
ပဲခူးမြို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလကြ်ျား 

အခန်း(၁) 

နိေါန်းနှင့်ဒေသသြိုင်း 

နိေါန်း 

၁။ အဒထွေဒထွေအုပ်ချုပ်ဒရးဦးစီးဌာနသည် ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအဖွေဲ့ရုံး 

ဝန်ကကီးဌာနဒအာက်ရိှ ဌာနတစ်ခုပဖစ်မပီး တရားဥပဒေစိုးြိးုဒရးနှင့် ရပ်ရွာ 

ဒအးချြ်းသာယာဒရး၊ နိုင်ငံဒတာ်အစိုးရ၏ ြူဝါေြျားအဒကာင်အထည်ဒဖာ် 

ဒရး၊ ဒကာင်းြွေန်ဒသာ အုပ်ချုပ်ဒရးစနစ် ဒဖာ်ဒဆာင်ဒရး၊ ပပညသူ်ဗဟုိပပု 

ဒေသဖွေံ့မဖိုးဒရးလုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွက်ဒရးဟူဒသာ ရညြ်ှနး်ချက် တာဝန် 

ြျားကုိ ဒအာင်ပြင်ဒအာင် ဒဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ အဒထွေဒထွေအုပ်ချုပ်ဒရး 

ဦးစီးဌာနတွေင် တာဝန်ထြ်းဒဆာင်ကကသည့် အဆင့်ဆင့်ဒသာ အရာထြ်း၊ 

အြှုထြ်းြျားသည ် ရုံးချုပ်အဆင့်ြှ ဒအာက်ဒပခရပ်ကွေက်၊ ဒကျးရွာအုပစု် 

အဆင့်ထိ အဒထွေဒထွေအုပ်ချု ပ်ဒရးဦးစီးဌာနအသီးသီးတွေင် တာဝန်ထြ်းဒဆာင် 

ကကရမပီး နုိင်ငံဒတာ်အုပ်ချု ပ်ဒရးယန္တရား ဒချာဒြွေ့စွော လည်ပတ်ဒရးတွေင် ပါဝင် 

ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ဝန်ကကီးဌာန၏ ရည်ြှန်းချက်တာဝန်ြျား၊ အပခားဝန်ကကီးဌာန 

ြှ ဒပးအပ်ဒသာ တာဝန်ြျားနှင့်ဒေသဆုိင်ရာအစုိးရအဖွေဲ့ြျားြှ ဒပးအပ်ဒသာ 

လုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကုိ ဒကျပွေန်စွော ထြ်းဒဆာင်ဒနကကရသည်ပဖစ်ရာ ဒေသ 

ဆုိင်ရာအချက်အလက်ြျား ပပုစုထားရိှပခင်းသည် ြျားစွော အဒရးပါလာပါသည်။ 

ဒေသဆုိင်ရာအချက်အလက်ြျား ပပုစုပခင်းပဖင့် ြိြိတ့ုိ၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက် 

ရာတွေင် အဒထာက်အကူပပုသက့ဲသ့ုိ အကကီးအကဲြျား နယ်ဒပြသ့ုိ ကွေင်းဆင်းရာ 

တွေင် နယ်ဒပြ၏ အချက်အလက်ြျားကုိ လွေယ်ကူစွော သိရိှနုိင်ြည်ပဖစ်ပါသည်။ 

ဤစာအုပ်သည် ပဲခူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆုိင်ရာအချက်အလက်ြျား(၂၀၂၀ပပည့်နှစ် 

စက်တင်ဘာလ လကုန်ထိ အဒပခအဒန) ကုိ သက်ဆုိင်ရာ ဌာနအသီးသီးြှ 

ဒပးပ့ုိဒသာ ကိန်းဂဏန်းြျားနှင့်အညီ ပပုစု တင်ပပထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 



ဒေသသြိငု်းကျဉ်း 

၂။ ပဲခူးမြို့ကုိ ဟံသာဝတီဟုလည်းခခါ်ပါသည်၊၊ခ ှေးမြန်ြာြင်း အစဉ် 

ဆက်တို့၏ြင်းခနမပည်ခတာအ်မြစ ်ထီးနန်းစိုက်ခဲ့ ာမြို့မြစ်ပါသည။် အထူး 

သမြင့် ြွနတ်ို့ကကီးစိုးခဲ့ ာ မြို့ခတာ်တည ်ှေိြည့် ခန ာသည် ဘု ားဗျာဒိတ် 

ခတာန်ှေင့်အညီ မြစ်သည်ဟု သိ ၏။ ခ ှေးယခင် ခေါတြမြတစ်ွာဘု ား 

သက်ခတာ်ထင် ှေား ှေိစဉ် ဝါခတာ(်၆)ဝါ  ခသာအခါ  ာြညခဒသ ြွနမ်ပည် 

နယ်တည ်ှေ ိာ သထုံသုဝဏ္ဏ (ဘူြ)ိ သ့ုိ ကကလာခတာြ်ူခလသည။် ထိုစဉ် 

သထံုမြို့ခတာ်ကုိ ြဟာသိ ီြာခသာကြင်းကကီးအုပ်ချုပ်လျက် ှေိ၏။ သုဝဏ္ဏ 

(ဘူြ)ိြှေလှေည်လ့ည်ကကချ ီာတွင်မြတ်စွာဘု ားခင်သည်ဟံသာဝတီမြို့ခတာ် 

ကကီးခပါ်ထွန်းြည့်ခန ာသ့ုိခ ာက် ှေိိ ာ၌ပင်လယ်မပင်ြှေ ခပါ်ထွန်းစကုန်းခမြ 

အငူသ့ုိခ ာက် ှေိ ာတွင်ဟသသာြုိြတို့ကုိခတွ့မြင်ခတာ်ြူခလသည်။ ကုန်းခမြ 

ြှေ ကျဉ်းခမြာင်း၍ ဟသသာြုိြ ယှေဉ်တွဲ နားခနစ ာြ ှေိခသာခ ကာင့် ဟသသာြို 

၏ ခကျာကုန်းခပါ်၌ဟသသာြကနား ခလသည။် ဘု ား ှေင်ကုိ ြူးမြင် ခသာ 

အခါဟသသာခြာင်နှေံသည် ခတာင်ပတံို့ကုိ ယှေက်၍ ဘု ား ှေင်အား ပူခော်သြှု 

မပု ကခလသည။် ဤခန ာ၌ ခနာင်တွင် ဟံသာဝတီမပည်ကကီး တညထ်ွန်း 

လာြည့် အခ ကာင်းနှေင့် မြတ်စွာဘု ား သာသနာခတာက်ကီးစည်ပင်ြွံ့မြိုး 

လာြည့်အခ ကာင်း ဗျာဒိတ်ခပးခတာ်ြူခဲသ့ည်။ဘု ား ှေင်၏ ဗျာဒိတ်ခတာ် 

နှေင့်အည ီ ဟံသာဝတီကုိ ခ စ်နှေစ်(၈၂၅)တွင် သြလ၊ ဝိြလညီခနာင်တို့ြှေ 

စတင်တညခ်ထာင်ခဲ့မပီး၊ ဟံသာဝတီ၊ မြို့တညန်ှေစ်ကကိြ် မြစ်ခပါ်ခဲ့သည။် 

ဟံသာဝတီဟူခသာ အြည်သည ် ဟသသာတ့ုိ ကျက်စားခပျာ်ပါး ာ မြစ်၍ 

နယ်ပယ်ကူး၊ဥပယ်ခုိး၊ပဲခူးဟူ၍  ှေိသည်။ တချ ို ့ပညာ ှေင်ြျားက ဟသသာသည် 

ဝြ်းဘဲငှေက်အြျ ို းအစားမြစ်၍ ဝြ်းဘဲငှေက်တို့လူးလားပျခံတ် ခပျာ်ပါး ာမြစ် 

၍ဝြ်းဘဲကူးဟုခခါ်ခ ကာင်း၊ အချ ို ့ကလည်းတုိင်းတစ်ပါးသားတ့ုိြ ကာခဏ 

နယ်ပယ်ကူး၍ တိုက်ခိုက်လာမခင်းခ ကာင့် နယ်ပယ်ကူးကြှေ တစ်ဆင့် 

ပဲခူးဟု တွင်ခဲ့သည။် 

 



အခန်း(၂) 

ပထဝီဝင် အဒနအထား 

တညဒ်နရာအကျယ်အဝန်း 

၃။ ပဲခူးမြို့သည် ခမြာက်လတ္တီတွဒ်၁၇ဒီေ ီ၁၄ြိနစ်ြှေ ၁၇ဒီေ ီ ၅၀ြိနစ် 

အ ကား၊ အခ ှေ့ခလာင်ေျတီွဒ် ၉၆ဒီေ ီ ၂၄ြိနစ်ြှေ ၉၆ဒီေ ီ ၄၁ြိနစအ် ကား 

တည ်ှေိမပီး၊ ပဲခူးမြို့၏ ဧ ိယာအကျယ်အဝန်းြှော (၇၁၇၈၆၁)ဧက၊ စတု န်း 

ြိင်ု(၁၁၂၁.၆၆) ကျယ်ဝန်းပါသည။် 

 

စဉ် မြို့နယ် မြို့နယ်အြည် မြို့ဧရိယာ ဒကျးရွာဧရိယာ 
မြို့နယ် 

ဧရိယာ 

၁ ပဲခူး ပဲခူးမြို့နယ် ၁၈.၄၅ ၁၀၅၈.၈၄ ၁၀၇၇.၂၉ 

  ဘု ားကကီးမြို့ ၇.၀၄ - ၇.၀၄ 

  အင်းတခကာ်မြို့ ၃၇.၃၃ - ၃၇.၃၃ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၆၂.၈၂ ၁၀၅၈.၈၄ ၁၁၂၁.၆၆ 

 

နယ်နြိိတ် 

၄။  အခ ှေ့ဘက်တွင် ခဝါမြို့နယ်၊ သနပ္ပင်မြို့နယ်၊အခနာက်ဘက်တွင် 

 န်ကုန်တုိင်းခဒသကကီး၊လှေည်းကူးမြို့ နယ်၊တုိက်ကကီးမြို့ နယ်၊သာယာဝတီမြို့ နယ်၊ 

ခတာင်ဘက်တွင် ကဝမြို့နယ်၊ ခမြာက်ဘက်တွင် ဒုိက်ဦးမြို့နယ်၊ 

လကပ်ံတန်းမြို့နယ် တို့အ ကားတွင် တည် ှေိပါသည်။  



ဒပြပပင်အဒပခအဒန 

၅။ ပဲခူးမြို့သည် ပဲခူးရိုးြခတာင်ခ ကာ၏ အခ ှေ့ဘက်ခ ဆင်း မြစ်၍ 

မြို့နယ်တစ်ခုလုံး၏ အခနာက်ဘက်မခြ်းသည် သစ်ခတာြျား ြုံးလွှြ်းသည့် 

ခတာခတာင် ထူထပ်ခသာ ကုန်းမြင့်ပုိင်း မြစ်ပါသည။် ခမြာက်ဘက်မခြ်း 

သည်ပုိြုိမြင့်ြား၍အြုိးတန်သစ်ြျား ခပါက်ခ ာက်ခသာ သစ်ခတာကကိုးဝုိင်း 

ြျား ှေိပါသည်။ ဧ ိယာ အကျယ်အဝန်းအားမြင့် အခ ှေ့ြှေအခနာက်သ့ုိ(၂၁)ြုိင်၊ 

ခတာင်ြှေခမြာက်သုိ့ (၄၃)ြိင်ု ကျယ်ဝန်းပါသည။် 

ဒရဆင်း  

၆။ ပဲခူးမြို့နယ်သည် ပဲခူးမြစ်ကုိအခမခခံ၍ တည ်ှေိမပီး၊ ပဲခူးမြစ်သည ်

ပဲခူးရုိးြခပါ် ှေ ိဆင်နှောခြာင်းခတာင်တွင် မြစ်ြျားခံ၍ခတာင်ဘက် ှေိ  န်ကုန် 

မြစ ် အတွင်းသုိ့ စီးဆင်းပါသည်။ ခမြာက်ဘက်ပဲခူးရိုးြတင်ွမြစ်ြျားခံခသာ 

ကုိလူကဲွခချာင်း၊ လကပ်ံခချာင်း၊ ခအာင်မြခချာင်း၊ ခ ွှေခလာင်းခချာင်း၊ 

စလူခချာင်းတို့သည ်ပဲခူးမြစ်သ့ုိ စီးဆင်းခပါင်းဆုံ ကပါသည။် အမခားခချာင်း 

ြျားြှော ြေင်းခချာင်း၊ ေလကခ်ထာခ်ချာင်းနှေင့် ဝင်းခဘာဒတ်ခချာင်း တို့ 

သညလ်ည်း ပဲခူးမြစ်အတွင်းသ့ုိ စီးဆင်း ကပါသည်။ 

ပင်လယ်ဒရြျက်နှာပပင်အထကအ်ပြင့် 

၇။ ပဲခူးမြို့နယ်သည် ပင်လယ်ခ ြျက်နှောမပင်အထက် ပျြး်ြျှအမြင့် 

(၃၁)ခပ အထကတ်ွင် တည ်ှေိပါသည်။  

 



 

အခန်း(၃) 

ရာသီဥတနုှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ရာသီဥတု 

၈။ ပဲခူးမြို့နယ်သည်ပူအိုက်စွတ်စိုခသာ  ာသီဥတု ှေိမပီး၊ အမြင့်ဆုံး 

အပူချနိ် (၃၉.၈၀.C)နှေင့် အနိြ့်ဆုံးအပူချနိ်ြှော (၁၆.၄၀.C) မြစ်ပါသည။် 

နှေစ်အလိုက်မြစ်ခပါ်ခဲ့ခသာ ြိးုခ ချနိ်နှေင့်အပူချနိ်ြှော ခအာက်ခြာ်မပပါ 

အတိင်ုး မြစပ်ါသည် - 

စဉ ် ခုနှစ် 

ြုိးဒရချနိ် အပခူျနိ် 

ြုိးရွာရက် 

စုစုဒပါင်း  

ြုိးဒရချနိ် 

(လက်ြ) 

ဒနွေရာသီ(.C) ဒဆာင်းရာသီ (.C) 

အပြင့်ဆံုး အနိြ့်ဆံုး 

၁ ၂၀၁၇ ၁၄၀ ၁၄၈.၆၂ ၃၉.၃.C ၁၃.၀.C 

၂ ၂၀၁၈ ၁၃၁ ၁၂၃.၄၇ ၄၀.၂.C ၁၃.၀.C 

၃ ၂၀၁၉ ၁၁၁ ၁၀၁.၁ ၄၂.၂.C ၁၄.၇.C 

၄ ၂၀၂၀ ၁၁၅ ၉၅.၁၆ ၃၄.၁.C ၂၂.၃.C 

သဘာဝဒပါက်ပင်ြျား 

၉။ ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း ခပါက်ခ ာက်သည့် သဘာဝခပါက်ပင်ြျားြှော 

 တနာတန်းဝင်ကျွန်း၊ အုပ်စု(၁)တွင်ပါဝင်သည့် ပျဉ်းကတိးု၊ ပိခတာက်၊ 

သစ်ယာ၊ အင် ကင်း၊ သကသန်း၊ တြလန်း၊ အုပစ်ု(၂)တွင် ပါဝင်သည့်သစ်ပင် 

ြျားြှောကညင်၊က ခဝး၊ က ှေစ်(သစ်ခါး)၊ ကုက္ကိုလ်၊ ကျန၊ စကားဝါ(စကား)၊ 

စစ်၊ ခတာင်တြာ၊ထင်းရှုး၊ ခနှောပင်လယ်ကနစို(ကနစို)၊ 

ဘေသ၊ြန်ကျည်းခပွး၊ ြှေနသ်င်း၊ယင်းြာ၊ယြခန၊ ယင်းထိုက်၊ သဒီ၊သင်းဝင်၊ 

သစ်ကတိးု၊သစ်ခ ား၊ 



သစ်ခစး၊သစ်ြန်ကျည်း၊သစ်ရှို၊အနန်း၊အင်၊အုပစ်ု(၃)တွင် ပါဝင်သည့် အပင် 

ြျားြှောကခညာင်း၊ကံ့ခကာ်၊ ခကာင်းြှု၊ ခ ကးလံ၊ စန္ဒာဝါ၊ ည၊ံ 

တလိုင်းခခါင်း၊ ခတာသ က်၊ ခတာင်ပိန္နဲ၊ ခတာင်သ က်၊ ပိန္နဲြုိ၊ ပျဉ်းြ၊ 

ြန်ခါး၊ ြဏိဩေ၊  င်ခတ်၊ ရုံး၊ သခမပ၊သ ြီ၊ ဘေသဒူ ၊ သစ်ချ၊ သစ်ငယ်၊ 

ခအာက်ချင်း စာနီ စသည့်အပင်ြျား ခပါက်ခ ာက် ကပါသည။် 

  ှေားပါးသည့် ခဆးဘက်ဝင်အပင်ြျားြှော ေီးမြူ၊ ြန်ခါး၊ ခတာင်ြရိုး၊ 

ဆင်တံုးြနွယ်၊ ခဆးမြင်းခွာ၊ ခတာင်သန်ကကီး၊ က ခဝး၊ဝံအူ၊ခတာခ ှောက်၊ 

ေံုြင်း၊ စနွင်း၊ ပ နာဝါ၊ ကခစာဘု့တ် စသည့် အပင်ြျားခပါက်ခ ာက် ကမပီး 

ဝါးြျားြှော  ကခသာင်း၊ တင်း၊ ဝါးသပွတ်၊ ြျှင်၊ သုိက်၊ ဝါးမြူ စသည့် 

ဝါးြျားခပါက်ခ ာက်ပါသည။် 

ဒတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်ြျား 

၁၀။  ပဲခူးမြို့နယ်တွင် ခတွ့ ှေိ ခသာ ခတာရိင်ုးတိ စ္ဆာနြ်ျားြှော ဆင်၊ 

ကျားသစ်၊ ခတာဝက်၊ ဝက်ဝံ၊ ခတာကျွဲ၊ ခမပာင်၊ ဆတ်၊ ခတာင်ဆိတ၊် ေျ၊ီ 

ခတာခခွး၊ 

ခခွးတဝူက်တူ၊ခတာခ ကာင်၊သင်းခခွချပ၊်ခ ကာင်ြင်း၊ြွတ်၊ပဒတ်၊ ြျ၊ံ ခတာ 

နွား၊ ခြျာက်အြျ ို းြျ ို း၊ ခတာင်လိပ၊် ခ လိပ၊် လိပ်ပုတ် စသည့် တိ စ္ဆာန် 

ြျား ခတွ့ ှေိ ပါသည။် 

သဘာဝပတဝ်န်းကျင်လက်ရိှအဒပခအဒန 

၁၁။ ပဲခူးမြို့နယ်တွင် သစ်ခတာကကိုးဝုိင်း(၈)ခု  ှေမိပီး ဧ ိယာဧက အားမြင့် 

(၃၈၁၀၄၂)ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ အဆုိပါ ကကိုးဝုိင်းြျားအတွင်း 

မြန်ြာ့သစ် 

လုပ်ငန်းြှေ ကျွန်း/သစ်ြာြျား ထုတ်ယူမခင်း ှေိခသာ်လည်း ာာနြှေ နှေစ်စဉ်စီးပွား 

ခ း(ကျွန်း)စုိက်ခင်းြျား၊ ခ ခဝခ လဲစုိက်ခင်းြျား၊ ခကျး ွာသံုးစုိက်ခင်း 



ြျား၊ ခကျးလက်အိြ်ယာ ထူခထာင်ခ းအတွက် တစ် ွာ(၁)ဧက၊ တစ်အိြ် 

ခထာင်သစ်ြာ(၂၀)၊ တစ်အိြ်ခထာင်ကျွန်း(၃)ပင် စသည်မြင့် စီြံချက်ချြှေတ် 

ခဆာင် ွက်လျှက် ှေိမခင်း၊သစ်ခတာကကိုးဝုိင်း၊ခတာပျက်ြျားအားပုေ္ဂလိကြျား

သ့ုိကျွန်း၊ သစ်ြာ၊  ာဘာစုိက်ခင်းြျား စုိက်ပျ ို းခွင့်မပုထားသမြင့် မပန်လည် 

အစားထုိး မြည့်ဆည်းနုိင်ခ့ဲပါသည်။ ပဲခူးမြို့နယ်တွင်(၂၅၆၀၀)ဧက အား 

ြုိးယွန်းကကီးအင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းခ း နယ်ခမြ အမြစ် 

သတ်ြှေတ်ထား ှေိပါသည်။  

သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိြး်ဒရးလုပ်ငန်းြျား  

၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းခ းလုပ်ငန်းြျား   အမြစ် စီးပွားခ း 

(ကျွန်း) စုိက်ခင်း(၄၀၀)ဧက၊ တစ်အိြ်ခထာင်   (ကျွန်း-၃ ပင်) စုိက်ပျ ို းမခင်း၊  

(၂၉၇၁၈)ပင်၊ တစ်အိြ်ခထာင်(သစ်ြာ-၂၀ပင်)စုိက်ပျ ို းမခင်း၊   (၈၅၈၄၀)ပင် 

တစ် ွာ(၁)ဧက စိုက်ပျ ို းမခင်း(၂၈) ွာ(၁၆၈၀၀)ပင်၊ လူထုမြန့်ပျ ို းပင်မြန့်ခဝ 

မခင်း (၁၅၇၆၄၂)ပင်၊ လြ်းခဘးဝဲ/ယာ စိုက်ပျ ို းမခင်း(၁၀၀၀၀)ပင် တို့ကို 

ခဆာင်  ွက်ခဲ့ပါသည။် 

သဘာဝဒဘးအန္တရာယ်ကျဒရာက်ြှု 

၁၃။ ပဲခူးမြို့နယ်သည်ခမြနိြ့်ပုိင်းခဒသအတွင်းတွင်တည် ှေိသပဖင့်မြစ်ခ  

ကကီးမခင်း ခဘးအန္တ ာယ်ကျခ ာက်ခလ့ ှေိပါသည။် ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း ပဲခူး 

မြစ၏် စိုး ိြခ် ြှေတ်(၈၈၀)စင်တြီီတာမြစ်မပီး၊ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း သဘာဝ 

ခဘးအန္တ ာယက်ျခ ာက်ြှုြှော ၂၀၁၉ခအာက်တိုဘာ(၁) က်ြှေ ၂၀၂၀ခုနှေစ် 

စက်တင်ဘာလ(၃၀) က်ထိ ြုနတ်ိုင်းခဘး(၃)ကကိြ၊် ဆူနာြီခဘး(-)ကကိြ်/ 

ငလျင်ခဘး(-)ကကိြ်/ ခ ခဘး(-)ကကိြ ် ြီးခဘး(၇)ကကိြ် / ြိးုကကိုး(၂)ကကိြ် 

 င်ဆိုင်ကကုံခတွ့ခဲ ့မပီး ပျက်စီးဆုံး ှေံးြှုြှော         အတိင်ုးမြစ်ပါသည်- 



စဉ် အြျ ို းအစား 
ပဖစ်ပွေါး

ကကိြ် 

ဒသ/ဒပျာက် 

ဦးဒရ 

အဒဆာက်အဦး 

ပျက်စီးြှု 

ဆုးံရံှးြှု 

တန်ဖိုး 

(ကျပ်သန်း) 

၁ ြုန်တုိင်းဒဘး ၃ - ၁၆ ၁.၇၂ 

၂ ဆူနာြီဒဘး - - - - 

၃ ငလျင်ဒဘး - - - - 

၄ ဒရဒဘး - - - - 

၅ ြီးဒဘး ၇ - ၆ ၂.၄၈ 

၆ ြိုးကကိုး ၂ ၂ ၁ ၀.၁၅ 

 စုစုဒပါင်း ၁၂ ၂ ၂၃ ၄.၃၅ 

အခန်း(၄) 

လူဦးဒရဆိုင်ရာအချက်အလကြ်ျား 

 

ဒနထိုင်သည့်တိငု်းရင်းသားလူြျ ို းစုြျား 

၁၄။ ပဲခူးမြို့နယ်တွင် ခနထိုင် ကခသာ တိုင်း င်းသား လူြျ ို းစုြျားြှော 

ခအာက်ပါအတိင်ုး မြစ်ပါသည်- 

စဉ် လူြျ ို း 
ဒနထုိင်သည့် 

လူဦးဒရ 
မြို့နယ်လူဦးဒရ 

မြို့နယ်လူဦးဒရ၏  

ရာခုိင်နှုန်း 

၁ ကချင ် ၁၁၅ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၀၂၆ 

၂ ကယား ၁၀၄ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၀၂၃ 

၃ က င ် ၁၇၂၈၉ ၄၄၂၀၂၂ ၃.၉၁ 

၄ ချင်း ၄၆၃ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၁၀ 

၅ ြွန် ၅၅၁၇ ၄၄၂၀၂၂ ၁.၂၅ 



စဉ် လူြျ ို း 
ဒနထုိင်သည့် 

လူဦးဒရ 
မြို့နယ်လူဦးဒရ 

မြို့နယ်လူဦးဒရ၏  

ရာခုိင်နှုန်း 

၆ ဗြာ ၃၉၂၅၁၆ ၄၄၂၀၂၂ ၈၈.၈၀ 

၇  ခိုင ် ၇၉၃ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၁၈ 

၈  ှေြ်း ၈၂၂ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၁၉ 

၉ ပအ့ုိ ၆၅၀ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၁၅ 

၁၀ ပခလာင် ၄၂၅၄ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၉၆ 

၁၁ ဓနု ၃၄၆၀ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၇၈ 

၁၂ ခတာင်ရုိး ၂၇၀၅ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၆၁ 

၁၃ ကယန်း ၂၃၂၀ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၅၂ 

မြို့နယ်ချုပ် ၄၃၁၀၀၈ ၄၄၂၀၂၂ ၉၇.၅၁ 



 

 

အိြဒ်ပခ ၊ အိြဒ်ထာင်စု၊ လူဦးဒရ 

၁၅။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ၂၀၂၀ ခုနှေစ် စက်တင်ဘာလကုန် အထိ လူဦးခ ြှော ခအာက်ပါအတိင်ုး မြစ်ပါသည ်- 

 (က) အိြခ်မခ/အိြခ်ထာင်စု 

စဉ် အဒကကာင်းအရာ အိြ်ဒပခ အိြ်ဒထာင်စု ရပ်ကွေက် ဒကျးရွာအုပ်စု ဒကျးရွာ 

၁ မြို့ခန ၃၈၅၆၅ ၄၃၆၇၉ ၄၀ - - 

 ခကျးလကခ်န ၆၆၇၁၅ ၇၁၇၆၁ - ၆၆ ၂၁၁ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၁၀၅၂၈၀ ၁၁၅၄၄၀ ၄၀ ၆၆ ၂၁၁ 

(ခ) လူဦးဒရ 

စဉ် အဒကကာင်း

အရာ 

အသက်(၁၈)နှစ်အထက် အသက်(၁၈)နှစ်ဒအာက ် စုစုဒပါင်း 

ကျား ြ ဒပါငး် ကျား ြ ဒပါငး် ကျား ြ ဒပါငး် 

၁ မြို့ဒန ၅၉၈၄၈ ၇၂၇၃၆ ၁၃၂၅၈၄ ၄၃၇၂၃ ၄၅၃၈၀ ၈၉၁၀၃ ၁၀၃၅၇၁ ၁၁၈၁၁၆ ၂၂၁၆၈၇ 

၂ ဒကျးလက်ဒန ၆၆၄၉၀ ၆၇၈၅၉ ၁၃၄၃၄၉ ၄၀၅၆၈ ၄၅၄၁၈ ၈၅၉၈၆ ၁၀၇၀၅၈ ၁၁၃၂၇၇ ၂၂၀၃၃၅ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၂၆၃၃၈ ၁၄၀၅၉၅ ၂၆၆၉၃၃ ၈၄၂၉၁ ၉၀၇၉၈ ၁၇၅၀၈၉ ၂၁၀၆၂၉ ၂၃၁၃၉၃ ၄၄၂၀၂၂ 



 

လူဦးဒရ တိးုနှုန်းနှင့်ကျားြ အချ ို း 

၁၆။ ပဲခူးမြို့နယ်၏၂၀၂၀မပည့်နှေစ် စက်တင်ဘာလကုနထ်ိ လူဦးခ  

တိးုနှုန်း ကျား၊ ြ အချ ို းြှော ခအာက်ပါ အတိင်ုးမြစ်ပါသည်- 

 (က) လူဦးဒရတိးုနှုန်းနှင့်ကျား၊ ြအချ ို း 

စဉ် 
မြို့နယ်/ 

မြို့ 

ယခင်နှစ် 

လူဦးဒရ 

ယခုနှစ် 

လူဦးဒရ 

တိုးလာ 

ဦးဒရ 

တိုး 

နှုနး် 

ကျား/ြအချ ို း 

ကျား ြ အချ ို း 

၁ ပဲခူးမြို့ ၃၉၄၃၇၂ ၃၉၆၄၂၂ ၂၀၅၀ ၀.၅၂ ၁၈၈၂၀၃ ၂၀၈၂၁၉ ၁:၁.၁၁ 

၂ ဘုရားကကီး ၁၉၅၅၂ ၁၉၅၈၂ ၃၀ ၀.၁၅ ၁၀၀၅၇ ၉၅၂၅ 
၁:၀.၉

၄ 

၃ အင်းတဒကာ် ၂၅၆၉၈ ၂၆၀၁၈ ၃၂၀ ၁.၂၃ ၁၂၃၆၉ ၁၃၆၄၉ ၁:၁.၁၀ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၄၃၉၆၂၂ ၄၄၂၀၂၂ ၂၄၀၀ ၀.၅၄ ၂၁၀၆၂၉ ၂၃၁၃၉၃ 
၁:၁.၀

၉ 

 ( ခ ) ဒြွေးဖွေား၊ ဒသဆုံး၊ ဒပပာင်းဝင်၊ ဒပပာင်းထွေက် လူဦးဒရ 

စဉ ်
မြို့နယ်/ 

မြို့ 

ြူလလူ 

ဦးဒရ 

ဒြွေးဖွေား 

ဦးဒရ 

ဒသဆံုး 

ဦးဒရ 

ဒပပာင်းဝင် 

ဦးဒရ 

ဒပပာင်းထွေက် 

ဦးဒရ 

လက်ရိှ 

လူဦးဒရ 

၁ ပဲခူး ၃၉၄၃၇၂ ၁၀၄၈ ၁၈၂ ၁၂၆၇ ၈၃ ၃၉၆၄၂၂ 

၂ ဘု ားကကီး ၁၉၅၅၂ ၁၀ ၅ ၂၅ - ၁၉၅၈၂ 

၃ အင်းတခကာ် ၂၅၆၉၈ ၁၀၂ ၅၀ ၃၁၈ ၅၀ ၂၆၀၁၈ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၄၃၉၆၂၂ ၁၁၆၀ ၂၃၇ ၁၆၁၀ ၁၃၃ ၄၄၂၀၂၂ 

ကုိးကွေယ်သည့်ဘာသာ  

၁၇။ ပဲခူးမြို့နယ်တွင် ခနထိုင် ကသူြျား၏ ကုိးကွယ်သည့် ဘာသာ 

အလိုက်လူဦးခ ြှော ခအာက်ပါအတိင်ုးမြစ်ပါသည် - 

စဉ် မြို့နယ် 
ဗုေ္ဓ 

ဘာသာ 
ခရစ်ယာန် 

ဟိန္ဒူ 

ဘာသာ 

အစ္စလာြ် 

ဘာသာ 
နတ် 

အ 

ပခား 
ဒပါင်း 

၁ ပဲခူး ၃၆၈၉၁၄ ၁၇၀၅၀ ၆၀၅၇ ၂၄၃၂ - ၁၉၆၉ ၃၉၆၄၂၂ 

၂ ဘု ားကကီး ၁၈၉၇၁ ၃၅ ၄၀ ၄၆၀ - ၇၆ ၁၉၅၈၂ 

၃ အင်းတခကာ် ၂၅၈၉၅ ၅၀ ၄၀ ၃၃ - - ၂၆၀၁၈ 

မြို့နယ်ချုပ် ၄၁၃၇၈၀ ၁၇၁၃၅ ၆၁၃၇ ၂၉၂၅ - ၂၀၄၅ ၄၄၂၀၂၂ 



 

နိင်ုငံပခားသားြျားဒနထိုင်ြှု  

၁၈။ ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံမခားသားြျား ခနထိုင်သူဦးခ ြှော 

ခအာက်ပါအတိင်ုးမြစ်ပါသည်- 

 

စဉ ်

မြို ့နယ်/ 

မြို ့ 

နုိင်ငံပခားသား 

လူြျ ို း 

ဒနထိုင်ဦးဒရ မြို ့နယ်လူဦးဒရ 

မြို ့နယ် 

လူဦးဒရ၏ 

ရာခိင်ုနှုန်း 

(က) ပဲခူးမြို့နယ် တရုတ် ၂၇၈၈ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၆၃၁ 

( ခ)  အိန္ဒိယ ၆၃၈၉ ၄၄၂၀၂၂ ၁.၄၄၅ 

(ေ)  ပါကစ္စတန် ၈၄၈ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၁၉၂ 

(ဃ)  ဘေသလားခဒ့ ှေ် ၁၉၆ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၀၄၄ 

(င)  အမခား ၇၉၃ ၄၄၂၀၂၂ ၀.၁၇၉ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၁၀၁၄ ၄၄၂၀၂၂ ၂.၄၉၁ 

 



 

အခန်း(၅) 

အုပခ်ျုပ်ဒရးဆိုင်ရာအချက်အလကြ်ျား 

အုပခ်ျုပ်ဒရးနယ်ဒပြဖွေဲ့စည်းြှု 

၁၉။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ အုပခ်ျုပ်ခ း နယ်ခမြြွဲ့စည်းြှုြှော ခအာက်ပါ 

အတိင်ုး  မြစ်ပါသည်- 

စဉ် မြို့နယ် မြို့ ရပ်ကွေက် ဒကျးရွာအုပ်စု ဒကျးရွာ 

၁ ပဲခူး ၃ ၄၀ ၆၆ ၂၁၁ 

ဒရွးဒကာက်ပွေဆဲိုင်ရာကိစ္စရပ်ြျား 

၂၀။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ခ ွးခကာက်ပွဲဆိုင် ာ ကိစ္စ ပ်ြျားအား   

ခအာက်ပါအတိင်ုး ခြာ်မပအပ်ပါသည်- 

(က) မြို့နယ်ဒရွးဒကာက်ပွေဲဒကာ်ြရှင်အဖွေဲ့ ခွေဲအဖွေဲ့ ဝင်စာရင်း 

စဉ် အြည် အလုပ်အကိုင် တာဝန် 

၁ ဦးဝင်းသိန်း ကုန်သည် ဥက္ကာ 

၂ ဦးခော်နိုင် ကုန်သည် အြွဲ့ဝင်(၁) 

၃ ဦးခအာင်ထွန်းမြင့် ကုန်သည် အြွဲ့ဝင်(၂) 

၄ ဦးြျ ို းခော်ခအာင် ကျူ ှေင်ဆ ာ အြွဲ့ဝင်(၃) 

၅ ခဒါ်မြင့်မြင့် ကည် အမငိြ်းစား(တိုင်းစာ င်းစစ်ချုပ်ရုံး) အြွဲ့ဝင်(၄) 

၆ ဦးတိုးခအာင် အမငိြ်းစား(ပုလဲနှေင့်ငါး) အြွဲ့ဝင်(၅) 

  

 

 



 

(ခ) ဆန္ဒြဒဲပးပိုင်ခွေင့်ရိှသူဦးဒရ 

စဉ် မြို့နယ်/မြို့ 
မြို့နယ်/ 

မြို့လူဦးဒရ 
ကျား ြ ဒပါင်း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၃၉၆၄၂၂ ၁၇၇၂၆၃ ၂၀၂၁၈၄ ၃၇၉၄၄၇ 

၂ ဘု ားကကီးမြို့ ၁၉၅၈၂ ၆၆၆၀ ၇၀၅၂ ၁၃၇၁၂ 

၃ အင်းတခကာ်မြို့ ၂၆၀၁၈ ၉၀၀၂ ၁၀၄၇၀ ၁၉၄၇၂ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၄၄၂၀၂၂ ၁၉၂၉၂၅ ၂၁၉၇၀၆ ၄၁၂၆၃၁ 
 

 

(ေ) နိုင်ငံဒရးပါတြီျား 

စဉ် ပါတီ ဥက္ကဌ အတွေင်းဒရးြှူး 

အြှု 

ဒဆာင် 

ဦးဒရ 

ပါတီ 

ဝင်ဦး 

ဒရ 

၁ 

 

မပည်ခထာင်စုကကံ့ခိုင်ခ းနှေင့်

ြံွ့မြိုးခ းပါတီ 
ဦးဝင်းမြင့်ခအာင် ဦးြင်းခန့်ခကျာ် ၁၅ 

 

၂ 
တုိင်း င်းသားစည်းလံုး 

ညီညွတ်ခ းပါတီ 
ဦးခနဝင်း ဦးခအာင်သန်းခကျာ် ၇ 

 

၃ အြျ ို းသားဒီြုိကခ စီ 

အြဲွ့ချုပ် 
ဦးညွန့်ခ ွှေ ဦးဆန်းလင်း ကည် ၁၈ 

 

၄ ခခတ်သစ်ပါတီ ဦးထက် ှေားခကျာ် ဦးဝင်းနုိင် ၇  

၅ 
မပည်ခထာင်စုဒီြုိကခ စီ 

ပါတီ 
ဦးစုိးမြင့် ဦးစန်း ီ ၈ 

 

၆ ြွန်ညီညွတ်ခ းပါတီ နုိင်တင်စုိး နုိင်ခငွခအာင် ၁၁ 
 

၇ 
မြန်ြာနုိင်ငံခတာင်သူသြား 

ြံွ့တုိးတက်ခ းပါတီ 
ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ဦးတင့်နုိင် ၂၁ 

 



 

၈ 

မပည်ခထာင်စုလယ်သြား 

အလုပ်သြားအင်အားစု 

ပါတီ 

ဦးြင်းသူ - - 

 

၉ မပည်ခထာင်စုခကာင်းကျ ို း 

ခဆာင်ပါတီ 

ဦးခအာင်ခောလွ်င် 

(ခခါင်းခဆာင်) 

ဦးခကျာ်ခကျာ် 

(ဒုခခါင်းခဆာင်) 
၂၅ 

 

၁၀ မပည်သ့ူခ ှေ့ခဆာင်ပါတီ 

ခဒါ်စစ်ောမခည်အိြ့်

အိြ့်မြင့် 

(ကကီး ကပ်ခ းြှေူး) 

ဦးခကျာ်ြျ ို းနုိင် 

(မြို့နယ်တာဝန်ခံ) 
၆ 

 

၁၁ 
အြျ ို းသားနုိင်ငံခ း 

ဒီြုိက က်တစ်ပါတီ 
ဦးခြာင်ခြာင်စုိး ဦးခကျာ်ခကျာ် ၇ 

 

(ဃ) ဒရွးချယ်ခံရဒသာ လွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား 

စဉ် 
လွှတ်ဒတာ်ကိုယ်စား 

လှယ်အြည် 

ပါတီ/ တသီးပုဂ္ဂလ 

အြည် 

လွေတ်ဒတာ် 

အြည် 

၁ Dr.ခဒါ်ခ ွှေပံု အြျ ို းသားဒီြုိကခ စီအြဲွ့ချုပ် မပည်သ့ူလွှတ်ခတာ် 

၂ Dr.စန်းခြာင်ခြာင် အြျ ို းသားဒီြုိကခ စီအြဲွ့ချုပ် အြျ ို းသားလွှတ်ခတာ် 

၃ ဦးညွေန့်ဒရွှေ အြျ ို းသားဒီြုိကခ စီအြဲွ့ချုပ် တုိင်းခဒသကကီးလွှတ်ခတာ်(၁) 

၄ ဦးဒကျာ်ြင်းစံ အြျ ို းသားဒီြုိကခ စီအြဲွ့ချုပ် တုိင်းခဒသကကီးလွှတ်ခတာ်(၂) 

၅ ဒေါ်ဒနာ်ပွေယ်ဒစး အြျ ို းသားဒီြုိကခ စီအြဲွ့ချုပ် 
တုိင်းခဒသကကီးလွှတ်ခတာ် 

က င်တုိင်း င်းသားလူြျ ို း 

 

 

 

 

 



 

အခန်း(၆) 

စီပွေားဒရးဆိုင်ရာအချက်အလက် 

စီးပွေားဒရးဆိုင်ရာခခုံငံုသံုးသပ်ချက် 

၂၁။ ပဲခူးမြိုနယ်သည် ပဲခူးတိင်ုးခဒသကကီးအတွင်း တည ်ှေိမပီး 

စီးပွားခ းအ  အချက်အမခာကျခသာ မြို့နယ်တစ်ခ ု မြစ်ပါသည။် 

မြို့နယ်အတွင်း ှေိ ခဒသခံ မပည်သူလူထုသည ် စိုက်ပျ ို းခ းလုပ်ငန်း၊ 

ဝန်ခဆာင်ြှုလုပ်ငန်းကိ ု အဓိက လုပ်ကုိင် ခဆာင် ွက ်ကပါသည။် 

ပဲခူးမြို့နယ် သည ်ကုန်းလြ်း၊ ခ လြ်းခ ကာင်းလြ်းြျားဆုံ ာလြ်းြ 

ခပါ်တင်ွတည ်ှေိ၍ လြ်းပန်းဆက်သွယ်ခ း ခကာင်းြွန်ခသာ မြို့နယ် 

မြစ်ပါသည။်  မြို့နယ်၏ အဓိကထွက်ကုန်ြှော ဆန်စပါးမြစ်မပီး 

 န်ကုန် တိငု်းခဒသကကီးသို့ အြျားဆုံးတင်ပို့ခ ာင်းချပါသည။် 

ဒပြအသုးံချြှု 

၂၂။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ခမြအြျ ို းအစားအလုိက် အသံုးချထားသည့် 

ဧကအား ခအာက်ပါအတိင်ုး ခြာ်မပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ဒပြအြျ ို းအစား ဧရိယာ (ဧက) 

၁ အသားတင်စိုက်ပျ ို းဒပြဧရိယာဒပါင်း ၂၀၅၄၂၂ 

 (က)  လယ်ခမြဧ ိယာ ၁၀၄၇၁၃ 

 ( ခ)  ယာခမြ - 

 ( ေ) ကိုင်း/ကျွန်းခမြ ၅၉၀၆ 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ခမြ ၉၄၇၆၄ 

 ( င)   ဓနိ ၃၇ 

၂ လှေပ်ထားခမြဧ ိယာခပါင်း - 



 

စဉ် ဒပြအြျ ို းအစား ဧရိယာ (ဧက) 

 (က)  လယ်ခမြဧ ိယာ - 

 ( ခ)  ယာခမြ - 

 ( ေ) ကိုင်း/ကျွန်းခမြ - 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ခမြ - 

 ( င)   ဓနိ - 

၃ စားကျက်ခမြ ၅၁၈၉ 

၄ စက်ြှုလုပ်ငန်းသံုးခမြ ၁၈၂၀ 

၅ မြို့ခမြ ၁၂၂၉၃ 

၆  ွာခမြ ၈၈၀၇ 

၇ အမခားခမြ ၃၈၈၅၇.၄ 

၈ ကကိုးဝိုင်း/ကကိုးမပငက်ာကွယ်ခတာဧ ိယာ ၃၉၅၈၄၂ 

၉ ခတာရိုင်း - 

၁၀ ခမြရိုင်း ၉၄၅ 

၁၁ စိုက်ပျ ို းမခင်းြမပုနိုင်ခသာဧ ိယာ ၅၈၇၈၉ 

 စုစုဒပါင်း ၇၂၇၉၆၂.၄ 

ဆညဒ်ပြာင်းတာတြံြျားနှင့် ဆညဒ်ရဒသာက်ဧရိယာ 

၂၃။ ပဲခူးမြို့နယ် ှေိ ဆညခ်မြာင်းတာတြံြျားနှေင့် ဆညခ် ခသာက် 

ဧ ိယာြှော ခအာက်ပါအတိုင်း ခြာ်မပအပ်ပါသည်- 

( ) ကုိယ်အ့ားကုိယ်ကုိးဆညြ်ျား 

ြရှိပါ။ 



 

(ခ) ပြစဒ်ရတင်စီြံကနိ်းြျား 

ြရိှပါ။ 

(ဂ) တာတြံြျား/ ဒရထိန်းတံခါး 

   

စဉ ်

တာတြံ/ဒရထိန်းတံခါး 

က
ာက

ွေယ်
 သ

ည
့် 

ပြ
စ/်

ဒခ
ျာ

င်း
 

အကျ ို းပပု 

 ဧက အြည် အြျ ို းအစား အရှည် 

(ဒပ) 

၁ ပဲခူးမြစ်တာ 

ခ ခဘး 

ကာကွယမ်ခင်း 

၃၉၆၂၀ ပဲခူးမြစ် ၇၆၇၃ 

၂ 

ြိုးယွန်းကကီး

ေဲွဘက်တာ 

။ ၂၁၁၂၀ 

ြိုးယွင်းကကီး 

ခ ခလှောင်ကန် 

ကာကွယမ်ခင်း 

၁၀၄၈ 

၃ ပုကိုင်တာ ။ ၁၅၈၄၀ စစ်ခတာင်းမြစ် ၉၇၁၅၈ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၇၆၅၈၀  ၁၀၅၈၇၉ 

 

 



 

စိုက်ပျ ို းဒရးလုပ်ငန်း 

၂ ၄။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ စိုက်ပျ ို းခ းလုပ်ငန်း ခဆာင် ွက်နိုင်ြှု အခမခ 

အခနြှော ခအာက်ပါအတိငု်းမြစ်ပါသည် - 

 (က) အဓိကသီးနှံ(၁၀)ြျ ို း စိုက်ပျ ို းထုတလ်ုပ်ြှု 

စဉ် 
သီးနှံ 

အြည် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

လျာထားဧက 

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စုိက် ရိတ် နှုန်း 
အထွေက် 

(တင်း) 

၁ 

 

စပါးခပါင်း ခနွ  ၁၃၀၉၀ ၁၃၀၉၀ ၈၉.၄၉ ၁၁၇၁၄၂၄ 

ြိုး  ၁၀၆၁၉၁ - - - 

၂ 

 

ခမြပဲ ြိုး  - - - - 

ခဆာင်း  ၆၅၂၃ ၆၅၂၃ ၆၅.၄၁ ၄၂၆၆၆၉ 

၃ 

 

နှေြ်း ြိုး  ၁၂၈၀ ၁၂၈၀ ၉.၂၃ ၁၁၈၁၄ 

ခဆာင်း  - - - - 

၅ ြတ်ပဲ ခဆာင်း  ၁၉၄၅ ၁၉၄၅ ၁၆.၇၀ ၃၂၄၈၁.၅၀ 

၆ ပဲတီစိြ်း ြိုး  - - - - 

ခဆာင်း  ၄၁၀၇၇ ၄၁၀၇၇ ၁၈.၇၆ ၇၇၀၆၀၄.၅၂ 

၇ ပဲစင်းငု ံ -  - - - - 

၈ ဝါ -  - - - - 

၉ ကကံ -  - - - - 

၁၀ အခစ့ထုတ်

ခမပာင်း 
-  - - - - 



 

(ခ) နစှ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပျ ို းြှုအ ဒပခအဒန 

စဉ ် သီးနှအံြည် 
စိုက် 

(ဧက) 

ရတိ် 

(ဧက) 

အထွေကန်ှုန်း

(ပိဿာ) 

အထွေကဒ်ပါင်း 

(ပိဿာ) 

၁ သစ်ဆိြ့် ၃၉၇၀ - - - 

၂ ဆီသခမပ ၉၄၀ ၁၃ ၂၉၀.၇၇ ၃၇၈၀ 

၃  ကက်ခပါင်ခစး ၅၆၉၅၇ ၃၄၄၆၆ ၆၉၀.၆၅ ၂၃၈၀၃၈၅၈ 

 စုစုဒပါင်း ၆၁၈၆၇ ၃၄၄၇၉ ၆၉၀.၅၀ ၂၃၈၀၇၆၃၈ 

 (ေ) အပခားဒစျးကွေက်ဝင်သီးနှံြျားစိုက်ပျ ို းထုတ်လုပ်ြှု 

စဉ် သီးနှံအြည် စိုက်ဧက ရိတဧ်က 
အထွေက်နှုန်း 

(ပိဿာ) 

အထွေက်ဒပါင်း 

(ပိဿာ) 

၁ ဖူးစားဒပပာင်း ၂၃၁ ၂၃၁ ၂၅၇၄၁.၈၅ ၅၉၄၆၃၆၇(ဖူးဒရ

) 

၂ ပဲပုတ် ၆၉ ၆၉ ၁၅.၃၀ ၁၀၅၆.၀၀ 

၃ ပဲလွေန်း ၁၁၅၉ ၁၁၅၉ ၁၅.၆၁ ၁၈၀၉၂.၀၀ 

၄ ဘိုကတိ် ၉၁၁ ၉၁၁ ၁၂.၃၃ ၁၁၂၂၉.၀၀ 

၅ ပဲပဖူဒလး ၄၂၀ ၄၂၀ ၁၂.၅၆ ၅၂၇၅.၀၀ 

၆ အပခားပဲ ၄၄၆ ၄၄၆ ၁၅.၂၁ ၆၇၈၄.၀၀ 

၇ ပငုတ်ဒကာင်း ၆ ၆ ၄၇.၃၃ ၂၈၄ 

၈ ကွေြ်းရွက် ၁၆၀ ၁၆၀ ၂၈၉၀.၀၀ ၄၆၂၄၀၀ 

၉ အဒထွေဒထွေစားသံုးပင် ၄၅၄ ၄၅၄ - - 

၁၀ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၁၄၈၈၇ ၁၄၈၈၇ ၂၇၄၈.၇၅ ၄၀၉၂၀၆၄၈ 

 (က) ြိုး ၂၅၆၆ ၂၅၆၆ ၁၇၄၁.၀၉ ၄၄၆၇၆၂၈ 

 (ခ) ဒဆာင်း ၁၂၃၂၁ ၁၂၃၂၁ ၂၉၅၈.၆၉ ၃၆၄၅၄၀၂၀ 

၁၁ ငှကဒ်ပျာ ၇၂၅ ၇၂၅ ၁၄၆၅.၀၀ ၁၀၆၂၁၂၅ 

၁၂ အုန်းသီး ၃၅၈ ၃၅၈ ၆၁၀၀.၀၀ ၂၁၈၃၈၀၀ 

၁၃ ထန်း ၇၂ ၇၂ ၃၃၉၉.၉၀ ၂၄၄၇၉၃ 

၁၄ ကွေြ်းသီး ၄၉ ၄၉ ၆၄၅.၀၀ ၃၁၆၀၅ 

၁၅ သစ်သီးပင်ဒပါင်း ၈၀၀၀၅ ၇၆၁၃၇ - - 

 (က)သစ်သီးဥယျာဉ် ၁၉၉၀၅ ၁၇၂၅၀ - - 

 (ခ)အိြ်ခခံဥယျာဉ် ၆၀၁၀၀ ၅၈၈၈၇ - - 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၉၄၈၄၄ ၁၈၇၁၀၈ ၄၉၀.၇၁ ၉၁၈၁၆၁၀၆ 



 

(ဃ) လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာ သံုးစွေဲြှုအဒပခအဒန 

စဉ် 

အစုိးရ ပုဂ္ဂလိက 

လယ် 

ထွေန် 

စက် 

လက် 

တွေန်း 

ထွေန် 

စက် 

ြျ ို း 

ဒစ့ 

ချ 

စက် 

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိြ်း 

စက် 

ဒကာ

က်စိုက် 

စက ်

ဒရ 

စုပ် 

စက် 

လယ် 

ထွေန် 

စက် 

လက် 

တွေန်း 

ထွေန် 

စက် 

ြျ ို း 

ဒစ့ 

ချ 

စက် 

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိြ်း 

စက် 

ဒချွေဒလ့ှ 

စက် 

ဒရ 

စုပ်စက် 

၁ ၁၂ - - ၃ - ၁ - ၁၆၅ ၁၇၇၈ - - ၈၉ ၂၀၀ ၇၄၃ 

 

   (င) လယ်ယာသံုးထယ်၊ ထွေန်နှင့်ကျွေဲ၊ နွေားဒကာင်ဒရ 

စဉ် ထယ်အဒရအတွေက် ထွေန်အဒရအတွေက် ကျဲွေနွေားဒကာင်ဒရ နွေားဒကာင်ဒရ 

၁ ၂၀၇၂၅ ၂၄၈၂၀ ၁၅၄၈၀ ၃၄၁၆၁ 



 

 (စ) ဒေသတွေင်း ဆန်ဖလူုံြှုရာခိုင်နှုန်း 

စဉ် 
အဒကကာင်းအရာ 

ဒရတွေက် 

ပံု 

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

လျားထား 

ြှတ် 

ချက် 

၁ လူဦးခ  ဦး ၄၉၁၄၃၄ ၄၄၀၂၂၂  

၂ လူတစ်ဦးတစ်နှေစ်စားသံုးြှု  - -  

 -ခကျးလက်ခန တင်း ၁၅ ၁၅  

 -မြို့ခန တင်း ၁၂ ၁၂  

၃ ဝြ်းစာလိုအပ်ချက် တင်း ၆၆၀၈၂၃၈ ၆၅၃၈၈၀၄  

၄ စပါးစိုက်ဧကခပါင်း ဧက ၁၁၉၃၉၂ ၁၃၂၆၆၆  

 အထွကန်ှုန်း တင်း ၇၇.၂၇ ၇၆.၈၂  

 -အထွက်တင်း တင်း ၉၂၂၅၁၄၁ ၁၀၁၉၁၄၀၂.၁၂  

၅ လာြည့်နှေစစ်ပါးစိုက် ဧက ဧက ၁၂၁၀၁၈ ၁၁၉၁၂၈  

၆ ချန်လှေပ် ြည့်တင်း တင်း ၂၄၃၅၅၂ ၂၃၈၂၅၆  

၇ အသံုးမပုတင်း တင်း ၇၂၁၇၁၁၈ ၅၉၄၀၉၆၉  

၈ ပုိလျှြံှု တင်း ၂၀၀၈၀၂၃ ၂၆၄၆၈၂၆  

၉ ဝြ်းစာကျန် ှေိြှု တင်း - -  

၁၀ ြူလုံြှု % ၁၂၈% ၁၃၅%  

 (ဆ) ဒေသတွေင်းဆီဖလူုံြှုရာခိုင်နှုန်း 

စဉ် 
အဒကကာင်းအရာ 

ဒရတွေက် 

ပံု 

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

လျာထား 

ြှတ် 

ချက် 

၁ လူဦးခ  ဦး ၄၉၁၄၃၄ ၄၄၀၂၂၂  

၂ လူတစ်ဦးတစ်နှေစ်စားသံုးြှု ပိဿာ ၆ ၆  

 ဝြ်းစာလိုအပ်ချက် ြက်/တန် ၄၈၁၄ ၄၃၁၂.၃၈  

 ဆီထွက် ှေိြှု ြက်/တန် ၄၃၈၃၃၅ ၁၅၀၈.၇၂  

၃ အခလအလွင့်နှေင့် အမခား တင်း ၄၃၈၃၃ ၄၃၄၉၃.၈၈  

၄ ချန်လှေပ် ြည့်တင်း ြက်/တန် ၆၁၅.၆၅ ၁၈၀.၉၇  

 အသံုးမပုြှု ြက်/တန် - -  

 လိုအပ်ြှု ြက်/တန် ၄၈၁၄ ၄၃၁၂.၃၈  

၅ ြူလုံြှု  ာခုိငန်ှုန်း ၀.၆၅% ၀.၈၁%  

 



 

ဒြွေးပြူဒရးလုပ်ငန်းြျား 

၂ ၅။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ခြွးမြူခ းလုပ်ငန်း ခဆာင် ွကန်ိုင်ြှု အခမခ  

အခနြှော ခအာက်ပါအတိငု်း မြစ်ပါသည ်- 

 (က) ဒြွေးပြူဒရးဇုန်ြျား 

ြရိှပါ ။ 

(ခ) မြို့နယ်ဒြွေးပြူဒရး (ဒကာင်ဒရ) 

စဉ ်
မြို့နယ်/ 

မြို့ 
ခုနှစ် ကျဲွေ နွေား ဝက် 

သုိး/ 

ဆိတ် 
ကကက် ဘ ဲ

၁ ပဲခူး 
၂၀၁၉- 

၂၀၂၀ 
၁၅၉၈၅ ၂၅၅၆၉ ၃၄၅၂၁ ၇၀၉၇ ၂၀၅၅၅၉၁ ၃၃၀၂၂ 

၂ 
ဘု ား 

ကကီး 
။ ၁၁၂ ၃၈၃ ၁၄၇၇ ၅၆၅ ၁၄၇၄၅၁ ၄၁၁ 

၃ 
အင်း 

တခကာ် 
။ ၇၂၆ ၁၀၀၅ ၁၈၀၁ ၈၈ ၄၀၅၉၀ - 

မြို့နယ်ချုပ်  ၁၆၈၂၃ ၂၆၉၅၇ ၃၇၇၉၉ ၇၇၅၀ ၂၂၄၃၆၃၂ ၃၃၄၃၃ 

  

(ေ) မြို့နယ်အသားထုတ်လုပ်ြှု (ပိဿာ) 

စဉ ်
မြို့နယ်/ 

မြို့ 
ခုနှစ် ကျဲွေ နွေား ဝက် 

သုိး/ 

ဆိတ် 
ကကက ် ဘ ဲ

၁ ပဲခူး 
၂၀၁၉- 

၂၀၂၀ 
- ၂၁၉၅၈၁ ၈၈၂၄၇၁ ၁၉၁၀၉ ၇၃၈၇၀၉၂ ၁၁၇၅၇၈ 

၂ 
ဘု ား 

ကကီး 
။ - ၅၀၇၀ ၅၆၀၀ ၁၆၄၀ ၅၆၀၀ ၂၅၀၀ 

၃ 
အင်းတ

ခကာ် 
။ - ၂၁၉၅ ၄၅၀၀ ၁၉၀၀ ၁၄၇၇၄၂၀ - 

မြို့နယ်ချုပ်   ၂၂၆၈၄၆ ၈၉၂၅၇၁ ၂၂၆၄၉ ၈၈၇၀၁၁၂ ၁၂၀၀၇၈ 

 

 



 

(ဃ) မြို့နယ် ကကက်/ ဘဲ/ ငံုးဥ ထုတ်လုပ်ြှု (လုံး) 

စဉ ် မြို့နယ်/မြို့ ခုနှစ် ကကက်ဥ ဘဲဥ 

၁ ပဲခူး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၈၅၅၆၁၆၆ ၁၁၃၀၇၅၈ 

၂ ဘု ားကကီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၉၅၀၀ ၃၆၁၀၀ 

၃ အင်းတခကာ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၉၂၇၈၀၈ - 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၉၅၀၃၄၇၄ ၁၁၆၆၈၅၈ 

(င) မြို့နယ် နိုထ့ွေက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ြှု  

စဉ ် မြို့နယ်/မြို့ ခုနှစ် န့ုိစားနွေား(ဒကာင်ဒရ) န့ုိထွေက်(ပိဿာ) 

၁ ပဲခူး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၂၄ ၃၉၆၁၂၄၂ 

၂ ဘုရားကကီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ - - 

၃ အင်းတဒကာ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ - - 

မြို့နယ်ချုပ်  ၂၂၄ ၃၉၆၁၂၄၂ 

( စ) မြို့နယ်ငါး၊ ပုစွေန်ဒြွေးပြူြှု အဒပခအဒန 

စဉ ် ခုနှစ် 

ငါး ပုဇွေန် 

အဒရ 

အတွေက် 

(ကန်) 

ဧက 
ထုတလု်ပ်ြှု 

ပိဿာ 

အဒရ 

အတွေက် 

(ကန်) 

ဧက 

ထုတ်

လုပ်ြှု 

ပိဿာ 

၁ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၃၂၃ ၂၄၇၅.၄၂ ၃၅၉၂၀၀၀ ၇ ၄၀.၀၀ - 

  



 

(ဆ) ဒရချ ို ဒရငန်ငါးဖြ်းလုပ်ငန်းြှအသားထုတ်ြှု(တန်) 

စဉ ် ခုနှစ် 

ငါး ပုဇွေန် 

ဒလလံ 

အဒရ 

အတွေက် 

လုပ်ငန်း 

အဒရ 

အတွေက် 

ထုတ်လုပ်

ြှု(တန်) 

ဒလလံ 

အဒရ 

အတွေက် 

လုပ်ငန်း

အဒရအ

တွေက် 

ထုတလု်ပ်

ြှု(တန်) 

၁ 
၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 
၇ ၃ ၈၁၉.၉၃ - - - 

စက်ြှုလကြ်ှုလုပ်ငန်း 

၂ ၆။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်း ခဆာင် ွက်နုိင်ြှုအခမခအခနြှော 

ခအာက်ပါအတုိင်းမြစ်ပါသည်- 

 (က)  စက်ြှုဇုန်ြျား 

စဉ ် စက်ြှုဇုန် 

အြည် 
စက်ရုံအြည် 

ထုတလု်ပ်သည့် 

ပစ္စည်းြျား 

၁ ပဲခူးစက်ြှုဇုန် Karismam Apparel (Myanmar) Co.,Ltd Polo Shirt , T Shirt 

၂  Hung Kiu (၁) (Myanmar)Garment MfgLtd ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၃  Hung Kiu (၂) (Myanmar)Garment Mfg Ltd ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၄  မြန်စတားအထည်ချုပ် ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၅  စုတ်စတားအထညခ်ျုပ်စက်ရံု ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၆   ှေင်ခစာင်းအထညခ်ျုပ် စက်ရုံ ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၇  ယန်စီကျန် အထညခ်ျုပ်စက်ရုံ ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၈  Belle Maison Mable Co.Ltd အဝတ် အထည ်

၉  Sun Star Garment  Co.Ltd အဝတ် အထည ်

၁၀  Bago Sunny Garment Co.Ltd အဝတ် အထည ်

၁၁  Smooth World International 

(Myanmar) 
အဝတ်အထည် 

၁၂  Bellmart Myanmar Co.,Ltd Sleeping Bag 



 

စဉ ် စက်ြှုဇုန် 

အြည် 
စက်ရုံအြည် 

ထုတလု်ပ်သည့် 

ပစ္စည်းြျား 

၁၃  GreatmenMyanmar Co.,Ltd Jacket & Pants 

၁၄  Skyway (Myanmar Apparel Co.,Ltd) အဝတ် အထည ်

၁၅  Amity (Myanmar) LingerieCo.,Ltd အြျ ို းသြီးအဝတ် အထည် 

၁၆  Myanmar Bago NtmodeGarment 

Co,Ltd 
အဝတ် အထည ်

၁၇  VHT Garment Co.,Ltd အခနွးထည် 

၁၈  Tato Enterprise Co.,Ltd သုိးခြွှး အဝတ် အထည ်

၁၉  Jade Vlue Co.,Ltd အဝတ် အထည ်

၂၀  Myport  Co,Ltd ေျာကင် 

၂၁  လက်ဝါးအထည်ချုပ် ြိုးကာ အကကျ 

၂၂  ဥဿာခကျာ်သစ်အခချာထည် သစ်အခချာ 

၂၃  ဝင်းအင်ဝင်းသစ်အခချာထည် သစ်အခချာ 

၂၄  Yang Cheng Co, ltd သစ်အခချာ 

၂၅  New Wave Wood Based Co,Ltd သစ်အခချာ 

၂၆  ခဒါ်ခင်စန္ဒာသစ်စက် သစ်အခချာ 

၂၇  မြန်ြာသစ်ခတာက်ငှေက် သစ်ခွဲသား 

၂၈  ခနမခည်သစ်စက် သစ်ခွဲသား 

၂၉  ကကံတုိင်းခအာင်သစ် အခချာထည် သစ် အခချာ ထည ်

၃၀  Puri Timber သစ်အခချာထည်စက်ရုံ  ာဘာ သစ်ပါး လွှာ 

၃၁  ခအာင်သစ္စာသစ်ခွဲစက် သစ်ခွဲသား 

၃၂  ဟိန်း ဲစိုးသစ်စက်ကကီး(အခချာထည်) သစ်ခွဲသား 

၃၃  ချင်စုအထပ်သားစက်ရုံ အထပ်သား 

၃၄  ခြာ်ခတာ်ယာဉ်တပဆ်င ်

ထုတလု်ပ်ခ းစက်ရံု 
ခြာ်ခတာ် ယာဉ် 

၃၅  KMHealthcare MyanmarCo,ltd ကျန်းြာ ခ းဝတ်စုံ 

၃၆  Sunjin Myanmar Co,Ltd အစာစက် 

၃၇  Sunjin Myanmar (Hatchery)Co,Ltd  ကက်သား ခပါက် 

၃၈  Myanmar New Hope Farme Co,ltd  ကက်အစာ စက် 

၃၉  Myanmar New Hope Agrotechiuque 

Co.,Ltd 
 ကက်သား ခပါက် 

၄၀  Myanmar New Hope Agrotechiuque 

Co.,Ltd 
ြျ ို း ကက် ခြွးမြူခ း 

၄၁  Golden Berg Plastic MetalCo.,Ltd ပလပ်စတစ် 



 

စဉ ် စက်ြှုဇုန် 

အြည် 
စက်ရုံအြည် 

ထုတလု်ပ်သည့် 

ပစ္စည်းြျား 

၄၂  Cobes Industries Bago  

Co.,Ltd 
ဓာတ်ခဲွခန်းသံုးအကကျ 

၄၃  Bago Sports Gloves Co.,Ltd အားကစား ပစ္စည်း 

၄၄  Shwe Yama Stan ြိနပ်စက်ရံု ြိနပ် အြျ ို းြျးိ 

၄၅  Melody Global Co.,Ltd ြိနပ် 

၄၆  Delta Aig Co.,Ltd ကားကူ ှေင် 

၄၇  
Myanmar Hayabusa Co.,Ltd 

ငါးြျှား ချတိ် နှေင့် တွြဲက် ပစ္စည်း 

တပ်ဆင် မခင်း 

၄၈  Yangon First Stationary  

Manufacturing Co.,Ltd 
ခဲတံ 

၄၉  

KBZ Grateway Co.,Ltd 

Network 

ဝန်ခဆာင်ြှုအခထာက်အကူမပု 

လုပ်ငန်း 

၅၀  Shykng Peng Chen Co.,Ltd shoe ြိနပ် 

၅၁  New Meng Sheng Shoes  

Co.,Ltd 
အိြ်တွင်း စီး ြိနပ် လုပ်ငန်း 

၅၂  Wealth Earth Kritting Co,Ltd သုိးခြွှး ထုတလု်ပ် မခင်း 

၅၃  Shine Land Woven and Fashion 

Accessories 
ြာြလာ 

၅၄  Sein Lan Myae Green Lands ခ ာ်ဘာ 

၅၅  Stellar Power House Co,Ltd ACSR ဝါယာကကိုး 

၅၆  Myanmar CP Line Stock  ကက်ဥ 

၅၇  Jotun Myanmar Co,Ltd သဘသာ ခဆး နှေင့် အိြ်သုတ ်ခဆး 

၅၈  စိန်ဟသသာ စားခသာက်ကုန် စား ခသာက် ကုန် 

၅၉  
Myanmar Carlsberg 

ဘီယာ (ထုတ ်လုပ်ခ ာင်းချ 

မြန့်ချခီ း 

၆၀  Pung Kook Myanmar Co,Ltd သားခ း အိတ် အြျ ို းြျ ို း 

၆၁  မြန်ြာခ ွှေလင်းယုန် ပန်းအလှေဆင် သစ်သးီ အတ ုပန်းအတ ု

၆၂  ling Shin Co,Ltd သံထည ်သတ္ထူ ထည် ကုန်ြာ 

၆၃  Solein Ribbon Limited Ribbons ,Bows Rosettas 

၆၄  CHEN'S Myanmar Co,Ltd ြိနပ် 

၆၅  Yong May Foodwear Products Co,Ltd ြိနပ်ခအာက် ခံ ဆုိမပား 

၆၆  အင်းခလးြိနပ်စက်ရုံ အားကစား  ှေူးြနိပ် အြျ ို းြျ ို း 



 

စဉ ် စက်ြှုဇုန် 

အြည် 
စက်ရုံအြည် 

ထုတလု်ပ်သည့် 

ပစ္စည်းြျား 

၆၇  Sudey Industrial Myanmar Co,Ltd ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၆၈  WiaWis Myanmar Co.,ltd စက်ဘီး ထုတလု်ပ ်

၆၉  TainJin Golden Mountain Co,Ltd ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၇၀  Fubon Garment Co.,ltd ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၇၁  Myanmar Ruitai Electronic  (၁)ComLtd နား ကပ် 

၇၂  Myanmar Ruitai Electronic  (၂)ComLtd နား ကပ် 

၇၃  Myanmar Sunrun Garment Co,Ltd အထည်ချုပ် 

၇၄  Visong Footwear Co.ltd ြိနပ် 

၇၅  Phyo Thinkha Garment  Co,Ltd အထည်ချုပ် 

၇၆  GT Industrial (Myanmar) Co,Ltd အထည်ချုပ် 

၇၇  Tan Chong Motor (Myanmar) Co,Ltd ခြာ်ခတာ် ယာဉ် 

၇၈  Cobes Industries Bago  Co.,Ltd ဓာတ်ခဲွခန်းသံုးအကကျ 

၇၉  High Teach Concrete Co, Ltd ကွန်က စ် 

၈၀  Clean Co,Ltd ခ တိုင်ကီ 

၈၁  P & K International Steel Co,Ltd သံထည ်ပစ္စည်း 

၈၂  A & G Korea Co,Ltd ခဆာက်လုပ်ခ းသံုးပစ္စည်း 

၈၃  SCG Co,Ltd ကွန်က စ် 

၈၄  Prefect Companian(Myan mar)Co,Ltd အစာစပ် 

၈၅  Zheng Bang (Myanmar) Farms Co,Ltd အစာစပ် 

၈၆  Mutsumi and Mingalar Co,Ltd အစာစပ် 

၈၇  နတ်စြ်းခ  ခသာက်ခ သန့် ခ သန့် 

၈၈  EK Comcrete Co,Ltd ကွန်က စ် 

၈၉  SanYuan (Myanmar)DYEING And 

Finishing Co,Ltd 
ခဆးဆုိးပန်းရိုက် 

၉၀  The One Cable Drum Co,Ltd  စ်ဘီး 

၉၁  
JAFON Beauty Co,Ltd 

Makeup Bags and Makeup 

Tools 

၉၂  K Fine International Garment 

(Myanmar) Co,Ltd 
အထည်ချုပ် 

၉၃ အင်းတခကာ် 

စက်ြှုေုန် 
Myanmar Wise- Pacific Apparen Bago 

Co.Ltd 
ကျား/ ြ ဝတ်အကကျ 

၉၄  Goldenberg Bago Development Co.,ltd အိတ်၊ ေျတိ်၊ အြိုး၊သံေကာ 



 

စဉ ် စက်ြှုဇုန် 

အြည် 
စက်ရုံအြည် 

ထုတလု်ပ်သည့် 

ပစ္စည်းြျား 

၉၅  မြန်ြာစီ့းပွားခ းဦးပိုင်အြျားနှေင့်သက်ဆုိင် 

ခသာ ကုြ္ပဏီလီြိတက် (ခြာ်ခတာ်ယာဉ် 

တပ်ဆင်ထုတလု်ပ်ခ းစက်ရုံ) 

ခြာ်ခတာ်ယာဉ် 

၉၆  Amity (Myanmar) Lingerie Co.,Ltd အထည်အလိပ် 

၉၇  စိန်ဟင်းသံ ညက်ျ ို အလုပ်ရုံ သံ ညက်ျ ို ပစ္စည်း 

 မြို့နယ်ချုပ် ၉၇ ရုံ  

 (ခ) မြို့နယ်ရိှစက်ရံုြျား 

စဉ ် စက်ရုံအြည် အြျ ို း 

အစား 

နုိင်ငံ 

ပိုင ်

ပုဂ္ဂလိက

ပိုင ်

လုပ်သား 

အင်အား 

၁ အြှေတ်(၃၈)သစ်စက် သစ် နိုင်ငံပိုင်  ၃၁ 

၂ အြှေတ်(၃၃)သစ်စက် သစ် နိုင်ငံပိငု်  ၁၀၃ 

၃ အြှေတ်(၉၀)သစ်စက် သစ် နိုင်ငံပိုင်  ၃၉ 

၄ အြှေတ်(၁၀၇)သစ်စက် သစ် နိုင်ငံပိုင်  ၁၅ 

၅ 
Karismam Apparel 

(Myanmar) Co.,Ltd 

Polo Shirt , T 

Shirt  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၅၇၈၇ 

၆ 
Myanmar Wise- Pacific 

Apparen Bago Co.Ltd 

ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၄၁၇ 

၇ 

Hung Kiu (၁) 

(Myanmar)Garment Mfg 

Ltd 

ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၃၄၁၂ 

၈ 

Hung Kiu (၂) 

(Myanmar)Garment Mfg 

Ltd 

ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၅၄၁ 

၉ မြန်စတားအထည်ချုပ် 
ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၈၀၈ 

၁၀ စုတ်စတားအထညခ်ျုပ်စက်ရံု 
ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၄၇၄ 

၁၁  ှေင်ခစာင်းအထညခ်ျုပ် စက်ရုံ 
ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၉၇၁ 

၁၂ ယန်စီကျန် အထညခ်ျုပ်စက်ရုံ 
ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၆၁၉ 



 

စဉ ် စက်ရုံအြည် အြျ ို း 

အစား 

နုိင်ငံ 

ပိုင ်

ပုဂ္ဂလိက

ပိုင ်

လုပ်သား 

အင်အား 

၁၃ Belle Maison Mable Co.Ltd အဝတ် အထည ်  ပုေ္ဂလိကပိငု် ၁၆၈ 

၁၄ Sun Star Garment  Co.Ltd အဝတ် အထည ်
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၆၃ 

၁၅ 
Bago Sunny Garment 

Co.Ltd 
အဝတ် အထည ်

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၄၂၆ 

၁၆ 

Smooth World 

International 

(Myanmar) 

အဝတ် အထည ်

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၉၀၁ 

၁၇ Bellmart Myanmar Co.,Ltd Sleeping Bag 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၅၂၂ 

၁၈ GreatmenMyanmar Co.,Ltd Jacket & Pants 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၉၆၉ 

၁၉ 
Skyway (Myanmar Apparel 

Co.,Ltd) 
အဝတ် အထည ်

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၂၃၇ 

၂၀ 
Amity (Myanmar) 

LingerieCo.,Ltd 

အြျ ို းသြီးအဝတ် 

အထည်  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၄၀၅ 

၂၁ 
Myanmar Bago 

NtmodeGarment Co,Ltd 
အဝတ် အထည ်

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၄၈၈ 

၂၂ VHT Garment Co.,Ltd အခနွးထည် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၉၈၇ 

၂၃ Tato Enterprise Co.,Ltd 
သုိးခြွှး အဝတ် 

အထည်  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၅၀၀ 

၂၄ Jade Vlue Co.,Ltd အဝတ် အထည ်
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၃၉၆ 

၂၅ Myport  Co,Ltd ေျာကင် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိငု ်
၉၄၉ 

၂၆ လက်ဝါးအထည်ချုပ် ြိုးကာ အကကျ 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၃၁၅ 

၂၇ စိန်ဟင်းသံ ညက်ျ ို အလုပ်ရုံ သံ ညက်ျ ို  
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၈ 

၂၈ ဥဿာခကျာ်သစ်အခချာထည် သစ်အခချာ 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၃၅ 



 

စဉ ် စက်ရုံအြည် အြျ ို း 

အစား 

နုိင်ငံ 

ပိုင ်

ပုဂ္ဂလိက

ပိုင ်

လုပ်သား 

အင်အား 

၂၉ ဝင်းအင်ဝင်းသစ်အခချာထည ် သစ်အခချာ 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၈၈ 

၃၀ Yang Cheng Co, ltd သစ်အခချာ 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၅၃ 

၃၁ 
New Wave Wood Based 

Co,Ltd 
သစ်အခချာ 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၇ 

၃၂ ခဒါ်ခင်စန္ဒာသစ်စက် သစ်အခချာ  ပုေ္ဂလိကပိငု် ၇ 

၃၃ မြန်ြာသစ်ခတာက်ငှေက် သစ်ခွဲသား 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၉ 

၃၄ ခနမခည်သစ်စက် သစ်ခွဲသား 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၄ 

၃၅ 
ကကံတုိင်းခအာင်သစ် 

အခချာထည် 
သစ် အခချာ ထည ်

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၉ 

၃၆ 
Puri Timber 

သစ်အခချာထည်စက်ရုံ 

 ာဘာ သစ်ပါး 

လွှာ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၅၄ 

၃၇ ခအာင်သစ္စာသစ်ခွဲစက် သစ်ခွဲသား 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၃ 

၃၈ 
ဟိန်း ဲစိုးသစ်စက်ကကီး(အခချာ

ထည်) 
သစ်ခွဲသား 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၀၅ 

၃၉ ချင်စုအထပ်သားစက်ရုံ အထပ်သား 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၄၆ 

၄၀ 
ခြာ်ခတာ်ယာဉ်တပဆ်င် 

ထုတလု်ပ်ခ းစက်ရံု 
ခြာ်ခတာ် ယာဉ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၅၉ 

၄၁ 
KMHealthcare 

MyanmarCo,ltd 

ကျန်းြာ 

ခ းဝတ်စံု  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၁၀၃ 

၄၂ Sunjin Myanmar Co,Ltd အစာစက် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၄၁ 

၄၃ 
Sunjin Myanmar 

(Hatchery)Co,Ltd 
 ကက်သား ခပါက် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၉ 

၄၄ 
Myanmar New Hope Farme 

Co,ltd 
 ကက်အစာ စက် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၈၂ 

၄၅ 
Myanmar New Hope 

Agrotechiuque Co.,Ltd 
 ကက်သား ခပါက် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၉၁ 



 

စဉ ် စက်ရုံအြည် အြျ ို း 

အစား 

နုိင်ငံ 

ပိုင ်

ပုဂ္ဂလိက

ပိုင ်

လုပ်သား 

အင်အား 

၄၆ 
Myanmar New Hope 

Agrotechiuque Co.,Ltd 

ြျ ို း ကက် 

ခြွးမြူခ း  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၁၆ 

၄၇ 
Golden Berg Plastic 

MetalCo.,Ltd 
ပလပ်စတစ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၁၆ 

၄၈ 
Cobes Industries Bago  

Co.,Ltd 

ဓာတ်ခဲွခန်းသံုး

အကကျ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၅၀၅ 

၄၉ Bago Sports Gloves Co.,Ltd အားကစားပစ္စည်း 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၆၃၁ 

၅၀ Shwe Yama Stan ြိနပ်စက်ရံု ြိနပ်အြျ ို းြျ ို း 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၄၀ 

၅၁ Melody Global Co.,Ltd ြိနပ် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၅၉၃ 

၅၂ Delta Aig Co.,Ltd ကားကူ ှေင်  ပုေ္ဂလိကပိငု် ၁၃၂ 

၅၃ 
Myanmar Hayabusa 

Co.,Ltd 

ငါးြျှား ချတိ် နှေင့် 

တွြဲက် ပစ္စည်း 

တပ်ဆင် မခင်း  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၅၆ 

၅၄ 
Yangon First Stationary  

Manufacturing Co.,Ltd 
ခဲတံ 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၃၇ 

၅၅ KBZ Grateway Co.,Ltd 

Network 

ဝန်ခဆာင်ြှုအခ

ောက်အကူမပု 

လုပ်ငန်း  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၆ 

၅၆ Shykng Peng Chen Co.,Ltd shoe ြိနပ် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၅၁၆ 

၅၇ 
New Meng Sheng Shoes  

Co.,Ltd 

အိြ်တွင်း စီး ြိနပ် 

လုပ်ငန်း  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၀၅ 

၅၈ 
Wealth Earth Kritting 

Co,Ltd 

သုိးခြွှး ထုတလု်ပ် 

မခင်း 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၆၁ 

၅၉ 
Shine Land Woven and 

Fashion Accessories 
ြာြလာ 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၉၁ 

၆၀ 
Sein Lan Myae Green 

Lands 
ခ ာ်ဘာ 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၇ 



 

စဉ ် စက်ရုံအြည် အြျ ို း 

အစား 

နုိင်ငံ 

ပိုင ်

ပုဂ္ဂလိက

ပိုင ်

လုပ်သား 

အင်အား 

၆၁ 
Stellar Power House 

Co,Ltd 
ACSR ဝါယာကကိုး 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၇ 

၆၂ Myanmar CP Line Stock  ကက်ဥ 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၈၁ 

၆၃ Jotun Myanmar Co,Ltd 
သဘသာ ခဆး နှေင့် 

အိြ်သုတ် ခဆး  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၃၁ 

၆၄ စိန်ဟသသာ စားခသာက်ကုန် စား ခသာက် ကုန် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၇ 

၆၅ Myanmar Carlsberg 
ဘီယာ (ထုတ်လုပ်  

ခ ာင်းချ မြန့်ချခီ း 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၀၀ 

၆၆ 
Pung Kook Myanmar 

Co,Ltd 

သားခ း အတ်ိ 

အြျ ို းြျ ို း  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၃၉၈ 

၆၇ 
မြန်ြာခ ွှေလင်းယုန် 

ပန်းအလှေဆင် 

သစ်သးီ အတ ု

ပန်းအတ ု  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၄၉၉ 

၆၈ ling Shin Co,Ltd 
သံထည ်သတ္ထူ 

ထည ်ကုန်ြာ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၇၂ 

၆၉ Solein Ribbon Limited 
Ribbons ,Bows 

Rosettas  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၂၀ 

၇၀ CHEN'S Myanmar Co,Ltd ြိနပ်  ပုေ္ဂလိကပိငု် ၈၄၀ 

၇၁ 
Yong May Foodwear 

Products Co,Ltd 

ြိနပ်ခအာက် ခံ 

ဆုိမပား  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၂၃ 

၇၂ အင်းခလးြိနပ်စက်ရုံ 
အားကစား 

 ှေူးြိနပ် အြျ ို းြျ ို း  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၈၆၄ 

၇၃ 
Sudey Industrial Myanmar 

Co,Ltd 

ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၈၅၆ 

၇၄ WiaWis Myanmar Co.,ltd စက်ဘီး ထုတလု်ပ ်
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၈၁ 

၇၅ 
TainJin Golden Mountain 

Co,Ltd 

ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၅၄ 

၇၆ Fubon Garment Co.,ltd 
ကျား/ ြ 

ဝတ်အကကျ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၆၁ 

၇၇ 
Myanmar Ruitai Electronic  

(၁)ComLtd 
နား ကပ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၃၀ 



 

စဉ ် စက်ရုံအြည် အြျ ို း 

အစား 

နုိင်ငံ 

ပိုင ်

ပုဂ္ဂလိက

ပိုင ်

လုပ်သား 

အင်အား 

၇၈ 
Myanmar Ruitai Electronic  

(၂)ComLtd 
နား ကပ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၉၂ 

၇၉ 
Myanmar Sunrun Garment 

Co,Ltd 
အထည်ချုပ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၅၇ 

၈၀ Visong Footwear Co.ltd ြိနပ် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၁၄ 

၈၁ 
Phyo Thinkha Garment  

Co,Ltd 
အထည်ချုပ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၀၀ 

၈၂ 
GT Industrial (Myanmar) 

Co,Ltd 
အထည်ချုပ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၈၂ 

၈၃ 
Tan Chong Motor 

(Myanmar) Co,Ltd 
ခြာ်ခတာ် ယာဉ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၂၁ 

၈၄ 
Cobes Industries Bago  

Co.,Ltd 

ဓာတ်ခဲွခန်းသံုး

အကကျ  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၅၂၀ 

၈၅ 
High Teach Concrete Co, 

Ltd 
ကွန်က စ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၂၃ 

၈၆ Clean Co,Ltd ခ တိုင်ကီ 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၄ 

၈၇ 
P & K International Steel 

Co,Ltd 
သံထည ်ပစ္စည်း 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၄၈ 

၈၈ A & G Korea Co,Ltd 
ခဆာက် လုပ်ခ း 

သံုး ပစ္စည်း  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၃၄ 

၈၉ SCG Co,Ltd ကွန်က စ် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၄ 

၉၀ 
Prefect Companian(Myan 

mar)Co,Ltd 
အစာစပ် 

 

ပုေ္ဂလိကပိငု် ၃၅ 

၉၁ 
Zheng Bang (Myanmar) 

Farms Co,Ltd 
အစာစပ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၃၀ 

၉၂ 
Mutsumi and Mingalar 

Co,Ltd 
အစာစပ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၇ 

၉၃ နတ်စြ်းခ  ခသာက်ခ သန့် ခ သန့် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၃ 



 

စဉ ် စက်ရုံအြည် အြျ ို း 

အစား 

နုိင်ငံ 

ပိုင ်

ပုဂ္ဂလိက

ပိုင ်

လုပ်သား 

အင်အား 

၉၄ EK Comcrete Co,Ltd ကွန်က စ် 
 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၄၅ 

၉၅ 

SanYuan 

(Myanmar)DYEING And 

Finishing Co,Ltd 

ခဆးဆုိးပန်းရိုက ်

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၈ 

၉၆ 
The One Cable Drum 

Co,Ltd 
 စ်ဘီး 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၁၁ 

၉၇ JAFON Beauty Co,Ltd 

Makeup Bags 

and Makeup 

Tools  

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်
၅၃ 

၉၈ 

K Fine International 

Garment (Myanmar) 

Co,Ltd 

အထည်ချုပ် 

 

ပုေ္ဂလိက

ပိုင ်

၁၇၅ 

 

 မြို့နယ်ချုပ်    ၄၇၈၂၈ 

  (ဂ) မြို့နယ်ရိှအလုပ်ရံုြျား 

စဉ် အလုပ်ရုံ အြည် အြျ ို းအစား နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် 
လုပ်သား 

အင်အား 

၁ ဆီကကိတလု်ပ်ငန်း 
စားခသာက် 
ခ းလုပ်ငန်း 

- ပုဂ္ဂလိက ၇၄ 

၂ ပဲခွဲ ။ - ။ ၉ 

၃ ြုန့်ြျ ို းစုံ ။ - ။ ၅၁ 

၄ လက်ြက်ခမခာက် ။ - ။ ၄ 

၅ ခခါက်ဆွဲ ။ - ။ ၄ 

၆ ခ ခဲခချာင်း ။ - ။ ၂၀ 

၇ ခ ခဲ ။ - ။ ၈၂ 

၈ ဆန်စက် ။ - ။ ၇၅ 

၉ ဟာလာ ။ - ။ ၄၄၁ 

၁၀ ခသာက်ခ သန့် ။ - ။ ၇၉ 

၁၁ ြုန့်ဟင်းခါး ။ - ။ ၇၄ 

၁၂ အြှုန့်ကကိတ် ။ - ။ ၁၂၄ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၂   ၁၀၃၇  



 

(ဃ) အိြ်တွေင်းစကြ်ှုလကြ်ှုလုပ်ငန်းြျား 

စဉ် စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်းအြျ ို းအစား အဒရအတွေက် 
လုပ်သား 

အင်အား 

၁ 
ပဲခူးအနုပညာမြန်ြာ့ရိုး ာပန်းပညာ 

စကြ်ှုလက်ြှု ကုန်ထုတ်သြဝါယြ 

အသင်းလီြိတက် 

၄၉ ၃၅ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၄၉ ၃၅ 

သစ်ဒတာလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုအဒပခအဒန 

၂ ၇။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ သစ်ခတာလုပ်ငန်းနှေင့် ပတ်သကခ်သာ အချက ်

အလက်ြျားြှော ခအာက်ပါအတုိင်း မြစပ်ါသည် - 

(က) သစ်ဒတာြျား 

စဉ် အဒကကာင်းအရာ ဧရယိာ(ဧက) ဒပါက်သည့်အပင်ြျား 

၁ ကကိုးဝိုင်း ၃၈၀၉၈၃ ကျွန်း၊ ပျဉ်ကတိုး၊ 

ခထာက် ကန့်၊ ယြခန 

၂ ကကိုးမပင် ၁၃၁၀ - 

မြို့နယ်ချုပ် ၃၈၂၂၉၃  

 

 

 

 



 

(ခ) စီးပွေားပဖစသ်စ်ဒတာစုိက်ခင်း 

စဉ ်
စိုက်ပျ ို းသူ 

နိငု်ငံ/ 

ပုဂ္ဂလိ

က 

ပိုင် 

စိုက် 

ဧက 
တည်ဒနရာ 

အပင် 

အြျ ို း 

အစား 

အဒရ 

အတွေက် 

၁ ာာန နိုင်ငံ ၅၀၀ 

 

 

 

ခတာင်ောြ ီ 

ကကိုးဝိုင်း 

အကွက်အြှေတ် 

(၂၊ ၂၂) 

ကျွန်း 

ယြခန 

၃၃၇၀၀၀ 

 

 

၂ ပုေ္ဂလိက ပေု္ဂလိ

က 

၉၅၁ စလူကကိုးဝိုင်း ပျဉး်ကတိုး၊  

ယြခန 

ြန်ေျန်  ှေား 

၅၅၆၇၄၀ 

၃ ပုေ္ဂလိက ပုေ္ဂလိ

က 

- - - - 

မြို့နယ်ချုပ်  ၁၄၅၁ -  ၈၉၃၇၄၀ 

(ေ) သစ်ထုတ်လုပ်ြှု 

ြ ှေိပါ။ 

 (ဃ) သစ်ဒတာထွေက်ပစ္စည်းြျား 

စဉ် အြျ ို းအစား ဒရတွေကပံု် ထုတ်လုပ်ြှု 

၁ ထင်း ကဗုတန် ၅၈၇.၉၂၈၇ 

၂ ြီးခသးွ ကဗုတန် ၁၀၂၇.၁၅ 

၃ ဝါး လုံး ၂၁၀၀ 



 

စဉ် အြျ ို းအစား ဒရတွေကပံု် ထုတ်လုပ်ြှု 

၄ ကကြိ် လုံး - 

၅  ှေားခစး ပိဿာ - 

၆ သစ်ခခါက် ပိဿာ ၁၇၅၀ 

၇ သစ်ခွ ပိဿာ - 

၈ သနပ်ခါး ပိဿာ - 

၉ ြာလာခစ့ ပိဿာ - 

၁၀ ပျား ည် ပိဿာ ၅၀ 

၁၁ ဓနိ/သက္ကယ် ဗျစ်ခထာင် ၅၀ 

၁၂ ခလျှာ် ပိဿာ ၂၀၀ 

၁၃ သစ်ခစး ပိဿာ ၁၀၀ 

၁၄ ဘုြ္မ ာော ပိဿာ ၅၀ 

တွေင်းထွေက်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်ြှုလုပင်န်း  

၂ ၈။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ တွင်းထွက်ပစ္စညး် ထုတ်လုပြ်ှုလုပ်ငန်းနှေင့် 

ပတသ်က်ခသာ အချက်အလကြ်ျားြှော ခအာက်ပါအတိင်ုးမြစ်ပါသည်-  

(က) ဓါတသ်တ္တုတူးဒဖာ်ထုတ်လုပ်ြှု 

ြ ှေိပါ။ 

(ခ) ဒကျာက်ြျက်တးူဒဖာ်ထုတ်လုပြ်ှု 

ြ ှေိပါ။ 

 

 



 

စွေြး်အင်နှင့်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ  

၂ ၉။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ စွြး်အင်/လျှပ်စစ်ကဏ္ဍနှေင့် ပတ်သက်ခသာ 

အချက်အလက်ြျားြှော ခအာက်ပါအတိင်ုး မြစ်ပါသည-် 

 ( ) ဓါတ်ဆီ/ ေီဇယ် အဒရာင်းဆုိင် 

စဉ ် မြို့နယ်/မြို့ ဆိုင်အြည် 
နိငု်ငံ

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိ

ကပိုင် 

တစ်နစှ်ဒရာင်းချြှု 

စည်ဒပါင်း 

ဓါတ်ဆီ ေီဇယ် 

၁ ဟံသာဝတီ Max Myanmar  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂ ကျွန်းသာယာ ကျွန်းသာယာ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃ ။ ထူး  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄ ဥဿာ(၇) ြိုးထက်  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၅ ဥဿာ(၈) သိ ကားြင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၆ ။  ကယ်ပျ ံ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၇ ဥဿာ(၉) မြတ်ခြတ္တာြွန်  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၈ ။ နီလာရုိးြ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၉ အင်းတခကာ်(၁) ြိတခ်ဆွခကာင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၀ အင်းတ ခကာ်(၂) စိုး တနာလင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၁ ။ ခ ွှေလီ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၂ ။ ခ ွှေြင်းသား  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၃ အင်းတခကာ်(၃) Max Myanmar  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၄ ။ ခအးမငိြ်းသူ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၅ အင်းတခကာ်(၄) K-K-P  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၆ ။ သိ ကားြင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၇ ။ ITKစတား  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၈ ။ ဦးခကျာ် ှေင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၁၉ ။ ခတာ်ဝင်  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂၀ ။ ဦးကတ်  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 



 

စဉ ် မြို့နယ်/မြို့ ဆိုင်အြည် 
နိငု်ငံ

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိ

ကပိုင် 

တစ်နစှ်ဒရာင်းချြှု 

စည်ဒပါင်း 

ဓါတ်ဆီ ေီဇယ် 

၂၁ ။ ဟိန်းထက်စံ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂၂ ။ ကုိခပသီး  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂၃ ။ ပွင်သစ္စာ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂၄ ။ ခ ွှေနဒီဦး  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂၅ အင်းတခကာ်(၅) ခ ွှေခတာင်တန်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂၆ ။ ြုဒတိာ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂၇ ။ တက်လြ်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂၈ ။ Farmer  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၂၉ ။ သိန်းစွန်ညို  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၀ အင်းတခကာ်(၆) ခအာင်ခြတ္တာ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၁ ။ ခကျာ် ကား(2)  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၂ ဘု ားကကီး(၂) ဆညး်ဆာ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၃ ။ သီဟ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၄ ။ ခအာင်သခမပ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၅ ။ ထွန်းထွန်းခအာင်မြင့်  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၆ ဘု ားကကီး(၃) နီလာရုိးြ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၇ ။ ြိုးခထာင်  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၈ ။ DENKO  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၃၉ ကြာနတ် ြာဃ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄၀ ။ ချွန်ခကာင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄၁ ။ နိုင်  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄၂ ။ သိ ကားြင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄၃ ။ ြိုးပျ ံ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄၄ ။ ဝင်းစတား  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄၅ ကလိ PPCL  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄၆ ။ PT Power  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 



 

စဉ ် မြို့နယ်/မြို့ ဆိုင်အြည် 
နိငု်ငံ

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိ

ကပိုင် 

တစ်နစှ်ဒရာင်းချြှု 

စည်ဒပါင်း 

ဓါတ်ဆီ ေီဇယ် 

၄၇ ။ ခြာင်ဝင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄၈ ။ ဘ ားသားစ်  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၄၉ ။ စိုး တနာလင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၅၀ ။  ာောြင်း  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၅၁ ဘု ားကခလး ြဏိ တနာ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၅၂ ဝြ်းဘဲအင်း ြိုးထက်  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၅၃ ။ ခ ွှေလီ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၅၄ ပျဉ်ပုကံကီး International  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၅၅ ြဲခုန် ဝင်းစတား  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

၅၆ ခဘာနတ်ကကီး နီလာရုိးြ  ၁ ၁၃၈၆ ၁၀၇၅ 

မြို့နယ်ချုပ် 
 ၁ ၅၆ ၇၇၆၁၆ ၆၀၂၀

၀ 

 

 (ခ) သဘာ၀ဓါတ်ဒငွေ့အဒရာင်းဆိုင်ြျား 

ြ ှေိပါ။ 

 

 

 



 

ပို့ဒဆာင်ဒရးနှင့် လြ်းပန်းဆကသ်ွေယ်ဒရးလုပ်ငန်း 

၃၀။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ပို့ခဆာင်ခ းနှေင့် လြ်းပန်းဆကသွ်ယ်ခ းလုပ်ငန်း 

နှေင့ပ်တ်သကခ်သာအချကအ်လက်ြျားြှော ခအာက်ပါအတုိင်းမြစပ်ါသည်- 

(က) ဒလဒကကာင်းလြ်း 

ြ ှေိပါ။ 

  (ခ) ဒရဒကကာင်းလြ်း   

စဉ ်
ဒရဒကကာင်းလြ်း 

အြည် 

မြို့နယ်အတွေင်း 
အရည်ှ 

ဒရြိုင် 

ဆိပ်ကြ်း 

အဒရအတွေက် 

ြ ှ ထ ိ
သခဘသာ 

ဆိပ် 

အမခား 

၁ ပဲခူး-ကင်းပိုင်ကျုံ ပဲခူး ကင်းပိုင်ကျုံ ၁၂   

၂ ပဲခူး-လက်ပံခုန် ပဲခူး လက်ပံခုန် ၇   

၃ 
ခဘာနတ်ကကီး-

ခောင်းတ ူ
ခဘာနတ်ကကီး ခောင်းတူ ၂၅   

မြို့နယ်ချုပ်   ၄၄   

   

 

 



 

 (ေ) ရထားလြ်းနှင့် ဘူတာရံုြျား 

စဉ ် ရထားလြ်းအြည် 
မြို့နယ်အတွေင်း 

အရည်ှြိုင် 

ဘူတာ 

အဒရအတွေက် 

ြှေ ထ ိ ကကီး ခသး 

၁ ပဲခူး-ြန္တခလးလြ်း ပဲခူး ြန္တခလး ၄၀/၁. ၂ ၁ ၁၁ 

၂ ပဲခူး-ခြာ်လမြိုင် ပဲခူး ခြာ်လမြိုင် ၂၆/၁. ၂ ၁ ၂ 

မြို့နယ်ချုပ်   ၆၆/၂.၄ ၂ ၁၃ 

(ဃ) ကားဂိတ်ြျား 

စဉ ်
ကားဂိတ် 

အြည် 

ဒပပးဆွေဲသည့ ်

ယာဉ်အြျ ို းအစား 

ဒပပးဆွေဲသည့် 

ခရီးစဉ် 

ဒပပးဆွေဲ

သည့ ်

ယာဉ်စီး

ဒရ 

၁ အြှေတ်(၁)တက္ကသုိလ် 

ယာဉ်လုိင်း 

SuzuKi 

Hijet 

 န်ကင်းသာ-တက္ကသုိလ် 

ဟသသာကုန်း-တက္ကသုိလ် 

 န်ကင်းသာ-ကလိလုိင်း 

ြဟာကကီး-တက္ကသုိလ် 

၇၇ 

၂ ကကံတုိင်းခအာင်ယာဉ် 

လုိင်း 

City Bus/  

Mini Bus 

ပဲခူး-  န်ကုန် ၁၅ 

၃ အြှေတ်(၃)သံုးဘီးလုိင်း Hijet ဟသသာကုန်း-တက္ကသုိလ် 

ဟသသာကုန်း-ဗထူး 

ဟသသာကုန်း-ြဟာခစတီ 

၁၂ 

၄၃ 

၄ ဥဿာယာဉ်လုိင်း City Bus/  

Mini Bus 

ပဲခူး-  န်ကုန် ၁၂ 

၅ အြှေတ်(၅)ယာဉ်လုိင်း ြီနီဘတ် 

ဟုိင်းလတ် 

ပဲခူး -  န်ကုန် 

ခညာင်ခလးပင် -  န်ကုန် 

ပဲခူး-ခညာင်ခလးပင် 

၁၂၇ 

၁၅၅ 

၆ အြှေတ်(၆)ယာဉ်လုိင်း ြီနီဘတ် 

ဟုိင်းလတ် 

ပဲခူး- န်ကုန် 

ပဲခူး-ကျ ို က်ထုိ 

၉၄ 

၁၄၄ 



 

စဉ ်
ကားဂိတ် 

အြည် 

ဒပပးဆွေဲသည့ ်

ယာဉ်အြျ ို းအစား 

ဒပပးဆွေဲသည့် 

ခရီးစဉ် 

ဒပပးဆွေဲ

သည့ ်

ယာဉ်စီး

ဒရ 

၇ မြိုးယာဉ်လုိင်း Mini Bus ပဲခူး-  န်ကုန် ၂၃ 

၈ အြှေတ်(၈)ယာဉ်လုိင်း လုိက်ထ ပ် ပဲခူး-ခ ြ်း 

ပဲခူး-ကြာစဲ 

၁၀ 

၄ 

၉ အြှေတ်(၉)ယာဉ်လုိင်း ဟုိင်းလတ် ပဲခူး-အုန်းနှေဲ ၂ 

၁၀ Princess Express လုိင်း City Bus/  

Mini Bus 

ပဲခူး-ခတာင်ငူ(နည်းပညာတက္ကသုိလ်) ၁၄ 

၁၁ အြှေတ်(၁၁)ယာဉ်လုိင်း ဒိငု်နာ 

နစ်ဆန်းခကာ်တာ 

ပဲခူး-ခောင်းတူ 

ပဲခူး-ထန်းခတာကကီး 

၂ 

၃ 

၁၂ အြှေတ်(၁၂)သံုးဘီး 

လုိင်း 

Suzuki 

Hijet 

ခ ွှေခြာ်ခဓာ-တက္ကသုိလ်-

ခ ွှေခြာ်ခဓာ- ဗထူး-စိန်သာခလျာင်း-

ြဟာခစတီ 

ဆုိ ှေယ်လစ်(၂၅)လြ်း- 

ဥဿာခေါက်ကွင်း ခ ွှေခြာ်ခဓာ-

ကျို က်ပဒိုင်၊ ပဲခူး-သနပ်ပင် 

၅၇ 

၁၅၅ 

၁၃ အြှေတ်(၁၃)ခြာ်ခတာ်

ယာဉ် လုိင်း 

Hilux ပဲခူး-ထံုးကကီး ၂ 

၁ ၄ အြှေတ်(၁၄)သံုးဘီးလုိင်း Suzuli 

သံုးဘီး 

ြက်တန်း-ခ ွှေသာခလျာင်း-

ြက်တန်း-ပင်စီ-ြက်တန်း-

အခဝးခမပး-ြက်တန်း - တက္ကသုိလ် 

၁၂ 

၃၈ 

၁၅ အြှေတ်(၁၅)သံုးဘီး 

လုိင်း 

Suzuli 

သံုးဘီး 

ကြာနတ်- တက္ကသုိလ်၊ ကြာနတ်-

ြဟာကကီး၊ ကြာနတ်-ြဟာခစတီ 

ကြာနတ်-ကလိ-အဝိုင်း 

၃၁ 

၇၉ 

၁၆ ကကံတုိင်းခအာင်အြှေတ် 

(၁၆)သံုးဘီးလုိင်း 

Suzulin 

Lijet 

ခဆာက်လုပ်ခ းေိတ်- တက္ကသုိလ် 

ခဆာက်လုပ်ခ းေိတ်-ကလိ-အဝိုင်း 

ဘု ားကကီး-ခဘာနတ်ကကီး 

၆၂ 

၄၃ 

၁၇ အြှေတ်(၁၇)ယာဉ်လုိင်း ြှေန်လံု ပျဉ်ပုကံကီး-ပဲခူး- န်ကုန် ၂ 

၁၈ မြိုး သံုးဘီလုိင်း သံုးဘီ  ှေြ်း ွာကကီး- ပဲခူးခစျးကကီး ၆ 



 

စဉ ်
ကားဂိတ် 

အြည် 

ဒပပးဆွေဲသည့ ်

ယာဉ်အြျ ို းအစား 

ဒပပးဆွေဲသည့် 

ခရီးစဉ် 

ဒပပးဆွေဲ

သည့ ်

ယာဉ်စီး

ဒရ 

၁၉ ဟိန်းသစ်ယာဉ်လုိင်း Suzuki 

Hijed 

ခဘာနတ်ကကီးလြ်းဆံု-ဘု ားကကီး- 

ပဲခူးစက်ြှုေံု 

ဝြ်းဘဲအင်း - ဘု ားကကီးစက်ြှုေံု 

၃၂ 

၁၀ 

၂၀ ဟံသာဝတီယာဉ်လုိင်း Suzuki ဝြ်းဘဲအင်း - ပဲခူး - အင်းတခကာ် 

ပဲခူး - အင်းတခကာ် - ကဝ - သက္ကလ 

ပဲခူးမြို့တွင်း - မြို့ခ ှောင်လြး် - 

ခလဆိပ ်

၃၀ 

၁၀ 

၇ 

၂၁ ခအးချြ်းခအာင်ယာဉ် 

လုိင်း 

Suzuki 

Hijed 

အင်းတခကာ်- ပဲခူးတက္ကသုိလ်- 

မြို့ခ ှောင်လြး်- အဝိုင်းခကျး ွာ- 

ဘု ားကကီး 

၂၀ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၁  ၁၃၃၃ 

ပပည်သ့ူဒဆာကလ်ုပ်ဒရးလုပ်ငန်းြျား 

၃၁။ မပည်သ့ူခဆာက်လုပ်ခ း လုပ်ငန်းြျားြှော ခအာက်ပါအတုိင်း 

မြစပ်ါသည်- 

(က) ကားလြ်း  

စဉ် ကားလြ်းအြည် 
မြို့နယ်အတွေင်း 

အရှည်ြုိင် 
ြှေ ထ ိ

၁  န်ကုန်-ြန္တခလးလြ်း ၃၂/၆ ၇၀/၀ ၃၇/၂ 

၂  န်ကုန်-ခြာ်လမြိုင်-မြိတ် ၆၀/၅ ၆၃/၆ ၃/၁ 

၃ ပဲခူး-သနပ္ပင်-ခ ြ်း-သံလျင် ၀/၀ ၄/၀ ၄/၀ 

၄ 
အင်းတခကာ်-ထံုးကကီး-ကဝ-

အုနး်နှေဲ 
၀/၀ ၇/၇ ၇/၇ 

၅ အစိးု  ပ်ကွက်လြ်း ၀/၀ ၃/၀ ၃/၀ 

၆ တုိက်ကကီး-ခြာင်ကကီး-ပဲခူး ၃၁/၃ ၄၂/၇ ၁၁/၄ 



 

စဉ် ကားလြ်းအြည် 
မြို့နယ်အတွေင်း 

အရှည်ြုိင် 
ြှေ ထ ိ

၇ 
ဘု ားကကီး-ခဘာနတ်ကကီး- 

ခောင်းတူလြ်း 
၀/၀ ၄၂/၁ ၄၂/၁ 

၈ ပဲခူးမြို့ခ ှောင်လြ်း ၀/၀ ၁၁/၃ ၁၁/၃ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၂၄/၆ ၂၄၅/၀ ၁၂၀/၂ 

(ခ) မြို့နယ်ချင်းဆကလ်ြ်းြျား 

 

 စဉ် 
လြ်းအြည် 

အရှည်  

(ြုိင်-ဖာလုံ) 

အြျ ို းအစား 

ြှတ် ချက် 
ကတ္တရာ 

ဒကျာက် 

ဒချာ 

အြာခံ 

လြ်း 

၁  န်ကနု်-ြန္တခလး ၃၇/၂ - - - BOT 

၂  န်ကနု်-

ခြာ်လမြိုင်-မြိတ် 

၃-၁ - - - BOT 

၃ ပဲခူး-သနပ္ပင်-ခ ြ်း-

သံလျင်လြ်း 

၄-၀ ၁/၅+၆၁၅’  - လြ်းဦးစီး

ာာန 

 

၄ အင်းတခကာ်-

ထုံးကကီး-ကဝ- အုန်း 

နှေဲလြ်း 

၇/၇ ၇/၇ - - လြ်းဦးစီး 

ာာန 

မြို့နယ်ချုပ်  ၉/၄+၆၁၅’    

 



 

(ေ) တံတားြျား 
(၁) ဒပ(၁၈၀)အထက် တံတားြျား 

စဉ် တံတားအြည်၊ 
တည်ဒနရာ/ ြိုင်တိုင် 

အရှည် 
(ဒပ) 

အြျ ို း အစား 
တည် 

ဒဆာက် 

သည့် ခုနှစ် 

သွေားလာ 
နိုင်သည့်ယာဉ် 

(ကား/ရထား) 

၁ 
ပဲခူးတံတား( န်ကုန်

-ြန္တခလးလြ်း)၊ 
၄/၅၀ 

၃၆၀ 
သံကူ 

ကွန်က စ် 
၂၀၁၀ 

 
ကား 

 

၂ 
ကိုလူကွဲခချာင်း 

(ခောင်းတူ-
တိုက်ကကီးလြ်း)၊၁/၂၉ 

၃၄၀ သစ်သား ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ကား 

၃ 
ထားဝယ်ခချာင်း(ပဲခူး

-
ခောင်းတူလြ်း)၊၁/၄၂ 

၃၆၀ ။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ကား 

၄ စလူခချာင်း(ပဲခူး-
ခောင်းတူလြ်း)၊၁/၁၅ 

၂၆၀ BorePile ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ကား 

၅ 

ခ ွှေခလာင်းခချာင်း 

(ပဲခူး-
ခောင်းတူလြ်း)၊၆/၂၂ 

၂၂၀ RC ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ကား 

၆ 
ပဲခူးမြို့ခ ှောင်လြ်း 

(၁/၁၀) 
၄၈၆ RC ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ကား 

၇ 
ပဲခူးမြို့ခ ှောင်လြ်း 

(၈/၁၁) 
၃၀၆ RC - - 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၃၃၂    

 

 



 

(၂) ဒပ(၁၈၀)ဒအာက်တံတားြျား 

စဉ် မြို့နယ် 

ဒပ(၁၀၀)ြှ  

(၁၇၉)ထိ 

တံတားဒပါင်း 

ဒပ(၅၀)ြ ှ

(၁၀၀)အထိ 

တံတားဒပါင်း 

ဒပ(၅၀)ဒအာ

က်တံတားဒပါင်

း 

စုစုဒပါင်း 

၁ ပဲခူး ၃ ၁၂ ၂၈၃ ၂၉၈ 

(ဃ) လြ်းတံတားသုံးစက်ကိရိယာြျား 

စဉ် 
လြ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာြျား 

လုပသ်ား 

ဦးဒရ ဒပြထိုးစက် 
ဒပြဒကာ်

စက် 
ဒပြကကိတ်စက် 

ဒပြသယ် 

ယာဉ် 

၁ - - ၁ - ၁၆ 

မြို့နယ်ချု

ပ် 
- - ၁ - ၁၆ 

( င )  လြ်း/ တံတား အသံုးပပုခ ဒကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်း 

စဉ ် တိုးဂိတ်အြည် တည်ဒနရာ 
လြ်း/တံတားအရည်ှ ကုြ္ပဏီ/အဖွေဲ့အစည်း/ 

လူပုဂ္ဂိုလ် ြ ှ ထ ိ

၁ ြက်စ်တုိးေတိ် ပဲခူး ၁/၀ ၅၀/၀ BOT 

၂ 
ခ ွှေသံလွင် 

တိုးေတ်ိ 
ပဲခူး(ဘု ားကကီး) ၅၀/၀ ၆၀/၄ BOT 

၃ 
ခ ွှေသံလွင် 

တိုးေတ်ိ 
ပဲခူး(ပျဉပ်ုံ) ၅၀/၀ ၉၈/၀ BOT 

၄ 

ခဘာနတ်ကကီးြီနီ 

တိုးေတ်ိ 

(အမြန်လြ်း) 

ပဲခူး 

(ခဘာနတ်ကကီး) 
၃၅/၀ ၁၁၅/၀ လြ်းဦးစီး 

 



 

ဟုိတယ်နင့်ှ ခရီးသွေားလုပ်ငန်း 

၃၂။ ပဲခူးမြို့နယ် ှေိ ဟုိတယ်နှေင့်ခ ီးသွားလုပ်ငန်းနှေင့် ပတသ်က်ခသာ အချက် 

အလက်ြျားြှော ခအာက်ပါအတုိင်း မြစ်ပါသည် - 

(က) ဟုိတယ်၊ ြုိတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း 

 (၁) ဟုိတယ် 

စဉ ် ဟိုတယ်အြည် 
ဟိုတယ် 

အဆင့် 
အခန်း 

ဒပါင်း နိငု်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိငု် 

၁ ေန္ဓြာ နိုင်ငံပိုင်  

အ
ဆ

င့်သ
တ

် ြ
ှတ်

 

ထ
ား

ပခ
င်း

ြရ
ှိပါ

 

၄၂ 

၂ ထွန်း - ။ ၂၄ 

၃ ခ ွှေဝါထွန်း နိုင်ငံပိုင်  ၁၃၂ 

၄ အင်ပါယာြိုတယ် - ။ ၃၁ 

၅ မြတ်နန္ဒာ - ။ ၂၂ 

၆ ဆန်းြ န်စစ္စကို - ။ ၁၀ 

၇ ခ ွှေစည်းစိြ်ြိုတယ် - ။ ၂၀ 

၈ Jade Garden Hotel - ။ ၂၉ 

၉ Bago Star Hotel - ။ ၃၂ 

၁၀ ပဲခလ့စ်ဟိတုယ် - ။ ၁၄ 

၁၁ ဟိုတယ်ြ င်နာ - ။ ၂၉ 

၁၂ ဟသသာ ေါးဒင်း - ။ ၁၅ 

၁၃ ပွင့်ခခ  - ။ ၁၅ 

၁၄ Amara Gold Hotel - ။ ၂၀ 

၁၅ ခအးရုိးြာဟိုတယ် - ။ ၃၇ 

၁၆ ဟံသာဝတီဟိတုယ် - ။ ၄၈ 

၁၇ ဥဿာခကျာ်ဟိတုယ် - ။ ၂၉ 

၁၈ ခ ွှေမပည်ဟိတုယ် - ။ ၂၁ 

၁၉ Famous Hotel - ။ ၂၀ 

၂၀ ြိုးယွန်းကကီး(Resort) - ။ ၂၀ 

၂၁ ကခြ္ဘောေဟသသာ 

ဟိုတယ် 

- ။ ၂၇ 

၂၂ Supreme Hotel - ။ ။ ၃၀ 



 

စဉ ် ဟိုတယ်အြည် 
ဟိုတယ် 

အဆင့် 
အခန်း 

ဒပါင်း နိငု်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိငု် 

၂၃ ဟသသာနန်းခတာ် 

ြိုတယ် 

- ။ 
။ 

၁၈ 

၂၄ ခငွနှေင်းဟိုတယ် - ။ ။ ၂၄ 

၂၅ Royal Lend - ။ ။ ၃၂ 

၂၆ Hight Bago - ။ ။ ၂၀ 

၂၇ လန်းဆန်း - ။ ။ ၂၄ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၂ ၂၅ ၇၈၅ 

 

(၂)    ြိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း  

စဉ ် ြိုတယ်အဒရအတွေက် အင်းအဒရအတွေက် 
တည်းခိုခန်း 

အဒရအတွေက် 

၁ ၄ ၈ ၂ 

မြို့နယ်ချုပ် ၄ ၈ ၂ 

(ခ)  ကြ်းဒပခနှင့် အပန်းဒပဖဒနရာြျား 

စဉ် 
ကြ်း 

ဒပခ 
အပန်းဒပဖဒနရာအြည် တည်ဒနရာ 

၁ 

ြရှိပါ 

Han Thar Garden(Resort) 
 အြှေတ်(၃၄)၊ န်ကုန်-ပဲခူးလြ်းြ၊ 

 ဘူးလယ်အင်းတာဆုံ၊ ပဲခူး 

၂ Hanthawaddy(Resort) 

 ဟံသာဝတီခေါက်ကွင်း(၁၀)ြုိင၊် 

  န်ကနု်-ပဲခူးလြ်းြ၊ဘူးလယ်အင်း 

 ခကျး ွာ 

၃ Shwe Pyi Resort 
 အင်းတခကာ်ခကျး ွာအုပ်စ၊ု 

 ဆယ်ြိုင်ကုန်းခကျး ွာ၊ပဲခူး 

၄ ြုိးယွနး်ကကီး (Resort)  ပျဉပံု်ကကီးခကျး ွာ၊ ပဲခူးမြို့နယ် 



 

သြဝါယြအသင်းြျား 

၃ ၃။ ပဲခးူမြို ့နယ်တွင် ှေိခသာ သြဝါယြအသင်းြျားြှော ခအာက်ပါအတုိင်း 

မြစပ်ါသည်- 

စဉ ်
မြို ့နယ်/ 

မြို ့ 

သြဝါယြ 

အသင်းဒပါင်း 

သြဝါယြ 

အသင်းစဒုပါင်း 
ြှတ်ချက် 

၁ ပဲခးူ ၂၈၁ ၇  

၂ ဘု ားကကီး ၆ ၆  

၃ အင်းတခကာ် ၂ ၂  

မြို ့နယ်ချုပ်  ၂၈၉ ၁၅  

 

စီးပွေားဒရးဆုိင်ရာ အဒပခခံအဒဆာက်အဦြျား 

၃ ၄။ ပဲခးူမြို ့နယ်တွင် ှေိခသာ စီးပာွးခ းဆုိင် ာ အခမခခံ အခဆာက်အဦ 

ြျားြှော ခအာက်ပါအတိုင်း မြစပ်ါသည်- 

(က)  ကုြ္ပဏီ၊ ကုန်စည်ေိုင်၊ ပွေဲရုံြျား၊ ဒေးနှင့် ကုန်တုိကြ်ျား 

  (၁) ကုြ္ပဏီြျား 

စဉ ် ကုြ္ပဏီ 

အြည် 

ဒဆာင်ရွက် 

သည့်လုပ်ငန်း 
တည်ဒနရာ 

၁ Karisma Apparel 

Myanmar Co.,Ltd 
အထည်ချုပ်စက်ရုံ 

၁၈၊၁၉၊၂၀၊မပည်ပစက်ြှုနယ်ခမြ၊ 

ဉဿာမြို့သစ်၉ 

၂ Myport Limited အထည်ချုပ်စက်ရုံ ၂၀၊အထူးေုန်(၂)၊ဉဿာမြို့သစ်၉ 

၃ WIAWIS Myanmar 

Co.,Ltd 

အားကစားသံုးစက်ဘီး 

စက်ရုံ 

အြှေတ်(၃၅)၊ ဧ ာဝတီလြ်း၊ 

ခညာင်အင်း၊ ဥဿာမြို့သစ်(၉) ပ်ကွက် 

၄ 
Muksumi & 

Mingalar Co.,Ltd 

ပလပ်စတစ်ြုိလ်နှေင့်ပလပ် 

စတစ်အစိတအ်ပိုင်းြျား 

ထုတလု်ပ်မခင်းစက်ရံု 

အြှေတ်(၄၈-A)၊ အထူးေံု(၃)၊ ပဲခူးစက်ြှုေံု၊ 

ခညာင်အင်း၊ ဥဿာမြို့သစ်(၉) ပ်ကွက် 



 

စဉ ် ကုြ္ပဏီ 

အြည် 

ဒဆာင်ရွက် 

သည့်လုပ်ငန်း 
တည်ဒနရာ 

၅ 
Jafon Beauty 

Co.,Ltd 

အိတ်အြျ ို းြျ ို းထုတလု်ပ် 

မခင်းစက်ရုံ 

ခမြကွက်အြှေတ်(၃-သီးသန့်)၊ 

ခမြတိငု်း(၂၃)၊ 

ဥဿာမြို့သစ်(၈) ပ်ကွက် 

၆ 

GT Industrial 

(Myanmar) Co.,Ltd 

အဝတ်အထညအ်ြျ ို းြျ ို း 

ချုပ်လုပ်မခင်းစက်ရုံ 

ဦးပိုင်အြှေတ(်၅၆/၂)၊ 

ကွင်းအြှေတ်(၁၁၇၃)၊ 

ဘူးလယ်အင်းကွင်း၊ 

ဘူးလယ်အင်းခကျး ွာအုပ်စု၊ ပဲခူးမြို့နယ် 

၇ 
A&G Technology 

Co.,Ltd 

ခဆာက်လုပ်ခ းလုပ်ငန်း 

သံုးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မြန့် 

မြူးခ ာင်းချမခင်း 

အြှေတ်(၂၅၊ခ-ေ-ဃ-င)၊ စက်ြှုေံု၊ 

ဥဿာမြို့သစ်(၉) ပ်ကွက် 

၈ Max Energy စက်သံုးဆီ ခတာင်ငူလြ်း၊ ဟံသာဝတီ ပ်ကွက်  

၉ 
UTS HTOO စက်သံုးဆီ 

အြှေတ်(၈၁၄)၊  န်ကုန်လြ်း၊ 

ကျွန်းသာယာ ပ်ကွက် 

၁၀ သိ ကားြင်း စက်သံုးဆီ  န်ကုန်လြ်း၊ အင်းတခကာ်မြို့  

၁၁ 

စိုး တနာလင်း စက်သံုးဆီ 

အြှေတ်(၁၁၆၉/ေ)၊  န်ကုန်လြ်း၊ 

အင်းတခကာ်မြို့  

၁၂ တက်လြ်း စက်သံုးဆီ အြှေတ်(၉၉)၊ြင်းလြ်း၊ အင်းတခကာ်မြို့ 

 

(၂) ကုန်စည်ေိုင်ြျား  

စဉ် ကုန်စည်ေုိင်အြည် 
ဒရာင်းဝယ်သည့်

ပစ္စည်းြျား 
တည်ဒနရာ 

၁ စခနသားအြှုန့်ဆိုင် စားခသာက်ကနု် မြို့ြခကျာင်းလြ်း၊ ခစျးပုိင်း 

၂ ချာလီခ ာင်းဝယ်ခ း ။ လြ်း(၂၀)၊ ခစျးပုိင်း 

၃ K.Nြုန့်ြျ ို းစံု၊ ။ ြ/၃၆၈၊သနပ္ပင်လြ်း၊ ှေင်ခစာပ ု

၄ ငပိ/ငံမပာ ည်လုပ်ငန်း ။ ၇၁(က)၊(၁၅)လြ်း၊ခညာင်/ခတာင် 

၅ ကုန်စိြ်းပဲွရုံ ။ ၇၁(ခ)၊(၁၅)လြ်း၊ခညာင်/ခတာင် 



 

စဉ် ကုန်စည်ေုိင်အြည် 
ဒရာင်းဝယ်သည့်

ပစ္စည်းြျား 
တည်ဒနရာ 

၆ ဦးြျ ို းြင်းဦး ကုန်စု ံ အြှေတ်(၇၄)၊ လြ်း(၂၀)၊ ခေးပိုင်း 

၇ ဦးခြာင်ခြာင်ခအး ။ အြှေတ်(၇၂၃)၊  န်ကနု်လြ်း၊ 

ကျွန်းသာယာ ပ်ကကွ် 

၈ ခဒါ် င်ခား ငါးဒုိင် 
အြှေတ်(၃)၊ ခညာင်ဝိုင်း(၁၀)လြ်း၊ 

ခညာင်/ခမြာက် 

၉ ဉးီခားခအာင် ငါးဒုိင် 
အြှေတ်(၆)၊ ခညာင်ဝိုင်း(၁၀)လြ်း၊ 

ခညာင်/ခမြာက် 

(၃) ပွေဲရုံြျား 

စဉ် မြို့နယ်/မြို့ ပွေဲရုံအြည် 
ဒရာင်းဝယ် 

သည့်ပစ္စည်းြျား 
တည်ဒနရာ 

၁ ပခဲူးမြို့နယ် အန်းြကကီးပွဲရုံ ဆန် 
ြ/၃၄၄၊ သနပ္ပင်လြ်း၊ 

 ှေင်ခစာပု 

၂ ။ ကုန်စိြ်းပဲွရုံ ငှေကခ်ပျာသီး 
၇၁(ခ)၊(၁၅)လြ်း၊ 

ခညာင်/ခတာင် 

၃ ။ ခ ွှေသံလွင်ပွဲရုံ ဆန် သနပ္ပင်လြ်း၊ နန်းခတာ် ာ 

၄ ။ မြတ်သီဟပွဲရုံ ဆန် 
ဆံခတာ်တွင်းလြ်း၊ 

နန်းခတာ် ာ 

၅ ။ ခ ွှေကဆံင့်ပွဲရုံ ဆန် 
ဆံခတာ်တွင်းလြ်း၊ 

နန်းခတာ် ာ 

၆ 
။ ခြတ္တာြွန်ပွဲရုံ ဆန် 

ဆံခတာ်တွင်းလြ်း၊ 

နန်းခတာ် ာ 

၇ ။ ခနလဝန်းပဲွရုံ ဆန်/ပ ဲ သနပ္ပင်လြ်း၊ ဟသသာကုန်း 



 

စဉ် မြို့နယ်/မြို့ ပွေဲရုံအြည် 
ဒရာင်းဝယ် 

သည့်ပစ္စည်းြျား 
တည်ဒနရာ 

၈ 
။ 

ဦးခကျာ်ညွှန့် 

ပွဲရု ံ
ဆား (၂၄)လြ်း၊ ပန်းလှိုင် 

၉ ။ ခအာင်တံခွန်ပွဲရုံ ဆန် သနပ္ပင်လြ်း၊ ဗုိလ်ကနု်း 

၁၀ 
။ ခငွစကကသာပွရဲုံ ပ ဲ

သနပ္ပင်လြ်း၊ ခကျာက်ြူးကုန်း၊ 

မြို့တွင်းကကီး 

၁၁ ။ ဒီပါခကျာ်ပွဲရုံ ဘဥဲ သနပ္ပင်လြ်း၊ ခကျာက်ြူးကုန်း၊ 

မြို့တွင်းကကီး 

၁ အင်းတခကာ် ခအာင်ေြ္မူ ဆန်/စပါး အြှေတ်(၂) ပ်ကွက် 

 ။ တင်ခအာင်လွင် ဆန် အြှေတ်(၃) ပ်ကွက် 

 ။ ထွန်းသန်း ဆန်/စပါး အြှေတ်(၂) ပ်ကွက် 

 ။ ဆင်မြူခတာ် ဆန်/စပါး အြှေတ်(၂) ပ်ကွက် 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၅   

(၄) ဒေးြျား   

စဉ ်
မြို့နယ်/မြို့ ဒေးအြည် တည်ဒနရာ 

ြှတ် 

ချက် 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် မြို့ြခစျးကကီး ခစျးပုိင်း ပ်ကွက်  

၂ ။ ကုန်စိြ်းသားငါးြျား ခညာင်ဝိုင်းခမြာက်ပိုင်း ပ်ကကွ်  

၃ ။ ဘု ားခစျးသစ်ခစျး သနပ်ပင်လြ်း၊နန်းခတာ် ာ ပ်ကကွ်  

၄ ။ ကုန်းသာယာခစျး အစုိး ရုံးလြ်း၊ မြို့တွင်းကကီး ပ်ကကွ်  

၅ ။ အလင်းခ ာင်ခစျး ဆံခတာ်တွင်းလြ်း၊နန်းခတာ် ာ  

၆ ။ ဥဿာမပင်စည်ခစျး ဥဿာမြို့သစ်(၇) ပ်ကကွ်  



 

စဉ ်
မြို့နယ်/မြို့ ဒေးအြည် တည်ဒနရာ 

ြှတ် 

ချက် 

၇ ပဲခူးမြို့နယ် ဘု ားကကီးခစျး  န်ကနု်လြ်းနှေင့်ခဘာနတ်ကကီးလြ်း 

ခထာင့်၊ ဘု ားကကီးမြို့ 

 

၈ 
။ 

ပျဉပ်ုံကကီးခစျး  န်ကနု်-ြန္တခလးလြ်း၊ ပျဉ်ပုံကကီး 

ခကျး ွာ၊ ပဲခူးမြို့နယ် 

 

၉ ။ အင်းတခကာခ်စျး ထုံးကကီးလြ်း၊ အင်းတခကာမ်ြို့  

၁၀ ။ ထုံးကကီးခစျး ထုံးကကီးခကျး ွာ၊ ပဲခူးမြို့နယ်  

၁၁ ။ ခကျာက်တန်းခစျး ခကျာက်တန်းခကျး ွာ၊ ပဲခူးမြို့နယ်  

၁၂ ဘုရားကကီး 

မြို့ 

စည်/ပင် အြှေတ်(၃) ပ်ကွက်  

၁၃ အင်းတဒကာ 

မ်ြို့ 

အင်းတခကာခ်စျး အြှေတ်(၄) ပ်ကွက်  

၁၄ ။ ခြိတ်ခစျး အြှေတ်(၅) ပ်ကွက်  

 

(၅) ကုန်တိကု်ြျား 

စဉ ် မြို့နယ်/မြို့ ကုန်တိုက်အြည် တည်ဒနရာ ြှတ်ချက် 

၁ ပဲခူး icon ရုံးကကီး ပ်ကကွ်  

မြို့နယ်ချုပ်    

  

 

 

 



 

(ခ) ဘဏ်ြျား 

စဉ ် မြို့နယ်/မြို့ ဘဏ်အြည် အစုိးရပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိငု် စုစုဒပါင်း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် မြန်ြာ့စီးပွားခ းဘဏ် ၁ - ၁ 

၂ ။ KBZ Bank - ၆ ၆ 

၃ ။ ကြ္ဘော့ တနာဘဏ် - ၁ ၁ 

၄ ။ CB Bank - ၂ ၂ 

၅ ။ ရိုးြဘဏ် - ၁ ၁ 

၆ ။ ဧ ာဝတီဘဏ် - ၃ ၃ 

၇ ။ မြန်ြာ့ခ ှေ့ခဆာင်ဘဏ် - ၁ ၁ 

၁ ဘု ားကကီးမြို့ ဘု ားကကီး - ၂ ၂ 

၂ 
အင်းတခကာမ်

ြို့ 
အင်းတခကာ် - ၁ ၁ 

မြို့နယ်ချုပ် 
 

၁ ၁၇ ၁၈ 

 

(ဂ) စတုိးဆုိင်နှင့်အဒရာင်းဆိုင်ြျား 

စဉ ် ဆိုင်အြျ ို းအစား အဒရအတွေက် 

၁  စတုိးဆုိင် ၁၉၅ 

၂ ခ ွှေဆုိင် ၂၇ 

၃ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင် ၃၅ 

၄ ြုန်း/ြုန်းပစ္စည်းအခ ာင်းဆိုင် ၄၀ 

၅ စာအုပ်ဆုိင် ၁၂ 

၆ ခဆးဆုိင် ၅၂ 

၇ စားခသာက်ဆိုင် ၂၈ 

၈ လက်ြက် ည်ဆိုင် ၁၀၆ 



 

စဉ ် ဆိုင်အြျ ို းအစား အဒရအတွေက် 

၉ ကုန်ြာဆိုင် ၆၉ 

၁၀ စိုက်ပျ ို းခ းပစ္စည်းဆိုင် ၂၅ 

၁၁ ခဆာက်လုပ်ခ းပစ္စည်းဆိုင် ၅၇ 

၁၂ ဝန်ခဆာင်ြှုလုပ်ငန်းဆိုင် ၂၄၉ 

၁၃ ဆန်ဆိုင် ၅၂ 

၁၄ အဝတ်အထည်ဆိုင် ၆၀ 

၁၅ နိဗ္ဗန်ကန်ုဆိုင် ၁၁ 

 မြို့ချုပ် ၁၀၁၈ 

စည်ပင်သာယာဒရးလုပ်ငန်းြျား 

၃၅။     ပဲခူးမြို့နယ်၏ စည်ပင်သာယာခ းလုပ်ငန်းြျားြှော  ခအာက်ပါ 

အတိင်ုး မြစ်ပါသည် − 

 (က) ဒေးလုပ်ငန်း 

စဉ ်
မြို့န

ယ/်မြို့ 
ဒစျးအြည် 

ဆိုင်ခန်း

အဒရ 

အတွေက် 

နိငု်ငံ 

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိ 

ကပိုင် 
တည်ဒနရာ 

၁ ပဲခူး ပဲခူးမြို့ြ 

ခစျးကကီး 

၈၀၀ နိုင်ငံပိုင် - ခစျးပုိင်း ပ်ကွက်၊ 

ပဲခူးမြို့ 

၂ ။ ကုန်စိြ်းသား 

ငါးခစျး 

၇၂၁ ။ - ခညာင်/ခမြာက ်

 ပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့ 

၃ ။ ဘု ားခစျးသစ် ၅၃၅ ။ - သနပ္ပင်လြ်း၊ 

နန်းခတာ် ာ 

 ပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့ 



 

စဉ ်
မြို့န

ယ/်မြို့ 
ဒစျးအြည် 

ဆိုင်ခန်း

အဒရ 

အတွေက် 

နိငု်ငံ 

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိ 

ကပိုင် 
တည်ဒနရာ 

၄ ပဲခူး ကုန်းသာယာ

ခစျး 

၇၅၅ နိုင်ငံပိုင် - မြို့ပတ်လြ်း 

မြို့တွင်းကကီး 

 ပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့ 

၅ 

 

အလင်းခ ာင် 

ခစျး 

၄၈ ။ - ဆံခတာ်တွင်း 

နန်းခတာ် ာ 

 ပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့ 

၆ 

 

ဘု ားကကီးခစျး ၄၈၄ ။ - ြင်းလြ်းနှေင့် 

ဘု ားလြ်းခဒါင့်၊ 

ဘု ားကကီးမြို့ 

၇ 
 

ပျဉပ်ုံကကီးခစျး ၇၃ ။ - ြင်းလြ်း၊ ပျဉ်ပုံကကီး 

ခကျး ွာ၊ ပဲခူးမြို့နယ် 

၈ 
 

အင်းတခကာ်

ခစျး 

၅၃ ။ - ထုံးကကီးလြ်း 

အင်းတခကာ် 

၉ 
 

ထုံးကကီးခစျး ၃၆ ။ - ထုံးကကီးခကျး ွာ 

ပဲခူးမြို့နယ် 

၁၀ 
 

ခကျာက်တန်း

ခစျး 

၁၂၄ ။ - ခကျာက်တန်း 

ခကျး ွာ၊ ပဲခူးမြို့နယ် 

၁၁ 
 

ဥဿာမပင်စည် 

ခစျး 

၁၄၄ ။ - ခစျးပုိင်း ပ်ကွက်၊ 

ပဲခူးမြို့ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၃၇၇၃ ၁၁   

 

 (ခ) ဒသာက်သံုးဒရရရိှဒရးလုပ်ငန်း 

 

စဉ ်
မြို့နယ် 

/မြို့ 
စက်ရုံအြည် တည်ဒနရာ 

အြျ ို း 

အစား 

တစ်ရက် 

ထုတ်လုပ်ြှု 

(ဂါလံ) 

ပဖန့်ပဖူး 

နိငု်ြှု 

(အိြ်ဒပခ) 

၁ ပဲခူး ကန်ဒတာ်ကကီး 

ဒရဒလှာင်ကန် 

ြဲခုန် ဒကျးရာွ RC ၈၀၀၀၀၀ ၂၀၀၀ 

  မြို့နယ်ချုပ်   ၈၀၀၀၀၀ ၂၀၀၀ 



 

 (ဂ) သန့်ရှင်းဒရးလုပ်ငန်း 

စဉ ် မြို့နယ်/ မြို့ 

သန့်ရငှ်းဒရးသံုးစက်ကိရိယာြျား(စီး) 
လုပ်သား 

ဦးဒရ 
သန့်ရငှ်း 

ဒရးယာဉ် 

ြိလ္လာ 

ယာဉ ်
ဖုန်စုပ်စက် ဒရစုပ်စက ်

၁ ပဲခူးမြို့ ၇ ၂ ၁ ၁  ၃၇ 

၂ ဘု ားကကီးမြို့ ၁ - - - ၄ 

၃ အင်းတခကာ် ၁ - - - ၁ 

မြို့နယ်ချုပ် ၉ ၂ ၁ ၁ ၄၂ 

(ဃ) လြ်း/တံတားလုပ်ငန်း 
(၁) လြ်းလုပ်ငန်း 

စဉ ်
မြို့နယ်

/ မြို့ 

လြ်း လဒပါင်း  

လြ်း 

ဒပါင်း 

(လြ်း) 

စုစုဒပါင်း 

လြ်း 

အရှည် 

(ြိုင်) 

ကတ္တရာ 

လြ်းဒပါင်း 

ဒကျာက်ခင်း 

လြ်းဒပါင်း 

ဒပြသား 

လြ်းဒပါင်း 

လြ်း ြိုင ် လြ်း ြိုင ် လြ်း ြိုင ်

၁ ပဲခူး 
၅ - ၅ ၁.၈၅၆၄ - - - - 

၂ 
ဘု ား

ကကီး ြရိှပါ - - - - - - - 

၃ 
အင်းတ 

ခကာ် - - - - - - - - 

မြို့နယ်ချုပ် 
၅ - ၅ ၁.၈၅၆၄ - - - - 

  (၂) တံတားလုပ်ငန်း 

စဉ ် မြို့နယ်/ မြို့ 

တံတားဒပါင်း(စင်း) 

သံ ကွေန်ကရစ် အုတ် သစ်သား ဒပါင်း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် - ၁၁ - - ၁၁ 

၂ ဘု ားကကီး ြရိှပါ - - - - 

၃ အင်းတခကာ် ြရိှပါ - - - - 

မြို့နယ်ချုပ် - ၁၁ - - ၁၁ 



 

  (၃) လြ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာြျား 

စဉ ် မြို့နယ်/ မြို့ 

လြ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာြျား 

လုပ်သား 

ဦးဒရ ဒပြထုိး 

စက် 

ဒပြ 

ဒကာ် 

စက် 

ဒပြကကိတ ်

စက် 

ဒပြသယ် 

ယာဉ် 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် - - (၅) စီး ၄ - 

၂ ဘု ားကကီး - - - - - 

၃ အင်းတခကာ် - - - - - 

မြို့နယ်ချုပ် - - (၅) စီး ၄ - 

ပုံနှပ်ိလုပ်ငန်းနှင့် ြီေီယာလုပ်ငန်းြျား 

၃ ၆။ ပဲခူးမြို့နယ်တွင် ှေိခသာပုံနှေပိ်တုိက်နှေင့်ြီဒီယာလပ်ုငန်းြျားြှော ခအာက်ပါ 

အတုိင်း မြစ်ပါသည်- 

(က) ပုံနှပ်ိလုပ်ငန်းနှင့် ဒတးသံသွေင်း၊ ဗီေီယုိ 

စဉ် မြို့နယ်/ မြို့ 

ပံုနှေိပ်စက် 

ကွ
နပ်

ျူတ
ာ 

ြိတ
္တူ 

 ခတ
းသံ

သွ
င်း

 

ဗီဒ
ယီ

ို 

နိငု
်ငံပို

င် 

ပုေ
္ဂလ

ိက
 

ပိုင
် 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် - ၉ ၁၃ ၁၄ - ၁၇၂ 

၂ ဘု ားကကီး - - ၈ ၈ - - 

၃ အင်းတခကာ် - - ၇ ၇ - - 

မြို့နယ်ချုပ် 
- ၉ ၂၈ ၂၉ - ၁၇၂ 

  

 

 



 

(ခ) ြီေီယာလုပ်ငန်းြျား 

စဉ် 
မြို့နယ်/ 

မြို့ 

သတင်းစာ 

အြည် 

တစ်လပဖန

့် ဒစာင်ဒရ 
ဂျာနယ်အြည် 

 တစ်လပဖန့် 

ဒစာင်ဒရ 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် မြန်ြာ့အလင်း ၂၀၀၀ Bago  weekly ၂၀၀၀ 

၂ ။ မြဝတီ ၃၀၀ ဟံသာဝတီ 

တိုင်းြ် 

၁၅၀၀ 

၃ ။ နယူးလိုက် ၁၀၀   

၄ ။ ခ ကးြံု ၂၀၀၀   

၁ ဘုရားကကီး ြ ှေပိါ - - - 

၂ အင်း 

တဒကာ် 

- - - - 

မြို့နယ်ချုပ် - ၄၄၀၀ - ၃၅၀၀ 

 

ပပည်တွေင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်ြှုနှင့်ဝန်ဒဆာင်ြှုတန်ဖိုး 

၃ ၇။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ မပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်ြှုနှေင့်ဝန်ခဆာင်ြှု တန်ြိုးကို 

ခအာက်ပါအတိုင်း ခြာ်မပအပ်ပါသည်- 

 ကျပ်သန်းခပါင်း 

စဉ ်
အဒကကာင်း 

အရာ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

အသားတင် 

ထုတ်လုပ်ြှု 

တန်ဖိုး 

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ 

ရည်ြှန်းချက်

တန်ဖိုး 

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ခုနစှ် 

ဒဆာင်ရွကန်ိငု်ြှု 

တန်ဖိုး 

အဒကာင် 

အထည် 

ဒဖာ်နိုင်ြှု 

တိုး 

တက်ြှု 

% 

၁ ထုတလု်ပ်ြှုတန်ြိုး ၇၈၅၆၉၉.၁၀ ၉၁၅၂၀၄.၀၀ ၈၄၄၆၇၉.၅ ၉၂.၃ ၂.၄ 

၂ ဝန်ခဆာင်ြှု ၂၇၈၅၃၁.၅၀ ၂၉၃၂၁၁.၀၀ ၂၇၆၄၉၅.၈ ၉၄.၃ ၀.၉ 

၃ ကုန်သွယ်ြှုတန်ြိးု ၃၇၀၇၅၁.၅၀ ၄၀၀၆၅၆.၂၀ ၃၉၃၄၁၄.၇ ၉၈.၂ ၅.၃ 

၄ အသားတင်ထုတ ်

လုပ်ြှုနှေင့်ဝန်ခဆာင် 

ြှုတန်ြိးု 

၁၄၃၄၉၈၂.၁၀ ၁၆၀၉၀၇၁.၂၀ ၁၅၁၄၅၉၀.၀၀ ၉၄.၁ ၂.၄ 



 

လူတစ်ဦးချင်းဝင်ဒငွေ 

၃၈။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ တစ်ဦးချင်းဝင်ခငကွို ခအာက်ပါအတုိင်းခြာ်မပ 

အပ်ပါသည်- 

 

စဉ် ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

၁ ၂၄၇၀၉၀၃ ၂၈၅၃၁၁၇ ၃၁၃၈၁၀၂ 

 

အသက်ဒြွေးဝြ်းဒကျာင်းလုပ်ငန်းအလိုက်အလုပ်လုပ်သူဦးဒရ 

၃၉။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ အသက်ခြွးဝြ်းခကျာင်း လုပ်ငန်းအလုိက် အလုပ် 

လုပ်ကုိင်သူဦးခ ြှော ခအာက်ပါအတုိင်း မြစပ်ါသည-် 

စဉ ်
မြို့နယ်/ 

မြို့ 

အ
စိုး

ရ၀
နထ်

ြ်း
 

ဝန
်ဒဆ

ာင်
ြှု 

စိုက်
ပျ

ိုးဒ
ရး

 

ဒြ
ွေးပြ

ူဒ
ရး

 

အ
ဒရ

ာင
်း အ

၀
ယ်

 

စက
်ြှုလ

က
်ြှု 

ဒရ
လ

ုပ်င
န်း

 

က
ျပ

န်း
 

အ
ပခ

ား
 

စုစု
ဒပ

ါင
်း 

၁ ပခဲူး 
၈၂၀၂ ၁၈၁၁ ၂၇၃၅၈ ၁၀၀၀ ၁၅၇၇၈ ၃၄၀၃၀ ၃၀၀၀ ၁၉၇၁၄ ၁၁၈၇၇၈ ၂၂၉၆၇၁ 

၂ ဘု ားကကီး ၁၇၂ ၄၁ ၃၇၅၄ ၆၁၀ ၁၉၁၁ ၄၀၀ - ၂၅၉၈ ၄၂၂၆ ၁၃၇၁၂ 

၃ အင်းတ 

ခကာ် 
၁၄၅ ၉၅ ၇၅၂၀ ၁၅၅၂ ၃၁၅၁ ၄၀၄၈ - ၃၉၀၂ ၃၁၃၇ ၂၃၅၅၀ 

မြို့နယ်ချုပ် ၈၅၁၉ ၁၉၄၇ ၃၈၆၃၂ ၃၁၆၂ ၂၀၈၄၀ ၃၈၄၇၈ ၃၀၀၀ ၂၆၂၁၄ ၁၂၆၁၄၁ ၂၆၆၉၃၃ 

 



 

အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးဒရနှင့် အလုပ်လက်ြဲ့ဦးဒရ 

၄ ၀။ ပဲခူးမြို့နယ်တွင် ှေိခသာ အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးခ နှေင့် အလုပ် 

လကြ်ဲန့ှုန်းကုိ ခအာက်ပါအတိင်ုး ခြာ်မပအပ်ပါသည်- 

စဉ ် မြို ့နယ်/ မြို ့ 

အလုပ် 

လုပ်နိုင် 

သူဦးဒရ 

လုပ်ငန်းခွေင်ရိှ 

လုပ်သား 

ဦးဒရ 

အလုပ် 

လက်ြ့ဲ 

ဦးဒရ 

အလုပ်လက်ြ့ဲ 

ရာခိင်ုနှုန်း 

၁ ပဲခးူမြို့နယ် ၂၄၃၆၂၇ ၂၃၃၇၄၉ ၉၈၇၈ ၄.၂ % 

၂ ဘု ားကကီးမြို ့ ၁၄၀၃၉ ၁၃၇၁၂ ၃၂၇ ၂.၄ % 

၃ အင်းတခကာ်မြို့ ၂၀၁၉၇ ၁၉၄၇၂ ၇၂၅ ၃.၇ % 

မြို ့နယ်ချုပ် ၂၇၇၈၆၃ ၂၆၆၉၃၃ ၁၀၉၃၀ ၄.၀၉ % 

အခန်း(၇) 

လူြှုဒရးဆိုင်ရာအချက်အလကြ်ျား 

ပညာဒရးကဏ္ဍ 

၄၁။ ပဲခူးမြို့နယ်တွင် ှေိခသာ ပညာခ းဆိုင် ာ အချက်အလက ်

ြျားြှော ခအာက်ပါအတိင်ုး ခြာ်မပအပ်ပါသည် -  

 (က) အဆင့်ပြင့်ပညာ   

စဉ် 

တက္ကသုိလ်/ 

ဒကာလိပ်/ 

သိပ္ပံဒကျာင်း 

အြည် 

တည် 

ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/သူ 

ဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်းသား

အချ ို း 

၁ ပဲခူးတက္ကသုိ

လ် 

ဥဿာ(၈

) 

၇၁၈.၆၅ ၂၉၇ ၈၈၃၃ ၁:၃၀ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၇၁၈.၆၅ ၂၉၇ ၈၈၃၃ ၁:၃၀ 



 

(ခ) အဒပခခံပညာ 
  (၁) အထကဒကျာင်းြျား 

စဉ ်
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည်ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း (ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား အချ ို း 

၁ အထက(၁)ပဲခူး ရုံးကကီး ပ်ကွက် ၈.၂၅၂ ၈၀ ၃၄၀၇ ၁:၄၃ 

၂ အထက(၂)ပဲခူး ခစျးပိုင်း ပ်ကွက် ၀.၀၁၅ ၅၅ ၁၇၁၉ ၁:၃၁ 

၃ အထက(၃)ပဲခူး ပန်းလှိုင် ၂.၆၀၀ ၇၇ ၃၃၃၅ ၁:၄၃ 

၄ အထက(၄)ပဲခူး ေုိင်း/ခမြာက် ၁.၄၆၀ ၃၇ ၁၄၀၅ ၁:၃၈ 

၅ အထက(၅)ပဲခူး ဥဿာမြို့သစ် ၁၃.၇၄၀ ၄၇ ၁၇၈၄ ၁:၃၈ 

၆ အထက(၆)ပဲခူး နန်းခတာ် ာ ၁.၄၁၀ ၄၆ ၁၀၈၁ ၁:၂၄ 

၇ အထက(၇) ကလျာဏီ ၈.၀၅၀ ၇၇ ၃၅၃၂ ၁:၄၆ 

၈ အထက(၈) ရုံးကကီး ၂.၁၀၂ ၂၈ ၈၄၃ ၁:၃၀ 

၉ အထက(၉) ဟသသာကုန်း ၂.၉၃၀ ၄၉ ၁၅၈၄ ၁:၃၂ 

၁၀ အထက(ဘု ားကကီး) ဘု ားကကီး ၁၀.၆၇၀ ၇၆ ၂၀၄၈ ၁:၂၇ 

၁၁ 
အထက 

(အင်းတခကာ်) 
အင်းတခကာ် ၁၂.၈၉၀ ၆၃ ၂၅၄၃ ၁:၄၀ 

၁၂ အထက- ထံုးကကီး ထံုးကကီး ၁၀.၁၀၀ ၄၉ ၁၁၁၂ ၁:၂၃ 

၁၃ 
အထက- 

ခကျာက်တန်း 
ခကျာက်တန်း ၁၂.၂၁၀ ၄၇ ၁၀၉၅ ၁:၂၃ 

၁၄ အထက(ပျဉ်ပုကံကီး) ပျဉ်ပုကံကီး ၆.၇၀၀ ၄၄ ၁၈၁၇ ၁:၄၁ 

၁၅ အထက(ဥက္ကံ) သြန်းကုန်း ၂.၆၃ ၂၃ ၆၆၃ ၁:၂၉ 

၁၆ 
အထက- 

ခဘာနတ်ကကီး 
ခဘာနတ်ကကီး ၅.၉၅၀ ၃၈ ၁၀၈၈ ၁:၂၉ 

၁၇ 
အထက 

(ထန်းခတာကကီး) 
ထန်းခတာကကီး ၇.၀၀၀ ၂၅ ၉၄၂ ၁:၃၈ 

၁၈ အထက(ခောင်းတူ) ခောင်းတ ူ ၉.၀၃၀ ၃၂ ၉၆၂ ၁:၃၀ 

၁၉ 
အထက 

(ဝြ်းဘဲအင်း) 
ဝြ်းဘဲအင်း ၂.၉၁၀ ၃၇ ၁၁၇၈ ၁:၃၂ 

၂၀ 
အထက 

(လက်ပံဝင်း) 
လက်ပံဝင်း ၄.၆၅၀ ၃၁ ၈၁၀ ၁:၂၆ 

၂၁ 
အထက 

(မြို့အခနာက် -ခ) 
လိပ်မပာကန် ၁.၈၉၅ ၃၂ ၁၃၀၉ ၁:၄၁ 

၂၂ 
အထက(ခဲွ) 

စာခလးကွင်း 
စာခလးကွင်း ၂.၂၁၂ ၄၅ ၁၀၁၁ ၁:၂၂ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၁၃၀.၄၀၆  ၁၀၃၈ ၃၅၂၆၈ ၁:၃၄ 



 

(၂) အထကဒကျာင်းခွေြဲျား 

စဉ ်
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည်ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၁ အထက(ခဲွ)(၅) ြေင်း ၀.၃၈၅ ၃၃ ၁၁၄၉ ၁:၃၅ 

၂ အထက(ခဲွ)(၈) ဥဿာမြို့သစ် ၆.၆၇၀ ၂၆ ၁၀၅၁ ၁:၄၀ 

၃ အထက(ခဲွ)(၁) ခကျာက်ကကီးစု ၀.၅၇၀ ၂၆ ၇၃၅ ၁:၂၈ 

၄ အထက(ခဲွ)(၄)  ှေင်ခစာပု ၀.၇၀၀ ၂၈ ၇၁၅ ၁:၂၆ 

၅ အထက(ခဲွ)(၇) ဥဿာမြို့သစ် ၃.၇၉၁ ၃၀ ၇၇၅ ၁:၂၆ 

၆ အထက(ခဲွ) ပန်းလှိုင် ပန်းလှိုင် ၀.၃၁၀ ၂၅ ၅၅၃ ၁:၂၂ 

၇ အထက(ခဲွ) (အင်းဝင်) နန်းခတာ် ာ ၂.၅၂၁ ၃၅ ၁၀၂၈ ၁:၂၉ 

၈ အထက(ခဲွ) 

(နတ်ကင်း) 
နတ်ကင်း ၁.၈၇၈ ၂၃ ၅၇၃ ၁:၂၅ 

၉ အထက(ခဲွ) 

(ကတွင်းခခံ) 
ကတွင်းခခ ံ ၂.၀၄၉ ၃၀ ၉၃၁ ၁:၃၁ 

၁၀ အထက(ခဲွ) ကြာနတ် ကြာနတ် ၁.၂၈၀ ၄၀ ၁၂၇၁ ၁:၃၂ 

၁၁ အထက(ခဲွ) ပုဏ္ဏားစု 
ပုဏ္ဏားစု ၁.၈၉၄ ၃၆ ၁၀၇၅ ၁:၃၀ 

၁၂ အထက(ခဲွ) 

ကြ်းမြင့် 
ကြ်းမြင့် ၃.၇၉၀ ၁၄ ၄၆၄ ၁:၃၃ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၂၅.၈၃၈ ၃၄၆ ၁၀၃၂၀ ၁:၃၀ 

 

 



 

 

(၃) အလကဒကျာင်းြျား  

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 
၁ အလက 

(ြုန်တိုင်း ွာ) 

လသာကုန်း ၁.၈၉၄ ၁၅ ၃၈၇ ၁:၂၆ 

၂ အလက 

ကြ်းပိုင်ကျုံ 

ကင်းပိုင်ကျုံ ၃.၇၉ ၁၄ ၅၂၅ ၁:၃၈ 

၃ အလက 

ခုန်တိုင်း 

ခုန်တိုင်း ၁ ၉ ၁၉၁ ၁:၂၁ 

၄ အလက 

ဘု ားသံုးဆူ 

ဘု ားသံုးဆူ ၀.၂၁ ၂၃ ၇၇၆ ၁:၃၄ 

၅ အလက 

(ခစျးခညာင် 

ပင်ကကီး) 

ခစျးခညာင်ပင်က

ြီး 

၀.၅၇ ၁၃ ၄၀၇ ၁:၃၁ 

၆ အလက 

(ခညာင်အင်း) 

ခညာင်အင်း ၀.၃၈ ၁၂ ၄၂၀ ၁:၃၅ 

၇ အလက 

(သာယာကုန်း) 

သာယာကုန်း ၀.၈ ၁၆ ၆၂၃ ၁:၃၉ 

၈ အလက 

(တာဝဘူတာ) 

တာဝဘူ တာ ၁.၁ ၁၄ ၄၁၅ ၁:၃၀ 

၉ အလက 

( ြယင်း ွာြ) 

ြယင်း 

 ွာြ 

၀.၄၆ ၁၄ ၃၆၅ ၁:၂၆ 



 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 
၁၀ အလက 

(ခပါက်ခတာ-ဧ) 

ခပါက်ခတာ ၃.၀၄ ၁၇ ၆၁၁ ၁:၃၆ 

၁၁ အလက 

(ခလှော်ကား) 

ခလှော်ကား ၀.၅၄ ၁၂ ၃၄၀ ၁:၂၈ 

၁၂ အလက 

(ေီးခတာ) 

ေီးခတာ ၀.၈ ၁၅ ၄၇၅ ၁:၃၂ 

၁၃ အလက 

(ခဘာနတ်ကကီး) 

ခဘာနတ်ကကီး ၂.၉၇ ၁၂ ၅၅၃ ၁:၄၆ 

မြို့နယ်ချုပ် 
 ၁၇.၅၅၄ ၁၈၆ ၆၀၈၈ ၁:၃၃ 

(၄) အလကဒကျာင်းခွေဲြျား  

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၁ အလက(ခဲွ)  

(ခြ -၈) ဝြ်းဘဲအင်း ၀.၁၉ ၉ ၁၁၁ ၁:၁၂ 

၂ အလက(ခဲွ) 

(ေုိင်း/ခတာင်) 
ေုိင်း/ခတာင် ၀.၃၇ ၁၅ ၃၀၆ ၁:၂၀ 

၃ အလက(ခဲွ)  

(ဥဿာ) 
နန်းခတာ် ာ ၀.၈၅ ၁၁ ၃၅၅ ၁:၃၂ 

၄ အလက(ခဲွ)  

(ခြာင်ခတာ်ဦး) ေုိင်းခတာင် ၀.၂၁ ၁၇ ၆၄၈ ၁:၃၈ 

၅ အလက(ခဲွ) 

လိပ်မပာကန် လိပ်မပာကန် ၀.၁၉ ၁၂ ၁၇၇ ၁:၁၅ 

၆ အလက(ခဲွ)  

(စိန်ထွန်း) 
စိန်ထွန်း ၀.၀၁ ၁၀ ၂၀၄ ၁:၂၀ 



 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၇ အလက(ခဲွ) 

(ဘု င့်ခနာင်) 
ဟံသာဝတီ ၀.၇၄ ၁၂ ၂၉၇ ၁:၂၅ 

၈ အလက(ခဲွ) 

မြို့တွင်းကကီး 
မြို့တွင်းကကီး ၂.၈၅ ၁၃ ၃၉၅ ၁:၃၀ 

၉ အလက(ခဲွ) 

(ဥဿာ-၂) 
 ပ်ကွက်ကကီး ၀.၂၂ ၁၀ ၂၅၂ ၁:၂၅ 

၁၀ အလက(ခဲွ) 

(ဗဟုိ ်စည်) 
နန်းခတာ် ာ ၁.၃၂ ၁၂ ၃၃၀ ၁:၂၈ 

၁၁ အလက(ခဲွ) 

( ွာသစ်) 
 ွာသစ် ၀.၁၈ ၁၃ ၄၄၅ ၁:၃၄ 

၁၂ အလက(ခဲွ) 

(ဟသသာကုန်း) 
ဟသသာကုန်း ၀.၆၁ ၁၅ ၂၄၂ ၁:၁၆ 

၁၃ အလက(ခဲွ) 

(ဥဿာ-၄) 
ခကျာက်တိုင်ကန် ၁.၃၀ ၁၂ ၃၈၁ ၁:၃၂ 

၁၄ အလက(ခဲွ) 

(ခြှော်ကန်) 
 ှေင်ခစာပု ၀.၇၉ ၁၄ ၂၀၁ ၁:၁၄ 

၁၅ အလက(ခဲွ) 

(ဥဿာ-၃) 
 ပ်ကွက်ကကီး ၀.၉၂ ၁၁ ၃၃၅ ၁:၃၀ 

၁၆ အလက(ခဲွ) 

(ြွန်စံမပ) 
ဟသသာကုန်း ၃.၅၀ ၁၀ ၃၁၂ ၁:၃၁ 

၁၇ အလက(ခဲွ) 
(ခအာတခကာခလာက) 

ဘု ားသံုးဆူ ၁.၂၉ ၁၁ ၃၉၀ ၁:၃၅ 

၁၈ အလက(ခဲွ) 

(ဘု ားကခလး) 
ဘု ားကခလး ၂.၃၀ ၈ ၄၈၉ ၁:၆၁ 

၁၉ အလက(ခဲွ)  

(အုိးဘုိ) 
အုိးဘုိ ၀.၃၉ ၁၃ ၃၂၃ ၁:၂၅ 

၂၀ အလက(ခဲွ) (အုိးဘုိ) အုိးဘုိ ၀.၃၉ ၁၃ ၃၂၃ ၁:၂၅ 

၂၁ အလက(ခဲွ) (ကံဘ့ဲ) ဝြ်းဘဲအင်း ၂.၂၁ ၁၁ ၂၅၉ ၁:၂၄ 

၂၂ အလက(ခဲွ) 

(တပ်ကခလး) 
တပ်ကခလး ၁.၄၁ ၁၄ ၄၂၂ ၁:၃၀ 

၂၃ အလက(ခဲွ) 

(အင်းတခကာ်-စက်) 
အင်းတခကာ် ၁.၅၂ ၁၂ ၃၆၆ ၁:၃၁ 



 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၂၄ အလက(ခဲွ) 

(ပျဉ်ပံု ွာသစ်) 
ပျဉ်ပုံ ွာသစ် ၀.၈၅ ၁၃ ၅၄၇ ၁:၄၂ 

၂၅ အလက(ခဲွ) 

(ခ ွှေတန်) 
ခ ွှေတန် ၀.၉၉ ၁၃ ၃၇၄ ၁:၂၉ 

၂၆ အလက(ခဲွ) (အဝုိင်း) အဝုိင်း ၁.၀၁ ၁၁ ၄၀၂ ၁:၃၇ 

၂၇ အလက(ခဲွ)  

(သ က်ကုန်း-က င်) 
သ က်ကုန်း ၁.၃၄ ၁၇ ၆၅၁ ၁:၃၈ 

၂၈ အလက(ခဲွ)  

(ကလိ) 
ကလိ ၁.၆၂ ၁၂ ၃၃၆ ၁:၂၈ 

၂၉ အလက(ခဲွ) 

(ဆယ်ြိုင်ကုန်း) 
ဆယ်ြိုင်ကုန်း ၂.၄၀ ၁၁ ၁၉၈ ၁:၁၈ 

၃၀ အလက(ခဲွ) 

(ကင်းခချာင်း) 
ကင်းခချာင်း ၂.၈၂ ၁၁ ၄၅၂ ၁:၄၁ 

၃၁ အလက(ခဲွ) 

(ကုန်းသံဒင်း) 
အင်းတခကာ် ၀.၃၅ ၁၀ ၁၆၇ ၁:၁၇ 

၃၂ အလက(ခဲွ) 

(ကျို က်ခဒးယံု) 
ကျို က်ခဒးယံု ၂.၅၁ ၁၀ ၃၀၃ ၁:၃၀ 

၃၃ အလက(ခဲွ) 

(သြန်းကုန်း) 
ဘု ားကခလး ၀.၃၅ ၁၀ ၂၂၈ ၁:၂၃ 

၃၄ အလက(ခဲွ) 

(ခကွ့တန်း ှေည်) ခကွ့တန်း ှေည် ၀.၄၂ ၁၀ ၁၃၅ ၁:၁၄ 

၃၅ အလက(ခဲွ) 

(ခအာက်စီတးီ/ ) ခအာက်စီတီး ၀.၂၉ ၁၁ ၁၄၆ ၁:၁၃ 

၃၆ အလက(ခဲွ) 

( ှေြ်း ွာကကီး) 
 ှေြ်း ွာကကီး ၀.၂၁ ၁၄ ၅၅၄ ၁:၄၀ 

၃၇ အလက(ခဲွ) 

(ခအာက်/ခနာက်) 
ခအာက်/ခနာက် ၀.၄၂ ၈ ၉၆ ၁:၁၂ 

၃၈ အလက(ခဲွ) 

စာသူငယ် 
အင်းတခကာ် ၁.၂၅ ၁၀ ၂၄၆ ၁:၂၅ 

၃၉ အလက(ခဲွ) 

(သူခားကုန်း) 
သူခားကုန်း ၀.၉၄ ၁၀ ၃၀၆ ၁:၃၁ 



 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၄၀ အလက(ခဲွ) 

ခအာက်ကြ္ဘော 
ခအာက်ကြ္ဘော ၁.၂၀ ၁၀ ၂၁၆ ၁:၂၂ 

၄၁ အလက(ခဲွ)  

သံစို့ပင် 
သံစို့ပင် ၁.၄၈ ၁၂ ၂၅၇ ၁:၂၁ 

၄၂ အလက(ခဲွ) 

 ပျဉ်းြငူ 
ပျဉ်းြငူ ၀.၇၀ ၁၀ ၁၅၈ ၁:၁၆ 

၄၃ အလက(ခဲွ) 

ကွြ်ခပါင် 
ကွြ်ခပါင် ၁.၃၇ ၁၁ ၁၈၆ ၁:၁၇ 

၄၄ အလက(ခဲွ)  

ခကာ့ ချဲ 
ခကာ့ချဲ ၀.၈၅ ၁၀ ၁၅၆ ၁:၁၆ 

၄၅ အလက(ခဲွ) 

လက်ပံဝင်း 
လက်ပံဝင်း ၁.၃၁ ၉ ၂၂၆ ၁:၂၅ 

၄၆ အလက(ခဲွ) 

ြေင်း(က) 
ကလျာဏီ ၂.၁၇ ၁၁ ၃၈၃ ၁:၃၅ 

၄၇ အလက(ခဲွ) 

ဘု င့်ခနာင် 

(ြေင်း) 

ကလျာဏီ ၀.၁၈၃ ၁၁ ၄၁၄ ၁:၃၈ 

၄၈ အလက(ခဲွ) 

ခ ွှေြင်းေံ 
ဘု ားကကီး-၃ ၂.၄၁ ၁၄ ၄၇၁ ၁:၃၄ 

၄၉ အလက(ခဲွ) 

ခဝါလြ်း 
ဘု ားကကီး-၂ ၀.၈၇ ၁၂ ၄၅၈ ၁:၃၈ 

၅၀ အလက(ခဲွ) 

ဝေသခဘာ် 
သ က်ကုန်း ၄.၉၂ ၁၁ ၃၉၆ ၁:၃၆ 

၅၁ အလက(ခဲွ) 

တြာပင် 
တြာပင် ၁.၇၂ ၁၀ ၁၆၆ ၁:၁၇ 

၅၂ အလက(ခဲွ) ထံုးကကီး ထံုးကကီး ၀.၄၁ ၁၂ ၂၇၉ ၁:၂၃ 

၅၃ အလက(ခဲွ)  

ြဲခုန် 
ြဲခုန် ၀.၄၇ ၁၂ ၃၁၀ ၁:၂၆ 

၅၄ အလက(ခဲွ) 

 ဝါးပိုင် 
ဝါးပိုင် ၁.၂၃ ၉ ၁၉၇ ၁:၂၂ 

၅၅ အလက(ခဲွ)  

ချင်စု 
ချင်စု ၁.၀၀ ၁၀ ၁၉၉ ၁:၂၀ 



 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 
တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၅၆ အလက(ခဲွ) 

အဆိပ်ခတာင် 
အဆိပ်ခတာင် ၀.၆၉ ၁၂ ၄၀၈ ၁:၃၄ 

၅၇ အလက(ခဲွ) 

နိုင်သာယာ 
နိုင်သာယာ ၂.၄၃ ၁၁ ၃၅၇ ၁:၃၂ 

၅၈ အလက(ခဲွ) 

ကြ်းနီ 
ကြ်းနီ ၀.၂၅ ၈ ၂၄၀ ၁:၃၀ 

၅၉ အလက(ခဲွ) 

ကူခတာင် 
ကူခတာင် ၄.၈၅ ၉ ၁၇၀ ၁:၁၉ 

၆၀ အလက(ခဲွ) ြုက္ကလ ြုက္ကလ ၀.၃၄ ၁၄ ၃၅၀ ၁:၂၅ 

၆၁ အလက(ခဲွ) 

ခကျာက်လံုးကကီး 
ခကျာက်လံုးကကီး ၀.၉၁ ၁၀ ၁၄၈ ၁:၁၅ 

၆၂ အလက(ခဲွ) 

တိက်ုကကီး တိက်ုကကီး ၁.၃၈ ၁၀ ၃၁၂ ၁:၃၁ 

၆၃ အလက(ခဲွ) 

နတ်စက် 
နတ်စက် ၁.၄၅ ၈ ၁၅၁ ၁:၁၉ 

၆၄ အလက(ခဲွ) 

အလုိင်နီ 
အလုိင်နီ ၁.၁ ၈ ၁၃၆ ၁:၁၇ 

မြို့နယ်ချုပ်  
၇၇.၂၂

၃ 
၇၂၃ ၁၉၄၄၈ ၁:၂၇ 

 (၅) ြူလတန်းလွေန်ဒကျာင်းြျား 

စဉ် မြို့နယ်/ မြို့ 
ဒကျာင်း 

အဒရအတွေက် 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်းသား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့ ်

ဒကျာင်းသား 

 အချ ို း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၁၁၄ ၈၇၈ ၁၇၈၂၁ ၁:၂၀ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၁၄ ၈၇၈ ၁၇၈၂၁ ၁:၂၀ 

 



 

(၆) အြကဒကျာင်းြျား 

စဉ် 
ဒကျာင်း 

အဒရအတွေက် 

ဆရာ/ ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်းသား/ 

သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့ ်ဒကျာင်းသား 

အချ ို း 

၁ ၅ ၂၁ ၄၂၁ ၁:၂၀ 

(ဂ) ြူလတန်းကကို ဒကျာင်း 

စဉ် ဒကျာင်းအြည် တည်ဒနရာ 
ဆရာ/ 

ဆရာြဦးဒရ 

ဒကျာင်းသား/ 

သူဦးဒရ 
အချ ို း 

၁ အထက-၄၊ ပဲခူး ေိုင်းခမြာက် ၂ ၄၇ ၁:၂၄ 

၂ အထက-၅၊ ပဲခူး (၄) ပ်ကွက် ၁ ၃၈ ၁:၃၈ 

၃ အထက-၆၊ ပဲခူး (၄) ပ်ကွက် ၁ - - 

၄ အထက-၇၊ ပဲခူး ခ ွှေသာခလျာင်း ၂ ၅၀ ၁:၂၅ 

၅ အထက-၈၊ ပဲခူး ရံုးကကီး ၁ ၁၁ ၁:၁၁ 

၆ 
အထက-

ဘု ားကကီး 
ဘု ားကကီး ၅ ၇၀ ၁:၁၄ 

၇ 
အထက-

ထန်းခတာကကီး 
ထန်းခတာကကီး ၁ - - 

၈ အထက-ဥက္ကံ ဥက္ကံ ၁ ၂၇ ၁:၂၇ 

၉ 
အထက-

ခောင်းတူ 
ခောင်းတူ ၁ ၂၈ ၁:၂၈ 

၁၀ 
အလက(ခဲွ) 

ဝြ်းဘဲအငး် 
ဝြ်းဘဲအငး် ၂ ၃၀ ၁:၁၅ 

၁၁ 
အလက(ခဲွ) 

ခကွ့တန်း ှေည် 
ခကွ့တန်း ှေည် ၁ ၁၁ ၁:၁၁ 

၁၂ 
အလက(ခဲွ) 

စိန်ထွန်း 
စိန်ထွန်း ၁ - - 

၁၃ အလက(ခဲွ) အိုးဘုိ အိုးဘုိ ၁ ၁၃ ၁:၁၃ 

၁၄ ြူလွန် - စုိင်တီ စုိင်တီ ၁ ၃၁ ၁:၃၁ 

၁၅ ြူလွန် - ြုခ် ှေစ်ဝ ြုခ် ှေစ်ဝ ၁ ၁၂ ၁:၁၂ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၂၂ ၃၆၈ ၁:၁၇ 



 

(ဃ) ဘုန်းဒတာ်ကကီးသင် ပညာဒရးဒကျာင်း 

စဉ် ဒကျာင်းအြည် တည်ဒနရာ 
ဆရာ/ 
ဆရာြ 
ဦးဒရ 

ဒကျာင်းသား/ 
သူဦးဒရ 

အချ ို း 

၁ ြေသလာ ာြ နန်းခတာ် ာ ၁၁၂ ၃၃၅၆ ၁:၃၀ 

၂ ြဟာပဒုြ ကလျာဏီ ၁၉ ၆၈၅ ၁:၃၆ 

၃ ခ ကးနီကန်(အုပ်) ကလျာဏီ ၁၅ ၅၄၇ ၁:၃၆ 

၄ ခ ကးနီကန်( ကပ်) ကလျာဏီ ၉ ၃၅၆ ၁:၄၀ 

၅ အခသာက ေိုင်းေနိင်ုးခမြာက်ပုိင်း ၁၆ ၅၁၅ ၁:၃၂ 

၆ ြဟာေုဏိကာ အင်းတခကာ် ၁၅ ၆၂၆ ၁:၄၂ 

၇ စစ်ကိုင်း အင်းတခကာ် ၈ ၃၀၈ ၁:၃၉ 

၈ ခအာင်ခစတီ ခကျာက်တွင်းကုန်း ၁၃ ၂၂၁ ၁:၁၇ 

၉ ခ ွှေခတာင် ေိုင်းေနိင်ုးခမြာက်ပုိင်း ၁၂ ၃၆၁ ၁:၃၀ 

၁၀ နန်းဦးခ ွှေခစတီ  ပ်ကွက်ကကီး(၈) ၁၀ ၃၅၂ ၁:၃၅ 

၁၁ ဓြ္မ တနာ ခောင်းတူ ၁၅ ၂၈၉ ၁:၁၉ 

၁၂ ခအာင်မပည်သာ ြေင်း ၁၂ ၃၅၁ ၁:၂၉ 

၁၃ ခ ွှေခကျာင်းကုန်း ြေင်း ၇ ၁၆၉ ၁:၂၄ 

၁၄ ဒက္ခိဏ ာြ ဘု ားကကီး ၁၉ ၄၈၀ ၁:၂၅ 

၁၅ ခအးခစတီ ဘု ားကခလး ၈ ၂၄၉ ၁:၃၁ 

၁၆ ပန်းခခံကနု်း ပန်းခခံကုန်း ၅ ၁၃၄ ၁:၂၇ 

၁၇ ခဝဠုဝန် ခကျာက်တန်း ၁၈ ၃၀၃ ၁:၁၇ 

၁၈ ြဏိ ာြ ဝြ်းဘဲအင်း ၄ ၁၂၀ ၁:၃၀ 

၁၉ ခအာင်ခဗာဓိပင် ခဒးစွန်ပါ ၇ ၁၂၃ ၁:၁၈ 

၂၀ ငါးကကီးအင်း ထုံးကကီး ၄ ၅၉ ၁:၁၅ 

၂၁ သုိက်ကနု်း ဥဿာမြို့သစ် ၄ ၄၅ ၁:၁၁ 

၂၂ ခပါ်ခတာ်ြူ နန်းခတာ် ာမြို့သစ် ၁၇ ၄၁၂ ၁:၂၄ 

၂၃  တနာခအာင် ေိုင်းေနိင်ုးခမြာက်ပုိင်း ၆ ၁၆၂ ၁:၂၇ 

၂၄ သီ ိခေယျာ ေိုင်းေနိင်ုးခတာင်ပုိင်း ၈ ၃၁၂ ၁:၃၉ 

၂၅ နန်းဦးပုည ှေင် ဆင်မြူကွင်း ၈ ၃၂၈ ၁:၄၁ 

၂၆ ြဟာခဗာဓိ အကျွတ်အလွတ် ၈ ၁၂၁ ၁:၁၅ 

၂၇ 
သဒ္ဒြ္မေုဏ် ည် 

(သီလ ှေင်) 
ခညာင်အင်း 

၁၀ ၃၁၆ ၁:၃၂ 

၂၈ ခအာင်သိဒ္ဓိ ခအာင်သိဒ္ဓိ ၉ ၁၈၉ ၁:၂၁ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၃၉၈ ၁၁၄၈၉ ၁:၂၉ 

 



 

(င) ဒကျာင်းဒနအရွယ် ကဒလးြျား ဒကျာင်းအပ်နှံြှု 

စဉ ် မြို့နယ်/ မြို့ 
(၅)နှစ်ပပည့်ကဒလး ဒကျာင်းအပ်နှြံှု ဒကျာင်း 

အပ်နှြံှု % ကျား ြ ဒပါင်း ကျား ြ  ဒပါင်း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၃၆၆၄ ၃၅၄၉ ၇၂၁၃ ၃၆၆၃ ၃၅၄၈ ၇၂၁၁ ၉၉.၉၇% 

၂ ဘု ားကကီးမြို့ ၁၃၁ ၁၅၁ ၂၈၂ ၁၃၁ ၁၅၀ ၂၈၁ ၉၉.၆၅% 

၃ အင်းတခကာမ်ြို့ ၂၂၂ ၂၃၄ ၄၅၆ ၂၂၂ ၂၃၃ ၄၅၅ ၉၉.၇၈% 

မြို့နယ်ချုပ် ၄၀၁၇ ၃၉၃၄ ၇၉၅၁ ၄၀၁၆ ၃၉၃၁ ၇၉၄၇ ၉၉.၉၅% 

  (စ) တက္ကသုိလ်ဝင်တန်း ဒအာင်ပြင်ြှု 

စ

ဉ် 
မြို့နယ် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနှစ် 

စာရင်းရိှ ဒပဖဆုိ 

ဒအာ

င ်

ပြင် 

% 
စာရင်

းရိှ 
ဒပဖဆုိ 

ဒအာ

င ်

ပြင် 

% 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၈၅၃၆ ၈၀၄၀ ၂၆၆၉ ၃၃.၂၀ ၈၃၀၆ ၇၇၁၁ ၂၄၈၄ ၃၂.၂၁ 

မြို့နယ်ချုပ် ၈၅၃၆ ၈၀၄၀ ၂၆၆၉ ၃၃.၂၀ ၈၃၀၆ ၇၇၁၁ ၂၄၈၄ ၃၂.၂၁ 

 (ဆ) စာတတ်ဒပြာက်ြှုရာခိင်ုနှုန်း  

စဉ် မြို့နယ်/ မြို့ 
မြို့နယ် 

လူဦးဒရ 

(၁၅)နှစ် 

အထက် 

လဦူးဒရ 

စာတတ် 

ဒပြာက်ဦးဒရ 

စာတတ် 

ဒပြာက်ြှုနှုန်း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၃၉၆၄၂၂ ၃၉၅၄၆၇ ၃၉၄၇၀၆ ၉၉.၈၁% 

၂ ဘု ားကကီး ၁၉၅၈၂ ၁၂၂၃၀ ၁၁၆၃၀ ၉၅.၀၉ % 

၃ အင်းတခကာ် ၂၆၀၁၈ ၂၄၄၆၁ ၂၃၈၆၁ ၉၇.၅၅% 

မြို့နယ်ချုပ် ၄၄၂၀၂၂ ၄၃၂၁၅၈ ၄၃၀၁၉၇ ၉၉.၅၅% 

 



 

(ေ) သင်ကကားြှု၊ သင်ယူြှု၊ အဒထာက်အကူပပု စာသင်ခန်းြျား 

           ဖွေင့်လှစ်နိုင်ြှုအဒပခအဒန 

  (၁) အထက ဒကျာင်းြျား 

စဉ် မြို့နယ်/  မြို့ 

အထက်တန်းဒကျာင်း 

စာ
ရင

်းရ
ှိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

ဒပ
ါင်

း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၂၀ ၇ ၁၂ ၁ - ၂၀ 

၂ ဘု ားကကီး ၁ ၁ - - - ၁ 

၃ အင်းတခကာ် ၁ ၁ - - - ၁ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၂ ၉ ၁၂ ၁ - ၂၂ 

(၂) အလက ဒကျာင်းြျား 

စဉ် မြို့နယ်/  မြို့ 

အလယ်တန်းဒကျာင်း 

စာ
ရင

်းရ
ှ ိ

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

ဒပ
ါင်

း 
၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၂၅ - ၉ ၁၆ - ၂၅ 

၂ ဘု ားကကီး ၁ - ၁ - - - 

၃ အင်းတခကာ် - - - - - - 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၆ -    ၁၀ ၁၆ - ၂၅ 

(၃) အြက ဒကျာင်းြျား 

စဉ် မြို့နယ်/  မြို့ 

ြူလတန်းဒကျာင်း 

စာ
ရင

်းရ
ှ ိ

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

ဒပ
ါင်

း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၁၈၂ - - ၅၅ ၁၂၇ ၁၈၂ 

၂ ဘု ားကကီး ၃ - - - ၃ - 

၃ အင်းတခကာ် - - - - - - 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၈၅ - - ၅၅ ၁၃၀ ၁၈၂ 



 

(စျ) စာကကည့်တိုက်ြျား ဖွေင့်လှစ်နိုင်ြှု 

စ

ဉ် 

မြို့နယ်/  

 မြို့ 

အုပ်ချုပ် 

ဒရး 
ပညာဒရး 

ပပန် 

ဆက် 

ဘုန်ကကီး 

ဒကျာင်း 
အပခား ဒပါင်း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် - ၁၃ - - - ၁၃ 

၂ ဘုရားကကီး ၄ ၂ - ၁ - ၇ 

၃ အင်းတဒကာ် ၁ ၃ - - - ၄ 

မြို့နယ်ချုပ် ၅ ၁၈ - ၁ - ၂၄ 

ကျန်းြာဒရးကဏ္ဍ 

၄ ၂။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ကျန်းြာခ းကဏ္ဍဆိုင် ာ အချက်အလက်ြျားြှော 

ခအာက်ပါအတိုင်းမြစ်ပါသည်- 

 (က) ဒဆးရုံြျား 

စဉ် ဒဆးရံုအြည် တည်ဒနရာ အစိးုရ/ပုဂ္ဂလိက 
ကုတင် 

အဒရအတွေက် 

၁ ပဲခူးအခထွခထွခ ာေါကု 

ခဆးရံုကကီး 

ရံုးကကီး ပ်ကွက် အစိးု  ၅၀၀ 

၂ ခောင်းတူတုိက်နယ် ခောင်းတူခကျး ွာ အစိးု  ၂၅ 

၃ ထန်းခတာကကီးတုိက်နယ် ထန်းခတာကကီးခကျး ွာ အစိးု  ၂၅ 

၄ ဘု ားကကီးတုိက်နယ် ဘု ားကကီးခကျး ွာ အစိးု  ၂၅ 

၅ ဘု ားကခလးတုိက်နယ် ဘု ားကခလး အစိးု  ၂၅ 

၆ ေျ ို းသိန်း ဘု ားလြ်း၊ ပဲခူးမြို့ ပုေ္ဂလိက ၂၅ 

၇ မြင်းကျား  ှေင်ခစာပု ပ်ကွက်၊ပဲခူး ပုေ္ဂလိက ၁၆ 

၈ သြာဓိ ကြ်းနားလြ်း၊ ပဲခူး ပုေ္ဂလိက ၁၆ 

၉ ခအာင် 
ကျွန်းသာယာ ပ်ကွက်၊ 

ပဲခူးမြို့ 
ပုေ္ဂလိက ၁၆ 

၁၀ စွယ်ခတာ် 
ဗုိလ်ချုပ်ခအာင်ဆန်းလြ်း

၊ ပဲခူး 
ပုေ္ဂလိက ၁၆ 

မြို့နယ်ချုပ် 
 ၅/၅ ၆၈၉ 



 

(ခ) ဒဆးဒပးခန်းြျား 

စဉ် 
ဒဆးဒပးခန်း 

အဒရအတွေက် 
တည်ဒနရာ 

 အစိးုရ/  

ပုဂ္ဂလိက 

ကုသသည့် 

ဒရာဂါအြျ ို းအစား 

၁ ငှက်ဖျားဒရာဂါ 

တုိက်ဖျက်ဒရး 

ရှင်ဒစာပု 

ရပ်ကွေက် 

အစိးုရ ငှက်ဖျားဒရာဂါ 

၂ ဒဆးဒပးခန်း(၁၃၂) - ပုဂ္ဂလိက အဒထွေဒထွေ 

မြို့နယ်ချုပ်   ၁/၁၃၂  

(ဂ) ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန/ဌာနခွေဲ 

စဉ် ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာနအြည် တည်ဒနရာ 

၁ ပဲခူးဒေသန္တရ ရုးံကကီးရပ်ကွေက် 

၂ ဥဿာမြို့သစ်ဒေသန္တရ ဥဿာမြို့သစ် 

 တိုက်နယ်ကျန်းြာဒရးဌာန  

၁ ဘုရားကကီး ဘုရားကကီးဒကျးရွာ 

၂ ထန်းဒတာကကီး ထန်းဒတာကကီးဒကျးရွာ 

၃ ဒဇာငး်တူ ဒဇာငး်တူဒကျးရွာ 

 ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာန  

၁ ဇီးဒတာ ဇီးဒတာဒကျးရွာ 

၂ ပျဉပံု်ကကီး ပျဉပံု်ကကီးဒကျးရွာ 

၃ အင်းတဒကာ် အင်းတဒကာ်ဒကျးရွာ 

၄ ဒကျာက်တန်း ဒကျာက်တန်းဒကျးရွာ 

၅ ဒစျးဒညာင်ပင် ဒစျးဒညာင်ပင်ဒကျးရွာ 

၆ ထုံးကကီး ထုံးကကီးဒကျးရွာ 

၇ ထားဝယ်အင်း ထားဝယ်အင်းဒကျးရွာ 

 ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာနခွေဲ  

၁ ြကျးီခုံ ြကျးီခုံဒကျးရွာ 



 

စဉ် ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာနအြည် တည်ဒနရာ 

၂ ဝက်ကျ ဝက်ကျဒကျးရွာ 

၃ ကကက်လည်ဇစ် ကကက်လည်ဇစ်ဒကျးရွာ 

၄ လက်ပံ လက်ပံဒကျးရွာ 

၅ သံစို့ပင် သံစို့ပင်ဒကျးရွာ 

၆ ဒအာက်ကြ္ဘာ ဒအာက်ကြ္ဘာဒကျးရွာ 

၇ ဒလှာက်ား ဒလှာက်ားဒကျးရွာ 

၈ ဒဘာနတ်ကကီး ဒဘာနတ်ကကီးဒကျးရွာ 

၉ အဝုိငး် အဝုိငး်ဒကျးရွာ 

၁၀ ြယင်း ြယင်းဒကျးရွာ 

၁၁ ရှြ်းရွာကကီး ရှြ်းရွာကကီးဒကျးရွာ 

၁၂ ဒရွှေတန် ဒရွှေတန်ဒကျးရွာ 

၁၃ ကူဒတာင် ကူဒတာင်ဒကျးရွာ 

၁၄ ကြ်းပြင့် ကြ်းပြင့်ဒကျးရွာ 

၁၅ တြာပင် တြာပင်ဒကျးရွာ 

၁၆ အဆိပ်ဒတာင် အဆိပ်ဒတာင်ဒကျးရွာ 

၁၇ ဝြ်းဘဲအင်း ဝြ်းဘဲအင်းဒကျးရွာ 

၁၈ ဘုရားကဒလး ဘုရားကဒလးဒကျးရွာ 

၁၉ သြန်းကုန်း သြန်းကုန်းဒကျးရွာ 

၂၀ ဒပါက်ဒတာ ဒပါက်ဒတာဒကျးရွာ 

၂၁ ဆယ်ြိုင်ကုနး် ဒတာင်ကကီးကွေဲဒကျးရွာ 

၂၂ ခြိတ် ခြိတ်ဒကျးရွာ 



 

စဉ် ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာနအြည် တည်ဒနရာ 

၂၃ သာယာကုန်း သာယာကုန်းဒကျးရွာ 

၂၄ ရာဘာခခံ ရာဘာခခံဒကျးရွာ 

၂၅ ပျဉး်ြငူ ပျဉး်ြငူဒကျးရွာ 

၂၆ တာဝ တာဝဒကျးရွာ 

၂၇ ကွေြ်ဒပါင် ကွေြ်ဒပါင်ဒကျးရွာ 

၂၈ သာယာဒအး သာယာဒအးဒကျးရွာ 

၂၉ ဒညာင်အင်း ဒညာင်အင်းဒကျးရွာ 

၃၀ စိငု်တီ စိငု်တီ 

၃၁ ကြာနတ် ကြာနတ်ဒကျးရွာ 

၃၂ စီတီး စီတီးဒကျးရွာ 

၃၃ ဒတာင်သူစု ဒတာင်သူစဒုကျးရွာ 

၃၄ ဘုရားသံုးဆူ ဘုရားသံုးဆူဒကျးရွာ 

၃၅ ကင်းပုိင်ကျုံ ကင်းပုိင်ကျုံဒကျးရွာ 

၃၆ ကင်ပွေန်းချုံ ကင်ပွေန်းချုံဒကျးရွာ 

၃၇ ရှြ်းကုန်း ရှြ်းကုန်းဒကျးရွာ 

၃၈ ချြ်းသာကုန်း ချြ်းသာကုန်းဒကျးရွာ 

၃၉ ကျ ို က်ဒေးယုံ ကျ ို က်ဒေးယုဒံကျးရွာ 

၄၀ ကင်းဒချာင်း ကင်းဒချာင်းဒကျးရွာ 

၄၁ အုတ်ဖုိ အုတ်ဖုိဒကျးရွာ 



 

စဉ် ဒကျးလက်ကျန်းြာဒရးဌာနအြည် တည်ဒနရာ 

၄၂ ဒကကးနီကန် ဒကကးနီကန်ဒကျးရွာ 

(ဃ) ကျန်းြာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်ြှု 

စဉ ်
မြို့နယ်/  

မြို့ 
လူဦးဒရ 

ဆရာဝန်ြှ   
ကျန်းြာဒရး 

ဒစာင့်ဒရှာက်ြှုနှုန်း 

  သူနာပပုြှ 
ကျန်းြာဒရး 

ဒစာင့်ဒရာက်ြှုနှုန်း 

လက်ဒထာက် 
ကျန်းြာဒရးြှူးြှ 
ကျန်းြာဒရးဒစာင့် 

ဒရှာက်ြှုနှုန်း 

ဆရာ၀န် 
ဦးဒရ 

ဆရာ၀န်နှင့် 
လူဦးဒရ အချ ို း 

သူနာ 
ပပု 

ဦးဒရ 

သူနာပပုနှင့် 
လူဦးဒရ 
အချ ို း 

လ/ထ 
ကျန်းြာ 
ဒရးြှူး 
ဦးဒရ 

လ/ထ 
ကျန်းြာဒရး

ြှူးနှင့် 
လူဦးဒရ 
အချ ို း 

၁ ပဲခူး ၃၉၆၄၂၂ ၆ ၁:၇၃၆၇၀ - - ၈ ၁:၅၅၂၅၃ 

၂ ဘုရားကကီး ၁၉၅၈၂ ၁ ၁:၁၉၅၈၂ - - - - 

၃ အငး်တဒကာ် ၂၆၀၁၈ ၅ ၁:၅၂၀၄ - - ၁ ၁:၂၆၀၁၈ 

မြို့နယ်ချုပ် ၄၄၂၀၂၂ ၁၂ ၁:၃၆၈၃၅ - - ၉ ၁:၄၉၁၁၃ 

(င) ဒေသတွေင်း အြျားဆုံး ပဖစ်တတ်ဒသာ ဒရာဂါြျား 

စ
ဉ် 

မြို့နယ်/  
မြို့ 

ဒရာဂါအြျ ို းအစား 

ငှက်ဖျား ဝြ်းဒလျှာ တီဘီ ဝြ်းကုိက် 
အသညး် 
ဒရာင် 

ပဖစ် ဒသ ပဖစ် ဒသ ပဖစ် ဒသ ပဖစ် ဒသ ပဖစ် ဒသ 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၄ ၁ ၁၁၁၄ - ၉၆၂ ၁ ၉၃ - - - 

၂ ဘုရားကကီး - - - - ၃၃ - ၁၀ - - - 

၃ အင်းတဒကာ် - - ၁၂၅ - ၁၀၅ - ၆၅ - - - 

မြို့နယ်ချုပ် ၄ ၁ ၁၂၃၉ - ၁၁၀၀ ၁ ၁၆၈ - - - 

(စ ) HIV/AIDS  -ဒရာဂါ ပဖစ်ပွေား/ ဒသဆုံးဦးဒရ 

စဉ ် မြို့နယ် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ပဖစ် ဒသ ပဖစ် ဒသ 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၇၆၁ ၃၄ ၆၆၁ ၅၈ 

မြို့နယ်ချုပ် ၇၆၁ ၃၄ ၆၆၁ ၅၈ 



 

(ဆ) ကျန်းြာဒရးဆုိင်ရာ အညွှန်းကိန်းြျား 

စဉ် မြို့နယ်/  မြို့ 
ြိခင် 

ဦးဒရ 

 ကဒလး 

ဦးဒရ 

လ(ူ၁၀၀၀)လျှင် 

ဒြ
ွေးန

ှုန်း
 

 ြိခ
င်ဒ

သ
နှုန

း် 

ဒြ
ွေက

င်း
စ 

က
ဒလ

းဒ
သ

နှုန
း် 

ကို
ယ

်ဝန
်ပျ

က
်နှုန

်း 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၆၉၃၈ ၆၆၁၀ ၁၆.၃ ၀.၉ ၆.၉ ၃.၇ 

၂ ဘု ားကကီး ၃၅၂ ၃ ၂၀.၃၉ - ၈.၂၅ ၄.၃၃ 

၃ အင်းတခကာ် ၆၃၆ ၆၁၅ ၁၀.၆၅ - ၂.၄၂ ၀.၇၂ 

မြို့နယ်ချုပ် 
၇၉၂၆ 

၇၂၂၈ ၄၇.၃

၄ 
၀.၉ 

၁၇.၅၇ 
၈.၇၅ 

လူြှုဒရးအသင်းအဖွေဲ့ြျား 

၄၃။ ပဲခူးမြို့နယ် ှေိ လူြှုခ းအသင်းအြဲွ့ြျားဆိုင် ာ အချက်အလက်ြျားြှော 

ခအာက်ပါအတိုင်း မြစ်ပါသည် - 

 (က) INGO   

စဉ် INGO အြည် 
ရံုး/ ရုးံခွေဲ 

တည်ဒနရာ 

ဒဆာငရ်ွက်သည့် 

လုပင်န်း 

၁ PSI/ MSI ကျွန်းသာယာ 

ရုးံကကီး 

TB/HIVတိုက်ြျက်ခ း 

HIV တိုက်ြျက်ခ း 

မြို့နယ်ချုပ် - - - 

  

 



 

(ခ) NGO (ဦးခ ) 

စဉ ် မြို ့နယ်/  မြို ့ 

အ
ြျ

ိုးသ
ြီး

 

ဒရ
းရ

ာ 

ြိခ
င်/

က
ဒလ

း 

အ
သ

င်း
 

စစ
်ြှုထ

ြ်း
 

ဒဟ
ာင်

း 

ကက
က်

ဒပ
ခန

 ီ

အ
ရန

်ြီး
သ
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၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၉၀၀ ၈၀၀ ၁၇၁၈ ၆၉ ၈၇၃ 

၂ ဘု ားကကးီ ၇၀ ၃၅ ၄၈ ၅ ၁၅ 

၃ အင်းတခကာ် ၈၄ ၄၂ ၅၂ ၅ ၂၀ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၀၅၄ ၈၇၇ ၁၈၁၈ ၇၉ ၉၀၈ 

(ေ) အသငး်အဖွေဲ့ြျား 

စဉ် အသငး်အဖွေဲ့အြည် 
ရံုး/ ရံုးခွေဲ 

တည်ဒနရာ 

ြှတ်ပံု 

တင် 

အြှတ ်

ဒဆာင်ရွက်သည့်  

လုပ်ငန်း 

၁ လွင်ခြာင်ခဒး ှေင်း ဘု ားကကီးမြို့ ၀၀၁ နာခ းကူညီြှု 

၂ သခမပကုန်းဘုိးဘွား ိပ်သာ 

ထိန်းသိြ်းခစာင့်ခ ှောက်ခ း 

ြေင်း ၀၀၂ ထိန်းသိြ်း 

ခစာင့်ခ ှောက် 

၃ သေင်ပန်းခိုင်ြိသားစု မြို့တွင်းကကီး ၀၀၃ နာခ းကူညီြှု 

၄ နိဗဒ္ဓပုညကိ ိယ ဥဿာ(၇) ၀၀၄ ။ 

၅ မြတ်ခြတ္တာ(ေခ ့ဟုြ်း) 

ကခလးသူငယ်ခစာင့်ခ ှောက် 

ခ း ိပ်ခြုံ 

ဥဿာ(၄) ၀၀၅ ကခလးသူငယ် 

ခစာင့်ခ ှောက်ခ း 



 

စဉ် အသငး်အဖွေဲ့အြည် 
ရံုး/ ရံုးခွေဲ 

တည်ဒနရာ 

ြှတ်ပံု 

တင် 

အြှတ ်

ဒဆာင်ရွက်သည့်  

လုပ်ငန်း 

၆  ကည်လင်နှေလုံးသား 

(အခြဲ့) 

အဝိုင်း ခကျး ွာ 

အုပ်စု 

၀၀၆ နာခ းကူညီြှု 

၇ ပဲခူး-ဥဿာခေါက်သီး 

ရိုက်ကငွ်း 

ဥဿာ(၃) ၀၀၇ ခေါက်သီးရိုက် 

အားကစားအဆင့် 

အတန်းတုိးတက်ခစခ း 

၈ ပ ဟိတခစတနာ ှေင် ခဘာနတ်ကကီး 

ခကျး ွာအုပ်စု 

၀၀၈ နာခ းကူညီြှု 

၉ ပဲခူးမြို့နယ်ဧည့် ိပ်သာြျား 

အသင်း 

ဥဿာ(၇) ၀၀၉ လူြှုခ းကူညီြှု 

၁၀ ခ ွှေဘုံသာလူြှုကယ် 

ဆယ်ခ း အသင်း 

ပျဉပ်ုံကကီး 

ခကျး ွာ 

၀၁၁ လူြှုခ းကူညီြှု 

၁၁ ခစတနာြွန်လူြှုကညီူခ း 

အသင်း 

ဥဿာ(၁) ၀၁၂ လူြှုခ းကူညီြှု 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

အားကစားနှင့် ဒဖျာ်ဒပဖဒရးလုပ်ငန်းြျား 

၄၄။ ပဲခူးမြို့နယ် ှေိ အားကစားနှေင့ခ်ြျာခ်မြခ း လုပ်ငန်းြျား ဆုိင် ာ 

အချက်အလကြ်ျားြှော ခအာက်ပါအတုိင်း မြစပ်ါသည်- 

စဉ် 

မြို့နယ်/  

မြို့ 

 

အားကစားကွေင်း ဒဖျာ်ဒပဖဒရး 
ခဘ
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ုံး 
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၁ 
ပဲခူး 

မြို့နယ် 

ြီတာ 

(၄၀၀) 

ကငွ်း 

- - - - ၁   - 

၂ ဘု ားကကီး - - - - - - - - - 

၃ အင်းတခကာ် - - - - - - - - - 

မြို့နယ်ချုပ် ၁ - - - - ၁ - - - 

 

 

 

 



 

အခန်း(၈) 

ဘာသာဒရးဆုိင်ရာအချကအ်လက်ြျား 

ဗုေ္ဓဘာသာဆုိင်ရာ အဒဆာကအ်ဦြျားနှင့် သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား 

၄၅။ ပဲခူးမြို့နယ် ှေိဗုဒ္ဓဘာသာဆုိင် ာအခဆာက်အဦြျားနှေင့် သာသနာ 

ဝင်ပုေ္ဂိုလ်ြျားဆုိင် ာ အချကအ်လက်ြျားအား  ခအာကပ်ါအတုိင်း ခြာမ်ပ 

အပ်ပါသည် - 

(က) သာသနိကအဒဆာကအ်ဦြျား 

စဉ် 
မြို့နယ်/  

မြို့ 
ဘုရား ဒစတီ ပုထုိး 

ဘုန်းကကးီ 

ဒကျာင်း 

သီလရှင်

ဒကျာင်း 
ဓြ္မာရံု 

၁ ပဲခးူမြို့နယ် ၈ ၁၇ - ၅၅၈ ၁၀၅ ၆ 

၂ ဘု ားကကီး ၁ ၁၂ - ၁၆ ၁ ၁၁ 

၃ အင်းတခကာ် ၁ ၃၉ ၇ ၄၆ - ၃ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၀ ၆၈ ၇ ၆၂၀ ၁၀၆ ၂၀ 

(ခ) ရဟန်းသံဃာနှင့်သီလရှင်ြျား  

စဉ် မြို့နယ်/  မြို့ ရဟန်း သာြဒဏ သီလရှင် 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၆၀၁၂ ၄၀၁၇ ၁၆၉၇ 

၂ ဘု ားကကးီ ၈၁ ၆၂ ၁၂ 

၃ အင်းတခကာ် ၃၈၉ ၁၃၃ - 

မြို့နယ်ချုပ် ၆၄၈၂ ၄၂၁၂ ၁၇၀၉ 

 



 

(ဂ) ထင်ရှားသည့်ဘုရား၊ ဒစတီနှင့်ပုထုိးြျား 

စဉ် 
မြို့နယ်/  

မြို့ 
ဘုရား၊ဒစတီ ၊ပုထိုးအြည် တည်ဒနရာ 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ဒရွှေဒြာ်ဒဓာဘုရား မြို့တွေင်းကကီးရပ်ကွေက် 

၂ ။ ဟသသာကုန်းဘရုား ဗိုလ်ကုန်းရပ်ကွေက် 

၃ ။ ဒရွှေသာဒလျာင်းဘုရား ြဇင်းရပ်ကွေက် 

၄ ။ ပြသာဒလျာင်းဘရုား ြဇင်းရပ်ကွေက် 

၅ ပဲခူးမြို့နယ် စိန်သာဒလျာင်းဘုရား ကတွေင်းခခံဒကျးရွာ 

၆ ။ ြဟာဒစတီဘုရား ြဇင်းရပ်ကွေက် 

၇ ။ ကုိးသိန်းကုိးသန်းဘုရား ဥဿာ(၁)ရပ်ကွေက် 

၈ ။ အကျွေတ်အလွေတ်ဒစတီ ဥဿာ(၁)ရပ်ကွေက် 

၉ ။ ဒရွှေဒအာင်ဒရွးဘုရား နန်းဒတာ်ရာရပ်ကွေက် 

၁၀ ။ ကျို က်ပွေန်ဘုရား ဥဿာ(၆)ရပ်ကွေက် 

၁၁ ။ ဒရွှေဂူကကီးဘုရား(ဗုေ္ဓဂါယာ) ဥဿာ(၈)ရပ်ကွေက် 

၁၂ ။ ဒေးစွေန်ပါဘုရား ဝြ်းဘအဲင်းဒကျးရွာ 

၁၃ 
ဘ ုားကကီး 

သြုိင်းဝင်ြဟာဝိဇယရံသီ 

ဒစတီဒတာ်ပြတက်ကီး 

ဘရုားလြ်းအြှတ် 

(၃) ရပ်ကွေက် 

၁၄ 
အင်းတခကာ် 

ဆံဒတာ်ရှင်ကျ ို က်သီရိဓြ္မသုိက်

ဘရုား 
အြှတ်(၁)ရပ်ကွေက် 

 ။ အဘယြုနိဘုရား အြှတ်(၂)ရပ်ကွေက် 

မြို့နယ်ချုပ်   

 



 

(ဃ) ထင်ရှားသည့်ဘုန်းဒတာ်ကကီးဒကျာင်းြျား 

စဉ ်
မြို့နယ်/  

မြို့ 

ဘုန်းကကီးဒကျာင်း 

အြည် 
ဆရာဒတာ်ဘွေဲ့ အြည် တည်ဒနရာ 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ဥဿာသီ ိ ခဒါက်တာဘဒ္ဒန္တသူ ိယ နန်းခတာ် ာ 

၂ ။ ပန်းလှိုင် ဘဒ္ဒန္တ ာေိန္ဒ ပန်းလှိုင် 

၃ ။ မြို့ြ ဘဒ္ဒန္တေန္တြာ ခညာင်/ခမြာက် 

၄ ။ ဉာဏဗလ ဘဒ္ဒန္တကဝိန္ဒာစာ  နန်းခတာ် ာ 

၅ ။ စိန်ပန်း ဘဒ္ဒန္တတိခလာက နန်းခတာ် ာ 

၆ ။ သာသနာ့ခဝကတိက ဘဒ္ဒန္တသုေန မြို့တွင်းကကီး 

၇ ။ ကသစ်ဝိုင်ဓြ္မ ိပ်သာ ဘဒ္ဒန္တကဉ္ဇနသာ  မြို့တွင်းကကီး 

၈ ။ ဓြ္မာလကသာ  ဘဒ္ဒန္တသိဟနာဒါလကသာ မြို့တွင်းကကီး 

၉ ။ ခ ွှေဟသသာခတာ  ဘဒ္ဒန္တဓြ္မာစာ  ဗိုလ်ကနု်း 

၁၀ ။ ချြ်းခမြ့ခေယျာ ဘဒ္ဒန္တဥက္ကံသာလကသာ  ေုိင်း/ခမြာက ်

၁၁ ။ ခ ွှေခတာင် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တြ ေုိင်း/ခတာင် 

၁၂ ။ ခ ွှေေူခလးြဟာပဒုြ ဘဒ္ဒန္တေန္ဓသာ  ကလျာဏီ 

၁၃ ။ ြဟာခဗာဓိ ဘဒ္ဒန္တ ဒေီစာ ဿိဝသ ဥဿာ(၁) 

၁၄ ။ သာြခဏခကျာ် ဘဒ္ဒန္တဝိစက္ခဏာဘိဝံသ ဥဿာ(၆) 

၁၅ ။ ခ ကးနီကန်တိုက် ကပ် ဘဒ္ဒန္တကဏု္ဍလ ြေင်း 

၁ ဘု ားကကီး အလံမပဘုန်းကကီးခကျာင်း ဦးက္ကုန္ဒဝံသ အြှေတ်(၃) 

၂ ။ ဒက္ခိဏာ ာြ ဦးပညာဘာသ အြှေတ်(၃) 

၁ အင်းတခကာ် စစ်ကိုင်းဘုန်းခတာ် 

ကကီးခကျာင်း 

- အြှေတ်(၄) 

၂ ။ ြဟာေုဏိကာ ာြ - ။ 

၃ ။ ခ ွှေြင်းဝန် - အြှေတ်(၆) 

မြို့နယ်ချုပ်    



 

အပခားဘာသာဒရးအဒဆာကအ်ဦြျား 

၄၆။ ပဲခူးမြို့နယ် ှေိ အမခားဘာသာခ းအခဆာက်အဦြျားနှေင့်ဆုိင်ခသာ 

အချက်အလကြ်ျားအား  ခအာက်ပါအတုိင်းခြာ်မပအပ်ပါသည်- 

စဉ် 
မြို့နယ်/  

မြို့ 

ခရစ်ယာန် အစ္စလာြ် 
ဟိန္နူ  

ဘုရားဒကျာင်း 

တရုတ်   

ဘုရားဒကျာင်း 

မြို့ 
ဒကျး 

လက် 
မြို့ 

ဒကျး 

လက် 
မြို့ 

ဒကျး 

လက် 
မြို့ 

ဒကျး 

လက် 

၁ ပဲခူးမြို့နယ် ၁၉ - ၁၁ - ၂၉ - ၈ - 

၂ ဘ ုားကကီး - - ၂ - - - - - 

၃ အင်းတခကာ် ၁ - ၁ - - - - - 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၀ - ၁၄ - ၂၉ - ၈ - 

 

သြုိင်း၀င်ထင်ရှားဒသာ အဒဆာက်အဦနှင့်ဒနရာြျား 

၄ ၇။ ပဲခူးမြို့နယ် ှေိခသာ သြုိင်း၀င်ထင် ှေားခသာ အခဆာက်အဦနှေင့် ခန ာ 

ြျားြှော  ခအာက်ပါအတုိင်း မြစ်ပါသည် - 

 

စဉ် မြို့နယ် 
သြုိင်းဝင် 

အဒဆာက်ဦ 
တည်ဒနရာ 

ယဉ်ဒကျးြှု 

ဇုန်အြည် 

တည် 

ဒနရာ 

၁ ပဲခူး 

 

ကခြ္ဘောေသာဒီ 

နန်းခတာ် 

နန်းခတာ် ာ 

 ပ်ကွက် 

ပဲခူးယဉ်ခကျးြှု 

ေုန် 

 

 



 

       အခန်း(၉) 

ဒေသဖွေံ့မဖိုးဒရးဆုိင်ရာ အချကအ်လက်ြျား 

ဒေသဖွေံ့မဖိုးဒရးလုပ်ငန်းြျား ဒဆာင်ရွက်နိငု်ြှု အဒပခအဒန 

၄၈။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ခဒသြွံ့မြိုးခ းလုပ်ငန်းြျား ခဆာင် ွက်ြှု အခမခ 

အခနြှော ခအာက်ပါအတုိင်းမြစ်ပါသည်- 

(က) ဒကျးလကဒ်ေသဖွေံ့မဖိုးတိုးတက်ဒရးဦးစီးဌာနြှ   

ဒဆာငရ်ွကသ်ည့်   လုပ်ငန်းြျား 

(၁) မြို့- ဒကျးလက၊် ဒကျးရွာချင်းဆကလ်ြ်းြျား 

စဉ
် 

လ
ြ်း

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

အ
ရှည

် (
ြိုင်

-ဖ
ာလ

ုံ) 

အြျ ို းအစား 

ကတ္တရာ 
ဒကျာက် 

ဒချာ 
ဒပြသား ဂဝံ ကွေန်ကရစ် 

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ဖ

ာလ
ုံ 

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ဖ

ာလ
ုံ 

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ဖ

ာလ
ုံ 

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ဖ

ာလ
ုံ 

အ
ဒရ

အ
တ

ွေက
် 

ြိုင်
/ဖ

ာလ
ုံ 

၁ ၂ 
၃/၅.၅ 

 ၄၁
    ၁ 

၂/
၁.

၄၂
၁ 

၁ 

၁/
၄.

၁၂
 

  

  (၂) တံတားြျား 

စဉ် တံတားအြည် 
အရှည် 

(ဒပ) 
အြျ ို းအစား 

ဒဆာက်လုပ်ြှုပုံစံ ကုန်ကျ 

ဒငွေ(ကျပ်

သိန်း) 
အသစ် ပပငထ်ိန်း 

 ကြာနတ်လြ်း 

ခပါ် ှေိBox Culvert 

(2)စင်း 

၁၂'-၀" Box Culvert အသစ် - ၁၂ သန်း 

မြို့နယ်ချုပ် - - - - - 



 

  (၃) ဒသာကသံု်းဒရရရှိဒရးလုပ်ငန်း 

စဉ် 
လုပ်ငန်း 

တည်ဒနရာ 

အြျ ို းအစားနှင့်အတိုင်းအတာ 
အကျ ို းပပု 

အိြ်ဒပခ 
ဒရ 

ကန် 

ဒရ 

တွေင်း 

အဝီစိ 

တွေင်း 

လျှို  

ပိတ် 

ပြစ်ဒရ 

တင် 

၁ ပုေဘံို - - ၁ - - ၁၃၀ 

၂ ကျုံပကန် - - ၁ - - ၁၁၅ 

၃ ကျ ို က်ခဒးယျုံ - - ၁ - - ၂၈၄ 

၄ ထန်းခတာကကီး - - ၁ - - ၅၈၂ 

၅ ပျဉပ်ုံကကီး 
( ဲခဘာ်ခဟာင်းခကျး ွာ) 

- - ၁ - - ၁၈၆ 

မြို့နယ်ချုပ် - - ၅ - - ၁၂၉၇ 

  (၄) လျှပ်စစြီ်းလင်းဒရးလုပ်ငန်း 

စဉ် 
လုပ်ငန်း 

တည်ဒနရာ 

ဒဆာင်ရွက်သည့်နည်းလြ်း 

အကျ ို းပပု 

အိြ်ဒပခ 
ြဟာ 

ဓါတ် 

အား 

ြီး 

စက် 

ဒန 

ဒရာင် 

ပခည် 

ဒလ ဒရအား ဇီဝ 

 နတ်စက်   SHS    ၁၆၉ 

မြို့နယ်ချုပ် - - SHS - - - ၁၆၉ 

  (၅) ပြစြ်ိးဒရာင်ဒကျးရွာ စီြံကိနး်လုပ်ငန်း 

စဉ် ဒကျးရွာအြည် အိြ်ဒပခ အိြ်ဒထာင်စု 
ခွေင့်ပပုဒငွေ 

ကျပ်(သန်း) 

၁ ခလးအိြ်စု ၁၀၃ ၁၀၃ ၁၀ သန်း 

၂ ဝံကိုက်လျှ ို  ၁၅၃ ၁၅၃ ၁၀ သန်း 

၃ ြုတ် ှေစ်ဝ ၁၁၂ ၁၁၂ ၁၀ သန်း 

၄ ြကု္ကလ ၅၂၄ ၅၂၄ ၁၀ သန်း 

၅ ဘူးလယ်အင်း ၅၀ ၃၆ ၁၀ သန်း 

၆ ဝက်ကုန်း ၁၀၅ ၁၀၀ ၁၀ သန်း 

၇ ခမြာက်စု ၁၄၃ ၁၄၃ ၁၀ သန်း 



 

စဉ် ဒကျးရွာအြည် အိြ်ဒပခ အိြ်ဒထာင်စု 
ခွေင့်ပပုဒငွေ 

ကျပ်(သန်း) 

၈ အုိးဘို ၄၂၈ ၄၂၈ ၁၀ သန်း 

၉ ခ ွှေပန်း ၅၃ ၅၃ ၁၀ သန်း 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၆၇၁ ၁၆၅၂ ၉၀ သန်း 

(၆) ဒကျးလကအ်ိြ်ရာဖွေံ့မဖိုးဒရးလုပ်ငန်း 

ြရိှပါ။ 

 (၇) ဒကျးလကအ်ိြ်သာလုပ်ငန်း 

ြရိှပါ။ 

(ခ) အစိုးရနှင့ပ်ပည်သူ ဒဆာင်ရွက်သည့် ဒေသဖွေံ့မဖိုးဒရး 

  လုပ်ငန်းြျား  

စဉ် 
လပ်ုငန်း 

အြည် 

အရွယ် 

အစား / 

အရှည် 

ကုန်ကျဒငွေ 

မပီးစီးရက် 
အစုိးရ 

ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

၁ စာ ကည့်တုိက် 

မပုမပင်မခင်း 

လပ်ုငန်း 

 ၁၂ ၁၀ ၂၂  

မြို့နယ်ချုပ်  ၁၂ ၁၀ ၂၂  

 

မြို့ပပစြီံကိန်း (Town Plan)နှစ်(၃၀)အတွေက် ဒပြအသုးံချြှုဆုိင်ရာ 

လျာထားချက် 

၄၉။ မြို့ပပစြီံကိန်း (Town Plan)နှစ်(၃၀)အတွေက် ဒပြအသံုးချြှု 

ဆုိင်ရာ လျာထားချက် ြရှိပါ။ 



 

အခန်း(၁၀) 

အဒထွေဒထွေ 

၅၀။ အပခားတင်ပပလုိဒသာအချကြ်ျား 

နိဂံုး 

၅၁။ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ခဒသဆုိင် ာအချကအ်လက်ြျားကုိ ာာနဆုိင် ာ 

ြျားြှေ ခပးပို့ခသာ  အချကအ်လက်ြျား၊ ခဒသဆုိင် ာ အချကအ်လက် 

စာခစာင်ြျား၊ ြှေတ်တြ်းြျားအခပါ်တွင ် အခမခခံလျက် အကျဉ်းချုံးမပုစု 

ထားမခင်းမြစ်ပါသည်။ ခဒသဆုိင် ာ အချကအ်လက်ြျားအား ြှေတ်တြ်း 

တင် စုစည်းတငမ်ပမခင်းအားမြင့် မြို့နယ်တစ်ခုလုံး၏ အချက်အလကန်ှေင့် 

ြွံ့မြိုးတုိးတက်ြှုအခမခအခနြျားကုိ ခလ့လာသိ ှေိနိုင်မပီး  

မြို့နယ်ြွံ့မြိုးတိုး တက်ခ း လုပ်ငန်းြျားကုိ အခထာက်အကူမပုြည် 

မြစပ်ါခ ကာင်း တင်မပ အပ်ပါသည်။ 

 

 

 

      မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ခ းြှေူး 

          မြို့နယ်အခထွခထွအုပ်ချုပ်ခ းဦးစီးာာန 

ပဲခူးမြို့နယ် 

 

 က်စဲွ၊ ၂၀၂၀ မပည့်နှေစ်၊ စက်တင်ဘာလ       က် 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


