအွာ်း/စက်အွာ်း) -  

၇။ တစ် က်ပ တ်ဆည်အေ ယ်အစွာ်း   

 (က) တြံအေှည်(ခန် ြှန််း) -  

 (ခ) တြံအမြင် (ခန် ြှန််း) -  

၈။ ရေသ ိုရလှွာင်န ိုင်ြည် ဂ လန(်ခန် ြှန််း) -  

၉။ ရေဝင်ရေွာက်န ိုင်ြည် ရေရဝရေလျွဲဧေ ယွာ(ဧက) -  



 
 

45 

 

၁၀။ ဆည်ရေအက  ြု်းမပြုြှုအရမခအရန -  

 (က) ရက ်းေ ွာရပ င််း -  

 (ခ) အ ြ်ရ ွာင်စို/လူဦ်းရေ -  

 (ဂ) တ ေစဆွာန်ဦ်းရေ -  

 (ဃ) လယ်ရမြ/ယွာရမြ -  

၁၁။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်းအရမခအရန -  

၁၂။ အရ ွရ ွ -  

  

 

 

 (                   ) 

 ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

 အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

 ------------------ပြ ြုွဲ့နယ ်
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ပူ်းတွျွဲ(၂) 

သယံဇ တနှင့်် သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

……….ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ………. တ ုင်ူးရေသကက ူး၊ ……ြရ ုင်၊ ……..ပမ  ြို့နယ်၊ ……ရကျူးေ  တ င်  

တစ် က်ေပ်ဆည်တည်ရဆ က်မည့််စ မံြျက် 

၁။ န ေ န််း -  

၂။ ေည်ေ ယ်ခ က် -  

၃။ ရဆွာင်ေ က်ြည် ကွာလ -  

၄။ တည်ရနေွာ -  

၅။ လက်ေှ အက  ြု်းမပြုေ ွာ၏ ရေေေှ န ိုင်ြှုအရမခအရန -  

၆။ လိုပ်နည််း -  

၇။ အကကြ််း  ဉ််းစ ြံခ က် -  

၈။ အရသ်းစ တ်စ ြံခ က်   

 (က) လိုပ်ငန််းတွာဝန်ခွျွဲရဝမခင််း -  

 (ခ) လိုပ်သွာ်းလ ိုအပ်ခ က်နှင် ေေှ န ိုင်ြှု -  

 (ဂ) ေန်ပံိုရငွလ ိုအပ်ခ က် -  

 (ဃ) ကက ်းကကပ်ကွပ်ကျွဲြှု -  

၉။ ဆည်အက  ြု်းမပြုြည ် ရေသခံလူဦ်းရေနှင ် တ ေစဆွာန်စွာေင််း  - 

၁၀။ အရ ွရ ွ -  

၁၁။ န ဂံို်း -  

၁၂။ ပူ်းတွျွဲ -  
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ပူ်းတွျွဲ(၃) 

သယံဇ တနှင့်် သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

……….ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ………. တ ုင်ူးရေသကက ူး၊ ……ြရ ုင်၊ ……..ပမ  ြို့နယ်၊ ……ရကျူးေ  တ င်  

တစ် က်ေပ်ဆည်တည်ရဆ က်ခြင်ူးလုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ န ေ န််း -  

၂။ ေည်ေ ယ်ခ က် -  

၃။ တည်ရနေွာ   

 (က) တ ိုင််းရေသကက ်း/ ခရ ိုင် -  

 (ခ) ပြ ြုွဲ့နယ်/ ေပ်ကွက်/ ရက ်းေ ွာ -  

 (ဂ) တည်ရနေွာ (ရက ်းေ ွာရမြပံိုညွှန််း) -  

၄။ ေွာသ ဥတို   

 (က) ပ ြ််းြ ြ ို်းရေခ  န ် -  

 (ခ) ပ ြ််းြ အပူခ  န် -  

၅။ ရေသတွင််းရေေေှ ြှုအေင််းအမြစ်ြ ွာ်း   

 (က) ဆည် -  

 (ခ) ရေတွင််း/ရေကန် -  

၆။ တစ် က်ေပ်ဆည်အြ  ြု်းအစွာ်း -  

၇။ ရမြအြ  ြု်းအစွာ်း -  

၈။ တည်ရဆွာက်သည် စနစ်(လူအွာ်း/စက်အွာ်း) -  

၉။ တစ် က်ေပ်ဆည်အေ ယ်အစွာ်း   

 (က) တြံအေှည် -  

 (ခ) တြံအမြင်  -  

 (ဂ) ရအွာက်ရမခအက ယ်(ဗ က်) -  

 (ဃ)   ပ်ဝအက ယ်(ဗ က်) -  

၁၀။ ကိုန်က စေ တ ် -  

၁၁။ စတင်သည ်ရန  -  

၁၂။ ပပ ်းစ ်းသည ်ရန  -  

၁၃။ ရေဝင်ရေွာက်န ိုင်ြည ်ရေရဝရေလျွဲဧေ ယွာ(ဧက) 

 

-  
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၁၄။ ရေပ ိုလွှျွဲ   

 (က) အလ ွာ်း -  

 (ခ) အနံ -  

 (ဂ) အမြင ် -  

၁၅။ ရေသ ိုရလှွာင်န ိုင်သည်  ဂ လန် -  

၁၆။ ဆည်ရေအက  ြု်းမပြုြှုအရမခအရန   

 (က) ရက ်းေ ွာရပ င််း -  

 (ခ) အ ြ်ရ ွာင်စို/လူဦ်းရေ -  

 (ဂ) အ ြ်ရြွ်းတ ေစဆွာန် -  

 (ဃ) စ ိုက်ပ  ြု်းရမြ -  

၁၇။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်းအရမခအရန -  

၁၈။ အရ ွရ ွ -  

၁၉။ ဝန်ခွှံခ က ် -  

    

 

၂၀။ အ က်ပ လိုပ်ငန််းက ို (                       ) ရန တွင် သွွာ်းရေွာက်စစ်ရဆ်းပပ ်း ြှန်ကန်ပ  

သမ င်  ဆက်လက်တင်မပအပ်ပ သည်။ 

 (                      ) 

 လက်ရ ွာက်ညွှန်ကကွာ်းရေ်းြှြူ်း 

 အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

 ----------ခရ ိုင်၊ --------ပြ ြုွဲ့ 

ေက်စွျွဲ၊

စစ်ရဆ်းအတည်မပြုသူ လိုပ်ငန််းတွာဝန်ခံ 

 

(                         ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်

 

(                         ) 

ရတွာအိုပ်/ရတွာအိုပ်ကက ်း 

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ခမစ်ရေရြ  ော င်ိုးရ ေသွယ်ယ ခ ြင်ိုး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 

ခမစ်ရေရြျ င်ူးရေသ ယ်ယ ခြင်ူး  

ခမစ်ရေရြျ င်ူးရေသ ယ်ယ ခြင်ူး ။     တစ်နှစ်ပတ်လံို်းစ ်းဆင််းလ က်ေှ သည်  မြစ်ကက ်းြ ွာ်း၊ 

ရခ ွာင််းြ ွာ်းနှင်  တူ်းရမြွာင််းြ ွာ်းြှ ရေက ို ရေစိုပ်စက်အသံို်းမပြု၍ ပ  ြု်းဥယ ွာဉ်လိုပ်ငန််းြ ွာ်း အ ူ်း 

စ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းလိုပ်ငန််းြ ွာ်းနှင်  ရေသခံြ ွာ်း၏ ရသွာက်သံို်းရေလ ိုအပ်ြှုက ို မ ည် ဆည််း 

ရပ်းန ိုင်ရေ်းအတွက် သွယ်ယူမခင််းမ စ်ပ သည်။  

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၁။  တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူး 

 မြစ်ရေ၊ ရခ ွာင််းရေသွယ်ယူေန် အြှန်လ ိုအပ်သည်  အရမခအရနနှင်  နည််းပညွာအေ 

သွယ်ယူန ိုင်သည်  ရနေွာြ ွာ်းအွာ်း တွာဝန်ေှ သူအဆင် ဆင် ြှ က ြ််းက င်သူြ ွာ်းနှင ် ည  န ှုင််း 

တ ိုင်ပင်၍ စ စစ်ရေ ်းခ ယ်ေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၂။  စ မံြျက်ရေူးဆ ွဲတင်ခပခြင်ူး 

 ပူ်းတွျွဲပ ပံိုစံအတ ိုင််း စ ြံခ က်မပည် စံိုစွွာ ရေ်းဆွျွဲတင်မပေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ် -၃။  လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူး အစ ေင်ြံစ ရပူးပ ုို့တင်ခပခြင်ူး 

  လိုပ်ငန််းပပ ်းဆံို်းရကကွာင််းအစ ေင်ခံစွာက ို လိုပ်ငန််း ရဆွာင်ေ က်ပပ ်းစ ်းပပ ်းသည ် အခ  န်ြှ 

(၁)လ အတွင််း ဓွာတ်ပံိုြှတ်တြ််းြ ွာ်း (Soft copy / Hard Copy )  ( ြရဆွာင်ေ က်ြ  ၊ 

ရဆွာင်ေ က်ဆျွဲ ၊ ရဆွာင်ေ က်ပပ ်း) နှင ်တကွ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  ြပ က်ြကွက်တင်မပေန်။ 
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ပူ်းတွျွဲ 

သယံဇ တနှင့်် သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

……….ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ………. တ ုင်ူးရေသကက ူး၊ ……ြရ ုင်၊ ……..ပမ  ြို့နယ်၊ ……….တ င်  

ခမစ်ရေ၊ရြျ င်ူးရေသ ယ်ယ မည့််စ မံြျက် 

၁။ န ေ န််း -  

၂။ ေည်ေ ယ်ခ က် -  

၃။ ရဆွာင်ေ က်ြည် ကွာလ -  

၄။ တည်ရနေွာ -  

၅။ လက်ေှ အက  ြု်းမပြုန ိုင်ြည် ရနေွာနှင် အက  ြု်းမပြုန ိုင်ြည် အရမခအရန - 

၆။ လိုပ်နည််း -  

၇။ အကကြ််း  ဉ််းစ ြံခ က် -  

၈။ အရသ်းစ တ်စ ြံခ က် -  

၉။ ဆက်စပ်ဌွာနြ ွာ်း/နည််းပညွာက ြ််းက င်သူြ ွာ်း၏အကကံမပြုခ က် - 

၁၀။ နည််းပညွာအေ အဆင် ဆင် သွယ်တန််းေြည် ပံိုစံ - 

၁၁။ တွက်ခ က်ြှုကိုန်က စေ တ် -  

၁၂။ အရ ွရ ွ -  

၁၃။ န ဂံို်း -  

၁၄။ ပူ်းတွျွဲ -  

 

     

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရ ေနှငံ့်ရခမဆ ီလ ော ထ န်ိုး သ မိ်ုးရ ေိုးလ ုပင်န်ိုး 

(က)ရ က  ော က်စီနုန်ိုးထ  န်ိုးတမ ငယ်ခပ ြုလုပ်ခြင်ိုး 
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(က) ရကျ က်စ နုန်ူး  န်ူးတမံငယ်ခပ လုပ်ခြင်ူး 
 

ရကျ က်စ နုန်ူး  န်ူးတမံငယ်ခပ လုပ်ခြင်ူး။   ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ် ဆ ိုသည်ြှွာ 

လ  ြုငယ်ရလ်းြ ွာ်းက ို ကန် လန် မ တ်ပ တ် ွာ်းရသွာ ရက ွာက်တန််းက ိုရခေါ်ပ သည်။ ရေစ ်း 

ရကကွာင််းနှင ်အတူ ပ ေှ လွာရသွာ နိုန််းြ ွာ်း၊ အနည်ြ ွာ်းက ို   န််းသ ြ််း ြ််းယူမခင််းမ င ် ရေစ ်းနှုန််း 

က ို ရနှ်းရစမခင််းရကကွာင ် နိုန််းအနည်  ိုင်ရစပပ ်း လ  ြုအွာ်း ပ ို၍နက်ြသွွာ်းရစေန်၊ က ယ်ြသွွာ်း 

ရစေန်နှင ် သ ်းနှံစ ိုက်ခင််းြ ွာ်း ရေတ ိုက်စွာ်းမခင််းြှ ကွာကွယ်န ိုင်ေန်အတွက် ရဆွာင်ေ က်ရသွာ 

လိုပ်ငန််းမ စ်ပ သည်။ ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ်ြ ွာ်းက ို ရမြရအွာက်ရေ တ ို်းပွွာ်းရစေန်၊ 

တည်ရဆွာက် ွာ်းသည ် ဆည်/တြံြ ွာ်းတွင် နိုန််းအနည်ပ ို ခ ြှုရလ ွာ နည််းရစေန်နှင ် ရေစ ်းနှုန််း 

က ိုရနှ်းရစမခင််းမ င ် ရေတ ိုက်စွာ်းြှုရလ ွာ နည််းရစပပ ်း လ  ြုြ ွာ်း ခ ိုင်ပြျွဲရစေန်အတွက် နှစ်စဉ် 

မပြုလိုပ်လ က်ေှ ပ သည်။ 
 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၁။  တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူး 

 ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ်မပြုလိုပ်ြည ်တည်ရနေွာက ို ရအွာက်ပ အခ က်ြ ွာ်းနှင ် 

က ိုက်ည ရအွာင် ရေ ်းခ ယ်ေြည်- 

(က) သ ်းနှံသစ်ရတွာရေွာရနှ စ ိုက်ခင််း/ ကန်၊ ဆည်တြံြ ွာ်း၏  အ က် က်   

ေှ  လ  ြုငယ်ြ ွာ်း၊ သစ်ရတွာစ ိုက်ခင််းြ ွာ်းအတွင််းေှ  လ  ြုြ ွာ်း၊ ရခ ွာင််းလက် 

တက်ငယ်ြ ွာ်းတွင် အစ ိုဓ တ်  န််းေန် သင ်ရလ ွ်ာသည ် ရနေွာြ ွာ်းက ို 

ရေ ်းခ ယ်ေန်။ 

(ခ) ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ် မပြုလိုပ်ြည ် လ  ြုရနေွာသည် အနက်အွာ်းမ င ် 

အနည််းဆံို်း (၅)ရပ၊ လ  ြု  ပ်(၂)ခိုအက ယ် အနည််းဆံို်း(၂၆)ရပ၊ အြ ွာ်းဆံို်း 

(၂၈)ရပ အတွင််းေှ ရသွာရနေွာ ရေ ်းခ ယ်ေန်။ 

(ဂ) သျွဲဆန်လွန််းရသွာ လ  ြုြ ွာ်း၊ ရေစ ်းရကကွာင််းြ ွာ်းတွင် ရက ွာက်တန််း 

ြခ ိုင်ပြျွဲန ိုင်ပ သမ င ် ရေ ်းခ ယ်မခင််း ြမပြုေန်။ 

(ဃ) ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ် မပြုလိုပ်ြည ်လ  ြုသည် ရတွာင်သူတစ်ဦ်းဦ်း၏  

ပ ိုင်ဆ ိုင်ြှုဧေ ယွာအတွင််း က ရေွာက်ပ က သက်ဆ ိုင်ေွာ ရတွာင်သူနှင ် 

ကက ြုတင်ည  န ှုင််းပပ ်း သရ ွာတူည ြှုေယူေန်။ 

(င) ပြ ြုွဲ့နယ်ဦ်းစ ်းအေွာေှ  သ ို ြဟိုတ် ရတွာအိုပ်ကက ်းက ိုယ်တ ိုင် ကွင််းဆင််း၍ 

တည်ရနေွာ ရေ ်းခ ယ်ေန်။ 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၂။ ရကျ က်စ နုန်ူး  န်ူးတမံငယ်ခပ လုပ်ခြင်ူး 

(က) ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ်၏အမြင ်က ို (၅)ရပအေ ယ်တည်ရဆွာက်ေန် 

နှင ် ည ညွာသည ် အမပွာ်းပံိုသဏ္ဍွာန်၊ ရလ်းရ ွာင ်ပံိုသဏ္ဍွာန် ရက ွာက်တံို်း 

ြ ွာ်းမ င ် တည်ရဆွာက်ေန် (ပံု-၁)။ 

(ခ) ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ်၏ ရအွာက်ရမခအက ယ်(ဗ က်) (၃)ရပနှင ် 

ရက ွာက်တန််း  ပ်အက ယ် (ဗ က်) (၂)ရပေှ ေန် (ပံု-၁)။ 

(ဂ) ရေလွှျွဲရပ က်က ို အက ယ ် (၃)ရပ၊ အနက် (၁.၅)ရပ အေ ယ်စွာ်းမပြုလိုပ်၍ 

နိုန််း  န််းတြံငယ်၏   ပ်အလယ်တွင် ွာ်းေန် (ပံု-၂)။ 

(ဃ) ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ် မပြုလိုပ်ေန် ရအွာက်ရမခလ ိုင််းက င််း 

(Foundation) အွာ်း အနက် (၁.၅)ရပ၊ အက ယ်(၃)ရပနှင်  အေှည်အွာ်း 

လ  ြုအေ ယ်အစွာ်းအရပေါ် ြူတည်၍ အနည််းဆံို်း(၂၅)ရပနှင ် အြ ွာ်းဆံို်း 

(၃၀)ရပ တူ်းရ ွ်ာေန်။ လ  ြုနံေံတစ် က်စ အတွင််း (၁-၂)ရပအ   တူ်းရ ွ်ာ 

ေြည်မ စ်ပ သမ င ် လ  ြု  ပ်အက ယ် အနည််းဆံို်း(၂၆)ရပနှင ် အြ ွာ်းဆံို်း 

(၂၈)ရပေှ သည ် လ  ြုြ ွာ်းတွင် မပြုလိုပ်ေန် (ပံု-၂)။ 

(င) ရက ွာက်တန််းအတွင််း ရေစ ြ ်နှုန််းရနှ်းသွွာ်းရစေန် အ က်ပ ိုင််းအရမခတွင် 

ရက ွာက်တံို်းအရသ်းြ ွာ်း မ ည ်ေန်။ 

(စ) တည်ရဆွာက်ေွာတွင် စ ်းဝင်လွာသည ်ရေနှင ် တ ိုက်ရ ိုက်  ရတွွဲ့ြည ် 

ရက ွာက်တန််း၏ ရေှွဲ့ြ က်နှ မပင်အွာ်း ရေ င်လ ိုက်တည ်ြတ်စွွာ တည် 

ရဆွာက်ေန်နှင ် ရန က်ပ ိုင််း ြ က်နှ မပင်အွာ်း တရဇွာင််းန ြ ်ဆင််းသွွာ်းသည ် 

ပံိုသဏ္ဍွာန်မ င ် တည်ရဆွာက်ေန်(ပံို-၃)။ 

(ဆ) ရက ွာက်တံို်းကက ်းြ ွာ်းနှင ် သတ်ြှတ်အေ ယ်အတ ိုင််းစ ေန်နှင ် ကကွာ်းကွက်လပ် 

ြ ွာ်းတွင် ရက ွာက်တံို်းငယ်ြ ွာ်းမ ည ်ေန်။ (ပံု-၃) 

(ဇ) လ  ြုနံေံ ရေတ ိုက်စွာ်းြှုရလ ွာ နည််းရစေန် ရေခံရက ွာက်တန််းအွာ်း အနံ - ၄၊ 

(ရေရက ွ်ာ ရက ွာက်တန််းနှင်  ကပ်လ က်အန ်း) ၊ အလ ွာ်း-၅၊ (ရေရက ွ်ာ 

ရက ွာက်တန််းြှ ရအွာက် က်အေှည်) ၊ အနက်-၁၊ ရမြက င််းတူ်း၍ 

ရမြက င််းအတွင််း ရက ွာက်အမပည် ် စ  ွာ်းေန်။ (ပံု-၄)   
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(ဈ) ကကွာ်းကွက်လပ်ရနေွာြ ွာ်းတွင် ရက ွာက်ရသ်းရ ိုက်ရပ်းေန်။ (ပံု-၄) 

(ည) အလံို်းပံိုေှ ရသွာရက ွာက်ြ ွာ်း အသံို်းြမပြုေန်။ (ခ ိုင်ပြျွဲြှုြေှ ) 

(ဋ) ရက ွာက်တံို်းကက ်းြ ွာ်းအကကွာ်း ရမြကွက်လပ်တွင် ရမြကက ်းြမ ည် ေန်။ 

(ဌ) လ  ြုတရလ ွာက်ရေရက ွ်ာရက ွာက်တန််းတစ်ခို က်ပ ိုြ ိုတည်ရဆွာက်ပ က- 

❖ အမြင ်ဆံို်းအပ ိုင််းြှစပပ ်း တည်ရဆွာက်ေန် 

❖ အရပေါ် က်ပ ိုင််းတွင် တည်ရဆွာက်ြည ် ရေရက ွ်ာရက ွာက်တန််း၏ 

ရအွာက်ရမခနှင ် ရအွာက် က်ပ ိုင််းတွင် တည်ရဆွာက်ြည ် ရေရက ွ်ာ 

ရက ွာက်တန််း၏ ရေလွှျွဲရပ က်ရအွာက်ရမခတ ို  ရေမပငည် အတ ိုင််းေှ ေန်။ 

(ပံု-၅) 

 

 
(ပံု-၁) ရဘူးတ ုက်တည်ရဆ က်ေမည့်် အေ ယ်အစ ူးပံု 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ပံု-၂) ရေှြို့ဘက်မှ တည်ရဆ က်ေမည့်် အေ ယ်အစ ူးပံု 
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(ပံု-၃) ရဘူးဘက်မှ တည်ရဆ က်ခြင်ူးပံု 

 

 

 

 

 

 

 

(ပံု-၄) အ က်ဘက်မှ တည်ရဆ က်ခြင်ူးပံု 

 

 

 

 

 
 

(ပံု-၅) လ   အတ င်ူး ရကျ က်စ နုန်ူး  န်ူးတမံအဆင့််ဆင့်် တည်ရဆ က်ခြင်ူးအ ူး ရဘူး က်မှ 

ခမငေ်ပံု 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃။ လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူး အစ ေင်ြံစ ရပူးပ ုို့တင်ခပခြင်ူး 

 လိုပ်ငန််းပပ ်းစ ်းရကကွာင််း အစ ေင်ခံစွာက ို ပူ်းတွျွဲပ ပံိုစံအတ ိုင််း လိုပ်ငန််းရဆွာင်ေ က် 

ပပ ်းစ ်းသည ်အခ  န်ြှ ေက်ရပ င််း(၃၀)အတွင််း ဓွာတ်ပံိုြှတ်တြ််းြ ွာ်း (Soft copy / Hard Copy)  

(ြရဆွာင်ေ က်ြ ၊ ရဆွာင်ေ က်ဆျွဲ၊ ရဆွာင်ေ က်ပပ ်း)နှင ်တကွ ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  ြပ က်ြကွက် ရပ်းပ ို  

တင်မပေန် မ စ်ပ သည်။ 
 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၄။ ခပ ခပင်  န်ူးသ မ်ူးခြင်ူး 

 တည်ရဆွာက်ပပ ်း ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ်ြ ွာ်းအွာ်း မပြုစို  န််းသ ြ််းေန်အတွက် 

ရအွာက်ပ တ ို က ို ရဆွာင်ေ က်ရပ်းေပ ြည်- 

(က) ရက ွာက်တန််းအ က် က်တွင် နိုန််းမပည် လွာသည် အခ  သ ်းနှံ၊ သစ်ပင်၊ 

ခခံြုပငြ် ွာ်းက ို စ ိုက်န ိုင်ပပ ်း ရအွာက်ပ ိုင််းတွင် ရက ွာက်တန််းခ ိုင်ပြျွဲရစေန် 

မြက်၊ န နတ်ရလ ွ်ာ စသည်ြ ွာ်း စ ိုက်ရပ်းေန်။ 

(ခ) ြ ို်းကက ်း၍ ရက ွာက်တန််းပ က်စ ်းချွဲ ရသွ်ာ ခ က်ခ င််းမပြုမပငေ်န်။ 

(ဂ) နိုန််းမပည် လွာသည် အခ  ရက ွာက်တန််းနှင် လွှျွဲက ိုမြ င် ရပ်းေန်။ 

(ဃ) အရပေါ်ရေဆင််းဧေ ယွာတွင် သင် ရတွ်ာရသွာ ရေ ြ််းစနစ်ြ ွာ်းမ စ်သည်  

ကန်သင််း က ဉ််းေှည်စသည်တ ို က ို လ ိုအပ်သလ ို  ည ်ရပ်းေန်။ 
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ပူ်းတွျွဲ 

သယံဇ တနှင့််သဘ ေပတ်ေန်ူးကျင ် န်ူးသ မ်ူးရေူးေန်ကက ူးဌ န 

အပ ပ ုင်ူးရေသစ မ်ူးလန်ူးစ ုခပည်ရေူးဦူးစ ူးဌ န 

----------ဘဏ္ဍ ရေူးနှစ်----------- တ ုင်ူးရေသကက ူး၊---------- ြရ ုင်၊-------- ပမ  ြို့နယ ်

ရကျ က်စ နုန်ူး  န်ူးတမံငယ်ခပ လုပ်ခြင်ူးလုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူးအစ ေင်ြံစ  

၁။ န ေ န််း -  

၂။ ေည်ေ ယ်ခ က် -  

၃။ လိုပ်ငန််းတည်ရနေွာ -  

၄။ ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံအြှတ် -  

၅။ တည်ရဆွာက် ွာ်းရသွာရနေွာ -  

၆။ ရေဆင််းဧေ ယွာ(ဧက) -  

၇။ ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံအြ  ြု်းအစွာ်း -  

၈။ ခွင ်မပြုေန်ပံိုရငွ -  

၉။ အေ ယ်အစွာ်း   

 (က) အလ ွာ်း -  

 (ခ)  ို (ရအွာက်ရမခ/ခ ်း/  ပ်ဝ) -  

 (ဂ) အမြင ် -  

 (ဃ) လွှျွဲ (အက ယ်/အနက်) -  

 (င) ရေက ခံရက ွာက်တန််း (အက ယ်/အလ ွာ်း) - 

၁၀။ တည်ရဆွာက်ပံိုလိုပ်ငန််းအဆင ်ဆင ် -  

၁၁။ လိုပ်ငန််းကွာလ -  

၁၂။ လြ််းပန််းဆက်သွယ်ရေ်းအရမခအရန -  

၁၃။ တွာဝန်ခံရဆွာင်ေ က်သည ်ဝန် ြ််း -  

၁၄။ ဆက်လက်  န််းသ ြ််းြည ်အစ အစဉ် -  

၁၅။ အရ ွရ ွတင်မပခ က် -  

၁၆။ ကတ ခံဝန်ခ က ် -  
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၁၇။ အ က်ပ လိုပ်ငန််းက ို (                       )ရန တွင် သွွာ်းရေွာက်စစ်ရဆ်းပပ ်း ြှန်ကန်ပ  

သမ င်  ဆက်လက်တင်မပအပ်ပ သည်။ 

 

 (                      ) 

 လက်ရ ွာက်ညွှန်ကကွာ်းရေ်းြှြူ်း 

 အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

 ----------ခရ ိုင်၊ --------ပြ ြုွဲ့ 

 

ေက်စွျွဲ၊ 

 

 

 

 

 

စစ်ရဆ်းအတည်မပြုသူ လိုပ်ငန််းတွာဝန်ခံ 

 

 

 

 

(                         ) 

ဦ်းစ ်းအေွာေှ  

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်

 

 

 

 

(                         ) 

ရတွာအိုပ်/ရတွာအိုပ်ကက ်း 

အပူပ ိုင််းရေသစ ြ််းလန််းစ ိုမပည်ရေ်းဦ်းစ ်းဌွာန 

-----------ပြ ြုွဲ့နယ ်



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရ ေနှငံ့်ရခမဆ ီလ ော ထ န်ိုး သ မိ်ုးရ ေိုးလ ုပင်န်ိုး 

(ြ)သစ်က ု င်ိုး  ော ိုးသ ိုုးန ုန်ိုးထ  န်ိုးတမ ငယ်ခပြုလုပ် ခြင်ိုး 
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(ြ) သစ်က ုင်ူး ျ ူးသံူုးနုန်ူး  န်ူးတမံငယ်ခပ လုပ်ခြင်ူး 

သစ်က ုင်ူး ျ ူးသုံူးနုန်ူး  န်ူးတမံငယ်ခပ လုပ်ခြင်ူး။       လ  ြုငယ်ြ ွာ်းတွင် ရေစ ်းရကကွာင််းနှင ်အတူ 

ပ ေှ လွာရသွာ နိုန််းြ ွာ်း၊ အနည်ြ ွာ်းက ို အဆင် ဆင် ပ တ်၍  ြ််းယူမခင််းမ င်  ရေစ ်းနှုန််းက ို 

ရလ ွာ က ရစေန်၊ လ  ြုအွာ်းပ ိုနက်သွွာ်းမခင််း၊ ပ ိုက ယ်သွွာ်းမခင််းတ ို ြှ ကွာကွယေ်န်နှင်  ရမြရအွာက် 

ရေမပန်လည် မ ည် ဆည််းရပ်းန ိုင်ေန် မပြုလိုပ်မခင််းမ စ်ပ သည်။ သစ်က ိုင််း  ွာ်းသံို်းနိုန််း  န််း 

တြံငယ်ြ ွာ်းက ို ရက ွာက်စ နိုန််း  န််းတြံငယ်ြ ွာ်းနှင်  တွျွဲ က်မပြုလိုပ်န ိုင်ပ သည်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၁။  တည်ရနေ ရေ ူးြျယ်ခြင်ူး 

 သစ်က ိုင််း  ွာ်းသံို်းနိုန််း  န််းတြံငယ်မပြုလိုပ်ြည ် တည်ရနေွာက ို ရအွာက်ပ အခ က် 

ြ ွာ်းနှင ် က ိုက်ည ရအွာင် ရေ ်းခ ယ်ေြည်- 

(က)   န််းသ ြ််းလ ိုသည်  လ  ြုတစ်ရလ ွာက် အ က်ပ ိုင််းြှစ၍ အဆင် ဆင်  

မပြုလိုပ်ေန်။ 

(ခ) လ  ြုတစ်ရလ ွာက် အက ယ်(၁၀)ရပ အနက်(၆)ရပ က်ငယ်သည်  ရနေွာ 

ြ ွာ်းတွင်သွာ ရေ ်းခ ယ်တည်ရဆွာက်ေန်။ 

(ဂ) ရေ ွက်ရပ က်ရနေွာြ ွာ်းတွင် တည်ရဆွာက်ေန်။ 

(ဃ) ဆည်တြံြ ွာ်း၏အ က် က်တွင်တည်ရဆွာက်ေန်။ 

လ  ြု၏အ က်ပ ိုင််းတွင် သျွဲြ ွာ်း ြ််းယူန ိုင်ေန် ပ ိုြ ိုခ ိုင်ခံ သည်  ရက ွာက်ကက ်း 

မ င်  မပြုလိုပ် ွာ်းရသွာ နိုန််း  န််းတြံြ ွာ်း မပြုလိုပ် ွာ်းေှ ေန်။ 

(င) သစ်က ိုင််း  ွာ်းသံို်း နိုန််း  န််းတြံငယ် မပြုလိုပ်ြည ် လ  ြုသည် ရတွာင်သူ 

တစ်ဦ်းဦ်း၏ ပ ိုင်ဆ ိုင်ြှုဧေ ယွာအတွင််း က ရေွာက်ပ က သက်ဆ ိုင်ေွာ 

ရတွာင်သူနှင ် ကက ြုတင်ည  န ှုင််းပပ ်း သရ ွာတူည ြှု ေယူေပ ြည်။ 

(စ) ပြ ြုွဲ့နယ်ဦ်းစ ်းအေွာေှ က ိုယ်တ ိုင် တည်ရနေွာရေ ်းခ ယ်ေြည်။ 
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လုပ်ငန်ူးစဉ်-၂။  သစ်က ုင်ူး ျ ူးသုံူးနုန်ူး  န်ူးတမံငယ်ခပ လုပ်ခြင်ူး 

(က) လံို်းပတ်(၈") ခန ်ေှ ပပ ်း (၃')ခန ်ေညှ်ရသွာ ငိုတ်တ ိုင် (၂)ခိုအွာ်း လ  ြု၏  ပ် 

(၂) က် တွင် ရမြဝင် (၂') အနက် စ ိုက် ူ၍ လံို်းပတ်(၁') အလ ွာ်း (၁၀') 

ေှ ရြ ွာတ ိုင်တစ်တ ိုင်က ို လ  ြုအွာ်းကန ်လန ်မ တ်၍ အဆ ိုပ ငိုတ်တ ိုင်(၂)တ ိုင် 

တွင် ရကက်းနန််းကက ြု်းမ င်  ခ ိုင်ခံ ရအွာင်ခ ည်ေြည်။ 

(ခ) ၎င််းရြ ွာတန််း၏ ရေှွဲ့(၁'၆")အကွွာတွင် အက ယ်(၁') အနက်(၁'၆")ေှ  

ရမြွာင််းေှည်တူ်းပပ ်း  ွက်ေှ လွာသည်  ရမြစွာြ ွာ်းက ို လ  ြု၏အမြင်  က် 

တွင် လ ိုင််းတစ်ရလ ွာက် စိုပံိုေြည်။ 

(ဂ) ငိုတ်တက် ွက်အွာ်းရကွာင််းရသွာ သစ်ြ  ြု်းြ ွာ်း (ဥပြွာ-န ျွဲ၊ ရ  ွာက်ဆ ပ်၊ 

ရဂွ်း၊ လက်ပံ၊ ပ ရတွာက်၊ လျွဲဝ ) က ို လံို်းပတ်(၃-၄)လက်ြခန် ၊ အလ ွာ်း (၆) 

ရပခန်  မ တ်ရတွာက်၍ တစ်က ိုင််းနှင် တစ်က ိုင််း (၁)ရပစ မခွာ်း၍ စ ိုက် ူေ 

ြည်။ စ ိုက် ူေွာတွင် ရေစ ်းဆင််းလွာသည်  အ က် က်သ ို  အနည််းငယ် 

ယ ိုင်၍ စ ိုက် ူေြည်။ 

(ဃ) စ ိုက် ူ ွာ်းသည်  သစ်က ိုင််းရခ ွာင််းြ ွာ်းက ို ကန် လန် မ တ်၍ ရသ်းငယ် 

သည်  သစ်က ိုင််းြ ွာ်း (သ ို ) ဝ ်းမခြ််းြ ွာ်းမ င်  ဝ ်း ေံပံိုစံမ စ်ရအွာင် ယက်လိုပ် 

ေြည်။ အနည််းဆံို်း အမြင်  (၃)ရပခန်    ေေှ ရအွာင် ယက်လိုပ်ေြည်။ 

ပ ိုြ ိုခ ိုင်ခံ ြှုေှ ရစရေ်း သွပ်နန််းကက ြု်းမ င်  ခ ည်ရနှ င်ေြည်။ 

(င) ရေတ ိုက်စွာ်းြှုအရမခအရနအေ နံေံက ို တစ် ပ်(သ ို ) နှစ် ပ်လ ိုအပ်သလ ို 

မပြုလိုပ်န ိုင်ပပ ်း သက်ေှ စည််းရ ို်းငယ် (Live Check Dam) ြ ွာ်းမ င်  တွျွဲ က် 

မပြုလိုပ်န ိုင်သည်။ 

(စ) ရေစ ်းဝင်ေွာအ က် က်အပ ိုင််းတွင် နံေံနှင် စ ်းဆင််းလွာသည် ရေ တ ိုက်ရ ိုက် 

  ရတွွဲ့ြှု ြေှ ရစရေ်းအတွက် ရအွာက်ရမခတွင် ရက ွာက်တံို်းြ ွာ်းစ ေြည်။ 

ရက ွာက်ေှွာ်းပ ်းသည်  ရေသြ ွာ်းတွင် ရမြနှင်  သစ်က ိုင််းအပ ိုင််းအစြ ွာ်း 

ရေွာရနှ   ို ရပ်းေြည်။ 
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(ဆ) ငိုတ်တက် ွက်အွာ်းရကွာင််းသည်  အပငြ် ွာ်း၊ ပင်ပ ိုင််းြ  ြု်းပွွာ်းန ိုင်သည်  

အပငြ် ွာ်းြှ သစ်က ိုင််းြ ွာ်း၊ အပင်အစ တ်အပ ိုင််းြ ွာ်း၊ ခခံြုနွယြ် ွာ်းက ို 

ခိုတ်ယူအသံို်းမပြုေန်နှင်  လွှြ််းြ ို်းြှုကက ်းြွာ်းပပ ်း အမခွာ်းသစ်ြ  ြု်းြ ွာ်း ရပ က် 

ရေွာက်ြှုက ို အရနှ က်အယှက်မ စ်ရစသည်  အပင်ြ  ြု်းြ ွာ်း အသံို်းြမပြုေန်။ 

(ဇ) လ  ြုတစ်ရလ ွာက် (၁၆) ရပစ  အကွွာည  ရဆွာင်ေ က်ေန်။ 

(ဈ) ရေစ ြ်  ွက်န ိုင်သည်  ပံိုစံမပြုလိုပ်ေန်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၃။ လုပ်ငန်ူးပပ ူးစ ူးရ က င်ူး အစ ေင်ြံစ ရပူးပ ုို့တင်ခပခြင်ူး 

 လိုပ်ငန််းပပ ်းစ ်းရကကွာင််း အစ ေင်ခံစွာက ို ြှတ်တြ််းဓွာတ်ပံိုြ ွာ်း (ြရဆွာင်ေ က်ြ ၊ 

ရဆွာင်ေ က်ဆျွဲ၊ ရဆွာင်ေ က်ပပ ်း) နှင ်တကွ လိုပ်ငန််းရဆွာင်ေ က် ပပ ်းစ ်းသည ်အခ  န်ြှ ေက်ရပ င််း 

(၃၀) အတွင််း ဦ်းစ ်းရံို်းခ ြုပ်သ ို  ြပ က်ြကွက် ရပ်းပ ို တင်မပေြည်။ 

လုပ်ငန်ူးစဉ်-၄။ ခပ ခပင်  န်ူးသ မ်ူးခြင်ူး 

 တည်ရဆွာက်ပပ ်း သစ်က ိုင််း  ွာ်းနိုန််း  န််းတြံငယ်ြ ွာ်းအွာ်း ပံိုြှန်  န််းသ ြ််းမပြုမပင် 

ေန်နှင်  ြ ို်းသည််း န်စွွာေ ွာသွန််းပပ ်းပ က  ရမြတ ိုက်စွာ်းြှုအရမခအရနက ို စစ်ရဆ်းပပ ်း ပ က်စ ်းြှု 

ေှ ပ က မပန်လည်မပြုမပငေ်ြည်။ 
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သစ်က ုင်ူး ျ ူးသုံူးနုန်ူး  န်ူးတမံငယ်နမ နာပံုစံမျ ူး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြေမက ေးတ ငု်ေးမေသကက ေး၊ စလင်ေးမြေ  ြို့နယ် 

(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍွာနှစ်၊ 

မရမဝမရလဲစ ုက်ခငေ်း(၁၂၀)ဧကအတ င်ေး) 

ြေမက ေးတ ငု်ေးမေသကက ေး၊ ြေမက ေးမြေ  ြို့နယ် 

(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍွာနှစ်၊ မက ေးသွှံုေးစ ုက်ခင်ေး 

(၂၅) ဧကအတ င်ေး) 

ဝြ််းတွင််းပြ ြုွဲ့နယ်၊ 

ြယ်ည ြုရတွာင်ကက ြု်းဝ ိုင််းအကွက်အြတှ်(၉) 

အတ င်ေး 

 

ြေနတမလေးတ ုငေ်းမေသကက ေး၊ မညွာင်ဉ ေးမြေ  ြို့နယ ်

(၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍွာနှစ်၊ 

မတွာင်တနေ်းစ ုက်ခငေ်း(၄၅)ဧကအတ င်ေး) 
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