တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များရှိ ခရီးစဉ်အလိုက် ခွင့်ြပချက်လိုအပ်ေသာနယ်ေြမများစာရင်း
စဉ်
၁။

ခွင့်ြပချက်လိုအပ်ေသာနယ်ေြမ
ကချင်ြပည်နယ်

ပူတာအိုမိ (မိြပင် ှင့် ပမတီး၊ နမ်ရှယ်ေကာ့၊ မုံငူရ်၊ ဆန်ဒမ်း၊ အထက်ဆန်ေဂါင်၊ ဝါဆန်ဒမ်း၊
ဇီယာဒမ်းေကျးရွာများ)

မချမ်းေဘာမိ (မိြပင်)
မန်စီမိ (မိြပင်)

မိုးေမာက်မိ (မိြပင်)
ဝိုင်းေမာ်မိ (မိြပင်)

ကာမိုင်းမိ (မိြပင်)
ေနာင်မန
ွ း် မိနယ်

ေခါင်လန်ဖူးမိနယ်

ဆွမ်ပရာဘွမ်မိနယ်

ဖားကန့်မိနယ်
တိုင်းမိနယ်

အင်ဂျန်းယန်မိနယ်
ချီေဖွမိနယ်

ေဆာ့ေလာ်မိနယ်
လွယ်ဂျယ်

ေဒါ့ဖုန်းယန်
ဆဒုးံ

ကန်ပိုက်တီ
ပန်နန်းဒင်

ရှင်ေဗွယန်
ပန်ဝါ
၂။

ကယားြပည်နယ်
ရှားေတာမိနယ်

ဖားေဆာင်းမိ (မိြပင်)
ေဘာလခဲမိ (မိြပင်)
မယ်စဲ့မိ (မိြပင်)

ဒီေမာ့ဆိုမိ (မိေပှင့် ေဒကေလာ်ဒူေကျးရွာအုပ်စုရှိ ေဒါကေလာ်ဒူှင့် တနီးလာလဲေကျးရွာ၊
ေငွေတာင်ေကျးရွာအုပ်စုရှိ ေငွေတာင်ေကျးရွာ၊ ပန်ပက်ေကျးရွာအုပ်စုရှိ ပန်ပက်ရွမ်းကူ၊ ပန်ပက်

ေဆာင်းလူး၊ ပန်ပက်ပယ်မေဆာင်၊ ပန်ပက်ကတဲကူှင့် ပန်ပက်ေဒါကီးေကျးရွာများ၊ ေဒါတမကီး
ေကျးရွာများမှလွဲ၍)

ဖူဆိုမိ (မိေပှင့် ေထခိုေကျးရွာများတွင် ေဒသအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း CBT စီမံကိန်း

နယ်ေြမများမှလွဲ၍)
၃။

ကရင်ြပည်နယ်

ကျံဒးုိ မိ
ပိုင်ကျံမိ
လိပ်သိုမိ
ေဘာဂလိမိ
ဘုရားသုံးဆူမိ
ကျိက်ဒုံမိ
ကမေမာင်းမိ
ဖာပွန်
လင်းဘွဲ

ရှမ်းရွာသစ်
စုကလိ

ေဝါေလမိင်

သံေတာင်ကီး
ကာအင်းဆိပ် ကီး
ေကာ့ကရိတ်
၄။

ချင်းြပည်နယ်
ပလက်ဝမိ

၅။

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
နန်းယွန်းမိနယ် (မိြပင်ှင့် တိုက်တီး၊ တကား၊ လုံမတ်၊ ကဲဆန်ကျန်းဒုံး၊ လြခမ်း၊ လုယ
ံ န
ု း် ၊
ကန်ေကာ၊ သန်းမန်း၊ ဝါနန်းေကျးရွာများ)
ကသာ
ဗန်းေမာက်မိနယ် ( အင်းေပါက်၊ ေခါင်းတုံး၊ ေလသာ ကုန်း၊ ဘူးေတာင်း၊ နန့်ေအာ၊ နန့ခ
် င်၊ နန့မ
် ား၊
မိုးေတ၊ နားနန့်ထွန်ေကျးရွာများ)

၆။

တနသာရီတင
ုိ း် ေဒသကီး
ခေမာက်ကီး
ကန်းစုမိ (မိြပင်)
ြပည်ကီးမိင်မိ (မိြပင်)
ကရသူရိမိ (မိြပင်)
ဘုတြ် ပင်းမိ (မိြပင်)

၇။

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ေရကျင် (မိြပင်)
ထန်းတပင်
ေကျာက်ကီးမိ
ေကျာက်ကီးမိနယ် (မုန်း)

၈။

မေလးတိုင်းေဒသကီး
မိုးကုတ်မိ (မိေပှင့် ေကျာက်ြပဿဒ်၊ ပန်လင်၊ ဘားနဒ်ေကျးရွာများမှလွဲ၍)

သပိတ်ကျင်းမိ (မိြပင်)
ြပင်ဉီးလွင်မိ (မိြပင်၊ ကန်းတိုင်၊ ေညာင်ကုန်း၊ သေြပေချာင်၊ မိုးကးပစ်၊ ပုတီးကုန်း၊ ေနာင်ပိန်၊
မဲေတာေကျးရွာများ)
၉။

မွန်ြပည်နယ်
ဘီးလင်းမိ

(မိေပှင့်

ေတာင်ကီးေကျးရွာအနီးရှိ

ေကလာသေတာင်၊

မဲလေ
ံ ကျးရွာအနီးရှိ

ေကျာက်ပိဘုရားှင့် ေကျာက်တံခါးေစတီတိုမှလွဲ၍)
သထုံ မိ (မိေပှင့် နန်းခဲရပ်ကွကရ
် ိှ ြမသပိတ်ေစတီတိုမှလွဲ၍)
ေရးမိ (မိြပင်)

ကျိက်မေရာမိ (မိြပင်)
သံြဖဇရပ်မိ (မိေပှင့် ဝဲကလိေရပူစမ်း၊ ပငဆားကွင်း၊ ေသမင်းတမန်ရထားလမ်းြပတိုက်၊

မဟာမိတ်စစ်သချင်း၊ ကျိကမီေရလယ်ဘရ
ု ား၊ စက်စဲကမ်းေြခတိုမှလွဲ၍)
၁၀။

ရခိုင်ြပည်နယ်

ဘူးသီးေတာင်၊ ေမာင်ေတာ (ေတာင်ပိလက်ဝ)ဲ ၊ ပလက်ဝ၊ စစ်ေတွ (IDP)camp ၁၅ ခု၊ ရေသ့ေတာင်
(IDP)camp ၄ ခု၊ ေပါက်ေတာ (IDP)camp ၄ ခု၊ ေကျာက်ေတာ် (IDP)camp ၁ ခု၊ ေြမပုံ

(IDP)camp ၁ ခု၊ ေကျာက်ြဖ (IDP)camp ၁ ခု၊ ရမ်းဗဲ (IDP)camp (၁) ခု။
ပုဏားကန်း
ေြမာက်ဦး
မင်းြပား
၁၁။

ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး

၁၂။

ရှမ်းြပည်နယ်

ကိုကိုးကန်းမိနယ်

ရပ်ေစာက်မိ (မိြပင်)
ပင်လုံမိ (မိြပင်)

နမ့်စန်မိ (မိြပင်)
ခိုလမ်မိ (မိြပင်)

ကွန်ဟိန်းမိ (မိြပင်)
ကာလိမိ (မိြပင်)
လဲချားမိ (မိြပင်)

လားးမိ (မိြပင်)
သိန်းနီမိ (မိြပင်)

တန့်ယန်းမိ (မိြပင်)
ကွမ်းလုံမိ (မိြပင်)

မိုင်းရယ်မိ (မိြပင်)

ေကျာက်မဲမိ (မိြပင်)
သီေပါမိ (မိြပင်)

ေနာင်ချိမိ (မိြပင်)

မိုးမိတ်မိ (မိြပင်)

မဘိမး် မိ (မိြပင်)
မက်မန်းမိ (မိြပင်)

နမတူ မိ (မိြပင်)

နမ့်ဆန်မိ (မိြပင်)
မိုင်းတုံမိ (မိြပင်)
ေကျးသီးမိနယ်
မိုင်းကိုင်မိနယ်
မိုင်းရှးမိနယ်

မိင
ု း် ပန်မိနယ်
ေမာက်မယ်မိနယ်
မန်တုံမိနယ်

ေလာက်ကိုင်မိနယ်
ကုန်းကမ်းမိနယ်

မိုင်းလားမိနယ် (အထူးေဒသ-၄)
နားဖန့် မိနယ် (အထူးေဒသ-၂)
ပန်ဝိုင်မိနယ် (အထူးေဒသ-၂)

ပန်ဆန်းမိနယ် (အထူးေဒသ- ၂)
မိုင်းေမာမိနယ် (အထူးေဒသ- ၂)

ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း) ဆီဆိုင်၊ လွိ င်လင် (မိုင်းပွန်)။
ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း) မိင
ု း် ေငါ့၊

မိင
ု း် လု၊ံ ချင်းေရေဟာ်၊ ဟိုပန်၊ နမ့တ
် စ်၊ ပန်လ၊ံု

ေမာ်ထိုက်၊ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်း၊ ကွတ်ခိုင်၊ မန်ကန်။

ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပိုင်း) မိုင်းခတ်၊
မိုင်းယန်း (မိုင်းေပါက်)၊ မိုင်းလား၊ မိုင်းပျဉ်း
(တုတ
ံ ာ)၊ မိုင်းြဖတ်၊ မိင
ု း် ေယာင်း (မိုငး် ယု)။

ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှပိင
ု း် ) လင်းေခးမိနယ်၊ ဟိမ
ု န
ိ း် မိ၊ မိုးနဲမိနယ်၊ ကျိင်းေတာင်းမိ၊ မိုင်းေနာင်

မိ၊ မိုင်းစံမိနယ်၊ မိုင်းယန်းမိနယ်(ဆီလူး/ မိင
ု း် ဖျန်မိ) မိုင်းဆတ်မိနယ် (ဝမ်ဟုန်/ ဆီဟုတ/်

မိုင်းယွန်း)၊ မိုင်းတုံမိနယ် (ပုံပါကျင်/ ေဟွေအာ/ မုံးကတ်/ မုံးထ)၊ မိုင်းတွမ်းမိနယ်၊ နားေယာင်းမိ။

ိုင်ငံြခားသားဧည့်သည်များ ခွင့်ြပချက်လိုအပ်ေသာနယ်ေြမများ (ကန့်သတ်ေဒသများ)သို သွားေရာက်
ခွင့်ြပချက် ေတာင်းခံြခင်းမြပရန် မှတ်ချက်ရှိပါသည်။

