
 

တ ိုင့််းဒေသက  ်းနငှ ့် ပြည့်နယ့်မ  ်းရှ  ခရ ်းစဉ်အလ ို ့် ခွင ့်ပြြုခ  ့်လ ိုအြ့်ဒသ နယ့်ဒပမမ  ်းစ ရင့််း 

စဉ် ခွင ့်ပြြုခ  ့်လ ိုအြ့်ဒသ နယ့်ဒပမ 

၁။ ဒနပြည့်ဒတ ့်ဒ  င့်စ နယ့်ဒပမ 

နိိုငင်တံတ ်သမ္မတအိမ္်တတ ်၊ လွှတ်တတ ်ဝန််းတနရ မ္  ်း 

တပ်မ္တတ ်၏ ကန  သ်တ်နယ်တ မ္တနရ မ္  ်း 

သက်ဆိိုငရ်  ဝနက်က ်းဌ န၏ စ မ္ံကိန််းလိုပ်ငန််း ကန  သ်တ်နယ်တ မ္တနရ မ္  ်း  

(ဉပမ္ - အထက်တပေါင််းတလ င််း တရအ ်းလျှပ်စစ်စ မ္ံကိန််း၊ တအ က်တပေါင််းတလ င််း 

တရအ ်းလျှပ်စစ် စ မ္ံကိန််းနငှ  ်နနခ် ိျို တရအ ်းလျှပ်စစစ် မ္ံကိန််းတနရ မ္  ်း) 

၂။  ခ င့်ပြည့်နယ့် 

ပူတ အိိုမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပငန်ငှ  ် ပမ္မတ ်း၊ နမ္်ရှယ်တက  ၊ မ္ံိုငရူ်၊ ဆနဒ်မ္််း၊ အထက်ဆနတ် ေါင၊် ဝေါဆန်ဒမ္််း၊ 

ဇ ယ ဒမ္််းတက ်းရ  မ္  ်း) 

မ္ခ မ္််းတ  မမ္ိျို ြို့ (မမ္ျိိုြို့  ပင)် 

မ္နစ် မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

မ္ိို်းတမ္ က်မမ္ိျို ြို့ (မမ္ျိိုြို့  ပင)် 

ဝိိုင််းတမ္ ်မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

က မ္ိိုင််းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ျိိုြို့  ပင)် 

တန ငမ်္ န််းမမ္ိျို ြို့နယ် 

တခေါငလ်နဖ်ူ်းမမ္ိျို ြို့နယ် 

ဆ မ္်ပရ   မ္်မမ္ိျို ြို့နယ် 

ဖ ်းကန  မ်မ္ိျို ြို့နယ် 

တနိိုင််းမမ္ိျို ြို့နယ် 

အင ် န််းယနမ်မ္ိျို ြို့နယ် 

ခ  တဖ မမ္ိျို ြို့နယ်  

တဆ  တလ ်မမ္ိျို ြို့နယ်  

လ ယ်  ယ်  

တဒေါ ဖိုန််းယန ် 

ဆဒံို်း  

ကနပ်ိိုက်တ   

ပနန်န််းဒင ် 

ရှငတ်  ယန ် 

ပနဝ်ေါ  



 

၃။  ယ ်းပြည့်နယ့် 

ရှ ်းတတ မမ္ိျို ြို့နယ် 

ဖ ်းတဆ င််းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

တ  လခဲမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

မ္ယ်စဲ မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

ဒ တမ္  ဆိိုမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့တပေါ်နငှ  ် တဒေါ်ကတလ ်ဒတူက ်းရ  အိုပ်စိုရှိ တဒေါကတလ ်ဒနူငှ  ် တန ်းလ လဲတက ်းရ  ၊ 

တင တတ ငတ်က ်းရ  အိုပ်စိုရှိ တင တတ ငတ်က ်းရ  ၊ ပနပ်က်တက ်းရ  အိုပ်စိုရှ ိ ပနပ်က်ရ မ္််းကူ၊ ပနပ်က ်

တဆ င််းလူ်း၊ ပနပ်က်ပယ်မ္တဆ င၊် ပနပ်က်ကတဲကနူငှ  ်ပနပ်က်တဒေါက ်းတက ်းရ  မ္  ်းမ္ှလ ဲ၍) 

ဖရူဆိိုမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့တပေါ်နငှ  ်တဒသအတ ခ ပျိုခရ ်းသ  ်းလိုပ်ငန််း CBT စ မ္ံကိန််း နယ်တ မ္မ္  ်းမ္ှလ ဲ၍)   

ေ ဒမ  ဆ ိုမမ ြု ြို့နယ့်၊ ဒေေါတမက  ်းဒ  ်းရွ နငှ ့် ဖရူဆ ိုမမ ြု ြို့နယ့် ဒေခ ိုဒ  ်းရွ မ  ်းသ ို   န ိုင့်ငပံခ ်းသ ်းမ  ်း 

ခရ ်းသ ွ်းလ ြေါ  က  ြုတင့်ခွင ့်ပြြုခ  ့် ဒတ င့််းခရံန့် မလ ိုအြ့်ဘ ဲ လမ့််းခရ ်းလံိုပခံြုဒရ်းအတ ွ့် 

ပြည့်ေဒဲရ်းဝန့်က  ်းဌ နနငှ ့်  ယ ်းပြည့်နယ့် အစ ို်းရအဖွဲြို့သ ို   ဒတ င့််းခဒံဆ င့်ရွ ့်န ိုင့်ြေါဒ   င့််း                                                            

၄။  ရင့်ပြည့်နယ့် 

က ံျိုဒိို်းမမ္ိျို ြို့ 

ပိိုငက် ံျိုမမ္ိျို ြို့ 

လိပ်သိိုမမ္ိျို ြို့ 

တ   လိမမ္ိျို ြို့ 

 ိုရ ်းသံို်းဆူမမ္ျိိုြို့ 

က ိျိုက်ဒံိုမမ္ိျို ြို့ 

ကမ္တမ္ င််းမမ္ိျို ြို့ 

ဖ ပ န ် 

လ ိင််း  ဲြို့  

ရှမ္််းရ  သစ်  

စိုကလိ  

တဝေါတလမမ္ိျိုင ် 

သံတတ ငက်က ်း  

ကက အင််းဆိပ်ကက ်း  

တက  ကရိတ်  

၅။ ခ င့််းပြည့်နယ့် 



 

ပလက်ဝမမ္ျိိုြို့  

၆။ စစ့်  ိုင့််းတ ိုင့််းဒေသက  ်း  

နန််းယ န််းမမ္ိျို ြို့နယ် (မမ္ိျို ြို့  ပငန်ငှ  ် တိိုက်တ ်း၊ တက ်း၊ လံိုမ္တ်၊ ကဲဆနက် န််းဒံို်း၊ လ ခမ္််း၊ လံိုယိုန််း၊ 

ကနတ်က ၊ သန််းမ္န််း၊ ဝေါနန််းတက ်းရ  မ္  ်း) 

ကသ  

 န််းတမ္ က်မမ္ိျို ြို့နယ် ( အင််းတပေါက်၊ တခေါင််းတံို်း၊ တလသ  ကိုန််း၊  ူ်းတတ င််း၊ နန  တ်အ ၊ နန  ခ်င၊် နန  မ်္ ်း၊ 

မ္ိို်းတတ၊ န ်းနန  ထ် နတ်က ်းရ  မ္  ်း)  

၇။ တနသသ ရ တ ိုင့််းဒေသက  ်း  

ခတမ္ က်ကက ်း  

ကျွန််းစိုမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

 ပည်ကက ်းမ္ဏ္ျိိုငမ်မ္ိျို ြို့ (မမ္ျိိုြို့  ပင)် 

ကရသူရိမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျိုြို့  ပင)် 

 ိုတ် ပင််းမမ္ျိိုြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

၈။ ြဲခူ်းတ ိုင့််းဒေသက  ်း 

တရွှက င ်(မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

ထန််းတပင ် 

တက  က်ကက ်းမမ္ိျို ြို့  

တက  က်ကက ်းမမ္ိျို ြို့နယ် (မ္ိုန််း)  

၉။ မနတဒလ်းတ ိုင့််းဒေသက  ်း  

မ္ိို်းကိုတ်မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့တပေါ်နငှ  ်တက  က် ပဿဒ၊် ပနလ်င၊်   ်းနဒတ်က ်းရ  မ္  ်းမ္လှ ဲ၍) 

သပိတက် င််းမမ္ျိိုြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

 ပငဉ် ်းလ ငမ်မ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင၊် ကျွန််းတိိုင၊် တည ငက်ိုန််း၊ သတ ပတခ  င၊် မ္ိို်းကကျို်းပစ၊် ပိုတ ်းကိုန််း၊ တန ငပ်ိန၊် 

မ္ဲတတ တက ်းရ  မ္  ်း) 

၁၀။ မွန့်ပြည့်နယ့် 

  ်းလင််းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့တပေါ်နငှ  ် တတ ငက်က ်းတက ်းရ  အန ်းရှိ တကလ သတတ င၊် မ္ဲလံတက ်းရ  အန ်းရှိ 

တက  က်ပိ ိုရ ်းနငှ  ်တက  က်တံခေါ်းတစတ တိို  မ္လှ ဲ၍) 

သထံိုမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့တပေါ်နငှ  ်နန််းခဲရပ်က က်ရှိ  မ္သပတိ်တစတ တိို  မ္လှ ဲ၍) 

တရ်းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

က ိျိုကမ်္တရ မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

သံ ဖြူဇရပ်မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့တပေါ်နငှ  ် ဝဲကလိတရပူစမ္််း၊ ပငဆ ်းက င််း၊ တသမ္င််းတမ္နရ်ထ ်းလမ္််း ပတိိုက်၊ 



 

မ္ဟ မ္ိတ်စစသ်ခ္ ျိုင််း၊ က ိျိုကခမ္ တရလယ် ိုရ ်း၊ စကစ်ဲကမ္််းတ ခတိို  မ္လှ ဲ၍) 

၁၁။ ရခ ိုင့်ပြည့်နယ့်  

 ူ်းသ ်းတတ င၊် တမ္ ငတ်တ  (တတ ငမ်ပိျိုလက်ဝဲ)၊ ပလက်ဝ၊ စစ်တတ  (IDP)camp ၁၅ ခို၊ 

ရတသ တတ င ် (IDP)camp ၄ ခို၊ တပေါက်တတ  (IDP)camp ၄ ခို၊ တက  က်တတ ် (IDP)camp ၁ ခို၊ 

တ မ္ပံို (IDP)camp ၁ ခို၊ တက  က် ဖြူ (IDP)camp ၁ ခို၊ ရမ္််းမ ဲ (IDP)camp (၁) ခို။  

ပိုဏ္ ်းကျွန််း  

တ မ္ က်ဦ်း  

မ္င််း ပ ်း  

၁၂။ ရန့် ိုန့်တ ိုင့််းဒေသက  ်း 

ကိိုကိို်းကျွန််းမမ္ျိိုြို့နယ်  

၁၃။ ရှမ့််းပြည့်နယ့် 

ရပ်တစ က်မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

ပငလ်ံိုမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျိုြို့  ပင)် 

နမ္ ်စနမ်မ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

ခိိုလမ္်မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

က နဟ်ိန််းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျိုြို့  ပင)် 

က လိမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျိုြို့  ပင)် 

လဲခ  ်းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ျိိုြို့  ပင)် 

လ ်းရ ိ်းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ျိိုြို့  ပင)် 

သိန််းန မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

တန  ယ်န််းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

က မ္််းလံိုမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျိုြို့  ပင)် 

မ္ိိုင််းရယ်မမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

တက  က်မ္ဲမမ္ိျို ြို့ (မမ္ျိိုြို့  ပင)် 

သ တပေါမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

တန ငခ် ိျိုမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

မ္ိို်းမ္ိတ်မမ္ျိိုြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

မ္ ိမ္််းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

မ္က်မ္န််းမမ္ိျို ြို့ (မမ္ျိိုြို့  ပင)် 

နမ္မတူမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

နမ္ ်ဆနမ်မ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 

မ္ိိုင််းတံိုမမ္ိျို ြို့ (မမ္ိျို ြို့  ပင)် 



 

တက ်းသ ်းမမ္ိျို ြို့နယ်  

မ္ိိုင််းကိိုငမ်မ္ျိိုြို့နယ်  

မ္ိိုင််းရှြူ်းမမ္ျိိုြို့နယ်  

မ္ိိုင််းပနမ်မ္ိျို ြို့နယ်  

တမ္ က်မ္ယ်မမ္ိျို ြို့နယ်  

မ္နတ်ံိုမမ္ိျို ြို့နယ်  

တလ က်ကိိုငမ်မ္ိျို ြို့နယ်  

ကိုန််းကကမ္််းမမ္ိျို ြို့နယ်  

မ္ိိုင််းလ ်းမမ္ျိိုြို့နယ် (အထူ်းတဒသ-၄) 

န ်းဖန  မ်မ္ိျို ြို့နယ် (အထူ်းတဒသ-၂)  

ပနဝ်ိိုငမ်မ္ိျို ြို့နယ် (အထူ်းတဒသ-၂)  

ပနဆ်န််းမမ္ိျို ြို့နယ် (အထူ်းတဒသ- ၂)  

မ္ိိုင််းတမ္ မမ္ိျို ြို့နယ် (အထူ်းတဒသ- ၂)  

ရှမ္််း ပည်နယ် (တတ ငပ်ိိုင််း) ဆ ဆိိုင၊် လ ျိိုငလ်င ်(မ္ိိုင််းပ န)်။  

ရှမ္််း ပည်နယ် (တ မ္ က်ပိိုင််း) မ္ိိုင််းတငေါ ၊  

မ္ိိုင််းလံို၊ ခ င််းတရွှတဟ ်၊ ဟိိုပန၊် နမ္ ်တစ်၊ ပနလ်ံို၊  

တမ္ ်ထိိုက်၊ မ္ူဆယ်၊ နမ္ ်ခမ္််း၊ က တ်ခိိုင၊် မ္နက်န။် 

ရှမ္််း ပည်နယ် (အတရှြို့ ပိိုင််း) မ္ိိုင််းခတ်၊  

မ္ိိုင််းယန််း (မ္ိိုင််းတပေါက်)၊ မ္ိိုင််းလ ်း၊ မ္ိိုင််းပ ဉ်း  

(တံိုတ )၊ မ္ိိုင််း ဖတ်၊ မ္ိိုင််းတယ င််း (မ္ိိုင််းယို)။  

ရှမ္််း ပည်နယ် (အတရှြို့ ပိိုင််း) လင််းတခ်းမမ္ိျို ြို့နယ်၊ ဟိိုမ္ိန််းမမ္ိျို ြို့၊ မ္ိို်းနမဲမ္ိျို ြို့နယ်၊ က ိျိုင််းတတ င််းမမ္ိျို ြို့၊ မ္ိိုင််းတန င ်

မမ္ိျို ြို့၊ မ္ိိုင််းစံမမ္ိျို ြို့နယ်၊ မ္ိိုင််းယန််းမမ္ိျို ြို့နယ်(ဆ လူ်း/ မ္ိိုင််းဖ နမ်မ္ိျို ြို့) မ္ိိုင််းဆတ်မမ္ျိိုြို့နယ် (ဝမ္်ဟိုန/် ဆ ဟိုတ်/ 

မိ္ိုင််းယ န််း)၊ မိ္ိုင််းတံိုမမိ္ျိုြို့နယ် (ပံိုပေါက င်/ တဟ တအ / မံ္ို်းကျွတ်/ မံ္ို်းထ)၊ မိ္ိုင််းတ မ်္်းမမိ္ျိုြို့နယ်၊ န ်းတယ င််းမမိ္ျိုြို့။  
 

 နိိုငင် ံခ ်းသ ်းဧည ်သည်မ္  ်း ခ င ် ပျိုခ က်လိိုအပ်တသ နယ်တ မ္မ္  ်း (ကန  သ်တ်တဒသမ္  ်း)သိို   သ  ်းတရ က် 

ခ င  ်ပျိုခ က် တတ င််းခံ ခင််းမ္ ပျိုရန ်မ္ှတ်ခ က်ရှိပေါသည်။ 


