
 

 

 

ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ဒဒသဆုိင်ရာအချက်အလကြ်ျား 

အခန်း(၁) 

နိဒါန်းနှင့်ဒဒသသြိုင်း    

နိဒါန်း  

၁။ အထထွေထထွေအုပ်ချုပ်ထေးဦးစီးဌာနသည် ပပည်ထထာင်စုအစုိးေအဖွေဲ့ 

ရံုး ဝန်ကြီးဌာနထအာြ်ေိိ ဌာနတစ်ခုပဖစ်ပပီး ပပည်သူြုိ ဗဟိုပပုသည့် 

ထြာင်းမွေန်ထသာ အုပ်ချုပ်ထေးယန္တေား တည်ထောြ်ထေးဟူထသာ 

ေည်မိန်းချြ် တာဝနမ်ျား၊ စံတန်ဖိုး(၆)ေပ်ပဖစ်ထသာ ထိထောြမ်ှုနိင့် 

စွေမ်းေည်ပပည့်ဝမှု၊ ပွေင့်လင်းပမင်သာမှု၊ တာဝနယ်ူတာဝန်ခံမှု၊ ပပည်သူလူထု 

ယုံကြည်အားထားမှု၊ တန်းတူညမီျှ အားလုံးပါဝင်မှု၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

နိင့်အညီ ပဖစထ်စမှု စသည့်တာဝန်များြို ထအာင်ပမင်ထအာင် ထောင်ေွြ် 

လျြ်ေိိပါသည်။ အထထွေထထွေအုပ်ချု ပ်ထေးဦးစီးဌာနတွေင် တာဝနထ်မ်း 

ထောင်ကြသည့် အေင့်ေင့်ထသာ အောထမ်း၊ အမှုထမ်းများသည် ရံုးချု ပ် 

အေင့်မိ ထအာြ်ထပခေပ်ြွေြ်/ ထြျးေွာအုပ်စုအေင့်အထိ အထထွေထထွေ 

အုပ်ချု ပ်ထေး ဦးစီးဌာနရံုးအသီးသီးတွေင် တာဝန်ထမ်းထောင်ကြေပပီး နုိင်ငံထတာ် 

အုပ်ချု ပ်ထေးယန္တေား ထချာထမွေ့စွောလည်ပတ်ထေးတွေင် ပါဝင် ထောင်ေွြ်ပခင်း၊ 

ဝန်ကြီးဌာန၏ ေည်မိန်းချြ်တာဝန်များ၊ အပခားဝန်ကြီး ဌာနမိထပးအပ်ထသာ 

တာဝန်များနိင့် ထေသေုိင်ော အစိုးေအဖွေဲ့များမိ ထပးအပ်ထသာ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များြုိ ထြျပွေန်စွောထမ်းထောင်ထနကြ ေသည်ပဖစ်ော ထေသေုိင်ော 

အချြ်အလြမ်ျား ပပုစုထားေိိပခင်းသည် များစွောအထေးပါလာပါသည်။ 

ထေသေုိင်ောအချြအ်လြ်များ ပပုစုပခင်းပဖင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်း 

ထောင်ေွြ်ောတွေင် အထထာြ်အြူပပုသြ့ဲသုိ အကြီးအြဲများ နယ်ထပမသ့ုိ 

ြွေင်းေင်းောတွေင် နယ်ထပမ၏အချြ်အလြ်များြုိ လွေယ်ြူစွောသိေိိနိုင် 

မည်ပဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ေိုြ်ဦးပမို့ နယ်၏ ထေသေုိင်ော 

အချြ်အလြ်များ (၂၀၂၀ပပည့်နိစ် စြ်တင်ဘာလ ြုန်အထိ အထပခအထန) 



 

 

 

ြို သြေုိ်င်ော ဌာနအသီးသီးမိထပးပို့ထသာ ြနိ်းဂဏန်းများနိင့်အညီ 

ပပုစုတင်ပပထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 

ဒဒသသြိုင်းအကျဉ်း 

၂။ ေုတိယအဂဂလိပ်ပမန်မာစစ်ပွေဲအပပီး ခေစ်သြ္ကောဇ် ၁၈၅၂ ခုနိစ် 

တွေင် ပဲခူးခရုိင်သည် ပဲခူးလြထ်အာြ်ခံပဖစ်လာပပီး အထေးပိုင်သည် ပဲခူး 

ပမို့တွေင် ရံုးထိုင ်အုပ်ချုပ်ပါသည်။ ၁၈၇၈ခုနိစ်တွေင် ေိုြ်ဦးထြျးေွာအပဖစ် 

မထပါ်ထပါြ်ခင် နိစ်အတန်ကြာြပင် ထပါ်ထပါြ်လျြ်ေိိထသာ ထြျးေွာ 

အချ ို ့မိာ ဖထအာင်ဝဲ၊ ေေယ်မီး၊ ေင်စခန်း၊ တပ်စု၊ မအူရုိး၊ လြပ်ံသုံးခွေ၊ 

ောပါခခုံ၊ ြျွန်းြုန်း၊ အိမ်ထပခထလးေယ်၊ ဖထအာင်းစု၊ ထဖါင်ထတာသီ် 

ောွနိင့ြ်တုတ်ေွာမ စထသာ ထြျးေွာများပဖစ်ကြပါသည။်၁၈၇၈ ခုနိစ်တွေင် 

ေန်ြုန်မိ ပပနတံ်ောအထိ မီးေထားလမ်း ထဖါြ်လုပ်ပပီးထသာအခါ ယခု 

ေိုြ်ဦးပမို့တည်ေိိထနော၌ ဘူတာရံု ဖွေင့်လိစ်ခဲ့ ပါထသာထကြာင့ ်၄င်းဘူတာ 

ြို အမီိပပု၍ ထစျးေုိင်များ၊ လူထနအိမ်ထပခများ စသည်ပဖင့် ထပါ်ထပါြ် 

လာပပီး ေိုြ်ဦးောွအထနပဖင့် ပဖစထ်ပါ်လာခ့ဲပါသည်။ ေိုြ်ဦးေွာတည်ထနော 

သည် မီးေထားလမ်း အထေိ့ ဘြတ်ွေင် ထပမနမိ့်ပိုင်းပဖစ၍် မိုးတွေင်း ထေကြီး 

ထသာအခါ ထေပမုပ်ပါသည်။ ထိုအချနိ်တွေင် ဖထအာင်ဝဲေွာမိာ တိုြ်သူကြီး 

ထနောောွပဖစ်လာပပီးသူကြးီမိာဦးြျယ်ပဖစပ်ါသည။် ေေယ်မီးေွာသူကြီးမိာ 

ဦးလယ်ထောြ ် ပဖစ၍်ေိုြ်ဦးေွာြို ပူးတွေဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ေိုြ်ဦး 

ထြျးေွာသည် ပပနတ်ံောပမို့ပိုင်၏ အုပ်ချုပ်ထေးထအာြ်တွေင် ေိိပါသည်။ 

၁၈၉၄ ခုနိစ်မိ ၁၈၉၉ခုနိစ်အထိ ေိုြ်ဦးောွသူကြီး ဦးထေွှေပပည့်အား ပထမ 

ဦးစွော ခန့်အပ်အုပ်ချုပ်ထစခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထပခ(၅၀)ခန့်နိင့် လူဦးထေ (၂၅၀) 



 

 

 

ခန့်သာေိိပပီး နိုင်ငပံခားသားအချ ို ့ စတင်ထနထိုင်စပပုလာပါသည်။ ၁၉၀၇ 

ခုနိစ်မိ ၁၉၁၁ ခုနိစ်အတွေင်း ေိုြဦ်းထြျးေွာသည် အိမ်ထပခ(၄၀၀)အထိ 

တိုးတြမ်ျားပပားလာခ့ဲပပီး လူဦးထေမိာ(၂၀၀၀)ခန့်အထိ တုိးတြ်ခဲ့ပါ 

သည်။ လမ်းပန်းေြ်သွေယ်ထေး ထြာင်းမွေန်သပဖင့်  ထြျာထထာြ်ထနာြ်ခံ 

ထြျးေွာများ များပပားလာခဲ့ပခင်းထကြာင့် ၁၉၀၈ခုနိစ်တွေင ် ပပနတ်ံောမိ 

ပမို့ပိုင်ရံုးနိင့် ေဌဲာနတို့ြုိ ေိုြ်ဦးထြျးေွာ သ့ုိထပပာင်းထေွ့ှေ ဖွေင့်လိစ်ခဲ့သည့် 

အတွေြ် ေိုြ်ဦးောွမိာ ေိုြ်ဦးပမို့ ပဖစလ်ာခ့ဲပါသည်။ ပထမဦးေံုးပမို့ပိုင် 

သည ် ဦးထအာင်ထြျာပ်ဖစပ်ါသည်။ ၁၉၂၃ ခုနိစ်တွေင် ေန်ြုန်-မန္တထလး 

ြားလမ်း ထဖါြ်လုပ်ထပါ်ထပါြ်လာသပဖင့်  ေိုြ်ဦးပမို့သည် အုပ်ချုပ်ထေး၊ 

စီးပွေားထေး၊ လူမှုထေး တိုးတြ်ပမင့်မားလာောမိ ယခုအခါ စီးပွေားထေး 

ထြာင်းမွေန်သည့် ပမို့တစ်ခုအပဖစ် တည်ေိိထနပါသည။် 

အခန်း(၂) 

ပထဝီဝင် အဒနအထား 

တည်ဒနရာအကျယ်အဝန်း 

၃။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်သည်  ထပမာြလ်တ္တီတွေေ ် ၁၇ ေီဂေ ီ ၅၃မိနစ် ၄၃ 

စြ္ကန့်နိင့် ၁၇ ေီဂေ ီ ၄၂မိနစ် ၅၄ စြ္ကန့်ကြား အထေိ့ထလာင်ဂျတီွေေ် ၉၆ 

ေီဂေ ီ ၁၉မိနစ် ၃၁ စြ္ကန့်နိင့် ၉၆ ေီဂေ ီ ၅၁မိနစ် ၁၄ စြ္ကန့်အကြားတွေင် 

တည်ေိပိါသည။် အထေိ့မိ အထနာြ်သ့ုိ (၂၆)မိုင်နိင့် ထတာင်မိထပမာြ်သ့ုိ 

(၁၉)မိုင်ေိည်လျားပါသည။် ေိုြ်ဦးပမို့နယ်နိင့် ပမို့တို့၏ ဧေိယာစတုေန်း 

မိုင်များမိာ       ပါအတုိင်း ပဖစပ်ါသည်- 

 



 

 

 

စဉ် ပမို့အမည် 
ပမို့ဧေိယာ 

စတုေန်းမုိင် 

ထြျးေွာအုပ်စု 

ဧေိယာစတုေန်းမိုင် 

ပမို့နယ်ဧေိယာ 

စတုေန်းမုိင် 

၁ ေိုြ်ဦး ၅.၅၄ ၄၉၁.၄၉ ၄၉၇.၀၃ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၅.၅၄ ၄၉၁.၄၉ ၄၉၇.၀၃ 

နယ်နိြိတ် 

၄။  ေိုြ်ဦးပမို့နယ်၏ အထေိ့ ဘြတ်ွေင် ထညာင်ထလးပင်ပမို့နယ် 

ထတာင်ဘြတ်ွေင် ပဲခူးပမို့နယ်နိင့် ထဝါပမို့နယ်တ့ုိ ထိစပ်လျြ ်ေိိပါသည်။  

အထနာြ်ဘြတ်ွေင် ပဲခူးရုိမနိင့ ် ထိစပ်လျှြေ်ိိပပီး ထပမာြ်ဘြတ်ွေင် 

ထညာင်ထလးပင်ပမို့နယ်၊ ထြျာြ်တံခါးပမို့နယ်တ့ုိနိင့် ထိစပ်လျြ ်

ေိပိါသည။် 

ဒပြပပင်အဒပခအဒန 

၅။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်၏ ထပမမျြ်နိာသွေငပ်ပင်မိာ အထနာြ်ဘြပ်ခမ်း 

တွေင် ပဲခူးရုိးမေိိပပီး အထနာြဘ်ြမ်ိ အထေိ့ ဘြသုိ့် တထပဖးထပဖးနိမ့်ေင်း 

သွေားသည့် ထပမနိမ့်လွေငပ်ပင်ပဖစ်ပါသည်။ 

ဒရဆင်း  

၆။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ပဖတ်သန်းစီးေင်းထသာ ပမစမ်ျားမေိိဘဲ 

ထချာင်းများသာေိိပါသည်။ အထနာြ်ဘြမ်ိ အထေိ့ ဘြသ့ုိ် စီးေင်းထသာ 

ေေယ်မီးထချာင်း၊ ထြာလိယထချာင်း၊ ဘုိင်းေါးထချာင်း၊ ြတုတ်ထချာင်းနိင့် 

ထဘာနီထချာင်းတို့ေိိပါသည်။ အေိုပါထချာင်းများမိာ မိုးောသီတွေင်သာ 

ထေေိိပပီး ထနွေောသီတွေင် ထေမေိသိပဖင့် မိုးတွေင်းြာလတွေင်သာ စြထ်လိများ 

သွေားလာ၍ေပပီး ထနွေောသီတွေင် စြထ်လိများ သွေားလာနိုင်ပခင်းမေိပိါ။ 

 

 



 

 

 

ပင်လယ်ဒရြျက်နှာပပင်အပြင့ ် 

၇။ ေိုြ်ဦးပမိုနယ်သည် ပင်လယ်ထေမျြ်နိာပပင်အထြ် ပျှမ်းမျှ 

အပမင့် (၃၈)ထပအထြ်တွေင် တည်ေိိပါသည်။  

 

အခန်း(၃) 

ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် 

ရာသီဥတု 

၈။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်သည် ထနွေ၊ မိုး၊ ထောင်းောသီဥတုေိပိပီး၊ အပမင့်ေံုး 

အပူချနိ် (၁၀၃'F) နိင့် အနမိ့်ေံုးအပူချန်ိမိာ (၆၄'F) ပဖစပ်ါသည်။ 

နိစ်အလိုြ်ပဖစထ်ပါ်ခဲ့ထသာ မိုးထေချန်ိနိင့်အပူချနိ်မိာ ထအာြ်ထဖာ်ပပပါ 

အတုိင်း ပဖစပ်ါသည်- 

စဉ် ခုနှစ် 

ြိုးဒရချန်ိ အပူချနိ် 

ြိုးရွာရက် 

စုစုဒပါင်း  

ြိုးဒရချန်ိ 

(လကြ်) 

ဒနွေရာသီ 

(.C) 

ဒဆာင်းရာသီ  

(.C) 

အပြင့်ဆံုး အနြိ့်ဆံုး 

၁ ၂၀၁၇ ၁၄၁ ၁၁၄.၉ ၄၀ ၂၁ 

၂ ၂၀၁၈  ၁၂၆ ၁၅၂.၄၆ ၄၀ ၂၁ 

၃ ၂၀၁၉ ၂၇ ၃၅.၅ ၄၀ ၂၁ 

၄ ၂၀၂၀ ၈၉ ၇၃ ၄၀ ၂၁ 

 

 



 

 

 

သဘာဝဒပါက်ပင်ြျား 

၉။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်အတွေငး် ထပါြထ်ောြသ်ည့် သဘာဝထပါြ်ပင် 

များမိာ ြျွန်း၊ ပျဉ်းြတိုး၊ အပခားသစ်မာပင်များနိင့် ဝါးအမျ ို းမျ ို း 

ထပါြထ်ောြပ်ါသည။် 

ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်ြျား 

၁၀။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ထတွေ့ေိိေထသာ ထတာရုိင်းတိေစိ္ဆာန်များမိာ 

ေင်၊ ြျား၊ စိုင၊် ေတ်၊ ေေယ်၊ ဂျစီသည့် တိေိစ္ဆာန်များထတွေ့ေိိေပပီး ယခု 

အခါ စုိြ်ပျ ို းထပမများ တုိးချဲ့စုိြ်ပျ ို းပခင်းထကြာင့် တိေိစ္ဆာန်များ ောိးပါး 

လာပပီပဖစ်ပါသည်။ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်လက်ရှိအဒပခအဒန 

၁၁။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်၏လြ်ေိိ သဘာဝပတ်ဝန်းြျင်အထပခအထနမိာ 

သစ်ထတာဖုံးလွေမ်းမှု(၃၁%)ေိိပါသည်။ ၎င်းအနြ်မိကြို းဝိုင်း သစ်ထတာ 

ဖုံးလွှမ်းမှုမိာ(၉၉.၉၇%)ပဖစ်ပပီး ကြို းပပင်ြာြွေယ်ထတာ  ဖုံးလွှမ်းမှုမေိိပါ။ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိြ်းဒရးလုပ်ငန်းြျား  

၁၂။ ေုိြ်ဦးပမို့နယ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် ထိန်းသိမ်းထေး 

လုပ်ငန်းများအတွေြ် ကြိုးဝုိင်းထတာ(၈၉၅၈၉)ဧြ၊ ကြိုးပပင်ထတာမေိိပါ။ 

သစ်ထတာစုိြ်ခင်း တည်ထထာင်နုိင်မှုမိာ စီးပွေားထေးြျွန်း (၁၅၉၃၁)ဧြ၊ 

ပျဉ်းြတိးုစုိြ်ခင်း (၂၆၁) ဧြ၊ ထေထဝထေလဲစုိြ်ခင်း (၃၁၀၀) ဧြ၊ 

စြမ်ှုြုန်ကြမ်းစုိြ်ခင်း(၂၃၀၀) ဧြ၊ ပုဂ္ဂလိြြျွန်းစုိြ်ခင်း (၃၉၈၉) 



 

 

 

ဧြ၊ ပုဂ္ဂလိြသစ်မာစုိြ်ခင်း(၃၅၁၄.၅)ဧြ၊ ပုဂ္ဂလိြောဘာစုိြ်ခင်း 

(၃၈၁၈)ဧြ၊ ထြျးေွာထင်းစုိြ်ခင်း (၁၇၄၉) ဧြ ပဖစ်ပါသည်။ 

သဘာဝဒဘးအန္တရာယ်ကျဒရာက်ြှု 

၁၃။ ေိုြဦ်းပမို့နယ်တွေင် မိုးသည်းထန်စွော ောွသွေန်းလျှင် ထေကြီး 

နစ်ပမုပ်မှု ပဖစ်ထပါ်လာနုိင်ပါသည်။ ၁၉၉၇ခုနိစ် ထေကြီးမှု အထပခအထနမိာ 

အပမင့်ေံုးထေမိတ်သ့ုိ ထောြေ်ိိခဲ့ပါသည်။ ထေကြီးနစ်ပမုပ်မှု ပဖစန်ိုင်ထပခ 

ေိိထသာအခါ အနမိ့်ပိုင်းတွေင် ထနထုိင်ကြထသာ အိမ်ထထာင်စုများအား 

စြထ်လိများပဖင့် ြနု်းပမင့်ောသ့ုိထေွှေ့ထပပာင်းထပးပခင်း၊ ထေထဘးြယ်ေယ် 

ထေးစခန်းများ ဖွေင့လ်ိစ် ထောင်ေွြ်ပခင်းများ ပပုလုပ်နိုင်ခဲ့သပဖင့် 

လူအထသ အထပျာြမ်ေိိခဲ့ပါ။ 

 

 

စဉ် အြျ ို းအစား 
ပြစပ်ွေါး 

ကကြိ် 

ဒသ/ 

ဒပျာက် 

ဦးဒရ 

အဒဆာက ်

အဦ 

ပျက်စီးြှု 

ဆံုးရှံးြှု 

တန်ြိုး 

(ကျပ်သန်း) 

၁ မုန်တိုငး်ထဘး မေိိပါ    

၂ ေူနာမီထဘး မေိိပါ    

၃ ငလျင်ထဘး မေိိပါ    

၄ ထေထဘး မေိိပါ    

၅ မီးထဘး မေိိပါ    

 ထပါင်း     

 



 

 

 

အခန်း(၄) 

လူဦးဒရဆုိင်ရာအချကအ်လကြ်ျား 

ဒနထုိင်သည့်တိုင်းရင်းသားလူြျ ို းစုြျား 

၁၄။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ထနထုိင်ကြထသာ တိုင်းေင်းသား လူမျ ို းစုများ 

မိာ ထအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် လူြျ ို း 
ဒနထုိင်သည့် 

ဦးဒရ 
မြို့နယ်လူဦးဒရ 

မြို့နယ်လူဦးဒရ

၏ 

ရာခုိင်နှုန်း 

၁ ြချင် ၁ ၂၁၆၉၅၈ ၀.၀၀၀၄ 

၂ ြယား -   

၃ ြေင် ၃၅၅၂  ၁.၆၃၇ 

၄ ချင်း ၈၇၁  ၀.၄၀၁ 

၅ မွေန် -  - 

၆ ဗမာ ၂၀၉၄၀၆  ၉၆.၅၁၉ 

၇ ေခိုင် ၅  ၀.၀၀၂ 

၈ ေမိ်း ၄၆  ၀.၀၂၁ 

၉ ပအ့ုိဝ် ၅၇၉  ၀.၂၆၇ 

၁၀ ဓနု -   

၁၁ ထတာင်ရုိး -   

၁၂ ပထလာင် -   

မြို့နယ်ချုပ် ၂၁၄၄၆၀ ၂၁၆၉၅၈ ၉၈.၈၄၇၄ 



 

 

 

အိြ်ဒပခ၊ အိြ်ဒထာင်စု၊ လူဦးဒရ  

၁၅။ ေိုြ်ဦးပမိုနယ်၏ ၂၀၂၀ ခုနိစ် စြတ်င်ဘာလြနု်အထိ လူဦးထေမိာ ထအာြ်ပါအတုိင်းပဖစပ်ါသည်- 

(က) အိြ်ဒပခ/အိြ်ဒထာင်စု 

စဉ် အထကြာင်းအော အိမ်ထပခ အိမ်ထထာင်စု ေပ်ြွေြ် ထြျးေွာအုပ်စု ထြျးေွာ 

၁ ပမို့ထန ၈၉၀၂ ၈၉၅၇ ၉ - - 

၂ ထြျးလြထ်န ၃၇၈၀၆ ၃၈၀၇၄  ၄၄ ၁၈၂ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၄၆၇၀၈ ၄၇၀၃၁ ၉ ၄၄ ၁၈၂ 

(ခ) လူဦးဒရ 

စဉ် 
အဒကကာင်း 

အရာ 

အသက်(၁၈) နှစ်အထက ် အသက်(၁၈) နှစ်ဒအာက် စုစုဒပါင်း 

ကျား ြ ဒပါငး် ကျား ြ ဒပါငး် ကျား ြ ဒပါငး် 

၁ မြို့ဒန ၁၄၀၃၇ ၁၆၅၃၉ ၃၀၅၇၆ ၅၂၄၄ ၅၀၇၀ ၁၀၃၁၄ ၁၉၂၈၁ ၂၁၆၀၉ ၄၀၈၉၀ 

၂ ဒကျးလက ်

ဒန 

၆၀၂၉၆ ၆၅၈၄၃ ၁၂၆၁၃၉ ၂၅၁၀၆ ၂၄၈၂၃ ၄၉၉၂၉ ၈၅၄၀၂ ၉၀၆၆၆ ၁၇၆၀၆၈ 

မြို့နယ်ချုပ် ၇၄၃၃၃ ၈၂၃၈၂ ၁၅၆၇၁၅ ၃၀၃၅၀ ၂၉၈၉၃ ၆၀၂၄၃ ၁၀၄၆၈၃ ၁၁၂၂၇၅ ၂၁၆၉၅၈ 



 

 

 

လူဦးဒရတုိးနှုန်းနှင့်ကျားြအချ ို း 

၁၆။ ေိုြ်ဦးပမို နယ်၏ ၂၀၂၀ ခုနစိ် လူဦးထေတုိးနှုနး်နိင့် ြျားမအချ ို းမိာ 

ထအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်- 

 

 (ြ) လူဦးထေတိုးနှုန်းနိင့် ြျား၊ မအချ ို း 

စဉ ် မြို့နယ် 
ယခင်နစှ် 

လူဦးဒရ 

ယခုနှစ် 

လူဦးဒရ 

တိုး 

လာ 

ဦးဒရ 

တိုး 

နှုန်း 

ကျား/ြအချ ို း 

ကျား ြ အချ ို း 

၁ ေိုြဦ်း 

ပမို့နယ် 
၂၁၅၀၉၃ ၂၁၆၉၅၈ ၁၈၆၅ ၀.၉ ၁၀၄၆၈၃ ၁၁၂၂၇၅ ၁ : ၁.၀၇ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၁၅၀၉၃ ၂၁၆၉၅၈ ၁၈၆၅ ၀.၉ ၁၀၄၆၈၃ ၁၁၂၂၇၅ ၁ : ၁.၀၇ 

 

(ခ) ဒြွေးြွေား၊ ဒသဆုံး၊ ဒပပာင်းဝင်၊ ဒပပာင်းထွေကလ်ူဦးဒရ 

စဉ ် မြို့နယ် 
ြူလလူ 

ဦးဒရ 

ဒြွေးြွေား 

ဦးဒရ 

ဒသဆုံး 

ဦးဒရ 

ဒပပာင်းဝင် 

ဦးဒရ 

ဒပပာင်းထွေက် 

ဦးဒရ 

လက်ရိှ 

လူဦးဒရ 

၁ ေိုြ်ဦး 

ပမို့နယ် 
၂၁၅၀၉၃     ၂၀၀၆ ၁၀၈၂ ၁၆၀၇ ၆၆၆ ၂၁၆၉၅၈ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၁၅၀၉၃     ၂၀၀၆ ၁၀၈၂ ၁၆၀၇ ၆၆၆ ၂၁၆၉၅၈ 

 

 

 



 

 

 

 

ကိုးကွေယ်သည့ဘ်ာသာ 

၁၇။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်တွေင် ထနထုိင်ကြသူများ၏ ြိုးြွေယ်သည့်ဘာသာ အလုိြ် 

လူဦးထေမိာ ထအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မြို့နယ်   
ဗုဒ္ဓ 

ဘာသာ 

ခရစ် 

ယာန် 

ဟိန္ဒူ 

ဘာသာ 

အစ္စလာြ် 

ဘာသာ 
နတ် 

အ 

ပခား 
ဒပါင်း 

၁ ေုိြ်ဦး 

ပမို့နယ် 

၂၀၉၅၂၈ ၅၅၃၉ ၃၉ ၁၈၅၂ - - ၂၁၆၉၅

၈ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၀၉၅၂၈ ၅၅၃၉ ၃၉ ၁၈၅၂ - - 
၂၁၆၉၅

၈ 

 

နုိင်ငံပခားသားြျားဒနထုိင်ြှု 

၁၈။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်အတွေင်း နိုင်ငံပခားသားများထနထုိင်သူဦးထေမိာ ထအာြ်ပါ 

အတုိင်း ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မြို့နယ် 
နိုင်ငံပခားသား 

လူြျ ို း 
ဒနထိုင်ဦးဒရ 

မြို့နယ် 

လူဦးဒရ 

မြို့နယ်လဦူးဒရ 

၏ ရာခိုင်နှုန်း 

(ြ) 
ေုိြ်ဦး 

ပမို့နယ် 
တရုတ် ၅၉၀ ၂၁၆၉၅၈ ၀.၂၇၂ 

( ခ)  အိန္ဒိယ ၁၉၀၈  ၀.၈၇၉ 

(ဂ)  ပါြစ္စတန် -   

မြို့နယ်ချုပ်  ၂၄၉၈ ၂၁၆၉၅၈ ၁.၁၅ 

 



 

 

 

အခန်း(၅) 

အုပ်ချုပ်ဒရးဆုိင်ရာအချက်အလက်ြျား 

အုပ်ချုပ်ဒရးနယ်ဒပြြွေဲ့စည်းြှု 

၁၉။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်၏အုပ်ချုပ်ထေးနယ်ထပမဖွေဲ့စည်းမှုမိာ ထအာြ်ပါအတုိင်း 

ပဖစပ်ါသည်- 

စဉ ် မြို ့နယ် မြို ့ ရပ်ကွေက် ဒကျးရွာအုပ်စု ဒကျးရွာ 

၁ ၁ ၁ ၉ ၄၄ ၁၈၂ 

မြို ့နယ်ချုပ် ၁ ၁ ၉ ၄၄ ၁၈၂ 

 

ဒရွးဒကာက်ပွေဲဆုိင်ရာကိစ္စရပ်ြျား 

၂၀။ ေိုြ်ဦးပမို နယ်၏ ထေွးထြာြ်ပွေဲေုိင်ောြစိ္စေပမ်ျားအား ထအာြ်ပါ 

အတုိင်းထဖာ်ပပအပပ်ါသည်- 

 (ြ) မြို ့နယ်ဒကာ်ြရှင်အြွေဲ့ ခွေဲ အြွေဲဝင်စာရင်း 

စဉ ် အြည် အလုပ်အကိုင် တာဝန် 

၁ ဦးထွေန်းဝင်း ဘဏ်(ပငိမ်း) ဥြ္ကဌ 

၂ ဦးတင်ထွေန်း ပညာထေး(ပငိမ်း) အဖွေဲ့ဝင် 

၃ ဦးေဲထွေဋ် ေြ်သွေယ်ထေး(ပငိမ်း) အဖွေဲ့ဝင် 

၄ ဦးတင်လိ ထထွေ/ အုပ်(ပငိမ်း) အဖွေဲ့ဝင် 

၅ ဦးလိထြျာ် ပညာထေး(ပငိမ်း) အဖွေဲ့ဝင် 

၆ ထေါ်တင်မမမိုး JOY မူကြို အဖွေဲ့ဝင် 

၇ ဦးထြျာ်မျ ို းလတ် ေုပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ထေးမိူး အဖွေဲ့ဝင် 



 

 

 

စဉ ် အြည် အလုပ်အကိုင် တာဝန် 

၈ ထေါ်သန်းသန်းဝင်း ဦးစီးမိူး၊ ပပန်/ ေြ် အဖွေဲ့ဝင် 

၉ ဦးမိုးညို ဦးစီးမိူး၊ စိုြ်ပျ ို းထေး အဖွေဲ့ဝင် 

၁၀ ဦးထြျာ်စိုးမိုး ဦးစီးမိူး၊လဝြ အဖွေဲ့ဝင် 

၁၁ ထေါ်ထနာ်ခေီစဲလ်ေါ ပမို့နယ်ပညာထေးမိူး အဖွေဲ့ဝင် 

၁၂ ထေါြ်တာထဇာ်ဝင်းထအာင် ြျန်းမာထေးဦးစီးဌာနမိူး အဖွေဲ့ဝင် 

၁၃ ဦးေဲထိုြ်ထအာင် ဥပထေအောေိိ အဖွေဲ့ဝင် 

၁၄ ထေါ်ထအးထအးသန်း စာေင်းစစ်အောေိိ အဖွေဲ့ဝင် 

၁၅ ဦးသန့်ဇင်ဦး စည်ပင်အမှုထောင်အောေိိ အဖွေဲ့ဝင် 

၁၆ ဦးဝင်းဗိုလ် ဦးစီးအောေိိ၊ပမို့နယ် 

ထြာ်မေိင်အဖွေဲ့ခွေဲ 

အတွေင်း 

ထေးမိူး 

  

 (ခ) ြဲဒပးပုိင်ခွေင့်ရိှသူဦးဒရ 

စဉ ် မြို ့နယ် မြို ့နယ်/ မြို့လူဦးဒရ ကျား ြ ဒပါင်း 

၁ 
ေိုြ်ဦး 

ပမို ့နယ် 

၂၁၆၉၅၈ 
၇၆၈၀၉ ၈၅၀၀၂ ၁၆၁၈၁၁ 

မြို ့နယ်ချုပ် ၂၁၆၉၅၈ ၇၆၈၀၉ ၈၅၀၀၂ ၁၆၁၈၁၁ 

  

 

 



 

 

 

(ဂ ) နုိင်ငံဒရးပါတီြျား 

စဉ ် ပါတီ ဥက္ကဌ အတွေင်းဒရးြှူး 

အြှု 

ဒဆာင် 

ဦးဒရ 

ပါတီ 

ဝင်ဦးဒရ 

၁ N L D ဦးသန်းထအာင် ဦးဘုန်းပမင့်ထအာင် ၂၉ ၂၁၀၀၅ 

၂ ပပည်/ခိုင်/ပဖိုး ဦးမင်းထအာင် ဦးစန်းကြည်သိန်း ၁၅ ၁၄၅၀၀ 

၃ NDF ဦးမင်းလွေင် ဦးမုိးဝင်း ၁၇ ၅၃၀ 

၄ 
လယ်သမားဖွေံ့ပဖိုးတုိး

တြ်ထေး 
ဦးထအာင်ထြျာ်လွေင် ထေါ်ခင်ပမင့်ထဝ ၁၅ ၂၀၀၀၀ 

၅ အမျ ို းသားတိးုတြ်ထေး ဦးကြီးပမင့် ဦးဝင်းထအာင် ၉ ၁၅၀ 

၆ ဖြ်ေေယ်ပပညထ်ထာင်စု ဦးစန်းထငွေ ဦးထအာင်ထြျာ်ထွေန်း ၁၁ ၃၉၆ 

၇ တစည ဦးြျင်စိုး ဦးပမင့်စိုး ၂၂ ၄၅၀၀ 

၈ 
ပပည်ထထာင်စုထြာင်း

ြျ ို းထောင်ပါတီ 
ဦးစန်းပမင့်ထွေန်း ဦးမင်းဦး ၂၅ ၆၅၀ 

၉ 
ညီညွေတ်ထသာေီမိုြေ

ြ်တစ်ပါတီ 
ဦးထေွှေဝင်း မေိိပါ ၄၃ ၁၉၃၅ 

၁၀ 
အမျ ို းသားနိုင်ငံထေးေီ

မိုြေြ်တစ်ပါတီ 
ဦးစုိးမင်းသူ ဦးထအာင်စန်းဦး ၈ ၂၀ 

၁၁ 
ပပည်သ့ူထေိ့ထောင်ပါ

တ ီ
ဦးတင်ထစာ ဦးထအာင်ြိုလတ် ၁၅ ၁၅ 

 

 

 

 

 



 

 

 

(ဃ)ဒရွးချယ်ခံရဒသာ လွှတ်ဒတာ်ကိယု်စားလှယ်ြျား 

စဉ ် မြို ့နယ် 

လွှတ်ဒတာ် 

ကိုယ်စား 

လှယ်အြည ်

ပါတီ/ 

တသီးပုဂ္ဂလ 

အြည် 

လွေတ်ဒတာ်အြည် 

၁ ေိုြ်ဦး ဦးဘုန်းပမင့်ထအာင် NLD ပပည်သ့ူလွှတ်ထတာ် 

၂  ထေါ်ထေွှေထေွှေစိနလ်တ် NLD အမျ ို းသားလွှတ်ထတာ် 

၃  ဦးသန်းထုိြထ်အာင် NLD တုိင်းထေသကြီးလွေတ်ထတာ် 

မဲေန္ဒနယ် အမတိ်(၁) 

၄  ဦးသူေထဇာ် NLD တုိင်းထေသကြီးလွေတ်ထတာ် 

မဲေန္ဒနယ် အမတိ်(၂) 

အခန်း(၆) 

စီပွေားဒရးဆုိင်ရာအချက်အလက် 

စီးပွေားဒရးဆုိင်ရာခခုံငံုသံုးသပ်ချက် 

၂၁။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်သည် ပဲခးူတုိင်းထေသကြီးအတွေင်းတွေင် တည်ေိိပပးီစီးပွေားထေး 

အေဖွေံ့ပဖိုးတုိးတြ်မှုေိိထသာ ပမို ့နယ်တစ်ခုပဖစပ်ါသည်။ ပမို ့နယ်အတွေင်းေိိ ထေသခံ 

ပပည်သူလူထုသည် စိုြပ်ျ ို းထေးလုပ်ငန်းြုိအဓိြ လုပ်ြိင်ု ထောင်ေွြ်ကြပါ 

သည်။ ထ့ုိအပပင် ေန်စပါး၊ ပဲမျ ို းစံု ထောင်းဝယ်ထေးနိင့် ထမွေးပမူထေးလုပ်ငန်းများ 

ြိုလည်း စီးပွေားပဖစ်လုပ်ြိငု်ကြပါသည်။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်သည် ပဲခးူပမို့နယ်၊ 

ထညာင်ထလးပင်ပမို ့နယ်၊ ထဝါပမို ့နယ်များသို့ ြုန်းလမ်းပဖင့်သွေားလာနုိင်ပပီး လမ်းပန်း 

ေြ်သွေယ်ထေး ထြာင်းမွေန်ထသာပမို ့နယ်ပဖစ်ပါသည်။ ပမို ့နယ်၏အဓိြထွေြ်ြုန် 

များမိာ ေန်စပါး၊ ပဲမျ ို းစုံပဖစ်ပပီး ေန်ြုန်၊ မန္တထလး၊ ထမာ်လပမို င် စသည့်ထေသများ 

သ့ုိ အများေုံးတင်ပုိထ့ောင်းချပါသည်။ 



 

 

 

ဒပြအသံုးချြှု 
၂၂။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်၏ ထပမအမျ ို းအစားအလုိြ ် အသံုးချထားသည့်ဧြအား 
ထအာြ်ပါအတုိင်းထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

စဉ ် ဒပြအြျ ို းအစား ဧရိယာ(ဧက) 

၁ အသားတင်စိြု်ပျ ို းထပမဧေိယာထပါင်း ၁၈၆၀၈၆ 

 (ြ)  လယ်ထပမဧေိယာ ၁၇၈၇၁၁ 

 ( ခ)  ယာထပမ ၂၄၁၈ 

 ( ဂ) ြိုင်း/ြျွန်းထပမ ၄၃ 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ထပမ ၄၉၁၄ 

 ( င)   ဓနိ - 

၂ လိပ်ထားထပမဧေိယာထပါင်း ၂၉၀၂ 

 (ြ)  လယ်ထပမဧေိယာ - 

 ( ခ)  ယာထပမ ၂၉၀၂ 

 ( ဂ) ြိုင်း/ြျွန်းထပမ - 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ထပမ - 

 ( င)   ဓနိ - 

၃ စားြျြ်ထပမ ၅၈၃၂ 

၄ စြ်မှုလုပ်ငန်းသံုးထပမ ၃၃၈ 

၅ ပမို ့ထပမ ၁၂၅၆ 

၆ ေွာထပမ ၁၀၀၅၉ 

၇ အပခားထပမ ၄၆၆၅ 

၈ ကြိုးဝုိင်း/ကြိုးပပင်ြာြွေယ်ထတာ ဧေိယာ ၈၆၁၁၆ 

၉ ထတာရုိင်း ၂၀၂ 

၁၀ ထပမရုိင်း - 

၁၁ စိုြပ်ျ ို းပခင်းမပပုနိုင်ထသာဧေိယာ ၂၀၆၄၁ 

စုစုဒပါင်း ၃၁၈၀၉၇ 



 

 

 

ဆည်ဒပြာင်းတာတြံြျားနှင့် ဆည်ဒရဒသာက်ဧရိယာ 

၂ ၃။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်ေိိ ေည်ထပမာင်းတာတမံများနိင့် ေည်ထေထသာြ် ဧေိယာ 

မိာ ထအာြ်ပါအတိုင်းထဖာ်ပပအပပ်ါသည်- 

( )ကုိယ့်အားကုိယ်ကိးုဆည်ြျား 

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ြိုယ့်အားြိုယ်ြိးုေည်များ မေိိပါ။ 

(ခ)ပြစဒ်ရတင်စီြံကိနး်ြျား 

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ပမစထ်ေတင်စီမြိံန်းများ မေိိပါ။ 

(ဂ)တာတြံြျား/ ဒရထိန်းတံခါး 

ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် တာတမံများ/ ထေထိန်းတံခါးများ မေိိပါ။ 

၂ ၄။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်၏ စိုြပ်ျ ို းထေးလုပ်ငန်းထောင်ေွြ်နိုင်မှု အထပခအထနမိာ 

ထအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ)အဓိကသီးနှံ (၁၀)ြျ ို း စိုက်ပျ ို းထုတ်လုပ်ြှု 

စဉ် 
သီးနှံ 

အြည် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

လျာထားဧက 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စိုက် ရိတ် နှုန်း 
အထွေက် 

(တင်း) 

၁ 

 

စပါး 

ထပါင်း 

ထနွေ ၃၅၁၉၇ ၂၉၄၀၂ ၂၉၄၀၂ ၈၇.၉၅ ၂၅၈၅၉၀၅ 

မိုး ၁၉၀၇၂၉ ၁၆၇၅၃၀ ၁၆၇၅၃၀ ၇၄.၅၉ ၁၂၄၉၆၀၆၃ 

၂ 

 
ထပမပဲ 

မိုး - - - - - 

ထောင်း ၂၃၄၁ ၂၀၇၁ ၂၀၇၁ ၇၀.၃၉ ၁၄၅၇၇၈ 

၃ 

 
နိမ်း 

ထနွေ - - - - - 

ထောင်း ၄၈၅ ၃၀၃ ၃၀၃ ၁၀.၂၄ ၃၁၀၂ 



 

 

 

စဉ် 
သီးနှံ 

အြည် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

လျာထားဧက 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စိုက် ရိတ် နှုန်း 
အထွေက် 

(တင်း) 

၄ ထနကြာ - - - - - - 

၅ မတ်ပဲ ထောင်း ၁၀၇၄၉၅ ၁၈၅၉၃ ၁၈၅၉၃ ၁၈.၃၆ ၃၄၁၃၆၇ 

၆ ပဲတီစိမ်း 
မိုး - - - - - 

ထောင်း ၆၈၄၁၇ ၇၁၉၆၅ ၇၁၉၆၅ ၂၀.၇၂ ၁၄၉၁၁၉၃ 

၇ ပဲစင်းငံု  - - -  - 

၈ ဝါ  - - - - - 

၉ ကြံ  - - - - - 

၁၀ 
ဖူးစား 

ထပပာင်း 
ထောင်း ၆၃၁ ၆၇၈ ၆၇၈ ၂၆၄၀၉ ၁၇၉၀၅၃၈၆ 

 (ခ)နှစ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပျ ို းြှုအ ဒပခအဒန 

စဉ် 
သီးနှံ 

အြည် 

စိုက် 

(ဧက) 

ရိတ် 

(ဧက) 

အထွေက်နှုန်း  

(ပိဿာ) 

အထွေက်ဒပါင်း 

(ပိဿာ) 

၁ ငရုတ်ထြာင်း ၃ ၃ ၁၀၄.၃၃ ၃၁၃ 

၂ အုန်း ၃၅၀ ၃၅၀ ၆၁၅၁ ၂၁၅၂၈၅၀ 

၃ ထန်း ၂၄ ၁၉ ၁၃၁၂၉.၅၃ ၂၄၉၄၆၁ 

၄ ြွေမ်းသီး ၄၃ ၄၀ ၆၃၃ ၂၅၃၂၀ 

၅ 
ခခံစည်းရိုး 

(ကြြ်ေူ) 
- - - - 



 

 

 

စဉ် 
သီးနှံ 

အြည် 

စိုက် 

(ဧက) 

ရိတ် 

(ဧက) 

အထွေက်နှုန်း  

(ပိဿာ) 

အထွေက်ဒပါင်း 

(ပိဿာ) 

၆ ကြြ်ထပါင်ထစး ၆၀၁၀ ၁၀၅၀ ၇၈၅.၁၅ ၈၂၄၄၀၈ 

၇ သစ်စိမ့်/ ေီသထပပ ၇၅၅ - - - 

 မြို့နယ်ချုပ် ၇၁၈၅ ၁၄၆၂ ၂၀၈၀၃.၀၁ ၃၂၅၂၃၅၂ 

 

(ဂ) အပခားဒစျးကွေက်ဝင်သီးနှံြျားစိုကပ်ျ ို းထုတ်လုပ်ြှု 

  

စဉ် သီးနှံ 

အြည် 
စိုက် (ဧက) ရတိ် (ဧက) အထွေက်နှုန်း    အထွေက်ဒပါင်း   

၁ ဖေဲ ၁၆၂၉ ၁၆၂၉ ၇၀၀ ၁၁၄၀၃၀၀ 

 



 

 

 

(ဃ) လယ်ယာသံုးစက်ကရိိယာ သံုးစွေဲြှုအဒပခအဒန(အြှတ် ၂၄ စက်ြှုလယ်ယာစခန်း) 

စဉ ်

အစုိးရ ပုဂ္ဂလိက 

လယ် 

ထွေန် 

စက ်

လက် 

တွေန်း 

ထွေန် 

စက ်

ြျ ို း 

ဒစ့ 

ချ 

စက ်

Combine 

Havester 

ရတိ် 

သိြ်း 

စက ်

ဒချွေဒလှ့

စက ်

ဒရ 

စုပ် 

စက ်

လယ် 

ထွေန် 

စက် 

လက ်

တွေန်း 

ထွေန် 

စက ်

ြျ ို း 

ဒစ့ 

ချ 

စက ်

Combine 

Havester 

ရတိ်  

သိြ်း  

စက ်

ဒချွေ 

ဒလှ့  

စက ်

ဒရ 

စုပ်စက် 

၁ ၁၅ - - ၄ - - - ၅၅၀ ၃၉၁၉ ၄ ၂၃၅ ၂ ၂၄၃ ၁၈၀၃ 

 (င) လယ်ယာသံုးထယ်၊ ထွေန်နှင့် ကျဲွေ၊ နွေားဒကာင်ဒရ 

စဉ် ထယ်အဒရအတွေက် ထွေန်အဒရအတွေက် ကျဲွေဒကာင်ဒရ နွေားဒကာင်ဒရ 

၁ ၄၁၀ ၅၂၀ - - 



 

 

 

(စ) ဒဒသတွေင်း ဆန်ြူလံုြှုရာခိငု်နှုန်း 

စဉ် အဒကကာင်းအရာ 

ဒရ 

တွေက် 

ပုံ 

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန် 

၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စက်တင်ဘာ

လအထိ 

ြှတ် 

ချက် 

၁ လူဦးထေ ဦး ၂၁၅၀၉၃ ၂၁၆၉၅၈  

၂ လူတစ်ဦးတစ်နိစ်စားသံုးမှု     

 -ထြျးလြ်ထန တင်း ၁၅ ၁၅  

 -ပမို့ထန တင်း ၁၂ ၁၂  

၃ ဝမ်းစာလိုအပ်ချြ် တင်း ၃၁၀၇၂၆၅ ၃၁၃၅၂၄၀  

၄ စပါးစိုြ်ဧြထပါင်း ဧြ ၂၀၆၄၃၉ ၁၉၆၉၃၂  

 -အထွေြ်နှုန်း တင်း ၇၃.၈၃ ၇၆.၆၃  

 -အထွေြ်တင်း တင်း ၁၅၂၄၀၄၄၆ ၁၅၀၉၀၈၉၉  

၅ လာမည့်နိစ်စပါးစိုြ် ဧြ ဧြ ၂၁၀၈၀၃ ၁၆၇၅၃၅  

၆ ချန်လိပ်ေမည့်တင်း တင်း ၄၂၁၆၀၆ ၃၃၅၀၇၀  

၇ အသုံးပပုတင်း တင်း ၄၁၄၈၁၈၈ ၄၀၆၁၁၀၆  

၈ ပိုလျှမံှု တင်း ၁၁၀၉၂၂၅၈ ၁၁၀၂၉၇၉၃  

၉ ဝမ်းစာြျန်ေိိမှု တင်း - -  

၁၀ ဖူလုံမှု % ၃၆၇.၄၀% ၃၇၁.၆၀%  

 

 

 

 



 

 

 

(ေ) ဒဒသတွေင်းဆီြူလံုြှုရာခိငု်နှုန်း 

စဉ် အဒကကာင်းအရာ 
ဒရတွေက် 

ပုံ 

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန် 

၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စက်တင်ဘာ

လအထိ 

ြှတ် 

ချက် 

၁ လူဦးထေ ဦး ၂၁၅၀၉၃ ၂၁၆၉၅၈  

၂ လူတစ်ဦးတစ်နိစ်စားသုံးမှု ပိဿာ ၆ ၆  

 ဝမ်းစာလိုအပ်ချြ် မြ်/တန် ၂၁၀၇.၀၁ ၂၁၂၅.၃၀  

 ေီထွေြ်ေိိမှု မြ်/တန် ၅၂၃.၄၉ ၅၀၆.၄၀  

၃ အထလအလွေင့်နိင့် 

အပခား 

တင်း ၁၄၈၈၈ ၁၄၇၉၅  

၄ ချန်လိပ်ေမည့်တင်း ဧြ ၁၂၄၅၇ ၁၂၄၆၄  

 အသုံးပပုမှု မြ်/တန် ၂၁၉၈.၉၈ ၂၂၁၅.၉၈  

 လိုအပ်မှု မြ်/တန် (-)၁၆၇၅.၅ (-)၁၇၀၉.၅၈  

၅ ဖူလုံမှု ောခိုင်နှုန်း ၂၃.၃၂ % ၂၂.၈၅ %  

ဒြွေးပြူဒရးလုပ်ငန်းြျား 

၂ ၅။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်၏ထမွေးပမူထေးလုပ်ငန်း ထောင်ေွြ်နိုင်မှု အထပခအထနမိာ 

ထအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ) ဒြွေးပြူဒရးဇုန်ြျား 

  ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ထမွေးပမူထေးဇုန်များ မေိိပါ။ 

 

 



 

 

 

 (ခ) မြို ့နယ်ဒြွေးပြူဒရး (ဒကာင်ဒရ) 

စဉ် မြို့နယ် ခုနှစ် ကျဲွေ နွေား ၀က ်
သုိး/ 

ဆိတ် 
ကကက် ဘ ဲ

၁ 
ေိြ်ုဦး 

ပမို့နယ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 
၁၁၃၆၀ ၁၉၇၅၆ ၂၁၇၂၅ ၂၄၂၈ ၃၆၉၀၇၅ ၃၄၁၂၄ 

မြို့ နယခ်ျုပ် 
၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 
၁၁၃၆၀ ၁၉၇၅၆ ၂၁၇၂၅ ၂၄၂၈ ၃၆၉၀၇၅ ၃၄၁၂၄ 

(ဂ) မြို ့နယ်အသားထုတ်လုပ်ြှု (ပိဿာ) 

စဉ ် မြို့နယ် ခုနှစ် ကျဲွေ နွေား ၀က် 
သုိး/ 

ဆိတ် 
ကကက ် ဘဲ 

၁ 
ေိြ်ုဦး 

ပမို့နယ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 
- ၁၇၂၂၄၁ ၆၁၉၆၅၅ ၇၄၀၂ ၁၈၀၈၆၁၀ ၁၂၀၅၃၂ 

မြို့နယ်ချုပ် 
၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 
- ၁၇၂၂၄၁ ၆၁၉၆၅၅ ၇၄၀၂ ၁၈၀၈၆၁၀ ၁၂၀၅၃၂ 

(ဃ) မြို ့နယ်ကကက်/ဘဲ/ငုံးဥထုတ်လုပ်ြှု (လံုး) 

စဉ် မြို့နယ် ခုနှစ် ကကက်ဥ ဘဲဥ 

၁ ေုိြ်ဦးပမို့နယ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၄၂၉၁၉၇၉ ၁၁၅၉၁၆၉ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၄၂၉၁၉၇၉ ၁၁၅၉၁၆၉ 

(င) မြို ့နယ်န့ုိထွေက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြှု  

စဉ် မြို့နယ် ခုနှစ် နိုစ့ားနွေား(ဒကာင်ဒရ) နိုထ့ွေက်(ပိဿာ) 

၁ ေုိြ်ဦးပမို့နယ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၃၀၂ ၃၁၀၇၂၂၃ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၃၀၂ ၃၁၀၇၂၂၃ 



 

 

 

( စ) မြို ့နယ်ငါး၊ ပုစွေနဒ်ြွေးပြူြှု အဒပခအဒန 

စဉ် ခုနှစ် 

ငါး ပုဇွေန် 

အဒရ 

အတွေက် 

(ကန်) 

ဧက 

ထုတ်လပု်

ြှု 

ပိဿာ 

အဒရ 

အတွေက် 

(ကန်) 

ဧက 

ထုတ်လပု်

ြှု 

ပိဿာ 

၁ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၄၅ ၁၉၄.၆၂ ၆၇၈ - - - 

(ေ) ဒရချ ို ဒရငန်ငါးြြ်းလုပ်ငန်းြှအသားထုတ်ြှု(တန်) 

စဉ် ခုနှစ် 

ငါး ပုဇွေန် 

ဒလလံ 

အဒရ 

အတွေက် 

လုပ်ငန်း

အဒရ 

အတွေက် 

ထုတ်

လုပ်ြှု 

(တန်) 

ဒလလံ 

အဒရ 

အတွေက် 

လုပ်ငန်း

အဒရ 

အတွေက် 

ထုတ်လပု်ြှု 

(တန်) 

၁ 
၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 
၅၂ ၅၂ ၄၄၉၄ - - - 

စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်း 

၂ ၆။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်၏စြ်မှုလြ်မှုလုပ်ငန်း ထောင်ေွြ်နိငု်မှု အထပခအထနမိာ 

ထအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်-  

(ြ)  စက်ြှုဇနု်ြျား 

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် စြ်မှုဇုန်များ မေိိပါ။ 

 



 

 

 

(ခ) မြို ့နယ်ရိှစကရ်ုံြျား 

စဉ ်
စက်ရုံ 

အြည် 
အြျ ို းအစား 

နုိင်ငံ 

ပုိင် 

ပုဂ္ဂလိက 

ပုိင် 

လုပ်သား 

အင်အား 

၁ ထေွှေဟသဂာ အေြ်ချြ်စြ်ရံု  ပုဂ္ဂလိြ ၈၀ 

၂ ဂိုးလ် ထသာြ်ထေသန့်  ပုဂ္ဂလိြ ၅ 

၃ စစ်ထတာင်း ထသာြ်ထေသန့်  ပုဂ္ဂလိြ ၇ 

၄ ထေွှေယာထပမ ထသာြ်ထေသန့်  ပုဂ္ဂလိြ ၅ 

၅ အာေိနိင်းေီ ထသာြ်ထေသန့်  ပုဂ္ဂလိြ ၅ 

မြို ့နယ်ချုပ်   ၅ ၁၀၂ 

(ဂ) မြို ့နယ်ရိှအလုပ်ရုြံျား 

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် အလုပ်ရုံများ မေိိပါ။ 

 (ဃ) အိြ်တွေင်းစက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်းြျား 

စဉ ်
စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်း 

အြျ ို းအစား 
အဒရအတွေက် 

လုပ်သား 

အင်အား 

၁ စြ်ချုပ်လုပ်ငန်း ၇ ၁၅ 

၂ ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း ၁၄ ၁၄ 

၃ ပန်းဘဲ ၄ ၈ 

၄ မုန့်လုပ်ငန်း ၈ ၁၆ 

၅ အုန်းေံကြိုးလုပ်ငန်း - - 

၆ တွေင်ခုံလုပ်ငန်း ၁၈ ၄၀ 

၇ သံပန်းလုပ်ငန်း ၉ ၂၀ 

၈ စတီးအလိေင်လုပ်ငန်း ၅ ၁၂ 

၉ လယ်ယာသံုးပစ္စည်းလုပ်ငန်း ၇ ၂၁ 



 

 

 

စဉ ်
စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်း 

အြျ ို းအစား 
အဒရအတွေက် 

လုပ်သား 

အင်အား 

မြို ့နယ်ချုပ် ၇၂ ၁၄၆ 

သစ်ဒတာလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုအဒပခအဒန 

၂ ၇။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်၏ သစ်ထတာလုပ်ငန်းနိင့်ပတ်သြ်ထသာ အချြ်အလြ် 

များမိာ ထအာြ်ပါအတိုင်းပဖစပ်ါသည်- 

(က) သစ်ဒတာြျား 

စဉ ် အဒကကာင်းအရာ ဧရယိာ(ဧက) ဒပါက်သည့်အပင်ြျား 

၁ ကြိုးဝိုင်း ၈၉၅၈၈ ြျွန်း၊ ပျဉ်းြတိုး၊ ယမထန၊ ဘဂဂ၊ သေီ၊ထြာင်းမှု၊ 

ပျဉး်မ၊ထတာင်သေြ်၊ ဘိုင်၊ သဂဂေူ၊  

ထမျာြ်ထချာ၊မအူ၊ ကြြ်ရုိး၊ ဖန်ခါး၊ ချဉယ်ုတ်၊ နဘဲ၊ 

ေီေူး၊ သြဂန်း၊ ြညင်၊ ထတာင်ပိန္နဲ၊ မဏီကသဂ၊ သထပပ၊ 

ထမျာြ်ငို၊ လြ်ပံ၊ထဂွေး၊ ဘုမ္မဇာ၊ သံသတ်၊ 

ထတာင်မဲအုပ်၊ ထမျာြ် လုပ်၊ ြျးီ၊ ဘန့်ထဘွေး၊ ငု၊ 

ြေတ်၊ အနမ်းဖို၊ သုတ်သင် မမျြထ်ချာြ်၊ ဇင်ပပန်း၊ 

လင်းထော၊ ထအာြ်ချင်း ဇာ၊ ဇီးပဖူ၊ ထညာင်၊ သဖန်း၊ 

ထတာင် သလဲ၊ ဖတ်သန်း၊ လြ်ထုပ်ကြီး၊ 

ထဇာင်ပထလွေး၊ စန်ဇဲ၊ အုန်တုံ၊ သေြ်၊ မလွှ၊ ြျဲွေညင်း၊ 

ထကြာင်ေိာ၊ ထတာင်ဖတ်ဝန်း၊ အုန္ဒဲ၊ ခထပါင်း၊ ြန့်ဇုိ၊ 

သစ်ေိမ့်၊ ထတာင်ကြြ်ထမာြ်၊ ေညင်း၊ 

သြ်ေင်းကြီး၊ ဖတ်ဝန်း၊ မေမ၊  

၂ ကြိုးပပင် -  

 မြို့နယ်ချုပ် ၈၉၅၈၈  

  



 

 

 

(ခ) စီးပွေားပြစ်သစ်ဒတာစုိကခ်င်း 

စဉ ်

စိုက် 

ပျ ို း 

သူ 

နိငု်ငံ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ပိုင် 

စိုက် 

ဧက 
တည်ဒနရာ 

အပင် 

အြျ ို း 

အစား 

အဒရ 

အတွေက် 

၁ သစ်ထတာ နိုင်ငံပိုင် ၁၅၀ ထြာလိယ 

(၂၆/၂၇) 

ြျွန်း ၁၈၁၅၀၀ 

၂ သစ်ထတာ နိုင်ငံပိုင် 

 

၅၀ စလူ (၂၈၃) မန်ဂျန်ေိား ၆၀၅၀၀ 

၃ သစ်ထတာ နိုင်ငံပိုင် ၃၀၀ ထြာလိယ 

(၆၇) 

ြျွန်း၊ 

ပျဉး်ြတိုး 

၁၃၃၀၀ 

၇၇၀၀ 

၄ 

 

သစ်ထတာ နိုင်ငံပိုင် ၁၀ ထြာလိယ 

(၂၇) 

ြျွန်း၊ သေြ်၊ 

ပိန္န ဲ

၂၀၀၀ 

၅ ထေါ်ထေွှေဥ ပုဂ္ဂလိြ ၁၁ ဘိုင်းေါး(၁၁၁) ပျဉး်ြတိုး၊ 

 မန်ဂျန်ေိား 

၅၉၄၀ 

 

၆ ဦးမုိးထြျာသူ်စိန် 

ပါ(၁၂) ဦး 

CF ၂၇.၆၃ ထအာြ်ြညင်

ထပမာင်(၃၊၄၊၆) 

ဘိုင်းေါး(၁၁၁) 

ြျွန်း၊ 

ပျဉး်ြတိုး 

မန်ဂျန်ေိား 

၄၁၄၅ 

၇ ဦးလိထေွှေပါ(၁၂) 

ဦး 

CF ၂၄.၅၃ ထအာြ်ြညင်

ထပမာင်(၉၊၁၅၊ 

၁၆၊၁၇၊၁၈၊၁၉၊

၂၀)) 

ြျွန်း၊ 

ပျဉး်ြတိုး၊ 

ပိထတာြ်၊ 

မန်ဂျန်ေိား 

၃၆၈၀ 

 
မြို့နယ်ချုပ်  

၅၇၃. 

၁၆ 
  ၂၇၈၇၆၅ 

  

 



 

 

 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်ြှု 

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် သစ်ထုတ်လုပ်မှု မေိိပါ။  

(ဃ) သစ်ဒတာထွေက်ပစ္စည်းြျား 

စဉ ် အြျ ို းအစား ဒရတွေက်ပံု ထုတ်လုပ်ြှု 

၁ ထင်း ြုဗတန် ၃၁၃၅ 

၂ မီးထသွေး ြုဗတန် ၃၁၃.၂၂ 

၃ ဝါး လံုးထထာင် ၂၃၅ 

၄ ကြိမ် လံုးထထာင် - 

၅ ေိားထစး ပိဿာ - 

၆ သစ်ထခါြ် ပိဿာ ၁၆၅၀ 

၇ ထလျှာ် ပိဿာ ၁၅၅ 

၈ ဓန/ိ သြ်ြယ် ဗျစ်/ ထထာင် ၅၀ 

၉ သစ်ထစး ပိဿာ ၅၀ 

၁၀ ပျားေည် ပိဿာ ၂၅ 

၁၁ ဘုမ္မောဇာ ပိဿာ ၃၀ 

တွေင်းထွေက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ြှုလုပ်ငန်း  

၂ ၈။ ေုိြ်ဦးပမို့နယ်၏ တွေင်းထွေြ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းနိင့် ပတ်သြ် 

ထသာအချြ်အလြ်များမိာ ထအာြ်ပါအတုိင်း ပဖစပ်ါသည်-  

(ြ) သတ္တုတူးဒြာ်ထုတ်လုပ်ြှု 

  ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် သတ္တုတူးထဖာ်ထုတ်လုပ်မှု မေိိပါ။ 

 



 

 

 

(ခ) ဒကျာက်ြျက်တူးဒြာ်ထုတ်လုပ်ြှု 

ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ထြျာြ်မျြ်တူးထဖာ်ထုတ်လုပ်မှု မေိိပါ။ 

 စွေြ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ  

၂ ၉။ ေုိြ်ဦးပမို့နယ်၏ စွေမ်းအင်/လျှပ်စစ်ြဏ္ဍနိင့် ပတ်သြ်ထသာ အချြ် 

အလြ်များမိာ ထအာြပ်ါအတုိင်း ပဖစ်ပါသည်- 

 (  ) ဓါတ်ဆီ/ဒီဇယ်အဒရာင်းဆိ ုင ်  

စဉ ် ဆုိင်အြည် 
နုိင်ငံ/ 

ပုဂ္ဂလိကပုိင် 

တစ်နှစ်ဒရာင်းရြှု(စည်)ဒပါင်း 

ဓါတ်ဆီ 

(စည်) 

ဒီဇယ် 

(စည်) 

၁ ေန္ဒမွေန်ေီေုိင် ပုဂ္ဂလိြ ၆၆၉၁.၈ ၃၉၀၁.၆ 

၂ ေီထွေန်းလွေင် ပုဂ္ဂလိြ ၁၄၃၀၀.၈ ၁၀၅၈၇.၇ 

၃ ပါဝါရိုထဘာ့ ပုဂ္ဂလိြ ၅၇၅၀ ၂၅၃၆.၁ 

၄ တုိြည်ီထနာင်(၁) ပုဂ္ဂလိြ ၆၃၀၄.၆ ၂၈၉၂.၆ 

၅ ထနမျ ို းဦးေီေုိင် ပုဂ္ဂလိြ ၈၄၆၁.၁ ၄၁၉၀.၂ 

၆ ထေွှေထုိြစ်ံေီေုိင် ပုဂ္ဂလိြ ၇၃၆၁.၄ ၂၃၆၂.၇ 

၇ T & Zေီေုိင် ပုဂ္ဂလိြ ၆၃၇၁.၄ ၂၆၉၃.၄ 

၈ အိုထြထူး ပုဂ္ဂလိြ ၁၈၇၁၂.၅ ၆၀၅၂.၂ 

၉ စိန်သဇင် ပုဂ္ဂလိြ ၆၁၀၅.၄ ၂၆၄၄.၈ 

၁၀ ဇဗ္ူဗ ထြျာ် ပုဂ္ဂလိြ ၆၁၅၅.၄ ၂၈၅၂.၉ 

၁၁ ဝင်းေီေုိင် ပုဂ္ဂလိြ ၆၅၃၇.၅ ၂၉၄၀.၂ 

၁၂ တုိြည်ီထနာင်(၂) ပုဂ္ဂလိြ ၅၀၁၆ ၂၁၀၄.၆ 



 

 

 

စဉ ် ဆုိင်အြည် 
နုိင်ငံ/ 

ပုဂ္ဂလိကပုိင် 

တစ်နှစ်ဒရာင်းရြှု(စည်)ဒပါင်း 

ဓါတ်ဆီ 

(စည်) 

ဒီဇယ် 

(စည်) 

၁၃ ေီထွေန်းလွေင် ပုဂ္ဂလိြ ၅၀၈၆.၆ ၂၂၃၇.၂ 

 စုစုဒပါင်း  ၁၀၂၈၅၄.၅ ၄၇၉၉၆.၂ 

 (ခ) သဘာ၀ဓါတ်ဒငွေ့အဒရာင်းဆုိင်ြျား  

ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် သဘာဝဓါတ်ထငွေ့အထောင်းေုိင်များ မေိိပါ။ 

ပ့ုိဒဆာင်ဒရးနှင့် လြ်းပန်းဆက်သွေယ်ဒရးလုပ်ငန်း 

၃၀။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်၏ ပုိ့ထောင်ထေးနိင့် လမ်းပန်းေြ်သွေယ်ထေး လုပ်ငန်းနိင့် 

ပတ်သြ်ထသာ အချြ်အလြ်များမိာ ထအာြ်ပါအတုိင်း ပဖစ်ပါသည်- 

(ြ)ဒလဒကကာင်းလြ်း ။ မေိိပါ။ 

(ခ)ဒရဒကကာင်းလြ်း၊      မုိးောသီတွေင်သာသွေားလာပါသည်။ 

စဉ် 
ဒရဒကကာင်းလြ်း 

အြည် 

မြို့နယ်အတွေင်း 
ြိုင် 

ဆိပ်ကြ်း 

အဒရအတွေက် ြ ှ ထ ိ

၁ သံုးခွေ ေုိြ်ဦး သံုးခွေ ၁၀ ၁ 

၂ မဂဂလွေန်း ေုိြ်ဦး မဂဂလွေန်း ၁၁ ၁ 

၃ နိင်းဝိ ေုိြ်ဦး နိင်းဝိ ၇ ၁ 

၄ သထပပတန်း ေုိြ်ဦး သထပပတန်း ၇ ၁ 

၅ ထြာလိယ ေုိြ်ဦး ထြာလိယ ၁၄ ၁ 

၆ ပုြိုင် ေုိြ်ဦး ပုြိုင် ၅ ၁ 

၇ စစ်ဘိကုြီး ေုိြ်ဦး စစ်ဘိကုြီး ၇ ၁ 

 မြို့နယ်ချုပ်   ၆၁ ၇   



 

 

 

(ဂ)ရထားလြ်းနှင့် ဘူတာရံုြျား 

စဉ် ေထားလမ်း 

အမည် 

ပမို့နယ်အတွေင်း အေိည်

မိုင် 

ဘူတာ 

မိ ထ ိ ကြီး ထသး 

၁ 
ထနပပည်ထတာ်- 

ထမာ်လပမိုင် 
၀၀/၀၀ ၁၄/၀ ၁၅.၅ - ၂ 

၂ ေန်ြုန်-မန္တထလး ၆၇/၀ ၈၃/၀ ၁၆.၂၅ ၂ ၂ 

 မြို့နယ်ချုပ်   ၃၁.၇၅ ၂ ၄ 

 

(ဃ) ကားဂိတ်ြျား 

စဉ် 
ကားဂိတ် 

အြည် 

ဒပပးဆွေဲသည့် 

ခရီးစဉ် 

ဒပပးဆွေဲသည့် 

ယာဉ် 

အြျ ို းအစား 

ဒပပးဆွေဲ 

သည့် 

ယာဉ်စီးဒရ 

၁ စွေယထ်တာ် ေုိြ်ဦး-ပဲခူး- 

ေန်ြုန် 

မီနီဘတ် 

ဟုိင်းလတ် 
၇၅ 

၂ ဥဿဂန္တဝင် ေုိြ်ဦး-ပဲခူး- 

ေန်ြုန် 
 Express ၃၀ 

မြို့နယ်ချုပ်   ၁၀၅ 

 

 

 



 

 

 

လြ်းဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းြျား 

၃၁။ လမ်းဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းများမိာ ထအာြ်ပါအတိုင်း ပဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ကားလြ်း 

စဉ် ကားလြ်းအြည် 
မြို့နယ်အတွေင်း 

အရှည်ြိုင် 

မ ိ ထ ိ

၁ ေန်ြုန်-မန္တထလးလမ်း ၇၀/၀ ၈၈/၀ ၁၈ မိုင် 

၂ ေုိြ်ဦး-စစ်ထတာင်းလမ်း ၉/၂ ၂၁/၅ ၁၂မိုင်၅ဖာလုံ 

၃ ေုိြ်ဦး-အုတ်ေိစ်ြုန်းလမ်း ၀/၀ ၁၆/၀ ၁၆ မိုင် 

 မြို့နယ်ချုပ်   ၄၆ြိုင်၅ြာလုံ 

 

 (ခ) မြို ့နယ်ချင်းဆက်လြ်းြျား 

 

 စဉ် 
လြ်းအြည် အရှည် (ြိုင်) 

အြျ ို းအစား ြှတ် 

ချက် ကတ္တရာ ကွေန်ကရစ် ဂဝံ 

၁ ေန်ြုန်-မန္တထလးလမ်း ၁၈/၀ ြတ္တော - -  

၂ ေုိြ်ဦး-စစ်ထတာင်းလမ်း ၁၂/၅ ြတ္တော - -  

၃ ေုိြ်ဦး-အုတ်ေိစ်ြုန်းလမ်း ၀/၀-၁၆/၂၀ ြတ္တော - -  

၄ ေုိြ်ဦး-အုတ်ေိစ်ြုန်းလမ်း ၈/၀-၁၀/၄ - ြွေန်ြေစ် -  

၅ ေုိြ်ဦး-အုတ်ေိစ်ြုန်းလမ်း ၁၀/၄-၁၂/၀ ြတ္တော - -  

၆ ေုိြ်ဦး-အုတ်ေိစ်ြုန်းလမ်း ၁၂/၀-၁၆/၀ − ြွေန်ြေစ် -  

 မြို့နယ်ချုပ် ၆၁/၁.၅၄ ၄ ၂   

 



 

 

 

(ဂ)  တံတားြျား 

  (၁)  ဒပ (၁၈၀)အထက်တံတားြျား    

စဉ် တံတားအြည် 
အရှည် 

(ဒပ) 
အြျ ို းအစား 

တည် 

ဒဆာက်သည့် 

ခုနှစ် 

သွေားလာ 

နိုင်သည့် 

ယာဉ် 

(ကား/ 

ရထား) 

၁ 
၁/၈၀ 

ြတုတ်ထချာင်းတံတား 
၁၉၆ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၀၂ ြား 

၂ ၃/၈၅ထြာလိယထချာင်း ၁၉၆ CH+သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၀၁ ြား 

၃ ၁/၈၇ ေေယ်မီးတံတား ၁၉၆ သံြူြွေန်ြေစ် 
၁၉၄၈ 

မတိုင်မီ 
ြား 

 မြို့နယ်ချုပ်     

 

 

(၂)  ဒပ (၁၈၀)ဒအာက်တံတားြျား 

စဉ် 
ဒပ(၅၀)ြ(ှ၁၈၀)ရှိ 

တံတားအြည် 

အရှည် 

(ဒပ) 

အြျ ို း 

အစား 

တည် 

ဒဆာက် 

သည့်ခုနှစ် 

သွေားလာ 

နိုင်သည့်ယာဉ် 

(ကား/ရထား) 

ဒပ(၅၀) 

ဒအာက် 

တံတား 

အဒရ 

အတွေက် 

၁ ၁/၈၃ ငိြ်ကြီးထချာင်း ၁၃၂ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈မတိုင်မီ ြား ၅၂ 

၂ ၂/၇၇ ထဘာနီထချာင်း ၁၂၀ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈ ြား  

၃ ၁/၇၇ ြတုတ်ေွာမ ၁၁၆ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈ ြား  

၄ ၁/၇၄ ထွေန်းပမတ်ကြီး ၁၀၀ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈ ြား  



 

 

 

စဉ် 
ဒပ(၅၀)ြ(ှ၁၈၀)ရှိ 

တံတားအြည် 

အရှည် 

(ဒပ) 

အြျ ို း 

အစား 

တည် 

ဒဆာက် 

သည့်ခုနှစ် 

သွေားလာ 

နိုင်သည့်ယာဉ် 

(ကား/ရထား) 

ဒပ(၅၀) 

ဒအာက် 

တံတား 

အဒရ 

အတွေက် 

၅ ၁/၇၈ ပျဉ်းမလွေင် ၈၂ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈မတိုင်မီ ြား  

၆ ၂/၇၆ ၆၅ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈ ြား  

၇ ၂/၇၈ ၆၂ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈ ြား  

၈ ၁/၇၃ထချာင်းထစာင့် ၆၀ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈ ြား  

၉ ၂/၇၃ ငါးပိထချာင်း ၅၃ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈ ြား  

၁၀ ၃/၇၇ ၆၃ ြွေန်ြေစ် ၁၉၄၈ ြား  

၁၁ ၁/၉ ဘုေားထချာင်း ၆၀ ြွေန်ြေစ် ၂၀၀၄ ြား  

၁၂ ၃/၁၁ မာလြ ၆၀ ြွေန်ြေစ် ၂၀၀၄ ြား  

၁၃ ၁/၁၅ ြွေင်းထချာင်း ၇၅ သစ်သား ၂၀၀၃ ြား  

၁၄ ၂/၂၁ ဘုတော ၅၃ သစ်သား ၂၀၀၃ ြား  

၁၅ ၁/၁၄ ၅၃ ြွေန်ြေစ် ၂၀၁၅-၁၆ ြား  

 မြို့နယ်ချုပ် ၁၁၅၄     

(ဃ) လြ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာြျား 

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် လမ်းတံတားသံုးစြ်ြိေိယာများ မေိိပါ။ 

 

 

 

 

 



 

 

 

( င )  လြ်း/ တံတားအသံုးပပုခဒကာက်ခသံည့်လုပ်ငန်း 

စဉ် 
တိုးဂိတ် 

အြည် 
တည်ဒနရာ 

လြ်း/တံတား 

အရှည် 

ကုြ္ပဏီ/ 

အြွေဲ့အစည်း/ 

လူပုဂ္ဂိုလ် ြ ှ ထ ိ

၁ ပျဉ်ပုံေွာသစ် 
၇၆/၂ ေန်ြုန်-

မန္တထလး 
၆၉/၀ ၈၈/၀ ထေွှေသံလွေင် 

၂ ေေယ်မီး 
၁၅/၆ ေုိြ်ဦး- 

အုတ်ေိစ်ြုန်း 
၀/၀ ၁၁၅/၀ 

အပမန်လမ်းကြီးကြပ်

မှုထြာ်မတီ 

၃ ေင်စခန်း 
၈၆/၆ ေန်ြုန်-

မန္တထလး 
၇၀/၀ ၈၆/၆ ပမို့နယ်စည်ပင် 

မြို့နယ်ချုပ်  ၁၃၉/၀ ၂၈၉/၆  

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွေားလုပ်ငန်း 

၃ ၂။ ေုိြဦ်းပမို့နယ်ေိိဟိုတယ်နိင့ ် ခေီးသွေားလုပ်ငန်းမိာထအာြ်ပါ အတုိင်း ပဖစပ်ါ 

သည်- 

(က)  ဟိုတယ်၊ ြုိတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိခုန်း 

(၁) ဟိုတယ် 

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ဟိုတယ် မေိိပါ။ 

(၂) ြုိတယ်၊ အင်း၊ တည်းခုိခန်း    

စဉ ် ြုိတယ်အဒရအတွေက ် အင်းအဒရအတွေက် 
တည်းခုိခန်း 

အဒရအတွေက် 

၁ ၁ - ၆ 

 ၁ - ၆ 



 

 

 

(ခ) ကြ်းဒပခနှင့် အပန်းဒပြဒနရာြျား 

ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ြမ်းထပခနိင့် အပန်းထပဖထနောများ မေိိပါ။ 

သြဝါယြအသင်းြျား 

၃ ၃။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်တွေင်ေိိထသာ သမဝါယမအသင်းများမိာ ထအာြ်ပါ အတုိင်း 

ပဖစပ်ါသည-် 

စဉ ်
သြဝါယြ 

အသင်းဒပါင်း 

သြဝါယြ 

အသင်းစဒုပါင်း 
ြှတ်ချက် 

၁ ၂၃၉ ၂  

မြို ့နယ်ချုပ် ၂၃၉ ၂  

 

စီးပွေားဒရးဆုိင်ရာ အဒပခခံအဒဆာက်အဦြျား 

၃ ၄။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင်ေိိထသာ စီးပွေားထေးေုိင်ောအထပခခံ အထောြ်အဦများ 

မိာ ထအာြ်ပါအတိုင်း ပဖစ်ပါသည်- 

(ြ)  ကုြ္ပဏီ၊ကုန်စည်ဒုိင်၊ ပွေရဲုံြျား၊ ဒေးနှင့်ကုန်တုိကြ်ျား 

(၁) ကုြ္ပဏီြျား 

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ြုမ္ပဏီများ မေိိပါ။   

(၂) ကုန်စည်ဒိုင်ြျား 

  ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ြုန်စည်ေိုင်များ မေိိပါ။  

 

 



 

 

 

 (၃) ပွေဲရုံြျား 

စဉ် ပွေဲရုံအြည် 
ဒရာင်းဝယ် 

သည့်ပစ္စည်းြျား 
တည်ဒနရာ 

၁  ဦးတင်ပမင့် ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ ေွာတန်းေိည် 

၂ ထေါ်ပမင့်ပမင့်သိန်း ေန်၊စပါး၊ပဲ ပမို့ဝင်လမ်း၊ သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၃ ထေါ်ခပုံးခပုံးေီ ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ စြ်ြွေင်းေပ်ြွေြ် 

၄ ထေါ်မာမာဦး ေန်၊စပါး၊ ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ စြ်ြွေင်းေပ်ြွေြ် 

၅ ထေါ်သြ်စုမာ ေန်၊စပါး၊ပဲ ပမို့ဝင်လမ်း၊ စြ်ြွေင်းေပ်ြွေြ် 

၆ ဦးထဇာ်ြိုဦး ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၇ ဦးပန်းလှိုင် ေန်၊စပါး၊ပဲ ဖထအာင်ဝဲလမ်း၊ ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၈ ဦးေဲပမင့် ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၉ ဦးထဌးနိုင် ေန်၊စပါး၊ပဲ ဖထအာင်ဝဲလမ်း၊ ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၁၀ ဦးသန်းထွေန်း ေန်၊စပါး၊ပဲ အုတ်ေိစ်ြနု်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၁၁ ဦးကြီးပမင့် ေန်၊စပါး၊ ပဲ အုတ်ေိစ်ြနု်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၁၂ ဦးထအာင်ပမင့် ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ စြ်ြွေင်းေပ်ြွေြ် 

၁၃ ထေါ်လဲ့လဲစ့ိုး ေန်၊စပါး၊ပဲ အုတ်ေိစ်ြုန်းလမ်း၊ ေွာတန်းေိည် 

၁၄ ဦးသန်းထဇာ် ေန်၊စပါး၊ပဲ ပမို့ဝင်လမ်း၊ စြ်ြွေင်းေပ်ြွေြ် 

၁၅ ဦးထအာင်ပငိမ်း ေန်၊စပါး၊ပဲ အုတ်ေိစ်ြနု်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၁၆ ဦးသန်းထွေန်း ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၁၇ ဦးထအာင်သန်းညွှန့် ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၁၈ ဦးြျင်ထေွေ ေန်၊စပါး၊ ပဲ ဗန္ဓုလလမ်း၊ ထြျာင်းစုေပ်ြွေြ် 

၁၉ ထေါ်ညွှန့်သိန်း ေန်၊စပါး၊ပဲ အုတ်ေိစ်ြုန်းလမ်း၊ ေွာတန်းေိည် 

၂၀ ဦးေဲထွေဋ်နိုင် ေန်၊စပါး၊ပဲ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၂၁ ဦးသန်းလှိုင် ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ စြ်ြွေင်းေပ်ြွေြ် 

၂၂ ထေါ်ထအးထအးသင်း ေန်၊စပါး၊ပဲ ဖထအာင်ဝဲလမ်း၊ ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၂၃ ဦးထအာင်မိုး ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ ထေွှေထညာင်ပင် 



 

 

 

စဉ် ပွေဲရုံအြည် 
ဒရာင်းဝယ် 

သည့်ပစ္စည်းြျား 
တည်ဒနရာ 

၂၄ ထေါ်ပဖူခိုင်သန့် ေန်၊စပါး၊ပဲ ပတ္တပမားထပမလမ်း၊ ဝါေုိေပ်ြွေြ် 

၂၅ ဦးတင့်လွေင် ေန်၊စပါး၊ ပဲ ြုန်သည်လမ်း၊ ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် 

၂၆ ဦးသန်းထွေဋ် ေန်၊စပါး၊ပဲ ထေထြျာ်လမ်း၊ ထစျးပိုင်းေပ်ြွေြ် 

၂၇ ဦးြိုြိုဦး ေန်၊စပါး၊ပဲ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၂၈ ဦးသိန်းစိုး ေန်၊စပါး၊ပဲ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၂၉ ဦးထနဝင်း ေန်၊စပါး၊ပဲ ဖထအာင်ဝဲလမ်း၊ ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် 

၃၀ ဦးထမာင်ထလး ေန်၊စပါး၊ ပဲ မငး်လမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၃၁ ထေါ်သီသီထအာင် ေန်၊စပါး၊ပဲ ၈-လမ်း၊ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၃၂ ဦးပမင့်နွေယ် ေန်၊စပါး၊ပဲ ၁-လမ်း၊ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၃၃ ထေါ်ထစာကြည် ေန်၊စပါး၊ပဲ အုတ်ေိစ်ြနု်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၃၄ ဦးတင်ထွေန်း ေန်၊စပါး၊ပဲ မငး်လမ်း၊ ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် 

၃၅ ဦးေဲဝင်း ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၃၆ ဦးခင်ဦး ေန်၊စပါး၊ပဲ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၃၇ ထေါ်စန်း ေန်၊စပါး၊ ပဲ ၈-လမ်း၊ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၃၈ ထေါ်ြျင်ပမ ေန်၊စပါး၊ပဲ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၃၉ ဦးနိုင်ဦး ေန်၊စပါး၊ပဲ ပမို့ဦးလမ်း၊ ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် 

၄၀ ဦးထဇာ်ရိုးထူး ေန်၊စပါး၊ပဲ စာတိုြ်လမ်း၊ ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် 

၄၁ ထေါ်ထေွေဇင်ထွေန်း ေန်၊စပါး၊ပဲ အုတ်ေိစ်ြုန်းလမ်း၊ ေွာတန်းေိည် 

၄၂ ဦးထဇာ်လတ် ေန်၊စပါး၊ပဲ ထတာင်ပိုင်း၊ ဖထအာင်ဝဲေပ်ြွေြ် 

၄၃ ဦးစိုးညွေန့် ေန်၊စပါး၊ပဲ ထတာင်ပိုင်း၊ ဖထအာင်ဝဲေပ်ြွေြ် 

၄၄ ဦးစန်းထဌး ေန်၊စပါး၊ ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၄၅ ဦးထမာင်ဦး ေန်၊စပါး၊ပဲ ပမို့ဦးလမ်း၊ ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် 

၄၆ ထေါ်ဥမ္မာခင် ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၄၇ ထေါ်ထေွှေစင်ပမင့်ထဝ ေန်၊စပါး၊ပဲ ၈-လမ်း၊ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၄၈ ဦးစိန်ြုလား ေန်၊စပါး၊ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 



 

 

 

စဉ် ပွေဲရုံအြည် 
ဒရာင်းဝယ် 

သည့်ပစ္စည်းြျား 
တည်ဒနရာ 

၄၉ ထေါ်မျ ို းဝတ်မှုန် ေန်၊စပါး၊ပဲ ပမို့ဝင်လမ်း၊ သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၅၀ ဦးဝင်းနိုင် ေန်၊စပါး၊ပဲ သဂဂလမ်း၊ စြ်ြွေင်းေပ်ြွေြ် 

၅၁ ထေါ်သုန္ဒေီဦး ေန်၊စပါး၊ ပဲ ပမို့ဝင်လမ်း၊ သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၅၂ ထေါ်တင်မိုးခိုင် ေန်၊စပါး၊ပဲ ၉-လမ်း၊ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၅၃ ထေါ်ဇင်မာထအး ေန်၊စပါး၊ပဲ ထပါြြ်ုန်းပိုင်း၊ ဖထအာင်ဝဲေပ်ြွေြ် 

၅၄ ထေါ်ထဟမာထြျာ် ေန်၊စပါး၊ပဲ ြုန်သည်လမ်း၊ ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် 

၅၅ ဦးဖိုးထူး ေန်၊စပါး၊ပဲ ြုန်သည်လမ်း၊ ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် 

၅၆ ထေါ်ထအးထအးပဖူ ေန်၊စပါး၊ ပဲ ေဂံု-မန်းလမ်း၊ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၅၇ ဦးခင်ထမာင်တင့် ေန်၊စပါး၊ပဲ ပမို့ဝင်လမ်း၊ သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၅၈ ဦးတင်ထအး ေန်၊စပါး၊ပဲ ဖထအာင်ဝဲလမ်း၊ ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၅၉ ထေါ်တင်တင်လှိုင် ေန်၊စပါး၊ပဲ ြုန်သည်လမ်း၊ ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် 

၆၀ ဦးထနလင်း ေန်၊စပါး၊ပဲ ေည်ထပမာင်းလမ်း၊ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၆၁ ဦးထအာင်မိုး ေန်၊စပါး၊ပဲ ထေွှေထညာင်ပင်ထြျးေွာ 

၆၂ ဦးထအာင်မျ ို းသြ် ေန်၊စပါး၊ပဲ ထအာင်ဘာထလထြျးေွာ 

၆၃ ထေါ်စန်းစန်းဝင်း ေန်၊စပါး၊ပဲ မထလးစုထြျးေွာ 

၆၄ ဦးဝင်းသိန်းထဌး ေန်၊စပါး၊ပဲ ထလးအိမ်စုထြျးေွာ 

၆၅ ဦးထဇာ်မိုး ေန်၊စပါး၊ပဲ မဂဂလွေန်းထြျးေွာ 

၆၆ ထေါ်ထဟမာနိင်း ေန်၊စပါး၊ပဲ ထလးအိမ်စုထြျးေွာ 

၆၇ ထေါ်ခပုံးခပုံးထအး ေန်၊စပါး၊ပဲ အညာစုထြျးေွာ 

၆၈ ဦးထမာင်ထဇာ် ေန်၊စပါး၊ပဲ ထေွှေထညာင်ပင်ထြျးေွာ 

၆၉ ထေါ်ပမင့်ပမင့်ထဌး ေန်၊စပါး၊ပဲ ထေွှေထညာင်ပင်ထြျးေွာ 

၇၀ ဦးသိန်းတန် ေန်၊စပါး၊ပဲ ထအာင်ဘာထလထြျးေွာ 

၇၁ ဦးနိင်ုဦး ေန်၊စပါး၊ပဲ လြ်ပံသံုးခွေထြျးေွာ 

၇၂ ဦးထြျာ်ထအာင် ေန်၊စပါး၊ပဲ ထအာင်ဘာထလထြျးေွာ 

၇၃ ဦးထအာင်နိုင်ဦး ေန်၊စပါး၊ပဲ ပနွေတ်ထြျးေွာ 



 

 

 

  (၄) ဒေးြျား   

စဉ ် ဒေးအြည် တည်ဒနရာ ြှတ်ချက် 

၁ ေိုြ်ဦးပမို့မထစျး ထစျးပုိင်းေပ်ြွေြ်  

၂ ပမို ့သစ်ထစျး မင်းတဲေပ်ြွေြ ်  

၃ ထဖါင်ထတာ်သီထစျး ထဖါင်ထတာ်သီထြျးေွာ  

(၅) ကုန်တုိကြ်ျား 

  ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ြုန်တိုြ်များ မေိိပါ။ 

(ခ) ဘဏ်ြျား 

စဉ ် ခရိငု် 
ဘဏ် 

ဒပါင်း 

အစိုးရ 

ပုိင် 
ပုဂ္ဂလိကပုိင် စုစဒုပါင်း 

၁ - ၄ ၁ ၃ ၄ 

 
မြို ့နယ်ချုပ် ၄ ၁ ၃ ၄ 

(ဂ) စတုိးဆုိင်နှင့် အဒရာင်းဆုိင်ြျား 

စဉ ် ဆုိင်အြျ ို းအစား အဒရအတွေက် 

၁  စတုိးေုိင် ၂၇ 

၂ ထေွှေေုိင် ၁၄ 

၃ လျှပ်စစပ်စ္စည်းေုိင် ၁၄ 

၄ ဖုန်း/ဖုန်းပစ္စည်းအထောင်းေုိင် ၆ 

၅ စာအုပ်ေုိင် ၈ 

၆ ထေးေုိင် ၇ 

၇ စားထသာြ်ေုိင် ၂၅ 

၈ လြ်ဖြ်ေည်ေုိင် ၄၉ 

၉ ြုန်မာေုိင် ၇ 



 

 

 

စဉ ် ဆုိင်အြျ ို းအစား အဒရအတွေက် 

၁၀ စိုြပ်ျ ို းထေးပစ္စည်းေုိင် ၄ 

၁၁ ထောြ်လုပ်ထေးပစ္စည်းေိုင် ၁၄ 

၁၂ ဝနထ်ောင်မှုလုပ်ငန်းေိငု် ၂ 

၁၃ ေန်ေုိင် ၇၃ 

၁၄ အဝတ်အထည်ေုိင် ၇၁ 

၁၅ နိဗ္ဗန်ြနု်ေုိင် ၅ 

 မြို ့နယ်ချုပ် ၃၂၆ 

စည်ပင်သာယာဒရးလုပ်ငန်းြျား 

၃ ၅။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်၏စည်ပင်သာယာထေးလုပ်ငန်းများမိာ  ထအာြ်ပါအတုိင်း 

ပဖစပ်ါသည်−  

(က) ဒေးလုပ်ငန်း 

စဉ် ဒစျးအြည် 

ဆိုင်ခန်း 

အဒရ 

အတွေက် 

နိုင်ငံ 

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိက

ပိုင် 
တည်ဒနရာ 

၁ ပမို့မထစျး   ၇၆၈ ၇၆၈   - ထစျးပိုင်းေပ်ြွေြ် 

၂ ထဖါင်ထတာ်သီထစျး     ၄၆ ၄၆   - ထဖါင်ထတာ်သီ 

၃ ပမို့သစ်ထစျး    ၂၉၁ ၂၉၁ - မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

 မြို့နယ်ချုပ် ၁၁၀၅ ၁၁၀၅ -  

 

(ခ) ဒသာက်သံုးဒရရရိှဒရးလုပ်ငန်း 

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ထသာြ်သံုးထေေေိိထေးလုပ်ငန်း မေိိပါ။ 



 

 

 

(ဂ) သန့်ရှင်းဒရးလုပ်ငန်း 

စဉ ်

သန့်ရှင်းဒရးသံုးစက်ကရိိယာြျား(စီး) 

လုပ်သားဦးဒရ သန့်ရှင်းဒရး 

ယာဉ် 

ြိလ္လာ 

ယာဉ် 
ြံုစပ်ုစက ် ဒရစုပ်စက် 

၁ ၇ - - ၂ ၁၆ 

 (ဃ) လြ်း/တံတားလုပ်ငန်း 

  (၁) လြ်းလုပ်ငန်း 

စ

ဉ် 

လြ်း 

ဒပါင်း  

(လြ်း) 

စုစုဒပါင်း 

လြ်း 

အရှည် 

(ြိုင)် 

ကတ္တရာ 

လြ်းဒပါင်း 

ဒပြသား 

လြ်းဒပါင်း 
ဂဝံ 

ကွေန်ကရစ် 

လြ်း ြိုင ် လြ်း ြိုင ် လြ်း ြိုင ် လြ်း ြိုင ်

၁ ၁၃၀ ၂၀/၀.၉၈ ၂၇ ၆/၆.၂၂ ၃၆ ၅/၄.၀၄ ၅၂ ၀/၆.၄၉ ၂၉ ၇/၀.၀၃ 

   (၂) တံတားလုပ်ငန်း  

စဉ် 
တံတားဒပါင်း(စင်း) 

သံ ကွေန်ကရစ် အုတ် သစ်သား ဒပါင်း 

၁ - ၁၁၉ - ၁၄ ၁၁၃ 

မြို့နယ်ချုပ် - ၁၁၉ - ၁၄ ၁၁၃ 

    

 



 

 

 

(၃) လြ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာြျား 

စဉ်  

လြ်းတံတားသုံးစက်ကိရိယာြျား 
လုပ်သား 

ဦးဒရ 
ဒပြထိုး 

စက ်

ဒပြဒကာ် 

စက ်

ဒပြကကိတ် 

စက ်

ဒပြသယ် 

ယာဉ် 

၁ - ၂ - ၃ ၄ 

မြို့နယ်ချုပ် - ၂ - ၃ ၄ 

ပံုနှိပလု်ပ်ငန်းနှင့် ြီဒီယာလုပ်ငန်းြျား 

၃ ၆။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်တွေင်ေိိထသာ ပံုနိိပ်တိုြန်ိင့် မီေီယာလုပ်ငန်းများမိာ 

ထအာြ်ပါ အတုိင်း ပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ) ပံုနိှပ်လုပ်ငန်းနှင့် ဒတးသံသွေင်း၊ ဗီဒီယုိ 

စဉ ် ပမို ့နယ် 

ပံုနိိပ်စြ ်

ြ
ွေန်ပ

ျူတ
ာ 

မိတ
္တူ 

 ထတ
းသ

သံ
ွေင်း

 

ဗီေ
ီယို

 

နိုင
်ငံပို

င် 

ပုဂ
္ဂလိ

ြ
ပိုင

် 

၁ ေိုြ်ဦး - - ၁၂ ၁၀ - ၂၅ 

 မြို နယ်ချုပ် - - ၁၂ ၁၀ - ၂၅ 

 

 

 



 

 

 

(ခ)ြီဒီယာလုပ်ငန်းြျား 

စဉ် မြို့နယ် 
သတင်းစာ/ 

အြည် 

တစ်ရက်  

ပြန့်  

ဒစာင်ဒရ 

 

ဂျာနယ် 

အြည် 

တစ်လ 

ပြန့် 

ဒစာင်ဒရ 

၁ ေုိြ်ဦး ပမန်မာ့အလင်း ၁၅၃ - ၄၅၉၀ 

၂  ထကြးမုံ ၁၅၃ - ၄၅၉၀ 

၃  အဂဂလိပ် ၁၅၃ - ၄၅၉၀ 

 မြို့နယ်ချုပ်  ၄၅၉  ၁၃၇၇၀ 

ပပည်တွေင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်ြှုနှင့်ဝနဒ်ဆာင်ြှုတန်ြုိး 

၃ ၇။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်၏ ပပည်တွေင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနိင့် ဝနထ်ောင်မှု 

တန်ဖုိးြိ ုထအာြ်ပါအတိုင်း ထဖာ်ပပအပပ်ါသည်-  

ြျပ်သိန်းထပါင်း 

စဉ ် အဒကကာင်းအရာ 

၂၀၁၈-

၂၀၁၉ 

အသားတင် 

ထုတ်လုပ်ြှု 

တန်ြိုး 

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ 

ရည်ြှန်းချက် 

တန်ြိုး 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနစှ် ဒဆာင်ရွကန်ိငု်ြှု 

တန်ြိုး 

အဒကာင် 

  အထည် 

ဒြာ်နိုင်ြှု 

 

တိုး 

တက်ြှု 

   % 

၁ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး ၁၃၇၅၀၄.၉ ၁၅၄၅၀၀.၇ ၁၄၀၄၃၆.၄    ၉၀.၉ ၈၈.၉၉ 

၂ ဝန်ထောင်မှု ၄၈၉၄၆.၃ ၅၃၀၃၂.၈ ၄၈၃၂၀.၆ ၉၁.၁ ၉၂.၂၉ 

၃ ြုန်သွေယ်မှုတန်ဖိုး ၃၂၀၀၀.၈ ၃၇၁၀၄.၉ ၃၄၁၄၇.၇ ၉၂.၀ ၈၆.၂၄ 

၄ 

အသားတင်ထုတ် 

လုပ်မှုနိင့်ဝန်ထောင် 

မှုတန်ဖိုး 
၂၁၈၄၅၂.၀ ၂၄၄၆၃၈.၄ ၂၂၂၉၀၄.၇ ၉၁.၁ ၈၉.၂၉ 



 

 

 

တစ်ဦးချင်းဝင်ဒငွေ 

၃ ၈။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်၏ တစ်ဦးချင်းဝင်ထငွေြုိ ထအာြ်ပါအတုိင်း ထဖာ်ပပအပ်ပါ 

သည်- 

စဉ် ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ 
၂၀၁၉-၂၀ 

(ယာယီအရ) 

၁ ၁၂၁၄၇၃၈ ၁၂၃၁၂၆၈ ၁၂၉၇၂၈၂ 

မြ ို ့နယ်ချုပ် ၁၂၁၄၇၃၈ ၁၂၃၁၂၆၈ ၁၂၉၇၂၈၂ 

 

အသက်ဒြွေးဝြ်းဒကျာင်းလုပ်ငန်းအလုိက ်အလုပ်လုပ်သူဦးဒရ 

၃ ၉။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်၏ အသြ်ထမွေးဝမ်းထြျာင်း လုပ်ငန်းအလုိြ ် အလုပ်လုပ် 

ြိုင်သူဦးထေမိာ ထအာြ်ပါအတုိင်း ပဖစပ်ါသည်- 

စ

ဉ် 

အ
စိုး

ရဝ
န် 

ထ
ြ်း

 

ဝန
်ဒဆ

ာင်
ြှု

 

စိုက
်ပျ

ိုးဒ
ရး

 

ဒြ
ွေးပြ

ူဒ
ရး

 

အ
ဒရ

ာင်
း 

အ
၀

ယ်
 

စက
်ြှုလ

က
်ြှု 

ဒရ
လ

ုပ်င
န်း

 

က
ျပ

န်း
 

အ
 ပခ

ား
 

စုစု 

ဒပါင်း 

၁ ၂၄၆၁ ၁၂၀ ၆၇၅၄၂ ၁၂၂၀ ၁၀၂၀၀ ၁၇၅ ၁၅၀ ၅၂၀၀ ၆၉၆၄၇ ၁၅၆၇၁၅ 

 

 

 



 

 

 

အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးဒရနှင့် အလုပ်လက်ြ့ဲဦးဒရ 

၄၀။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်တွေင်ေိိထသာ အလုပ်လုပ်နိငု်သဦူးထေနိင့် အလုပ်လြ်မ့ဲနှုန်း 

ြို ထအာြ်ပါအတုိင်း ထဖာ်ပပအပပ်ါသည်- 

စဉ် မြို့နယ် 

အလုပ် 

လုပ်နိုင် 

သူဦးဒရ 

လုပ်ငန်းခွေင်ရှိ 

လုပ်သား 

ဦးဒရ 

အလုပ် 

လက်ြဲ့ 

ဦးဒရ 

အလုပ်လက်ြဲ့ 

ရာခိုင်နှုန်း 

၁ ေုိြ်ဦး ၁၄၅၃၈၉ ၁၅၆၇၁၅ ၅၂၄၆ ၃.၃၅ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၁၄၅၃၈၉ ၁၅၆၇၁၅ ၅၂၄၆ ၃.၃၅ 

 

 

အခန်း(၇) 

လူြှုဒရးဆုိင်ရာအချက်အလက်ြျား 

ပညာဒရးကဏ္ဍ 

၄၁။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်တွေင်ေိိထသာ ပညာထေးေုိင်ော အချြ်အလြ်များမိာ 

ထအာြ်ပါအတုိင်း ထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

(ြ)အဆင့်ပြင့်ပညာ  

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် အေင့်ပမင့်ပညာထေးထြျာင်းများ မေိိပါ။  

 

 



 

 

 

(ခ)အဒပခခံပညာ 

  (၁) အထကဒကျာင်းြျား 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည်ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း  

(ဧက) 

ဆရာ/ဆရာြ  

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား အချ ို း 

၁ အထြ(၁) ဝါေိုေပ်ြွေြ် ၁၃.၀၀ ၄၃ ၁၂၁၀ ၁ : ၂၈ 

၂ အထြ(၂) ြုန်သည်ေပ်ြွေြ် ၁.၁၅ ၃၁ ၁၁၄၇ ၁ : ၃၇ 

၃ အထြ ထဖာင်ထတာ်သီ ၈.၁၇ ၄၄ ၁၀၇၉ ၁ : ၂၄ 

၄ အထြ ြတုတ်ဘုေားကြီး ၃.၂ ၃၄ ၁၁၆၅ ၁ : ၃၄ 

၅ အထြ ဘုေားကြီးြွေင်း ၁၀.၀ ၃၈ ၃၀၁ ၁ : ၈ 

၆ အထြ ဖထအာင်ဝဲေပ်ြွေြ် ၁၀.၀၀ ၃၀ ၁၀၄၂ ၁:  ၃၄ 

၇ အထြ သံုးခွေ ၇.၂၀ ၂၃ ၈၆၉ ၁ : ၃၈ 

၈ အထြ ဗျြက်ြီး ၈.၀၀ ၂၇ ၁၀၄၅ ၁ : ၃၈ 

၉ အထြ အိမ်ထပခထလးေယ် ၇.၀၂ ၂၄ ၆၃၃ ၁  :၂၆ 

၁၀ အထြ လြ်ပံသံုးခွေ ၇.၃၂ ၂၈ ၅၉၃ ၁  :၂၁ 

၁၁ အထြ ထတာင်သလဲထပမာင် ၄.၉၂ ၂၀ ၄၅၈ ၁ :၂၃ 

၁၂ အထြ မဂဂလွေန်း ၅.၀၄ ၁၉ ၆၄၄ ၁:၃၄ 

၁၃ အထြ(၂) ြျို ြ်စထြာ ၁.၀၀ ၂၃ ၂၉၄ ၁ : ၁၃ 

၁၄ အထြ ပုြိငု် ၈.၀ ၁၉ ၆၄၄ ၁ : ၃၄ 

 မြို့နယ်ချုပ်  ၉၄.၀၂ ၄၀၃ ၁၁၁၂၄ ၁ : ၂၈ 

 

 

 

 

 



 

 

 

(၂) အထက(ခွဲေ)ဒကျာင်းြျား 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည်ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း  

(ဧက) 

ဆရာ/ဆရာြ  

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား အချ ို း 

၁ အထြ(ခွေ)ဲ သေြ်ထတာ ၅.၀၀ ၁၈ ၂၃၂ ၁ : ၁၃ 

၂ အထြ(ခွေ)ဲ ဝါးဂါမဏိ ၀.၈ ၁၃ ၂၄၄ ၁ : ၁၉ 

၃ အထြ(ခွေ)ဲ ထအးသုခ ၉.၁၇ ၁၆ ၄၃၃ ၁ : ၂၇ 

၄ အထြ(ခွေ)ဲ ဖထအာင်းစု ၁.၀ ၁၄ ၃၁၈ ၁:  ၂၃ 

၅ အထြ(ခွေ)ဲ ပျဉပ်ုံထလး ၂.၀ ၁၂ ၁၄၅ ၁ : ၁၂ 

၆ အထြ(ခွေ)ဲ သထပပတန်း ၃.၆ ၁၂ ၁၉၃ ၁ : ၁၆ 

၇ အထြ(ခွေ)ဲ ထဘာနီ ၃.၀ ၁၆ ၆၀၁ ၁ : ၃၈ 

၈ အထြ(ခွေ)ဲ သနပ်ြွေင်း ၅.၀၆ ၁၂ ၃၃၅ ၁:  ၂၈ 

၉ အထြ(ခွေ)ဲ ပနွေတ် ၇.၀၀ ၁၅ ၅၅၂ ၁ : ၃၇ 

 မြို့နယ်ချုပ်  ၃၆.၆၃ ၁၂၈ ၃၀၅၃ ၁ : ၂၄ 

(၃) အလကဒကျာင်းြျား 

စဉ် 
ထြျာင်း 

အမည် 
တည်ထနော 

အြျယ် 

အဝန်း  

(ဧြ) 

ေော/ 

ေောမ  

ဦးထေ 

ထြျာင်း 

သား/ 

သူဦးထေ 

ေောနိင့် 

ထြျာင်း 

သား အချ ို း 

၁ အလြ ဘုေားငုတ္တို ၅.၀၅ ၁၁ ၂၁၈ ၁:၂၀ 

၂ အလြ ြံြထလး ၁.၁၁ ၁၀ ၁၅၉ ၁:၁၆ 

၃ အလြ ပွေဲတထမာ့ ၁.၁၁ ၁၁ ၂၀၉ ၁:၁၉ 

၄ အလြ ြျွန်းေိတ် ၃.၆၄ ၁၂ ၂၈၉ ၁:၂၄ 

၅ အလြ ေင်ဇလုပ် ၁.၀၀ ၁၀ ၂၆၄ ၁:၂၆ 

၆ အလြ ထတာင်သာ ၀.၄၅ ၉ ၂၈၇ ၁:၃၁ 

၇ အလြ နတ်စဉ်ြုန်း ၁.၆၀ ၁၁ ၁၉၆ ၁:၁၈ 

၈ အလြ ေိုးတန်း ၅.၀၆ ၁၁ ၁၉၄ ၁:၁၈ 



 

 

 

စဉ် 
ထြျာင်း 

အမည် 
တည်ထနော 

အြျယ် 

အဝန်း  

(ဧြ) 

ေော/ 

ေောမ  

ဦးထေ 

ထြျာင်း 

သား/ 

သူဦးထေ 

ေောနိင့် 

ထြျာင်း 

သား အချ ို း 

၉ အလြ တထြာင်း ၇.၀၀ ၁၀ ၁၈၈ ၁:၁၉ 

၁၀ အလြ ြမာဖရုံ ၄.၂၈ ၁၃ ၃၉၉ ၁:၃၁ 

၁၁ အလြ ထညာင်ြန် ၁.၀၀ ၁၀ ၁၇၉ ၁:၁၈ 

၁၂ အလြ အုတ်ဝင်း ၀.၉၁ ၁၁ ၁၇၁ ၁:၁၆ 

၁၃ အလြ ြုြ္ကိုင်း ၂.၅၂ ၁၂ ၂၆၂ ၁:၂၂ 

၁၄ အလြ ထြာလိယ ၂.၀၃ ၁၁ ၂၃၇ ၁:၂၂ 

၁၅ အလြ ထမိာ်အင်း ၂.၀၀ ၁၁ ၂၉၆ ၁:၂၇ 

၁၆ အလြ ေင်တဲ ၁.၅၀ ၁၁ ၁၁၃ ၁:၁၀ 

၁၇ အလြ ထအးချမ်းစု ၁.၀၅ ၉ ၁၄၃ ၁:၁၆ 

၁၈ အလြ နိင်းဝိ ၀.၆၈ ၁၁ ၂၁၄ ၁:၁၉ 

၁၉ အလြ သေြ်ပင်ဇလုပ် ၀.၅၀ ၁၀ ၁၃၅ ၁:၁၄ 

 မြို့နယ်ချုပ်  ၄၂.၄၉ ၂၀၄ ၄၁၅၃ ၁:၂၀ 

(၄) အလကခွေဒဲကျာင်းြျား 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း  

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ  

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၁ အလြ(ခွေ)ဲ လြပ်တံန်း ၀.၅၅ ၁၁ ၄၂၄ ၁: ၃၈ 

၂ အလြ(ခွေ)ဲ အမိတ်(၆)၊ မင်းတဲ ၀.၆၅ ၁၄ ၅၁၈ ၁: ၃၇ 

၃ အလြ(ခွေ)ဲ ေေယ်မီး ၀.၄၂ ၉ ၄၃၂ ၁: ၄၈ 

၄ အလြ(ခွေ)ဲ ပမို့အထေိ့၊ဝါေုိ ၀.၈၅ ၁၃ ၄၄၆ ၁: ၃၄ 

၅ အလြ(ခွေ)ဲ အမိတ်(၁)ထအာင်ချမ်းသာ ၀.၄၃ ၉ ၂၈၂ ၁: ၃၁ 

၆ အလြ(ခွေ)ဲ ဖထအာင်ဝဲေွာလယ် ၀.၂၈ ၁၀ ၄၀၇ ၁: ၄၀ 



 

 

 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း  

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ  

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၇ အလြ(ခွေ)ဲ ဖထအာင်ဝဲေွာမ ၀.၂၈ ၁၀ ၄၃၇ ၁: ၄၃ 

၈ အလြ(ခွေ)ဲ ေိမ်းစု ၀.၄၈ ၁၃ ၄၁၃ ၁: ၃၁ 

၉ အလြ(ခွေ)ဲ ြတုတ်ေွာမ ၀.၉၄ ၁၂ ၅၂၉ ၁: ၄၄ 

၁၀ အလြ(ခွေ)ဲ ြန်ညီထနာင် ၂.၃၄ ၁၆ ၆၀၆ ၁: ၃၇ 

၁၁ အလြ(ခွေ)ဲ ေင်စခန်း ၁.၀၀ ၉ ၂၀၀ ၁: ၂၂ 

၁၂ အလြ(ခွေ)ဲ အညာစု ၅.၂၁ ၉ ၂၅၀ ၁: ၂၇ 

၁၃ အလြ(ခွေ)ဲ ထပါြတ်ပင် ၂.၀၀ ၉ ၂၈၈ ၁: ၃၂ 

၁၄ အလြ(ခွေ)ဲ ခနာစု၊ထဖါင်ထတာ်သီ ၀.၈၀ ၁၁ ၃၈၀ ၁: ၃၄ 

၁၅ အလြ(ခွေ)ဲ ထပခာြအ်ိမ်စု၊ထဖါင်ထတာ်သီ ၁.၂၄ ၁၁ ၄၀၀ ၁: ၃၆ 

၁၆ အလြ(ခွေ)ဲ ပျဉး်မလွေင် ၅.၁၄ ၉ ၁၉၆ ၁: ၂၁ 

၁၇ အလြ(ခွေ)ဲ ပွေင့်တထြာင်း ၁.၆၃ ၁၀ ၂၄၀ ၁: ၂၄ 

၁၈ အလြ(ခွေ)ဲ လြ်ခုတ်ြွေင်း ၁.၆၃ ၁၁ ၄၅၇ ၁: ၄၁ 

၁၉ အလြ(ခွေ)ဲ ဦးထေါင်းစု ၀.၉၈ ၁၁ ၄၉၄ ၁: ၄၄ 

၂၀ အလြ(ခွေ)ဲ နတ်ြင်း ၀.၆၃ ၁၁ ၂၄၂ ၁: ၂၂ 

၂၁ အလြ(ခွေ)ဲ ဘုတော ၀.၄၀ ၉ ၁၀၇ ၁: ၁၁ 

၂၂ အလြ(ခွေ)ဲ သထပပထတာ၊ေုိးတန်း ၁.၈၀ ၈ ၈၇ ၁: ၁၀ 

၂၃ အလြ(ခွေ)ဲ ြျွန်းဦးခင်၊ဗျြ်ကြီး ၀.၆၄ ၉ ၂၀၉ ၁: ၂၃ 

၂၄ အလြ(ခွေ)ဲ ခင်တန်းတပ်တွေင်း ၁.၀၀ ၈ ၁၁၃ ၁: ၁၄ 

၂၅ အလြ(ခွေ)ဲ ထပမာြထ်ချာြုန်း၊ြံြထလး ၁.၀၀ ၈ ၁၁၃ ၁: ၁၄ 

၂၆ အလြ(ခွေ)ဲ ထေလွှဲ၊နတ်ြင်း ၀.၇၅ ၉ ၁၈၁ ၁: ၂၀ 

၂၇ အလြ(ခွေ)ဲ ထေွှေထညာင်ပင်၊ြုြ္ကိုင်း ၂.၀၀ ၁၀ ၂၄၈ ၁: ၂၄ 

၂၈ အလြ(ခွေ)ဲ ြမာြလစ် ၁.၈၀ ၁၀ ၂၃၇ ၁: ၂၃ 



 

 

 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း  

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ  

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၂၉ အလြ(ခွေ)ဲ အမေ၊ ပုြိုင် ၀.၆၅ ၉ ၂၁၅ ၁: ၂၃ 

၃၀ အလြ(ခွေ)ဲ ကြိုးကြာြွေင်း၊ပျဉ်ပုံထလး ၁.၀၀ ၈ ၁၁၆ ၁: ၁၄ 

၃၁ အလြ(ခွေ)ဲ နိင်းဝိေွာမ ၀.၅၀ ၉ ၁၇၇ ၁ :၁၉ 

၃၂ အလြ(ခွေ)ဲ နိင်းပုလဲ ၀.၄၀ ၉ ၁၈၃ ၁ :၂၀ 

၃၃ အလြ(ခွေ)ဲ ခင်တန်း၊ြလိ ၇.၀၀ ၈ ၁၂၂ ၁: ၁၅ 

၃၄ အလြ(ခွေ)ဲ ဇီးထတာစု ၂.၀၀ ၉ ၁၀၈ ၁: ၁၂ 

၃၅ အလြ(ခွေ)ဲ တာဂွေ ၁.၈၀ ၇ ၁၃၆ ၁: ၁၉ 

၃၆ အလြ(ခွေ)ဲ ပုလိပ်ြွေင်း ၀.၆၅ ၈ ၉၄ ၁: ၁၁ 

၃၇ အလြ(ခွေ)ဲ လိည်းဝိုင်း ၁.၀၀ ၉ ၁၆၇ ၁: ၁၈ 

၃၈ အလြ(ခွေ)ဲ ဇလုပ်ကြီး ၂.၀၀ ၇ ၁၄၈ ၁: ၂၁ 

၃၉ အလြ(ခွေ)ဲ သထပပတန်းထပမာြ် ၂.၀၀ ၇ ၂၀၃ ၁ :၂၉ 

၄၀ အလြ(ခွေ)ဲ ထြျာြ်စေစ် ၂.၀၀ ၈ ၅၆ ၁ :၇ 

၄၁ အလြ(ခွေ)ဲ မေမ်းထချာင်း ၂.၀၀ ၇ ၁၄၀ ၁ :၂၀ 

 မြို့နယ်ချုပ်  ၅၉.၈၇ ၃၉၄ ၁၀၈၀၁ ၁ :၂၇ 

(၅) ြူလတန်းလွေနဒ်ကျာင်းြျား    

စဉ် 

ထြျာင်း 

အထေ 

အတွေြ် 

ေော/ ေောမ 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား/ 

သူဦးထေ 

ေောနိင့် 

ထြျာင်းသား 

အချ ို း 

၁ ၇၈ ၄၉၂ ၁၀၀၁၅ ၁ : ၂၀ 

မြို့နယ်ချုပ် ၇၈ ၄၉၂ ၁၀၀၁၅ ၁ : ၂၀ 

 



 

 

 

(၆) အြကဒကျာင်းြျား 

စဉ် 
ထြျာင်း 

အထေ အတွေြ် 

ေော/ ေောမ 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား

/ သူဦးထေ 

ေောနိင့် 

ထြျာင်းသား အချ ို း 

၁ ၁၁ ၂၉ ၄၄၂ ၁ : ၁၅ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၁ ၂၉ ၄၄၂ ၁ : ၁၅ 

(၆)အြက(ခွဲေ) ဒကျာင်းြျား 

စဉ် 
ထြျာင်း 

အထေ အတွေြ် 

ေော/ ေောမ 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား

/ သူဦးထေ 

ေောနိင့် 

ထြျာင်းသား အချ ို း 

၁ ၅ ၇ ၈၄ ၁ : ၁၂ 

မြို့နယ်ချုပ် ၅ ၇ ၈၄ ၁ : ၁၂ 

(ဂ)ြူလတန်းကကို ဒကျာင်း 

စဉ ် ဒကျာင်းအြည် တည်ဒနရာ 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

အချ ို း 

၁ အထြ(၁) ဝါေိုေပ်ြွေြ် ၂ ၃၉ ၁: ၁၉ 

၂ အလြ(ခွေ)ဲပျဉး်မလွေင် ပျဉး်မလွေင် ၁ ၁၅ ၁: ၁၅ 

၃ အလြ(ခွေ)ဲဘုတော နတ်ြင်း ၁ ၁၁ ၁: ၁၁ 

၄ အလြ(ခွေ)ဲေွာလယ် ဖထအာင်ဝဲ ၁ ၂ ၀ :၁၂ 

၅ မူလွေန်အမိတ်(၅)         သံတံတား ၁ ၁၆ ၁: ၁၆ 

 မြို့နယ်ချုပ်  ၆ ၈၃ ၁: ၁၃ 

 

 

 

 



 

 

 

(ဃ)ဘုန်းဒတာ်ကကီးသင် ပညာဒရးဒကျာင်း 

စဉ ်  ဒကျာင်းအြည် တည်ဒနရာ 

ဆရာ/ 

ဆရာြ   

ဦးဒရ 

 ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

အချ ို း 

၁ ြန်ထတာ်မဂဂလာ သံတံတားေပ်ြွေြ် ၄ ၆၅ ၁: ၁၆ 

၂ မဟာဝိဇိတာောမ သံတံတားေပ်ြွေြ် ၇ ၁၀၄ ၁: ၁၅ 

၃ သာသနာ့ထဇာတိြာရုံ ြတုတ်ဘုေားကြီး ၂ ၅၁ ၁ :၂၆ 

၄ သီေိမဂဂလာ မဂဂလွေန်း ၅ ၁၀၂ ၁: ၂၀ 

၅ ြုန်းဝိုင်းကြီး ြုန်းဝိုင်းကြီး ၆ ၅၅ ၁: ၉ 

၆ ဇမ္ဗူထအး ြျွန်းြုန်း ၅ ၆၄ ၁: ၁၂ 

၇ လွေမ်းပုိထအး ဗျြက်ြီး ၈ ၁၈၁ ၁: ၂၃ 

၈ ပမေတနာထေွှေ  ၂ ၂၃ ၁ :၁၂ 

၉ ပမမန္တလာ ဖထအာင်ဝဲ ၁၈ ၅၉၅ ၁: ၃၃ 

၁၀ ထေွှေဘုံသာ ြျို ြ်/ထေိ့ ၁၄ ၅၅၆ ၁ :၄၀ 

၁၁ ြွေင်းထပမာင်ကြီး သထပပတန်း ၁၀ ၂၆၂ ၁ :၂၆ 

၁၂ ဥသျှစ်ြနု်း ဥသျှစ်ြနု်း ၁၁ ၃၂၃ ၁: ၂၉ 

၁၃ သုိြ်တူးြုန်း  ၄ ၆၀ ၁: ၁၅ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၉၆ ၂၄၄၁ ၁: ၂၅ 

(င)ဒကျာင်းဒနအရွယ်ကဒလးြျား ဒကျာင်းအပ်နှံြှု 

စဉ် 
(၅)နိစ်ပပည့်ြထလး  ထြျာင်းအပ်နိံမှု  ထြျာင်း 

အပ်နိံမှု  % ြျား မ ထပါင်း ြျား မ  ထပါင်း 

၁ ၁၇၅၂ ၁၇၅၈ ၃၅၁၀ ၁၇၄၄ ၁၇၅၆ ၃၅၀၀ ၉၉.၇၀ % 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၇၅၂ ၁၇၅၈ ၃၅၁၀ ၁၇၄၄ ၁၇၅၆ ၃၅၀၀ ၉၉.၇၀ % 



 

 

 

 (စ)တက္ကသုိလ်ဝင်တန်း ဒအာင်ပြင်ြှု  

စဉ် 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနိစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနိစ် 
စာ

ေင်
းေိိ

 

ထပ
ဖေ

ို 

 ထအ
ာင်

ပမ
င် 

ော
ခိုင

်နှုန
်း 

စာ
ေင်

းေိိ
 

ထပ
ဖေ

ို 

ထအ
ာင်

ပမ
င် 

ော
ခိုင

်နှုန
်း 

၁ ၃၂၀၀ ၃၀၆၅ ၉၇၉ ၃၂.၀၀ ၃၂၆၅ ၃၀၆၅ ၈၆၂ ၂၈.၁၁ 

 

(ဆ) စာတတ်ဒပြာက်ြှု ရာခိင်ုနှုန်းအဒပခအဒန  

စဉ ်
မြို့နယ် 

လူဦးဒရ 

(၁၅)နှစ်အထက် 

လူဦးဒရ 

စာတတ်ဒပြာက် 

ဦးဒရ 

စာတတ်ဒပြာက် 

ြှုနှုန်း 

 ၂၁၆၉၅၈ ၁၅၅၈၃၃ ၁၅၄၆၆၄ ၉၉.၂၅ 

မြိုန့ယ်ချုပ် ၂၁၆၉၅၈ ၁၅၅၈၃၃ ၁၅၄၆၆၄ ၉၉.၂၅ 

 

 (ဇ) သင်ကကားြှု၊သင်ယူြှု၊အဒထာက်အကူပပုစာသင်ခန်းြျား            

ြွေင့်လှစ်နုိင်ြှုအဒပခအဒန 

  (၁) အထကဒကျာင်းြျား 

စဉ ် ပမို ့နယ် 

အထြ်တန်းထြျာင်း 

စာ
ေင်

းေ
ိိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

ထပ
ါင်

း 

၁ ေိုြ်ဦး ၂၃ ၁ ၁၅ ၇ - ၂၃ 

 မြို ့နယ်ချုပ် ၂၃ ၁ ၁၅ ၇ - ၂၃ 



 

 

 

(၂) အလက ဒကျာင်းြျား 

စဉ ် ပမို ့နယ် 

အလယ်တန်းထြျာင်း 

စာ
ေင်

းေ
ိိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

ထပါင်း 

၁ ေိုြ်ဦး ၁၉ - - ၁၅ ၄ ၁၉ 

 မြို ့နယ်ချုပ် ၁၉ - - ၁၅ ၄ ၁၉ 

(၃) အြကဒကျာင်းြျား 

စဉ ် ပမို ့နယ် 

မူလတန်းထြျာင်း 

စာ
ေင်

းေ
ိိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်ပ

ပီး
 

ထပ
ါင်

း 

၁ ေိုြ်ဦး ၁၃၄ - - ၁၄ ၁၂၀ ၁၃၄ 

 မြို ့နယ်ချုပ် ၁၃၄ - - ၁၄ ၁၂၀ ၁၃၄ 

(စျ) စာကကည့်တုိကြ်ျား ြွေင့်လှစ်နိုင်ြှု 

စဉ ်
အုပ်ချုပ် 

ဒရး 

ပညာ 

ဒရး 
ပပနဆ်က ်

ဘုန်ကကးီ 

ဒကျာင်း 
အပခား ဒပါင်း 

၁ - ၄ - - - ၄ 

မြို ့နယ်ချုပ် - ၄ - - - ၄ 

 

 



 

 

 

ကျန်းြာဒရးကဏ္ဍ 

၄ ၂။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်၏ ြျန်းမာထေးြဏ္ဍေုိင်ော အချြ်အလြ်များမိာ 

ထအာြ်ပါ အတုိင်းပဖစ်ပါသည်- 

(က) ဒဆးရု ံြျား  

စဉ် ဒဆးရုံအြည် တည်ဒနရာ 
 အစိုးရ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ကုတင်အဒရ  

အတွေက် 

၁ ေုိြ်ဦးပပည်သ့ူထေးရုံ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် အစိုးေ ၅၀ 

၂ သံုးခွေတိုြ်နယ်ထေးရုံ သံုးခွေထြျးေွာ အစိုးေ ၁၆ 

၃ ထအးသုခတိုြ်နယ်ထေးရုံ ထအးသုခထြျးေွာ အစိုးေ ၁၆ 

၄ ဝါးဂါမဏိတိြု်နယ်ထေးရုံ ဝါးဂါမဏိထြျးေွာ အစိုးေ ၁၆ 

၅ ထဖာင်ထတာ်သီတိြု်နယ်ထေးရုံ ထဖာင်ထတာ်သီ အစိုးေ ၁၆ 

 မြို့နယ်ချုပ်  ၅ ၁၁၄ 

(ခ) ဒဆးဒပးခန်းြျား  

စဉ် ဒဆးဒပးခန်းအြည် တည်ဒနရာ 
 အစုိးရ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ကုသသည့် 

ဒရာဂါ 

အြျ ို းအစား 

၁ ဝင်း(အထူးကဒုဆးခန်း) ြင်းလြ်းဒစျးပိုင်းရပ်ကွေက် ပုဂ္ဂလိက အထူးကု 

၂ ဝင်း(အထူးကဒုဆးခန်း) ြင်းလြ်းဒစျးပိုင်းရပ်ကွေက ် ပုဂ္ဂလိက သားြွေား 

၃ ဝင်း(အထူးကဒုဆးခန်း) ြင်းလြ်းဒစျးပိုင်းရပ်ကွေက ် ပုဂ္ဂလိက ဒရာဂါရာှဒြွေဒရး 

၄ ဇြ္ဗူရတနာ ဇြ္ဗူရတနာဒကျာင်း ပုဂ္ဂလိက ြျကစ်ိအထူးကု 

၅ ဒဒါက်တာပွေင့်ဆန်း ဒအာင်ချြ်းသာလြ်း ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

၆ ဒဒါက်တာပြတ်လင်းဒြာင် မြို့ဝင်လြ်း ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

၇ ဒဒါက်တာပြင့်သိန်း ြင်းလြ်း၊ဒိုက်ဦး ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

၈ ဒဒါက်တာပြင့်သိန်း ကတုတ်ဘုရားကကီး ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 



 

 

 

စဉ် ဒဆးဒပးခန်းအြည် တည်ဒနရာ 
 အစုိးရ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ကုသသည့် 

ဒရာဂါ 

အြျ ို းအစား 

၉ ဒဒါက်တာစုလှိုင်ဒကျာ် ကတုတ်ဘုရားကကီး ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

၁၀ ဒဒါက်တာစုိးတင်ဒအာင်သန်း ြင်းလြ်း၊ဒိုက်ဦး ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

၁၁ ဒဒါက်တာဒဇာ်ဝင်းတင် ဒြာင်ဒတာ်သီ ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

၁၂ ဒဒါက်တာနန်းခပုံးရီ ဒအာင်ချြ်းသာလြ်း ပုဂ္ဂလိက သွေား 

၁၃ ဒဒါက်တာြျ ို းလွေင် ြင်းလြ်း ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

၁၄ ဒဒါက်တာပွေင့်ဆန်း ဒြာင်ဒတာ်သီဒကျးရွာ ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

၁၅ ဒဒါက်တာခင်နငှ်းယု ဒြာင်ဒတာ်သီဒကျးရွာ ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

၁၆ ဒဒါက်တာသန်းနိငု်စုိး ကုန်သည်ရပ်ကွေက် ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

(ဂ)ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန/ဌာနခွေ ဲ

စဉ ် ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာနအြည် တည်ဒနရာ 

၁ အင်းသဇင်ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန အင်းသဇင် 

၂ သံုးခွေဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန သံုးခွေဒကျးရွာ 

၃ ဒဘာနီဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန ဒဘာနီဒကျးရွာ 

၄ ဒိုးတန်းဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန ဒိုးတန်းဒကျးရာွ 

၅ ပနွေတ်ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန ပနွေတ်ဒကျးရွာ၊(၄)ရပ်ကွေက ်

၆ ဒြာင်ဒတာ်သီဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန ဒြာင်ဒတာ်သီဒကျးရွာ 

၇ စစ်ဘိုကကီးဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန စစ်ဘိုကကီးဒကျးရွာ 

၈ ကတုတ်ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန ကတုတ်ဘုရားကကီးဒကျးရွာ 

 ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲအြည်  

၁ ပျဉ်ပုဒံလးကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ပျဉပ်ုံဒလးဒကျးရာွ 

၂ ဒကျာက်တလုံးကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ဒကျာက်တလုံးဒကျးရွာ 

၃ သရက်ဒတာကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ သရက်ဒတာဒကျးရွာ 



 

 

 

စဉ ် ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာနအြည် တည်ဒနရာ 

၄ ကျွေန်းကနု်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ကျွေန်းကနု်းဒကျးရာွ 

၅ ြဒအာင်းစုကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ြဒအာင်းစုဒကျးရွာ 

၆ ြဒအာင်ဝဲ(၁)ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ဒပြာက်ဘကက်ြ်း၊ြဒအာင်ဝဲ 

၇ ြဒအာင်ဝဲ(၂)ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ဒရွှေပပည်သာ၊ြဒအာင်ဝဲ 

၈ နတ်ကင်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ နတ်ကင်းဒကျးရွာ 

၉ ြအူတန်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ြအူတန်းဒကျးရာွ 

၁၀ ကံကဒလးကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ကံကဒလးဒကျးရာွ 

၁၁ ပွေဲတဒြာ့ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ပွေဲတဒြာ့ဒကျးရွာ 

၁၂ ကုက္ကို င်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ကုက္ကိုင်းဒကျးရာွ 

၁၃ လက်ပံသံုးခွေကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ လက်ပံသံုးခွေဒကျးရွာ 

၁၄ ဆာပါခခုံကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ဆာပါခခုံဒကျးရွာ 

၁၅ တဒကာင်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ညွေန့်တဒကာင်းဒကျးရာွ 

၁၆ ကြာြရုံကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ကြာြရုံဒကျးရွာ 

၁၇ ပနွေတ်ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ပနွေတ်ဒကျးရွာ 

၁၈ နှင်းဝိကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ နှင်းဝိရွာြ 

၁၉ ဒရလွှဲကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ဒရလွှဲဒကျးရွာ 

၂၀ စံပပကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ကြာကလစ်စံပပဒကျးရာွ 

၂၁ ြဂဂလွေန်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ြဂဂလွေန်းဒကျးရာွ 

၂၂ ဒပါက်တပင်ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ဒပါက်တပင်ဒကျးရွာ 

၂၃ ရြှ်းစုကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ရြှ်းစုဒကျးရွာ 

၂၄ အိြ်ဒပခဒလးဆယ်ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ အိြ်ဒပခဒလးဆယ်ဒကျးရွာ 

၂၅ ပန်းကိုင်ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ပုကိငု်ဒကျးရွာ 

၂၆ ဗျကက်ကီးကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ဗျကက်ကီးဒကျးရာွ 

၂၇ တာဂွေကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ တာဂွေဒကျးရွာ 



 

 

 

စဉ ် ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာနအြည် တည်ဒနရာ 

၂၈ ဒြှာ်အင်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ဒြှာ်အင်းဒကျးရာွ 

၂၉ သူဒဌးကုန်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ သူဒဌးကုန်းဒကျးရွာ 

၃၀ ဥသျှစ်ကနု်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ အုတ်ရှစ်ကနု်းဒကျးရာွ 

၃၁ ပုဂံကွေဲကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ပုဂံကွေဲဒကျးရွာ 

၃၂ လက်ခုတ်ကွေင်းကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ လက်ခုတ်ကွေင်းဒကျးရာွ 

၃၃ ပျဉး်ြလွေင်ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ပျဉး်ြလွေင်ဒကျးရွာ 

၃၄ ကျို က်စဒကာအဒရှ့ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ကျို က်စဒကာအဒရှ့ဒကျးရာွ 

၃၅ ကျို က်စဒကာအဒနာက်ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ ကျို က်စဒကာအဒနာက်ဒကျးရာွ 

(ဃ)ကျန်းြာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်ြှု 

စဉ ်
မြို့ 

နယ ်
လူဦးဒရ 

ဆရာဝန်ြှ   

ကျန်းြာဒရး 

ဒစာင့်ဒရှာက်ြှုနှုန်း 

  သူနာပပုြှ 

ကျန်းြာဒရး 

ဒစာင့်ဒရှာက်ြှုနှုန်း 

လက်ဒထာက် 

ကျန်းြာဒရးြှူးြှ 

ကျန်းြာဒရးဒစာင့် 

ဒရှာက်ြှုနှုန်း 

ဆရာ 

၀န်ဦး 

ဒရ 

ဆရာ၀န် 

နှင့်  

လူဦးဒရ 

အချ ို း 

သူနာ 

ပပု 

ဦးဒရ 

သူနာပပု 

နှင့်  

လူဦးဒရ  

အချ ို း 

လ/ထ 

ကျန်းြာ  

ဒရးြှူး 

 ဦးဒရ 

လ/ထကျန်းြာ 

ဒရးြှူးနှင့် 

လူဦးဒရ အချ ို း 

၁ ေိြ်ုဦး ၂၁၆၉၅၈ ၇ ၁ : ၃၀၉၉၄ ၃၁ ၁: ၆၉၉၉ ၈ ၁ : ၂၇၁၁၉ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၁၆၉၅၈ ၇ ၁ : ၃၀၉၉၄ ၃၁ ၁: ၆၉၉၉ ၈ ၁ : ၂၇၁၁၉ 

 

 

 

 



 

 

 

(င)ဒဒသတွေင်းအြျားဆံုးပြစတ်တ်ဒသာဒရာဂါြျား 

စဉ် 

 ဒရာဂါအြျ ို းအစား 

ငှက်ြျား ဝြ်းဒလျှာ တီဘီ ဝြ်းကိုက် 
အသည်း 

ဒရာင် 

ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ 

၁ - - - - ၄၅၈ ၃၂ - - - - 

မြို့နယ်ချုပ် - - - - ၄၅၈ ၃၂ - - - - 

  

(စ)HIV/AIDS -ဒရာဂါ ပြစ်ပွေား/ ဒသဆုံးဦးဒရ 

စဉ် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ 

၁ ၁၉  - ၂၃  - 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၉  - ၂၃ - 

(ေ) ကျန်းြာဒရးဆုိင်ရာ ညွှန်းကိန်းြျား 

စဉ် 
ြိခင် 

ဦးဒရ 

 ကဒလး 

ဦးဒရ 

လ(ူ၁၀၀၀)လျှင် 

ဒြ
ွေးန

ှုန်း
 

 ြိခ
င်ဒ

သ
န

ှုန်း
 

ဒြ
ွေးက

င်း
စ 

က
ဒလ

းဒ
သ

နှုန
်း 

က
ိုယ်

ဝန
်ပျ

က
်နှုန

်း 

၁ ၃၇၂၃ ၃၆၈၈ ၁၆.၄ ၂.၄ ၇.၆ ၃.၄% 

မြို့နယ်ချုပ် ၃၇၂၃ ၃၆၈၈ ၁၆.၄ ၂.၄ ၇.၆ ၃.၄% 



 

 

 

လူြှုဒရးအသင်းအြွေဲ့ြျား 

၄ ၃။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်ေိိ လူမှုထေးအသင်းအဖွေဲ့များေိုင်ော အချြ် အလြ်များမိာ 

ထအာြ်ပါ အတုိင်းပဖစ်ပါသည်- 

(ြ) INGO  

 ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် INGO မေိိပါ။ 

(ခ) NGO (ဦးထေ) 

စဉ် 

အ
ြျ

ိုးသ
ြီး

 

ဒရ
းရ

ာ 

ြိခ
င်/

က
ဒလ

း 

အ
သ

င်း
 

စစ
်ြှုထ

ြ်း
 

ဒဟ
ာင်

း 

ကက
က

်ဒပ
ခန

ီ 

အ
ရံြ

ီးသ
တ

် 

၁ ၂၂၅၃၉ ၁၉၀၅၂ ၃၉၅ ၁၁၀ ၉၇၀ 

မြ ိ ု ့နယ်ချုပ ်  ၂၂၅၃၉ ၁၉၀၅၂ ၃၉၅ ၁၁၀ ၉၇၀ 

 (ဂ) အသင်းအြွေဲ့ြျား 

စဉ ်
အသင်းအြွေဲ့  

အြည် 

ရုံး/ ရံုးခွေဲ 

တည်ဒနရာ 

ြှတ်ပုံတင် 

အြှတ် 

ဒဆာင်ရွကသ်ည့်  

လုပ်ငန်း 

၁ ြန်ထတာ်မဂဂလာ 

ပေဟိတမိဘမဲ့ 

ြထလးများထဂဟာ 

သံတံတားေပ်ြွေြ် 

ြန်ထတာ်မဂဂလာ

ထြျာင်းတုိြ် 

၆/ေိုြ်ဦး/ 

၀၀၁ 

မိဘမဲ့ြထလးများ ပပုစု 

ထစာင့်ထေိာြ်၍ ပပည်သူ့ 

အြျ ို းပပုလုပ်ငန်း 

ထောင်ေွြေ်န်၊ 

၂ အထထွေထထွေအုပ်ချုပ်ထေး 

ဝန်ထမ်းထဟာင်းများ 

အသင်း 

ထစျးပုိင်းေပ်ြွေြ် 

တနဂဂထနွေ ေွေမ်း 

ထလာင်းဓမ္မာရုံ 

၆/ ေိုြ်ဦး/ 

၀၀၂ 

အသင်းဝင်နိင့်မိသားစုများ 

သာထေးနာထေး ြျန်းမာထေး 

ထစာင့်ထေိာြ်မှုလုပ်ငန်း 

များထောင်ေွြေ်န်၊ 

၃ ထစတနာေိင်နာထေးြူညီမှု 

နိင့် လူမှုြညီူထေးအသင်း 

ထဖာင်ထတာ်သီ 

ထြျးေွာ၊ ခနာစု 

ေပ်ြွေြ် 

၆/ေိုြ်ဦး/

၀၀၃ 

နာထေးြိစ္စနိင့် လူနာများ 

ကြိုပို့ပခင်း လုပ်ငန်းများ 

ထောင်ေွြေ်န်၊ 



 

 

 

စဉ ်
အသင်းအြွေဲ့  

အြည် 

ရုံး/ ရံုးခွေဲ 

တည်ဒနရာ 

ြှတ်ပုံတင် 

အြှတ် 

ဒဆာင်ရွကသ်ည့်  

လုပ်ငန်း 

၄ ထစတနာသုခ မီးသပဂြိုလ် 

စြ်နိင့် ပေဟိတအသင်း 

ထဖာင်ထတာ်သီ 

ထြျးေွာ 

၆/ေိုြ်ဦး/

၀၀၄ 

မီးသပဂြိုလ်ထပးပခင်း လုပ်ငန်း 

များထောင်ေွြေ်န်၊ 

၅ ထမတ္တာေိင်နာထေးြူညီ 

မှုအသင်း 

ထဖာင်ထတာ်သီ 

ထြျးေွာ၊ 

ထစျးပုိင်းေပ်ြွေြ် 

၆/ေိုြ်ဦး/

၀၀၅ 

နာထေးြိစ္စနိင့် လူနာများ 

ကြိုပို့ပခင်း လုပ်ငန်းများ 

ထောင်ေွြေ်န်၊ 

၆ ပညာထေး (မူလတန်း 

အုပ်စု) ဂုဏ်ပပုချးီပမှင့်ထေး 

ပေဟိတအသင်း 

ထြျာင်းစုေပ်ြွေြ်၊ 

ဖထအာင်ဝဲလမ်း၊ 

ြန်ဉီးပညာထေး 

ထဖာင်ထေးေိင်း 

  

၆/ေိုြ်ဦး/

၀၀၆ 

ပင်စင်စားပညာထေး 

ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပပု 

ချးီပမှင့်ထငွေထပးပခင်း၊ 

ြျန်းမာထေး၊  နာထေး၊ 

သဘာဝထဘး လုပ်ငန်း 

များ  ထောင်ေြ်ွေန်၊ 

၇ သုခမျ ို းေြ်သစ် 

ပေဟိတ အသင်း 

မအူတန်းထြျးေွာ 

အုပ်စု၊ ထအးသုခ 

ထြျးေွာ 

၆/ ေိုြ်ဦး/ 

၀၀၇ 

ထအးသုခပမိ ့ုသစ်နယ်နိမိတ် 

အတွေင်း မီိတင်းထနထုိင် 

ကြထသာ ေဟန်းေိင်ပုဂ္ဂိုလ် 

အားလံုး၏ ြျန်းမာထေး၊ 

နာထေး၊ လူမှုထေးအားြူညီ 

ထောင်ေွြေ်န်၊ 

၈ အနန္တဂုဏ်ေည်ထဖာင်ထေး

ေိင်း 

မင်းတဲေပ်ြွေြ်(၇) 

လမ်း 

၆/ ေိုြ်ဦး/ 

၀၀၈ 

သြ်ကြီးေွယ်အိုများ၊ 

ထငွေထကြးချ ို ့တဲ့သူများ 

အတွေြ ် ြျန်းမာထေး 

ြာြွေယ်ထစာင့်ထေိာြ်မှု 

လုပ်ငန်းများ၊ အေီြျတိ်၊ 

အူြျ၊ လိပ်ထခါင်းထောဂါ 

သည်များနိင့် အပခားခွေဲစိတ် 

ြုသေန် လုိအပ်သူများ 

အားအခမ့ဲခွေဲစိတ်ြသုထပး 

ပခင်း ထောင်ေွြေ်န်၊ 

 



 

 

 

အားကစားနှင့် ဒြျာ်ဒပြဒရးလုပ်ငန်းြျား 

၄ ၄။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်ေိိ အားြစားနိင့် ထဖျာ်ထပဖထေးလုပ်ငန်းများေုိင်ော အချြ် 

အလြ်များမိာ ထအာြပ်ါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 

အားကစားကွေင်း ဒြျာ်ဒပြဒရး 

ဒဘ
ာလ

ုံး 

ဒဘ
ာ်လ

ီဒဘ
ာ 

ဘ
တ

်စက
က

် 

တ
င်း

နစ
် 

ဒဂ
ါက

် 

အ
ပခ

ား
 

ရုပ
်ရှင်

ရုံ
 

ပန
်းခခ

ံ 

အ
ပခ

ား
 

၁ ၁ ၁ ၁ ၁ - ၄ ၁ - - 

 

အခန်း(၈) 

ဘာသာဒရးဆုိင်ရာအချက်အလက်ြျား 

ဗုဒ္ဓဘာသာဆုိင်ရာ အဒဆာက်အဦြျားနှင့် သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား 

၄ ၅။ ေိုြ်ဦးပမို့နယ်ေိိ ဗုေ္ဓဘာသာေုိင်ော အထောြ်အဦများနိင့် သာသနာဝင် 

ပုဂ္ဂိုလ်များေုိင်ော အချြ်အလြ်များအား ထအာြ်ပါအတုိင်း ထဖာ်ပပအပ်ပါ 

သည်- 

(က) သာသနိကအဒဆာက်အဦြျား 

စဉ် ဘုရား ဒစတီ ပုထိုး 
ဘုန်းကကီး 

ဒကျာင်း 

သီလရှင်   

ဒကျာင်း 
ဓြ္မာရုံ 

၁ ၅၀ ၁၆၄ - ၂၈၁ ၃ ၂၈ 

မြို့နယ်ချုပ် ၅၀ ၁၆၄ - ၂၈၁ ၃ ၂၈ 



 

 

 

(ခ) ရဟန်းသံဃာနှင့်သီလရှင်ြျား  

စဉ် ရဟန်း သာြဒဏ သီလရှင် 

၁ ၁၇၄၀ ၈၅၃ ၉၂ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၇၄၀ ၈၅၃ ၉၂ 

(ဂ) ထင်ရှားသည့်ဘုရား၊ဒစတီနှင့်ပုထုိးြျား 

စဉ် ဘုရား၊ဒစတီ၊ပုထိုးအြည် တည်ဒနရာ 

၁ ဘုေားကြီး ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၂ ေိင်မုဠီး ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၃ မဟာဝိဇိတာောမ သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၄ ြနဦ်းထြျာင်းထစတီ ထြျာင်းစုေပ်ြွေြ် 

၅ ြျ ို ြ်စဂုဏ်ထစတီ ြျ ို ြ်စထြာအထေိ့ထြျးေွာ 

၆ ထလာြေန်ထအာင်တပ်ဦးထစတီ ထေွှေအင်ေုံထြျးေွာ 

(ဃ) ထင်ရှားသည့်ဘုန်းဒတာ်ကကီးဒကျာင်းြျား 

စဉ် 
ဘုန်းကကီးဒကျာင်း 

အြည် 

ဆရာဒတာ်ဘွေဲ့  

အြည် 
တည်ဒနရာ 

၁ စိန်ပန်းထြျာင်း ဦးထခမာဝံသ ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၂ ြန်ထတာ်မဂဂလာ ဦးထြာဝိေ သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၃ ပမို့ဦးစာသင်တိြု် ဦးထြာဝိေ ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၄ ပမို့သစ်ထြျာင်း ဦးဝိထဇ္ဇောဘာသ ေေယ်မီးေပ်ြွေြ် 

၅ ထခမာသီဝံထြျာင်း ဦးထခမိန္ဒ  သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၆ ဘုေားကြီးထြျာင်း ဦးနေပတိ ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၇ ေတနာသိဂီထြျာင်း ဦးနန္ဒိထသန ဝါေိုေပ်ြွေြ် 



 

 

 

စဉ် 
ဘုန်းကကီးဒကျာင်း 

အြည် 

ဆရာဒတာ်ဘွေဲ့  

အြည် 
တည်ဒနရာ 

၈ ဇမ္မူေတနာထြျာင်း ဦးပညာဝံသ သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၉ ြမ္မဌာန်းထြျာင်း ဦးဉာဏ သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၁၀  သီေိမဂဂလာထြျာင်း ဦးဓမ္မပါလ စြ်ြွေင်းေပ်ြွေြ် 

၁၁ ထမဓါဝီထြျာင်း ဦးပဏ္ဍဝ ဝါေိုေပ်ြွေြ် 

၁၂ မငး်တဲဦးထြျာင်း ဦးြုသလ မငး်တဲေပ်ြွေြ် 

၁၃  မအူထတာထြျာင်း ဦးဝိမလ သံတံတားေပ်ြွေြ် 

၁၄  အညာစုထြျာင်း ဦးထတဇနိယ ထေွှေအင်ေုံထြျးေွာ 

အပခားဘာသာဒရးအဒဆာက်အဦြျား 

၄ ၆။ ေုိြ်ဦးပမို့နယ်ေိိ အပခားဘာသာထေးအထောြ်အဦများနိင့် ေုိင်ထသာ 

အချြ်အလြ်များအား  ထအာြ်ပါအတုိင်းထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

စဉ် 

ခရစ်ယာန် အစ္စလာြ် 
ဟိန္နူ  

ဘုရားဒကျာင်း 

တရုတ်   

ဘုရားဒကျာင်း 

မြို့ 
ဒကျး 

လက် 
မြို့ 

ဒကျး 

လက် 
မြို့ 

ဒကျး 

လက် 
မြို့ 

ဒကျး 

လက် 

၁ ၁ ၁၃ ၂ ၄ ၁ - ၂ ၁ 

မြို့နယ်ချု

ပ ်

၁ ၁၃ ၂ ၄ ၁ - ၂ ၁ 

 

 



 

 

 

သြုိင်း၀င် ထင်ရှားဒသာအဒဆာက်အဦနှင့် ဒနရာြျား 

၄ ၇။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်ေိိထသာ သမုိင်း၀င်ထင်ေိားထသာ အထောြ်အဦနိင့်ထနော 

များမိာ  ထအာြ်ပါအတိုင်းပဖစပ်ါသည်- 

စဉ် 
သြိုင်းဝင် 

အဒဆာက်ဦ 
တည်ဒနရာ 

ယဉ်ဒကျးြှု 

ဇုန်အြည် 

တည် 

ဒနရာ 

၁ ထလာြေန်ထအာင် 

ထစတီ 

ထေွှေအင်ေုံ 

ထြျးေွာအုပ်စု 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

အခန်း(၉) 

ဒဒသြွေံ့မြို းဒရးဆုိင်ရာအချက်အလက်ြျား 

ဒဒသြွေံ့မြိုးဒရးလုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွက်နုိင်ြှုအဒပခအဒန 

၄ ၈။ ေုိြ်ဦးပမိ ့ုနယ်၏ထေသဖွေံ့ပဖိုးထေးလုပ်ငန်းများ ထောင်ေွြ်မှုအထပခအထနမိာ 

ထအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ဒကျးလက်ဒဒသြွေံ့မြိုးတုိးတက်ဒရးဦးစီးဌာနြှ              

ဒဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းြျား 

(၁) မြို ့- ဒကျးလက်၊ ဒကျးရွာချင်းဆက်လြ်းြျား 

စဉ
် 

လ
ြ်း

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

အ
ရှည

် (
ြိုင်

-ြ
ာလ

ုံ) 

အြျ ို းအစား 

ကတ္တ 

ရာ 

ဒကျာက် 

ဒချာ 
ဒပြသား ဂဝံ 

ကွေန်ကရ

စ ်

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ြ

ာလ
ုံ 

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ြ

ာလ
ုံ 

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ြ

ာလ
ုံ 

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ြ

ာလ
ုံ 

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ြ

ာလ
ုံ 

၁ ၁ ၀/၆ ၁ ၀/၆ - - - - - - - - 

၂ ၁ ၂/၀ - - ၁ ၂/၀ - - - - - - 

၃ ၂ ၁/၂ - - - - ၂ ၁/၂ - - - - 

၄ ၁၃ ၁၈/၂.၄၄ - - - - - - ၁၃ ၁၈/၂.၄၄ - - 

၅ ၂ ၁/၅ - - - - - - - - ၂ ၁/၅ 

မြို့နယ် 

ချုပ် 
၁၉ ၂၃/၇.၄၄ ၁ ၀/၆ ၁ ၂/၀ ၂ ၁/၂ ၁၃ ၁၈/၂.၄၄ ၂ ၁/၅ 

   



 

 

 

(၂) တံတားြျား 

စဉ ်
တံတား 

အြည် 

အရည်ှ 

(ဒပ) 

အြျ ို း 

အစား 

ဒဆာက်လုပ်ြှုပုံစံ ကုန်ကျဒငွေ 

ကျပ်သန်း အသစ် ပပင်ထိန်း 

၁ ဘိုင်းေါးထချာင်းြူး  ၁၅၀ ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၂၄၄.၄ 

၂ ြလိ-ဖထအာင်းစု  ၁၆၅ ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၃၁၃.၃ 

၃ ညွေန့်တထြာင်း-ပန်းပဲစု ၈၀ ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၁၅၄.၅ 

၄ ြညင်ထပမာင် ၂၀ ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၃၉.၁ 

၅ ထေငံထချာင်း ၁၀၀ ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၁၉၆.၃ 

၆ နတ်ြင်း-ထဖာင်ထတာ်သီ 

(Box Culvert) 

၅’၃” ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၇.၀ 

၇ နတ်ြင်း-ထဖာင်ထတာ်သီ 

(Box Culvert) 

၁၀ ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၁၄.၅ 

၈ ထဘာနီေညအ်ဝင်လမ်း 

(Box Culvert) 

၅ ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၃.၈ 

၉ သထပပတန်း-ပျဉပ်ုံထလး ၄၀ သစ်သား  ပပင်ထိန်း ၅.၅ 

၁၀ ပျဉထ်ထာင်တွေင်း ၅၀ သစ်သား  ပပင်ထိန်း ၆.၅ 

၁၁ စစ်ဘိုကြီး-ေင်ခွေင်သစ် 

အမိတ်(၁) 

၄၀ ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၁၀၀ 

၁၂ စစ်ဘိုကြီး-ေင်ခွေင်သစ် 

အမိတ်(၂) 

၂၀ ြွေန်ြေစ် အသစ်  ၄၀ 

မြို့နယ်ချုပ်     ၁၁၂၄.၉ 

  (၃) ဒသာက်သံုးဒရရရိှဒရးလုပ်ငန်း 

ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ထသာြ်သံုးထေေေိိထေးလုပ်ငန်း 

မေိိပါ။ 

 



 

 

 

(၄) လျှပ်စစြီ်းလင်းဒရးလုပ်ငန်း  

   ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် လျှပ်စစမီ်းလင်းထေးလုပ်ငန်း မေိိပါ။ 

 

(၅) ပြစြ်ိးဒရာင်ဒကျးရွာစီြံကိနး်လုပ်ငန်း 

စဉ ် ဒကျးရွာအြည် အိြ်ဒပခ 
အိြ်ဒထာင် 

စု 

ခွေင့်ပပုဒငွေ  

ကျပ် 

(သိန်း) 

ြှတခ်ျက် 

၁ အိမ်ထပခထလးေယ် ၄၉၉ ၄၉၉ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂ ေိးုတန်း ၂၈၇ ၂၈၈ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၃ လြ်ပံသံုးခွေ ၂၈၈ ၂၉၈ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၄ သထပပတန်း ၄၈၃ ၄၈၃ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၅ သေြ်ထတာ ၁၉၃ ၁၉၅ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၆ ြတုတေ်ွာမ ၅၉၉ ၆၀၉ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတ်ထငွေ 

၇ နိင်းဝိေွာမ ၂၉၇ ၂၉၇ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၈ ပွေဲတထမာ့ေွာမ ၁၅၄ ၁၅၉ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၉ ပျဉ်ပုထံလး ၂၁၅ ၂၁၅ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၀ ဘုေားကြီးြွေင်း ၁၇၄ ၁၇၆ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၁ ဦးထေါင်းစု ၆၀၁ ၆၁၀ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၂ ပနွေတ ် ၅၆၇ ၅၆၇ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၃ ြလိ ၁၃၈ ၁၃၈ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၄ ြမာဖရံု ၇၅၂ ၇၅၂ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၅ ြျွန်းြုန်း ၂၂၉ ၂၂၉ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၆ ြျို ြ်စထြာအထေိ့ ၁၀၇၇ ၁၀၉၁ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၇ ြျို ြ်စထြာအထနာြ် ၆၈၅ ၇၀၆ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၈ ေင်ဇလုပ ် ၂၉၉ ၃၀၈ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၁၉ ထတာင်သလဲထပမာင် ၁၈၆ ၁၈၆ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂၀ အမေ ၂၄၃ ၂၄၃ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 



 

 

 

စဉ ် ဒကျးရွာအြည် အိြ်ဒပခ 
အိြ်ဒထာင် 

စု 

ခွေင့်ပပုဒငွေ  

ကျပ် 

(သိန်း) 

ြှတခ်ျက် 

၂၁ ထ ြးခင်တန်း ၁၂၅ ၁၂၅ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂၂ ထဘာနီ ၅၇၀ ၅၇၅ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂၃ ပုဂံြွေဲ ၁၅၅ ၁၅၉ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂၄ ပလစ် ၂၉၆ ၂၉၆ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂၅ လြ်ခပု်ြွေင်း ၄၄၆ ၇၅၁ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂၆ ောပါခခုံ ၁၅၅ ၁၅၅ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂၇ ဇလုပ်ကြီး ၂၇၅ ၂၉၂ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂၈ စစ်ဘိုကြီး ၂၁၀ ၂၂၀ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၂၉ တာဂွေ ၂၃၉ ၂၃၉ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၃၀ ေိမ်းြျွန်းြုန်း ၁၈၃ ၁၈၃ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

၃၁ ြံြထလး ၂၁၀ ၂၁၃ ၃၀၀ အေင်းမထပျာြ်လည်ပတထ်ငွေ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၁၀၈၃၀ ၁၁၂၅၇ ၉၃၀၀  

  (၆) ဒကျးလက်အိြ်ယာြွေံ့မြိုးဒရးလုပ်ငန်း 

ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ထြျးလြ်အိမ်ယာဖွေံ့ပဖိုးထေး 

လုပ်ငန်း မေိိပါ။ 

(၇) ဒကျးလက်အိြ်သာလုပ်ငန်း 

ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် ထြျးလြ်အိမ်သာလုပ်ငန်း မေိိပါ။ 

(ခ) အစိုးရနှင့်ပပညသူ်ဒဆာင်ရွက်သည့် ဒဒသြွေံ့မြိုးဒရး လုပ်ငန်းြျား 

ေိုြ်ဦးပမို့နယ်တွေင် အစိုးေနိင့် ပပည်သူထောင်ေွြ်သည့်  

ထေသဖွေံ့ပဖိုးထေး လုပ်ငန်းမေိိပါ။ 



 

 

 

မြို ့ပပစီြံကိန်း (Town Plan)နှစ်(၃၀)အတွေက် ဒပြအသံုးချြှုဆုိင်ရာ လျာထားချက် 

၄ ၉။ ပမို ့ပပစီမံြိန်း (Town Plan)နိစ်(၃၀)အတွေြ် ထပမအသံုးချမှုေုိင်ော 

လျာထားချြ်များမိာ အနာဂတ်ပမို့တ့ုိးချဲ့ထေးထောင်ေွြ်ေန် ပထမအေင့်အထန 

ပဖင့် ပမို ့ထပမြျပပးီ ဖထအာင်ဝဲေပြ်ွေြ် ြွေင်းအမိတ် (၄၀၅-ြ) ဖထအာင်ဝဲထတာင် 

ဘြ်တွေင် (၉၉.၃၂) ဧြအား လျာထားသတ်မိတ်ထားပါထကြာင်း၊ ေုတိယအေင့် 

အထနပဖင့် အိမ်ထပခထလးေယ်မိ နတ်ြင်းထိ ထညာင်ခါးေိည်လမ်းတစ်ထလျှာြ် 

နတ်ြင်းထြျးေွာ အုပ်စု၊ ြွေင်းအမိတ် (၄၁၃-ြ/ေ)၊ ဘုေားကြီးြွေင်း (၄၁၄.၀၆) 

ဧြနိင့် အိမ်ထပခထလးေယ်ထြျးေွာအုပ်စု၊ ြွေင်းအမိတ်(၄၁၃-ြ/ န) ဘုေားကြီး 

ြွေင်း (၉၈.၆၅) ဧြ လျာထားသတ်မတ်ိထားပါထကြာင်း၊ စြ်မှုလုပ်ငန်းများ 

ထောင်ေွြ်ေန်အတွေြ် ထပါြ်တပင်ထြျးေွာအုပ်စု၊ ေင်ြူးထြျးေွာမိ ြံြထလး 

ထြျးေွာအုပ်စု ထပမာြ်ထချာြုန်းထြျးေွာ ဧေိယာများအား စြ်မှု ဇုန်အပဖစ် 

လျာထားသတ်မိတ်ထားပါထကြာင်း၊ ြျ ို ြစ်ထြာအထနာြ်ထြျးေွာအုပ်စုနငိ့် 

မအူတန်းထြျးေွာအုပ်စုတ့ုိြုိ ထမွေးပမူထေးဇုန်အပဖစ် သတ်မိတ်ထားပါထကြာင်း 

တင်ပပအပပ်ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

အခန်း(၁၀) 

အဒထွေဒထွေ 

အပခားတင်ပပလုိဒသာအချက်ြျား။  

၅၀။  မေိိပါ။ 

နိဂုံး  

၅၁။ ေိုြ်ဦးပမို ့နယ်၏ ထေသေုိင်ောအချြ်အလြ်များြို ဌာနေုိင်ောများမိ 

ထပးပ့ုိထသာ  အချြ်အလြ်များ၊ ထေသေုိင်ောအချြ်အလြ်စာထစာင်များ၊ 

မိတ်တမ်းများအထပါ်တွေင် အထပခခံလျြ် အြျဉ်းချုံးပပုစထုားပခင်းပဖစပ်ါသည်။ 

ထေသေုိင်ော အချြ်အလြ်များအား မိတ်တမ်းတင်စုစည်းတင်ပပပခင်းအားပဖင့် 

ေိုြ်ဦးပမို့နယ် တစ်ခလံုုး၏ အချြ်အလြ်နိင့် ဖွေံ့ပဖိုးတုိးတြ်မှု အထပခအထနများ 

ြို ထလ့လာသိေိိနိုင်ပပီး မိမိတ့ုိ၏လုပ်ငန်းများြိ ု အထထာြ်အြူပပုမည် ပဖစပ်ါ 

ထကြာင်း တင်ပပအပပ်ါသည်။ 

 

 

 

 

ပမို ့နယ်အုပ်ချုပ်ထေးမိူး 

ပမို ့နယ်အထထွေထထွေအုပ်ချုပ်ထေးဦးစီးဌာန 

ေိုြ်ဦးပမို ့နယ် 

ေြ်စွေ၊ဲ ၂၀၂၀ ပပည့န်ိစ်၊ ထအာြ်တုိဘာလ (     )ေြ် 



 

 

 

 

 


