


Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone မာတိကာ 
 

အပူပိုင်းေေသ သစ်ေတာစိုက်ခင်းတည်ေောင်ခခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ေံုးလုပ်နည်းများ 

(Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone) 

 (က) 

မာတိကာ 

စဉ်    အေကကာင်းအရာ 
စာ 

မျကန်ှာ 

၁။ နိေါန်း ၁ 

၂။ ရည်ရွယ်ချက် ၁ 

၃။ သစ်ေတာစိုက်ခင်းအမျ ို းအစား ၂ 

၄။ သစ်ေတာစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအချန်ိဇယား ၃ 

၅။ သစ်ေတာစိုက်ခင်းတည်ေောင်ခခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ၄ 

 လုပ်ငန်းစဉ် ၁။ သစ်ေတာစိုက်ခင်းတည်ေောင်မည့်တည်ေနရာခပုစုေပးပို့ခခင်း ၄ 

  စိမ်း/စုိ စိုက်ခင်းပံုစံ(၁)၊ စုိက်ခင်းပံုစံ-၁  

  သစ်မျ ို းရရွေးချယ်ခခင်းနှင့်စိုက်ပျ ို းမည့်ပုံစံ(Species Pattern)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၂။ စိုက်ခင်းေခမေနရာေရွးချယ်ခခင်း ၁၀ 

  စိမ်း/စုိ စိုက်ခင်းပံုစံ(၂)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၃။ ေခမတုိင်းတာခခင်း ၁၈ 

  စိမ်း/စုိ စိုက်ခင်းပံုစံ(၃)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၄။ ပန္နက်ရိုက်ခခင်း ၂၈ 

  စိမ်း/စုိ စိုက်ခင်းပံုစံ(၄)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၅။ ေခမခပုခပင်ခခင်း (ကျင်းတူးခခင်း/ ေွန်ယက်ခခင်း) ၃၇ 

  စိမ်း/စုိ စိုက်ခင်းပံုစံ(၅)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၆။ နွားေချးစုေဆာင်းခခင်း ၄၇ 

 လုပ်ငန်းစဉ် ၇။ နွားေချးေည့်ခခင်း ၄၈ 

  စိမ်း/စုိ စိုက်ခင်းပံုစံ(၆)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၈။ ကျင်းဖို့ခခင်း ၅၁ 

  စိမ်း/စုိ စိုက်ခင်းပံုစံ(၇)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၉။ ပျ ို းေောင်ခခင်း ၅၅ 

 လုပ်ငန်းစဉ် ၁၀။ စိုက်ပျ ို းခခင်း ၅၆ 

  စိမ်း/စုိ စိုက်ခင်းပံုစံ(၉)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၁၁။ ေသပင်ဖာေေးခခင်း ၆၀ 

  စိမ်း/စုိ စိုက်ခင်းပံုစံ(၁၀)  
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(ခ) 

မာတိကာ 

စဉ်        အေကကာင်းအရာ 
စာ 

မျကန်ှာ 

 လုပ်ငန်းစဉ် ၁၂။      ေပါင်းသင်ရှင်းလင်းခခင်း ၆၄ 

     စိမ်း/စို စုိက်ခင်းပုံစံ(၁၁)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၁၃။      ေခမကသဇာေကျွေးခခင်း ၆၈ 

       စိမ်း/စို စုိက်ခင်းပုံစံ(၁၂)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၁၄။      စစ်ေဆးလမ်းေဖာက်လုပ်ခခင်း ၇၁ 

       စိမ်း/စို စုိက်ခင်းပုံစံ(၁၃)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၁၅။      ရငှ်ပင်ေရတွကခ်ခင်း ၇၄ 

       စိမ်း/စို စုိက်ခင်းပုံစံ(၁၄)၊ စိုက်ခင်းပံုစံ-၂  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၁၆။      မီးကာကွယ်ခခင်း ၇၉ 

       စိမ်း/စို စုိက်ခင်းပုံစံ(၁၅)  

 လုပ်ငန်းစဉ် ၁၇။      စိုက်ခင်းတည်ေောင်ပပီးစီးေကကာင်းအစီရင်ခံစာ ခပုစုေပးပို့ခခင်း ၈၆ 

       စိမ်း/စို စုိက်ခင်းပုံစံ(၁၆)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

သယ ံဇာ တ န ှင  ့် သဘာ ဝပ တ ့်ဝန ့််း ကျင ့်ထ ိန ့််း သိမ့််း ရ ်းဝန ့်ကက ်း ဌ ာန 

အ ပူပိိုင ့််း ရေသစမိ့််း လန ့််းစ ိိုပပည့်ရ ်း ဦ်းစ  ်း ဌာ န 

 

 

 
 

အပပိူိုင့််းရေ သ သစ့်ရတ ာစိိုက့်ခင့််း တ ည့်ရထာင့်ပခင ့််းဆိိုင့် ာ  လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်နည့််းမျာ်း 

(Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀ ၂၁ ခိုနှစ ့်၊ ရမလ (ေိုတိယအကက ိမ့်) 
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အပူပိုင်ဵေေသ သစ်ေောစိုက်ခင်ဵေည်ေောင်ခခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ေဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ 

(Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone) 

နိေါန်ဵ 

၁။ အပူပုိင်ဵေဒသစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ပမန်မာနုိင်ငဳ အလယ်ပုိင်ဵ အပူပုိင်ဵမုိဵနည်ဵရပ်ဝန်ဵေဒသ 

ေန ပပည်သူလူထုအာ  ဵထင်ဵေလာင်စာ၊ တုိင်၊ ေမျော၊ လယ်ယာသဳုဵကိရိယာမျော ပဵဖည်ဴဆည်ဵေပဵနုိင်ရန်၊ ဆည်/ကန်နှင်ဴ 

ပမစ်/ေ ျောင်ဵမျောဵ၏ ေရေဝေရလဲေဒသမျောဵအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵရန်၊ ေတာင်စဉ်ေတာင်တန်ဵမျောဵ စိမ်ဵလန်ဵစိုပပည် 

ရန်နှင်ဴ ေဒသစိမ်ဵလန်ဵစိုပပည်ေရဵနှင်ဴ ေရေပမသဘာဝတိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်မှုကို အေထာက်အကူပဖစ်ေစရန် 

တို့အတွက် သစ်ေတာစုိက် င်ဵမျောဵတည်ေထာင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်လျေက်ရိှပါသည်။  

အဆုိပါသစ်ေတာစုိက် င်ဵမျောဵ တည်ေထာင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴကုိ လက်ရိှအ ျေန်ိတွင် ဌာနညွှန် 

ကကာဵ ျေက်မျောဵအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ကကေသာ်လည်ဵ  အေသဵစိတ်လုပ်ငန်ဵတစ် ု ျေင်ဵစီအလုိက် တစ်ေပပဵညီပဳုစဳ 

တကျေေဆာင်ရွက်နုိင်မှု အာဵနည်ဵသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ သ့ုိပဖစ်ပါ၍  ဌာနအတွင်ဵရိှ တုိင်ဵေဒသကကီဵ၊  ရုိင်၊ 

မမိ ့ုနယ်အသီဵသီဵမှ ဝန်ထမ်ဵအဆင်ဴဆင်ဴက အပူပုိင်ဵေဒသ သစ်ေတာစုိက် င်ဵတည်ေထာင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အလုိက် တစ်ေပပဵညီလုိက်နာေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျောဵစာအုပ် (Standard 

Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone)ကုိ ေရဵသာဵပပုစုထုတ်ေဝပ င်ဵ 

ပဖစ်ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၂။ အပူပိုင်ဵေဒသစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် သစ်ေတာစုိက် င်ဵမျောဵ တည်ေထာင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ 

ေဆာင်ရွကရ်ာတွင် ေအာက်ေဖာ်ပပပါ ရည်ရွယ် ျေက်မျောဵပဖင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကပ် င်ဵပဖစ်ပါ 

သည်- 

(က) အပူပိုင်ဵေဒသ စိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်သာယာလှပေစရန်၊ 

( ) ေရ၊ ေပမသဘာဝဝန်ဵကျေင်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵရန်၊ 

(ဂ) ေကျေဵလက်ေနပပည်သူမျောဵ၏ အေပ  ဳသစ်ေတာထွကပ်စ္စည်ဵလိုအပ် ျေက်မျောဵကိ ု ပဖညဴ်ဆည်ဵရန်၊ 

(ဃ) ေကျေဵလက်ေနပပည်သူမျောဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵထာဝစဉ်ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတက်ေစရန်၊ 

(င) သစ်ေတာ၊ သစ်ပင်မျောဵ၏တန်ဖိုဵနှငဴ် အနှစ်သာရကို ေဒသေနပပည်သူမျောဵ သိရှိနာဵလည်ေစရန်၊ 

(စ) သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ၊ ဖဳွ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ပပည်သူလူထု အသိ 

ပညာပမှင်ဴတင်ရန်နှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွကမ်ှုကိ ုတိုဵတက်ရရှိေစရန်၊ 

(ဆ) ရာသီဥတုမျှတေကာင်ဵမွန်လာပ င်ဵပဖင်ဴ စုိက်ပျေ ို ဵေရဵကိ ုအေထာက်အကူပဖစ်ေစရန်၊ 

(ဇ) သဲကန္တာရပဖစ်ထွန်ဵမှုကို ကာကွယ်တာဵဆီဵရန်၊ 
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သစ်ေောစိုက်ခင်ဵအမျ ို ဵအစာဵ 

၃။ အပူပိုင်ဵေဒသစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် သစ်ေတာစိုက် င်ဵမျောဵတည်ေထာင်ရာ၌ စုိက် င်ဵ 

တည်ေထာင်ရပ င်ဵ၏ အဓိကရည်ရွယ် ျေက်နှင်ဴ စိုက် င်ဵတည်ေထာင်မညဴ်ေနရာေဒသ၏ ပထဝီအေနအထာဵ 

တို့ကုိမူတည်၍ ေအာက်ေဖာ်ပပပါစုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵမျောဵကို သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်လျေက်ရှိပါသည် - 

(က) ေကျဵရာွသဳုဵစိုက်ခင်ဵ  

ေကျေဵလက်ေနပပည်သူမျောဵ၏ လုိအပ် ျေက်ပဖစ်သညဴ် သစ်၊ တိုင်၊ ေမျော၊ ထင်ဵစသညဴ် သစ်ေတာ 

ထွကပ်စ္စည်ဵမျောဵကို ပဖညဴ်ဆည်ဵေပဵရန် ရည်ရွယ်၍ စိုက်ပျေ ို ဵသညဴ်စိုက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵပဖစ်ပါ 

သည်။ 

(ခ) ေရေဝေရလဲစိုက်ခင်ဵ  

နိုင်ငဳေတာ်က ေငွေကကဵအကုန်အကျေမျောဵစွာပဖငဴ် တည်ေဆာက်ထာဵသညဴ် ေရေလှာင်တမဳမျောဵ၊ 

ဆည်မျောဵနှင်ဴ အေရဵကကီဵေသာပမစ်ေ ျောင်ဵမျောဵ၏ ေရေဝေရလဲေဒသမျောဵအာဵ အစဉ်တည်တဴဳ 

ေအာင်ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင်ရန်နှင်ဴ ပျေကစ်ီဵပပုန်ဵတီဵေနေသာ သဘာဝသစ်ေတာမျောဵအတွင်ဵ၌ သစ် 

ေတာမျောဵ ပပန်လည်တည်ေထာင်ရန် ရည်ရွယ် ျေက်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွကပ် င်ဵပဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ) ေောင်ေန်ဵေေသမျာဵ စိမ်ဵလန်ဵစိုခပည်ေရဵစိုက်ခင်ဵ (ေောင်ေန်ဵစိုက်ခင်ဵ) 

အပူပိုင်ဵေဒသအတွင်ဵရှိ အေပါ်ယဳေပမလွှာပျေက်စီဵေနမပီဵ သဘာဝသစ်ေတာဖုဳဵလွမ်ဵမှု အလွန် 

နည်ဵပါဵလျေက်ရိှသညဴ် ေတာင်ကနု်ဵေတာင်တန်ဵမျောဵနှင်ဴ စိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင် 

ရွကရ်န် အထူဵလိုအပ်ေနေသာေတာင်တန်ဵတစ် ု ျေင်ဵအလုိက် အထူဵအေလဵေပဵ ေရွဵ ျေယ် 

စိုက်ပျေ ို ဵသညဴ်စိုက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ ပဖစ်ပါသည်။   

(ဃ) အခခာဵ (လမ်ဵေေဵ ဝ/ဲ ယာ စိမ်ဵလန်ဵစိုခပည်ေရဵ) စိုက်ခင်ဵ 

အပူပိုင်ဵေဒသအတွင်ဵ မမို့/ ရွာ၊ လမ်ဵေဘဵဝဲ/ ယာစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵနှငဴ် အပ ာဵစိမ်ဵလန်ဵစုိ 

ပပည်ေရဵေဆာင်ရွကရ်န်အတွက ်လိုအပ်ေသာေနရာမျောဵ၌ သီဵပ ာဵတည်ေထာင်စိုက်ပျေ ို ဵရေသာ 

သစ်ေတာစုိက် င်ဵမျောဵ ပဖစ်ပါသည်။ 

(င) သုေေသနစိုက်ခင်ဵ 

အပူပိုင်ဵေဒသအတွင်ဵ သစ်ေတာစိုက် င်ဵမျောဵတည်ေထာင်ရာတွင် ေအာင်ပမင်မှုပိုမိုရရိှေရဵ 

အတွက် ပိုမိုေကာင်ဵမွန်သည်ဴ သစ်ေတာစုိက်ပျေ ို ဵနည်ဵပညာမျောဵရရှိေစရန်ရည်ရွယ်၍ စမ်ဵသပ် 

သုေတသနပပုစုိက်ပျေ ို ဵေသာစိုက် င်ဵမျောဵ ပဖစ်ပါသည်။ 
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သစ်ေောစိုက်ခင်ဵလုပ်ငန်ဵအချန်ိဇယာဵ 

၄။ အပူပိုင်ဵေဒသ သစ်ေတာစိုက် င်ဵတည်ေထာင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵေအာင်ပမင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴ 

တိုင်ဵသည် အေရဵပါသပဖငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအာဵ ရာသီ ျေနိ်မီ၊ အ ျေနိ်ကိုက်ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန် ေအာက်ေဖာ်ပပ 

ပါစိုက် င်ဵလုပ်ငန်ဵအ ျေနိ်ဇယာဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွကရ်မည်  - 

စဉ် လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအမည် ေဆာင်ရွကရ်မညဴ်ကာလ 

၁ သစ်ေတာစုိက် င်ဵတည်ေထာင်မည်ဴတည်ေနရာ 
ပပုစုေပဵပ့ုိပ င်ဵ 

စက်တင်ဘာ 

၂ စိုက် င်ဵေပမေနရာေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ စက်တင်ဘာ 

၃ ေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ ေအာက်တိုဘာ 

၄ ပန္နကရ်ိုက်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ ေအာက်တိုဘာ - နုိဝင်ဘာ 

၅ ေပမပပုပပင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ(ကျေင်ဵတူဵပ င်ဵ/ထွန်ယက်ပ င်ဵ) နိုဝင်ဘာ - ေဖေဖာ်ဝါရီ  

၆ နွာဵေ ျေဵစုေဆာင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ နိုဝင်ဘာ - ေဖေဖာ်ဝါရီ 

နွာဵေ ျေဵထညဴ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ မတ်လ  

၇ ကျေင်ဵဖို့ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ မတ်လ 

၈ ပျေ ို ဵေထာင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ ေအာက်တိုဘာ - ေမ 

၉ စိုက်ပျေ ို ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ ေမ - ဇွန် 

၁၀ ေသပင်ဖာေထဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ ဇွန်- ဨဂုတ် 

၁၁ 
 

ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ(ပထမကကိမ်) ဇွန် - ဇူလုိင် 

ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ(ဒုတိယကကိမ်) စက်တင်ဘာ  

၁၂ ေပမဨဇာေကျွေဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ ဇွန် - စက်တင်ဘာ 

၁၃ စစ်ေဆဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ ဨဂုတ် -  စက်တင်ဘာ 

၁၄ ရှင်ပင်ေရတွကပ် င်ဵလုပ်ငန်ဵ ဒီဇင်ဘာ - ဧမပီ - ဨဂုတ် 

၁၅ မီဵကာကွယ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ 
(က) မီဵတာဵလမ်ဵေဖာကလ်ုပ်ပ င်ဵ ဒီဇင်ဘာ - ဇန်နဝါရီ 

( )  မီဵေစာငဴ် န့်ထာဵပ င်ဵ ေဖေဖာ်ဝါရီ - ဧမပီ 

၁၆ စိုက် င်ဵတည်ေထာင်မပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ 
ဒီဇင်ဘာ ရှင်ပင်ေသပင် 

ေရတွကပ် င်ဵ ေဆာင်ရွကမ်ပီဵ 
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သစ်ေောစိုက်ခင်ဵေည်ေောင်ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

၅။ ပမန်မာနိုင်ငဳအလယ်ပိုင်ဵအပူပိုင်ဵေဒသတွင် သစ်ေတာစိုက် င်ဵမျောဵတည်ေထာင်ပ င်ဵကို ေအာက်ပါ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအတုိင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွကရ်န် ပဖစ်ပါသည် - 

လုပ်ငန်ဵစဉ်- ၁။  သစ်ေောစိုက်ခင်ဵေည်ေောင်မည်ဴေည်ေနရာ ခပုစုေပဵပို့ခခင်ဵ 

(က) မူလရိှမပီဵပဖစ်သည်ဴ ေတာအဆငဴ်အတန်ဵေကာင်ဵမွန်သည်ဴ ဧရိယာ မျောဵအာဵ 

လုဳဵဝေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵ မပပုရ။ 

( ) သစ်ေတာပပုစုပျေ ို ဵေထာင်ပ င်ဵနည်ဵစနစ်မျောဵကို အေပ  ဳ၍ လူနှငဴ် တိရစ္ဆာန် 

မျောဵ၏ ဖျေကဆ်ီဵေနှာက်ယှက်မှုဒဏ်မှ အနည်ဵဆုဳဵ ကင်ဵလွတ်နုိင်ေသာေနရာ 

မျောဵကိ ုဦဵစာဵေပဵေရွဵ ျေယ်ရမည်။  

(ဂ) သစ်ေတာေပမအမျေ ို ဵအစာဵပဖစ်သညဴ် ကကိုဵဝိုင်ဵေတာ/ ကကိုဵပပင်ကာကွယ်ေတာ 

မျောဵအတွင်ဵ သဘာဝအေလျောက် မျေ ို ဵဆက်နုိင်ရန်အလာဵအလာ မရိှေတာဴသည်ဴ 

ေတာညဴဳနှင်ဴ ေတာင်ယာေတာပျေက်မျောဵ၌ တစ်ဧကပါဝင်ပင် (၂၀၀)ပင်ေအာက် 

ရှိေသာေနရာမျောဵကို အဓိကထာဵ၍ ေရွဵ ျေယ်ရမည်။ အပ ာဵေပမေနရာမျောဵကို 

တတ်နိုင်သမျှ ေရှာင်ကကဉ၍် ေရွဵ ျေယ်ရန်ပဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ)  စိုက် င်ဵတည်ေထာင်မည်ဴတည်ေနရာနှငဴ် ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်ဌာနမျောဵရှိ 

ေပမရာဇဝင်အေကကာင်ဵ ေလဴလာစိစစ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။  

(င) လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်မှုလွယ်ကူမပီဵ ဌာနဝန်ထမ်ဵမျောဵအလွယ်တကူသွာဵေရာက် 

စစ်ေဆဵကကီဵကကပ်နိုင်မည်ဴတည်ေနရာမျောဵကို ဦဵစာဵေပဵေရွဵ ျေယ်ရမည်။ 

(စ) ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵမျောဵသည် ပပန်လည်ထုတ်ယူသုဳဵစွဲရန် ရည်ရွယ်သည်ဴ 

အတွက် သစ်ပင်ေပါက်ေရာက်မှုနည်ဵပါဵမပီဵ ေလျှာေစာက်ေပပပပစ်သည်ဴေနရာ 

ေဒသမျောဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေရေဝေရလဲစိုက် င်ဵနှငဴ် ေတာင်တန်ဵေဒသမျောဵ 

စိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵစုိက် င်ဵတို့အာဵ ေပမဆီလွှာတုိက်စာဵမှု ထိန်ဵသိမ်ဵရန်အ 

ထူဵလုိအပ်မပီဵ မတ်ေစာက်ေသာေလျှာေစာက်မျောဵတည်ရှိသည်ဴ ေတာင်ေစာင်ဵ 

ေဒသမျောဵတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ အပ ာဵစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵစုိက် င်ဵကုိ မမို့/ ရွာ 

နှင်ဴ လမ်ဵေဘဵဝဲ/ ယာမျောဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ဦဵစာဵေပဵေရွဵ ျေယ်ရမည်။ 

(ဆ) ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵမျောဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵအစုိဵရအလုိက် 

ထုတ်ပပန်ထာဵေသာ ညွှန်ကကာဵ ျေက်မျောဵ၊ ဥပေဒမျောဵကုိ ကကိုတင်ေလဴလာမပီဵမှ 

တည်ေနရာေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵကို ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 
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(ဇ) ေကျေ ရွာသဳုဵစုိက် င်ဵမျောဵအတွက် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်ဵေဒသကကီဵအစုိဵရထဳ ကကိုတင် 

တင်ပပရန်နှငဴ် လမ်ဵေဘဵဝဲ/ယာပဖစ်ပါက လမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ သေဘာတူညီ ျေက် 

ကုိရယူ၍ ေဆာင်ရွကသွ်ာဵရမည်။ 

(စျေ) နုိင်ငဳေတာ်က လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန်လျောထာဵသည်ဴ စီမဳကိန်ဵဧရိယာနှင်ဴ ဆက်စပ် 

ေနရာမျောဵအာဵေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵမပပုရ။  

(ည) စိမ်ဵ/ စို စုိက် င်ဵပုဳစဳ(၁)၊ စာတုိင်- ၈ (တည်ေနရာ)၌ ကကိုဵဝိုင်ဵေတာ၊ ကကိုဵပပင် 

ကာကွယ်ေတာမျောဵ၏ အမည်နှငဴ် အကွက်အမှတ်မျောဵ၊ ေကျေဵရွာအမည်၊ လမ်ဵ 

အမည်၊ မိုင်တိုင်အမှတ်မျောဵကို တိကျေမှန်ကန်စွာ ေရဵသွင်ဵေဖာ်ပပရမည်။  

(ဋ) စိမ်ဵ/စုိ စုိက် င်ဵပုဳစဳ(၁)အာဵ ပပုစုေပဵပို့ရာတွင် တည်ေထာင်မည်ဴစိုက် င်ဵအမျေ ို ဵ 

အစာဵအလုိက် ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵပဖစ်ပါက အကျေ ို ဵပပုမည်ဴ ေကျေဵရွာအမည၊် 

ေရေဝေရလဲစုိက် င်ဵပဖစ်ပါက အကျေ ို ဵပပုမည်ဴ ဆည်/ တာတမဳ/ ကန်/ ပမစ်-

ေ ျောင်ဵမျောဵ၏ ေရေဝေရလဲေဒသအမည်၊ ေတာင်တန်ဵေဒသမျောဵ စိမ်ဵလန်ဵစို 

ပပည်ေရဵစုိက် င်ဵပဖစ်ပါက အကျေ ို ဵပပုမည်ဴ ေတာင်/ ေတာင်ကနု်ဵ/ ေတာင်တန်ဵ 

မျောဵ၏ အမည်၊ အပ ာဵစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵစုိက် င်ဵပဖစ်ပါက အကျေ ို ဵပပုမည်ဴ 

အေကကာင်ဵအရာနှငဴ် တည်ေနရာမျောဵ၏ အမည်မျောဵကို သတ်မှတ်ပုဳစဳ၏ ဇယာဵ 

ေအာက်တွင် မှတ် ျေက် ပဖငဴ် ေရဵသာဵေဖာ်ပပရမည်။ 

(ဌ) တည်ေနရာပပေပမပဳုအာဵ Universal Transverse Mercator Map (UTM) 

ေပမပုဳေပါ်တွင် (၁:၅၀၀၀၀) စေကဵ (သ့ုိမဟတု်) ၁ လက်မ = ၁ မိုင်စေကဵကုိ   

ArcGis Software ပဖင်ဴ ေရဵဆွဲေဖာ်ပပမပီဵ  န့်မှန်ဵေပမပဳုညွှန်ဵအမှတ်ကုိ 

လတ္တီတွဒ် (Latitude) ၊ ေလာင်ဂျေတီွဒ် (Longitude) မျောဵကိသုာ အသဳုဵပပုရ 

မည်ပဖစ်မပီဵ အသဳုဵပပုထာဵေသာေပမပုဳ (UTM) ၏ ေပမပဳုအ ျေပ်အမှတ်ကိုလည်ဵ 

ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ပပေပဵရမည် ပဖစ်မပီဵ နမူနာပဳုစဳ-၁ တွင် ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

 (ဍ) သစ်မျေ ို ဵေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵနှငဴ် စိုက်ပျေ ို ဵမည်ဴပုဳစဳ (Species Pattern) အာဵ သစ်ေတာ 

စိုက် င်ဵတည်ေထာင်မည်ဴ တည်ေနရာပပုစုေပဵပို့ပ င်ဵအစီရင် ဳစာ (စိမ်ဵ/စို စိုက် 

 င်ဵပဳုစဳ-၁)၊စိုက် င်ဵပဳုစဳ-၁ နှငဴ် အတူ ဦဵစီဵရုဳဵ ျေုပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွကမ်ပီဵ 

တစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳတင်ပပရမည်။ 



 

  

စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၁) 

(စိုက် င်ဵပုဳစဳ-၁) 

အပူပိုင်ဵေဒသစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

သစ်ေတာစုိက် င်ဵတည်ေထာင်မညဴ် တည်ေနရာပပုစုေပဵပို့ပ င်ဵအစီရင် ဳစာ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ……………………………                                                                                                   ရိုင်………………………...…………. 

စဉ ် မမို့နယ် စိုက်ခင်ဵအမှေ် 
စိုက်ခင်ဵ     

အမျ ို ဵအစာဵ 
စိုက်ဧက 

ပန္နက် 

အကွာအေဝဵ(ေပ) 
သစ်မျ ို ဵ ေည်ေနရာ 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

မှတ် ျေက်။     ……………………………………………………………………………………………………….........…………………………………….. 

    စိစစ်အတည်ပပုသူ      ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵသူ       ကွင်ဵဆင်ဵေရွဵ ျေယ်သူ 

  

  (------------) (-------------) (------------) 

 ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵစီဵအရာရိှ 

            -----------တိုင်ဵေဒသကကီဵ   ------------------ ရိုင်            ------------မမို့နယ် 
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perating Procedures  for Forest Plantation Establishm

ent in  Arid Zone 
၆

 



 

  

သစ်မျေ ို ဵေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵနှငဴ် စုိက်ပျေ ို ဵမည်ဴပုဳစဳ 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ………..မမို့နယ် 

၂၀…..- ၂၀….ေဏ္ဍာနှစ် (၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴသစ်ေောစိုက်ခင်ဵမျာဵ၏  

သစ်မျ ို ဵေရွဵချယ်ခခင်ဵနှငဴ် စိုက်ပျ ို ဵမည်ဴပုဳစဳ (Species Pattern) 

  တိုင်ဵေဒသကကီဵ………………..  ရိုင်……..………… 

စဉ ် စိုက်ခင်ဵအမှေ် စိုက်ခင်ဵအမျ ို ဵအစာဵ 

သစ်မျ ို ဵအမည်နငှဴ် အေရအေွက် 
စုစုေပါင်ဵ 

……………… ……………….. ………………. 

ဧက ပင် (%) ဧက ပင် (%) ဧက ပင် (%) ဧက ပင် (%) 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) 

               

               

               

 

 မှတ် ျေက်။ စိုက်ပျေ ို ဵမည်ဴနည်ဵ စနစ်အေနပဖင်ဴ……..သစ်မျေ ို ဵနှငဴ်………….သစ်မျေ ို ဵအာဵ……….ပင်ပ ာဵ……..ပင်တန်ဵပဖင်ဴ အလှည်ဴကျေ စိုက်ပျေ ို ဵသွာဵပါမည်။ 

   စိစစ်အတည်ပပုသူ          စိစစ်ေရွဵ ျေယ်သူ  

 (-------------) (------------) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵစီဵအရာရိှ               

             ---------------- ရုိင် ------------မမို့နယ် 
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Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone 8 

 

(နမူနာပုဳစဳ-၁) 

အပူပိုင်ဵေဒသစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ………..မမို့နယ် 

၂၀…..- ၂၀….ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀…. ုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) တွင် တည်ေထာင်မည်ဴ 

စိုက် င်ဵအမှတ် (…./၂၀…)၊ …………စိုက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ၊ (……)ဧက၏ 

တည်ေနရာပပေပမပဳု 

 
 

စေကဵ ၁ လက်မ=၁ မိုင် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေပမပုဳအ ျေပ်အမှတ် - UTM 2294_15  န့်မှန်ဵေပမပဳုညွှန်ဵ - 21º 59' 26.2" N 

                                                                                                                    96º 09' 23.8" E  

                                 ရည်ညွှန်ဵချက် 

 

 

 

 

 

စိုက်ခင်ဵေည်ေနရာ 
/ ရွာ 

(……………….) 

ေတာအုပ်ကကီဵ 

……………..မမို့နယ် 

(……………….) 

ဦဵစီဵအရာရိှ 

……………..မမို့နယ် 
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(နမူနာပုဳစဳ-၂)  

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ………..မမို့နယ် 

၂၀…..- ၂၀….ေဏ္ဍာနှစ် (၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ် (…./၂၀…)၊ …………စိုက်ခင်ဵအမျ ို ဵအစာဵ၊ (……)ဧကအေွင်ဵ 

သစ်မျ ို ဵအလုိက် စိုက်ပျ ို ဵမည်ဴပုဳစဳ (Species Pattern) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
              ရည်ညွှန်ဵချက်  
-------------  -  ပန္နကလ်ိုင်ဵမျောဵ 

- …………..သစ်မျေ ို ဵ 
- …………..သစ်မျေ ို ဵ 

…………..-    -   ………….. သစ်မျေ ို ဵ 

 

 

(……………….) 

ေတာအုပ်ကကီဵ 

……………..မမို့နယ် 

(……………….) 

ဦဵစီဵအရာရိှ 

……………..မမို့နယ် 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်- ၂။  စိုက်ခင်ဵေခမေနရာေရွဵချယ်ခခင်ဵ 

(က) စိုက် င်ဵေပမေနရာေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵကို စိုက် င်ဵတည်ေထာင်မညဴ် တည်ေနရာ 

ပပုစုေပဵပ့ုိပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵမပီဵေနာက် စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ ကွင်ဵဆင်ဵ 

စိစစ်ေရွဵ ျေယ်သွာဵရမည်။ 

( ) စိုက် င်ဵေပမေနရာေရွဵ ျေယ်ရာတွင် သစ်ေတာနယ်ေပမပဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ 

မမို့နယ်သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၏အတည်ပပု ျေက်၊အစိုဵရကစီမဳ န့် ွဲ ွငဴ်ရှိေသာေပမ  

ပဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာမမို့နယ်အေထွေထွအုပ် ျေုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန (သ့ုိ) မမို့နယ် 

စီမဳ န့် ွဲမှုေကာ်မတီ၏ အတည်ပပု ျေက်ရယူ ေဆာင်ရွကရ်မည်။ လယ်ယာေပမ 

စီမဳ န့် ွဲေရဵနှငဴ် စာရင်ဵအင်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ေပမစာရင်ဵပုဳစဳ (၁-က) မှတ်တမ်ဵဝင် 

ေအာင် ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင်ဴအတူ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပ င်ဵ 

ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(ဂ) ေပမအမျေ ို ဵအစာဵ မှန်ကန်၍ စိုက်ပျေ ို ဵမည်ဴသစ်မျေ ို ဵနှငဴ် ကုိက်ညီသငဴ်ေလျော်ေသာ 

ေပမေနရာကုိ ဦဵစာဵေပဵေရွဵ ျေယ်ရမည်။  

(ဃ) မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵမျောဵရိှပါက ဓာတ်အာဵလုိင်ဵ၏ဝဲ/ယာအနည်ဵဆုဳဵ(၅၀)ေပ 

 ျေန်လှပ်မပီဵ စုိက် င်ဵေပမေနရာအာဵ ေရွဵ ျေယ်သွာဵရမည်။  

(င) ေဆာက်လုပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ လမ်ဵဦဵစီဵဌာနပုိင်လမ်ဵမျောဵ၊ ပပည်ေထာင်စု 

အစုိဵရအဖွဲ့က စီမဳ န့် ွဲေသာလမ်ဵမျောဵနှင်ဴ တုိင်ဵေဒသကကီဵအစုိဵရအဖဲွ့မျောဵက 

စီမဳ န့် ွဲေသာလမ်ဵမျောဵ၏ လမ်ဵနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ လမ်ဵေဘဵဝဲ/ယာစိုက် င်ဵ 

မျောဵေဆာင်ရွကရ်န်အတွက် ေပမေနရာေရွဵ ျေယ်ရာတွင် ဌာနက ညွှန်ကကာဵ ျေက် 

မျောဵအတုိင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွကရ်မညဴ်အပပင် ဆက်စပ်ဌာနမျောဵ၏ သတ်မှတ် 

 ျေက်မျောဵနှငဴ် အညီ ညိှနှိုင်ဵပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကသွ်ာဵရမည်။ 

 (စ) မမို့နယ်တာဝန် ဳ ဦဵစီဵအရာရိှ ကိယု်တုိင်ကငွ်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵတင်ပပလာသည်ဴ 

အဆုိပပုေပမေနရာအေပါ်  ရုိင်တာဝန် ဳ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵက 

စနစ်တကျေကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမပီဵ ေပမေနရာနှငဴ် ဆက်စပ်သည်ဴ အ ျေက်အလက် 

မျောဵကုိ တုိင်ဵေဒသကကီဵညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵထဳ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပ၍ လုိအပ်ပါက 

တိုင်ဵေဒသကကီဵက ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမပီဵမှသာ စိုက် င်ဵေပမေနရာကုိ အတည် 

ပပုေရွဵ ျေယ်ရမည်။ 

(ဆ) ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမပီဵပါက (၁)လအတွင်ဵ ေပမေနရာအတည်ပပု ျေက်မျောဵကိ ု

သက်ဆိုင်ရာဌာနမျောဵထဳမှ အမပီဵေလျှာက်ထာဵေတာင်ဵ ဳရယူရမည်။ 

(ဇ) ရရိှမပီဵေသာစိုက်ကကွ်တစ် ု ျေင်ဵအလိုက် စုိက် င်ဵေပမေနရာအတည်ပပု ျေက် 

မူရင်ဵ၏ Soft Copy ကုိ မမို့နယ်၊  ရိုင်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ ရဳုဵမျောဵတွင် စနစ်တကျေ 

သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရိှမပီဵ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေုပ်သ့ုိ ကျေင်ဵတူဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ မစတင်မီ 

ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵ မပျေက်မကကွ် ေပဵပ့ုိတင်ပပရမည်။  
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(စျေ) ရရိှမပီဵေပမေနရာအတည်ပပု ျေက်အေထာက်အထာဵမျောဵကုိ စိုက် င်ဵမှတ်တမ်ဵ 

စာအုပ်၏ စာမျေက်နှာ(၃)၊ အပိုဒ်(၁၁) (အပ ာဵအ ျေက်အလက်မျောဵ အပိုဒ်) တွင် 

အတည်ပပုေပဵသည်ဴဌာန၏ ရုဳဵစာအမှတ်၊ ရက်စွဲတ့ုိကုိ ပဖည်ဴသွင်ဵ၍ စာမိတ္တူ 

အာဵပူဵတဲွထာဵရမညဴ်အပပင် မမို့နယ်၊  ရိုင်နှင်ဴ တုိင်ဵေဒသကကီဵရဳုဵမျောဵ၌ အမမဲ 

တမ်ဵဖုိင်မျောဵပဖင်ဴ သီဵသန့်စုစည်ဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။ 

(ည) ေပမေနရာအတည်ပပု ျေက်ရယူရန် ေဆာင်ရွကဆ်ဲဆိုပါက မည်သည်ဴအဆင်ဴသ့ုိ 

ေရာက်ရှိေနေကကာင်ဵသိသာရန် အေထာက်အထာဵစာရွကစ်ာတမ်ဵပဖင်ဴ ဦဵစီဵရုဳဵ 

 ျေုပ်သ့ုိ ပူဵတွဲတင်ပပသွာဵရမည်။  

(ဋ) ပါဝင်ပင်ပပေပမပဳုေရဵဆွဲရာတွင် ေပမပုဳမျောဵ၌ အသဳုဵပပုရန် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှင်ဴ 

အညီ စုိက် င်ဵဧရိယာကုိ ေတာအမျေ ို ဵအစာဵ  ွဲပ ာဵမှုအတွက် သတ်မှတ်ထာဵ 

ေသာ ေဆဵေရာင်မျောဵပဖင်ဴ အပပညဴ်ပ ယ်မပီဵ  စိုက် င်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ေပါက ်

ေရာက်လျေက်ရှိေသာ အပင်အမျေ ို ဵအစာဵမျောဵအာဵ အပင်အမျေ ို ဵအစာဵပပ 

သေကေတမျောဵပဖငဴ် ပါဝင်ပင်ပပေပမပဳုေပါ်၌ ပျေ ဳ့ န့ဳှစွာေဖာ်ပပရမည်။ (ပမန်မာနိုင်ငဳ 

သစ်ေတာေကျောင်ဵက ၂၀၀၃  ုနှစ်တွင် ထုတ်ေဝ ဲဴေသာ “ေတာအုပ်လက်စွဲ” 

စာအုပ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲ င ၊ စ ပါအတုိင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွကရ်မည်။) 

(ဌ) စိုက် င်ဵဧရိယာပပေပမပုဳအာဵ UTM ေပမပုဳေပါ်တွင် ၄ လက်မ= ၁ မိုင် /၁:၂၅၀၀၀ 

(သ့ုိ)   ၈ လက်မ = ၁ မိုင်/၁:၁၂၅၀၀ စေကဵပဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ (နမူနာပုဳစဳ-၃) ၊ 

ပါဝင်ပင်ပပေပမပဳုအာဵ Skeleton ေပမပုဳေပါ်တွင် ၈ လက်မ = ၁ မိုင်/၁:၁၂၅၀၀ 

ပဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ (နမူနာပုဳစဳ-၄) တို့အာဵ ArcGIS Software အသဳုဵပပု၍ 

ေရဵဆဲွရမည်။ 

(ဍ) စိုက် င်ဵတည်ေထာင်ရပ င်ဵ၏ အဓိကရည်ရွယ် ျေက်နှင်ဴ စိုက် င်ဵတည်ေထာင် 

မညဴ်ေနရာေဒသ၏ ပထဝီအေနအထာဵတ့ုိကုိမူတည်၍ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ 

အလုိက် ေပမေနရာေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵကို ေအာက်ေဖါ်ပပပါအတုိင်ဵ လိုက်နာေဆာင် 

ရွကရ်မည် - 

(၁)   ေကျဵရာွသဳုဵစိုက်ခင်ဵ 

- ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵမျောဵသည် စိုက်ပျေ ို ဵတည်ေထာင်မပီဵ ထုတ်ယူ 

သဳုဵစွဲနိုင်သညဴ်အရွယ်ေရာက်က ထုတ်ယူသဳုဵစွဲရန် ရည်ရွယ်သပဖင်ဴ 

ေပမဆီလွှာတိုက်စာဵမှုမပဖစ်ေပါ်ေစရန် ေပမအေနအထာဵေပပပပစ် 

သညဴ် ေလျှာေစာက်(၂၇%)ေအာက်တွင် တည်ရှိေသာသဘာဝေတာ 

မျောဵ ပပုန်ဵတီဵေနသညဴ်ေပမေနရာမျောဵ၌ တည်ေထာင်ရမည်။ 

- ေကျေဵရွာပပည်သူမျောဵကိုအကျေ ို ဵပပုရန်အတွက် ေကျေဵရွာမျောဵနှင်ဴနီဵစပ် 

သညဴ်ေနရာေဒသမျောဵတွင် ဦဵစာဵေပဵေရွဵ ျေယ်တည်ေထာင်ရမည်။ 



 

Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone 12 

 

- ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵမျောဵကုိတည်ေထာင်ရာတွင် ေပမအသဳုဵ ျေမှုအရ 

ပိုမိ ုအကျေ ို ဵရိှနိုင်မညဴ်အေပ အေနနှင်ဴ တာဝန်ယူပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက် 

နိုင်မည်ဴေကျေဵရွာတည်ရှိမှု စသည်ဴအ ျေက်မျောဵကိမုူတည်၍ ဦဵစာဵေပဵ 

ေရွဵ ျေယ်ရမည်။ 

- (၅)နှစ်ပပည်ဴမပီဵ ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵမျောဵအာဵ သက်ဆိုင်ရာအကျေ ို ဵ 

ပပုေကျေဵရွာမျောဵသို့ လွှဲေပပာင်ဵေပဵအပ်မပီဵ ထင်ဵ၊ တုိင်၊ ေမျော ထုတ်ယူ 

သဳုဵစွဲမပီဵသည်ဴ ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵမျောဵတွင် စိုက် င်ဵ Manage- 

ment Plan နှငဴ်အညီ ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵကကီဵကကပ်မှု ေကာမ်တီ၏ 

သေဘာတူညီမှုပဖငဴ် ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵမျောဵ ပပန်လည်တည် 

ေထာင်ရန် ေရွဵ ျေယ်ရမည်။ 

- အကျေ ို ဵပပုေကျေဵရွာမျောဵက ထုတ်ယူသုဳဵစွဲမပီဵ (၅)နှစ်ပပည်ဴေကျေဵရွာသဳုဵ 

စိုက် င်ဵမျောဵအတွင်ဵ စိုက် င်ဵပပန်လည်တည်ေထာင်မည်ဆိုပါက 

ပပန်လည်စိုက်ပျေ ို ဵမည်ဴအစီအမဳအာဵ မမို့နယ်၊  ရိုင်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

တာဝန် ဳမျောဵကိယု်တိုင်စိစစ်မပီဵ မမို့နယ်လယ်ယာေပမစီမဳ န့် ွဲမှု 

ေကာမ်တီထဳ မှတ်တမ်ဵတင်အတည်ပပု ျေက်မျောဵ တင်ပပေတာင်ဵ ဳ 

သွာဵရမည်။ 

- ကကိုဵဝိုင်ဵေတာ၊ ကကိုဵပပင်ကာကွယ်ေတာမျောဵအတွင်ဵရိှ ထွန်ယက် 

စနစ်ပဖင်ဴ ေပမပပုပပင်နိုင်ေသာ သဘာဝေတာပျေက်မျောဵအတွင်ဵနှင်ဴ 

ေတာင်ယာမျောဵ၌ ေဒသ ဳပပည်သူတို့နှငဴ် သေဘာတူမှုရရှိပါက ေကျေဵ 

ရွာသဳုဵစိုက် င်ဵ (သီဵနှဳသစ်ေတာေရာေနှာစိုက ်င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ) အ 

တွကေ်ပမေနရာေရွဵ ျေယ်၍ အဆုိပပုတင်ပပနိုင်သည်။ 

(၂)  ေရေဝေရလဲစိုက်ခင်ဵ 

- ေရေဝေရလဲစုိက် င်ဵမျောဵအာဵ ေလျှာေစာက်(၂၇%)ေအာက်ရှ ိ စုိက် 

 င်ဵတည်ေထာင်ရန် လိုအပ်ေသာေနရာေဒသမျောဵ၊ ေပမအေနအထာဵ 

ေပပပပစ်ေသာ်လည်ဵ သဘာဝေပါက်ပင်နည်ဵပါဵသညဴ်ဆည်၊ေရေလှာင် 

တမဳမျောဵနှင်ဴအေရဵကကီဵေသာ ပမစ်/ေ ျောင်ဵမျောဵ၏ ေရေဝေရလဲေဒသ 

မျောဵကိ ုအဓိကထာဵ၍ ေရွဵ ျေယ်ရမည်။ 

(၃)  ေောင်ေန်ဵေေသမျာဵစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵစိုက်ခင်ဵ 

(ေောင်ေန်ဵစိုက်ခင်ဵ) 

- ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵ၊ ေရေဝေရလဲစိုက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵမျောဵ၌ မပါ 

ဝင်သညဴ်ေနရာေဒသမျောဵတွင် အထူဵလုိအပ် ျေက်အရ တည်ေထာင် 

ရပ င်ဵပဖစ်၍အေပါ်ယဳေပမလွှာပျေက်စီဵေနမပီဵ သစ်ေတာမျောဵပပန်လည် 

တည်ေထာင်ပ င်ဵပဖင်ဴ စိမ်ဵလန်ဵစိုပပည်ရန် အထူဵလုိအပ်ေနေသာ 

ေတာင်ကနု်ဵေတာင်တန်ဵမျောဵအာဵ အဓိကထာဵ ေရွဵ ျေယ်ရမည်။ 
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(၄)  အခခာဵစုိက်ခင်ဵ 

- မမို့/ရွာစိမ်ဵလန်ဵစိုပပည်ေရဵနှငဴ် လမ်ဵေဘဵဝဲ/ ယာ စိမ်ဵလန်ဵစုိပပည် 

ေရဵတ့ုိအတွက် သီဵပ ာဵစိုက်ပျေ ို ဵရေသာသစ်ေတာစိုက် င်ဵမျောဵပဖစ် 

သပဖငဴ် ရုဳဵဝင်ဵ/ ေကျောင်ဵဝင်ဵမျောဵတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေကျေဵရွာအနီဵ 

နှင်ဴ ေကျေဵရွာ ျေင်ဵဆက်လမ်ဵမျောဵ၊  ရိုင် ျေင်ဵဆက်လမ်ဵမျောဵ၊ လမ်ဵမ 

ကကီဵမျောဵတွင် တစ်အုပ်တစ်မစိုက် င်ဵအပဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ေရွဵ ျေယ် 

နိုင်သည်။ 

- လမ်ဵေဘဵ/ဝဲယာစုိက် င်ဵအပဖစ်တည်ေထာင်မည်ဆိုပါက အပုိဒ်(င) 

(ဆ) မသှတ်မှတ်ညွှန်ကကာဵ ျေက်မျောဵအတုိင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက၍် 

ေရွဵ ျေယ်ရမည်။ 

- မည်သည်ဴအေကကာင်ဵေကကာငဴ်မဆို အပ ာဵစုိက် င်ဵ၏ ရည်ရွယ် ျေက် 

မျောဵနှင်ဴ ေသဖွီေသာ ေပမေနရာအာဵ မေရွဵ ျေယ်ရ။ 

(ဎ) စိုက် င်ဵေပမေနရာေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ (စိမ်ဵ/စုိ 

စိုက် င်ဵပဳုစဳ-၂)နှင်ဴ ေပမပုဳတ့ုိအာဵ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေုပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွကမ်ပီဵ 

တစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳတင်ပပရမည်။ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၂) 

အပူပိုင်ဵေဒသစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

စိုက် င်ဵေပမေနရာေရွဵ ျေယ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ 

  ရုိင် ၊ --------------    မမို့နယ် ၊ ----------------------------            

 ၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်                    ----------------------------   

 ၂။ စိုက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ                 ----------------------------   

 ၃။ တည်ေနရာ                                                                               ---------------------------- 

 (ကကိုဵဝိုင်ဵေတာ/ ကကိုဵပပင်ကာကွယ်ေတာ/အစုိဵရကစီမဳ န့် ွဲ ွင်ဴရှိေသာေပမ)   

 ၄။ အကျေယ်အဝန်ဵ(ဧက)     ---------------------------   

 ၅။ နယ်နိမိတ်အလာဵအလာ  ေပမာကဘ်က်  --------------------------- 

               အေရှ့ဘက်  --------------------------- 

               ေတာင်ဘက်  ---------------------------   

     အေနာက်ဘက်  ---------------------------             

 ၆။ ေပမအမျေ ို ဵအစာဵ      ---------------------------  

 ၇။ ေပမမျေက်နှာပပင်အေနအထာဵ    ---------------------------   

 ၈။ မူလေတာအမျေ ို ဵအစာဵ     ---------------------------        

 ၉။ ေတွ့ရှိရေသာ သဘာဝေပါက်ပင်မျောဵ    ---------------------------  

 ၁၀။ စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ေန့    ---------------------------  

 ၁၁။ မပီဵစီဵသညဴ်ေန့      ---------------------------  

 ၁၂။ ကုန်ကျေစရိတ်      ---------------------------   

 ၁၃။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵ 

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

 ၁၄။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက်                           

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

        --------------------------------------------------------------------------------------  

 ၁၅။ ပူဵတွဲမျောဵ 

 (က) ပါဝင်ပင်ပပေပမပဳု (၈ လက်မ = ၁ မိုင် /၁:၁၂၅၀၀ စေကဵ) 

 ( )   ဧရိယာပပေပမပုဳ  (၄ လက်မ = ၁ မိုင် /၁:၂၅၀၀၀ စေကဵ) 

 (ဂ)   မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳ 

ပူဵတွဲ (၂) 
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-၂- 

 ၁၆။ ကတိဝန် ဳ ျေက် 

 အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

ပါသည်။ 

 

 

 (…………..) (………......) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ                             ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ် (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 

  

 ၁၇။ အထက်ပါလုပ်ငန်ဵကို (             )ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖင်ဴ ဆက်လက် 

တင်ပပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 (                   ) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 ---------------------------  ရုိင် 

 ရက်စွဲ၊  ---------------  
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(နမူနာပုဳစဳ-၃) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ………..မမို့နယ် 

၂၀…..- ၂၀….ေဏ္ဍာနှစ် (၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ် (…./၂၀…)၊ …………စိုက်ခင်ဵအမျ ို ဵအစာဵ၊ (……)ဧက၏ 

ဧရယိာခပေခမပုဳ 

 

စေကဵ ၄ လက်မ = ၁မုိင် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေပမပုဳအ ျေပ်အမှတ် - UTM 2294_15  န့်မှန်ဵေပမပဳုညွှန်ဵ - 21º 59' 26.2" N 

     96º 09' 23.8" E 

                                 ရည်ညွှန်ဵချက် 

 

 

 

 

 

/ ရွာ 
စိုက်ခင်ဵေည်ေနရာနှင်ဴ ဧရိယာ 

(……………….) 

ေတာအုပ်ကကီဵ 

……………..မမို့နယ် 

(……………….) 

ဦဵစီဵအရာရိှ 

……………..မမို့နယ် 
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(နမူနာပုဳစဳ-၄) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ………..မမို့နယ် 

၂၀…..- ၂၀….ေဏ္ဍာနှစ် (၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ် (…./၂၀…)၊ …………စိုက်ခင်ဵအမျ ို ဵအစာဵ၊ (……)ဧကအေွင်ဵ 

ပါဝင်ပင်ခပေခမပုဳ 

 

 

စေကဵ ၈လက်မ:၁ မိုင် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ရည်ညွှန်ဵချက် 

- စိုက် င်ဵနယ်နိမိတ် 

- ေတာအမျေ ို ဵအစာဵ (ေတာေပ ာက်) 

- အမမဲလယ်/ ယာနှငဴ် ကွက်လပ်မျောဵ 

- ေ ျောင်ဵ/ လျှို / ေပမာင် 

 

 

 

စဉ ် သစ်မျေ ို ဵ 
အပင် 

ကကီဵ 

မျေ ို ဵဆက်ပင်နှငဴ် 

အပင်ငယ်ေလဵမျောဵ 

၁။ ရှာဵ C c 

၂။ ဒဟတ် D d 

၃။ ထေနာင်ဵ Tg tg 

၄။ ေထာက်ကကဳ ဴ Tk tk 

(……………….) 

ေတာအုပက်ကီဵ 

……………..မမို့နယ် 

(……………….) 

ဦဵစီဵအရာရိှ 

……………..မမို့နယ် 

C 

D 

d 

d 

c 

c 

c 

Tg 

Tg 
tg 

tg 

tg 

C 
d 

C 

D 

Tk 
tk 

D 

C 

tg 

tk 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်- ၃။  ေခမေုိင်ဵောခခင်ဵ 

(က) စုိက် င်ဵေပမေနရာတုိင်ဵတာသတ်မှတ်ပ င်ဵကုိ ေအာက်တုိဘာလအတွင်ဵ အမပီဵ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ) ပမစ်/ေ ျောင်ဵကမ်ဵပါဵ နှင်ဴ ဆက်စပ်လျေက်ရိှသည်ဴေနရာမျောဵတွင် အနည်ဵဆဳုဵ(၃၀)ေပ 

 ွာ၍ ေပမေနရာတုိင်ဵတာပ င်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) သဘာဝေတာတန်ဵ / လမ်ဵမကကီဵစသည်ပ ာဵနာဵပါက သီဵပ ာဵစုိက် င်ဵ(၂) ုအပဖစ် 

တည်ေထာင်ရမည်။  

(ဃ) စုိက် င်ဵဧရိယာအတွင်ဵရိှ သဘာဝေတာကျေန်၊ လျှိုေပမာင်ဧရိယာမျောဵ၊ လူသွာဵ 

လမ်ဵ၊ လှည်ဵလမ်ဵ၊ ကာဵလမ်ဵမျောဵကုိ  ျေန်လှပ်ကွက်အပဖစ် ဧကတွက် ျေက် 

မှတ်တမ်ဵတင်ေဖာ်ပပ၍  ျေန်လှပ်ထာဵရမည်ပဖစ်မပီဵ စုိက် င်ဵ၏ Effective Area 

သိရိှရန် ေပမပဳုေပါ်တွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ပပထာဵရမည်။ 

(င) ေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ စတင် ျေန်ိမှစ၍ စုိက် င်ဵအတွင်ဵ၊ စုိက် င်ဵဧရိယာနှင်ဴ 

ထိစပ်ေနေသာ လယ်/ယာမျောဵ၏တည်ေနရာအာဵ လတ္တီတွဒ်(Latitude)၊ 

ေလာင်ဂျေတီွဒ် (Longitude)စနစ်ပဖင်ဴ မှတ်တမ်ဵတင်၍ ေပမပပင်တွင်လည်ဵ 

သိသာထင်ရှာဵေသာ အမှတ်အသာဵမျောဵပဖင်ဴ နယ်နိမိတ်ဧရိယာအမှတ်အသာဵကုိ 

ပုိင်ဵပ ာဵထာဵမပီဵ ေပမပဳုေပါ်တွင်လည်ဵ စနစ်တကျေ ေဖာ်ပပထာဵရမည်။ 

(စ) စုိက် င်ဵဧရိယာအပပင်နယ်နိမိတ်တစ်ေလျှာက်၌ အပင်ကကီဵမျောဵရိှက မှန်ထစ်ငယ် 

မျောဵပပုလုပ်ေပဵပ င်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဆ) Station Points မျောဵ၏ တည်ေနရာမျောဵကုိ လတ္တီတွဒ်(Latitude)၊ ေလာင်ဂျေတီွဒ် 

(Longitude) စနစ်ပဖင်ဴ တုိင်ဵတာမှတ်တမ်ဵတင်မပီဵ ေပမပဳုေပါ်တွင်လည်ဵ Station 

Points တစ် ုနှင်ဴ တစ် ုကကာဵရိှ အကွာအေဝဵ (ေပ၊ သဳကကိုဵ)၊ လာဵရာ 

(Direction)နှင်ဴ ေပပာင်ဵလဲပ င်ဵေထာင်ဴ(ဒီဂရီ)မျောဵကုိလည်ဵ နမူနာပဳုစဳ(၅)ပါ 

အတုိင်ဵ  ပပည်ဴစဳုစွာေဖာ်ပပထာဵရမည် ။ 

(ဇ) ေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵပပေပမပဳုကုိ Skeleton ေပမပဳုပဖင်ဴ စုိက် င်ဵဧက- ၁၀၀ ဧက 

ေအာက်လျှင် (၈ လက်မ= ၁ မုိင်/၁:၁၂၅၀၀) စေကဵပဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

စုိက် င်ဵဧက- ၁၀၀ ဧကနှငဴ် အထက်ပဖစ်လျှင် (၄ လက်မ = ၁ မုိင်/၁:၂၅၀၀၀) 

စေကဵပဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ ArcGIS Software ပဖငဴ် ေရဵဆဲွပပုစုမပီဵ စိမ်ဵ/စုိ 

စုိက် င်ဵပဳုစဳ-၃ နှင်ဴတကွ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေ ပ်သ့ုိ ေပဵပ့ုိတင်ပပရမည်။ 

(စျေ) ေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ (စိမ်ဵ/စိုစိုက် င်ဵပုဳစဳ-၃) 

နှငဴ် အတူ A5 အရွယ်အစာဵရိှေသာ ေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵမှတ်စု(နမူနာပဳုစဳ-၆)ကုိ 

ဦဵစီဵရဳုဵ ျေ ပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵတစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳတင်ပပရမည်။ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၃) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေခမေုိင်ဵောခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

 ရိုင်၊ ---------------------                                                          မမို့နယ်၊ -------------------- 

၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်                                                     ----------------------------------------- 

၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ ----------------------------------------- 

၃။ တည်ေနရာ ----------------------------------------- 

    ----------------------------------------- 

၄။ တိုင်ဵတာသညဴ်ေပမတုိင်ဵစုစုေပါင်ဵ(ဧက)   ----------------------------------------- 

၅။ ေပမအမျေ ို ဵအစာဵ ----------------------------------------- 

၆။ ေပမမျေက်နှာပပင်အေနအထာဵ ----------------------------------------- 

၇။ မူလေတာအမျေ ို ဵအစာဵ ----------------------------------------- 

၈။ စိုက် င်ဵဧရိယာ(ဧက) ----------------------------------------- 

၉။ ေတာကျေန်/ယာေပမစသည်ပါရှိမှု(ဧက) ----------------------------------------- 

၁၀။ စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ေန့ ----------------------------------------- 

၁၁။ မပီဵစီဵသညဴ်ေန့ ----------------------------------------- 

၁၂။ ေပမတုိင်ဵတာသညဴ်နည်ဵ စနစ်/ ကိရိယာ ----------------------------------------- 

၁၃။ သဳုဵစွဲသညဴ် လုပ်သာဵဦဵေရ ----------------------------------------- 

၁၄။ ကုန်ကျေစရိတ် ----------------------------------------- 

၁၅။ တုိင်ဵတာကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵ  

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

၁၆။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက် -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၇။ ပူဵတွဲမျောဵ (က) စိုက် င်ဵေပမေနရာတုိင်ဵတာသတ်မှတ်ပ င်ဵပပေပမပုဳ 

(၁)  ဧရိယာဧက (၁၀၀)ေအာက်အတွက်    -၈ လက်မ = ၁မိုင်/၁:၁၂၅၀၀ စေကဵ 

(၂)  ဧရိယာဧက(၁၀၀)နှငဴ်အထက်အတွက် -၄လက်မ =၁ မိုင်/၁:၂၅၀၀၀ စေကဵ 

( )  စိုက် င်ဵဧရိယာတွက ်ျေက်မှုပပေပမပုဳ  

(ဂ) ေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵမှတ်စု 

 

 

ပူဵတွဲ (၃) 
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- ၂ - 

၁၈။ မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပု ဳ

၁၉။ ကတိဝန် ဳ ျေက် 

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မနှ်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

ပါသည်။  

 

 (………..) (………….) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ် (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 

 

၂၀။ အထက်ပါလုပ်ငန်ဵကို (             )ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖင်ဴ ဆက်လက် 

တင်ပပအပ်ပါသည်။ 

 

 (                   ) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 ---------------------------  ရုိင် 

  ရက်စွဲ ။-------------------------- 
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(နမူနာပုဳစဳ-၅) 

 

ရည်ညွှန်ဵချက် 
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နမူနာပဳုစဳ-၅(အဆက်) 

  

ရည်ညွှန်ဵချက် 
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(နမူနာပုဳစဳ-၆) 

 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

……………. ေုိင်ဵေေသကကီဵ၊ ………….ခရုိင် 

…………………….မမို့နယ် 

 
 

၂၀…-၂၀….ေဏ္ဍာနှစ်(၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက 

 

 

 

ေခမေိုင်ဵောခခင်ဵမှေ်စု 

 

 

 

 

 

 

၂၀….. ုနှစ်၊……..လ 
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နမူနာပဳုစဳ-၆ (အဆက်) 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက၏ 

ေခမေုိင်ဵောခခင်ဵမှေ်စု 

၁။ တည်ေနရာ ေပမာကဘ်က    ---------------------------------- 

 အေရှ့ဘက်      ---------------------------------- 

 ေတာင်ဘက်     ---------------------------------- 

 အေနာက်ဘက် ---------------------------------- 

၂။ ေပမတုိင်ဵတာေသာစေတရှင်(Stations)မျောဵ A -………………E …………………..N 

B -………………E …………………..N 

C -………………E …………………..N 

... -………………E …………………..N 

.. -………………E …………………..N 

၃။ တိုင်ဵတာသည်ဴကိရိယာ -------------------------------------------- 

၄။ တိုင်ဵတာသညဴ်နည်ဵ စနစ်  -------------------------------------------- 

၅။ ေပမတုိင်ဵတာသညဴ်ဧရိယာ (ဧက)  -------------------------------------------- 

၆။ အသဳုဵပပုသည်ဴစေကဵ  -------------------------------------------- 

၇။ ေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵေဆာင်ရွကသ်ည်ဴဝန်ထမ်ဵမျောဵ 

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

    

 

၈။ ေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵစတင်သည်ဴေန့ --------------------------------------------- 

၉။ ေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵမပီဵစီဵသည်ဴေန့ --------------------------------------------- 
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နမူနာပဳုစဳ-၆ (အဆက်) 

-၂- 

၁၀။ သဳကကိုဵလမ်ဵတစ် ုစီ၏ အကွာအေဝဵနှငဴ် ဒီဂရီ 

စဉ ်
Station ေရှ့ရှုေီဂရီ ေနာက်ရှုေဂီရီ အကွာအေဝဵ အေင်ွဵေောငဴ် 

မ ှ ေိ FB BB (ေပ) (ေီဂရီ) 

၁       

၂       

၃       

၄       

၅       

၆       

၇       

စုစုေပါင်ဵ   
 

၁၁။ အတွင်ဵေထာင်ဴ ျေနိ်ကိုကပ် င်ဵ 

 

 

၁၂။ စိုက် င်ဵဧရိယာတွက ်ျေက်ပ င်ဵ 

(၁) တိုင်ဵတာထာဵသည်ဴေပမတုိင်ဵဧရိယာ  =………ဧက 

(၂) ေ ျောင်ဵ/ ေပမာင် /ကန်                     =………ဧက 

(၃) သဘာဝေတာကျေန်                     =………ဧက 

(၄) လှည်ဵ/ လူသွာဵလမ်ဵ                     =………ဧက 

(၅) စိုက် င်ဵဧရိယာ     = (၁)- (၂+၃+၄)  =………ဧက 

 

 

 

အေွင်ဵေောငဴ်ေပါင်ဵ     = (၂န - ၄) x ေထာင်ဴမနှ် 

       …… = (၂ x…- ၄) x ၉၀ ဒီဂရ ီ

          ……..= ………… 

(……………….) 

ေတာအုပက်ကီဵ 

……………..မမို့နယ် 

(……………….) 

ဦဵစီဵအရာရိှ 

……………..မမို့နယ် 
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-၃-

 

 



 

Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone 27 

 

-၄- 

 

ေခမာင် 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်- ၄။  ပန္နက်ရိုက်ခခင်ဵ 

(က) ပန္နကရ်ိုက်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကို ေအာက်တိုဘာလ၌ စတင်ေဆာင်ရွက်ရမည် 

ပဖစ်မပီဵ နိုဝင်ဘာလကုန်တွင် အမပီဵေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

( ) ပန္နကရ်ိုက်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမစတင်မီ စိုက် င်ဵစီမဳအုပ် ျေုပ်မှုပပေပမပဳုကုိ ကကိုတင် 

ပပုစုထာဵရမည်ပဖစ်မပီဵ အဆုိပါေပမပုဳေပါ်တွင် Base line /Cross Line မျောဵကို 

တင်၍ ပန္နကရ်ိုက်မှတ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကို ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(ဂ) အပူပိုင်ဵေဒသစိမ်ဵလန်ဵစုိပပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ စဳနှုန်ဵအသစ်အရ မိုဵနည်ဵပါဵ 

သပဖင်ဴ ထုဳဵပန္နကက်ို အဓိကအသဳုဵပပုရမည်။ 

(ဃ) စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵအလုိက် ပန္နက်အကွာအေဝဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ပဖစ် 

ပါသည် - 

စဉ် စုိက်ခင်ဵအမျ ို ဵအစာဵ ပန္နက်အကွာအေဝဵ (၁)ဧကစုိက်ပင်ဦဵေရ 

၁။ ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵ ၉ ေပ x ၉ ေပ ၅၄၀ ပင် 

၂။ ေရေဝေရလဲစုိက် င်ဵ ၁၂ ေပ x ၉ ေပ(ဝက်ေ ါင်ဵထိုဵ) ၄၀၃ ပင် 

၃။ ေတာင်တန်ဵစုိက် င်ဵ ၁၂ ေပ x ၉ ေပ(ဝက်ေ ါင်ဵထိုဵ) ၄၀၃ ပင် 

၄။ အပ ာဵစုိက် င်ဵ ၆ ေပ x ၆ ေပ ၁၂၁၀ ပင် 

(င)  ေကျေဵရွာသ့ုိလွှဲ၍ ထင်ဵ၊ တုိင်၊ ေမျော ထုတ်ယူသုဳဵစွဲမပီဵ (၅) နှစ်ပပညဴ်ေကျေဵရွာသဳုဵ 

စိုက် င်ဵေဟာင်ဵမျောဵအတွင်ဵ ယ င်အပင်ငုတ်မျောဵအကကာဵ ပန္နကရ်ိုက်မှတ်ရာ 

တွင် တစ်ဧကပါဝင်ပင်မေပပာင်ဵလဲေစသည်ဴ ရိုက်မှတ်မည်ဴ ပန္နကပ်ုဳစဳ၊ Species 

Pattern ပုဳစဳအာဵ ဦဵစီဵရုဳဵ ျေုပ်သ့ုိ တင်ပပအတည်ပပု ျေက်ရယူမပီဵမှ ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

(စ) စိုက် င်ဵအတွင်ဵရှိ သဘာဝေတာကျေန်မျောဵအတွင်ဵ၌ ပန္နကရ်ိုက်မှတ်ပ င်ဵ လဳုဵဝ 

မေဆာင်ရွကရ်။ 

(ဆ) အကွက် ွဲငယ်မျောဵ၏ အကွက် ွဲဘုတ်တုိင်မျောဵ စိုက်ထူမပီဵ လတ္တီတွဒ်(Lati- 

tude)၊  ေလာင်ဂျေတီွဒ်(Longitude) မျောဵမှတ်သာဵထာဵပ င်ဵ၊ အကွက် ွဲအလိုက် 

အကွက် ွဲအမှတ်မျောဵကို ေကျောက်စီထဳုဵသတု်၍ မှတ်သာဵထာဵပ င်ဵမျောဵကို 

ပန္နကရ်ိုက်မှတ်စဉ်အ ျေနိ်ကာလ၌ ေဆာင်ရွကမ်ပီဵ ေပမပုဳမျောဵပပုစုထာဵရိှရမည်။ 
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(ဇ) ပန္နကရ်ိုက်မပီဵေနာက် ေပမပဳုနှငဴ် Line by Line ကွင်ဵနင်ဵစစ်ပ င်ဵ၊ ပယ်ကျေင်ဵ၊ 

ေကျောကသ်ာဵ၊ လျှို ေပမာင်၊ ေတာကျေန်စသည်ဴ  ျေန်လှပ်ဧရိယာ၊ လမ်ဵ၊ ေ ျောင်ဵ 

မျောဵနှင်ဴ အကွက် ွဲမျောဵကို သီဵပ ာဵအမှတ်အသာဵပပု၍ စုစုေပါင်ဵအကွက် ွဲ 

အလုိက် ပန္နကဝ်င်အေရအတွကက်ို ဦဵစီဵအရာရိှကုိယ်တိုင် ပပန်လည်စိစစ်မပီဵ 

ေပမပပင်နှင်ဴ ကိကု်ညီသည်ဴဂရပ်ေပမပုဳကကမ်ဵကိုလည်ဵ ပပုစုထာဵရိှရမည်။ 

(စျေ) ေတာင်တန်ဵေဒသမျောဵစိမ်ဵလန်ဵစိုပပည်ေရဵစုိက် င်ဵ(ေတာင်တန်ဵစိုက် င်ဵ)နှငဴ် 

ေရေဝေရလဲစုိက် င်ဵမျောဵတွင် ဝက်ေ ါင်ဵထုိဵစနစ်ပဖင်ဴ ပန္နကရ်ိုက်မှတ်ရမည် 

ပဖစ်ေသာေကကာင်ဴ ကျွေမ်ဵကျေင်သည်ဴတာဝန် ဳဝန်ထမ်ဵ (သ့ုိမဟတု်) အနည်ဵဆုဳဵ 

ပမန်မာနိုင်ငဳသစ်ေတာေကျောင်ဵဆင်ဵ ေတာအုပ်အဆင်ဴက ဦဵစီဵကကီဵကကပ်ေဆာင် 

ရွကသွ်ာဵရမည်။ 

(ည) ပန္နက်ရုိက်ပ င်ဵပပေပမပဳုကုိ Skeleton ေပမပဳုပဖင်ဴသာ စုိက် င်ဵဧက- ၁၀၀ ဧက 

ေအာက်လျှင် (၈ လက်မ= ၁ မုိင်/၁:၁၂၅၀၀) စေကဵပဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

စုိက် င်ဵဧက- ၁၀၀ ဧကနှငဴ် အထက်ပဖစ်လျှင် (၄ လက်မ = ၁ မုိင်/၁:၂၅၀၀၀) 

စေကဵပဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ (နမူနာပဳုစဳ-၇) ပါအတုိင်ဵေရဵဆဲွပပုစုရမည်။ 

(ဋ) ပန္နက်ရုိက်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ မပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ (စိမ်ဵ/စုိစုိက် င်ဵပဳုစဳ-၄)  အာဵ 

 ရုိင်၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရဳုဵတ့ုိက အဆငဴ်ဆငဴ် စိစစ်တည်ဵပဖတ်မပီဵ  

ဦဵစီဵရဳုဵ ျေ ပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵ တစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳတင်ပပရမည်။ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၄) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ပန္နက်ရိုက်ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

 ရိုင်၊ ----------------------                                                       မမို့နယ်၊ --------------------- 

၁။ စုိက် င်ဵအမှတ်                             --------------------------------------------------------- 

၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ                      --------------------------------------------------------- 

၃။  (က)စိုက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵအရမူလ ွင်ဴပပုပန္နကအ်ကွာအေဝဵ --------------၊ ဧရိယာ(ဧက)----------             

    ( )  ရုဳဵ ျေုပ်သ့ုိတင်ပပ ွင်ဴပပု ျေက်ရရှိမပီဵပန္နကအ်ကွာအေဝဵ    --------------၊ ဧရိယာ(ဧက) --------- 

၄။ ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ကာလ   (      )ရက ်

(က)စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ေန့        --------------------------------------------------------- 

( ) မပီဵစီဵသညဴ်ေန့          --------------------------------------------------------- 

၅။ အသဳုဵပပု ဲသဴညဴ်လုပ်သာဵဦဵေရေပါင်ဵ---------------------------------------------------------  

၆။ ကုန်ကျေစရိတ်                               ---------------------------------------------------------  

၇။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵမျောဵ   

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

    

၈။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက် ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

၉။ ပူဵတဲွ 

 (က) ပန္နကရ်ိုက်ပ င်ဵပပေပမပုဳ 

(၁)  ဧရိယာဧက (၁၀၀)ေအာက်အတွက်     - ၈ လက်မ = ၁ မိုင် /၁:၁၂၅၀၀ စေကဵ 

(၂)  ဧရိယာဧက (၁၀၀)နှင်ဴအထက်အတွက် - ၄ လက်မ = ၁ မိုင် /၁:၂၅၀၀၀ စေကဵ 

၁၀။ မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳမျောဵ 

 

 

ပူဵတွဲ (၄) 
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-၂- 

၁၁။  ကတိဝန် ဳ ျေက်  

အထက်ေဖာ်ပပပါ အ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် 

လက်မှတ်ေရဵထုိဵ ပါသည်-  

 

 (…………) (………….) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ် (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 

  

၁၂။ အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵကို (               )ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖငဴ် 

ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။  

 

 (…………………) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 ---------------------------  ရုိင် 

ရက်စွဲ၊ ------------------ 
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(နမူနာပုဳစဳ-၇) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ………..မမို့နယ် 

၂၀…..- ၂၀….ေဏ္ဍာနှစ် (၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ် (…./၂၀…)၊ …………စိုက်ခင်ဵအမျ ို ဵအစာဵ၊ (……)ဧက၏ 

ပန္နက်ရိုက်ခခင်ဵခပေခမပဳု 

 

 စေကဵ ၄လက်မ:၁ မိုင် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပန္နကတ်ွက ်ျေက်မှု 

ပန္နကစ်ုစုေပါင်ဵ= (လိုင်ဵကဲွအလိုက်ပန္နကေ်ပါင်ဵ ÷ လိုင်ဵကွဲအေရအတွက်) x လုိင်ဵအေရအတွကေ်ပါင်ဵ 

စဉ ် အကွက်အမှတ ် ပန္နက်အေရအတွက် ပန္နက်ရိုက်ဧရိယာ 

၁ A   

၂ B   

၃ C   

စုစုေပါင်ဵ   

 

 

 

                    ရညည်ွှန်ဵချက် 

စုိက်ခင်ဵနယ်နိမိေ် - 

သဳကကိုဵလမ်ဵ - 

Base Line - 

Cross Line - 

လှည်ဵ/လူသွာဵလမ်ဵ - 

သောဝေောကျန် - 

ေချာင်ဵ/ ေခမာင် - 

အမမဲေမ်ဵလယ်/ ယာ - 

 

(……………….) 

ေတာအုပ်ကကီဵ 

……..မမို့နယ် 

(……………….) 

ေတာအုပ ်

……………..မမို့နယ် 
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ပုဳ (၁) 

ေကျဵရာွသဳုဵစိုက်ခင်ဵ(ေခမခပန့်)၏ပန္နက်အကွာအေဝဵနှငဴ် ကျင်ဵအရယွ်အစာဵပုဳသဏ္ဍာန်အေခခခပပဳု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ကျေင်ဵနမူနာပုဳစဳ 

- Base Line/Cross Line 

ရည်ညွှန်ဵချက် 
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ပုဳ (၂) 

ေကျဵရာွသဳုဵစိုက်ခင်ဵ(ေောင်ေစာင်ဵ)၏ပန္နက်အကွာအေဝဵနှငဴ် ကျင်ဵအရယွ်အစာဵပုဳသဏ္ဍာန် အေခခခပပုဳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၄' ×၁'၆"×၁'၆") (၁'×၁'×၁') 

ကျင်ဵနမူနာပုဳစဳ 

Base Line/Cross Line 
၁'၆" 

 ရည်ညွှန်ဵချက် 
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ပုဳ (၃) 

ေရေဝေရလဲ/ ေောင်ေန်ဵစိုက်ခင်ဵမျာဵ၏ ပန္နက်အကွာအေဝဵနှငဴ် ကျင်ဵအရယွ်အစာဵပဳုသဏ္ဍာန် အေခခခပပဳု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုဳ (၄) 

အပ ာဵစုိက် င်ဵ၏ ပန္နကအ်ကွာအေဝဵနှငဴ် ကျေင်ဵအရွယ်အစာဵပဳုသဏ္ဍာန် အေပ ပပပဳု 

 

(၄' ×၁'၆"×၁'၆") (၁'×၁'×၁') 

၁'၆" 

ရည်ညွှန်ဵချက် 
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ပုဳ (၄) 

အခခာဵစုိက်ခင်ဵ၏ပန္နကအ်ကွာအေဝဵနှငဴ်ကျင်ဵအရယွ်အစာဵပဳုသဏ္ဍာန် အေခခခပပဳု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရည်ညွှန်ဵချက် 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်- ၅။  ေခမခပုခပင်ခခင်ဵ (ကျင်ဵေူဵခခင်ဵ/ ေွန်ယက်ခခင်ဵ) 

(က) ကျေင်ဵတူဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကို ေပမအစိုဓာတ်ကျေန်ရိှသည်ဴ နိုဝင်ဘာလ၌ စတင် 

ေဆာင်ရွကရ်မည်ပဖစ်မပီဵ ရာသီမပူပပင်ဵမီ ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန်တွင် အမပီဵေဆာင် 

ရွကရ်မည်။ 

( ) လုပ်သာဵပဖင်ဴ ကျေင်ဵတူဵပ င်ဵနှငဴ် စက်အင်အာဵပဖင်ဴ ကျေင်ဵတူဵပ င်ဵ နှစ်မျေ ို ဵလုဳဵ 

ေဆာင်ရွကန်ိုင်သည်။ 

(ဂ) ေပမပပန့်ဧရိယာမျောဵတွင်     ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵနှငဴ် အပ ာဵစုိက် င်ဵမျောဵအာဵ 

(၃' x ၃' x ၁') အရွယ်ကျေင်ဵမျောဵ၌ (၁' x ၁' x ၁')  ျေက်ကျေင်ဵတူဵ၍ ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။  

(ဃ) ေတာင်တန်ဵေဒသမျောဵစိမ်ဵလန်ဵစိုပပည်ေရဵစုိက် င်ဵ (ေတာင်တန်ဵစုိက် င်ဵ)၊ 

ေရေဝေရလဲစုိက် င်ဵနှင်ဴ ေကျေဵရွာသဳုဵစိုက် င်ဵ (ေတာင်ေစာင်ဵဧရိယာမျောဵ)၌ 

ကွန်တိုညီအရှည်လိုက် (၄'x၁.၅'x၁.၅')  အရွယ်ကျေင်ဵမျောဵတွင်  ျေက်ကျေင်ဵ   

(၁' x ၁' x ၁') ပါေသာကျေင်ဵရှည်မျောဵကုိ ကွန်တိုအလုိက်ေရဖမ်ဵသည်ဴစနစ်ကုိ 

တူဵရမည်။  

(င) ကျေင်ဵတူဵေပမစာမှ အေပါ်ယဳေပမဆီလွှာကုိ ကျေင်ဵ၏ဘယ်/ အေပါ်/ ေရဝင်လမ်ဵ 

(ေရဝင်ရန်ပပင်)တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကျေန်ေပမကိ ု ညာဘက်/ ေအာက်/ ေရစုန် 

(ေရတာဵ အပဖစ်)တွင်လည်ဵေကာင်ဵ သီဵပ ာဵစီပုဳထာဵရမည်။ 

(စ) စက်အင်အာဵပဖင်ဴ ကျေင်ဵတူဵပ င်ဵေဆာင်ရွကပ်ါက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အနက် 

ရရိှေရဵ၊ ကုဗေပပပညဴ်မီေရဵနှငဴ် ေရဖမ်ဵမှန်ေရဵ၊ ေပမစာလဳုဵမျောဵ လွန်စွာမကကီဵ 

ေစေရဵအတွက် စုိက် င်ဵတာဝန် ဳဝန်ထမ်ဵမျောဵက အနီဵကပ်ကကီဵကကပ်လိုက်ပါ 

ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(ဆ) ကျေင်ဵသိမ်ဵဂရပ်ေပမပဳုတွင် ပယ်ကျေင်ဵ၊  ျေန်လှပ်ဧရိယာ၊ လယ်၊ ေ ျောင်ဵ၊ ေပမာင်၊ 

ထင်ရှာဵသည်ဴ အေဆာက်အဦ၊ ေတာကျေန်ဧရိယာမျောဵနှငဴ် လမ်ဵမျောဵပါရှိက ေပမ 

ပပင်တည်ရှိမှုနှငဴ်အညီ ေဖာ်ပပရန်အပပင် ကျေင်ဵမျောဵေဖာ်ပပရာ၌ ပုဳမှန်ကျေင်ဵနှင်ဴ 

ကျေင်ဵရှည်တို့ကုိ ွဲပ ာဵ၍ တိတိကျေကျေမှတ်တမ်ဵတင်ေဖာ်ပပရမည်။ 

(ဇ) ကျေင်ဵတူဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵသည်ဴ စိုက်ကကွ်မျောဵတွင် ကျေင်ဵအရွယ်အစာဵနှငဴ် 

အေရအတွကပ်ပည်ဴမီရန် ကျေင်ဵသိမ်ဵဂရပ်ေပမပဳုပဖငဴ် ဦဵစီဵအရာရိှက(၁၀၀%) 

ကွက်ပပညဴ်၊ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵက ၄၀ % ထက်မနည်ဵ၊ ညွှန်ကကာဵ 

ေရဵမှူဵက  ၁၅ % ထက်မနည်ဵ စိုက်ကကွ်အာဵ ခ ုဳငုဳကုိယ်စာဵပပုေအာင်ပပန် 

လည်စစ်ေဆဵရမည်။ လိုအပ် ျေက်ရှိပါက ကျေင်ဵတူဵရန် သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်ဵ အ ျေနိ်မီပပင်ဆင်ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 
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(စျေ) ကျေင်ဵသိမ်ဵကွင်ဵပိတ်ေပမပဳုကုိ Skeleton ေပမပဳုပဖင်ဴသာ စုိက် င်ဵဧက- ၁၀၀ ဧက 

ေအာက်လျှင် (၈ လက်မ= ၁ မုိင်/၁:၁၂၅၀၀) စေကဵပဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

စုိက် င်ဵဧက- ၁၀၀ ဧကနှငဴ် အထက်ပဖစ်လျှင် (၄ လက်မ = ၁ မုိင်/၁:၂၅၀၀၀) 

စေကဵပဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ (နမူနာပဳုစဳ-၈)ပါအတုိင်ဵ ေရဵဆဲွ ပပုစုရမည် ။ 

(ည) ေပမပပ ပုပင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵပါက စုိက် င်ဵစီမဳအုပ် ျေုပ်မှုပပေပမပဳုကုိ(နမူနာ ပဳုစဳ-၉) 

ပါအတုိင်ဵ ပပုစုထာဵရိှရမည်။ 

(ဋ) ကျေင်ဵသိမ်ဵမှတ်တမ်ဵအာဵ မမိ ့ုနယ်ရဳုဵ၊  ရုိင်လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရဳုဵ၊ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရဳုဵတ့ုိတွင် တစ်စဳုစီ စုစည်ဵသိမ်ဵဆည်ဵထာဵရ 

မည်။ ကျေင်ဵသိမ်ဵမှတ်တမ်ဵပဳုစဳအာဵ (နမူနာပဳုစဳ-၁၀) တွင် ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

 (ဌ) ေပမပပ ပုပင်ပ င်ဵ (ကျေင်ဵတူဵပ င်ဵ/ ထွန်ယက်ပ င်ဵ) လုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် 

 ဳစာ(စိမ်ဵ/စုိစုိက် င်ဵပဳုစဳ-၅)အာဵ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေ ပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵ တစ်လ 

အတွင်ဵ အစီရင် ဳတင်ပပရမည်။ 

 

ပုဳ (၅) - ကျင်ဵေူဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵနမူနာခပပုဳစ ဳ

 (၃'x၃'x၁') +  ျေက်ကျေင်ဵ (၁'x၁'x၁') အရွယ် ကျေင်ဵနမူနာပပပုဳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၄'x၁.၅'x၁.၅')  + ချက်ကျင်ဵ (၁'x၁'x၁') အရွယ် ကျင်ဵနမူနာခပပဳု 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၅) 
အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေခမခပုခပင်ခခင်ဵ (ကျင်ဵေူဵခခင်ဵ/ေွန်ယက်ခခင်ဵ) လုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 
 ရိုင် ၊ ------------------------             မမို့နယ် ၊ ------------------------------  
၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်                            ------------------------------          
၂။  စိုက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ             ------------------------------ 
၃။ တည်ေနရာ              ------------------------------  
၄။ အကျေယ်အဝန်ဵ               ------------------------------  
၅။ ေပမမျေက်နှာပပင်အေနအထာဵ              ------------------------------  
 (က) ---------------------------------------- ဧက                         
 (  ) ---------------------------------------- ဧက                             
 ( ဂ) ---------------------------------------- ဧက                      
 (ဃ) ---------------------------------------- ဧက                      
၆။ ပန္နကအ်ကွာအေဝဵ ------------------၊ တစ်ဧကရှိကျေင်ဵေရ      ------------------------------- 
၇။ ကျေင်ဵအရွယ်အစာဵနှငဴ်အေရအတွက် 

စဉ် ကျင်ဵအရယွ်အစာဵ အေရအေွက် ဧက မှေ်ချက် 

၁     

၂     

စုစုေပါင်ဵ    

၈။   ထွန်ယက်သညဴ်စနစ်         ----------------------- အကျေယ်အဝန်ဵ --------------------- ဧက 
၉။   စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ေန့ ---------------------------------------------------------------  
၁၀။ မပီဵစီဵသညဴ်ေန့  ---------------------------------------------------------------  
၁၁။ ကုန်ကျေစရိတ်  ---------------------------------------------------------------  
၁၂။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵ 

စဉ် စဉ အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

    

    
၁၃။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက်         

---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 

      --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ပူဵတွဲ (၅) 
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-၂- 

၁၄။ ကတိဝန် ဳ ျေက် 

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵနှင်ဴ ရာနှုန်ဵပပညဴ်ေရတွကစ်စ်ေဆဵမပီဵပဖစ်ေကကာင်ဵ 

တာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထိုဵပါသည်။ 

 

 

 

 (………..) (………..) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ် (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 

  

၁၅။ အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵကို (               )ရက်ေန့တွင် (၄၀ %)ထက်မနည်ဵ သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ 

မှန်ကန်ပါသပဖငဴ် ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။  

 

 (                   ) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 ---------------------------  ရုိင် 

ရက်စွဲ။ ---------------------------- 
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(နမူနာပုဳစဳ-၈) 

၂၀…-၂၀….ေဏ္ဍာနှစ်(၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက၏ 

ကျင်ဵသိမ်ဵကွင်ဵပိေ်ေခမပဳု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(နမူနာပုဳစဳ-၉) 

 

ဧရိယာ ဧက 

စုိက် င်ဵ  

ကျေင်ဵေပျောက်  

သဘာဝေတာကျေန်  

ေ ျောင်ဵ/ေပမာင်/ေကျောက်ကုန်ဵ  

စုစုေပါင်ဵဧရိယာ  

 စဉ် အကွက်ခဲွအမှေ် ပန္နက်လိငု်ဵေပါင်ဵ ကျင်ဵေပါင်ဵ ဧက 

၁     

၂     

.     

.     

 စုစုေပါင်ဵ    

 

(……………….) 

ေတာအုပ်ကကီဵ 

……………..မမို့နယ် 

(……………….) 

ဦဵစီဵအရာရှိ 

……………..မမို့နယ် 

ရည်ညွှန်ဵချက် 
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(နမူနာပုဳစဳ-၉) 
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(နမူနာပုဳစဳ-၁၀) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

……………. ခရုိင်၊ ………….မမို့နယ် 

 

 
 

၂၀…-၂၀….ေဏ္ဍာနှစ်(၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက 

 

 

ကျင်ဵသိမ်ဵ မှေ်ေမ်ဵ  

 

 

 

 

 

၂၀….. ုနှစ်၊……..လ 
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နမူနာပဳုစဳ-၁၀ (အဆက်) 

၂၀…-၂၀….ေဏ္ဍာနှစ်(၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက၏ 

အကွက်ခွအဲလိုက် ကျင်ဵသိမ်ဵမှေ်ေမ်ဵစာရင်ဵချုပ် 

စဉ ် အကွက်ခွဲအမှေ် 
ကျင်ဵအေရအေွက် 

(ကျင်ဵ) 

၁ A  

၂ B  

၃ C  

. .  

. .  

. .  

စုစုေပါင်ဵ   

 

 

 

 

 (လက်မှတ်) (လက်မှတ်) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ် (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 
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နမူနာပဳုစဳ-၁၀ (အဆက်) 

၂၀…-၂၀….ေဏ္ဍာနှစ်(၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက၏ 

အကွက်ခွအဲလိုက် ကျင်ဵသိမ်ဵမှေ်ေမ်ဵ (အေသဵစိေ်) စာရင်ဵ 

စဉ ် အကွက်ခွအဲမှေ် လိုင်ဵနဳပါေ် ကျင်ဵအေရအေွက ် မှေ်ချက် 

၁ A ၁ ၁၆  

၂ ။ ၂ ၁၃  

၃ ။ ၃ ၁၄  

၄ ။ ၄ ၁၆  

၅ ။ ၅ ၁၆  

၆ ။ ၆ ၁၇  

၇ ။ ၇ ၂၀  

၈ ။ ၈ ၁၉  

၉ ။ ၉ ၁၇  

၁၀ ။ ၁၀ ၁၂  

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

 

 

 

(……………….) 

ေတာအုပ်ကကီဵ 

……………..မမို့နယ် 

(……………….) 

ေတာအုပ ်

……………..မမို့နယ် 
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နမူနာပဳုစဳ-၁၀ (အဆက်) 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက၊ အကွက်ခွဲအမှေ်(A) ၏ 

လိုင်ဵအလိုက် ကျင်ဵေူဵေဖာ်ောဵရှိမှု ေည်ေနရာခပေခမပဳု 

စေကဵ ၁ လက်မ=၁၂၀ ေပ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ရည်ညွှန်ဵချက် 

အကွက် ွဲနယ်နိမိတ် - 

တူဵေဖာ်သည်ဴကျေင်ဵ - (၃' x ၃' x ၁') 

တူဵမရသည်ဴကျေင်ဵ -      x x x x x x 

 

(……………….) 

ေတာအုပ်ကကီဵ 

……………..မမို့နယ် 

(……………….) 

ေတာအုပ် 

……………..မမို့နယ် 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၆။ နွာဵေချဵစုေဆာင်ဵခခင်ဵ  

(က) နွာဵေ ျေဵစုေဆာင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ နိုဝင်ဘာလမှ စတင်၍ ေဖေဖာ်ဝါရီလကုန် 

တွင် စိုက်ကကွ်ထဲသို့အေရာက်စုပုဳမပီဵ ပဖစ်ရမည်။ 

( )  စိုက်ကျေင်ဵတစ်ကျေင်ဵလျှင် အနည်ဵဆုဳဵတစ်ပပည်ထည်ဴရန်အတွက် လိုအပ်မညဴ် 

ပမာဏကိ ု အပပည်ဴအဝစုေဆာင်ဵရမည်။  

(ဂ)  နွာဵေ ျေဵထညဴ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမေဆာင်ရွကမ်ီ နွာဵေ ျေဵမျောဵအာဵ စိုက်ကကွ်ထဲသို့ 

အေရာက် ကကိုတင်စီစဉ်ထာဵရမည်ပဖစ်မပီဵ ၁၀-ေပ ပတ်လည်၊ ၁-ေပအပမငဴ်ရိှ 

ေသာ စဳကျေင်ဵမျောဵပဖင်ဴ စုေဆာင်ဵထာဵရိှရမည်။ 

(ဃ) ေဆွဵေပမဴမပီဵပဖစ်သညဴ် နွာဵေ ျေဵမှုန့်ပဖစ်ရမညဴ်အပပင် နွာဵေ ျေဵတွင် ပါဝင်သညဴ် 

ပလပ်စတစ်/  ဲမျောဵအာဵ ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵရမည်။ 

(င)  နွာဵေ ျေဵစုေဆာင်ဵမှု သတ်မှတ်ပမာဏ ပပညဴ်/ မပပညဴ်၊ အရည်အေသွဵ မီ/ မမီနှငဴ် 

စိုက်ကကွ်/ ကျေင်ဵအေရာက်ပို့မပီဵ/ မမပီဵ စီမဳေဆာင်ရွကန်ိုင်မှုကို  ရိုင်တာဝန် ဳ 

ကိယု်တိုင် ေပမပပင်ကငွ်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမပီဵေနာက်“နွာဵေ ျေဵထညဴ် ကျေင်ဵဖ့ုိ ွင်ဴ” ကုိ 

 ရိုင်မှတဆငဴ် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵသို့ အတည်ပပု ျေက်ရယူ ေဆာင် 

ရွကရ်မည်။ 

(စ) နွာဵေ ျေဵစုေဆာင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ တုိဵတက်မှုအစီရင် ဳစာအာဵ လုပ်ငန်ဵစတင် 

သည်ဴအ ျေနိ်မှစ၍ မပီဵစီဵ ျေန်ိအထိ အပတ်စဉ်(ကကာသပေတဵေန့)တွင် တိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵမှ တဆင်ဴ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေုပ်သ့ုိ တင်ပပအစီရင် ဳရမည်။ 

ပုဳ (၆) ၁၀ - ေပ ပေ်လည်၊ ၁ - ေပ အခမငဴ်ရိှေသာစဳကျင်ဵခဖင်ဴ နွာဵေချဵစုေဆာင်ဵောဵရှိခခင်ဵ 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၇။ နွာဵေချဵေည်ဴခခင်ဵ  

(က) နွာဵေ ျေဵထည်ဴပ င်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ “နွာဵေ ျေဵထညဴ် ကျေင်ဵဖို့ ွငဴ်” ကုိ  ရိုင်မှ တဆငဴ် 

သက်ဆိုင်ရာ တုိင်ဵေဒသကကီဵသို့ အတည်ပပု ျေက်ရယူမပီဵမှသာ စတင်ရမည် 

ပဖစ်မပီဵ မတ်လကုန်တွင်အမပီဵ ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

( ) နွာဵေ ျေဵထည်ဴရာတွင်  ျေက်ကျေင်ဵထဲ နွာဵေ ျေဵဦဵစွာထညဴ်ပါက စုိက်ပင်အပမစ် 

နှင်ဴ ေဝဵကွာသွာဵနိုင်ပ င်ဵ၊ မိုဵရွာသွန်ဵပါကေရနှင်ဴေမျောပါ(Leaching)ပဖစ်၍ 

ဆုဳဵရှုဳဵမှုပဖစ်နိုင်ပ င်ဵတို့ေကကာင်ဴ ဦဵစွာပထမ ျေက်ကျေင်ဵအတွင်ဵသ့ုိ ကျေင်ဵတူဵစဉ် 

ကကျေင်ဵ၏ အေပါ်ဘက်၌ပဳုထာဵေသာ အေပါ်ယဳေပမသာဵ (Top Soil)ပဖငဴ် 

ဦဵစွာဖို့ရမည်။ 

(ဂ) ထို့ေနာက်နွာဵေ ျေဵအာဵ စိုက်ကျေင်ဵတစ်ကျေင်ဵလျှင် Top Soil အေပါ်၌ အနည်ဵ 

ဆုဳဵတစ်ပပည်ထည်ဴရမည်။ 

(ဃ) စိုက်ပျေ ို ဵပင်အေပ အနီဵ ကျေေရာက်ေအာင်ထည်ဴေစေရဵ အေလဵေပဵကကီဵကကပ်ရန် 

စိုက် င်ဵဝန်ထမ်ဵမျောဵအေနပဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵမစတင်မီ လုပ်သာဵမျောဵအာဵ နမူနာ 

လုပ်ပပရန် လုိအပ်ပါသည်။ ပုဳ (၇) တွင် နွာဵေ ျေဵထည်ဴပုဳနည်ဵစနစ်အာဵ ေဖာ်ပပ 

ထာဵပါသည်။ 

(င) နွာဵေ ျေဵထည်ဴပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ (စိမ်ဵ/စုိစုိက် င်ဵပဳုစဳ-၆) 

အာဵ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေ ပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွကမ်ပီဵတစ်လအတွင်ဵအစီရင် ဳ တင်ပပရ 

မည်။ 

ပုဳ (၇) - နွာဵေချဵေညဴ်ပုဳနည်ဵစနစ် 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

နွာဵေ ျေဵ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၆) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

နွာဵေချဵေညဴ်ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

 ရိုင်၊ ------------------                                                                  မမို့နယ်၊ ------------------- 

၁။ စိုက် င်ဵအမှတ် --------------------------------၊ တည်ေနရာ ------------------------------- 

၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ ---------------------------------------------------------------------- 

၃။ တူဵေဖါ်ထာဵသညဴ်ကျေင်ဵေပါင်ဵ----------------------------------------- ကျေင်ဵ 

    (က) အရွယ်အစာဵ  (၁)------------------၊ အေရအတွက်---------------- ကျေင်ဵ 

  (၂)------------------၊ အေရအတွက်----------------  ကျေင်ဵ 

၄။ နွာဵေ ျေဵထညဴ်ပ င်ဵ 

    (က) ကျေင်ဵ(၁)ကျေင်ဵ၌ ထညဴ်သညဴ်ပမာဏ -------------------------------- ပပည် 

    ( )  နွာဵေ ျေဵထညဴ်သညဴ်ကျေင်ဵေပါင်ဵ         -------------------------------- ကျေင်ဵ 

    (ဂ)  စုစုေပါင်ဵထညဴ် ဲဴသညဴ်နွာဵေ ျေဵေပါင်ဵ --------------------------------  တင်ဵ 

၅။ ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ကာလ- (             ) ရက်ေန့မှ (           ) ရက်ေန့ထိ (       ) ရက ်

၆။ အသဳုဵပပု ဲသဴညဴ်လုပ်သာဵဦဵေရေပါင်ဵ --------------------------------------------------------  

၇။ ကုန်ကျေစရိတ်                                -------------------------------------------------------- 

၈။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵမျောဵ   

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

    

၉။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက် ---------------------------------------------------------------------    

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ပူဵတွဲ (၆) 
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-၂- 

၁၀။ ကတိဝန် ဳ ျေက်  

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

ပါသည်-  

 

 

       (………….)  (………….) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ် (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

   စုိက် င်ဵအမှတ်---------------- 

 

၁၁။ အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵကို (                 )ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖငဴ် 

ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။  

 

 

  

 (                ) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 ------------------- ရိုင်  

         

ရက်စွဲ၊ -----------------  
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၈။ ကျင်ဵဖို့ခခင်ဵ 

(က) ကျေင်ဵဖိုပ့ င်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ “နွာဵေ ျေဵထညဴ် ကျေင်ဵဖို့ ွင်ဴ” ကုိ  ရိုင်မှ တဆငဴ် 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵသို့ အတည်ပပု ျေက်ရယူမပီဵမှသာ စတင်ရမည်ပဖစ် 

မပီဵ မတ်လကုန်တွင် အမပီဵေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

( ) လုပ်ငန်ဵစဉ် (၇)ပါအတိုင်ဵ ကျေင်ဵတူဵစဉ်က ကျေင်ဵ၏အေပါ်ဘက်တွင် ပုဳထာဵ 

ေသာအေပါ်ယဳေပမသာဵ(Top Soil)ပဖငဴ်  ျေက်ကျေင်ဵတည်ဴတည်ဴ၌ ဦဵစွာဖို့မပီဵ 

၎င်ဵအေပါ်၌ နွာဵေ ျေဵအနည်ဵဆဳုဵတစ်ပပည်ကုိ(Top Soil)နှငဴ်ေရာ၍ ထည်ဴရ 

မည်။  

(ဂ) ကျေင်ဵအတွင်ဵ ပပန်ဖို့ေသာေပမမျောဵကို ေကာင်ဵစွာေ ျေမွမပီဵမှ ပပန်ဖို့ရမည။် 

(ဃ) ကျေင်ဵကို မည်သညဴ်နည်ဵ နှင်ဴမျှ အပပညဴ်မဖို့ရ၊  ျေက်ကျေင်ဵေနရာတွင် ေမာက်မပီဵ 

ေဘဵနှစ်ဖက် ေလျောဴဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (ကျေင်ဵကို အပပညဴ်ဖိုပ့ါက စီဵဝင်လာ 

ေသာေရမျောဵ ထိန်ဵမထာဵနုိင်သပဖင်ဴ မိုဵေရနှင်ဴ အစုိဓါတ်ဆုဳဵရှုဳဵမှုရှိနိုင်သပဖငဴ် 

အထူဵသတိပပုရန် လိုအပ်ပါသည်။) ကျေင်ဵဖ့ုိမပီဵပါက သစ်ပင်စိုက်မည်ဴေနရာ 

( ျေက်ကျေင်ဵအေပါ်တည်ဴတည်ဴထိပ်) တွင် ကျေင်ဵထိပ်ဖွငဴ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင် 

ရွကထ်ာဵရမည်။ 

(င) မည်သညဴ်နည်ဵ နှင်ဴမျှ ေအာက် ဳေပမသာဵ(Sub-Soil)မျောဵကုိ  ျေက်ကျေင်ဵအတွင်ဵ 

သ့ုိ မဖို့ရပါ။ ေပမဆီလွှာ မလဳုေလာက်ပါက ကျေင်ဵအေပါ်ပုိင်ဵမှယူ၍ ဖို့နိုင်ပါ 

သည်။ ကျေင်ဵအတွင်ဵကျေန်ရှိေနရာမျောဵကို(Sub-Soil)ဖို့ရာတွင်လည်ဵ ကျေင်ဵ၏ 

ေအာက်ဖက်မှ ေရတာဵစနစ်မပျေကရ်န်လိုအပ်ပါသည်။ ပုဳ(၈)တွင် ကျေင်ဵဖို့ပ င်ဵ 

နမူနာပပပဳုစဳကို ေဖာ်ပပထာဵပါသည်။ 

(စ) ကျေင်ဵဖို့မပီဵပါက ကျေင်ဵပတ်ဝန်ဵကျေင်ရှိ ကျေန်ေပမမျောဵကုိ ကျေင်ဵ၏ အနိမဴ်ဘက် 

တွင် ေရကာအပဖစ် စုပုဳေပဵရန် မပဖစ်မေနေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(ဆ) စက်ပဖင်ဴကျေင်ဵတူဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက ်ဲဴသညဴ်မမို့နယ်မျောဵတွင်ကျေင်ဵဖို့ပ င်ဵ 

လုပ်ငန်ဵအာဵ ေရဖမ်ဵ/ ေရဝင်နိုင်မှုရှိေစေရဵ၊ ဌာနညွှန်ကကာဵ ျေက်နှငဴ ် အညီ 

ေဆာင်ရွကန်ိုင်ေရဵတ့ုိအတွက် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/  ရိုင်/ မမို့နယ်တာဝန် ဳမျောဵက 

အဆင်ဴဆင်ဴကကီဵကကပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

(ဇ) စက်ပဖင်ဴကျေင်ဵတူဵပ င်ဵေဆာင်ရွကသ်ည်ဴ မမို့နယ်မျောဵသည် ကျေင်ဵအရွယ်အစာဵ 

ပပည်ဴမေီကျော်လွန်မှုမျောဵပပာဵသပဖင်ဴ ပပန်ဖို့ေပမ (Sub-Soil) မျောဵမှာ တူဵသည်ဴ 

ကျေင်ဵအရွယ်အစာဵထက် အ ျေ ို ဵအစာဵမေလျောဴနည်ဵေစေရဵ အထူဵသတိပပုရ 

မည်။ သ့ုိမဟတု်က ေရဝပ်မပီဵ ေနအပူေကကာငဴ် စုိက်ပင်မျောဵေရပူဒဏ်ရ၍ေသနိုင် 

ပါသည်။ ေကျောက်တုဳဵမျောဵ မဖယ်ရှာဵဘဲ ကျေင်ဵဖို့ပ င်ဵမပပုရ။ 

(စျေ) ကျေင်ဵဖိုပ့ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ (စိမ်ဵ/စုိစုိက် င်ဵပဳုစဳ-၇)  အာဵ 

ဦဵစီဵရဳုဵ ျေ ပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵ တစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳတင်ပပရမည်။ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၇) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ကျင်ဵဖို့ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

 ရိုင်၊ ------------------                                                                   မမို့နယ်၊ -----------------

၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်     ----------------------------၊ တည်ေနရာ-------------------------------  

၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ ----------------------------------- ----------------------------------- 

၃။ ပန္နကအ်ကွာအေဝဵ   (၁) -----------------------၊ ဧရိယာ(ဧက)  -------------------

  

  (၂) -----------------------၊ ဧရိယာ(ဧက)  -------------------

  

၄။ ေပမဖို့မပီဵကျေင်ဵေပါင်ဵ  ---------------------------- ကျေင်ဵ 

(က) အရွယ်အစာဵ  (၁) ------------------၊ အေရအတွက်--------------------- ကျေင်ဵ 

(၂)   ------------------၊ အေရအတွက-်-------------------- ကျေင်ဵ 

၅။ ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ကာလ (                  ) ရက်ေန့မှ (                ) ရက်ေန့ထိ (        )ရက ်

၆။ အသဳုဵပပု ဲသဴညဴ်လုပ်သာဵဦဵေရေပါင်ဵ -------------------------------------------------------- 

၇။ ကုန်ကျေစရိတ်                                --------------------------------------------------------  

၈။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵမျောဵ   

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

    

 ၉။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက်---------------------------------------------------------------------    

            ---------------------------------------------------------------------------------------- 

           ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ပူဵတွဲ (၇) 
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-၂- 

၁၀။ ကတိဝန် ဳ ျေက်  

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

ပါသည်။  

 

 

 (လက်မှတ်)    (လက်မှတ်) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ      ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ်               (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 

၁၁။ အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵကို (            ) ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖငဴ် 

ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။  

 

 

     (လက်မှတ်) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရ:မှူဵ 

 --------------------------- ရိုင် 

 

ရက်စွဲ၊ ------------------ 
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ပုဳ (၈) - ကျင်ဵဖို့ခခင်ဵနမူနာခပပုဳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ကျေင်ဵဖို့ရာတွင်ေပမကို ေရပပင်ညီ (သ့ုိမဟတု်) ေရပပင်ညီထက်နိမဴ်လျေက် ျေ ို ငဴ် ွက်အေနအထာဵ ပဖစ်ေအာင် 

မလုပ်ရပါ။ ကျေင်ဵအတွင်ဵ ေရဝပ်၍ စုိက်ပင်ေသနိုင်ပါသည်။) 

ေရခပင်ညီ (Horizontal) ေရခပင်ညီ (Horizontal) 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၉။ ပျ ို ဵေောင်ခခင်ဵ 

(က) ဌာနက ေရဵသာဵပပုစုထုတ်ေဝမပီဵပဖစ်ေသာ အပူပုိင်ဵေဒသသစ်ေတာပျေ ို ဵဥယျောဉ် 

 တည်ေထာင်ပ င်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵ (Standard Operating 

Procedures for Forest Nursery Establishment in Dry Zone)       

အတုိင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴလိုက်ကို စနစ်တကျေစီမဳလုပ်ကိုင်၍ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

( ) ပျေ ို ဵေထာင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵတိုဵတက်မှုအစီရင် ဳစာအာဵ အပုိဒ်(က)ပါ လုပ်ထဳုဵ 

လုပ်နည်ဵမျောဵစာအုပ်၏ ေနာက်ဆက်တွဲတွင်ပါရှိသည်ဴပုဳစဳမျောဵနှငဴ် အညီ သတ် 

မှတ်ကာလမျောဵအတုိင်ဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရဳုဵမှတဆင်ဴ ဦဵစီဵရုဳဵ ျေုပ်သ့ုိ အ ျေနိ်မီ 

တင်ပပရမည်။ 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၁၀။ စိုက်ပျ ို ဵခခင်ဵ 

(က) မိုဵဦဵကာလ (ေမလ) (သ့ုိမဟတု်) မုန်တုိင်ဵမိုဵမျောဵ ရွာသွန်ဵမပီဵ ေပမ ျေစိုက်ပျေ ို ဵ 

ရန် လဳုေလာက်ေသာေပမအစိုဓာတ်ရရှိ ျေနိ်တွင် ပျေ ို ဵသက်ကာလအနည်ဵဆုဳဵ (၆) 

လ၊ ပျေ ို ဵပင်အပမင်ဴ (၁၈-လက်မ)နှငဴ ်လုဳဵပတ်မှာ ပင်စည်၏  "Collar" အထက် 

၌  ဲတဳလုဳဵ န့်ရှ၍ိ Hardening process ေဆာင်ရွကမ်ပီဵပျေ ို ဵပင်မျောဵပဖင်ဴ 

စိုက်ပျေ ို ဵရမည်ပဖစ်မပီဵ ဇွန်လကုန်တွင် အမပီဵေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

( ) ပျေ ို ဵဥယျောဉ်နှင်ဴ စိုက် င်ဵအလှမ်ဵေဝဵပါက ပထမမုိဵအမီစုိက်ပျေ ို ဵနိုင်ရန် ပျေ ို ဵပင် 

မျောဵကိ ု စုိက် င်ဵအတွင်ဵ/ အနီဵဆဳုဵ ေရရရိှနိုင်သည်ဴေနရာသ့ုိ ကကိုတင်သယ်ယူ 

ပပုစုထာဵရမည်။ 

(ဂ) ပထမမုိဵအမီအမပီဵစိုက်ပျေ ို ဵနိုင်ရန် ဝန်ထမ်ဵ/ လုပ်သာဵ ကကိုတင်စုဖွဲ့၍ စုိက် င်ဵ 

စ န်ဵတွင် အဆင်သင်ဴ ေစာငဴ်ဆိုင်ဵမပီဵ စိုက်ကကွ်တာဝန်ကျေဝန်ထမ်ဵမျောဵက 

မိုဵေလဝသ အေပ အေန၊ သတင်ဵအ ျေက်အလက်မျောဵအာဵ စဉ်ဆက်မပပတ် 

ေလဴလာ၍ မိမိေဒသ၏ လစဉ်၊ အပတ်စဉ်မိုဵေလဝသ န့်မှန်ဵ ျေက်မျောဵကို 

အမမဲမပပတ်ေလဴလာ ထာဵရှိရမည်။ 

(ဃ) မိုဵ (၂) ကကိမ်၊ (၃) ကကိမ် န့် ေကာင်ဵစွာရွာသွန်ဵမပီဵ သာမန်ေပမတွင် ေပမအနက် 

(၄″- ၆″)  န့်၊ ထွန်ယက်ေပမတွင် ေပမအနက် (၆″-၈″)  န့်အထိ အစုိဓာတ ်

ရရိှမပီ ဆိုပါက စတင်စိုက်ပျေ ို ဵနိုင်သည်။ 

(င) စိုက်ပျေ ို ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ စတင်မေဆာင်ရွကမ်ီ ကျွေမ်ဵကျေင်သည်ဴဝန်ထမ်ဵမျောဵက 

လုပ်သာဵမျောဵကို စုစည်ဵ၍ ပျေ ို ဵအိတ်မျောဵ ကိငု်တွယ်သယ်ယူမှု၊ ပလပစ်တစ် 

မျောဵ ွာ၍ စုိက်ရန်၊ အိတ် ွာသညဴ်အ ါ ေပမလုဳဵမကဲွရန်တို့ကုိ သင်ကကာဵေပဵ 

ထာဵရမည်။ 

(စ) မစိုက်ပျေ ို ဵမီ လုပ်သာဵအင်အာဵကို သင်ဴေလျော်သလို ွဲမပီဵ ကျေင်ဵထိပ်ဖွင်ဴပ င်ဵ၊ 

ကျေင်ဵမျောဵသ့ုိ ပျေ ို ဵအိတ်မျောဵေနရာ ျေထာဵပ င်ဵနှင်ဴ သစ်ပင်စုိက်ပျေ ို ဵပ င်ဵ တို့ကုိ 

အစီအစဉ်တကျေ ေဆာင်ရွကစ်ိုက်ပျေ ို ဵရန် ပဖစ်ပါသည်။ 

(ဆ) မိုဵေရအစုိဓာတ် လဳုေလာက်စွာရရှိမပီဵေနာက် (၅)ရက ် (သ့ုိ) (၇)ရက်အတွင်ဵ 

အမပီဵစိုက်ပျေ ို ဵရန် လူအင်အာဵလုဳေလာက်စွာသဳုဵ၍ စိုက်ပျေ ို ဵရန် ပဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) ပျေ ို ဵပင်မျောဵကို ထိပ်ဖွင်ဴထာဵေသာကျေင်ဵအတွင်ဵ ေပမသို့ ျေစိုက်သညဴ်အ ါ တညဴ် 

မတ်စွာစိုကပ်ျေ ို ဵမပီဵ စိုက်ပျေ ို ဵပင်၏ အပင်ေပ ရင်ဵရှိေပမအာဵ သိပ်သည်ဵ 

compact ပဖစ်ေအာင် ဖိသိပ်ေပဵရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

(စျေ) ပျေ ို ဵအိတ်မျောဵအာဵ ေပမ ျေမစုိက်ပျေ ို ဵမီ ေရအဝေလာင်ဵထာဵရမည်။ 
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(ည) မိုဵရွာသွန်ဵေနစဉ် သစ်ပင်စုိက်ပျေ ို ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကို ကွင်ဵအနှဳ့လုိက်လဳစစ်ေဆဵ 

မပီဵ ပပုပပင်ေပဵသင်ဴသည်မျောဵကို ဆက်တိုက်ေဆာင်ရွကပ်ါက ေသပင်ဖာေထဵ 

ရန်လိုအပ်မှု နည်ဵပါဵမပီဵ ေအာင်ပမင်ေသာစိုက် င်ဵအပဖစ် တည်ေထာင်နုိင်မည် 

ပဖစ်၍ ပပန်လည်စစ်ေဆဵပ င်ဵကိစ္စကို အေလဵထာဵေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(ဋ) အပူပိုင်ဵေဒသသည် မိုဵရွာသွန်ဵမှုလွန်စွာနည်ဵပါဵသပဖငဴ် မိုဵဦဵကာလ ပထမဆဳုဵ 

ရွာသွန်ဵသညဴ်မိုဵေရ၏ အစိုဓာတ်ရရှိမညဴ် အ ွင်ဴအေရဵကုိ လက်လွှတ်ဆဳုဵရှုဳဵ 

မ ပဳ ဲအ ျေနိ်တိုတုိအတွင်ဵ စိုက်ပျေ ို ဵမပီဵစီဵနိုင်ေအာင် အထူဵသတိပပုရမည်။ 

(ဌ) သစ်ပင်စုိက်ပျေ ို ဵ ျေနိ်နှငဴ် ပပုစုထိန်ဵသိမ်ဵပ င်ဵကာလ (ေမ-ကသဂုတ်လ) အတွင်ဵ 

စိုက် င်ဵတာဝန်ကျေဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵ အထူဵအေရဵကကီဵကိစ္စရပ်မှ လဲွ၍ ွငဴ်မ 

ေပဵရ။ 

(ဍ)  စုိက်ပျေ ို ဵ ျေနိ်တွင် စိုက် င်ဵတာဝန်ကျေဝန်ထမ်ဵမျောဵ စုိက်ကကွ်အတွင်ဵ စ န်ဵ ျေ 

၍ အမမဲေနထုိင်ရမည်။ 

(ဎ)  စုိက်ပျေ ို ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵတွင် ကကုေဳတွ့ရတတ်ေသာ ေအာက်ပါအ က်အ ဲမျောဵကို 

ကကိုတင်သိရှိမပီဵ သတိပပုရန် လိုအပ်သည် - 

(၁) စိုက်ကကွ်အတွင်ဵ ပျေ ို ဵပင်မျောဵကကိုတင်သယ်ယူထာဵပါက စိုက်ပျေ ို ဵ ျေနိ်    

မတိုင်မီ (မိုဵပပတ်ကာလ) ေရေလာင်ဵရပ င်ဵ၊ 

(၂) မိုဵေရ ျေနိ်၊ေပမအစုိဓာတ်၊လုပ်သာဵရရိှပ င်ဵ  ျေနိ်ကိုကမ်ှု လဲွေ ျော်တတ်ပ င်ဵ၊ 

(၃) ေပမမျေက်နှာသွင်ပပင်၊လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်မှုနှင်ဴ ရာသီဥတုအေပ အေနအရ 

 န့်မှန်ဵထာဵသေလာက် အလုပ်မပီဵေပမာကမ်ှု မရိှပ င်ဵ၊ 

(၄) ေတာင်သူလုပ်ငန်ဵ ွင်နှင်ဴ တိုက်ဆိုင်သပဖင်ဴ လုပ်သာဵလုဳေလာက်စွာရရှိနိုင် 

ရန်  က် ဲပ င်ဵ၊ 

(ဏ) စိုက်ပျေ ို ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ (စိမ်ဵ/စုိစုိက် င်ဵပဳုစဳ-၉) အာဵ 

ဦဵစီဵရဳုဵ ျေ ပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵ တစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳတင်ပပ ရမည်။ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၉) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

စိုက်ပျ ို ဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

 

 ရိုင် ၊ -------------------------                 မမို့နယ် ၊ ------------------------------------  

၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်       ------------------------------------------------------------  

၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ      ------------------------------------------------------------ 

၃။ စိုက် င်ဵတည်ေနရာ      ------------------------------------------------------------  

၄။ အကျေယ်အဝန်ဵ                     ------------------------------------------------------------   

၅။ စိုက်ပျေ ို ဵသညဴ်စနစ်        

 (က) ကျေင်ဵစနစ် -----------   ၊ ဧက-------- ပင်ေရ--------------  

 (  ) ထွန်ယက်စနစ်  ------------ ၊ ဧက-------- ပင်ေရ--------------                 

၆။ ပန္နကအ်ကွာအေဝဵနှငဴ်တစ်ဧကအပင်ေရ ----------------- ၊    ---------------       

၇။ စုိက်ပျေ ို ဵသညဴ်သစ်မျေ ို ဵ  

စဉ ် သစ်မျ ို ဵ ဧက ပင်ေရ 

၁    

၂    

စုစုေပါင်ဵ   

၈။ စိုက်ပျေ ို ဵသညဴ်ပျေ ို ဵပင်နှင်ဴပျေ ို ဵပင်အရွယ်အစာဵ 

စဉ် သစ်မျ ို ဵ အရယွ်အစာဵ မှေ်ချက် 

၁    

၂    

၉။   စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ကာလ           ------------------------------------------------------  

၁၀။ မပီဵစီဵသညဴ်ကာလ                ------------------------------------------------------  

၁၁။ ကုန်ကျေစရိတ်                 ------------------------------------------------------        

၁၂။ မိုဵေရ ျေနိ်ရရိှမှု 

 (က) မစိုက်ပျေ ို ဵမီရရှိမှု                       ------------------------------------------------------ 

 ( )  စိုက်ပျေ ို ဵသည်ဴကာလအတွင်ဵရရိှမှု ------------------------------------------------------

  

၁၃။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵ 

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

ပူဵတွဲ (၉) 
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-၂- 

၁၄။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက် 

      ----------------------------------------------------------------------------------------                       

      ----------------------------------------------------------------------------------------        

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၅။ ကတိဝန် ဳ ျေက် 

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

ပါသည်။ 

 

 

 (………..)    (………….) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ      ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ်                (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 

၁၆။ အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵကို (            ) ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖင်ဴ 

ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။  

 

 

     (လက်မှတ်) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 --------------------------- ရိုင် 

 

ရက်စွဲ၊ ------------------ 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၁၁။ ေသပင်ဖာေေဵခခင်ဵ 

(က) သစ်ပင်စုိက်မပီဵ (၃ - ၄)ပတ်အကကာတွင် ေသဆုဳဵေသာအပင်နှင်ဴ အနာအဆာ 

ပါေသာအပင်မျောဵမှာ အရွကမ်ျောဵေပ ာကေ်သွ့ ၍ ရှင်သန်ေသာအပင်မျောဵမှာ 

အပမစ်စွဲမပီဵရွကန်ုမျောဵစတင်ထွကေ်ပါ်ေနသည်ကို  ွဲပ ာဵသိပမင်နုိင်မပီပဖစ်သပဖင်ဴ 

ေသပင်ဖာေထဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကို ေဆာင်ရွကရ်န်ဟုညွှန်ကကာဵထာဵေသာ်လည်ဵ  

လုပ်ငန်ဵကာလပဖစ်သည်ဴ ဇွန်လမှ ဨဂုတ်လအတွင်ဵ မိုဵအစုိဓာတ်ရရိှမှုနှင်ဴ နှိုင်ဵ 

 ျေနိ် ေဆာင်ရွကပ်ါက ဖာေထဵပင်မျောဵ ရှင်သန်ေအာင်ပမင်မှု ပိုမိုေကာင်ဵမွန်နိုင် 

သည်။  

( ) ကျေင်ဵသိမ်ဵမှတ်တမ်ဵကိအုေပ  ဳ၍ သစ်ပင်စုိက်ပျေ ို ဵမပီဵေနာက် အကွက်အလုိက်၊ 

ကျေင်ဵလုိင်ဵမျောဵအလုိက် အနာအဆာပဖစ်ေသာအပင်မျောဵ၊လုဳဵဝေသေကကပျေကစ်ီဵ 

သွာဵသညဴ်အပင်မျောဵကုိ ဝန်ထမ်ဵနှငဴ် ကျွေမ်ဵကျေင်လုပ်သာဵမျောဵပူဵေပါင်ဵ၍ စနစ် 

တကျေစစ်ေဆဵမပီဵ ေသပင်၊ နာပင်ေတွ့ရိှရသည်ဴေနရာမျောဵတွင် အမှတ်အသာဵ 

ပပုလုပ်ရမည်။ 

(ဂ) အမှတ်အသာဵပပုလုပ်ေပဵပ င်ဵပဖငဴ် ေသပင်ဖာေထဵရမညဴ်ေနရာ (သ့ုိမဟတု်) 

စိုက်ကျေင်ဵမျောဵကို ဝန်ထမ်ဵ၊ လုပ်သာဵမျောဵက အလွယ်တကူေတွ့ရှိသိပမင်နိုင်မပီဵ 

ေသပင်ဖာေထဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကို ေနရာလပ်မကျေန်ေအာင် ပိုကစ်ိပ်တုိက်လုပ် 

ေဆာင်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ 

 (ဃ) ေသပင်ဖာေထဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵသည် စိုက်ပျေ ို ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကဲသ့ုိဴ အေရဵ 

ကကီဵေသာလုပ်ငန်ဵပဖစ်၍ မိုဵရွာရက်မျောဵအတွင်ဵ ဖာေထဵစုိက်ပျေ ို ဵပ င်ဵကုိ 

(၁)ပင်ေသ(၁)ပင်ဖာစနစ်ပဖငဴ်စနစ်တကျေ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(င) ဖာေထဵရာ၌ ဖာေထဵရန်ရည်ရွယ်၍ သီဵပ ာဵေဘာင်ပဖငဴ် ပပုစုပျေ ို ဵေထာင်ထာဵ 

သညဴ်အပိုေဆာင်ဵ(၂၅%)မ ှ သက်တမ်ဵတူပျေ ို ဵပင်မျောဵပဖင်ဴ ပပန်လည်ဖာေထဵရ 

မည်။ (ေရွဵကျေန်ပင် လုဳဵဝမသုဳဵရ။) 

(စ) ဖာေထဵရန်လျောထာဵ ျေက်အတိုင်ဵ စိုက်ပျေ ို ဵသည်ဴနှစ်(ပထမနှစ်) ၁၀ %၊ စိုက်ပျေ ို ဵ 

မပီဵေနာက်နှစ်(ဒုတိယနှစ်) ၁၀ % နှငဴ် (တတိယနှစ်) ၅ % အတိအကျေ 

ဖာေထဵရန် မဟုတ်ပါ။ ၎င်ဵပမာဏထက် မျောဵပ င်ဵ/နည်ဵပ င်ဵမျောဵ ပဖစ်ေပါ် 

နိုင်သပဖင်ဴ စနစ်တကျေ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမပီဵ အမှန်တကယ် ဖာေထဵရမည်ဴ 

ပမာဏ အတုိင်ဵ ဖာေထဵေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

 (ဆ) ဒုတိယနှစ် (၁၀%) နှငဴ်တတိယနှစ် (၅%) ဖာေထဵပ င်ဵအတွက် မူလစိုက်ကျေင်ဵ 

အတွင်ဵ(၁)ေပပတ်လည်ကျေင်ဵပပန်ေဖာ်၍ နွာဵေ ျေဵအနည်ဵဆုဳဵ(၁)ပပည်စီထည်ဴ 

မပီဵ ေအာင်လုဳသန်စွမ်ဵသညဴ် ပျေ ို ဵပင်မျောဵပဖငဴ် ပပန်လည်ဖာေထဵစုိက်ပျေ ို ဵပ င်ဵ 

ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 
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(ဇ) ေသပင်ဖာေထဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵပါက အကွက် ွဲအလိုက် ဖာေထဵရသည်ဴ 

သစ်မျေ ို ဵ၊ အေရအတွက၊် တည်ေနရာမျောဵကိ ုမှတ်တမ်ဵပပုစုထာဵမပီဵ ေပမပုဳေပါ်၌ 

လည်ဵ ေဖာ်ပပထာဵရမည်။ 

(စျေ) ေသပင်ဖာေထဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ(စိမ်ဵ/စုိ စုိက် င်ဵပဳုစဳ-၁၀) 

အာဵ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေ ပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵ တစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳတင်ပပ 

ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုဳ(၉) - မူလစိုက်ကျင်ဵအေွင်ဵ (၁)ေပ ပေ်လည်ကျင်ဵခပန်ေဖာ်၍ ေသပင်ဖာေေဵခခင်ဵ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၁၀) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေသပင်ဖာေေဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

 

 ရိုင်၊------------------------   မမို့နယ်၊ ----------------------------- 

၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်   ------------------------------------------------------  

၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ  ------------------------------------------------------  

၃။ စိုက် င်ဵတည်ေနရာ  ------------------------------------------------------  

၄။ စိုက် င်ဵဧရိယာ(ဧက)  ------------------------------------------------------  

၅။ ပန္နကအ်ကွာအေဝဵ  ------------------------------------------------------  

၆။ စိုက်ပျေ ို ဵပင်ေပါင်ဵ   ------------------------------------------------------  

၇။ ဖာေထဵပင်ေပါင်ဵ   ------------------------------------------------------ 

၈။ ဖာေထဵသညဴ်သစ်မျေ ို ဵ                      

စဉ ် သစ်မျ ို ဵ အေရအေွက် မှေ်ချက် 

၁    

၂    

စုစုေပါင်ဵ   

၉။   စတင်ဖာေထဵသညဴ်ေန့  -----------------------------------------------------  

၁၀။ မပီဵစီဵသညဴ်ေန့   -----------------------------------------------------  

၁၁။ ကုန်ကျေစရိတ်   -----------------------------------------------------  

၁၂။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵ 

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

    

 

 

ပူဵတွဲ (၁၀) 
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၁၃။  အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက်                   

        --------------------------------------------------------------------------------------   

        --------------------------------------------------------------------------------------  

        --------------------------------------------------------------------------------------  

၁၄။ ကတိဝန် ဳ ျေက် 

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

ပါသည်။ 

 

  

 

     (……….)    (…………) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ      ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ်                 (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 

၁၅။ အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵကို (            ) ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖင်ဴ 

ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။  

 

 

     (လက်မှတ်) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 --------------------------- ရိုင် 

 

ရက်စွဲ၊ ------------------ 

 



 

Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone 64 

 

လုပ်ငန်ဵစဉ်-၁၂။ ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵခခင်ဵ 

(က) ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ ေသပင်ဖာေထဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အတူ 

ပထမအကကိမ်အာဵ ဇွန်-ဇူလိုင်လမျောဵအတွင်ဵ စိုက်ပင်မျောဵအပမစ်စဲွ ျေနိ် 

ေနာက်ပိုင်ဵ(၃-၄) ပတ်အကကာတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဒုတိယအကကိမ်အာဵ 

စက်တင်ဘာလ အတွင်ဵ လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

( ) တစ်ကကိမ်နှငဴ် တစ်ကကိမ်ကကာဵ၌ အနည်ဵဆုဳဵတစ်လပ ာဵ၍ ေဆာင်ရွကရ်န်နှငဴ် 

ပထမအကကိမ်နှင်ဴ ဒုတိယအကကိမ်အာဵ ေရာ၍ မပပုလုပ်ရ။ 

(ဂ) စိုက် င်ဵတည်ေထာင်သညဴ် ပထမနှစ်တွင် (၂)ကကိမ်၊ တည်ေထာင်မပီဵ ဒုတိယ 

နှစ်တွင် (၂)ကကိမ် ၊ တတိယနှစ်တွင် (၁)ကကိမ် ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(ဃ) ပထမအကကိမ် ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵရာတွင် ပန္နကလ်ိုင်ဵ (ကွန်တိုလိုင်ဵ) အတုိင်ဵ 

(ပန္နကလ်ိုင်ဵမှ တစ်ဖက်တစ် ျေက် ၃-ေပအကွာ) ေပါင်ဵပင်မျောဵကုိ ေပမပပင်မှ 

(၆-လက်မ)အပမင်ဴထိ ေပါင်ဵကကမ်ဵ ုတ် ျေပ င်ဵ၊ စိုက်ပျေ ို ဵပင်၏ (၁-ေပ ၆-လက္မ) 

ပတ်လည်တွင် (Spot Weeding) အေပပာင်ရှင်ဵေပဵပ င်ဵနှငဴ်  ါဵဆွေပမေတာင်  

          ေပမှာက်ပ င်ဵ (Soil Working) ကုိ တစ်ပါတည်ဵေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(င) ဒုတိယအကကိမ် ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵရာတွင် စိုက် င်ဵဧရိယာတစ် ုလဳုဵ ေပါင်ဵ 

ပင်မျောဵကိ ုေပမပပင်မှ(၆-လက်မ)အပမငဴ်ထိ ေပါင်ဵကကမ်ဵ ုတ် ျေပ င်ဵ၊ စိုက်ပျေ ို ဵပင် 

၏ (၁-ေပ ၆-လက္မ) ပတ်လည်တွင် (Spot Weeding) အေပပာင်ရှင်ဵေပဵပ င်ဵ 

နှင်ဴ  ါဵဆွေပမေတာင်ေပမှာက်ပ င်ဵ (Soil Working) ကုိ ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(စ) အပူပိုင်ဵေဒသတွင် ေပါင်ဵရှင်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကို ဌာနဆုိင်ရာညွှန်ကကာဵ ျေက်နှင်ဴ 

အညီ ေဆာင်ရွကပ် င်ဵမရိှပါက ေနွရာသီတွင် မီဵအန္တရာယ် ရှိသကဲသ့ုိဴ စိုက် 

ကွက်တစ် ုလဳုဵ အေပပာင်ရှင်ဵပါက ေနွရာသီတွင် ေပမအစုိဓာတ် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်သည် 

ကုိ သတိပပုရမည်။ ပမက်ပဖတ်စက်အသဳုဵပပု၍ ေပါင်ဵကကမ်ဵ ုတ်ပ င်ဵနှင်ဴ အပင် 

ေပ ပတ်လည် အေပပာင်ရှင်ဵ  ါဵဆွေပမေတာင်ေပမှာက် ပပုလုပ်ေပဵပ င်ဵပဖငဴ် 

ေကာင်ဵမွန်သညဴ်ရလဒ် ရရိှနိုင်ပါသည်။ 

(ဆ) ေပမအစုိဓာတ်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင်ရန်အတွက် ေပမဆွပ င်ဵ၊ ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵပ င်ဵမှ 

ထွကရ်ှိလာေသာ ေပါင်ဵပမက်မျောဵကုိ စိုက်ပင်ေပ ရင်ဵမှ အနည်ဵငယ် ွာ၍ စုပု ဳ

ေပဵပ င်ဵ (Mulching) ေဆာင်ရွကေ်ပဵသငဴ်သည်။ သ့ုိရာတွင် အ ျေ ို ့ေဒသမျောဵ၌ 

ပ ပပဿနာရိှတတ်သပဖင်ဴ အထူဵသတိပပုရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

(ဇ) ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ ပင်ပပည်ဴ/ ကွက်ပပည်ဴေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(စျေ) ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ မပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ (စိမ်ဵ/စုိစုိက် င်ဵ 

ပဳုစဳ-၁၁) အာဵ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေုပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵ တစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳ 

တင်ပပရမည်။ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၁၁) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

 ရိုင် ၊ ------------------------                                      မမို့နယ် ၊------------------------  

၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်   ------------------------------------------------------  

၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ  ------------------------------------------------------  

၃။ စိုက် င်ဵတည်ေနရာ  ------------------------------------------------------  

၄။ အကျေယ်အဝန်ဵ   ------------------------------------------------------  

၅။ ပထမအကကိမ်ရှင်ဵလင်ဵပ င်ဵ 

 (က) စတင်သညဴ်ေန့  ------------------------------------------------------  

 (   ) မပီဵစီဵသညဴ်ေန့  ------------------------------------------------------  

 ( ဂ ) ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်နည်ဵ လမ်ဵ ------------------------------------------------------  

၆။ ဒုတိယအကကိမ်ရှင်ဵလင်ဵပ င်ဵ 

 (က) စတင်သညဴ်ေန့  ------------------------------------------------------ 

 (   ) မပီဵစီဵသညဴ်ေန့  ------------------------------------------------------  

 ( ဂ ) ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်နည်ဵ လမ်ဵ ------------------------------------------------------  

၇။ ေနာက်ဆဳုဵေပါင်ဵရှင်ဵ ျေနိ်တွင်စိုက်ပင်မျောဵ၏အပမငဴ် 

စဉ ် သစ်မျ ို ဵ အခမင်ဴဆုဳဵ အနိမဴ်ဆုဳဵ ပျမ်ဵမျှ 

     

     

၈။ ကုန်ကျေစရိတ်   ------------------------------------------------------   

၉။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵ 

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

၁၀။အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက် 

      ----------------------------------------------------------------------------------------   

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ပူဵတွဲ (၁၁) 
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၁၁။ ကတိဝန် ဳ ျေက် 

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

ပါသည်။ 

 

 

 (………..)    (………...) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ       ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ်                (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 

၁၂။ အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵကို (            ) ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖငဴ် 

ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။  

 

 

     (…………..) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 --------------------------- ရိုင် 

 

ရက်စွဲ၊ ------------------ 
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ပုဳ(၁၀)  - ေလျှာေစာက်အေိုင်ဵ လုိင်ဵအလုိက် ေပါင်ဵရှင်ဵောဵခခင်ဵ(လုဳဵဝမေဆာင်ရွကရ်) 

ကွန်ေိုလုိင်ဵအေုိင်ဵသာ ေဆာင်ရွကရ်န် 

ပုဳ (၁၁)  - ေပါင်ဵသင်ရှင်ဵလင်ဵခခင်ဵနှငဴ် ခါဵဆွေခမေောင်ေခမြှောက်ခခင်ဵ (Soil Working) သရုပ်ခပပဳု 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၁၃။ ေခမ သဇာေကျွေဵခခင်ဵ 

(က) ေပမဨဇာေကျွေဵပ င်ဵကုိ စုိက်ပျေ ို ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွကမ်ပီဵေနာက်အနည်ဵဆုဳဵ 

(၃)ပတ်မှ (၁)လအကကာ (စိုက်ပင်မျောဵအပမစ်စွဲမပီဵ ရွကန်ုထွက ်ျေနိ်)တွင် ပပုစု 

ထိန်ဵသိမ်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵပဖစ်သညဴ် ေသပင်ဖာေထဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေပါင်ဵသင် 

ရှင်ဵလင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်တွဲဖက၍် ဇွန်လမ ှ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ 

အနည်ဵဆဳုဵ(၁)ကကိမ် ေဆာင်ရွကရ်မည်။  

( ) မိုဵရွာသွန်ဵမပီဵ လုဳေလာက်ေသာေပမအစုိဓာတ်ရှိ ိုက် ေကျွေဵရမည်။ 

(ဂ) ဖာေထဵပင်မျောဵ အပမစ်မစွဲမီ ေပမကသဇာေကျွေဵပ င်ဵ လုဳဵဝမေဆာင်ရွကရ်။ 

(ဃ) ပင်စည်၊ အရွက၊် အပမစ်အာဵလဳုဵ ကကဳဴ ိုင်သန်မာေရဵအတွက် NPK အ ျေ ို ဵ 

(၁၅:၁၅:၁၅) Compound ေပမကသဇာသည် အသင်ဴေတာ်ဆုဳဵပဖစ်သည်။ 

(င) စိုက်ပင်၏အပင်ေပ မ ှ၉-လက်မ အကွာ (ရွကအု်ပ်အကျေယ်အဝန်ဵထက် မပိုေစ 

ပ)ဲ အပင်ပတ်လည်၌ ဖို ုဳေလာက်ဆိုင်ကျေင်ဵငယ်(၃)ကျေင်ဵကို ဝါဵ ျွေန် (သ့ုိ)  ျွေန် 

ထက်ေသာပစ္စည်ဵပဖငဴ် အနည်ဵဆုဳဵ(၃)လက်မ အနက်ထိ ထုိဵဆွ၍တစ်ကကိမ် 

ကျေင်ဵငယ်(၁)ကျေင်ဵလျှင် လက်ဖက်စာဵဇွန်ဵ (၁)ဇွန်ဵ၊ စုစုေပါင်ဵ(၃)ဇွန်ဵ(၂၀ 

ဂရမ်) န့်အာဵ ကျေင်ဵအတွင်ဵထညဴ်မပီဵ ေပမကကီဵပဖငဴ် ပပန်လည်ဖုဳဵအုပ်ေပဵရမည်။ 

(စ) ေပမကသဇာေကျွေဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ(စိမ်ဵ/စုိစုိက် င်ဵပဳုစဳ-၁၂) 

အာဵ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေုပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵ တစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳ တင်ပပ 

ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုဳ (၁၂)  - ေခမ သဇာေကျွေဵခခင်ဵသဳုဵစွဲနည်ဵစနစ် (အမှန)် သရုပ်ခပပုဳ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၁၂) 
အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ေခမ သဇာေကျွေဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 
   ရုိင် ၊ ----------------------------                                              မမို့နယ် ၊ ----------------  
  ၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်        -------------------------------------------------  
  ၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ       -------------------------------------------------  
  ၃။ စိုက် င်ဵတည်ေနရာ       -------------------------------------------------  
  ၄။ အကျေယ်အဝန်ဵ                       -------------------------------------------------  
  ၅။ ပန္နကအ်ကွာအေဝဵ       -------------------------------------------------  
  ၆။ ေပမကသဇာေကျွေဵပ င်ဵ         
 (က) စတင်သညဴ်ေန့       ------------------------------------------------- 
 ( )   မပီဵစီဵသညဴ်ေန့       -------------------------------------------------  
 (ဂ)  ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်နည်ဵ လမ်ဵ/      -------------------------------------------------  
  ေပမကသဇာအမျေ ို ဵအစာဵ        
 (ဃ) အပင်တစ်ပင်ေကျွေဵနှုန်ဵ/အကကိမ်ေရ -------------------------------------------------  
 
၇။ ေပမကသဇာေကျွေဵသညဴ်အ ျေနိ်တွင်အပင်မျောဵ၏အပမငဴ် 

စဉ ် သစ်မျ ို ဵ အခမင်ဴဆုဳဵ အနိမဴ်ဆုဳဵ ပျမ်ဵမျှ 

     

     

၈။ ကုန်ကျေစရိတ်                      -------------------------------------------------  
၉။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵ 

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

၁၀။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက်   
      --------------------------------------------------------------------------------------- 
      ---------------------------------------------------------------------------------------  
၁၁။ ကတိဝန် ဳ ျေက် 

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 
ပါသည်။ 

 (………..)    (………..) 
 ဦဵစီဵအရာရိှ       ေတာအုပ်ကကီဵ 
 -------------------မမို့နယ်                 (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 
  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 
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-၂- 

၁၂။ အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵကို (            ) ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖငဴ် 

ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။  

 

 

     (…………….) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 --------------------------- ရိုင် 

 

ရက်စွဲ၊ ------------------ 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၁၄။ စစ်ေဆဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ခခင်ဵ 

(က) စစ်ေဆဵလမ်ဵေဖာကလ်ုပ်ပ င်ဵကို ကသဂုတ်လမှ စက်တင်ဘာလအတွင်ဵ အမပီဵ 

ေဆာင်ရွကရ်မည်။  

( ) စစ်ေဆဵလမ်ဵအာဵ (၆)ေပအကျေယ် ေဖာကလ်ုပ်ရမည်ပဖစ်မပီဵ စက်ယန္တရာဵပဖငဴ် 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ လုပ်သာဵအင်အာဵပဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွကန်ိုင်သည်။ 

(ဂ) လှည်ဵလမ်ဵ/ လူသွာဵလမ်ဵနှင်ဴ မလိုအပ်ေသာေနရာမျောဵတွင် စစ်ေဆဵလမ်ဵ 

ေဖာက်လုပ်ပ င်ဵ မေဆာင်ရွကရ်။ 

(ဃ) စိုက် င်ဵစီမဳအုပ် ျေုပ်မှုပပေပမပဳုတွင် စိုက် င်ဵတစ် ုလဳုဵကိုသွာဵလာနိုင်မညဴ်လမ်ဵ 

အူေကကာင်ဵမျောဵအာဵ ပုဳကကမ်ဵေရဵဆဲွမပီဵမှသာ စစ်ေဆဵလမ်ဵကို ေဖာကလ်ုပ်သငဴ် 

သည်။ 

(င) စစ်ေဆဵလမ်ဵကို ဌာနသတ်မှတ် ျေက်အတိုင်ဵ အပပညဴ်အဝေဖာက်လုပ်ပါက 

အတွင်ဵမီဵတာဵလမ်ဵအပဖစ်လည်ဵ အေထာက်အကူပပုနုိင်မည်။ 

(စ) ေပမပုဳေရဵဆဲွပပုစုရာတွင် စိုက် င်ဵစီမဳအုပ် ျေုပ်မှုပပေပမပုဳေပါ်၌ စုိက် င်ဵဧက 

(၁၀၀)ေအာက်အာဵ (၈လက်မ= ၁ မိုင်/၁:၁၂၅၀၀ စေကဵ)ပဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ဧက(၁၀၀) နှငဴ် အထက်အာဵ (၄လက်မ= ၁ မိုင်/၁:၂၅၀၀၀ စေကဵ)ပဖငဴ် 

လည်ဵေကာင်ဵ ေရဵဆဲွရမည်။ 

(ဆ) စစ်ေဆဵလမ်ဵေဖာကလ်ုပ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ(စိမ်ဵ/စုိ စုိက် 

 င်ဵပဳုစဳ-၁၃)အာဵ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေုပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵ တစ်လအတွင်ဵ 

အစီရင် ဳ တင်ပပရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 
ပုဳ (၁၃)  - စက်ယန္တရာဵခဖငဴ် စစ်ေဆဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ခခင်ဵနှင်ဴ လုပ်သာဵအင်အာဵခဖင်ဴ 

ေဖာက်လုပ်ောဵသညဴ် စစ်ေဆဵလမ်ဵအာဵေိုင်ဵောစစ်ေဆဵခခင်ဵ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၁၃) 

  အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

စစ်ေဆဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

 

 ရိုင်၊ -----------------------                                                 မမို့နယ်၊ ------------------------ 

၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်  -------------------------------------------------------------------- 

၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ -------------------------------------------------------------------- 

၃။ ပန္နကအ်ကွာအေဝဵ -------------------------------------------------------------------- 

၄။ ဧရိယာ(ဧက) -------------------------------------------------------------------- 

၅။ စိုက်ပျေ ို ဵသညဴ်သစ်မျေ ို ဵ 

စဉ ် သစ်မျ ို ဵ ဧက ပင်ေရ 

၁    

၂    

စုစုေပါင်ဵ   

၆။ ေဖာက်လုပ် ဲဴသညဴ်စစ်ေဆဵလမ်ဵ 

 (က) အရှည်  ------------------------------------------------ 

( )  အကျေယ်  ------------------------------------------------ 

၇။ ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ကာလ  

 (က) စတင်သညဴ်ေန့ရက် ------------------------------------------------ 

 ( )   မပီဵစီဵသညဴ်ေန့ရက်  ------------------------------------------------ 

၈။ အသဳုဵပပု ဲသဴညဴ်လုပ်သာဵဦဵေရေပါင်ဵ      ------------------------------------------------ 

၉။ ကုန်ကျေစရိတ်                  ------------------------------------------------ 

၁၀။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵမျောဵ   

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

၁၁။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက် -------------------------------------------------------------------   

       ---------------------------------------------------------------------------------------           

      --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ပူဵတွဲ (၁၃) 
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-၂- 

၁၂။ ပူဵတွဲ 

(က) ဧရိယာဧက (၁၀၀)ေအာက်စိုက်ကွက်မျောဵ (၈ လက်မ = ၁ မိုင် / ၁:၁၂၅၀၀ စေကဵ) 

( ) ဧရိယာဧက (၁၀၀)နှင် ဴအထက် စိုက်ကကွ်မျောဵအတွက် (၄ လက်မ = ၁ မိုင်/ ၁:၂၅၀၀၀ စေကဵ) 

ပဖငဴ် စစ်ေဆဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ထာဵမှုကို ေဖာ်ပပရန်  

၁၃။  ကတိဝန် ဳ ျေက်  

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

ပါသည်-  

 

 

 

       (…………)    (………) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ     ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ်                (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

   စုိက် င်ဵအမှတ်---------------- 

၁၄။  အထက်ေဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်ဵကို (           )ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖငဴ် 

ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။  

 

 

   

 (                 )  

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  

     ----------------------  ရိုင် 

ရက်စွဲ၊ ------------------ 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၁၅။ ရငှ်ပင်ေရေွကခ်ခင်ဵ 

(က) ရှင်ပင်ေရတွကပ် င်ဵလုပ်ငန်ဵမှာ တည်ေထာင် ဲဴသညဴ်စိုက် င်ဵ၏ ေပမပပင်အမှန် 

ရှင်သန်ေအာင်ပမင်မှုကို သဳုဵသပ်ဆန်ဵစစ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵပဖစ်သညဴ်အတွက် စိုက် 

ပျေ ို ဵမပီဵေနာက်နှစ်(စိုက် င်ဵဒုတိယနှစ်) ဒီဇင်ဘာလ၊ ဧမပီလ၊ ကသဂုတ်လ တို့တွင် 

တစ်ကကိမ်စီ စုစုေပါင်ဵ (၃) ကကိမ် ေရတွကရ်မည်။ 

( ) စိုက်ပျေ ို ဵမပီဵေနာက် အပူပပင်ဵဆဳုဵ(ေနွရာသီ)ကာလကို ပဖတ်ေကျော်မပီဵ ဧမပီလတွင် 

ဒုတိယအကကိမ် ထပ်မဳေရတွကရ်ရှိေသာ ရှင်ပင်ရာ ိငု်နှုန်ဵသည် စိုက် င်ဵ 

ဒုတိယနှစ်တွင် ေသပင်ဖာေထဵရန်အတွက် လုိအပ်သည်ဴပျေ ို ဵပင်ပမာဏကို 

 န့်မှန်ဵတွက ်ျေက်ရန် မျောဵစွာအေထာက်အကူပပုပါသည်။  

(ဂ) ရှင်ပင်ေရတွကရ်ာတွင် ကျေင်ဵသိမ်ဵဂရပ်ေပမပဳုကုိ အေပ  ဳ၍ စိုက် င်ဵဧရိယာ 

တစ် ုလုဳဵ(ပင်ပပညဴ်/ ကွက်ပပညဴ်)အာဵ ပန္နကလ်ိုင်ဵအလုိက် စစ်ေဆဵ၍ စိုက်ပင်၊ 

ရှင်ပင်၊ ေသပင် အေရအတွက် သာမက သစ်မျေ ို ဵအလိုက် ကကီဵထွာဵမှု(အပမငဴ်) 

ကိပုါ တိုင်ဵတာ၍ မှတ်တမ်ဵတင်ပပုစုရမည်။ 

(ဃ) ရှင်ပင်ေရတွကပ် င်ဵတွင် ဦဵစီဵအရာရှိက ရာနှုန်ဵပပည်ဴ၊ ပင်ပပည်ဴ၊ ကွက်ပပည်ဴ ေရ 

တွကစ်စ်ေဆဵရန်နှင်ဴ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵက (၄၀%)ထက်မနည်ဵ၊ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵက (၁၅ %) ထက်မနည်ဵ ပပန်လည်စစ်ေဆဵရမည်။ 

(င) ရှင်ပင်ရာ ိငု်နှုန်ဵ(၈၅%)နှင်ဴ အထကေ်ရာက်ရှိပါက ေအာင်ပမင်ေသာစိုက် င်ဵ 

ဟုသတ်မှတ်ထာဵေသာ်လည်ဵ  စိုက် င်ဵတုိင်ဵ ရှင်ပင်ရာ ုိင်နှုန်ဵ(၉၀%)နှငဴ် အ 

ထက်ေရာက်ရိှေအာင် စိုက် င်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆင်ဴကုိ စနစ်တကျေလိုက်နာ 

ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(စ) စိုက် င်ဵ၏ ရှင်သန်ေအာင်ပမင်မှုကို အမမဲမပပတ်ပပန်လည်စစ်ေဆဵနိုင်ရန် စုိက် 

 င်ဵဧရိယာအတွင်ဵ (၀.၂၅) ဧက အကျေယ်အဝန်ဵရှိမပီဵ စုိက် င်ဵတစ် ုလုဳဵကုိ 

ကိယု်စာဵပပုနုိင်ေသာအကွက် (၃) ကွက် (ေကာင်ဵ၊ သငဴ်၊ ညဴဳ) အာဵ အမမဲတမ်ဵ 

စဳနမူနာကွကထ်ာဵရှိသငဴ်မပီဵ သိသာထင်ရှာဵေအာင် စဳကကွ်နယ်နိမိတ်မျောဵကို 

အမှတ်အသာဵပပုလုပ်ထာဵရမည်။ 

(ဆ) ရှင်ပင်ေရတွကပ် င်ဵအစီရင် ဳစာ(စိမ်ဵ/စိုစုိက် င်ဵပုဳစဳ-၁၄၊စုိက် င်ဵပုဳစဳ-၂)နှငဴ် 

အတူ ရှင်ပင်ေရတွကပ် င်ဵမှတ်တမ်ဵ (နမူနာပုဳစဳ-၁၁)အာဵ ပဖည်ဴသွင်ဵ၍  ရိုင်မှ 

တဆငဴ် တုိင်ဵေဒသကကီဵသို့ စိစစ်စုစည်ဵတင်ပပရမည်။  

(ဇ) ရှင်ပင်ေရတွကပ် င်ဵအစီရင် ဳစာမျောဵအရ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၏ စစ်ေဆဵေတွ့ရိှ 

 ျေက်/ သဳုဵသပ် ျေက်နှင်ဴတကွ ဦဵစီဵရုဳဵ ျေုပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွကမ်ပီဵ တစ်လ 

အတွင်ဵ (ဇန်နဝါရီ၊ ေမ၊ စက်တင်ဘာ)၌ တင်ပပအစီရင် ဳရမည်။ 



 

 

စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၁၄) 

       (စိုက် င်ဵပဳုစဳ-၂) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ရငှ်ပင်ေရေွကခ်ခင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ………………..    ရိုင်……………………….               မမို့နယ်………………………..               တည်ေထာင်သညဴ် ုနှစ်……………… 

စိုက် င်ဵအမှတ်……………….   စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ………….           စုိက် င်ဵတည်ေနရာ…………...               ေရတွကသ်ညဴ်ေန့ရက်………………. 

စဉ ် သစ်မျ ို ဵ စိုက်ဧက 
ပန္နက် 

အကွာအေဝဵ 

ေစ်ဧက 

စိုက်ပင် 

ရငှ်ပင် 

ဦဵေရ 

ေသပင် 

ဦဵေရ 
စုစုေပါင်ဵ 

ရငှ်ပင် 

ရာနှုန်ဵ 

စိုက်ပင်အခမင်ဴ 

အခမင်ဴဆုဳဵ အနိမဴ်ဆုဳဵ ပျမ်ဵမျှ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ရာနှုန်ဵပပညဴ်ေရတွကသူ်           ထပ်ဆငဴ်စစ်ေဆဵသူ 

 

 (လက်မှတ်)    (လက်မှတ်)   (လက်မှတ်) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ   ေတာအုပ်ကကီဵ   လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ

       (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

    

၈၆ 
ပူဵတ

ွဲ (၁၄
) 

Standard O
perating Procedures for Forest Plantation Establishm

ent in Arid Zone 
၇

၅
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(နမူနာပုဳစဳ-၁၁) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

……………. ခရုိင်၊ ………….မမို့နယ် 

 

 
 

၂၀…-၂၀….ေဏ္ဍာနှစ်(၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်သည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက 

 

ရှင်ပင်ေရေွက်ခခင်ဵမှေ်ေမ်ဵ 

(……………လ) 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀….. ုနှစ်၊……..လ 
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နမူနာပဳုစဳ-၁၁ (အဆက်) 

၂၀…-၂၀….ေဏ္ဍာနှစ်(၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက၏ 

…………………လ ရငှ်ပင်ေရေွကခ်ခင်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွကမ်ပီဵစီဵမှုအေခခအေန 

၁။ အကွက် ွဲအလုိက် ရှင်ပင်ေရတွကပ် င်ဵမှတ်တမ်ဵစာရင်ဵ ျေုပ် 

စဉ ်
အကွက်ခွဲ 

အမှေ် 
သစ်မျ ို ဵ 

လုိင်ဵ 

အေရ 

အေက်ွ 

စိုက်ပင် ရှင်ပင် ေသပင် 
ရာခိငု် 

နှုန်ဵ 
မှေခ်ျက် 

၁ A ရှာဵ       

ဒဟတ်       

ေပါင်ဵ       

၂ B        

၃ C        

စုစုေပါင်ဵ        

၂။ စုိက်ပင်မျောဵ၏ လက်ရိှအပမငဴ်  

စဉ ် သစ်မျ ို ဵ အခမင်ဴဆုဳဵ အနိမဴ်ဆုဳဵ ပျမ်ဵမျှ 

     

     

၃။ ရှင်ပင်ေရတွက ်ဲဴသညဴ် ဝန်ထမ်ဵစာရင်ဵ 

စဉ ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

    

    

၄။ အသဳုဵပပု ဲသဴညဴ် လုပ်သာဵဦဵေရ   -…………………….. 

၅။ ေဆာင်ရွက ်ဲဴသညဴ် ကာလ   -…………………….. 

၆။ ကုန်ကျေစရိတ်     -……………………. 

 (…………) (………….) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ ေတာအုပ်ကကီဵ 

 -------------------မမို့နယ် (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 
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  စိုက် င်ဵအမှတ်---------------- 

နမူနာပဳုစဳ-၁၁ (အဆက်) 

၂၀…-၂၀….ေဏ္ဍာနှစ်(၂၀….ခုနှစ်၊ မိုဵရာသီ) ေွင် ေည်ေောင်မည်ဴ 

စိုက်ခင်ဵအမှေ်(…/၂၀..)၊ ………စိုက်ခင်ဵ၊…….ဧက၏ 

အကွက်ခွဲအလိုက် ရငှ်ပင်ေရေွကခ်ခင်ဵမှေ်ေမ်ဵ (အေသဵစိေ်) စာရင်ဵ 

စဉ ်
အကွက်ခွ ဲ

အမှေ် 

လိုင်ဵ 

နဳပါေ် 
သစ်မျ ို ဵ 

စိုက်ပင် 

(ပင်) 

ရငှ်ပင် 

(ပင်) 

ေသပင် 

(ပင်) 

ရငှ်ပင် 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

(%) 

မှေ်ချက် 

၁ A ၁ ရှာဵ ၁၆ ၁၅ ၁   

ဒဟတ် ၁၇ ၁၄ ၃   

ေပါင်ဵ ၃၃ ၂၉ ၄   

၂ ။ ၂  ၁၃ ၁၃ -   

၃ ။ ၃  ၁၄ . .   

၄ ။ ၄  ၁၆ . .   

၅ ။ ၅  ၁၆ . .   

၆ ။ ၆  ၁၇ . .   

၇ ။ ၇  ၂၀ . .   

၈ ။ ၈  ၁၉ . .   

၉ ။ ၉  ၁၇ . .   

၁၀ ။ ၁၀  ၁၂ . .   

.         

.         

.         

.         

.         

.         

 

 

 

 

(……………….) 

ဦဵစီဵအရာရိှ 

……………..မမို့နယ် 

(……………….) 

ေတာအုပ်ကကီဵ 

(စိုက် င်ဵတာဝန် )ဳ 

စိုက် င်ဵအမှတ်……….. 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၁၆။ မီဵကာကွယ်ခခင်ဵ 

 (က) မီဵောဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ခခင်ဵ 

(၁) မီဵတာဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ပ င်ဵကို ဒီဇင်ဘာ-ဇန်နဝါရီလအတွင်ဵ အမပီဵေဆာင် 

ရွကရ်မည်။ 

(၂) အပပင်မီဵတာဵလမ်ဵ(၁၂-ေပ)အကျေယ်ကို စုိက် င်ဵနယ်နိမိတ် တစ်ပတ်လည် 

ပပညဴ်ေအာင် ေဖာက်လုပ်ရမည်။ 

(၃) မီဵတာဵလမ်ဵကို အေပပာင်ရှင်ဵထာဵမပီဵ  မီဵရာသီအတွင်ဵ မီဵေစာငဴ်မျောဵအာဵ 

တာဝန် ွဲေဝ ျေထာဵ၍ ေန့စဉ် သစ်ရွကေ်ပ ာက၊် ဝါဵရွကေ်ပ ာက ် စသည် 

တို့ကုိ တဳပမကစ်ည်ဵလှဲ အေပပာင်ရှင်ဵထာဵရမည်။ 

(၄) စိုက် င်ဵတစ်ပတ်လည်တွင် (၁၂)ေပအကျေယ် မီဵတာဵလမ်ဵမျောဵ ပပုလုပ်ထာဵ 

ေသာ်လည်ဵ လွန်စွာေပ ာက်ေသွ့ ျေနိ်၌ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျေင်မှ ေတာမီဵမျောဵ 

စိုက် င်ဵအတွင်ဵသို့ မီဵေပါကမ်ီဵပွာဵမျောဵကျေမပီဵ မီဵေလာင်တတ်ပါသည်။ ဤ 

သ့ုိေသာမီဵေလာင်မှုအာဵကာကွယ်ရန်အတွက် အပပင်မီဵတာဵလမ်ဵ၏ အပပင် 

ဘက ် မီဵတာဵလမ်ဵမှ ၁၅၀-ေပမ ှ ၃၀၀-ေပအထိ အကျေယ်အဝန်ဵ ရိှေသာ 

ဧရိယာအတွင်ဵရှိ မီဵေလာင်လွယ်သညဴ် ေပါင်ဵပမက်၊ အမှိုက်သရိုက်နှငဴ် 

ပမက်ေပ ာက ် သစ်ရွကေ်ပ ာကမ်ျောဵ နည်ဵပါဵသွာဵရန် မီဵလှန်ပ င်ဵ 

(Controlled Burning)ကိေုဆာင်ရွကေ်ပဵရမည်ပဖစ်မပီဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ 

လိုက်နာေဆာင်ရွကရ်မည် - 

 (ကက) မီဵလှန်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကို အေအဵဓာတ်ကျေန်ရိှေသဵသညဴ် ဒီဇင်ဘာ 

လေနာက်ဆဳုဵပတ် (သ့ုိမဟတု်) ဇန်နဝါရီလ (ပထမပတ် န့်) 

တွင်  ရိုင်မှတဆငဴ် တုိင်ဵေဒသကကီဵညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵထဳ  ွင်ဴပပု 

 ျေက်ေတာင်ဵ ဳမပီဵမှ ေဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(  ) နဳနက်ေစာေစာေနမပူမီ (နဳနက်၉-နာရီမေကျော်မီ)အမပီဵ ဦဵစီဵအရာရိှ 

ကိယု်တိုင်ဦဵစီဵ၍ လုဳေလာက်သညဴ် ကျွေမ်ဵကျေင်ဝန်ထမ်ဵမျောဵနှငဴ် 

အတူ ေဆာင်ရွကရ်မည်။   

(ဂဂ) မိမိတို့ရှို့ ဲဴသညဴ်မီဵမျောဵကိမုီဵလှန်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမပီဵပါကအမပီဵမငိမ်ဵ 

သတ်ရန်နှင်ဴ မိမိစိုက် င်ဵအတွင်ဵသ့ုိ မီဵကကင်ဵမီဵကျေန်မှတဆငဴ် 

မီဵဝင်မေလာင်ေစရန် သတိပပုရမည်။ 

(ဃဃ) ပူပပင်ဵသညဴ် ဇန်နဝါရီလေနာက်ပိုင်ဵတွင် မီဵလှန်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ 

 ွင်ဴပပုေဆာင်ရွက်ပ င်ဵ လဳုဵဝမပပုရ။ 



 

Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone 80 

 

(ခ) မီဵေစာင်ဴခန့်ောဵခခင်ဵ 

(၁) မီဵေစာငဴ်တဲငယ်မျောဵကုိ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (ဒုတိယပတ် မတုိင်မီ) လူသွာဵလူလာ 

မျောဵေသာ စိုက် င်ဵေဘဵရိှ လမ်ဵမကကီဵမျောဵတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ စုိက် င်ဵ၏ 

အ ျေက်အ ျောကျေေသာ၊ ပမင်ကငွ်ဵေကာင်ဵေသာေနရာနှင် ဴ စိုက် င်ဵတစ် ုလုဳဵ 

ကုိ ခ ုဳပမင်နိုင်ေသာကုန်ဵပမငဴ်မျောဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာက်လုပ်ရမည်။  

(၂) မီဵေစာငဴ်မျောဵကိ ု (၁)ဧကမှ (၅၀)ဧကလျှင် တစ်ဦဵနှုန်ဵပဖငဴ် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ 

စတင်မပီဵ ဧမပီလကုန်အထိ  န့်အပ်ထာဵမပီဵ၊ တာဝန်ကျေဝန်ထမ်ဵမျောဵနှင်ဴ တဲွ 

ဖက၍် မီဵေစာငဴ်လုပ်သာဵမျောဵ၏တာဝန်မျောဵကုိ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ကကီဵကကပ် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေစရမည် - 

(ကက)  န့်အပ်ပ င်ဵ ဳရသညဴ်ကာလတွင် ကာကွယ်ထာဵေသာ စုိက် င်ဵ 

ဧရိယာနှငဴ် အပပင်မီဵတာဵလမ်ဵတစ်ေလျှာက် ကင်ဵလှညဴ် စစ်ေဆဵ 

ပ င်ဵေဆာင်ရွကရ်န်၊ 

(  ) တာဝန်ကျေမီဵေစာင်ဴတဲတွင် မီဵမငိှမ်ဵသတ်ရန် မီဵ ျေတ်ိ၊ မီဵကပ်၊ 

မီဵလက်ဝါဵ၊ မီဵသတ်ေရပဳုဵ၊ သဲအိတ်၊ မီဵလှန့်သဳေ ျောင်ဵမျောဵနှငဴ် 

မီဵေစာငဴ် မှတ်တမ်ဵစာအုပ်တို့ ထာဵရှိရန်၊ 

 (ဂဂ) စိုက် င်ဵပပင်ပတွင် မီဵေလာင်မှုရှိက စိုက် င်ဵအတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက် 

မီဵမေလာင်နိုင်ေစေရဵ ကကိုတင်ပပင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် သတိေပဵ 

ပ င်ဵနှင်ဴစုိက် င်ဵအတွင်ဵမီဵဝင်ေရာက်ေလာင်ကျွေမ်ဵပါက မည်သညဴ် 

ေနရာ၊ မည်သည်ဴေဒသတွင် ေလာင်ကျွေမ်ဵသည်ကို သက်ဆိုင်ရာ 

စိုက် င်ဵတာဝန်ကျေဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵ ျေက် ျေင်ဵအေကကာင်ဵကကာဵရန်၊ 

(ဃဃ) မီဵတာဵလမ်ဵတစ်ေလျှာက် မီဵကူဵစက်နိုင်သညဴ် ေလာင်စာအမှိုက် 

မျောဵ မရှိေစရန်အတွက် ဖယ်ရှာဵရှင်ဵလင်ဵရန်၊ 

(ငင) မီဵတာဵလမ်ဵေပါ်သ့ုိ ကိငု်ဵညွှတ်ေနေသာ သစ်ကိုင်ဵ၊ ဝါဵကိုင်ဵမျောဵ 

ကုိ ရှင်ဵလင်ဵဖယ်ရှာဵရန်၊ 

(စစ) ဝါဵ ုတ်၊ ထင်ဵေ ွသူမျောဵကို ပဖစ်နိုင်ပါက စိုက် င်ဵအတွင်ဵသို့ ပဖတ် 

မသာွဵေစရန် ဟန့်တာဵရမည်။ အကယ်၍ မပဖစ်နိုင်ပါက အဝင် 

အထွကလ်မ်ဵမျောဵတွင် ဂိတ် ျေ၍ ပဖတ်သန်ဵသွာဵလာသူမျောဵအာဵ 

မီဵေလာင်နိုင်သညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵပါ/မပါ(ဥပမာ-မီဵပ စ်နှငဴ်ေဆဵလိပ်) 

စစ်ေဆဵ၍ပါရှိပါက သတိထာဵကိုင်တွယ် အသဳုဵပပုေစေရဵ ေသ ျော 

စည်ဵရုဳဵ ကကပ်မတ်ရန်နှငဴ် ၎င်ဵေနရာတွင် မီဵသတိပပုဆိုင်ဵဘုတ် 

မျောဵကိလုည်ဵ ျေတိ်ဆွဲထာဵရန်၊ 



 

Standard Operating Procedures for Forest Plantation Establishment in Arid Zone 81 

 

(ဆဆ) မိမိေန့စဉ်လုပ်ေဆာင် ဲဴေသာ မီဵကာကွယ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵအဝဝအာဵ 

မိမိတာဝန်ကျေမီဵေစာင်ဴတဲရှိ မီဵေစာင်ဴမှတ်တမ်ဵတွင် ေန့စဉ်ေရဵ 

သွင်ဵ၍ လက်မှတ်ေရဵထုိဵထာဵရိှရန်၊ 

(ဇဇ) မီဵကာကွယ်ထာဵသညဴ်ဧရိယာအတွင်ဵရိှ ယာသမာဵမျောဵနှငဴ် ပပင်ပရိှ 

အနီဵဆုဳဵေကျေဵရွာမျောဵအာဵ မီဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵေရဵ သတိေပဵ 

ပ င်ဵ၊ မီဵေလာင်ကျွေမ်ဵလျှင် ဝိုင်ဵဝန်ဵမငိှမ်ဵသတ်ေရဵ ကကိုတင်စည်ဵ 

ရုဳဵစုဖွဲ့ထာဵပ င်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွကရ်န်၊ 

 (ဂ) ေနရွာသီကာလေွင် စိုက်ခင်ဵောဝန်ကျဝန်ေမ်ဵမျာဵကလည်ဵ စုိက်ခင်ဵ 

မျာဵေွင် အချနိ်ခပညဴ်ေနေိုင်၍ ေအာက်ပါအေုိင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွကရ်မည် - 

(၁) တာဝန်ကျေရာစိုက် င်ဵအတွင်ဵ မီဵေစာငဴ်ကာလတစ်ေလျှာက်လဳုဵ အ ျေနိ် 

ပပညဴ် ေနထုိင်ရမည်၊ 

(၂) တာဝန်ကျေဝန်ထမ်ဵအေရအတွကေ်ပါ်မူတည်၍  တာဝန်ကျေအ ျေနိ်ဇယာဵ 

စနစ်တကျေေရဵဆဲွမပီဵ အဆိုပါအ ျေန်ိဇယာဵအတုိင်ဵ အ ျေနိ်ပပညဴ် တာဝန် 

ထမ်ဵေဆာင်ရမည်၊ 

(၃)  စိုက် င်ဵမီဵေလာင်ပါက(သ့ုိမဟတု်) စိုက် င်ဵသို့မီဵကူဵေလာင်ရန် အေပ  

အေနပဖစ်ေပါ်ပါက မီဵေစာငဴ်လုပ်သာဵမျောဵနှငဴ် အပ ာဵလုပ်သာဵမျောဵ၊ေဒသ 

 ဳမျောဵအာဵ အကူအညီေ ါ်နိုင်ရန်အတွက ် အ ျေက်ေပဵစနစ် (သဳေ ျောင်ဵ 

ေ ါက်ပ င်ဵ၊တဳုဵေ ါက်ပ င်ဵစသည်ပဖင်ဴ)မျောဵအာဵ စိုက် င်ဵစ န်ဵ၌ထာဵရိှရ 

မည်။ ကကိုတင်စည်ဵရုဳဵေပပာကကာဵ၍ ဇာတ်တိုက်ေလဴကျေင်ဴထာဵရိှရမည်၊ 

(၄) တာဝန်ကျေမီဵေစာင်ဴလုပ်သာဵမျောဵနှင်ဴ မီဵကာကွယ်ေရဵပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ေန့ 

စဉ်ပုမဳှန်စစ်ေဆဵ၍ မီဵေစာငဴ်မျောဵထဳေပဵအပ်ထာဵေသာ တာဝန်ဝတ္တရာဵ 

မျောဵ ေကျေပွန်စွာထမ်ဵေဆာင်ပ င်ဵ ရှ/ိမရှိ ကကီဵကကပ်မပီဵ မီဵေစာင်ဴမှတ်တမ်ဵ 

စာအုပ်တွင် ေရဵသာဵရမည်၊ 

(၅) စိုက် င်ဵပပင်ပမီဵေလာင်ကျွေမ်ဵမှုရှိပါက အနီဵဆုဳဵမီဵတာဵလမ်ဵမှေနမပီဵ ပပန် 

၍ မီဵလှန်ပ င်ဵကို မီဵေစာငဴ်မျောဵနှငဴ် အတူ ေဆာင်ရွကရ်မည်၊  

(၆) ကာကွယ်ထာဵေသာစိုက် င်ဵဧရိယာအတွင်ဵ မီဵေလာင်ကျွေမ်ဵ ဲဴပါက မီဵ 

ေစာငဴ်လုပ်သာဵအာဵလဳုဵကို အ ျေက်ေပဵစနစ်ပဖငဴ် စုစည်ဵေ ါ်ယူမပီဵ  အပမန် 

ဆုဳဵမီဵမငိှမ်ဵသတ်ရန် ေဆာင်ရွကရ်မည်၊ 

(၇) စိုက် င်ဵအတွင်ဵ မီဵေလာင်ကျွေမ်ဵမှုရှိ ဲဴပါက (၂၄)နာရီအတွင်ဵ အထက်ရဳုဵ 

အဆငဴ်ဆင်ဴသ့ုိ စာပဖငဴ် တင်ပပအစီရင် ဳရမည်၊ 
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(ဃ) ေနွရာသီတွင် ပူပပင်ဵေပ ာက်ေသွ့၍ အပူ ျေနိ်ပမင်ဴမာဵသည်ပဖစ်ရာ မိုဵရာသီတွင် 

ေပါက ်ဲဴသညဴ် ေပါင်ဵပမက်မျောဵမှ မီဵေလာင်မှုကို အာဵေပဵသညဴ်ေလာင်စာမျောဵ 

အပဖစ် ေပပာင်ဵလဲေလဴရှိသပဖင်ဴ စိုက် င်ဵမီဵကာကယွ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ စမီဳ ျေက ်

ေရဵဆဲွမပီဵ အထူဵဂရုပပု ေဆာင်ရွကရ်မည်၊ 

(င) မီဵကာကွယ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵကို စုိက် င်ဵစတင်တည်ေထာင်သညဴ်နှစ်မှ စုိက် င်ဵ 

(၅)နှစ်သာဵ အထိေဆာင်ရွကရ်န် ပဖစ်သည်၊ 

(စ) မီဵေစာငဴ်တာဝန်ကျေဝန်ထမ်ဵစာရင်ဵနှင်ဴ  န့်အပ်ထာဵသညဴ် မီဵေစာငဴ်လုပ်သာဵ 

စာရင်ဵ (ကိယု်ေရဵရာဇဝင်အပပညဴ်အစဳုနှင်ဴတကွ) အာဵ ဇန်နဝါရီလ (ေနာက် 

ဆုဳဵအပတ်)တွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ မီဵတာဵလမ်ဵေဖာကလု်ပ်ပ င်ဵ လုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵ 

ေကကာင်ဵအစီရင် ဳစာ (စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ-၁၅) အာဵ စိုက် င်ဵသက်တမ်ဵ 

(၅)နှစ်သာဵအထိ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေုပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မပီဵ တစ်လအတွင်ဵ 

အစီရင် ဳတင်ပပရမည်။ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၁၅) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

မီဵောဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

 

 ရိုင်၊ --------------------                                                       မမို့နယ်၊ ----------------------- 

၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်    ------------------------------------------------------  

၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ  ------------------------------------------------------  

၃။ ပန္နကအ်ကွာအေဝဵ   ------------------------------------------------------  

၄။ ဧရိယာ (ဧက)   ------------------------------------------------------  

၅။ စိုက်ပျေ ို ဵသညဴ်သစ်မျေ ို ဵ 

စဉ ် သစ်မျ ို ဵ ဧက ပင်ေရ 

၁    

၂    

စုစုေပါင်ဵ   

၆။ ေဖာက်လုပ် ဲဴသညဴ် မီဵတာဵလမ်ဵ စုစုေပါင်ဵအရှည်   (                 ) သဳကကိုဵ 

၇။ အသဳုဵပပု ဴဲသညဴ်လုပ်သာဵဦဵေရ             ------------------------------------------------------ 

၈။ ကုန်ကျေစရိတ်    ------------------------------------------------------ 

၉။ မီဵတာဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်သညဴ်ကာလ(               ) မ ှ(                ) ထ ိ

၁၀။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵမျောဵ 

 စဉ် အမည် ရာေူဵ မှေ်ချက် 

    

    

    

 
၁၁။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက်  
       --------------------------------------------------------------------------------------- 
       --------------------------------------------------------------------------------------  
၁၂။ ပူဵတွဲ  
 (က) ၁၂' အကျေယ် မီဵတာဵလမ်ဵမျောဵ ေဖာက်လုပ်ထာဵသညဴ် တည်ေနရာပပေပမပဳု 

       (၁) ဧရိယာ (၁၀၀) ဧကေအာက် စုိက်ကကွ်မျောဵ        ၈" =  ၁မိုင်/ ၁:၁၂၅၀၀ စေကဵေပမပုဳ 
       (၂) ဧရိယာ (၁၀၀) ဧကနှငဴ်အထက် စုိက်ကကွ်မျောဵ    ၄"= ၁မုိင်/ ၁:၂၅၀၀၀ စေကဵေပမပဳု 
( )  မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳမျောဵ  

ပူဵတွဲ (၁၅) 
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-၂- 

၁၃။ ကတိဝန် ဳ ျေက် 

အထက်ေဖာ်ပပပါအ ျေက်အလက်မျောဵ မှန်ကန်ေကကာင်ဵတာဝန်ယူလျေက် ေအာက်တွင် လက်မှတ်ေရဵထုိဵ 

ပါသည်။  

 

 

 

     (………….) (……………)  

      ဦဵစီဵအရာရိှ ေတာအုပ်ကကီဵ 

---------------မမို့နယ် (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

 စိုက် င်ဵအမှတ် 

  

၁၅။ အထက်ေဖာ်ပပပါလုပ်ငန်ဵကို (           )ရက်ေန့တွင် သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖငဴ်  

ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။   

 

 

 (……………) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

   ------------------ ရိုင် 

 

           

ရက်စွဲ ------------------------------ 
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ပုဳ (၁၅)  - စိုက်ခင်ဵအခပင်မီဵောဵလမ်ဵ (၁၂-ေပ)အကျယ်ေဖာက်လုပ်ခခင်ဵနှင်ဴ မီဵလှန်ကကွ်မျာဵ၏ 

နမူနာပုဳစဳ 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်-၁၇။ စိုက်ခင်ဵေည်ေောင်မပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာခပုစုေပဵပို့ခခင်ဵ 

(က) စုိက် င်ဵတည်ေထာင်မပီဵစီဵေကကာင်ဵ အစီရင် ဳစာပပုစုေပဵပ့ုိပ င်ဵအာ  ဵ ဒီဇင်ဘာလ 

ရှင်ပင်ေရတွကပ် င်ဵလုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵသည်နှင်ဴတစ်မပိုင်နက် တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရဳုဵက စုစည်ဵစိစစ်ပပုစုမပီဵ ဦဵစီဵရဳုဵ ျေုပ်သ့ုိ လုပ်ငန်ဵေဆာင် 

ရွကမ်ပီဵ တစ်လအတွင်ဵ အစီရင် ဳတင်ပပရမည်။ 

( ) လုပ်ငန်ဵတစ် ု ျေင်ဵအလုိက်ေပဵပို့တင်ပပ ဴဲသညဴ် လုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵေကကာင်ဵ အစီရင် 

 ဳစာပုဳစဳ(၁) မ ှ(၁၆) အထိပါဝင်ရမည်။ 

(ဂ) လုပ်ငန်ဵတစ် ု ျေင်ဵအလုိက် အရည်အေသွဵ ေကာင်ဵမွန်မပီဵ လုပ်ငန်ဵသေဘာ 

သဘာဝ ေပါ်လွင်ေသာမှတ်တမ်ဵဓါတ်ပုဳ (၂)ပုဳကိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵေပဵရမည်။ 

(ဃ) အစီရင် ဳစာတစ်အုပ်လဳုဵ၏ Soft Copy အာဵ ပူဵတွဲေပဵပ့ုိ ရမည်။ 

(င) စိုက် င်ဵအရွယ်အစာဵအလုိက် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်စေကဵအတုိင်ဵ တည်ေနရာ 

ပပေပမပဳု၊ ပါဝင်ပင်ပပေပမပုဳ၊ ဧရိယာေပမတုိင်ဵတာပ င်ဵပပေပမပဳု၊ ပန္နကရ်ိုက်မှတ် 

ပ င်ဵပပေပမပဳု၊ ကျေင်ဵသိမ်ဵကွင်ဵပိတ်ေပမပုဳတို့ပါဝင်ရမည်ပဖစ်မပီဵ စုိက် င်ဵစီမဳအုပ် 

 ျေုပ်မှုပပေပမပဳုကုိ ဦဵစွာေဖာပ်ပရမည်။ 

(စ) စိုက် င်ဵတည်ေထာင်မပီဵစီဵေကကာင်ဵ အစီရင် ဳစာေပဵပ့ုိမပီဵေနာက် ကျေန်ရှိလုပ် 

ငန်ဵမျောဵပဖစ်သညဴ် မီဵတာဵလမ်ဵေဖာက်လုပ်ပ င်ဵ၊ မီဵကာကယွ်ပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ 

ဆိုင်ရာအစီရင် ဳစာမျောဵကို လုပ်ငန်ဵစဉ်(၁၆)ပါ ညွှန်ကကာဵ ျေက်အတုိင်ဵ မပျေက် 

မကွက်ဆက်လက်ေပဵပ့ုိရမည်။ 
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စိမ်ဵ/စုိ စိုက် င်ဵပဳုစဳ(၁၆) 

အပူပိုင်ဵေေသစိမ်ဵလန်ဵစုိခပည်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

စိုက်ခင်ဵေည်ေောင်မပီဵစီဵေ ကာင်ဵအစီရင်ခဳစာ 

   ရုိင် ၊ ----------------------------                                မမို့နယ်၊ ---------------------------  

  ၁။ စိုက် င်ဵအမှတ်                     ----------------------------------------------------  

  ၂။ စုိက် င်ဵအမျေ ို ဵအစာဵ                            ----------------------------------------------------     

  ၃။  တည်ေနရာ 

 (က) မမို့နယ်                     ----------------------------------------------------  

 (   ) ကကိုဵဝိုင်ဵ                    --------------------၊ အကွကအ်မှတ် ----------------- 

 ( ဂ ) ကကိုဵပပင်ကာကွယ်ေတာ            --------------------၊ အကွက်အမှတ် ----------------- 

  ၄။ နယ်နိမိတ်အလာဵအလာ 

 (က) ေပမာကဘ်က်                    ---------------------------------------------------- 

 (   ) အေရှ့ဘက ်                   ---------------------------------------------------- 

 ( ဂ ) ေတာင်ဘက ်                    ---------------------------------------------------- 

 (ဃ) အေနာက်ဘက်                    ----------------------------------------------------  

  ၅။ အကျေယ်အဝန်ဵ                     ----------------------------------------------------  

  ၆။ စိုက်ပျေ ို ဵသညဴ်သစ်မျေ ို ဵ    

စဉ် သစ်မျ ို ဵ ပင်ေရ ဧက 

၁    

၂    

စုစုေပါင်ဵ    

  ၇။ ပန္နကအ်ကွာအေဝဵ                      -------------------------------------------------- 

  ၈။ မူလသစ်ေတာအေပ အေန                     

 (က) သစ်ေတာအမျေ ို ဵအစာဵ       --------------------------------------------------  

 (  ) ပါဝင်ေပါက်ေရာက်သညဴ်သစ်မျေ ို ဵ  --------------------------------------------------  

 ( ဂ) သစ်ေတာ၏အေပ အေန       --------------------------------------------------  

 (ဃ) တစ်ဧကပါဝင်ေပါက်ေရာက်မှု      --------------------------------------------------  

  ၉။   ေပမအမျေ ို ဵအစာဵ        --------------------------------------------------  
  ၁၀။ မိုဵေရ ျေနိ်နှင်ဴမိုဵရွာရက်ေပါင်ဵ    
  (က) မစိုက်ပျေ ို ဵမီမိုဵေရ ျေနိ်၊ရွာရက်       -------------------------------------------------- 
  ( ) စိုက်ပျေ ို ဵစဉ်ကာလမိုဵေရ ျေနိ်၊ရွာရက်-------------------------------------------------  
  (ဂ) အပူ ျေနိ်         -------------------------------------------------- 

 

ပူဵတွဲ (၁၆) 
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၁၁။ ေပမမျေက်နှာပပင်အေပ အေန                ------------------------------------------------------- 
၁၂။ ေပမပပုပပင်ပ င်ဵနည်ဵစနစ်                                       
 (က) ကျေင်ဵစနစ်                        
  (၁) ကျေင်ဵအရွယ်အစာဵ ---------အေရအတွက-်---------အကျေယ်အဝန်ဵ------(ဧက) 
  (၂) ကျေင်ဵအရွယ်အစာဵ -----------အေရအတွက်--------အကျေယ်အဝန်ဵ------(ဧက) 
 ( ) ထွန်ယက်စနစ်  -------------------------------အကျေယ်အဝန်ဵ------(ဧက) 
 (ဂ) စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ရက်စွဲ ------------------------------------------------------                  
 (ဃ) မပီဵစီဵသညဴ်ရက်စွဲ  ------------------------------------------------------ 
 ၁၃။ စုိက်ပျေ ို ဵပ င်ဵ 
 (က) စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ရက်စွဲ ------------------------------------------------------  
 (  ) မပီဵစီဵသညဴ်ရက်စွဲ  ------------------------------------------------------  
 ၁၄။ ေသပင်ဖာေထဵပ င်ဵ 
 (က) စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ရက်စွဲ ------------------------------------------------------ 
 (  ) မပီဵစီဵသညဴ်ရက်စွဲ  ------------------------------------------------------  
 ၁၅။ ေပါင်ဵရှင်ဵပ င်ဵလုပ်ငန်ဵ 
 (က) စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ရက်စွဲ ------------------------------------------------------  
 (  ) မပီဵစီဵသညဴ်ရက်စွဲ  ------------------------------------------------------  
 ၁၆။ ေသပင်ရှင်ပင်ေရတွကပ် င်ဵ 
 (က) စတင်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ်ရက်စွဲ ------------------------------------------------------ 
 (  ) မပီဵစီဵသညဴ်ရက်စွဲ  ------------------------------------------------------   
 ( ဂ) ရှင်ပင်ေသပင်အေရအတွက်                      

စဉ် သစ်မျ ို ဵ 
ရငှ်ပင် ေသပင် 

ပင်ေရ ရာနှုန်ဵ ပင်ေရ ရာနှုန်ဵ 

၁      

၂      

စုစုေပါင်ဵ      

 ၁၇။ ရှင်ပင်မျောဵ၏ပျေမ်ဵမျှအပမငဴ် 

စဉ ် သစ်မျ ို ဵ အခမင်ဴဆုဳဵ အနိမဴ်ဆုဳဵ ပျမ်ဵမျှ 

     

     

 ၁၈။ နမူနာကွကအ်ေပ အေန 
 (က) အလျောဵ   ------------------------------------------------------ 
 (  ) အနဳ   ------------------------------------------------------ 
       ( ဂ)     ပါဝင်သညဴ်အပင်ဦဵေရ ------------------------------------------------------ 
 (ဃ) ဧက                                  ------------------------------------------------------ 
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 ၁၉။ ကကီဵကကပ်သညဴ်ဝန်ထမ်ဵ 

စဉ ် အမည် ရာေူဵ ောဝန် 

၁    

၂    

၃    

 ၂၀။ စိုက် င်ဵကုန်ကျေစရိတ်             

 ၂၁။ အလုပ်သမာဵရရှိမှုအေပ အေန ------------------------------------------------------- 

 ၂၂။ သီဵနဳှသစ်ေတာေရာေနှာစုိက်ပျေ ို ဵမှု 

 ၂၃။ ပူဵတွဲေပမပဳုမျောဵ(တည်ေနရာပပေပမပုဳ၊ ပါဝင်ပင်ပပေပမပုဳ၊ အုပ် ျေုပ်မှုပပေပမပုဳ၊ ကွင်ဵပိတ်တိုင်ဵတာပ င်ဵေပမပဳု) 

 ၂၄။ အေထွေထွေဖာ်ပပ ျေက်        

       ---------------------------------------------------------------------------------------    

       ---------------------------------------------------------------------------------------

            

 (…………) (…………) 

 ဦဵစီဵအရာရိှ ေတာအုပ်ကကီဵ 

 ……………….မမို့နယ် (စိုက် င်ဵတာဝန် ဳ) 

  …………………မမို့နယ်  

 

စဉ ် လုပ်ငန်ဵ ပမာဏ ေရေွကပ်ုဳ 
ကုန်ကျေငွ 

ေငွလဳုဵေငွရင်ဵ သာမန် စုစုေပါင်ဵ 

၁       

စုစုေပါင်ဵ      

စဉ ် သီဵနှအဳမျ ို ဵအစာဵ အကျယ်အဝန်ဵ(ဧက) 

၁   

၂   

၃   
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-၄- 

 

၂၅။ စစ်ေဆဵမပီဵ မှန်ကန်ပါသပဖင်ဴ ဆက်လက်တင်ပပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 (………….) 

 လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

 ………………….. ရိုင် 

 

ရက်စွဲ၊  -------------------------     
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