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၁ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ (၂) စလငံဵ ွမို ့နယ ံဆငျံဖူကျွနံဵ ွမို ့တးငံဵ  ဆငျံဖူကျွနံဵ  - ကျွနံဵ ညို ကာဵလမံဵ တးင ံ

ေရနှုတေံျမာငံဵ တူဵ ေဖာံရနအံစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိ။

၂ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ (၂) စလငံဵ ွမို ့နယ၊ံ ရေဒဵေက့ဵရးာအုပစံ ုရေဒဵေက့ဵရးာနင္ံဴ ကနေံခ့ာကံေက့ဵရးာအုပစုံ

ကနေံခ့ာကံရးာတို့တးငေံက့ဵလကံက့နံဵ မာေရဵဌာနမ့ာဵဖးငံဴလစံ္ေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ။

၃ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ (၂) စလငံဵ ွမို ့နယ၊ံ ေျမာကံေခ့ာငံဵ ျဖူေက့ဵရးာအုပစုံ ဆတုေံလဦဵနင္ံဴေဒါငံဴဘိုဵ ေက့ဵရးာ

အုပစံ ုေဒါငံဴဘိုဵ ရးာ၊ ေညာငပံငလံယကံ့ငံဵ ေက့ဵရးာအုပစုံ မက့ီဵ ထူဵ ေက့ဵရးာအြကာဵ

ေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကံ လမံဵ ေဖာကံလပုဆံကံသးယေံပဵရန ံအစီအစဉ ံရ္ိ/ မရ္ိ။

၄ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ (၂) စလငံဵ ွမို ့နယ၊ံသရကံခ့ဉေံက့ဵရးာအုပစုံ သစ္စာွမို ငရံပကံးကံအတးငံဵ ေျမသာဵလမံဵ

မ့ာဵကုိ ေျမနေီက့ာကံှကီဵခငံဵ  ေက့ာကံေခ့ာလမံဵ မ့ာဵ အျဖစံ အဆငံဴျမငှံဴတငေံပဵ

နိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ။

၅ ဦဵသကံနိုငံ ွမို ငံ(၁) ွမို ငံွ မို ့နယရံ္ိလကံယကံမရးာတိုကံနယေံဆဵရဳုအာဵေခတမံတီိုကံနယေံဆဵရဳုတစံခု

အျဖစ ံအေဆာကံအဦအသစတံညေံဆာကံေပဵရနအံစီအစဉရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴလိုအပေံသာ

ဝနထံမံဵ မ့ာဵ ျပညံဴစုဳစးာခနံ့ထာဵေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ။

၆ ဦဵသကံနိုငံ ွမို ငံ(၁) ွမို ငံွ မို ့၊ွမို ့နယေံဘာလုဳဵ ကးငံဵ တးငံဵ အာဵကစာဵသမာဵမ့ာဵနင္ံဴပရတိသံတမံ့ာဵြကာဵ

ရုနံဵ ရငံဵ ဆနခံတျံဖစပံးာဵမှုမရ္ိနိုငေံစရနနံင္ံဴကစာဵသမာဵမ့ာဵအေနာ္ငံဴအယကံ္ကငံဵ

စးာ ကစာဵနိုငေံရဵတို့အတးကံ သဇဳကာမ့ာဵကာရေဳပဵရန ံအစီအစဉရံ္ိ/မရ္ိ။

ဒတုယိအှကမိ ံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ လွှတေံတာ ံတတယိပုဳမန္အံစညံဵ အ ေဝဵတးင ံေမဵျမနံဵ ခဲဴသညံဴ

ြကယပံးငံဴအမတ္အံသာဵမျပသညံဴေမဵခးနံဵ မ့ာဵ
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၇ ဦဵေက့ာံလးငံ ဆငေံပါငဝံ(ဲ၂) ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိ  ေဒသခစုိဳကံပ့ို ဵေရဵအတးကံ  ကုနံဵ ဘိုဆည၊ံ  ဇိမံဴေရလွဲှ

ဆည၊ံ စမံဵ အုိင ံ(ဖလနျံဖူ) ဆည၊ံ အငပံငလံခ္ျွနညံို ဆည၊ံ ေခ့ာငံဵ ေကာကံပငံဵ နာဵ

ဆညမံ့ာဵအာဵ ကးငံဵ ဆငံဵ စစေံဆဵြကညံဴရှုကာလိုအပေံသာ ျပုျပငထံနိံဵ သမိံဵ မးမံဵ မမဳှု

မ့ာဵနင္ံဴေရေပဵေျမာငံဵ မ့ာဵအာဵအျမနဆံုဳဵ ျပုျပငေံပဵရနအံစီအစဉရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴအစီအစဉံ

ရ္ိပါကမညသံညံဴအခ့နိတံးင ံလပုေံဆာငေံပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈ ဦဵေက့ာံလးငံ ဆငေံပါငဝံ(ဲ၂) ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယရံ္ိ သစေံတာှကိုဵဝိုငံဵ /ှကိုဵျပငေံတာမ့ာဵအတးငံဵ  ပါဝငေံနေသာ 

လယေံျမ၊ ယာေျမမ့ာဵအာဵ သစေံတာေျမအျဖစံမ ္ပယဖံ့ကံ၍ ပုဳစဳ(၇)ရရ္ိေရဵ 

ေဆာငရံးကံေပဵရနအံစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉ ဦဵတငံဴလးငံ  ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁)  ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့မေစ့ဵသစံှ ကီဵေပ်မ ္အာရဳုဦဵကုမ္ပဏနီင္ံဴ နိုငငံေဳတာံတို့ မညသံို့စာခ့ုပံ

စာတမံဵ မ့ာဵခ့ုပဆံိုထာဵသညကုိံ ျပညသံအူမ့ာဵပးငံဴလငံဵ ျမငသံာစးာ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀ ဦဵဝငံဵ ျမငံဴလှိုငံ  ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ(၂) လမူှုဝနထံမံဵ ဦဵစီဵ ဌာနအသအိမတ္ျံပု လငူယဖံးဳ့ ွဖို ဵေရဵပရဟတိေဂဟာမ့ာဵအာဵ

လမူှုဝနထံမံဵ ဦဵစီဵ ဌာနမ ္ယခငေံထာကံပဳဴေပဵေနသညံဴ ေထာကံပဳဴေငးမ့ာဵအစာဵ 

ထပမံတဳိုဵ ျမငံဴေထာကံပဳဴေပဵနိုငရံန ံအစီအစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၁ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူ(၁) တရာဵမဝငသံစခံိုဵ ထတုလံပုမံှုမ ္ဖမံဵ ဆီဵ ထာဵေသာသစံမ့ာဵကုိ အခ့နိမံ ီေလလေဳပဵ

ျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ Chain Saw မ့ာဵကုိ တစံွမို ့နယလံျှင ံမညမံျှအသုဳဵ ျပုခးငံဴေပဵထာဵ

သည၊ံ လကံရ္ိအေျခအေနအရ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ   Chain Saw နင္ံဴ

ပတသံကံ၍ ဥပေဒအရအေရဵယေူဆာငရံးကံမှု  အမှုမညမံျှရ္ိသညကုိံ သရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၁၂ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူ(၁) ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံ ျမငကံဝအုပစံ၊ု ေအာကံဆပိေံက့ဵရးာ ေအာကံဆပိျံမစံေရတငစီံမကိဳနံဵ

 ေဆာငရံးကံရာတးင ံပါဝငသံးာဵေသာ စုိကံပ့ို ဵေျမမ့ာဵအာဵ နစံနာေြကဵ၊ ေထာကံပဳဴေြကဵ

 ေဆာငရံးကံေပဵရနနံင္ံဴ အခ့နိမံေီပဵရနအံစီအစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂
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၁၃ ဦဵသကံနိုငံ ွမို ငံွ မို ့နင္ံဴ ဆာဵလငံဵ ှကီဵွမို ့နယ၊ံ က့ာဵတကံေက့ဵရးာဆကံသးယထံာဵေသာ (ွမို ငံ- 

ွမို ငံ(၁) လကံယကံမ- ထူဵ မ)လမံဵ အာဵ ကတ္တ ရာလမံဵ အျဖစံ အဆငံဴတိုဵ ျမငှံဴေပဵရန ံအစီအစဉံ

ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၄ ဦဵသကံနိုငံ ွမို ငံွ မို ့နယ၊ံ လျှပစံစဓံါတအံာဵျဖနံ့ျဖူဵေရဵလပုငံနံဵ ရဳုဵတးငဝံနထံမံဵ အငအံာဵမလုဳေလာကံ

ွမို ငံ(၁) ေသာျပဿနာအာဵ မညသံို့ေျဖရင္ံဵ ေပဵနိုငေံြကာငံဵ နင္ံဴ လပုအံာဵေပဵအျဖစံေဆာငရံးကံေန

ြကေသာ ေဒသခလဳငူယမံ့ာဵအာဵ အွမတဲမံဵ ဝနထံမံဵ မဟတုလံျှငေံတာငေံနစ့ာဵအျဖစံ

ခနံ့ထာဵေပဵနိုငပံါရနအံစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၅ ဦဵေက့ာံစးမံဵ ရညံ မငံဵ ဘူဵ ွမို ့နယတံးင ံမနုေံတာငခံးဲရဳုအသစံ တညေံဆာကံေပဵရန ံအစီအစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလို

မငံဵ ဘူဵ (၁) ေြကာငံဵ ၊

၃


