
နိင်ငြခားသားများ၏ ြပည်တွင်းခရီးစဉ်များအတွက ်လြခု ရး 

ကန်သ့တ်နယ် ြမ ဒသစာရင်း 

 

ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဇန်ွလ (၂၇) ရက် နတွ့င် ြပည် ထာင်စဝန်ကီးများ အားလး 

သိ ့ ြဖန် ့ ဝထား သာ နိင်ငြခားသားများအတွက် လြခု ရးကန်သ့တ်ချက်ရှိ သာ နယ် ြမ ဒသ 

စာရင်းနှင့် ကာကွယ် ရးဦးစီးချုပ်ရး (ကည်း) ၏ လြခု ရးအရ ထပ်မ ကန်သ့တ်သည့် နယ် ြမ 

ဒသများမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 

 (က) နြပည် တာ် ကာင်စီနယ် ြမ၊ ကန်သ့တ်နယ် ြမ ဒသမရိှပါ။ 
  

(ခ) ကချင်ြပည်နယ ်

  (၁) သွားလာခွင့်ြပုနယ် ြမ 

 (ကက) ဗန်း မာ် မို န့ယ ်

 (ခခ ) ရကူ မို န့ယ် 

 (ဂဂ ) မိး ကာင်း မို န့ယ ်

 (ဃဃ) မိးညင်း မို န့ယ် 

 (ငင ) ြမစ်ကီးနား မို န့ယ် 

 

(၂) မို ့ ပ ခွင့်ြပု။ မို ့ြပင်ခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရန်နယ် ြမ 

 (ကက) ပူတာအိ မိုန့ယ် 

 (ခခ ) မချမ်း ဘာ မို န့ယ ်

 (ဂဂ ) မန်စီ မို န့ယ် 

 (ဃဃ) မိး မာက် မို န့ယ် 

 (ငင ) ဝိင်း မာ် မို န့ယ် 

(၃) ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရမည့် နယ် ြမ 

 (ကက) နာင်မွန်း မို န့ယ် 



 (ခခ ) ခါင်လနဖ်ူး မို န့ယ် 

 (ဂဂ ) ဆွန်ပရာဘွမ် မို န့ယ် 

 (ဃဃ) ဖားကန် ့မို န့ယ် 

 (ငင ) တနိင်း မိုန့ယ် 

 (စစ ) အင်ဂျန်းယန် မို န့ယ် 

 (ဆဆ) ချီ ဖွ မို န့ယ် 

 (ဇဇ ) ဆာ့ လာ် မို န့ယ် 

(ဂ) ကယားြပည်နယ် 

 (၁) သွားလာခွင့်ြပုနယ် ြမ။ လွို င် ကာ် မို န့ယ်။ 

(၂) မို ့ ပ ခွင့်ြပု။ မို ့ြပင်ခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရန်နယ် ြမ 

 (ကက) ဒီ မာ့ဆိ မို န့ယ် 

 (ခခ ) ဖရူဆိ မို န့ယ် 

(၃) ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရမည့် နယ် ြမ 

 (ကက) ရှား တာမို န့ယ် 

 (ခခ ) ဖား ဆာင်း မို န့ယ် 

 (ဂဂ ) ဘာလခဲ မို န့ယ ်

 (ဃဃ) မယ်စဲ့ မို န့ယ် 

 

(ဃ) ကရင်ြပည်နယ် 

(၁) သွားလာခွင့်ြပုနယ် ြမ 

 (ကက) ဘားအမိုန့ယ် 

 (ခခ ) ြမဝတီ မို န့ယ် 

  (-) စကလိ မို  ့

  (-) ဝါ လမို င် မို  ့

(၂) မို ့ ပ ခွင့်ြပု။ မို ့ြပင်ခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရန်နယ် ြမ 



 (ကက) ကာ့ကရိတ် မို န့ယ် 

  (-) ကျုဒိး မို  ့

 

 (ခခ ) လင်းဘွဲ ့မို န့ယ် 

  (-) ပိင်ကျု မို  ့

  (-) ရှမ်းရွာသစ် မို  ့

 (ဂဂ) သ တာင် ကီး မိုန့ယ် 

  (-) လိပသိ် မို  ့

  (-) ဘာဂလိမို  ့

(၃) ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရမည့် နယ် ြမ 

 (ကက) ကာအင်းဆိပ်ကီး မို န့ယ် 

  (-) ဘရားသးဆူ မို  ့

  (-) ကျို က်ဒ မို  ့

 (ခခ ) ဖာပွန် မို န့ယ် 

  (-) ကမ မာင်း မို  ့

(င) ချင်းြပည်နယ်။ ကန်သ့တ်နယ် ြမ ဒသမရိှပါ။ 

 

(စ) စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး 

(၁) သွားလာခွင့်ြပုနယ် ြမ 

 (ကက) စစ်ကိင်း မို န့ယ် 

 (ခခ ) ြမင်းမူ မို န့ယ် 

 (ဂဂ ) ြမာင် မို န့ယ ်

 (ဃဃ) မရွာ မို န့ယ ်

 (ငင ) ချာင်းဦး မို န့ယ် 

 (စစ) အရာ တာ် မို န့ယ် 



 (ဆဆ) ဘတလင် မို န့ယ် 

 (ဇဇ ) ရဘိ မို န့ယ ်

 (စျစျ ) ဒီပဲယင်း မို န့ယ် 

  (ညည) ရဦး မိုန့ယ် 

 (ဋဋ ) ခင်ဦး မိုန့ယ် 

 (ဌဌ) တန်ဆ့ည် မို န့ယ် 

 (ဍဍ ) ကန်းလှ မို န့ယ် 

(ဎဎ) ကန်ဘ့လူ မို န့ယ် 

 (ဏဏ) ဝက်လက် မိုန့ယ် 

 (တတ) ကသာမိုန့ယ် 

 (ထထ) အင်း တာ် မို န့ယ် 

 (ဒဒ) ထီးချို င့် မို န့ယ် 

 (ဓဓ ) ပင်လယ်ဘူး မို န့ယ် 

 (နန ) ဗန်း မာက် မို န့ယ် 

  (ပပ) ကာလင်း မို န့ယ ်

 (ဖဖ ) ဝန်းသိ မို န့ယ် 

 (ဗဗ ) ယင်းမာပင် မို န့ယ် 

 (ဘဘ) ဆားလငး် ကီး မို န့ယ် 

 (မမ ) ပလဲ မိုန့ယ် 

 (ယယ) ကနီ မိုန့ယ် 

 (ရရ ) က လး မိုန့ယ် 

 (လလ) က လးဝမို န့ယ ်

 (ဝဝ ) မင်းကင်း မို န့ယ် 

 (သသ) မာ်လိက် မို န့ယ ်

 (ဟဟ) ဖာင်းြပင် မိုန့ယ် 



 (ဠဠ ) တမူး မို န့ယ် 

 (အအ ) ခန္တီး မို န့ယ် 

  (--) ဟမ္မလင်း မို န့ယ ်

  (--) လရီှး မို န့ယ် 

  (--) လဟယ် မို န့ယ် 

(၂) မို ့ ပ ခွင့်ြပု။ မို ့ြပင်ခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရန်နယ် ြမ။ မရိှပါ။ 

(၃) ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရမည့် နယ် ြမ၊ နန်းယွန်း မို န့ယ်။ 

 

(ဆ) တနသာရီတိင်း ဒသကီး 

(၁) သွားလာခွင့်ြပုနယ် ြမ 

 (ကက) ကာ့ သာင်း မိုန့ယ် 

  (-) ခ မာက် ကီး မို  ့

 (ခခ ) ထားဝယ် မို န့ယ် 

  (-) မတ္တ ာ မို  ့

 (ဂဂ ) ရြဖူ မို န့ယ ်

  (-) ကလိန် အာင် မို  ့

 (ဃဃ) လာင်းလမို န့ယ ်

 (ငင ) သရက် ချာင်း မို န့ယ် 

 (စစ) တနသာရီ မို န့ယ် 

 (ဆဆ) ပ လာမို န့ယ ်

  (-) ပ လာက် မို  ့

 (ဇဇ ) မိတ် မိုန့ယ် 

 

(၂) မို ့ ပ ခွင့်ြပု။ မို ့ြပင်ခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရန်နယ် ြမ 

 (ကက) ဘတ်ြပငး် မို န့ယ် 

  (-) ြပည်ကီးမ ို င် မို  ့



  (-) ကရသူရိ မို  ့

 (ခခ ) ကန်းစ မို န့ယ် 

(၃) ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရမည့် နယ် ြမ။ မရိှပါ။ 

 

(ဇ) ပဲခးူတိင်း ဒသကီး 

(၁) သွားလာခွင့်ြပုနယ် ြမ 

 (ကက) ပဲခူး မို န့ယ် 

 (ခခ ) ဒိက်ဦး မိုန့ယ် 

 (ဂဂ ) ညာင် လးပင် မို န့ယ ်

 (ဃဃ) ကျာက်တခါး မို န့ယ် 

 (ငင ) ဝါ မို န့ယ် 

 (စစ) သနပ်ပင် မို န့ယ ်

 (ဆဆ) ကဝမို န့ယ် 

 (ဇဇ ) တာင်ငူ မို န့ယ ်

 (စျစျ ) ရတာရှည် မို န့ယ် 

 (ညည) အတ်တွင်း မို န့ယ် 

 (ဋဋ ) ြဖူး မိုန့ယ် 

 (ဌဌ) ထန်းတပင် မို န့ယ ်

 (ဍဍ ) ကျာက်ကီး မို န့ယ် 

(ဎဎ) ြပည် မို န့ယ် 

 (ဏဏ) ပါက် ခါင်း မို န့ယ် 

 (တတ) သဲကန်း မို န့ယ် 

 (ထထ) ပါင်းတည် မိုန့ယ် 

 (ဒဒ) ရွ တာင် မို န့ယ ်

 (ဓဓ ) ပန်း တာင်း မို န့ယ ်



 (နန ) သာယာဝတီ မိုန့ယ် 

  (ပပ) လကပ်တန်း မို န့ယ် 

 (ဖဖ ) မင်းလှ မို န့ယ် 

 (ဗဗ ) မိးညို မို န့ယ် 

 (ဘဘ) အတ်ဖိ မို န့ယ် 

 (မမ ) ကိုပ့င် ကာက် မိုန့ယ် 

 (ယယ) ဇီးကန်း မိုန့ယ် 

 (ရရ ) နတ်တလင်း မို န့ယ် 

(၂) မို ့ ပ ခွင့်ြပု။ မို ့ြပင်ခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရန်နယ် ြမ။ ရကျင် မို န့ယ်။ 

(၃) ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရမည့် နယ် ြမ။ ရကျင် မို ့ ပ ရပ်ကွက်များမှအပ 

ရကျင် မို န့ယ် အတွင်းရှိ ကျန် ဒသများ။ 

 

(စျ) မ ကွးတိင်း ဒသကီး။ ကန်သ့တ်နယ် ြမ ဒသမရိှပါ။ 

 

(ည) မန္တ လးတိင်း ဒသကီး။ ကန်သ့တ်နယ် ြမ ဒသမရှိပါ။ 

 

(ဋ) မွနြ်ပညန်ယ် 

(၁) သွားလာခွင့်ြပုနယ် ြမ 

 (ကက) ကျိုက်ထိ မို န့ယ် 

 (ခခ ) ပါင် မို န့ယ် 

  (-) ဇင်းကျို က် မို  ့

  (-) မတ္တ မ မို  ့

 (ဂဂ ) မာ်လမို င် မို န့ယ် 

 (ဃဃ) ချာင်းဆမို န့ယ် 

 (ငင ) မဒမို န့ယ် 



  (-) ကမာဝက် မို  ့

(၂) မို ့ ပ ခွင့်ြပု။ မို ့ြပင်ခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရန်နယ် ြမ 

 (ကက) ဘီးလင်း မိုန့ယ် 

 (ခခ ) သထမိုန့ယ် 

 (ဂဂ ) ရး မို န့ယ ်

(၃) ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရမည့် နယ် ြမ 

 (ကက) ကျို က်မ ရာ မို န့ယ် 

 (ခခ ) သြဖူဇရပ် မို န့ယ် 

(ဌ) ရခိင်ြပည်နယ်။ ကန်သ့တ်နယ် ြမ ဒသမရှိပါ။ 

 

(ဍ) ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး။ ကန်သ့တ်နယ် ြမ ဒသမရိှပါ။ 

 

(ဎ) ရှမ်းြပည်နယ် 

(၁) သွားလာခွင့်ြပုနယ် ြမ 

 (ကက) တာင်ကီး မို န့ယ ်

 (ခခ ) က လာမို န့ယ် 

 (ဂဂ ) ညာင် ရ မို န့ယ် 

 (ဃဃ) ဟိပန်း မို န့ယ် 

 (ငင ) ဆီဆိင် မို န့ယ် 

 (စစ) ပင် လာင်း မို န့ယ် 

 (ဆဆ) ဖယ်ခ မို န့ယ ်

 (ဇဇ ) ရွာင မို န့ယ် 

 (စျစျ ) ပင်းတယမို န့ယ် 

 (ညည) မူဆယ် မို န့ယ် 

 (ဋဋ ) နမ့်ခမ်း မို န့ယ် 



 (ဌဌ) ကွတ်ခိင် မို န့ယ် 

 (ဍဍ ) ဟိပန် မိုန့ယ် 

  (-) ပန်လမို  ့

(ဎဎ)  ကျို င်းတမို န့ယ် 

 (ဏဏ) မိင်းခတ် မို န့ယ် 

 (တတ) မိင်းယန်း မိုန့ယ် 

 (ထထ) မိင်းပျဉ်း မို န့ယ် 

 ( ဒဒ ) တာချီလိတ် မို န့ယ ်

 ( ဓဓ ) မင်ိးြဖတ် မို န့ယ် 

 ( နန ) မိင်း ယာင်း မို န့ယ ်

(၂) မို ့ ပ ခွင့်ြပု။ မို ့ြပင်ခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရန်နယ် ြမ 

 (ကက) ရပ် စာက် မိုန့ယ် 

 (ခခ ) လွိုင်လင် မို န့ယ ်

  (-) ပင်လမို  ့

 (ဂဂ ) နမ့်စန် မို န့ယ် 

  (-) ခိလမ် မို  ့

 (ဃဃ) ကွန်ဟိန်း မို န့ယ် 

  (-) ကာလိ မို  ့

 (ငင ) လဲချား မိုန့ယ် 

 (စစ) လင်း ခး မို န့ယ ်

 (ဆဆ) မိးနဲ မို န့ယ ်

 (ဇဇ ) လားရး မို န့ယ် 

 (စျစျ ) သိန်းနီ မို န့ယ ်

 (ညည) တန်ယ့န်း မို န့ယ် 

 (ဋဋ ) ကွမ်းလမို န့ယ် 



 (ဌဌ) မိင်းရယ် မို န့ယ် 

 (ဍဍ ) ကျာက်မဲ မို န့ယ် 

(ဎဎ)  သီ ပါ မို န့ယ် 

 (ဏဏ) နာင်ချို မို န့ယ် 

 (တတ) နမ္မတူ မိုန့ယ ်

 (ထထ) နမ့်ဆန် မိုန့ယ် 

 (ဒဒ ) မိးမိတ် မို န့ယ ်

 (ဓဓ ) မဘိမ်း မို န့ယ ်

 (နန ) မိင်းဆတ် မို န့ယ် 

 (ပပ) မိင်းတမို န့ယ် 

 (ဖဖ ) မက်မန်း မို န့ယ် 

(၃) ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရမည့် နယ် ြမ 

 (ကက) ကျးသီး မို န့ယ ်

 (ခခ ) မိင်းကိင် မို န့ယ် 

 (ဂဂ ) မိင်းရှူ း မို န့ယ် 

 (ဃဃ) မိင်းပန် မို န့ယ် 

 (ငင ) မာက်မယ် မို န့ယ် 

 (စစ) မန်တ မိုန့ယ် 

 (ဆဆ) လာက်ကိင် မို န့ယ် 

 (ဇဇ ) ကန်းကမ်း မိုန့ယ် 

 (စျစျ ) မိင်းလား မိုန့ယ် (အထူး ဒသ- ၄) 

 (ညည) နားဖန် ့မို န့ယ ်(အထူး ဒသ- ၂) 

 (ဋဋ ) ပန်ဝိင် မို န့ယ် (အထူး ဒသ- ၂) 

 (ဌဌ) ပန်ဆန်း မိုန့ယ် (အထူး ဒသ- ၂) 

 (ဍဍ ) မိင်း မာ မို န့ယ် (အထူး ဒသ- ၂) 



(ဏ) ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

(၁) သွားလာခွင့်ြပုနယ် ြမ 

 (ကက) ပသိမ် မို န့ယ် 

  (-) ရ သာင်ယမို  ့

  (-) ငွ ဆာင် မို  ့

 (ခခ ) ကန်ကီး ထာင့် မို န့ယ် 

 (ဂဂ ) သာ ပါင်း မို န့ယ် 

 (ဃဃ) ငပ တာမို န့ယ ်

  (-) ငရတ် ကာင်း မို  ့

  (-) ဟိငး် ကီးကနး် မို  ့

 (ငင ) ကျု ပျာ် မို န့ယ ်

  (-) အ ထာင် မို  ့

 (စစ) ရကည် မို န့ယ ်

  (-) ငါးသိင်း ချာင်း မို  ့

  (-) အသတ် မို  ့

 (ဆဆ) ကျာင်းကန်း မို န့ယ် 

 (ဇဇ ) ဟသာတ မိုန့ယ ်

 (စျစျ ) ဇလွန် မို န့ယ် 

 (ညည) လးမျက်နှာ မို န့ယ် 

 (ဋဋ ) ြမန် အာင် မို န့ယ် 

 (ဌဌ) ကခင်း မို န့ယ် 

 (ဍဍ ) အဂပူ မို န့ယ် 

  (-) ထူးကးီ မို  ့

(ဎဎ)  ြမာင်းြမ မို န့ယ် 

 (ဏဏ) အိမ်မဲ မို န့ယ ်



 (တတ) ဝါးခယ်မ မိုန့ယ် 

  (-) ကျုမ ငး မို  ့

 (ထထ) မအူပင် မို န့ယ ်

 (ဒဒ) ပန်းတ နာ် မိုန့ယ် 

 (ဓဓ ) ညာင်တန်း မို န့ယ် 

 (နန ) ဓနြဖူ မို န့ယ် 

  (ပပ) ဖျာပ မို န့ယ ်

  (-) အမာမို  ့

 (ဖဖ ) ဘိက လးမို န့ယ် 

 (ဗဗ ) ကျိုက်လတ်မို န့ယ် 

 (ဘဘ) ဒးဒရဲ မို န့ယ် 

 (မမ ) လပွတ္တ ာ မို န့ယ် 

  (-) ြပင်စလူ မို  ့

 (ယယ) မာ်လမို င်က န်း မို န့ယ် 

(၂) မို ့ ပ ခွင့်ြပု။ မို ့ြပင်ခွင့်ြပုချက ် တာင်းခရန်နယ် ြမ။ မရိှပါ။ 

(၃) ခွင့်ြပုချက် တာင်းခရမည့် နယ် ြမ။ မရိှပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



လြခု ရးအရ ထပ်မကန်သ့တသ်ည် ့နယ် ြမ ဒသများ စာရင်း 

စဉ ် ြပညန်ယ/်တိငး် ဒသကီး နယ် ြမ ဒသများ မှတ်ချက ်

၁။ ကချင်ြပည်နယ် လွယ်ဂျယ်၊ ဒါဖ့န်းရန်၊ ဆဒး၊ ကန်ပိက်တီ၊ 

ပန်နန်းဒင်၊ ကာမိင်း၊ ရှင် ဗယွန၊် ပန်ဝါ။ 

 

၂။ ကရင်ြပည်နယ် ဖာပွန်၊ လငး်ဘွဲ ၊့ ရှမ်းရွာသစ၊် စကလိ၊ ဝါ လမို င်၊ 

သ တာင ်ကးီ၊ ကာအင်းဆိပ် ကီး၊ ကာက့ရိတ်။ 

 

၃။ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး ကသာ၊ ဗန်း မာက်။  

၄။ တနသာရီတိင်း ဒသကီး ကာ့ သာင်း (ခ မာက် ကီး)။  

၅။ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ထန်းတပင၊် ကျာက် ကီး မို ၊့ ကျာက်ကီး မို န့ယ် 

(မန်း)။ 

 

၆။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး မိးကတ်၊ သပိတ်ကျင်း၊ ြပင်ဦးလွင ် (ကန်းတိင်၊ 

ညာင်ကန်း၊ သ ြပ ချာင်၊ မိး ကိုးပစ်၊ ပတီးကန်း၊ 

နာင်ပိန်၊ မဲ တာ) 

 

၇။ ရခိင်ြပည်နယ် ဘူးသီး တာင်၊ မာင် တာ ( တာင် ပိုလက်ဝဲ)၊ 

ပလက် ဝ၊ စစ် တွ (IDP) Camp ၁၅ ခ၊ ရ သ့ တာင် 

(IDP) Camp ၄ ခ၊ ပါက် တာ (IDP) Camp ၄ ခ၊ 

ကျာက ် တာ ် (IDP) Camp ၁ ခ၊ ြမပ (IDP) 

Camp ၁ ခ၊ ကျာက်ြဖူ (IDP) Camp ၁ ခ၊ ရမ်း ဗဲ 

(IDP) Camp ၁ ခ။ 

 

၈။ ရှမ်းြပည်နယ် ( ြမာက်ပိင်း) မိင်း ငါ့၊ မိငး်လ၊ ချင်း ရ ဟာ်၊ ဟိပန၊် နမ့်တစ်၊ 

ပန်လ၊ မာ်ထိက်၊ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်း၊ ကွတ်ခိင်၊ 

မန်ကန်။ 

 

၉။ ရှမ်းြပည်နယ် (အ ရှ ပိ့င်း) မိင်းခတ်၊ မိင်းယန်း (မိင်း ပါက်)၊ မိင်းလား၊ မိင်းပျဉ်း 

(တတာ)၊ မိင်းြဖတ်၊ မိင်း ယာင်း (မိင်းယ)။ 

 

၁၀။ ရှမ်းြပည်နယ် ( တာင်ပိင်း) ဆီဆိင်၊ လွို င်လင ်(မိင်းပွန်)  

 

  



 

 ကယားြပည်နယ် 

 ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၏ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ပထရ/၁/လခရ(၀၄၄၃)/ ဦး ၁ ြဖင့် 

 - ဒီး မာ့ဆိ မို န့ယ်၊ ဒါက လာ်ဒူ ကျးရွာအပ်စရှိ ဒါက လာ်ဒူနှင့်တနီးလာလဲ ကျးရွာ၊ ငွ တာင် ကျးရွာအပ်စရှိ 

  ငွ တာင် ကျးရွာ၊ ပန်ပက် ကျးရွာအပ်စရှိ ပန်ပက် ကျးရွာအပ်စရှိ ပန်ပက်ရွမ်းကူ၊ ပန်ပက် ဆာင်းလူး၊ ပန်ပက် 

  ပယ်မ ဆာင်၊ ပန်ပက်ကတဲကူနှင့်ပန်ပက် ဒါကီး ကျးရွာများ။ 

 - ဘာလခဲမို ၊့ ဖား ဆာင်း မို န့ှင့်မယ်စဲ့ မို ့ တာ်မ ှမို ့ ပ ရပ်ကွက်များသိ ့သွား ရာက်နိင် ရး ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက ်

  ပးခဲ့ပါသည်။ 

 မွန်ြပည်နယ် 

 ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန၏ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ပထရ/၁-လခရ(၀၄၄၃)/ဦး၁ ြဖင့် 

 - ဘီးလင်း မိုန့ယ်အတွင်း တာင်ကီး ကျးရွာအနီးရှိ ကလာသ တာင်၊ မဲလ ကျးရွာအနီးရှိ ကျာက်ပိဘရားနှင့် 

  ကျာက်တခါး စတီ။ 

 - သထမို န့ယ်အတွင်း နန်းခဲရပ်ကွက်ရှိ ြမသပိတ် စတီ။ 

 - သြဖူဇရပ် မို န့ယ်အတွင်း ဝဲကလိ ရပူစမ်း၊ ပငဆားတွင်း၊ သမင်းတမန ်ရထားလမ်းြပတိက်၊ မဟာမိတ်  

  စစ်သချုင်း၊ ကျို က္ခမီ ရလယ်ဘရားနှင့်စက်စဲကမ်း ြခသိ ့သွား ရာက်နိင် ရး ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ 

 

  



 ရှမ်းြပည်နယ ်

 - နိင်င တာ်သမ္မတရး၊ နိငင် ရးနှင့်လြခု ရးဌာန ကီး၏ ၁-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅၁၀ (၄၅၅)/၁၂/သမ္မတ 

  ရးြဖင့် တာင်ကးီ-ကျို င်းတ-တာချီလိတ်လမ်း ကာင်းအတိငး်  Permission  Tour  များ သွား ရာက်နိင် ရး 

  ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 - နိင်င တာ်သမ္မတရး၊ နိင်င ရးနငှ့်လြခု ရးဌာန ကီး၏ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅၁၁ (၂၉၉)/၁၂/သမ္မတ 

  ရးြဖင့်  တာချီလိတ်- ရတိဂ-ဝမ်ပဆိပ်ကမ်း-မိငး်ဖန်းဆရာ တာ် ကျာင်းခရီးစဉ်၊  တာချီလိတ-်တာ လ-ပါလျို-

  ကျို င်းလပ်ခရီးစဉ်နှင့် မဲ ခါင်ြမစ် ကာင်းတစ် လာက ် လ့လာလည်ပတ်ြခင်းခရီစဉ်များအတွက ် ြဖ လျာ့ြခင်း။ 

 - ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း၏ ၃၀-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ၊် ၂၀၁၅/၂၅၄-ခရီးသွား ၁-၁၂/အဖရ (၂၀၁၉)ြဖင့် 

  သီ ပ မိုသ့ိလ့ာ ရာက်မည့်  ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက ် လားရး လဆိပမ်ှ  လားရး-သီ ပါ  ြပည် ထာငစ် 

  ကားလမ်းကီးအား အသးြပုသွားလာနိင် ရး ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ 

 မန္တ လးတငိ်း ဒသကီး 

 - ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း၏ ၂၅-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစာအမတှ၊် ၃၂/၁၆၈/အဖရ (၁၃/၂၀၁၈)ြဖင့ ် မိးကတ် မိုသ့ိ ့

  နိင်ငြခားသားခရီသည်များ  လည်ပတ်ခွင့်ြပု ပးနိင် ရးနှင့်စပ်လျဉး်၍    မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ၏့ 

  ကီးကပ်မြဖင့်   ခရီးစဉ်တစခ်ချင်းအလိက ်   မန္တ လး-မတ္တ ရာ-သပိတ်ကျင်း-မိးကတ ်   ကားလမ်းတစ်ခကိသာ 

  အသးြပု၍ မိးကတ် မို ့ ပ တွင်သာ သွားလာလည်ပတ်ခွင့်ြပုရန ် ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 - မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ ရ့း၏   ၃၁-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂/၃-၆/၂၂ဦး ၆ (၁၆၈) (သယ)ြဖင့်  

  ယခင်ကခွင့်ြပု ပးခဲ့သည့် မိးကတ် မို ့ ပ အြပင ် ကျာက်ြပဿဒ၊် ပန်လင်-ဘားနဒ ် ကျးရွာများသိ ့ ခရီးစဉ်က ိ

  တိးြမင့်သွား ရာက်နိင် ရး ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ 
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