
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြို့နယ်အထထွေထထွေအုပခ်ျုပ်ထေးဦးစီးဌာန 

ဧောဝတတီိုင်းထေသကြီး 

လပွေတ္တာခရိုင် 

 

 

 

 

 

 

ထြာ်လမြို င်ြျွန်းမြို့နယ် 

ထေသဆိုငေ်ာအချြ်အလြ်ြျား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

မာတိကာ 

 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မှ ထ ိ

   မပံု   

 အခန်း(၁) 

နိဒါန်းနှင့် ဒသသမိငု်း 

 

 

 

၁ နိဒါန်း ၁  

၂  ဒသသမိင်ုးအကျဉ်း ၂ ၄ 

 အခန်း(၂) 

ပထဝီဝင်အ နအထား 

 

 

 

၃ တည် နရာနှင့်အကျယ်အဝန်း ၄  

၄ နယ်နိမိတ် ၄  

၅   မမျက်နှာသွင် ပင်  ၅  

၆  ရဆင်း ၅  

၇ ပင်လယ် ရမျက်နှာ ပင်အ မင့် ၅  

 အခန်း(၃) 

ရာသီဥတုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

 

 

 

၈ ရာသီဥတု ၅  

၉ သဘာဝ ပါက်ပင် ၆  

၁၀  တာရိင်ုးတိရစ္ဆာနမ်ျား ၆  

၁၁ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ရှိအ  ခအ န ၆  

၁၂ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးလုပ်ငန်းများ ၆  

၁၃ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်ကျ ရာက်မှု ၆  

 အခန်း(၄) 

လူဦး ရဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၁၄  နထိုင်သည့်လူမျ ို းများ ၇  

၁၅ အိမ ်  ခ ၊ အိမ ်ထာင်စုနှင့်လူဦး ရ 

( က ) အိမ ် ခ/အိမ ်ထာင်စု 

(  ခ  ) လူဦး ရ 

၇  

၁၆ လူဦး ရတိုးနှုန်းနှင့်ကျား/မ အချ ို း 

( က ) လူဦး ရတိုးနှုန်းနှင့် ကျား/မ အချ ို း 

၈  

 



 
 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မှ ထ ိ

(  ခ )  မွးဖွား၊  သဆုံး၊   ပာင်းဝင်၊  ပာင်းထွက်လူဦး ရ 

၁၇ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ ၈  

၁၈ နိုင်ငံ ခားသားများ နထိုင်မှု ၈  

 အခန်း(၅) 

အုပခ်ျုပ် ရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၁၉ အုပခ်ျုပ် ရးနယ ် မဖဲွ့စည်းမှု ၉  

၂၀  ရွေး ကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ 

(က) မမို့နယ် ကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဖွဲ့ဝင်စာရင်း 

( ခ ) ဆန္ဒမဲ ပးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦး ရ 

( ဂ ) နိုင်ငံ ရးပါတီများ 

(ဃ)  ရွေးချယ်ခံရ သာလွှတ ်တာ်ကုိယ်စားလှယ်များ 

 

၉ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

 

 အခန်း(၆) 

စီးပွား ရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၂၁ စီးပွား ရးဆိုင်ရာခခုံငံုသံုးသပ်ချက် ၁၁  

၂၂   မအသုံးချမှု ၁၁  

၂၃ ဆည ် မာင်းတာတမံများနှင့်ဆည ်ရ သာက်ဧရိယာ 

(က) ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးဆညမ်ျား 

( ခ )  မစ် ရတင်စီမံကိန်းများ 

( ဂ ) တာတမံများ/ ရထိန်းတံခါးများ 

 

၁၂ 

၁၂ 

၁၂ 

 

၂၄ စိုက်ပျ ို း ရးလုပ်ငန်း 

(က) အဓိကသီးနှံ(၁၀)မျ ို းစိက်ုပျ ို းထုတ်လုပ်မှု 

( ခ )  နှစ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပျ ို းမှုအ  ခအ န 

( ဂ ) အ ခား စျးကွက်ဝင်သီးနှံများစိုက်ပျ ို းထုတ်လုပ် မှု 

(ဃ) လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာသံုးစွဲမှုအ   ခအ န 

( င )  လယ်ယာသံုးထယ်၊ ထွန်နှင့် ကျွဲ၊ နွား ကာင် ရ 

( စ )  ဒသတွင်းဆန်ဖလူုံမှုရာခိင်ုနှုန်း 

(ဆ)   ဒသတွင်းဆီဖလူုံမှုရာခိင်ုနှုန်း 

 

၁၂ 

၁၃ 

၁၄ 

၁၄ 

၁၄ 

၁၄ 

၁၅ 

 

၁၃ 

 

 

 

 

၁၅ 

၂၅  မွး မူ ရးလုပ်ငန်း 

(က)  မွး မူ ရးဇုန်များ 

( ခ ) မမို့နယ် မွး မူ ရး( ကာင် ရ) 

( ဂ ) မမို့နယ်အသားထုတ်လုပ်မှု(ပိဿာ) 

 

၁၅ 

၁၅ 

၁၆ 

 



 
 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မှ ထ ိ

(ဃ) ကကက်/ဘဲ/ငံုးဥထုတ်လုပ်မှု 

( င ) နို့ထွက်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်မှု 

( စ ) မမို့နယ်ငါး၊ ပုဇနွ်  မွး မူမှုအ  ခအ န 

(ဆ)  ရချ ို ၊  ရငန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု 

၁၆ 

၁၆ 

၁၆ 

၁၆ 

၂၆ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း 

(က) စက်မှုဇုန်များ 

( ခ ) မမို့နယ်ရှိစက်ရုမံျား 

( ဂ ) မမို့နယ်ရှိအလုပ်ရုမံျား 

(ဃ) အိမတ်ွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ 

 

၁၆ 

၁၇ 

၁၇ 

၁၇ 

 

 

 

 

 

၂၇ သစ် တာလုပ်ငန်း ဆာင်ရွေက်မှုအ  ခအ န 

(က) သစ် တာများ 

( ခ ) စီးပွား ဖစ် သစ် တာစိုက်ခင်း 

( ဂ) သစ်ထုတ်လုပမ်ှု 

(ဃ) သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများ 

 

၁၇ 

၁၇ 

၁၈ 

၁၈ 

 

 

 

၂၈ တွင်းထွက်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်း 

(က) ဓာတ်သတ္တုတူး ဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

(ခ)  ကျာက်မျက်တူး ဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

 

၁၈ 

၁၈ 

 

၂၉ စွမး်အင်နှင့်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ 

(က) ဓာတ်ဆီ/ဒီဇယ်အ ရာင်းဆိုင်များ 

( ခ ) သဘာဝဓါတ် ငွ့အ ရာင်းဆိုင်များ 

 

၁၉ 

၁၉ 

 

၃၀ ပို့ ဆာင် ရးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးလုပ်ငန်း 

(က)  လ ကကာင်းလမ်း 

( ခ)  ရ ကကာင်းလမ်း 

( ဂ) ရထားလမ်းနှင့်ဘူတာရုံများ 

(ဃ) ကားဂိတ်များ 

 

၁၉ 

၁၉ 

၁၉ 

၂၀ 

 

 

 

 

 

၃၁ လမ်းဦးစီးဌာနနှင့် တံတားဦးစီးဌာနများမှ  ဆာင်ရွေက်သည့် လုပ်ငန်းများ 

(က) ကားလမ်းများ 

(  ခ) မမို့နယ်ချင်းဆက်လမ်းများ 

(  ဂ) တံတားများ 

(ဃ) လမ်း၊ တံတားသံုးစက်ကိရိယာများ 

(  င) လမ်း၊ တံတားအသံုး ပုခ ကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်း 

 

၂၀ 

၂၀ 

၂၁ 

၂၁ 

၂၁ 

 

 

 

 

 



 
 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မှ ထ ိ

၃၂ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

(က) ဟုိတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တညး်ခိခုန်း 

( ခ ) ကမ်း  ခ/ အပန်း  ဖ နရာ 

 

၂၂ 

၂၂ 

 

 

၃၃ သမဝါယမအသင်းများ ၂၂  

၃၄ စီးပွား ရးဆိုင်ရာအ  ခခံအ ဆာက်အဦများ 

(က) ကုမ္ပဏီ၊ ကုန်စည်ဒုိင်၊ပွရဲုံ၊ ေးနှင့်ကုန်တိုက်များ 

( ခ ) ဘဏ်များ 

( ဂ ) စတိုးဆိုင်နှင့် အ ရာင်းဆိုင်များ 

 

၂၂ 

၂၃ 

၂၄ 

 

၂၃ 

 

၃၅  စည်ပင်သာယာ ရးလုပ်ငန်းများ 

( က )  ေးလုပ်ငန်း 

(  ခ)  သာက်သံုး ရရရိှ ရးလုပ်ငန်း 

(  ဂ ) သန့်ရှင်း ရးလုပ်ငန်း 

( ဃ ) လမ်းတံတားလုပ်ငန်း 

 

၂၄ 

၂၅ 

၂၅ 

၂၅ 

 

 

 

 

၂၆ 

၃၆ ပုနံှိပ်လုပင်န်းနင့်ှမီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

(က) ပုနံှိပ်လုပင်န်းနင့်ှ တးသံသွင်း၊ ဗွီဒီယို 

( ခ ) မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

 

၂၆ 

၂၆ 

 

၃၇  ပညတ်ွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန် ဆာင်မှုတန်ဘုိး ၂၆  

၃၈ လူတစ်ဦးချငး်ဝင် ငွ ၂၇  

၃၉ အသက် မွးဝမ်း ကကာင်းလုပ်ငန်းအလိုက်အလုပ်လုပ်သူဦး ရ ၂၇  

၄၀ အလုပ်လုပန်ိုင်သူဦး ရနှင့်အလုပ်လက်မဲ့ဦး ရ ၂၇  

 အခန်း(၇) 

လူမှု ရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၄၁ ပညာ ရးကဏ္ဍ 

(က) အဆင့် မင့်ပညာ 

( ခ) အ  ခခံပညာ 

( ဂ) မူလတန်းကကို ကျာင်း 

(ဃ) ဘုန်း တာ်ကကီးသင်ပညာ ရး ကျာင်း 

( င)  ကျာင်း နအရွေယ်က လးများ ကျာင်းအပ်နှံမှု 

( စ) တက္တသုိလ်၀င်တန်း အာင် မင်မှု 

(ဆ) စာတတ ် မာက်မှုရာခိုင်နှုန်း 

 

၂၈ 

၂၈ 

၃၂ 

၃၂ 

၃၃ 

၃၃ 

၃၃ 

 

 

၃၁ 

 

၃၃ 



 
 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မှ ထ ိ

( ဇ) သင်ကကားမှုသင်ယူမှုအ ထာက်အကူ ပုစာသင်ခန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်မှု 

( စျ) စာကကည့်တိုက်များဖွင့်လှစ်နိုင်မှု 

၃၄ 

၃၄ 

၄၂ ကျန်းမာ ရးကဏ္ဍ 

( က)  ဆးရုမံျား 

( ခ )  ဆး ပးခန်းများ 

( ဂ)  ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာန/ဌာနခွဲ 

(ဃ) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မှု 

( င)  ဒသတွင်းအများဆုံး ဖစ်တတ် သာ ရာဂါများ 

( စ) HIV/ AIDS-  ဖစ်ပွား/  သဆုံးဦး ရ 

(ဆ) ကျန်းမာ ရးဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းများ 

 

၃၅ 

၃၅ 

၃၅ 

၃၈ 

၃၈ 

၃၈ 

၃၈ 

 

 

 

၃၇ 

 

၄၃ လူမှု ရးအသင်းအဖွဲ့ များ 

(က) INGO 

( ခ) NGO(ဦး ရ)  

( ဂ) အသင်းအဖွဲ့ များ 

 

၃၉ 

၃၉ 

၃၉ 

 

 

 

၄၀ 

၄၄ အားကစားနှင့် ဖျာ်  ဖ ရးလုပ်ငန်းများ ၄၀  

 အခန်း(၈) 

ဘာသာ ရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

 

 

 

၄၅ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအ ဆာက်အဦများနှင့်သာသနာဝင် ပုဂ္ဂို လ်များ 

(က) သာသနိကအ ဆာက်အဦများ 

( ခ ) ရဟန်းသံဃာနှင့် သီလရှင်များ 

( ဂ ) ထင်ရှားသည့် ဘုရား၊  စတ၊ီ ပုထိုးများ 

(ဃ) ထင်ရှားသည့် ဘုန်း တာ်ကကီး ကျာင်းများ 

 

၄၁ 

၄၁ 

၄၁ 

၄၁ 

 

 

 

 

 

၄၆ အ ခားဘာသာ ရးအ ဆာက်အဦများ ၄၂  

၄၇ သမိင်ုးဝင်ထင်ရှား သာအ ဆာက်အဦနှင့် နရာများ ၄၂  

 အခန်း(၉) 

 ဒသဖွံ့မဖိုး ရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

 

 

 

၄၈  ဒသဖွံ့မဖိုး ရးလုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွေက်နိုင်မှုအ  ခအ န 

( က )  ကျးလက် ဒသဖွံ့ မဖိုးတိးုတက် ရးဦးစီးဌာနနှင့် 

          ကျးလက်လမ်းဦးစီးဌာန များမှ  ဆာင်ရွေက်သည့် 

         လုပ်ငန်းများ 

(  ခ ) အစုိးရနှင့် ပည်သူ  ဆာင်ရွေက်သည့်  ဒသဖံွ မ့ဖိုး ရးလုပင်န်းများ 

 

၄၂ 

 

 

၄၇ 

 

၄၆ 

၄၉ မမို့ ပစီမံကိန်း (TownPlan)နှစ် (၃၀)အတွက်   မအသံုးချမှုဆိုင်ရာလျာထားမှု ၄၇  



 
 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မှ ထ ိ

 

 အခန်း(၁၀) 

အ ထွ ထွ 

  

၅၀ အ ခားတင် ပလို သာအချက်များ ၄၇  

၅၁ နိဂုံး ၄၇  

 

 

  



 
 

မော်လမေိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ထေသဆိုင်ောအချြ်အလြ်ြျား 

အခန်း(၁) 

နိေါန်းနှင့်ထေသသြိုင်း 

နိေါန်း 

၁။ အ ထွ ထွအုပခ်ျုပ် ရးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကကီးဌာန အာက်ရှိ ဌာနတစ်ခု ဖစ်မပီး တရား 

ဥပ ဒစိုးမိးု ရးနှင့် ရပ်ရွော အးချမး်သာယာ ရး၊ နိုင်ငံရော်အစိုးေ၏ မူဝါဒများအရောင်အထည်ရော်ရေး၊ 

ရောင်းမွန်ရော အုြ်ချုြ်ရေးစနစ်ရော်ရဆာင်ရေးနှင့် ပြည်ေူဗဟုိပြု ဒသဖွံ့မဖိုး ရးလုပ်ငန်းများ 

 ဆာင်ရွေက် ရးဟူ သာ ရညမ်ှနး်ချက် တာဝန်များကုိ  အာင် မင် အာင် ဆာင်ရွေက်လျက်ရှိပါသည။် 

အ ထွ ထွ အုပခ်ျုပ် ရးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ကကသည့် အဆင့်ဆင့် သာ အရာထမး်၊ အမှုထမ်း 

များသည် ရုံးချုပ်အဆင့်မှ  အာက်  ခ ရပ်ကွက်/  ကျးရွောအုပ်စုအဆင့်အထိ အ ထွ ထွအုပ်ချုပ် ရးဦးစီး 

ဌာနရံုးအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ကကရမပီး နိုင်ငံ တာ်အုပခ်ျုပ် ရးယန္တရား  ချာ မွ့စွာလညပ်တ် 

 ရးတင်ွ ပါဝင် ဆာင်ရွေက် ခင်း၊ ဝန်ကကီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက် တာဝန်များ၊ အ ခားဝန်ကကီးဌာနမှ  ပးအပ် သာ 

တာဝန်များနှင့်  ဒသန္တရအစုိးရအဖဲွ့များမှ ပးအပ် သာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ  ကျပွန်စွာထမ်း ဆာင် 

 နကကရသည် ဖစ်ရာ  ဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်များ  ပုစုထားရိှ ခင်းသည် များစွာအ ရးပါလာပါသည်။  ဒသ 

ဆုိင်ရာအချက်အလက်များ  ပုစု ခင်း ဖင့် မိမိတ့ုိ၏ လုပ်ငန်း ဆာင်ရွေက်ရာတွင် အ ထာက်အကူ ပုသက့ဲသ့ုိ 

အကကီးအကဲများ နယ်  မသ့ုိကွင်းဆင်းရာတွင် နယ်  မ၏ အချက်အလက်များကုိ လွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်မည်  ဖစ်ပါ 

သည။်  

ထေသသြိငု်းအြျဉ်း 

၂။  အာက်ပါအတိင်ုး တင် ပအပ်ပါသည-် 

 (က) မြို့စတင်တည်ထထာင်ခခင်း 

(၁)  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့ကုိ  အထက် မန်မာ ပည်တွင် သီ ပါမင်း နန်းတက်စခရစ် 

သက္ကရာဇ် ၁၈၇၈ ခုနှစ်၊  မန်မာသက္ကရာဇ်  ၁၂၄၀   ပညန်ှစ်တွင် ကကိမ်ခုတ်၊ သစ်ခုတ်၊ 

သင်ခုတ်လာကကသူများက အုိးအိမ်တည်၍ အ  ခစုိက်ခ့ဲရာ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၉၈ ခုနှစ်၊ 

 မန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၀  ပည့် နှစ်တွင် အိမ ်နရာများ အကွက်ရုိက်ချထား ပးရန် 

အဂဂလိပ်အ ရးပုိင် မက္ကဆဲွ ဆုိသူမှ ညွှန်ကကားခ့ဲမပီး နယ်ပုိင် ဝန် ထာက် မစ္စတာဘဲလ်နှင့် 

လမ်းဗိလု်ဝန် ထာက် ဘာဘူ ပါလ်တို့ ဦး ဆာင်သည့်   မတုိင်းအဖွဲ့ က 

  မကွက်ရိုက် ပးခ့ဲ ကကာင်း၊ အဂဂလိပ်မမိ ့ုနယ်အရာရိှ မစ္စတာဂ ရး ဆိုသူမှ ဘုရား  မ 

များကုိ ဦးစွာ နရာ သတ်မှတ် ပးခဲ့မပီး၊ အိမ ်နရာများကုိ မဲစနစ် ဖင့် (၁၀)ကျပ် ပး၍ 

မဲနှိုက်ရ ကကာင်း အစဉ်ဆက် မှတ်သားရပါသည။် 

 



 
 

၂ 

 (ခ) မြို့သစ်တည်ခခင်း 

ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက် န့တွင် TOWN  ကာ်မတီမှ  မူနီစီပါယ် 

အ ဖစ်သ့ုိ   ပာင်းလဲ ပးသည့်အခါ မမို့၏ဧရိယာကုိ ၈၁၅.၂၁၂ ဧကသတ်မှတ်မပီး တာဝန်ယူ 

 ဆာင်ရွေက်လာကာ နှစ်(၂၀)ကကာသည့်အခါ လူ နထူထပ်လာ၍ မမို့၏ အ နာက်ဖက်နှင့် မမို့ 

  မာက်ဖက်တွင်   မဧရိယာ (၂၆၂.၅၄၁)ဧကကုိ တိးုချဲ့အကွက်ရိုက် ပးခဲ ့ကကာင်း ၁၉၈၉ 

ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ထပ်မံ၍ မမို့၏ အ နာက်  မာက်ဖက် မဲဇလီပုသိမစ်ု  ကျးရွောအုပစ်ုမှ 

လယ်  မ (၁၅၇.၀၅)ဧက တိးုချဲ့လျက် အိမ ် မ နရာများ အကွက်ရိုက် ချထား ပးခဲ ့ကကာင်း 

သိရှိရပါသည်။ 

 (ဂ) မြို့အြည်ြညှ့်ထခါ်ပညတ်ခခင်း 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့သည်  မန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၀  ပည့် နှစ်တွင် မမို့အမည ် ပညတ်ရန် 

လိုအပ်လာ၍ မမို့၏ မျက် မင်အ ကကာင်းချင်းရာ ထူး ခားမှုများ ဖစ်သည့်  မာ်လမမိုင်မမို့တွင် 

 ပါက် သာ  မာ်လမမိုင်ပန်းများ စိမ်းလန်း ဝဆာစွာ  နရာအနံှ ပါက် န၍လည်း ကာင်း 

 ရပတ်လည်ဝုိင်း နသည့် ကျွန်းသဖွယ် ဖစ် ပါ် န၍ လည်း ကာင်း  မာ်လမမိုင်ပန်းများ 

 ပါက ်ရာက်ရာကျွန်းကုိ အစွဲ ပု၍ အနွတ္တအမည ်  မာ်လမမိုင်ကျွန်းဟု  ခါ် ဝါ်သမုတ် 

ခဲ့ ကကာင်း၊ တစ်နညး်အား ဖင့်လည်း မမို့တည်စက မမို့ နရာသည် ရာဇူတုိင် မစ်၊ တုးံလှဲ 

 မစ်တ့ုိ၏ တွ့ဆုံရာ သန်လျှကခ်ုံပမာ ဖစ်မပီး ေစ်ပင်၊ ပန်း ပါင်းစံုတ့ုိ ဖင့် လွှမ်းခခုံအ့ံုဆုိင်းလျက် 

မှိုင်းမှိုင်းညို့ညိ ့ု ဖင့် ကကည်နူးစရာ ကာင်းမပီး၊ ဘုရား လာင်း ဥ ဒါင်းမင်းစံ ပျာ်ရာ  မာရမမိုင်နှင့် 

အလားသဏ္ဍာန်တူသည့်ကျွန်းဟုမတှ်ယူကာ မမို့အမည်ကုိ ‘ မာရမမိုင်ကျွန်း’ သ့ုိမဟုတ် 

‘ မာ်လမမိုင်ကျွန်း’ ဟု  ခါ် ဝါ် သမုတ်ခဲ့ ကကာင်း မှတ်သားရပါသည။် 

(ဃ) စတင်ဖွေဲ့စည်းသည့် ခပည်ထဲထေးဝန်ကြီးဌာန၏ အြိန့်  ထ ြညာစာြျား 

(၁) ဧောဝတတီိုင်း၊ ထခြာင်းခြခရိုင် 

 (ကက) ထြာ်လမြိုင်ြျွန်းမြို့ 

၁၂-၁၂-၇၂ ရက်စွဲပါစာအမှတ၊် ၁၀၃ / ၁၉/ စိတ်(၁) ဖင့် ထုတ် ပန်သည့် 

အမိန့်   ကကညာစာ မမို့မ ရပ်ကွက် ပါင်း (၁၂)  ရပ်ကွက်။ 

 (  ခခ ) ထြျးောွအုပစ်ုြျား 

(၁-၁) ၃၀-၁၂- ၁၉၇၂ ရက်စွဲပါစာအမှတ၊် ၃ / ၄၃ / အထ(၂)  ဖင့် 

ထုတ် ပန်သည့် အမိန့်  ကကညာစာ 

(၂-၂)  ၆ - ၉ - ၁၉၇၃ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၃ / ၄၃ / အထ(၂)  ဖင့်    

ထုတ် ပန်သည့်  အမိန့်   ကကညာစာ 

-  ကျးရွောအုပစ်ု      ၁၀၁ အုပစ်ု 

-  ကျးရွောခွဲ ပါင်း   ၅၃၇ ရွော 



 
 

၃ 

(၂) ဧောဝတတီိုင်း၊ လပွေတ္တာခရိုင် 

၂၈-၁-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါစာအမှတ၊် ၂၀၀ / ၂၃-၃၀၉/ ဦး ၁  ဖင့် ထုတ် ပန်သည့် အမိန့်  

 ကကညာစာအရဖဲွ့စည်းမှုတွင် လပွတ္တာမမို့နယ်အတွင်းရိှ    ကျးရွောအုပ်စု(၇)အုပ်စုအား 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်အတွင်းသ့ုိ ထည့်သွင်း ပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အတွက် 

 အာက်ပါအတိင်ုး တည်ရှိခဲ့ပါသည် - 

(ကက) မမို့ ၁ မမို့ 

( ခခ  ) ရပ်ကွက် ၁၃ ရပ်ကွက် 

( ဂဂ  )   ကျးရွောအုပစ်ု ၁၀၈ အုပစ်ု 

(ဃဃ)   ကျးရွော ၆၆၂ ရွော 

(၃) ထြျးောွြျား တိးုချဲ့ဖွေဲ့စည်းခခင်း 

၁-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်  ကကာ် ငာစာအမှတ်၊ (၅၉၅/၂၀၁၆)အရ  မာ်လမမိုင်ကျွန်း 

မမို့နယ်အတွင်း  ကျးရွော(၁၄)ရွော တိးုချဲ့ဖွဲ့ စည်းထားသည့်အတွက်  အာက်ပါအတိင်ုး 

တည်ရှိခဲ့ပါသည် - 

(ကက) မမို့ ၁ မမို့ 

( ခခ  ) ရပ်ကွက် ၁၃ ရပ်ကွက် 

( ဂဂ  )   ကျးရွောအုပစ်ု ၁၀၈ အုပစ်ု 

(ဃဃ)   ကျးရွော ၆၇၆ ရွော 

 (င) ရုံးြျားစတင်ဖွေင့်လှစ်ြှု 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်သည် ယခင်က ရံုး၊ ဂါတ်မရိှ သး၍ အစုိးရခန့်သူကကီးများ ဖင့် မမို့ကုိ 

ထိန်းသိမ်း၍   မာင်း မမမို့က လှမး်၍အုပခ်ျုပ်သညဟု် ဆုိပါသည။် အုပ်ချု ပ် ရးမှူးရံုး၊ 

အချု ပ်ခန်း၊ အ ခားအ ဆာက်အဦးများ  ဆာက်လုပ်မှုအား  အာက်ပါတိင်ုး ဖစ် ကကာင်း 

သိရှိရပါသည် - 

(၁) ၁၈၈၀ ခုနှစ်တွင် အချုပ်ခန်း ဆာက်လုပ ်ခင်း(၂) ၁၈၉၅ ခုနှစ်တွင် အလျား ၁၄၀၊  

အနံ ၅၀၊ ရှ ိ မမို့ပုိင်ရံုး (ယခုမမို့နယ်အ ထွ ထွအုပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာနရုံး) 

 ဆာက်လုပ ်ခင်း၊ 

(၃) TOWN  ကာ်မတီဖဲွ့စညး်၍  မူနီစီပါယ်ရုံးအား ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင်  ဆာက်လုပ ်ခင်း၊ 

(၄) ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် မမို့မ ေးကကီးအား ကွန်ကရစ်၊ သံ ဘာင်တို့ ဖင့်  ဆာက်လုပ ်ခင်း၊ 

(၅) ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် အ  ခခံပညာအထက်တန်း ကျာင်း  ပါ် ပါက်ခဲ့မပီး ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် 

အထက်တန်း ကျာင်းအားဖွင့်လှစ် ခင်း (ယခု အမှတ်(၁) အ  ခခံ ပညာအထက်တန်း 

 ကျာင်း)၊ 

(၆) ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် အမှတ်(၂) အ  ခခံပညာ အထက်တန်း ကျာင်း ဖွင့်လှစ် ခင်း၊ 



 
 

၄ 

(၇) ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်  အာက်ပါရုံးများ  ဆာက်လုပ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည် - 

(ကက) မမို့နယ်စာရင်းရုံး 

( ခခ  ) မမို့နယ်စီမံကိန်းရုံး 

( ဂဂ  )  သတင်းတပ်ဖဲွ့ရုံး 

(ဃဃ) ဆည ် မာင်းဦးစးီဌာနရုံး 

( ငင)  မမို့နယ်ပညာ ရးမှူးရုံး 

( စစ  )   မွး မူ ရးနှင့်ကုသ ရးဦးစီးဌာနရုံး 

(ဆဆ)  ကကက်  ခနီ 

 ( ဇဇ )   မွး မူ ရးနှင့် ရလုပ်ငန်းဖံွ့မဖိုး ရးဘဏ် 

(၈) ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မမို့နယ်လူဝင်မှုကကီးကကပ် ရးနှင့် အမျ ို းသားမှတ်ပုတံင် ရးဦးစးီမှူး 

ရုံးအား ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည။် 

(၉) ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မမို့နယ် ကျးလက် ဒသဖွံ့မဖိုး တုိးတက် ရးဦးစီးဌာနရံုးအားဖွင့်လှစ် 

နုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

(၁၀) ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မမို့နယ် ရွေး ကာက်ပွ ဲကာ်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုးံအား ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည။် 

အခန်း(၂) 

ပထဝီအထနအထား 

တည်ထနောအြျယ်အဝန်း 

၃။  မာ်လမမိုင်ကျွန်း မမို့နယ်သည်   မာက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၁၅ မိနစ်နှင့် ၁၆ ဒီဂရီ ၃၅ မိနစ်ကကား၊ 

အ ရှ့ လာင်ဂျတီွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၁၂ မိနစ်နှင့် ၉၅ ဒီဂရီ ၃၂မိနစ် ကကားတွင် တည်ရိှပါသည်။ အရေှ့မှ အရနာေ်ေ့ုိ 

(၂၂)မုိင်နှင့် ရောင်မှ ရပမာေ်ေ့ုိ (၃၂)မုိင် ေှည်လျားြါေည်။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း မမို့နယ်နှင့်မမို့တ့ုိ၏ ဧေိယာ 

စေုေန်းမိင်ုမာှ  အာက်ပါအတိင်ုး  ဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မေို့အေည် 
မေို့ဧရိယာ 

စတုရန်းေိင်ု 

မကျေးရာွအုပစ်ု 

ဧရိယာစတုရန်းေိုင် 

မေို့နယ်ဧရိယာ 

စတုရန်းေိင်ု 

၁  မာ်လမမိုင်ကျွန်း ၁.၉၉ ၅၄၁.၆၄ ၅၄၃.၆၃ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၁.၉၉ ၅၄၁.၆၄ ၅၄၃.၆၃ 

နယ်နြိတ ်

၄။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်၏ အ ရှ့ဘက်တွင် ဧရာဝတီတုိင်း ဒသကကီး၊ ဖျာပံုခရုိင်၊ ဘုိက လးမမိ ့ုနယ်၊ 

 တာင်ဘက်တွင် ဧရာဝတီတုိင်း ဒသကကီး၊ လပွတ္တာခရုိင်၊ လပွတ္တာမမို့နယ်နှင့် ထိစပ်လျက်ရိှပါသည်။ အ နာက် 

ဘက်တွင် ဧရာဝတီတုိင်း ဒသကကီး၊   မာင်း မခရုိင်၊ ဝါးခယ်မမမို့နယ်၊   မာက်ဘက်တွင် ဧရာဝတီတုိင်း 

 ဒသကကီး၊ ဖျာပုခံရိုင်၊ ကျ ို က်လတ်မမို့နယ်တို့နင့်ှ နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျကရ်ှိပါသည။် 



 
 

၅ 

ထခြြျြ်နှာသွေင်ခပင် 

၅။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်သည် ညီညာ ပန့် ပူး သာ   မ ပန့်လွင် ပင်  ဒသ ဖစ်မပီး၊ မမို့နယ်အတွင်း 

 မစ် ချာင်းများအနှံ့အ ပားတည်ရှိသည့်  မစ်ဝ ကျွန်း ပါ် အရပ် ဒသ ဖစ်ပါသည်။   မကသဇာ ကာင်းမွန် သာ 

နုံးတင်  မနု များရှိ သာ ကကာင့် မိးု၊  နွစပါး စိုက်ပျ ို း ခင်း ဖစ်ထွန်း သာ မမို့နယ် ဖစ်ပါသည။် 

ထေဆင်း  

၆။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်သည်  မစ် ချာင်းများ ပါများသည့်  ဒသတစ်ခု ဖစ်မပီး၊  မစ် ချာင်းများသည် 

 ရကျချနိ်တွင်   မာက်မှ တာင်သို့စးီဆင်းမပီး၊  ရတက်ချနိ်တွင်  တာင်မ ှ မာက်သ့ုိ စီးဆင်းပါသည်။ 

ထင်ရှား သာ  မစ် ချာင်းများမှာ ရာဇူတုိင် မစ်၊ တုးံလှ ဲမစ်၊  စာကဲ် မစ်၊ ကျွဲခခံ မစ်တို့ ဖစ်မပီး မမို့၏ 

ပတ်လည်တင်ွ စီးဆင်း န သာ မစ်များ ဖစ်မပီး၊ ကျွန်းအ ဖစ် တည်ရိှလျက်ရိှပါသည်။  ရအရင်းအ မစ်အများစုမှာ 

 ရချ ို  ဖစ်၍ စုိက်ပျ ို း ရ၊  သာက်သံုး ရအ ဖစ် အသံုး ပုနုိင်မပီးသ ဘဂာ၊ စက် လှများ ဖင့် သွားလာနိုင်ပါသည။် 

ပင်လယ်ထေြျြ်နှာခပင်အထြ်အခြင့် 

၇။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမိ ့ုနယ်သည် ပင်လယ် ရမျက်နှာ ပင်အထက် ပျမ်းမျှ အ မင့် (၇.၆၂၆) ပအထက်တင်ွ 

တည်ရှိပါသည။်  

အခန်း(၃) 

ောသီဥတုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် 

ောသီဥတု 

၈။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်သည် သမမျှတ သာ ရာသီဥတုရိှမပီး အ မင့်ဆုံး အပူချနိ် ၃၉.၀၀.C နှင့် 

အနိမ့်ဆုံးအပူချနိ်မာှ ၁၇.၀၀.C  ဖစ်ပါသည။် နှစ်အလိုက်  ဖစ် ပါ်ခဲ့ သာ မိးု ရချနိ်နှင့် အပူချနိ်မာှ 

 အာက် ဖာ် ပပါအတိင်ုး ဖစ်ပါသည်- 

စဉ် ခုနှစ် 

ြိးုထေချနိ် အပူချနိ် 

ြိးုောွေြ် 

စုစုထပါင်း  

ြိးုထေချနိ် 

(လြ်ြ) 

ထနွေောသီ     

( . C ) 

ထဆာင်းောသီ  

( . C ) 

အခြင့်ဆုံး အနိြ့်ဆုံး 

၁ ၂၀၁၇ ၁၁၈ ၁၀၆.၇၀ ၃၇ ၁၇ 

၂ ၂၀၁၈ ၁၀၇ ၁၀၀.၄၃ ၃၇ ၂၀ 

၃ ၂၀၁၉ ၉၃ ၁၂၅.၄၉ ၃၉ ၂၁ 

၄ ၂၀၂၀ ၈၆ ၆၈.၉၀ ၃၆ ၂၀ 



 
 

၆ 

သဘာဝထပါြ်ပင်ြျား 

၉။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်အတွင်း   ပါက် ရာက်လျက်ရိှသည့် သဘာဝ ပါက်ပင်များမှာ ဓနိ၊ လမု၊ 

ေျန၊ ဗျူးရပခရထာေ် အြင်များ ပေစ်ြါ သည်။  

ထတာရိုင်းတိေစ္ဆာန်ြျား 

၁၀။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့ နယ်အတွင်းရိှ  တာရုိင်းတိရစ္ဆာန်များမှာ  တာဝက်၊  ဆေ်၊ ရခွး၊ ရောရ ောင်၊ ရ မ၊ 

ေျ၊ံ ေွေ်စေညေ်ို့ပေစ်ြါေည။်  

သဘာဝပတ်ဝန်းြျင်လြ်ေိှအထခခထန 

၁၁။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်၏ လက်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အ  ခ အ နမာှ သစ် တာဖံုးလွှမ်းမှု 

(၈၄.၇၄%)ရိှပါသည။် ၄င်းအနက်မ ှ ကကိုးဝိုင်း သစ် တာဖံုးလွှမ်းမှုမှာ (၅.၁၉%) ဖစ်မပီး ကကိုး ပင်ကာကွယ် တာ 

ဖံုးလွှမ်းမှုမှာ (၇၉.၅၅%)ရှိပါသည။် 

သဘာဝပတ်ဝန်းြျင်ထိန်းသိြး်ထေးလုပင်န်းြျား  

၁၂။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး လုပ်ငန်းများအတွက် ကေိုးဝိုင်း 

ေစ်ရော (၁၆၁၃၂.၂၈)ဧေအား ထိန်းေိမး်လျေ်ေှိြါေည။် ေစ်ရောစိုေ်ခင်း ေည်ရထာင်နိုင်မှုမှာ လူထု 

ပေန့်ြျ ို းြင် (၆၀၀၀၀)ြင် ပေစ်ြါေည။်  

သဘာဝထဘးအန္တောယ်ြျထောြ်ြှု 

၁၃။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်ေည် ြင်လယ်နှင့် နီးစြ်ရော ရဒေအေွင်းေွင် ေည်ေှိေပေင့်   ရလရေး/ 

ရေရေးအန္တောယ ် ေျရောေ်ရလ့ေှိြါေည။် ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ပမစ်ရချာင်းများရြါများမြီး 

စိုးေိမရ်ေမှေ် (၃၉၀)စင်ေီမီောပေစ်ြါေည။် ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယအ်ေွင်း ေောဝရေးအန္တောယ ်

ေျရောေ်မှုမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်ေွင် မုနေ်ိုင်းရေး (၁၈)ကေိမ၊် ရေရေး (၁)ကေိမ၊် မီးရေး (၁၀)ကေိမ် 

ေင်ဆိုင်ကေုံရေွ့ခဲ့ေမြီး ြျေ်စီး ဆုံးေှံးမှုမှာ ရအာေ်ြါအေိင်ုးပေစ်ြါေည်- 

စဉ် အေျေ ို းအစား 
ဖြစ်ပွါး 

ကကိေ် 

မေ/မပျောက် 

ဦးမရ 

အမောက်အဦး 

ပျေက်စီးေှု 

ေံုးရံှးေှုတန်ြုိး 

(ကျေပ်ေန်း) 

၁ မုန်ေုိင်းရေး ၁၈ - ၂၂ ၈.၄၀၄ 

၂ ဆူနာမီရေး - - - - 

၃ ငလျင်ရေး - - - - 

၄ ရေရေး ၁ - ၁ ၀.၂၀၀ 

၅ မီးရေး ၁၀ ၁ ၁၁ ၄.၃၇၂ 

မပါင်း ၂၉ ၁ ၃၄ ၁၂.၉၇၆ 

 



 
 

၇ 

 

အခန်း(၄) 

လူဦးထေဆိုင်ောအချြ်အလြ်ြျား 

ထနထိုင်သည့်တိုင်းေင်းသားလူြျ ို းစုြျား  

၁၄။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်တွင်   နထုိင်ကက သာ လူမျ ို းစုများမှာ  အာက်ပါအတုိင်း  ဖစ်ပါသည်-  

စဉ် လူမျ ို း 
 နထိုင်သည့် 

လူဦး ရ 
မမို့နယ်လူဦး ရ 

မမို့နယ်လူဦး ရ၏  

ရာခိင်ုနှုန်း 

၁ ေချင် ၁၃ ၃၀၅၆၃၄ ၀.၀၀၄ 

၂ ေယား ၁  ၀.၀၀၃ 

၃ ေေင် ၃၀၁၂၉  ၉.၈၅၇ 

၄ မွန ် ၅  ၀.၀၀၁၆ 

၅ ဗမာ ၂၇၃၅၅၉  ၈၉.၅၀၅ 

၆ ေခိုင် ၇၅  ၀.၀၂၄ 

၇ ေှမး် ၅  ၀.၀၀၁၆ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၃၀၃၇၈၇  ၉၉.၃၉၆ 

အိြထ်ခခ၊ အိြ်ထထာင်စု၊ လူဦးထေ  

၁၅။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်၏  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စေ်ေင်ောလကုန်အထိ လူဦး ရမှာ  အာက်ပါ 

အတိင်ုး  ဖစ်ပါသည် - 

 (ြ) အိြထ်ခခ/အိြထ်ထာင်စု 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ အိမ ် ခ အိမ ်ထာင်စု ရပ်ကွက်  ကျးရွောအုပစ်ု  ကျးရွော 

၁ မမို့ န ၇၂၆၇ ၇၄၄၈ ၁၃ - - 

၂  ကျးလက် န ၆၅၇၄၃ ၆၆၆၇၈ - ၁၀၈ ၆၇၆ 

 မေို့နယ်ချေုပ် ၇၃၀၁၀ ၇၄၁၂၆ ၁၃ ၁၀၈ ၆၇၆ 

 (ခ) လူဦးထေ 

စဉ် 
အထ ြာင်း 

အော 

အသြ်(၁၈) နှစ်အထြ် အသြ်(၁၈) နှစ်ထအာြ် စုစုထပါင်း 

ြျား ြ ထပါင်း ြျား ြ ထပါင်း ြျား ြ ထပါင်း 

၁ မမို့ န ၁၁၈၇၄ ၁၃၆၇၀ ၂၅၅၄၄ ၃၈၁၆ ၃၇၆၇ ၇၅၈၃ ၁၅၆၉၀ ၁၇၄၃၇ ၃၃၁၂၇ 

၂  ကျးလက် န ၉၄၄၇၅ ၉၈၀၅၉ ၁၉၂၅၃၄ ၄၀၂၇၄ ၃၉၆၉၉ ၇၉၉၇၃ ၁၃၄၇၄၉ ၁၃၇၇၅၈ ၂၇၂၅၀၇ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၀၆၃၄၉ ၁၁၁၇၂၉ ၂၁၈၀၇၈ ၄၄၀၉၀ ၄၃၄၆၆ ၈၇၅၅၆ ၁၅၀၄၃၉ ၁၅၅၁၉၅ ၃၀၅၆၃၄ 



 
 

၈ 

လူဦးထေတိးုနှုန်းနှင့်ြျားြအချ ို း 

၁၆။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ လူဦး ရတုိးနှုန်းနှင့် ကျား၊ မ အချ ို းမှာ  အာက်ပါအတိင်ုး 

 ဖစ်ပါသည်- 

 (က) လူဦး ရတိုးနှုန်းနှင့်ကျားမအချ ို း 

စဉ ်
မေို ့နယ်/ 

မေို ့ 

ယခင်နှစ ်

လူဦးမရ 

ယခုနှစ် 

လူဦးမရ 

တုိးလာ 

ဦးမရ 
တုိးနှုန်း 

ကျေား/ေအချေ ို း 

ကျေား ေ အချေ ို း 

၁ ရမာ်လမမို င်ေျွန်း ၃၂၅၄၂၄ ၃၀၅၆၃၄ - - - - - 

မေို ့နယ်ချေုပ် ၃၂၅၄၂၄ ၃၀၅၆၃၄ - - - - - 

ေှတ်ချေက်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရအာေ်ေုိောလမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စေ်ေင်ောလအထိ   ယခင်နှစ်  လူဦးရေထေ်    

 ေျား (၉၉၁၀)ဦး၊  မ(၉၈၈၀)ဦး၊ ရြါင်း (၁၉၇၉၀)ဦး ရလျာ့နည်းေွားြါေည။် 

( ခ ) မေွးြွား၊မေေုံး၊မဖပာင်းဝင်၊မဖပာင်းထွက်လူဦးမရ 

စဉ် 
မေို့နယ်/ 

မေို့ 

ေူလလူ 

ဦးမရ 

မေွးြွား 

ဦးမရ 

မေေုံး 

ဦးမရ 

မဖပာင်းဝင် 

ဦးမရ 

မဖပာင်းထွက် 

ဦးမရ 

လက်ရိှ 

လူဦးမရ 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၃၂၅၄၂၄ ၁၅၃၄ ၁၁၇၈ ၁၇၄၈ ၂၁၈၉၄ ၃၀၅၆၃၄ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၃၂၅၄၂၄ ၁၅၃၄ ၁၁၇၈ ၁၇၄၈ ၂၁၈၉၄ ၃၀၅၆၃၄ 

ြုိးြွေယ်သည့်ဘာသာ 

၁၇။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်တွင်  နထိုင်ကကသူများ၏ ကုိးကွယ် သည် ့ ဘာသာအလိုက် လူဦး ရမှာ 

 အာက်ပါအတိင်ုး ဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
မြို့နယ်/ 

မြို့ 

ဗုေ္ဓ 

ဘာသာ 
ခေစ်ယာန် 

ဟိန္ဒူ 

ဘာသာ 

အစ္စလာြ် 

ဘာသာ 
နတ ် အခခား ထပါင်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၂၈၉၂၄၅ ၁၃၁၇၇ ၂၅၄ ၂၈၆၀ - ၉၈ ၃၀၅၆၃၄ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၈၉၂၄၅ ၁၃၁၇၇ ၂၅၄ ၂၈၆၀ - ၉၈ ၃၀၅၆၃၄ 

နိုင်ငံခခားသားြျားထနထိုင်ြှု 

၁၈။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အတွင်း နုိင်ငံ ခားသားများ  နထုိင်ေူဦး ရမှာ  အာက်ပါအတိင်ုး ဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မြို့နယ်/  မြို့ 
နိုင်ငံခခားသား 

လူြျ ို း 
ထနထိုင် ဦးထေ မြို့နယ်လူဦးထေ 

မြို့နယ် 

လူဦးထေ၏ောခိုင်နှုန်း 

(က) ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း တရုတ ် ၅၄၁ ၃၀၅၆၃၄ ၀.၁၇ 

( ခ)  အိန္ဒိယ ၇၅၉  ၀.၂၅ 

(ဂ)  ြါေစ္စေန် ၂၃၄  ၀.၀၇ 

(ဃ)  ေဂဂလားရဒ့ေှ် ၂၁၇  ၀.၀၇ 

(င)  အပခား ၉၆  ၀.၀၃ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၂၈၈၆  ၀.၅၉ 

 



 
 

၉ 

အခန်း(၅) 

အုပခ်ျုပ်ထေးဆိုင်ောအချြ်အလြ်ြျား 

အုပခ်ျုပ်ထေးနယ်ထခြဖွေဲ့စည်းြှု 

၁၉။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏ အုပခ်ျုပ် ရးနယ ် မ ဖွဲ့ စည်း မှုမှာ  အာက်ပါအတိင်ုး  ပေစ်ြါေည်- 

စဉ် မေို့နယ် မေို့ ရပ်ကွက် မကျေးရာွအုပစ်ု မကျေးရာွ 

၁ ၁ ၁ ၁၃ ၁၀၈ ၆၇၆ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁ ၁၃ ၁၀၈ ၆၇၆ 

 

ထေးွထြာြ်ပွေဆဲိုင်ောြိစ္စေပ်ြျား 

၂၀။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမိုနယ်၏  ရွေး ကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား  အာက်ပါအတိင်ုး  ဖာ် ပအပ်ပါ 

သည်- 

 (က) မြိ ့ုနယ်ထေွးထြာြ်ပွေဲထြာ်ြေှင်အဖွေဲ့ခွေဲ အဖွေဲဝင်စာေင်း 

စဉ် အြည် အလုပ်အကုိင် တာဝန် 

၁ ဦး မင့် ဆွ သမဝါယမဦးစီးဌာန(မငိမ်း) ဥက္ကဌ 

၂ ဦး ဌးလွင် ပညာ ရးဝန်ထမ်း(မငိမ်း) အဖွဲ့ ဝင် 

၃ ဦး မဝင်း  ထွ/ဦးစီးဝန်ထမ်း(မငိမး်) အဖွဲ့ ဝင် 

၄ ဦး အာင်ကကည် ပညာ ရးဝန်ထမ်း(မငိမ်း) အဖွဲ့ ဝင် 

၅ ဦး ကျာ် မ   မစာရင်းဝန်ထမ်း(မငိမ်း) အဖွဲ့ ဝင် 

၆ ဦးဖိးုဆယ် ပညာ ရးဝန်ထမ်း(မငိမ်း) အဖွဲ့ ဝင် 

၇ ဦးသက်နိုင် ထွး ဒုတယိမမို့နယ်အုပခ်ျုပ် ရးမှူး အဖွဲ့ ဝင် 

၈ ဦး ပည့်မဖိုး ကျာ် မမို့နယ်ဥပ ဒအရာရှိ အဖွဲ့ ဝင် 

၉  ဒါ်သီတာ အာင် ဦးစီးမှူး၊  ပန်/ဆက် အဖွဲ့ ဝင် 

၁၀ ဦးခင်ရဆွဦး ဒုမမို့နယ်ြညာရေးမှူး အေွဲ့ ဝင် 

၁၁  ဒါ်ချ ို မင်းသန်း ဦးစီးအရာရှိ၊ စာရင်းရုံး အဖွဲ့ ဝင် 

၁၂ ဦး အာင်နိုင် ဦးစီးအရာရှိ၊ လဝက အဖွဲ့ ဝင် 

၁၃  ဒါကတ်ာစန်းဝင်း  ဆးရုံအုပ်ကကီး၊ ကျန်းမာ ရး အဖွဲ့ ဝင် 

၁၄ ဦးမင်းရော် အမှုရဆာင်အောေှိ၊ စည်ြင် အဖွဲ့ ဝင် 

၁၅ ဦးရေျာ်ရေး ဦးစီးမှူး၊ စိုေ်ြျ ို းရေး အဖွဲ့ ဝင် 

၁၆ ဦးစိုးမိုးနိုင် ဦးစီးအောေှိ၊ မမို့နယ်ရော်မေှင် အေွဲ့ ခွဲ အေွင်းရေးမှူး 



 
 

၁၀ 

 ( ခ ) ေန္ဒြဲထပးပိုင်ခွေင့်ေှိသူဦးထေ 

စဉ် မြို့နယ် မြို့နယ်လူဦးထေ ြျား ေ ထပါင်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၃၀၅၆၃၄ ၁၀၂၈၆၁ ၁၀၉၆၂၇ ၂၁၂၄၈၈ 

မြို့နယ်ချုပ် ၃၀၅၆၃၄ ၁၀၂၈၆၁ ၁၀၉၆၂၇ ၂၁၂၄၈၈ 

( ဂ ) နိုင်ငံထေးပါတြီျား 

စဉ် ပါတီ ဥြ္ကဌ အတွေင်းထေးြှူး 
အေှုမောင် 

ဦးမရ 

ပါတီ 

ဝင်ဦးထေ 

၁ 
 ပည် ထာင်စုကကံ့ခိုင် ရးနှင့် 

ဖွံ့ မဖိုး ရးပါတီ 

ဦး မင့် အာင် ဦး အာင် ဇာ်လှိုင် ၁၄ ၅၄၉၅၉ 

၂ 
အမျ ို းသားဒီမိကု ရစီ 

အဖွဲ့ ချုပ် 

ဦးညွန့် ဌး ဦး အာင် ကျာ်ဦး ၉ ၁၅၀၀၀ 

၃ 
တုိင်းရင်းသားစည်းလံုး 

ညညီွတ ်ရးပါတီ 

ဦးတင် မ  ဒါ် မင့် မင့်စန်း ၈ ၂၅၇၅ 

၄ ေေင်ပြည်ေ့ူြါေီ မန်းဝင်းသိန်း မန်း ယာရှု ၈ ၅၃ 

၅ ပြည်ရထာင်စု 

ရောင်းေျ ို းရဆာင်ြါေီ 

ရဒါ်စန်းပမင့် ဦးပမင့်ေုိ ၂၀ ၅၀၀ 

၆  ပည်သ့ူပါတီ ဦးေန်းထွန်း ဦးပမင့်ေိန်း ၉ ၁၁ 

(ဃ) ထေးွချယ်ခံေထသာ လွှတ်ထတာ်ြုိယစ်ားလှယ်ြျား 

စဉ် 
လွှတ်ထတာ်ြုိယ်စား 

လှယ်အြည် 

ပါတီ/ တသီးပုဂ္ဂလ 

အြည် 

လွေတ်ထတာ် 

အြည် 

၁ ဦး ဝယံထွန်း 
အမျ ို းသားဒီမိကု ရစီ 

အဖွဲ့ ချုပ ်

တိင်ုး ဒသကကီးလွှတ် တာ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂ ဦး ကျာ် ကျာ် ။ 
တိင်ုး ဒသကကီးလွှတ် တာ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၃ ဦးဝင်း ဆွ ။  ပည်သ့ူလွတ် တာ် 

၄ ဦးကကညဝ်င်း ။ အမျ ို းသားလွှတ် တာ် 

 

 



 
 

၁၁ 

အခန်း(၆) 

စီပွေားထေးဆိုင်ောအချြ်အလြ် 

စီးပွေားထေးဆိုင်ောခခုံငံုသံုးသပ်ချြ် 

၂၁။  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်သည် ဧရာဝတီတုိင်း ဒသကကီးအတွင်း တည်ရိှမပီး စီးပွား ရးေံွ့မေိုးေုိးေေ်မှု 

ေိှရော မမို့နယ်တစ်ခု ဖစ်ပါသည်။ မမို့နယ်အတွင်းရှိ  ဒသခံ ပညသူ်လူထုသည် စိုက်ပျ ို း ရးလုပ်ငန်းကုိ 

လုပ်ကုိင် ဆာင်ရွေက်ကကပါသည။်  မာ်လမမိုင်ကျွန်းမမို့နယ်ေည် ေုန်းလမ်း ကကာင်း၊  ရလမ်း ကကာင်းများ 

ဆံုရာတွင်တည်ရိှ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကာင်းမွန် သာ မမို့နယ်တစ်ခု ဖစ်ပါသည။် ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း 

မမို့နယ်ေည့် ရေျးလေ်ရဒေမှ  အဓိကထွက်ကုန် ဆန်စပါးများေုိ ရန်ကုန်တုိင်း ဒသကကီးသ့ုိ အဓိေ 

ေင်ေွင်းေြါေည်။ 

ထခြအသုံးချြှု 

၂၂။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏   မအမျ ို းအစားအလိုက် အသုံးချထားသည့်ဧကအား  အာက်ပါအတိင်ုး 

 ဖာ် ပအပ်ပါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ် ထခြအြျ ို းအစား ဧေိယာ(ဧြ) 

၁ အသားတင်စိုြ်ပျ ို းထခြဧေိယာထပါင်း ၂၆၆၆၉၁ 

 (က)  လယ်  မဧရိယာ ၂၆၁၀၂၉ 

 ( ခ)  ယာ  မ ၈ 

 ( ဂ) ကုိင်း/ကျွန်း  မ - 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်  မ ၃၈၈၀ 

 ( င)   ဓနိ ၁၇၇၄ 

၂ လှပ်ထား  မဧရိယာ ပါင်း - 

 (က)  လယ်  မဧရိယာ - 

 ( ခ)  ယာ  မ - 

 ( ဂ) ကုိင်း/ကျွန်း  မ - 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်  မ - 

 ( င)   ဓနိ - 

၃ စားေျေ်ရပမ ၆၈၄၅ 

၄ စေ်မှုလုြ်ငန်းေံုးရပမ ၂၆၇ 

၅ မမို့ရပမ ၁၃၅၆ 

၆ ေွာရပမ ၆၈၆၀ 

၇ အပခားရပမ ၅ 

၈ ကေိုးဝိုင်း/ကေိုးပြင်ောေွယ်ရော ဧေိယာ ၁၆၁၃၃ 

၉  တာရိင်ုး - 

၁၀   မရိင်ုး - 

၁၁ စိုက်ပျ ို း ခင်းမ ပုနိငု် သာဧရိယာ ၄၉၇၆၆ 

 စုစုမပါင်း ၃၄၇၉၂၃ 



 
 

၁၂ 

 

ဆညထ်ခြာင်းတာတြံြျားနှင့် ဆညထ်ေထသာြ်ဧေိယာ 

၂၃။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်ရိှ ဆည်  မာင်းတာတမံများနှင့် ဆည် ရ သာက် ဧရိယာမာှ 

 အာက်ပါအတိင်ုး  ဖာ် ပအပ်ပါသည်- 

 (က) ြုိယ့်အားြုိယ်ြုိးဆညြ်ျား 

စဉ် ေည် အေည် ေည်အေျေ ို းအစား မရဝင်ေေံှု(ကုဗမပ) အကျေ ို းဖပု ဧက 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ေိုယ့်အားေိုယ်ေိုးဆည်များမေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်    

 ( ခ ) ခြစ်ထေတင်စီြံြိန်းြျား 

စဉ် စီြံြိန်းအြည် တည်မနရာ အြျ ို းခပုဧြ ြှတ် ချြ် 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ပမစ်ရေေင်စီမံေိန်းများမေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်    

( ဂ ) တာတေံေျေား/မရထိန်းတံခါးေျေား 

စဉ် 

တာတြံ/ထေထိန်းတံခါး 
ြ

ာြ
ွေယ

် 

သ
ည

့် 

ခြ
စ်/

ထခ
ျာ

င်း
 

အြျ ို းခပု 

ဧြ အြည် အြျ ို းအစား အ ေညှ်(ထပ) 

၁ ဖိးုခမီှ ဒါင့်-တံခွန်တုိင်တာ ောေမံ ၁၁ မိင်ု ၄ ဖာလုံ ောေူေုိင်ပမစ် ၄၆၂၀ 

၂ ပ တ္ထော်- ညာင်တုံးစုတာ ောေမံ ၁၁ မိင်ု ။ ၄၄၉၃ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၂၂ ေိုင်  ၄ ြာလုံ ။ ၉၁၁၃ 

စိုြ်ပျ ို းထေးလုပင်န်း 

၂၄။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏ စုိေ်ပျ ို း ရးလုပ်ငန်း ဆာင်ရွေက်နုိင်မှု အ  ခအ နမှာ  အာက်ပါအတုိင်း 

 ဖစ်ပါသည်- 

 (က) အဓိြသီးနှံ(၁၀)ြျ ို း စိုြ်ပျ ို းထုတလ်ုပ်ြှု 

စဉ် 
သီးနှံ 

အမည် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

လျာထားဧက 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စိုက် ရိတ ် နှုန်း 
အထွက် 

(တင်း) 

၁ စပါး ပါင်း 
 န ွ ၁၄၅၈၂၀ ၁၄၇၈၃၆ ၁၄၇၈၃၆ ၉၇.၄၇ ၁၄၄၁၀၀၃၂ 

မိးု ၂၅၂၁၁၇ ၂၅၂၁၁၇ ၂၅၂၁၁၇ ၆၈.၀၂ ၁၇၁၄၈၃၃၃ 



 
 

၁၃ 

 

စဉ် 
သီးနှံ 

အမည် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

လျာထားဧက 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စိုက် ရိတ ် နှုန်း 
အထွက် 

(တင်း) 

၂   မပဲ 
မိးု - - - - - 

 ဆာင်း ၈၀ ၄၅ ၄၅ ၅၇.၀၀ ၂၅၆၅ 

၃ နှမး် 
မိးု - - - - - 

 ဆာင်း ၂၂ ၁၃ ၁၃ ၁၁.၃၁ ၁၄၇ 

၄  နကကာ  ၇၅ ၄၉ ၄၉ ၂၂.၀၀ ၁၀၇၈ 

၅ မတ်ပဲ  ၄၇၀၀ ၉၁၀၈ ၉၁၀၈ ၁၇.၀၁ ၁၅၄၉၂၇ 

၆ ပဲတီစိမ်း 
မိးု - - - - - 

 ဆာင်း ၆၀၀၂ ၄၇၀၃ ၄၇၀၃ ၁၅.၂၅ ၇၁၇၂၁ 

၇ ပဲစဉ်းငံု - - - - - - 

၈ ဝါ - - - - - - 

၉ ကကံ - - - - - - 

၁၀ 
အ စ့ထုတ ်

  ပာင်း 
- - - - - - 

 

 (ခ) နှစ်ေှည်သီးနှံစိုြ်ပျ ို းြှုအ ထခခအထန 

စဉ် သီးနှံအမည် 
စိုက် 

(ဧက) 

ရိတ ်

(ဧက) 

အထွက်နှုန်း 

(ပိဿာ) 

အထွက် ပါင်း 

(ပိဿာ) 

၁ သစ်စိမ့် - - - - 

၂ ရာဘာ - - - - 

၃ အုန်း - - - - 

၄ ကွမး်သီး - - - - 

၅ ကွမး်ရွေက် ၁၅၉ ၁၅၉ ၆၁.၆၆ ၉၈၀၃ 

၆ လက်ဘက် - - - - 

၇ ကကက်ဆူ - - - - 

၈ ထန်း - - - - 

၉ ငှက် ပျာ ၂၀၁၂ ၉၅၂ ၁၀၈.၄၅ ၁၀၃၂၄၅ 

၁၀ ဓန ိ - - - - 



 
 

၁၄ 

 (ဂ) အခခားထစျးြွေြ်ဝင်သီးနှံြျားစိုြ်ပျ ို းထုတ်လုပ်ြှု 

စဉ် ေီးနှံအေည် စိုက်ဧက ရိတဧ်က အထွက်နှုန်း အထွက်မပါင်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း အပခားရစျးေွေ်၀င်ေီးနှံများ 

စိုေ်ြျ ို းထုေ်လုြ်မှု မေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်     

 (ဃ) လယ်ယာသံုးစြ်ြိေိယာ သံုးစွေဲြှုအထခခအထန 

စဉ် 

အစိုးေ ပုဂ္ဂလိြ 

လယ်  

ထွေန် 

စြ ်

လြ် 

တွေန်း 

ထွေန် 

စြ ်

ြျ ို း 

ထစ့ 

ချ 

စြ ်

Combine 

Havester 

ေိတ် 

သိြ်း 

စြ ်

ထချွ 

ထလှ့ 

စြ် 

ထေ 

စုပ် 

စြ ်

လယ် 

ထွေန် 

စြ ်

လြ် 

တွေန်း 

ထွေန် 

စြ ်

ြျ ို း 

ထစ့ 

ချ 

စြ် 

Combine 

Havester 

ေိတ် 

သိြ်း 

စြ ်

ထချွ 

ထလှ့ 

စြ် 

ထေ 

စုပ်စြ် 

၁ ၅ - - ၄ - - - ၅၂ ၉၀၇၈ - ၁၂၃ - ၄၅၀၄ ၆၉၆၈ 

 ( င ) လယ်ယာေံုးထယ်၊ထွန်နှင့်ကျွဲ၊နွားမကာင်မရ 

စဉ် ထယ်အမရအတွက် ထွန်အမရအတွက် ကျွဲမကာင်မရ နွားမကာင်မရ 

၁ ၂၆ ၁၂၀ ၁၄၀၁၁ ၁၀၆၀၇ 

 (စ) ထေသတွေင်း ဆန်ဖလူုံြှုောခိုင်နှုန်း 

စဉ် အထ ြာင်းအော 
ထေတွေြ် 

ပု ံ

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန ်

၂၀၁၉-၂၀ 

အြှန ်

ြှတ် 

ချြ် 

၁ လူဦး ရ ဦး ၃၂၅၄၂၄ ၃၀၅၆၃၄  

၂ လူတစ်ဦးတစ်နှစ်စားသုံးမှု     

 - ကျးလက် န တင်း ၂၉၂၈၂၂ ၂၇၃၅၃၇  

 -မမို့ န တင်း ၃၂၅၄၈ ၃၂၀၆၁  

၃ ဝမ်းစာလိုအပ်ချက် တင်း ၄၇၈၂၉၀၆ ၄၄၈၈၃၂၇  

၄ စပါးစိုက်ဧက ပါင်း ဧက ၃၉၇၉၃၇ ၃၉၉၉၅၃  

 -အထွက်နှုန်း တင်း ၇၈.၈၇ ၇၈.၂၇  

 -အထွက်တင်း တင်း ၃၁၇၈၅၈၆၂ ၃၁၃၀၄၃၉၂  

၅ လာမည့်နှစ်စပါးစိုက် ဧက ဧက ၃၉၇၉၃၇ ၃၉၉၉၅၃  

၆ ချန်လှပရ်မည့်တင်း တင်း ၉၄၁၆၉၄ ၂၁၄၇၆၀၁  

၇ အသံုး ပုတင်း တင်း ၅၉၇၆၇၁၇ ၅၆၈၈၁၈၆  



 
 

၁၅ 

စဉ် အထ ြာင်းအော 
ထေတွေြ် 

ပု ံ

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန ်

၂၀၁၉-၂၀ 

အြှန ်

ြှတ် 

ချြ် 

၈ ပိလုျှမံှု တင်း ၂၇၀၀၂၉၅၆ ၂၅၆၁၆၂၀၆  

၉ ဝမ်းစာကျန်ရှိမှု တင်း ၄၇၈၂၉၀၆ ၄၄၈၈၃၂၇  

၁၀ ဖူလုမံှု % ၄၅၉.၃၇ ၄၇၁.၇၄  

(ဆ) မေေတွင်းဆီဖလူုံြှုောခိုင်နှုန်း 

စဉ် အထ ြာင်းအော 
ထေတွေြ် 

ပု ံ

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန ်

၂၀၁၉-၂၀ 

အြှန ်

ြှတ် 

ချြ် 

၁ လူဦး ရ ဦး ၃၂၅၄၂၄ ၃၀၅၆၃၄  

၂ လူတစ်ဦးတစ်နှစ်စားသုံးမှု ပိဿာ ၆ ၆  

 ဝမ်းစာလိုအပ်ချက်  တန် ၃၁၈၈.၇၅ ၂၉၉၅.၃၃  

 ဆီထွက်ရှိမှု တင်း ၁၂၂၆၆.၁၅ ၅၈၇၈.၁၉  

၃ အ လအလွင့်နှင့် အ ခား တင်း ၅၈၀.၉၃ ၃၄၂.၂၁  

၄ ချန်လှပရ်မည့်တင်း ဧက ၅၀၁.၅၀ ၂၈၃.၈၅  

 အသံုး ပုမှု မက်/တန ် ၂၀.၀၃ ၉.၆  

 လိုအပ်မှု မက်/တန ် ၃၁၆၈.၇၂ ၂၈၃.၈၅  

၅ ဖူလုမံှု ရာခိင်ုနှုန်း ၀.၆၂ ၀.၃၂  

ထြွေးခြူထေးလုပင်န်းြျား 

၂၅။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏   မွး မူ ရး လုပ်ငန်း ဆာင်ရွေက်နိုင်မှု အ  ခအ နမှာ  အာက်ပါအတိင်ုး 

 ဖစ်ပါသည်- 

 (က) ထြွေးခြူထေးဇုန်ြျား    

စဉ် ဇုန်အေည် ကျဲွ နွား ၀က် 
ေုိး/ 

ေိတ် 
ကကက ် ဘဲ ငုံး 

 
ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ရမွးပမူရေးေုန်များ မေိှြါ။ 

 မေို့နယ်ချေုပ်        

   ( ခ ) မြို့နယ်ထြွေးခြူထေး (ထြာင်ထေ) 

စဉ် မေို့နယ် ခုနှစ် ကျဲွ နွား ၀က် 
ေုိး/  

ေိတ် 
ကကက် ဘ ဲ ငုံး 

၁ 
ရမာ်လ 

မမိုင်ေျွန်း 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၄၅၀၇ ၁၀၆၇၄ ၂၉၄၂၇ ၉၉၈ ၂၄၇၉၉၀ ၁၇၃၃၆၁ - 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၄၅၀၇ ၁၀၆၇၄ ၂၉၄၂၇ ၉၉၈ ၂၄၇၉၉၀ ၁၇၃၃၆၁ - 



 
 

၁၆ 

 (ဂ) မြို့နယ်အသားထုတ်လုပ်ြှု (ပိဿာ) 

စဉ် မေို့နယ် ခုနှစ် ကျဲွ နွား ၀က် ေုိး/ ေိတ် ကကက ် ဘ ဲ ငုံး 

၁ 
ရမာ်လ 

မမိုင်ေျွန်း 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ - ၁၁၀၃၈ ၁၂၂၇၂၂၈ ၄၉၇၄ ၉၇၉၁၇၁ ၆၃၅၁၉၅ - 

မေို့နယ်ချေုပ် - ၁၁၀၃၈ ၁၂၂၇၂၂၈ ၄၉၇၄ ၉၇၉၁၇၁ ၆၃၅၁၉၅ - 

  (ဃ) မေို့နယ်ကကက်/ဘဲ/ငံုးဥထုတ်လုပ်ေှု (လုံး) 

စဉ ် မေို့နယ် ခုနှစ် ကကက်ဥ ဘဲဥ ငုံးဥ 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၄၂၈၄၉၀၄ ၄၆၂၉၅၅၅ - 

 မေို့နယ်ချေုပ်  ၄၂၈၄၉၀၄ ၄၆၂၉၅၅၅ - 

( င ) မေို့နယ်နို့ထွက်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်ေှု  

စဉ် မေို့နယ် ခုနှစ် နို့စားနွား(မကာင်မရ) နို့ထွက(်ပိဿာ) 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၄၈၁၅ ၁၂၈၉၁၉၅ 

 မေို့နယ်ချေုပ်  ၄၈၁၅ ၁၂၈၉၁၉၇ 

( စ) မေို့နယ်ငါး၊ ပုစွေန်ထြွေးခြူြှု အထခခအထန 

စဉ ် ခုနှစ် 

ငါး ပုဇွေန် 

အထေ 

အတွေြ ်

(ြန်) 

ဧြ 
ထုတ်လုပ်ြှု 

ပိဿာ 

အထေ 

အတွေြ ်

(ြန်) 

ဧြ 
ထုတ်လုပ်ြှု 

ပိဿာ 

၁ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၇၆ ၄၁၁.၆၆ ၇၁၁၅၁၀ - - - 

မေို့နယ်ချေုပ် ၇၆ ၄၁၁.၆၆ ၇၁၁၅၁၀ - - - 

 (ဆ)  မရချေ ို မရငန်ငါးြေ်းလုပ်ငန်းေှအေားထုတ်ေှု(တန်) 

စဉ် ခုနှစ် 

ငါး ပုဇွန် 

မလလံ 

အမရ 

အတွက် 

လုပ်ငန်း

အမရ 

အတွက် 

ထုတ်လပု်ေှု 

(တန်) 

မလလံ 

အမရ 

အတွက် 

လုပ်ငန်း 

အမရ 

အတွက် 

ထုတ်လပု်ေှု 

(တန်) 

၁ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၅၅ ၅၅ ၃၃၇ ၅၅ ၅၅ ၁၆၈ 

 မေို့နယ်ချေုပ် ၅၅ ၅၅ ၃၃၇ ၅၅ ၅၅ ၁၆၈ 

စြ်ြှုလြ်ြှုလုပ်ငန်း 

၂၆။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဆာင်ရွေက်နိုင်မှု အ  ခအ နမာှ အာက်ပါအတိင်ုး 

 ဖစ်ပါသည်- 

 (က)  စြ်ြှုဇုန်ြျား 

စဉ် စြ်ြှုဇုန်အြည် စြ်ရုံအြည် ထုတ်လပု်သည့်ပစ္စည်းြျား 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း စေ်မှုေုန်များ မေှိြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်   



 
 

၁၇ 

( ခ )  မေို့နယ်ရိှစက်ရုံေျေား 

စဉ် မေို့နယ် စက်ရုံအေည် 
အေျေ ို း 

အစား 

နိငု်ငံ 

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိက 

ပိုင် 

လုပ်ေား 

အင်အား 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း  (၁၅)ေန်အထေ် ဆန်စေ် - ၅၈ ၁၇၄၀ 

၂ ။ (၁၅)ေန်ရအာေ် ဆန်စေ် - ၆၀ ၁၃၅ 

၃ ။ - ရေေန့်စေ် - ၅ ၅၀ 

မေို့နယ်ချေုပ်  - - ၁၂၃ ၁၉၂၅ 

( ဂ ) မေို့နယ်ရိှအလုပရ်ုံေျေား 

စဉ ် မေို့နယ် အလုပ်ရုံအေည် အေျေ ို းအစား 
နိငု်ငံ 

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိက 

ပိုင် 

လုပ်ေား 

အင်အား 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ေွင်ခုံဂရဟစေ် စေ်ြစ္စည်းပြုပြင်ရေး - ၁ ၈ 

၂ ။ နီလာ ေိုေေ်ာအလုြ်ရံု - ၁ ၇ 

မေို့နယ်ချေုပ် - - - ၂ ၁၅ 

 (ဃ)  အိြတ်ွေင်းစြ်ြှုလြ်ြှုလုပ်ငန်းြျား 

စဉ် မေို့နယ် 
စြ်ြှုလြ်ြှုလုပ်ငန်း 

အြျ ို းအစား 

အထေ 

အတွေြ် 

လုပ်သား 

အင်အား 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း စေ်ချုြ်လုြ်ငန်း ၂၀ ၂၀ 

၂ ။ မုန့်လြု်ငန်း ၃၀ ၉၀ 

၃ ။ ြန်းေိမ်လုြ်ငန်း ၁၅ ၁၅ 

၄ ။ ြန်းေဲ ၂ ၁၀ 

၅ ။ ြန်းချလီုြ်ငန်း - - 

မေို့နယ်ချေုပ်  ၆၇ ၁၃၅ 

သစ်ထတာလုပ်ငန်းထဆာင်ေွြ်ြှုအထခခအထန 

၂၇။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏ သစ် တာလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက် သာအချက် အလက်များမှာ  အာက်ပါ 

အတိင်ုး ဖစ်ပါသည်- 

(ြ) သစ်ထတာြျား 

စဉ် အမကကာင်းအရာ ဧရိယာ(ဧက) မပါက်ေည့်အပင်ေျေား 

၁ ကေိုးဝိုင်း ၁၆၁၃၂.၂၈ လမု၊ လေ၊ ေမန်း၊ ေခွေ်၊ ဓနိ၊ ြျဉ်းမ၊ ေနိစို၊ 

လမဲ့၊ ေရော၊ ေျန၊ ဗျူးရပခရထာေ် 

၂ ကေိုးပြင် -  

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၆၁၃၂.၂၈  

 ( ခ ) စီးပွားဖြစ်ေစ်မတာစိုက်ခင်း 

စဉ် စိုက်ပျေ ို းေူ 

နိငု်ငံ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ပိုင် 

စိုက် 

ဧက 
တည်မနရာ 

အပင် 

အေျေ ို း 

အစား 

အမရ 

အတွက် 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း စီးြွားပေစ်ေစ်ရောစိုေ်ခင်းများမေှိြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်      



 
 

၁၈ 

 ( ဂ ) ေစ်ထုတ်လုပေ်ှု 

စဉ ် အေျေ ို းအစား နိငု်ငံ ပုဂ္ဂလိကပိငု် ထုတ်လုပ်ေှု(တန်) 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း စီးြွားပေစ်ေစ်ရောစိုေ်ခင်းများမေှိြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်    

 (ဃ) ေစ်မတာထွက်ပစ္စညး်ေျေား 

စဉ် အေျေ ို းအစား မရတွက်ပုံ ထုတ်လုပ်ေှု 

၁ ထင်း ေုဗေန် ၁၀၂ 

၂ မီးရေွး ေုဗေန် - 

၃ ဝါး လုံး(၀၀၀) ၁၂၂.၆ 

၄ ကေိမ် လုံး(၀၀၀) - 

၅ ေှားရစး ြိဿာ - 

၆ ေစ်ရခါေ် ြိဿာ - 

၇ ေစ်ခွ ြိဿာ - 

၈ ေနြ်ခါး ြိဿာ - 

၉ ောလာရစ့ ြိဿာ - 

၁၀ ြျားေည ် ြိဿာ - 

၁၁ ဓန ိ ဗျစ ် ၇၉၁ 

တွေင်းထွေြ်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်ြှုလုပင်န်း  

၂၈။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမိ ့ုနယ်၏တွင်း ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက် သာ အချက်အလက် 

များမှာ  အာက်ပါအတိင်ုး  ဖစ်ပါသည်- 

 (က) ဓါတသ်တ္တုတူးထဖာ်ထုတ်လုပ်ြှု 

စဉ ်
ဓါတ်သတ္တု 

အြျ ို းအစား 
ထွေြေ်ှိသည့် ထေသ 

ထုတ်လုပ်ြှု 

ပြာဏ 

ထုတ်လုပ်ြှုတန်ဘိုး 

(ြျပ်သန်းထပါင်း) 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ဓာေ်ေေ္ထုေူးရော် ထုေ်လုြ်မှုမေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်    

(ခ) ထြျာြ်ြျြ်တးူထဖာ်ထုတ်လုပြ်ှု 

စဉ် 
လုပ်ငန်း 

တည်မနရာ 

မကျောက်ေျေက်ရတနာအေျေ ို းအစား 

မရွှေ မငွ မကျောက် စိေ်း နီလာ စိန် ပတ္တဖေား ပုလဲ - 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ရေျာေ်မျေ်ေူးရော်ထုေ်လုြ်မှုမေှိြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်         

 



 
 

၁၉ 

 စွေြး်အင်နှင့်လျှပ်စစ်ြဏ္ဍ  

၂၉။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမိ ့ုနယ်၏ စွမ်းအင်/လျှပ်စစ်ကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက် သာ အချက်အလက်များမှာ  အာက်ပါ 

အတုိင်း  ဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ဓါတဆ်ီ/ေီဇယ်အထောင်းဆိုင်ြျား 

စဉ် မြို့နယ် ဆိုင်အြည် 
နိငု်ငံ 

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိက 

ပိုင် 

တစ်နစှ်မရာင်းချေေှု စည်မပါင်း 

ဓါတ်ေီ ေီဇယ် 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ဧောရေွှေဝါ - ၁ ၇၁၁၂ ၅၇၄၅ 

၂ ။ နန်းထိုေ်ဧော - ၁ ၄၈၁၅ ၃၀၇၄ 

မေို့နယ်ချေုပ် - - ၂ ၁၁၉၂၇ ၈၈၁၉ 

( ခ ) ေဘာ၀ဓါတ်မငွ့အမရာင်းေိုင်ေျေား  

စဉ် 
ေဘာဝဓါတ်မငွ့ 

ေိုင်အေည် 
နိငု်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိငု် 

တစ်နစှ်မရာင်းရ 
ကုဗမပမပါင်း 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ေော၀ဓာေ်ရငွ့အရောင်းဆုိင် မေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်    

ပို့ထဆာင်ထေးနှင့် လြ်းပန်းဆြ်သွေယ်ထေးလုပ်ငန်း 

၃၀။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမိ ့ုနယ်၏ ပ့ုိ ဆာင် ရးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး လုပင်န်းနင့ှ်ပတ်သက် သာ 

အချက်အလက်များမှာ  အာက်ပါအတိင်ုး  ဖစ်ပါသည်- 

(က) ထလထ ြာင်းလြ်း    

စဉ် မလေိပ်/ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း အေည် တည်မနရာ ေှတ်ချေက် 

၁ ခမေ(၅၃၄) ေဟေ်ယာဉ်ေွင်း မဲေလီြုေိမ်စုရေျးေွာ ၃ 

မေို့နယ်ချေုပ်  ၃ 

( ခ ) ထေထ ြာင်းလြ်း   

စဉ် 
ထေထ ြာင်းလြ်း 

အြည် 

မြို့နယ်အတွေင်း အရည်ှ 

မရေိုင် 

ေိပ်ကေ်း 

အမရအတွက် 

မ ှ ထ ိ ေရေဂာဆိြ် အပခား 

၁ ရမာ်ေျွန်း-ေန်ေနု် ရမာ်ေျွန်း ေိုးောရအးေွာ ၇ ၂ - 

၂ ရမာ်ေျွန်း-ရပမာင်ပမ ရမာ်ေျွန်း ေံခွန်ေိုင်ကေီးေွာ ၁၁ ၃ - 

၃ ရမာ်ေျွန်း-ဝါးခယ်မ ရမာ်ေျွန်း ေံခွန်ေိုင်ကေီးေွာ ၁၁ ၃ - 

၄ ရမာ်ေျွန်း-လြွေ္တာ ရမာ်ေျွန်း ရအာင်လှိုင်ေွာ ၃ ၁ - 

မေို့နယ်ချေုပ် - - - ၉ - 

(ဂ) ေထားလြ်းနှင့် ဘူတာရုံြျား 

စဉ် ေထားလြ်းအြည် 
မြို့နယ်အတွေင်း 

အရည်ှေိုင် 
ဘူတာအမရအတွက် 

မှ ထ ိ ကေီး ရေး 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ေထားလမ်းနှင့် ေူောရံုများ မေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်      



 
 

၂၀ 

(ဃ) ြားဂိတ်ြျား 

စဉ ် မြို့နယ် 
ြားဂိတ် 

အြည် 
ထခပးဆွေဲသည့် 

ခေီးစဉ် 
ထခပးဆွေဲသည့် ယာဉ် 

အြျ ို းအစား 
မဖပးေဲွေည့်  
ယာဉ်စီးမရ 

၁ 
ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ရမာ်ေျွန်း 

အရဝးရပြးဂိေ် 
ရမာ်ေျွန်း- 
ေန်ေနု် 

ေေ်စ်ေားယာဉ်(ကေီး) ၇၅ 

၂ 
။ (၁၃)လမ်းထိြ် ရမာ်ေျွန်း- 

ေန်ေနု် 
စူြါောစေန်/  
လိုေ်ထေေ်/ဒိုင်နာ 

၄၅ 

မေို့နယ်ချေုပ်    ၁၂၀ 

လေ်းဦးစီးဌာနနှင့် တံတားဦးစီးဌာနေျေားေှ မောင်ရွက်ေည့် လုပ်ငန်းေျေား 

၃၁။ လမ်းဦးစီးောနနှင့် ေံေားဦးစးီောနများမှ ရဆာင်ေွေ်ေည့် လုြ်ငန်းများမှာ ရအာေ်ြါအေိင်ုး 
ပေစ်ြါေည်- 

 (က) ြားလြ်းြျား  

စဉ် ြားလြ်းအြည် 
မြို့နယ်အတွေင်း 

အရည်ှေိုင် 
မ ှ ထ ိ

၁ မအူပင်- ရလဲက လး- 
 ရွှေ တာင် မှာ်-ကျို က်ပိ- 
 မာ်လမမိုင်ကျွန်းလမ်း 

 မာ်ကျွန်း ဝဲ ဒါင့်ရွော ၁၇ မိုင် 
၁ ဖာလုံ 

၂ ကျို က်လတ်-စိန်ဟိငု်း- ကျာ်ဇံ - 
ကျို က်ပိ- မာ်လမမိုင်ကျွန်း 

 မာ်ကျွန်း  ကျာ်ဇံ ၇ မိုင်  
၃ ဖာလံု 

၃  မာ်လမမိုင်ကျွန်း -ကျုံမ ငး  မာ်ကျွန်း ဇုက္ကနိ ၂၂ မိုင် ၅ ဖာလု ံ

၄ ဘိုက လး- မာ်ကျွန်း -ကျုံမ ငး-
ဝါးခယ်မ-  မာင်း မ 

 မာ်ကျွန်း ဇုက္ကနိ ၁၃ မိုင် 
၆ ဖာလုံ 

မေို့နယ်ချေုပ်   ၆၀ မိုင် ၇ ဖာလု ံ

( ခ ) မြို့နယ်ချငး်ဆြ်လြ်းြျား 

စဉ် လမ်းအမည် 
အရှည် 

(မိုင်-ဖာလု)ံ 

အမျ ို းအစား 
မှေ်ချေ် 

ကတ္တရာ  ကျာက် ချာ အမာခံလမ်း 

၁  မာ်လမမိုင်ကျွန်း- ကျုံမ ငးလမ်း ၅ မိုင် 

၆ ဖာလု ံ

၁ မိုင် ၄ မိုင် 

၅ ဖာလု ံ

- ၁ ောလု ံ

ပမစ် 

၂ ကျို က်လတ်-စိန်ဟိငု်း-  ကျာ်ဇံ-

ကျို က်ပိ- မာ်ကျွန်း လမ်း 

၉  မိုင် 

၃ ဖာလံု 

၉ မိုင် 

၃ ဖာလံု 

- - - 

၃ ဘိုက လး- မာ်လမမိုင်ကျွန်း- 

ကျုံမ ငး-ဝါးခယ်မ-  မာင်း မလမ်း 

၁၃ မိုင် 

၇ ဖာလု ံ

၇ မိုင် 

၇.၅ ဖာလံု 

- ၅ မိုင် 

၇.၅ ဖာလုံ 

- 

၄ မအူပင်- ရလဲက လး- ရွှေ တာင် မှာ်-

ကျို က်ပိ- မာ်လမမိုင်ကျွန်း 

၂၁ မိုင် 

၁ ဖာလု ံ

၂၁ မိုင် 

၁ ဖာလုံ 

- - - 

၅  မာ်လမမိုင်ကျွန်း-လှိုင်းဘုန်း-သစ်ပုတ်-

ကွင်း ပါက-် ပင်စလူ 

၂၉ မိုင် 

၄ ဖာလံု 

- - ၂၉ မိုင် 

၄ ဖာလံု 

- 

 မြို့နယ်ချုပ် 
၇၉ မိုင် 

၅ဖာလံု 

၃၉ မိုင် 

၃.၅ ဖာလံု 

၄ မိုင် 

၅ ဖာလု ံ

၃၅ မုိင် 

၃.၅ ဖာလံု 

၁ ဖာလု ံ

 မစ် 

 



 
 

၂၁ 

( ဂ ) တံတားြျား 

 (၁)   ထပ(၁၈၀)အထြ်တတံားြျား 

စဉ ် တံတားအြည် 
အေည်ှ 

(ထပ) 

အြျ ို း 

အစား 

တည်ထဆာြ်သည့် 

ခုနှစ် 

သွေားလာ 

နိငု်သည့်ယာဉ် 

(ြား/ေထား) 

၁ ရာဇူတိုင်(၁) ၁၉၅၅ သံကူ 

ကွန်ကရစ် 

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ကား 

၂ ရာဇူတိုင်(၂) ၅၄၀ သံကူ 

ကွန်ကရစ် 

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ကား 

၃ ကျို က်ပိ ၂၃၀ သံကူ 

ကွန်ကရစ် 

၁၉၉၃-၁၉၉၄ ကား 

၄ ရေွှေေေု ၃၂၀ ရေလီ 

ေစ်ေား 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ေား 

၅ သူ ဌးကုန်း ၂၅၀ သံကူ 

ကွန်ကရစ် 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ကား 

မေို့နယ်ချေုပ်     

 (၂) ထပ (၁၈၀)ထအာြ်တံတားြျား 

စဉ ်

 ပ(၅၀)မ ှ

(၁၈၀)ရှ ိ

တံတားအမည် 

အရှည် 

( ပ) 

အမျ ို း 

အစား 

တည် ဆာက် 

သည့် 

ခုနှစ် 

သွားလာ 

နိုင်သည့်ယာဉ ်

(ကား/ရထား) 

 ပ(၅၀) 

 အာက်တံတား 

အ ရအတွက် 

၁ ဝဲ ဒါင့် ၈၀ သံကူ 

ကွန်ကရစ် 

၁၉၉၁-၁၉၉၂ ကား ၉ စင်း 

၂ နွားရေရေျာ် ၁၈၀ ။ ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ေား  

၃  အာင်လှိုင် ၆၀ ။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ကား  

၄ တပင် ရွှေထီး ၁၀၀ ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ကား  

၅  ကျာ်ဇံ ၁၆၀ ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ကား  

၆ အကယ်ကကီး ၆၀ ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ကား  

၇ မစိုးရိမ် ၁၃၀ ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ကား  

၈ ပန်းခ ရ ကျာ် ၁၅၀ ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ကား  

၉  နာက် ပန်ထိုး ၅၅ ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ကား  

(ဃ)  လေ်းတံတားေံုးစကကိ်ရိယာေျေား 

စဉ်  မြို့နယ် 

လေ်းတံတားေုံးစက်ကိရိယာေျေား 
လုပ်ေား 

ဦးမရ မဖေထိုး စက် 
မဖေမကာ် 

စက ်

မဖေကကိတ် 

စက ်

မဖေေယ် 

ယာဉ် 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း  - - - - - 

မေို့နယ်ချေုပ် - - - - - 

 ( င )  လေ်း/ တံတားအေံုးဖပုခမကာက်ခံေည့်လုပ်ငန်း 

စဉ် 
တိုးဂိတ် 

အေည် 
တည်မနရာ 

လေ်း/တံတားအရည်ှ ကုေ္ပဏီ/အြွဲ့အစည်း/ 

လူပုဂ္ဂိုလ် ေ ှ ထ ိ

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း လမ်း/ေံေားအေံုးပြုခ ရောေ်ခံေည့် လုြ်ငန်း မေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်     



 
 

၂၂ 

ဟုိတယ်နှင့် ခေးီသွေားလုပ်ငန်း 

၃၂။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်တွင်ရှိ သာ ပတ်သက် သာ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အချက်အလက် 

များမှာ  အာက်ပါအတိင်ုး ဖစ်ပါသည်- 

(ေ) ဟုိတယ်၊ ြိတုယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း 

 (၁)   ဟုိတယ်   

စဉ် ဟိုတယ်အေည် 
ဟိုတယ် 

အေင့် အခန်းမပါင်း 
နိငု်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိငု် 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ဟုိေယ်များ မေှိြါ. 

မေို့နယ်ချေုပ်     

(၂)   ြိတုယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း  

စဉ် ြိုတယ်အထေအတွေြ် အင်းအထေအတွေြ် 
တည်းခိုခန်း   

အထေအတွေြ် 

၁ - - ၈ 

မေို့နယ်ချေုပ်  ၈ 

(ခ) ြြ်းထခခနှင့် အပန်းထခဖထနောြျား 

စဉ ် ြြ်းထခခ/အပန်းထခဖထနောအြည် တည်ထနော 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ေမ်းရပခနှင့် အြန်းရပေရနောများမေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်  

သြဝါယြအသင်းြျား 

၃၃။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်တွင်ရှိ သာ    သမဝါယမအသင်းများမှာ  အာက်ပါအတုိင်း  ဖစ်ပါသည်- 

စဉ ် မြို့နယ် 
သြဝါယြ 

အသင်းထပါင်း 

သြဝါယြ 

အသင်းစုထပါင်း 
ေှတ်ချေက် 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၂၈၀ ၃  

မေို့နယ်ချေုပ် ၂၈၀ ၃  

စီးပွေားထေးဆိုင်ော အထခခခံအထဆာြ်အဦြျား 

၃၄။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်တွင်ရှိ သာ စီးပွား ရးဆိုင်ရာအ  ခခံ အ ဆာက်အဦများမှာ  အာက်ပါ 

အတိင်ုး  ဖစ်ပါသည်- 

(ေ)  ကုေ္ပဏီ၊ကုန်စည်ေုိင်၊ပွရဲုံေျေား၊မေးနှင့်ကုန်တိုက်ေျေား 

  (၁) ကုေ္ပဏီေျေား 
စဉ် ကုေ္ပဏီအေည် မောင်ရွကေ်ည့် လုပ်ငန်း တည်မနရာ 

၁ ေုမ္ပဏီ(၁၇)ခု ရငွစုရငွရချး 

လုြ်ငန်း 

မမို့မ         - ၁၆ ခု 

ရေျးေွာ    -   ၁ ခု 

(၂) ကုန်စည်ေုိင်ေျေား  

စဉ် မေို့နယ် ကုန်စည်ေိုင်အေည် မရာင်းဝယ်ေည့် ပစ္စည်းေျေား တည်မနရာ 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ေုန်စည်ဒိုင်များမေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်    



 
 

၂၃ 

  (၃) ပွရဲုံေျေား 

စဉ် မေို့နယ် ပွရဲုံအေည် 
မရာင်းဝယ်ေည့် 

ပစ္စည်းေျေား 
တည်မနရာ 

၁ ရမာ်လမမိုင် 

ေျွန်း 

ဆန်စပါးပဲွရုံ 

(၄၁)ရု ံ

ဆန်၊ စပါး မမို့မ 

ရပ်ကွက်များ 

၂  ဝါးဓနိပဲွရုံ 

(၁၉)ရု ံ

ဝါး၊ ဓနိနှင့် အ ခား 

အိမ ်ဆာက်ပစ္စညး် များ 

မမို့မ 

ရပ်ကွက်  -  ၁၅ 

 ကျးရွော    -  ၄  

၃  ငါး၊ ပုစနွ်ပွဲရုံ (၅)ရု ံငါး၊ ပုစနွ်နှင့် အ ခား 

 ရထွက်ကုန်ပစ္စည်း များ 

မမို့မ 

ရပ်ကွက်များ  

မေို့နယ်ချေုပ် ၆၅   

  (၄) မေးေျေား   

စဉ ် မေို ့နယ် မေးအေည် တည်မနရာ ေှတ်ချေက် 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း မမို ့မ စျး (၅)ရပ်ကွက ် အစိုးရ(စည်ပင်) 

၂ ။  အာင်သာယာ စျး (၅)ရပ်ကွက ် အစိုးရ(စည်ပင်) 

၃ ။ ဆိပ်ကမ်းသာ စျး (၅)ရပ်ကွက ် အစိုးရ(စည်ပင်) 

၄ ။ ဗုိလ်ချုပ် စျး (၁၀)ရပ်ကွက ် အစိုးရ(စည်ပင်) 

၅ ။ ကျို ကပိ် စျး ကျို ကပိ် ကျးရွော အစိုးရ(စည်ပင်) 

မေို ့နယ်ချေုပ် ၅ - - 

  (၅) ကုန်တိုက်ေျေား 

စဉ် မေို့နယ် ကုန်တိုက်အေည် တည်မနရာ ေှတ်ချေက် 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ေုန်ေုိေ်များမေှိြါ. 

မေို့နယ်ချေုပ်    

 ( ခ ) ဘဏ်ေျေား 

စဉ် မေို့နယ် ဘဏ်အေည် အစိုးရပုိင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု စုစုမပါင်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ပမန်မာ့စးီြွားရေးေဏ် ၁ - ၁ 

၂ ။ ေမ္ဘာ့ေေနာေဏ် - ၁ ၁ 

၃ ။ ေရမ္ဘာေေဏ် - ၁ ၁ 

၄ ။ CB - ၁ ၁ 

စုစုမပါင်း - ၁ ၃ ၄ 



 
 

၂၄ 

(ဂ) စတိုးေိုင်နှင့်အမရာင်းေိုင်ေျေား 

စဉ် ေိုင်အေျေ ို းအစား အမရအတွက် 

၁  စေိုးဆိုင် ၂၆ 

၂ ရေွှေဆိုင် ၅ 

၃ လျှြ်စစ်ြစ္စည်းဆိုင် ၁၀ 

၄ ေုနး်/ေုနး်ြစ္စညး်အရောင်းဆိုင် ၈ 

၅ စာအုြဆ်ိုင် ၄ 

၆ ရဆးဆိုင် ၇ 

၇ စားရောေ်ဆိုင် ၃၀ 

၈ လေ်ေေ်ေညဆ်ိုင် ၄၆ 

၉ ေုန်မာဆိုင် ၂၇ 

၁၀ စိုေ်ြျ ို းရေးြစ္စည်းဆိုင် ၁၀ 

၁၁ ရဆာေ်လုြရ်ေးြစ္စည်းဆိုင် ၁၀ 

၁၂ ဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းဆိုင် - 

၁၃ ဆန်ဆုိင် ၁၄ 

၁၄ အဝေအ်ထည်ဆုိင် ၁၀ 

၁၅ နိဗ္ဗန်ေုန်ဆိုင် - 

 မေို့ချေုပ် ၂၀၇ 

စည်ပင်ောယာမရးလုပ်ငန်းေျေား 

၃၅။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏ စည်ြင်ောယာရေးလုြ်ငန်းများမှာ  ရအာေ်ြါအေိင်ုးပေစ်ြါေည−် 

  (ြ) ထေးလုပ်ငန်း 

စဉ် မေို့နယ် ထစျးအြည် 
ဆိုင်ခန်း 

အထေအတွေြ် 
နိုင်ငံပိုင် 

ပုဂ္ဂလိ 

က 
တည်ထနော 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း မမို့မ စျး ၈၄၆ အစိုးရ  (၅)ရပ်ကွက် 

၂   အာင်သာယာ စျး ၅၀၄ အစိုးရ  (၅)ရပ်ကွက် 

၃  ဆိပက်မ်းသာ စျး ၁၂၁ အစိုးရ  (၅)ရပ်ကွက် 

၄  ဗိလု်ချုပ် စျး ၇၉ အစိုးရ  (၁၀)ရပ်ကွက် 

၅  ကျ ို က်ပ ိစျး ၄၀ အစိုးရ  ကျ ို က်ပ ိကျးရွော 

မေို့နယ်ချေုပ်  ၁၅၉၀    



 
 

၂၅ 

 ( ခ ) မောက်ေံုးမရရရှိမရးလုပ်ငန်း 

စဉ် မမို့နယ် 
စေ်ရုံ 

အမည် 
ေည်ရနော 

အမျ ို း 

အစား 

ေစ်ေေ ်

ထုေ်လုြ်မှု 

(ဂါလံ) 

ပေန့်ပေူး 

နိုင်မှု 

(အိမရ်ပခ) 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း GSM (၂)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်  ရသန့် ၃၀၀၀ ၁၅၀ 

၂ ။ မိးုပုလဲ မာလာလမ်း၊(၁၂)ေြ်ေွေ်  ရသန့် ၂၀၀၀ ၁၀၀ 

၃ ။ ဝတီ (က)မမို့ပတ်လမး်၊ 

ချမ်း  မ့သာယာရပ်ကွက် 

 ရသန့် ၂၀၀၀ ၁၀၀ 

၄ ။ ADDAM (၉)/ ရွှေလင်းယုန်လမ်း၊(၉)ရပ်ကွက်  ရသန့် ၁၅၀၀ ၅၀ 

မေို့နယ်ချေုပ်    ၈၅၀၀ ၄၀၀ 

 ( ဂ ) ေန့်ရင်ှးမရးလုပ်ငန်း 

စဉ် မေို့နယ် 
ေန့်ရှင်းမရးေုံးစက်ကိရိယာေျေား(စီး) လုပ်ေား 

 ဦးမရ ေန့်ရှင်းမရးယာဉ် ေိလ္လာယာဉ် ြုံစုပ်စက် မရစုပ်စက် 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၃ ၁ - ၁ ၂၀ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၃ ၁ - ၁ ၂၀ 

(ဃ) လေ်း/တံတားလုပ်ငန်း 

(၁) လေ်းလုပ်ငန်း 

စဉ ် မေို ့နယ် 

လေ်း 

မပါင်း 

(လေ်း) 

စုစုမပါင်း 

လေ်း 

အရှည ်

(ေုိင်) 

ကတ္တရာ 

လေ်းမပါင်း 

မကျောက်ခင်း 

လေ်းမပါင်း 

မဖေေား 

လေ်းမပါင်း 

လေ်း ေုိင် လေ်း ေုိင် လေ်း ေုိင် 

၁ ရမာ်လမမို င်ေျွန်း ၁၇၈ ၃၇/၂.၂၇ ၁၂၁ ၂၅/၅.၂ ၄ ၃/၄.၉ ၅၃ ၁၃/၅.၅ 

မေို ့နယ်ချေုပ် ၁၇၈ ၃၇/၂.၂၇ ၁၂၁ ၂၅/၅.၂ ၄ ၃/၄.၉ ၅၃ ၁၃/၅.၅ 

 (၂) တံတားလုပ်ငန်း 

စဉ် မေို့နယ် 
တံတားမပါင်း(စင်း) 

ေံ ကွန်ကရစ် အုတ ် ေစ်ေား မပါင်း 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ေံေားလုြ်ငန်း မေှိြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်      



 
 

၂၆ 

   (၃) လေ်းတံတားေံုးစကကိ်ရိယာေျေား 

စဉ်  
မေို့နယ်/ 

မေို့ 

လေ်းတံတားေံုးစက်ကိရိယာေျေား 

လုပ်ေား ဦးမရ မဖေထုိး 

စက် 

မဖေမကာ် 

စက ်

မဖေကကိတ် 

စက ်

မဖေေယ် 

ယာဉ ်

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း လမ်းေံေားေုံး စေ်ေေိိယာများ မေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်      

ပံုနိှပ်လုပ်ငန်းနှင့် ြီေီယာလုပ်ငန်းြျား 

၃၆။ ပံုနိှပ်တုိက်နှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများမှာ  အာက်ပါအတုိင်း  ဖစ်ပါသည်- 

(က) ပုနံှိပ်လုပင်န်းနှင့် ထတးသံသွေင်း၊ ဗီေီယို 

စဉ် မေို့နယ် 

ပုံနှိပ်စက် 

က
ွန်ပ

ျူတ
ာ 

မိတ
္တူ 

  တ
းသံ

သွ
င်း

 

ဗီဒ
ီယ

ို 

နိုင်
ငံပ

ိုင် 

ပုဂ
္ဂလ

ိက
ပိုင်

 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း - - ၁၇ ၁၇ - - 

မေို့နယ်ချေုပ် - - ၁၇ ၁၇ - - 

( ခ ) ြီေီယာလုပ်ငန်းြျား 

စဉ် မမို့နယ် 
ေေင်းစာ 

အမည် 

ေစ်လပေန့် 

ရစာင်ရေ 

ဂျာနယ် 

အမည် 

 ေစ်လပေန့် 

ရစာင်ရေ 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း - - ဒ့ုိရေျးေွာ ၁၂၀ 

မေို့နယ်ချေုပ် - - ေ့ုိမကျေးရွာ ၁၂၀ 

ခပည်တွေင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်ြှုနှင့်ဝန်ထဆာင်ြှုတန်ဖိုး 

၃၇။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏  ပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်  ဝန် ဆာင်မှုတန်ဖုိးကုိ  အာက်ပါ 

အတိင်ုး  ဖာ် ပအပ်ပါသည်- 

 ကျပ်သန်း ပါင်း 

စဉ ် အထ ြာင်းအော 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

အသားတင် 

ထုတ်လုပ်ြှုတန်ဖိုး 

၂၀၁၉- ၂၀၂၀ 

ေည်ြှန်းချြ် တန်ဖိုး 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနစှ် ထဆာင်ေွြန်ိငု်ြှု 

တန်ဖိုး 
      အမကာင် 

အထည်မြာ်နိုင်ေှု 

 

တိုး 

တြ်ြှု 

၁ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး ၁၇၈၈၂၄.၆ ၁၇၅၇၀၂.၈ ၁၉၁၄၈၁.၆ ၁၀၉.၀ ၇.၁ 

၂ ဝန် ဆာင်မှု ၉၉၃၃၉.၀ ၁၀၅၅၆၉.၆ ၁၀၂၀၁၁.၇ ၉၆.၆ ၂.၇ 

၃ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ၃၃၉၆၈.၅ ၄၀၄၅၆.၂ ၃၇၅၅၇.၄ ၉၂.၈ ၁၀.၆ 

၄ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် 

ဝန် ဆာင်မှုတန်ဖိုး 
၃၁၂၁၃၂.၁ ၃၂၁၇၂၈.၆ ၃၃၁၀၅၀.၇ ၁၀၂.၉ ၆.၁ 



 
 

၂၇ 

လူတစ်ဦးချင်းဝင်ထငွေ  

၃၈။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏ တစ်ဦးချင်းဝင် ငွကို  အာက်ပါ အတိင်ုး  ဖာ် ပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

၁ ၈၉၀၉၃၅ ၁၀၈၆၆၅၂ - 

 

အသြ်ထြွေးဝြး်ထြျာင်းလုပ်ငန်းအလိုြ် အလုပလ်ုပ်သူဦးထေ 

၃၉။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းလုပ်ငန်းအလိုက် အလုပ်လုပကုိ်င်သူဦး ရမှာ 

 အာက်ပါအတိင်ုး ဖစ်ပါသည်- 

စဉ ် မေို့နယ် 

အ
စိုး

ေ၀
န်ထ

ြ်း
 

ဝန
်ထဆ

ာင်
ြှု 

စိုြ်
ပျ

ိုးထ
ေး

 

ထြ
ွေးခြ

ူထ
ေး

 

အ
ထေ

ာင
်းအ

၀
ယ်

 

စြ
်ြှုလ

ြ
်ြှု 

မရ
လ

ုပ်င
န်း

 

ြ
ျပ

န်း
 

အ
 ခခ

ား
 

စုစု
မပ

ါင
်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း 

၃၉
၅၄

 

၇၁
၄၅

၂ 

၂၈
၁၁

၃ 

၅၅
 

၆၈
၂၅

 

၃၁
၁ 

၁၁
၄၇

 

၆၅
၀၀

၆ 

 
၉၁

၃ 

၁၇
၇၇

၇၆
 

မော်လမေိုင်ကျွန်း 

၃၉
၅

၄ 

၇
၁၄

၅
၂ 

၂၈
၁၁

၃ 

၅
၅

 

၆
၈

၂၅
 

၃၁
၁ 

၁၁
၄၇

 

၆
၅

၀
၀

၆ 

 
၉

၁၃
 

၁၇
၇

၇
၇

၆
 

 

အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးထေနှင့် အလုပ်လြ်ြဲ့ဦးထေ 

၄၀။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်တွင်ရိှ သာ အလုပ်လုပ်နုိင်သူ ဦး ရနှင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကုိ  အာက်ပါ 

အတိင်ုး  ဖာ် ပအပ်ပါသည်- 

စဉ ် မမို့နယ်/ မမို့ 
အလုပ် 

လုပ်နိင်ုသူဦး ရ 

လုပ်ငန်းခငွ်ရှိ 

လုပ်သားဦး ရ 

အလုပ် 

လက်မဲ့ ဦး ရ 

အလုပ်လက်မဲ့ 

ရာခိင်ုနှုန်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၂၀၁၀၇၅ ၁၇၇၇၇၆ ၂၃၂၉၉ ၁၀.၅၉ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၂၀၁၀၇၅ ၁၇၇၇၇၆ ၂၃၂၉၉ ၁၀.၅၉ 

 



 
 

၂၈ 

 

အခန်း(၇) 

လူြှုထေးဆိုင်ောအချြ်အလြ်ြျား 

ပညာထေးြဏ္ဍ 

၄၁။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်တွင်ရှိ သာ ပညာ ရးဆိုင်ရာအချက် အလက်များမှာ  အာက်ပါအတိင်ုး 

 ဖာ် ပအပ်ပါသည်- 

 (က) အဆင့်ခြင့်ပညာ   

စဉ ်

တြ္ကသုိလ်/ 

ထြာလိပ်/ 

သိပ္ပံထြျာင်းအြည် 

တည်  

ထနော 

အြျယ် 

အဝန်း 

(ဧြ) 

ဆော/ 

ဆောြ 

ဦးထေ 

ထြျာင်း 

သား/သူ 

ဦးထေ 

ဆောနှင့်  

ထြျာင်းသား 

အချ ို း 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း အဆင့်ပမင့်ြညာရေျာင်း မေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်      

 (ခ) အထခခခံပညာ 

  (၁) အထြထြျာင်းြျား 

စဉ ်  ကျာင်းအမည် တည် နရာ 
အကျယ်အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ဆရာမ 

ဦး ရ 

 ကျာင်းသား/သူ 

ဦး ရ 

ဆရာနှင့် 

 ကျာင်းသားအချ ို း 

၁ အထက(၁) ၄ ရပ်ကကွ် ၁.၁ ၅၆ ၇၈၃ ၁:၁၄ 

၂ အထက(၂) ၁၁ ရပ်ကွက် ၁၅.၇၉ ၄၀ ၆၀၁ ၁:၁၅ 

၃ အထက၊ကျ ို က်ပိ ကျို က်ပိ ကျးရွော ၉.၀၆၅ ၅၂ ၅၃၄ ၁:၁၀ 

၄ အထက၊လှိုင်းဘုန်း လှိုင်းဘုန်း ကျးရွော ၇.၇၄ ၂၈ ၁၆၂ ၁:၇ 

၅ အထက၊ ပျားမွတ်  လျှာ ်ချာင်း ကျုံလတာ ကျးရွော ၁၀.၀၀ ၂၉ ၂၁၀ ၁:၂၄ 

၆ အထက၊ဘုရားကကီးကုန်း ဓနုံး ချာင်း ကျးရွော ၉.၁၇ ၁၆ ၁၂၃ ၁:၇ 

၇ အထက၊  အာက်မအူတံုး  အာက်မအူတံုး  ကျးရွော ၇.၂၃ ၂၉ ၂၅၆ ၁:၉ 

၈ အထက၊  ကျာ်ဇံ  ကျာ်ဇံ ကျးရွော ၇.၅၀ ၂၇ ၂၅၅ ၁:၉ 

၉ အထက၊ ထီဆိပ် ဘုရားစု ထီဆိပ်ဘုရားစု  ကျးရွော ၁၁.၅၀ ၁၄ ၂၂၀ ၁:၁၆ 

၁၀ အထက၊မဲဇလီဦးတုိ မဲဇလီဦးတုိ ကျးရွော ၆.၀၈ ၂၄ ၁၉၁ ၁:၈ 

၁၁ အထေ၊ အလယ် ရေရေျာ် အလယ်ရေရေျာ် ၅.၇၅ ၂၁ ၁၄၁ ၁:၇ 

၁၂ အထေ၊ ေြ်ခို ေြ်ခိုရေျးေွာ ၅.၀၈ ၂၁ ၁၈၄ ၁:၈ 

၁၃ အထေ၊ ရ ောင်ရထာေ် ရ ောင်ရထာေ် ရေျးေွာ ၆.၈၀ ၂၅ ၁၇၃ ၁:၇ 

၁၄ အထေ၊ ေံခွန်ေိုင်ကေီး ေံခွန်ေိုင်ကေီး ရေျးေွာ ၆.၈၈ ၁၉ ၁၄၁ ၁:၇ 

၁၅ အထေ၊ စစ္စလီထုံး စစ္စလီထုံးရေျးေွာ ၂.၄၅ ၁၄ ၇၀ ၁:၅ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၁၂.၁၀ ၄၁၆ ၄၀၄၄ ၁:၁၀ 



 
 

၂၉ 

(၂) အထြထြျာင်းခွေဲြျား 

စဉ ်  ကျာင်းအမည် တည် နရာ 
အကျယ်အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ဆရာမ 

ဦး ရ 

 ကျာင်းသား/သူ 

ဦး ရ 

ဆရာနှင့် 

 ကျာင်းသားအချ ို း 

၁ ထ(ခွ)ဲ၊ မိဿလင်ကနု်း မိဿလင်ကနု်း  ကျးရွော ၇.၀၅ ၁၈ ၁၂၉ ၁:၇ 

၂ ထ(ခွ)ဲ၊ ဝဲ ဒါင့် ဝက်ကငွ်း ဝဲ ဒါင့်ဝက်ကွင်း ကျးရွော ၁၀.၅၉ ၁၇ ၁၆၀ ၁:၉ 

၃ ထ(ခွ)ဲ၊ မရမ်း မရမ်း ကျးရွော ၆.၇၅ ၂၂ ၁၂၉ ၁:၁၉ 

၄ ထ(ခဲွ)၊ပမင်းေေုန်း ပမင်းေေုန်းရေျးေွာ ၈.၃၁ ၁၉ ၃၆ ၁:၂ 

၅ ထ(ခွ)ဲ၊ ကကက်ရှာ ကကက်ရှာ ကျးရွော ၇.၄၂ ၁၈ ၂၅ ၁:၂ 

၆ ထ(ခွဲ)၊ ထူရော ေပမ ထူရောေပမရေျးေွာ ၆.၂၅ ၁၈ ၃၆ ၁:၂ 

၇ ထ(ခွဲ)၊ ေျုံလမု အစုကေီး အစုကေီးရေျးေွာ ၇.၄၅ ၁၆ ၆၁ ၁:၄ 

၈ ထ(ခွဲ)၊ ေျွန်းကေီး ေျွန်းကေီးရေျးေွာ ၇.၅၉ ၁၀ ၆၅ ၁:၆ 

၉ ထ(ခွဲ)၊ အထေ် မအူေံုး အထေ်မအူေုံး ရေျးေွာ ၄.၈၉ ၁၅ ၃၆ ၁:၂ 

၁၀ ထ(ခွဲ)၊ နွားကကီးစု နွား ရ ကျာ် ကျးရွော ၇.၁၇ ၁၃ ၄၅ ၁:၃ 

၁၁ ထ(ခွဲ)၊ ဓနိရချာင်း ဓနိရချာင်းရေျးေွာ ၆.၃၂ ၁၇ ၉ ၁:၀.၅ 

၁၂ ထ(ခွဲ)၊ ေျဲွခခံ ေျုံလမု ေျဲွခခံေျုံလမု ရေျးေွာ ၈.၅၈ ၁၄ ၄၅ ၁:၃ 

၁၃ ထ(ခွဲ)၊ ကျား ချာင်း ကျား ချာင်း ကျးရွော ၄.၅၁ ၁၄ ၁၉ ၁:၁ 

၁၄ ထ(ခွဲ)၊ေံခွန်ေိုင် ေျုံဝါး ေံခွန်ေိုင်ေျုံဝါး ရေျးေွာ ၁.၈၆ ၁၃ ၃၅ ၁:၃ 

၁၅ ထ(ခွဲ)၊ ရငွေင်ရယာ် ရငွေင်ရယာရ်ေျးေွာ ၃.၈၀ ၁၃ ၁၇ ၁:၁ 

၁၆ ထ(ခွဲ)၊ ထိယာလိ ထိယာလိရေျးေွာ ၃.၅၁ ၁၂ ၉၃ ၁:၈ 

၁၇ ထ(ခွဲ)၊ ေျွန်းရချာင်း ေျွန်းရချာင်းရေျးေွာ ၄.၂၃ ၁၃ ၇ ၁:၀.၅ 

၁၈ ထ(ခွဲ)၊ စိန်ြန်း စိန်ြန်းရေျးေွာ ၇.၀၂ ၁၀ ၂၃ ၁:၂ 

၁၉ ထ(ခွဲ)၊ ဝဲရဒါင့် ဝဲရဒါင့်ရေျးေွာ ၃.၄၀ ၁၅ ၄၀ ၁:၃ 

၂၀ ထ(ခွဲ)၊ ဝါးေခုိင် ဝါးေခိုင်ရေျးေွာ ၅.၂၆ ၁၂ ၁၅ ၁:၁ 

၂၁ ထ(ခွဲ)၊ ပမစ်ကေီးေိုး ပမစ်ကေီးေိုးရေျးေွာ ၄.၆၃ ၁၄ ၃၈ ၁:၃ 

၂၂ ထ(ခွဲ)၊ ေီးြင်ရချာင်း ေီးြင်ရချာင်းရေျးေွာ ၅.၈၈ ၁၃ ၃၉ ၁:၃ 

၂၃ ထ(ခွဲ)၊ ေညင် ရချာင်းကေီး ေညင်ရချာင်းကေီးရေျးေွာ ၂.၉၉ ၁၃ ၂၀ ၁:၂ 

၂၄ ထ(ခဲွ)၊ မရမွှေးေျွန်း မရမွှေးေျွန်းရေျးေွာ ၅.၀၀ ၁၃ ၁၄ ၁:၁ 

၂၅ ထ(ခွဲ)၊ ေွမ်းခခံရချာင်း ေွမ်းခခံရချာင်း ရေျးေွာ ၁.၁၅ ၁၅ ၁၅ ၁:၁ 

၂၆ ထ(ခွဲ)၊ ေွမ်းေးီရချာင်း ေွမ်းေးီရချာင်းကေီး ၈.၉၄ ၁၄ ၂၅ ၁:၂ 

၂၇ ထ(ခွဲ)၊ ေစ်ေိုဆိြ် ေစ်ေိုဆိြ်ရေျးေွာ ၅.၀၀ ၁၈ ၄၁ ၁:၂ 

၂၈ ထ(ခွဲ)၊ မရေ မရေရေျးေွာ ၄.၉၁ ၁၃ ၁၄ ၁:၁ 

၂၉ ထ(ခွဲ)၊ ော/  ေြ်စဉ်ရချာင်း ောေူေိုင်ရေျးေွာ ၄.၈၂ ၁၂ ၃၀ ၁:၃ 

၃၀ ထ(ခွဲ)၊  ေြ်စဉ်ရချာင်း  ေြ်စဉ်ရချာင်း ရေျးေွာ ၃.၀၀ ၁၃ ၂၈ ၁:၂ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၆၈.၂၈ ၄၃၇ ၁၂၈၉ ၁:၃ 



 
 

၃၀ 

(၃) အလကမကျောင်းေျေား  

စဉ ်  ကျာင်းအမည် တည် နရာ 
အကျယ်အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ဆရာမ 

ဦး ရ 

 ကျာင်းသား/သူ 

ဦး ရ 

ဆရာနှင့် 

 ကျာင်းသားအချ ို း 

၁ မမို့မ အလက (၂)ရပ်ကွက် ၀.၈ ၂၀ ၅၃၀ ၁:၂၆ 

၂  တာရ၊ အလက (၁၂)ရပ်ကကွ် ၂.၃၇ ၁၉ ၆၄၀ ၁:၃၄ 

၃  ရတွင်းကုန်း အလက  ရတွင်းကုန်း ကျးရွော ၇.၂၁ ၁၅ ၃၀၉ ၁:၂၁ 

၄ ေညင်ခဲ(အလေ) ေညင်ခဲရေျးေွာ ၆.၃၈ ၁၁ ၂၀၈ ၁:၁၉ 

၅ ဝါးနက် ချာင်း(အလက) ဝါးနက် ချာင်း ကျးရွော ၇.၆၃ ၁၃ ၁၉၀ ၁:၁၅ 

၆ ေိုးောရအး (အလေ) ေိုးောရအးရေျးေွာ ၅.၆၈ ၉ ၁၈၄ ၁:၂၀ 

၇  ရွှေဘို(အလက)  ရွှေဘို ၇.၂၃ ၁၃ ၁၆၂ ၁:၁၂ 

၈ ေညင်ရချာင်း ရလး(အလေ) ေညင်ရချာင်းရလး ၃.၄၂ ၁၂ ၈၇ ၁:၇ 

၉ မေဲ့အုန်းြင်စု(အလေ) မေဲ့အုန်းြင်စုရေျးေွာ ၄.၂၈ ၁၁ ၃၃၁ ၁:၃၀ 

၁၀ ေူေဲရချာင်း (အလေ) ေူေဲရချာင်းရေျးေွာ ၅.၂၈ ၁၂ ၂၂၆ ၁:၁၉ 

၁၁ ဗရမာ(်အလေ) ဗရမာရ်ေျးေွာ ၃.၈၂ ၁၁ ၂၁၆ ၁:၂၀ 

၁၂ ေျွန်းကေီးနေ်မှူး (အလေ) ေျွန်းကေီးရေျးေွာ ၅.၃၇ ၁၂ ၁၇၄ ၁:၁၄ 

၁၃ မဲေလီလင်းေွဲ(အလေ) လင်းေွဲမဲေလီ ၁.၅၆ ၁၃ ၁၃၉ ၁:၁၁ 

၁၄ ေျာလိြ်(အလေ) ေျာလိြ်ရေျးေွာ ၅.၂၄ ၁၀ ၁၆၈ ၁:၁၇ 

၁၅ မဂူ(အလေ) မဂူရေျးေွာ ၄.၈၁ ၁၁ ၁၆၈ ၁:၁၅ 

၁၆ ပမေ်ောေွာမ (အလေ) ပမေ်ောေွာမရေျးေွာ ၇.၉၅ ၁၁ ၂၁၄ ၁:၁၉ 

၁၇ မယ်ဂျာေညင် ရချာင်း(အလေ) မယ်ဂျာေညင်ရချာင်း  ၀.၃၅ ၁၀ ၁၄၈ ၁:၁၅ 

၁၈ အထေ်ေျု ံလော (အလေ) ေျုံလောရေျးေွာ ၂.၃၃ ၁၁ ၂၉၂ ၁:၂၆ 

၁၉ ြလွန်စာ(အလေ) ြလွန်စာရေျးေွာ ၁.၉၆ ၁၃ ၃၄၄ ၁:၂၆ 

၂၀ ေျည်းြင်စု (အလေ) ေျည်းြင်စုရေျးေွာ ၃.၁၇ ၉ ၁၄၀ ၁:၁၅ 

၂၁ ေျွန်းေရလး (အလေ) ေျွန်းေရလးရေျးေွာ ၄.၉၄ ၈ ၂၂၂ ၁:၂၈ 

၂၂ အဝရချာင်း (အလေ) အဝရချာင်းရေျးေွာ ၄.၃၈ ၁၁ ၁၂၈ ၁:၁၁ 

၂၃ ရအာင်ေုခ (အလေ) ရအာင်ေုခရေျးေွာ ၅.၆၈ ၁၃ ၂၇၇ ၁:၂၁ 

၂၄ ဂေမ်း (အလေ) ဂေမ်းရေျးေွာ ၄.၃၉ ၁၂ ၁၈၅ ၁:၁၅ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၀၆.၂ ၂၉၀ ၅၆၈၂ ၁:၁၉ 

 (၄) အလကမကျောင်းခွဲေျေား  

စဉ ်  ကျာင်းအမည် တည် နရာ 
အကျယ်အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ဆရာမ 

ဦး ရ 

 ကျာင်းသား/သူ 

ဦး ရ 

ဆရာနှင့် 

 ကျာင်းသားအချ ို း 

၁ အလေ(ခွဲ)၊ ရအာင်ေုခမမို့ အမှေ်(၁၀)ေြ်ေွေ် ၁.၈၇ ၂၀ ၆၇၄ ၁:၃၄ 

၂ အလေ(ခွဲ)၊ ြေ်မြဲ ြေ်မြဲရေျးေွာ ၅.၆၅ ၈ ၁၄၀ ၁:၁၇ 

၃ အလေ(ခွဲ)၊ ေဿမျှင် ေဿမျှင်ထီဆိြ်ရေရေျာ် ၄.၆၉ ၇ ၁၁၅ ၁:၁၆ 

၄ အလေ(ခွဲ)၊  ေခေ်ြိန်းရုိး ေိုးခမှီရဒါင့်ရေျးေွာ ၃.၄၂ ၉ ၂၂၉ ၁:၂၅ 

၅ အလေ(ခွဲ)၊ မအူေုံးရေရေျာ်  ရေရေျာ်ရေျးေွာ ၄.၂၇ ၁၀ ၈၈ ၁:၉ 

၆ အလေ(ခွဲ)၊ ြရေ္တာ် ြရေ္တာ်ရေျးေွာ ၃.၈၇ ၁၃ ၄၀၅ ၁:၃၁ 

၇ အလေ(ခွဲ)၊ဆင်ရချာင်း ဆင်ရချာင်းရေျးေွာ ၅.၂၉ ၁၀ ၁၅၂ ၁:၁၅ 

၈ အလေ(ခွဲ)၊ေနစိုရချာင်း မှန်ေေူနစုိရချာင်း ၄.၂၅ ၉ ၁၁၁ ၁:၁၂ 

၉ အလေ(ခွဲ)၊ ေျဲွခခံဝ ေျဲွခခံဝရေျးေွာ ၃.၇၈ ၁၀ ၈၉ ၁:၉ 



 
 

၃၁ 

စဉ ်  ကျာင်းအမည် တည် နရာ 
အကျယ်အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ဆရာမ 

ဦး ရ 

 ကျာင်းသား/သူ 

ဦး ရ 

ဆရာနှင့် 

 ကျာင်းသားအချ ို း 

၁၀ အလေ(ခွဲ)၊ ေျားဟုန်း ေျားဟုန်းရေျးေွာ ၅.၄၈ ၈ ၁၄၁ ၁:၁၈ 

၁၁ အလေ(ခွဲ)၊ ေုေ္ကနိ ေုေ္ကနိရေျးေွာ ၃.၅၈ ၉ ၁၃၉ ၁:၁၅ 

၁၂ အလေ(ခွဲ)၊ရေွှေမုေ်ထုံးရအာေ်စု ရေွှေမုေ်ထုံးရအာေ်စု  ၃.၄၉ ၁၁ ၁၄၆ ၁:၁၃ 

၁၃ အလေ(ခွဲ)၊ရလာေဓာေ် ရလာေဓာေ်ရေျးေွာ ၃.၆၈ ၁၀ ၁၅၆ ၁:၁၆ 

၁၄ အလေ(ခွဲ)၊ ေင်ြန်းရချာင်း ေင်ြန်းရချာင်း ရေျးေွာ ၃.၈၉ ၁၀ ၁၀၃ ၁:၁၀ 

၁၅ အလေ(ခွဲ)၊ လြွေ္တလုြ် ေရလး လြွေ္တလုြ်ေရလး  ၂.၃၈ ၁၁ ၁၆၈ ၁:၁၅ 

၁၆ အလေ(ခွဲ)၊ ေျဲွခခံရချာင်းေျား ေျဲွခခံရချာင်းေျား ရေျးေွာ ၃.၂၈ ၁၁ ၂၃၂ ၁:၂၁ 

၁၇ အလေ(ခွဲ)၊ ေဲပေူ ေဲပေူရေျးေွာ ၂.၃၈ ၉ ၁၃၀ ၁:၁၄ 

၁၈ အလေ(ခွဲ)၊ လြွေ်ေွဲ နုံးေန်း လြွေ်ေွဲနုံးေန်း ရေျးေွာ ၃.၉၉ ၁၀ ၁၈၂ ၁:၁၈ 

၁၉ အလေ(ခွဲ)၊ ေံုးခွချွန်း ေျုံလမု ေံုးခွချွန်းရေျးေွာ ၃.၁၀ ၁၀ ၂၀၃ ၁:၂၀ 

၂၀ အလေ(ခွဲ)၊ ေူထီ ေူထီရေျးေွာ ၁.၁၀ ၁၁ ၂၇၁ ၁:၂၅ 

၂၁ အလေ(ခွဲ)၊ ေျဲွခခံရေရေျာ် ေျဲွခခံရေရေျာ် ရေျးေွာ ၂.၂၀ ၉ ၉၁ ၁:၁၀ 

၂၂ အလေ(ခွဲ)၊ ဆင်မဝဲရချာင်း ဆင်မဝဲရချာင်း ရေျးေွာ ၄.၆၃ ၁၀ ၂၀၄ ၁:၂၀ 

၂၃ အလေ(ခွဲ)၊ ရအာင်လှိုင် ရအာင်လှိုင်ရေျးေွာ ၃.၉၈ ၈ ၁၁၈ ၁:၁၅ 

၂၄ အလေ(ခွဲ)၊ ေရောင်း ေရောင်းရေျးေွာ ၅.၁၀ ၅ ၆၆ ၁:၁၃ 

၂၅ အလေ(ခွဲ)၊ ရောင်ေုန်းကေီး ရောင်ေုန်းကေီး ရေျးေွာ ၂.၁၃ ၆ ၁၁၀ ၁:၁၈ 

၂၆ အလေ(ခွဲ)၊ေေေ်ေုန်းေျွန်းဒိြ် ေေေ်ေုန်းေျွန်းဒိြ်  ၄.၉၅ ၇ ၂၀၅ ၁:၂၉ 

၂၇ အလေ(ခွဲ)၊  

ရပခာေ/်နှာရခါင်းရြါေ် 

ရပခာေအ်ိမ်ေန်းရေျးေွာ ၄.၉၁ ၆ ၈၉ ၁:၁၅ 

၂၈ အလေ(ခွဲ)၊ မငိမ်းဦးေျားဟုန်း မငိမ်းဦးရေျးေွာ ၅.၁၀ ၇ ၅၇ ၁:၈ 

၂၉ အလေ(ခွဲ)၊ ေစ်ြုေ်  ေစ်ြုေ်ရေျးေွာ ၃.၁၉ ၇ ၁၀၀ ၁:၁၄ 

၃၀ အလေ(ခွဲ)၊ ေျုံလမုရေရေျာ် ေျုံလမုရေျးေွာ ၁.၆၈ ၆ ၈၄ ၁:၁၄ 

၃၁ အလေ(ခွဲ)၊ နေ်မှူး နေ်မှူးရေျးေွာ ၁.၁၆ ၆ ၁၂၉ ၁:၂၁ 

၃၂ အလေ(ခွဲ)၊ ဒလင်းလဲှဆိြ် ဒလင်းလဲှဆိြ်ရေျးေွာ ၁.၁၁ ၈ ၈၆ ၁:၁၁ 

၃၃ အလေ(ခွဲ)၊ ေူထီေလုားေန်း ေုလားေန်းရေျးေွာ ၀.၈၂ ၈ ၁၂၈ ၁:၁၆ 

၃၄ အလေ(ခွဲ)၊ နွား/ေစ်စု နွားရေရေျာ်ရေျးေွာ ၁.၂၈ ၇ ၁၃၅ ၁:၁၉ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၁၅.၆၈ ၃၀၆ ၅၄၇၆ ၁:၁၈ 

(၅) ေူလတန်းလွန်မကျောင်းေျေား 

စဉ် မေို့နယ် 
ထြျာင်း 

အထေအတွေြ် 

ဆော/ ဆောြ 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား/ 

သူဦးထေ 

ဆောနှင့် 

ထြျာင်းသား 

အချ ို း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၇၅ ၅၂၃ ၈၄၉၈ ၁:၁၉ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၇၅ ၅၂၃ ၈၄၉၈ ၁:၁၆ 

(၆) အြြထြျာင်းြျား 

စဉ် 
ထြျာင်း 

အထေအတွေြ် 

ဆော/ ဆောြ 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား/ 

သူဦးထေ 

ဆောနှင့် ထြျာင်းသား 

 အချ ို း 

၁ ၁၉၂ ၈၄၂ ၁၃၃၁၇ ၁:၁၆ 



 
 

၃၂ 

 ( ဂ ) ြူလတန်းကြိုထြျာင်း 

စဉ် ထြျာင်းအြည် ေည်ရနော 
ဆော/ဆောြ 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား/ေူ 

ဦးထေ 
အချ ို း 

၁ အထေ(ခွဲ)စစ္စလီထုံး စစ္စလီထုံးရေျးေွာ ၂ ၃၅ ၁:၁၇ 

၂ အလေရေေွင်းေုန်း ရေေွင်းေုန်းရေျးေွာ ၂ ၂၅ ၁:၁၂ 

၃ အလေ မရမွှေးေျွန်း မရမွှေးေျွန်းရေျးေွာ ၁ ၅ ၁:၅ 

၄ အလေ(ခွဲ)ေျဲွခခံဝ ေျဲွခခံဝရေျးေွာ ၁ ၂၀ ၁:၂၀ 

၅ မူလွန် ဝါးေခုိင်အစုကေီး ဝါးေခိုင်ရေျးေွာ ၁ ၂၁ ၁:၂၁ 

၆ အမေ ဝါးရံုရဒါင့် ေခွေ်ေနု်းရေျးေွာ ၂ ၂၇ ၁:၁၃ 

၇ အမေ ေီးပေူေုန်း ဝဲရဒါင့်ရေျးေွာ ၂ ၂၃ ၁:၁၁ 

၈ အမေ ေုေားရဒါင့် ေုေားရဒါင့်ရေျးေွာ ၂ ၁၇ ၁:၀၈ 

၉ အမေ ရအ(၉)လမ်း အမှေ်(၄)ေြ်ေွေ် ၂ ၄၅ ၁:၂၂ 

၁၀ လူမှုဝန်ထမ်း မူကေို အမှေ် (၄)ေြ်ေွေ် ၂ ၄၀ ၁:၂၀ 

မေို့နယ်ချေုပ်  ၁၇ ၂၅၈ ၁:၁၅ 

(ဃ) ဘုန်းထတာ်ကြီးသင် ပညာထေးထြျာင်း 

စဉ ် ထြျာင်းအြည် တည်မနရာ 
ဆော/ ဆောြ 

ဦးထေ 

ထြျာင်း 

သား/ သူဦးထေ 
အချ ို း 

၁ ပစ္ဆိမာရံုစာသင်တိုက် (၉)ေြ်ေွေ် ၄၀ ၁၉၅၄ ၁: ၄၈ 

၂  ရွှေ ပည် အး (၁၂)ေြ်ေွေ် ၁၁ ၁၂၂ ၁: ၁၁ 

၃ ရတနာမှန် ေျွန်းခယ်မ ၇ ၂၁၄ ၁: ၃၀ 

၄ သ  ပဦး(မငိမ်းဦး) မငိမ်းဦးရေျးေွာ ၁၀ ၁၂၂ ၁: ၁၂ 

၅ မဟာ ဗာဓိ အထေ်ေျုံလောရေျးေွာ ၇ ၃၂ ၁: ၄ 

၆ သာသနာဟ့ိတကာရီ ေွင်းရချာင်းရေျးေွာ ၇ ၁၁၅ ၁: ၁၆ 

၇ သာသနာလ့ကဂာရ ေဿရြါင်းရေျးေွာ ၅ ၇၂ ၁: ၁၄ 

၈ တယ် ချာင်း ေယ်ရချာင်းရေျးေွာ ၇ ၂၀၄ ၁: ၂၉ 

၉ မဟာဂန္ဓာရုံ(ဒလင်း) ဒလင်းရေျးေွာ ၁၁ ၂၃၂ ၁: ၂၁ 

၁၀  အာင်တံခွန်တိုင် ေံခွန်ေိုင်ရေျးေွာ ၅ ၉၅ ၁: ၁၉ 

၁၁ ကျို က်ပိ(ကွင်း ချာင်း) ေွင်းရချာင်းရေျးေွာ ၄ ၉၉ ၁: ၂၄ 

၁၂  အာင်သ  ပ ေနစိုရချာင်းကေီးရေျးေွာ ၃ ၄၉ ၁: ၁၆ 

၁၃  ဗဟ္မစာရီ ေံေွင်းရေျးေွာ ၄ ၃၉ ၁: ၁၀ 

၁၄ ဂန္ဓာရုံ ကျာင်း တာ်ရာ ေျွန်းကေီးရအာင်လှိုင်ရေျးေွာ ၂ ၂၃ ၁: ၁၁ 

၁၅ သီရိမဂဂလာ ရေွှေေိုစုရေျးေွာ ၃ ၆၆ ၁: ၂၂ 

၁၆ ဒီပါသီရိ ေျွန်း ေားရေျးေွာ ၁ ၃၅ ၁: ၃၅ 

၁၇ ဓမ္မပ ဇ္ဇောတာရုံ ြေ်လည်ရေျးေွာ ၃ ၈၄ ၁: ၂၈ 

၁၈  အာင်သိပ္ပံ ပမင်းေရချာင်းရေျးေွာ ၅ ၅၃ ၁: ၁၁ 

၁၉ သာသနပွင့်ဦး ညီရနာင်ကေီးရေျးေွာ ၃ ၅၄ ၁: ၁၈ 

၂၀  အာင်  မသာယာ နုံးရော်ရေျးေွာ ၃ ၃၁ ၁: ၁၀ 

၂၁ မဟာ ဇာတိကာရာမ ဆင်မဝဲရချာင်းရေျးေွာ ၄ ၇၃ ၁: ၁၈ 

၂၂ ဓမ္မစာရီ အရေှ့စုရေျးေွာ ၅ ၁၀၃ ၁: ၂၁ 

၂၃ ပဏ္ဍိတ မဒနီ ေံုးခွရေျးေွာ ၃ ၂၂ ၁: ၇ 

၂၄ သာသနရဏ္ခိတ ေွမ်းခခံေုန်းရေျးေွာ ၆ ၁၁၆ ၁: ၁၉ 

၂၅ ဝိသဒု္ဓါရုံ ဓနုံးဆိြ်ရေျးေွာ ၃ ၈၈ ၁: ၂၉ 

၂၆ သာသနာ ့ရာင် ခည် ေနစိုရချာင်းရလးရေျးေွာ ၂ ၆၃ ၁: ၃၁ 



 
 

၃၃ 

စဉ ် ထြျာင်းအြည် တည်မနရာ 

ဆော/  

ဆောြ 

ဦးထေ 

ထြျာင်း 

သား/ သူဦးထေ 
အချ ို း 

၂၇ သုခကာရီ ေူေဲရချာင်းရေျးေွာ ၃ ၆၂ ၁: ၂၁ 

၂၈ ရွောဦး ကျာင်း နေ်မင်းကေီးရေျးေွာ ၆ ၉၇ ၁: ၁၆ 

၂၉  လးထပ်တုိက် ကျာင်း ထီြါလယ်ရောင်ေန်းရေျးေွာ ၂ ၇၀ ၁:၃၅ 

၃၀ သီရိမဂဂလာ ေွာေစ်ရေျးေွာ ၃ ၁၁၅ ၁: ၃၈ 

၃၁ ကံသာ ရေရေျာ်ေိန်ရေျးေွာ ၃ ၆၉ ၁: ၂၃ 

၃၂ မုဒိတာဝိဟာရ လမုေြင်ရေျးေွာ ၂ ၂၄ ၁: ၁၂ 

၃၃ ရတနာသိဒ္ဓိ ရေရေျာ်ကေီးရေျးေွာ ၁ ၂၀ ၁:၂၀ 

၃၄ ပညာပါရမီ ရစာေ်ဲအုြ်ြုံရချာင်းရေျးေွာ ၄ ၇၈ ၁:၁၉ 

၃၅ သီရိမဂဂလာ ေိုးလှကေီးရေျးေွာ ၃ ၁၀၂ ၁:၃၄ 

၃၆ သရဖီ ဗန္ဓုလရေျးေွာ ၃ ၇၂ ၁:၂၄ 

၃၇ ဓမ္မပါလ လြွေ္တလုြ်ကေီးရေျးေွာ ၅ ၂၆ ၁:၅ 

၃၈ သာသနာပ့ါလ ေွာမရေျးေွာ ၅ ၅၂ ၁:၁၀ 

၃၉ ဂုဏလကဂာရ ဂံုမင်းပမစ်ေန်းရေျးေွာ ၃ ၅၂ ၁:၁၇ 

၄၀ မိဂဒါဝုန် ရလးဂွကေီးရေျးေွာ ၃ ၆၉ ၁:၂၃ 

၄၁ ဓမ္မရက္ခတိ ရေရေျာ်ေိန်ရေျးေွာ ၂ ၂၄ ၁:၁၂ 

မေို့နယ်ချေုပ်  ၂၁၂ ၅၀၉၂ ၁:၂၄ 

 (င) ထြျာင်းထနအေယွ်ြထလးြျား ထြျာင်းအပ်နှံြှု 

စဉ် မေို့နယ် 

(၅)နှစ်ခပည့်ြထလး ထြျာင်းအပ်နှံြှု ထြျာင်း 

အပ်နှံြှု 

% 
ြျား ြ ထပါင်း ြျား ြ  ထပါင်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၂၈၄၉ ၂၇၂၆ ၅၅၇၅ ၂၇၃၇ ၂၆၂၅ ၅၃၆၂ ၉၆.၁၈ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၂၈၄၉ ၂၇၂၆ ၅၅၇၅ ၂၇၃၇ ၂၆၂၅ ၅၃၆၂ ၉၆.၁၈ 

 (စ) တြ္ကသုိလ်ဝင်တန်း ထအာင်ခြင်ြှု 

စဉ ် မေို့နယ် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစှ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနစှ် 

စာ
ရင

်းရ
ှ ိ

မဖ
ြေ

ို 

မအ
ာင

်ဖေ
င် 

%
 

စာ
ရင

်းရ
ှ ိ

မဖ
ြေ

ို 

မအ
ာင

်ဖေ
င် 

%
 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၃၈၅၀ ၃၆၃၆ ၉၆၀ ၂၆.၄၀ ၄၄၈၇ ၄၁၈၃ ၁၀၈၆ ၂၅.၉၆ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၃၈၅၀ ၃၆၃၆ ၉၆၀ ၂၆.၄၀ ၄၄၈၇ ၄၁၈၃ ၁၀၈၆ ၂၅.၉၆ 

 (ဆ) စာတတထ်ခြာြ်ြှုောနှုန်း  

စဉ ် မေို့နယ် 
မြို့နယ် 

လူဦးထေ 

(၁၅)နှစ်အထြ် 

လူဦးထေ 

စာတတ်ထခြာြ် 

ဦးထေ 

စာတတ်ထခြာြ်ြှု 

နှုန်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၃၀၅၆၃၄ ၂၁၈၈၉၀ ၂၇၈၄၆၇ ၉၁.၁၁ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၃၀၅၆၃၄ ၂၁၈၈၉၀ ၂၇၈၄၆၇ ၉၁.၁၁ 

 



 
 

၃၄ 

( ဇ ) သင် ြားြှု၊ သင်ယူြှု  အထထာြ်အြူခပု စာသင်ခန်းြျား ဖွေင့်လှစ်နိုင်ြှု အထခခအထန 

  (၁) အထြ ထြျာင်းြျား 

စဉ် မေို့နယ် 

အထြ်တန်းထြျာင်း 

စာ
ေင

်းေ
ှ ိ

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

ထပ
ါင်

း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၁၅ ၂ ၉ - ၄ ၁၅ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၅ ၂ ၉ - ၄ ၁၅ 

(၂) အလြ ထြျာင်းြျား 

စဉ် မေို့နယ်/  မေို့ 

အလယ်တန်းထြျာင်း 
စာ

ေင
်းေ

ှ ိ

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

ထပ
ါင်

း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၂၄ - ၁ - ၂၃ ၂၄ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၂၄ - ၁ - ၂၃ ၂၄ 

(၃) အြြ ထြျာင်းြျား 

စဉ ် မေို့နယ် 

ြူလတန်းထြျာင်း 

စာ
ေင

်းေ
ှ ိ

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

ထပ
ါင်

း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၁၉၂ - - - ၁၉၂ ၁၉၂ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၉၂ - - - ၁၉၂ ၁၉၂ 

( စျ) စာ ြည့်တုိြ်ြျား ဖွေင့်လှစ်နိုင်ြှု 

စဉ် မမို့နယ် 
အုပ်ချုပ် 

 ရး 

ပညာ 

 ရး 

 ပန် 

ဆက ်

ဘုန်းကကီး 

 ကျာင်း 
အ ခား ရြါင်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၄၄၁ ၈ ၈ - ၂၂၀ ၆၇၇ 

မမို့နယ်ချုြ် ၄၄၁ ၈ ၈ - ၂၂၀ ၆၇၇ 

 

 

 



 
 

၃၅ 

ြျန်းြာထေးြဏ္ဍ 

၄၂။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏ ကျန်းမာ ရးကဏ္ဍဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှာ  အာက်ပါအတိင်ုး 

 ဖစ်ပါသည်- 

 (က) ထဆးရုံြျား 

စဉ်  ဆးရံုအမည် ေည်ရနော အစုိးရ/ပုဂ္ဂလိက ကုတင်အ ရအတွက် 

၁ မမို့နယ်ပြည်ေ့ူရဆးရုံ ဂျုံးဂျုံးဂျရေျးေွာ အစုိးေ ၁၀၀ 

၂ ေျို ေ်ြိေိုေ်နယ်ရဆးရံု ေျို ေ်ြိရေျးေွာ ။ ၁၆ 

၃ လှိုင်းေုန်းေုိေ်နယ်ရဆးရံု လှိုင်ေုန်းရေျးေွာ ။ ၁၆ 

၄ ထီဆိြ်ေုေားစုေုိေ်နယ်ရဆးရံု ထီဆိြ်ေုေားစုရေျးေွာ ။ ၁၆ 

မေို့နယ်ချေုပ်   ၁၄၈ 

(ခ) ထဆးထပးခန်းြျား 
စဉ ် ထဆးထပးခန်း အြည် တည်မနရာ  အစုိးေ/ ပုဂ္ဂလိြ ြုသသည့်ထောဂါအြျ ို းအစား 

၁ ငှကဖ်ျား ရာဂါတိုက်ဖျက် ရး 

 ဆး ပးခန်း 

အမှေ်(၃) 

ေြ်ေွေ် 

အစုိးရ ငှကဖ်ျား ရာဂါ 

၂ အနာကကီး ရာဂါတုိက်ဖျက် ရး 

 ဆး ပးခန်း 

အမှေ်(၃) 

ေြ်ေွေ် 

အစုိးရ အနာကကီး ရာဂါ 

၃ TB  ရာဂါ တုိက်ဖျက် ရး 

 ဆး ပးခန်း 

အမှေ်(၃) 

ေြ်ေွေ် 

အစုိးရ အဆုပ် ရာဂါ 

၄ မိခင်နှင့်က လးကျန်းမာ ရး 

 ဆး ပးခန်း 

အမှေ်(၁) 

ေြ်ေွေ် 

အစုိးရ ကိယု်ဝန် ဆာင်များ 

ကုသ ပး ခင်း 

(ဂ) ထြျးလြ်ြျန်းြာထေးဌာန/ဌာနခွေဲ 

စဉ် ထြျးလြ်ြျန်းြာထေးဌာနအြည် တည်ထနော 

၁ ေျ ို ေ်ြိ ေျ ို ေ်ြိရေျးေွာ 

၂ ေျုံလမု ေျုံလမုရေျးေွာ 

၃ ေံခွန်ေိုင်ေျုံဝါး ေံခွန်ေိုင်ေျုံဝါးရေျးေွာ 

၄ ပမေ်ော ပမေ်ောရေျးေွာ 

၅ ထီဆိြ်ေုေားစု ထီဆိြ်ေုေားစုရေျးေွာ 

၆ ေညင်ရချာင်း ေညင်ရချာင်းရေျးေွာ 

၇ ဆင်မဝဲရချာင်း ဆင်မဝဲရချာင်းရေျးေွာ 

၈ ေျွန်းခယ်မ ေျွန်းခယ်မရေျးေွာ 

၉ ဓနိရချာင်း ဓနိရချာင်းရေျးေွာ 

၁၀ လှိုင်းေုန်း လှိုင်းေုန်းရေျးေွာ 

၁၁ အလယ်ရေရေျာ် အလယ်ရေရေျာ်ရေျးေွာ 

၁၂  ေေ်ေှာ  ေေ်ေှာရေျးေွာ 

၁၃ ရငွေင်ရယာ် ရငွေင်ရယာ်ရေျးေွာ 

၁၄ ရေျာ်ေံ ရေျာ်ေံရေျးေွာ 



 
 

၃၆ 

စဉ် ထြျးလြ်ြျန်းြာထေးဌာနအြည် တည်ထနော 

၁၅ ေစ်ေိဆုိြ် ေစ်ေိဆုိြ် 

၁၆ ဂေမ်း ဂေမ်း 

၁၇ ဓနုံးဆိြ် ဓနုံးဆိြ် 

၁၈ ဗရမာ် ဗရမာ် 

၁၉ ြုေီးရိုး ြုေီးရိုး 

၂၀ စီးြွားရချာင် စီးြွားရချာင် 

၂၁ ြျားမွေ်ရလျှာ်ရချာင်း ြျားမွေ်ရလျှာ်ရချာင်း 

၂၂ စခန်းကေီး စခန်းကေီး 

၂၃ ရေေွင်းေုန်း ရေေွင်းေုန်း 

၂၄ ေနစိုရချာင်း ေနစိုရချာင်း 

၂၅ ြေ်မြဲ ြေ်မြဲ 

၂၆ ေရောင်း ေရောင်း 

၂၇ ရလးဂွကေီး ရလးဂွကေီး 

၂၈ ရညာင်ြင်ော ရညာင်ြင်ော 

၂၉ ထီြါလယ် ထီြါလယ် 

၃၀ ေံခွန်ေိုင်ကေီး ေံခွန်ေိုင်ကေီး 

၃၁ လြွေ္တလုြ်ကေီး လြွေ္တလုြ်ကေီး 

၃၂ ြုဂြံုံ ြုဂြံုံ 

၃၃ ေွမ်းခခံေုန်း ေွမ်းခခံေုန်း 

၃၄ ောယာေုန်း ောယာေုန်း 

၃၅ ေံုးခွချွန်း ေံုးခွချွန်း 

၃၆ ေျွန်း ေား ေျွန်း ေား 

၃၇ ြုေ်ေန်း ြုေ်ေန်း 

၃၈ ေွာလယ်ရချာင်း ေွာလယ်ရချာင်း 

၃၉ ပမငး်ေေုန်း ပမငး်ေေုန်း 

၄၀ ေျွန်းဒိြ် ေျွန်းဒိြ် 

၄၁ ထူရောေပမ ထူရောေပမ 

၄၂ ြရေ္တာ် ြရေ္တာ် 

၄၃ ရအာေ်မအူေုံး ရအာေ်မအူေုံး 

၄၄ ေျွန်းကေီး ေျွန်းကေီး 

၄၅ ဝဲရဒါင့် ဝဲရဒါင့် 

၄၆ ေုံရထာင်စု ေုံရထာင်စု 

၄၇ ေျဲွခခံေျုံလမု ေျဲွခခံေျုံလမု 

၄၈ နေ်မှူး နေ်မှူး 

၄၉ ထိယာလိ ထိယာလိ 



 
 

၃၇ 

စဉ် ထြျးလြ်ြျန်းြာထေးဌာနအြည် တည်ထနော 

၅၀ မိဿလင်ေုန်း မိဿလင်ေုန်း 

၅၁ ေျဲွခခံရချာင်းေျား ေျဲွခခံရချာင်းေျား 

၅၂ ေွင်းေံုး ေွင်းေံုး 

၅၃ ေုလားေန်း ေုလားေန်း 

၅၄ ေညင်ရချာင်းရလး ေညင်ရချာင်းရလး 

၅၅ ေူထီ ေူထီ 

၅၆ ဝါးနေ်ရချာင်း ဝါးနေ်ရချာင်း 

၅၇ စွယစ်ုံ စွယစ်ုံ 

၅၈ ရအာင်လှိုင် ရအာင်လှိုင် 

၅၉ ေူေဲရချာင်း ေူေဲရချာင်း 

၆၀ ေွင်းရချာင်း ေွင်းရချာင်း 

၆၁ ရ ောင်ရထာေ် ရ ောင်ရထာေ် 

၆၂ ေုေားကေီးေုန်း ေုေားကေီးေုန်း 

၆၃ ေညင်ခဲ ေညင်ခဲ 

၆၄ ေယ်ရချာင်း ေယ်ရချာင်း 

၆၅ မဲေလီြုေိမ်စု မဲေလီြုေိမ်စု 

၆၆ ေွမ်းခခံရချာင်း ေွမ်းခခံရချာင်း 

၆၇ ေျားဟုန်း ေျားဟုန်း 

၆၈ မငိမ်းဦး မငိမ်းဦး 

၆၉ ရေရေျာ်ေိန် ရေရေျာ်ေိန် 

၇၀ ေဲ့ေ့ဲေူး ေဲ့ေ့ဲေူး 

၇၁ စည်ောေံဦး စည်ောေံဦး 

၇၂ ဦးေို ဦးေို 

၇၃ ရေှာေ်ရချာင်း ရေှာေ်ရချာင်း 

၇၄ ေဲပေူ ေဲပေူ 

၇၅ ေရပြေျွန်း ေရပြေျွန်း 

၇၆ ြန်းေူးရချာင်း ြန်းေူးရချာင်း 

၇၇ ရောင်ေုန်းကေီး ရောင်ေုန်းကေီး 

၇၈ ပမစ်ေို ပမစ်ေို 

၇၉ ယုေန(၂) ယုေန(၂) 

၈၀ ညီရနာင်ကေီး ညီရနာင်ကေီး 

၈၁ ရြရချာင်း ရြရချာင်း 

၈၂ ရြါင်ေစ်ရချာင်း ရြါင်ေစ်ရချာင်း 

၈၃ ေျူရချာင်း ေျူရချာင်း 

၈၄ ဝါးေခိုင် ဝါးေခိုင် 

၈၅ ဒလင်းလှဲဆိြ် ဒလင်းလှဲဆိြ် 

၈၆ ခါရေး ခါရေး 

၈၇ ေျုံေား ေျုံေား 



 
 

၃၈ 

(ဃ) ြျန်းြာထေးထစာင့်ထေှာြ်ြှု 

စဉ် မေို့နယ် လဦူးထေ 

ဆောဝန်ြှြျန်းြာထေး 

ထစာင့်ထေှာြ်ြှုနှုန်း 

  သူနာခပုြှ 

ြျန်းြာထေး 

ထစာင့်ထောြ်ြှုနှုန်း 

လြ်ထထာြ် 

ြျန်းြာထေးြှူးြှ 

ြျန်းြာထေး 

ထစာင့်ထေှာြ်ြှုနှုန်း 

ဆော၀န် 

 ဦးထေ 

ဆော၀န်နငှ့် 

လူဦးထေ 

အချ ို း 

သူနာခပု 

 ဦးထေ 

သူနာခပုနှင့် 

လူဦးထေ 

အချ ို း 

လ/ထ 

ြျန်းြာ 

ထေးြှူး 

ဦးထေ 

လ/ထ 

ြျန်းော 

မရးေှူးနှင့် 

လူဦးထေ 

အချ ို း 

၁ 
ရမာ်လ 

မမိုင်ေျွန်း 
၃၀၅၆၃၄ ၁၉ ၁:၁၆၀၈၆ ၅၅ ၁:၅၅၅၆ ၁၁ ၁:၂၇၇၈၄ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၃၀၅၆၃၄ ၁၉ ၁:၁၆၀၈၆ ၅၅ ၁:၅၅၅၆ ၁၁ ၁:၂၇၇၈၄ 

(င) ထေသတွေင်းအြျားဆုံးခဖစ်တတ်ထသာထောဂါြျား 

စဉ ် မေို့နယ် 

ထောဂါအြျ ို းအစား 

ငှြဖ်ျား ဝြ်း ထလျှာ တီဘီ ဝြ်းြိုြ ်
အသည်း 

ထောင် 

ခဖစ် ထသ ခဖစ် ထသ ခဖစ် ထသ ခဖစ် ထသ ခဖစ် ထသ 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း - - ၁၀၂၃ - ၂၇၉ ၁၅ ၂၈၃ - ၁ - 

မေို့နယ်ချေုပ် - - ၁၀၂၃ - ၂၇၉ ၁၅ ၂၈၃ - ၁ - 

(စ ) HIV/AIDS - ထောဂါ ခဖစ်ပွေား/ ထသဆံုးဦးထေ 

စဉ် မေို့နယ် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ခဖစ် ထသ ခဖစ် ထသ 

၁  ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၂၅၆  - ၂၉၆  - 

မမို့နယ်ချုြ် ၂၅၆  - ၂၉၆ - 

(ဆ) ြျန်းြာထေးဆိုင်ော အညွှန်းြိန်းြျား 

စဉ် မေို့နယ်/  မေို့ 
ေိခင် 

ဦးမရ 

 ြထလး 

ဦးထေ 

လ(ူ၁၀၀၀)လျှင် 

ထြ
ွေးန

ှုန်း
 

 ြိခ
င်ထ

သ
နှုန

်း 

ထြ
ွေြ

င်း
စ 

ြ
ထလ

းထ
သ

နှုန
်း 

ြ
ိယု

်ဝန
်ပျ

ြ်
နှုန

်း 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၄၃၈၅ ၃၃၉၀ ၁၁.၁ ၀.၅၈ ၀.၁ ၃.၅ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၄၃၈၅ ၃၃၉၀ ၁၁.၁ ၀.၅၈ ၀.၁ ၃.၅ 

 



 
 

၃၉ 

လူြှုထေးအသင်းအဖွေဲ့ ြျား  

၄၃။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်ရှိ လူမှု ရးအသင်းအဖွဲ့ များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှာ  အာက်ပါ 

အတိင်ုး ဖစ်ပါသည်- 

 (က) INGO   

စဉ် INGO အြည် ရုံး/ ရံုးခွေဲ တည်ထနော 
ထဆာင်ေွြသ်ည့် 

လုပ်ငန်း 

၁ Pact Myanmar ၂၁/မဟာဗန္ဓုလ (၆)လမ်း၊ 

(၃)ရပ်ကွက် 

ပညာ ရး/ 

ကျန်မာ ရး 

၂ MRCS& IFRC ကရက်မတ်လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက် ကျန်းမာ ရး 

၃ TLMI (The Leprosy Mission 

nternational) 

၂၅/(၇)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက် ကျန်းမာ ရး 

၄ IOM ၃/(၁၁)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက် ကျန်းမာ ရး 

 ( ခ ) NGO (ဦး ရ) 

စဉ ် မေို့နယ် 

အ
ြျ

ိုးသ
ြီး

 

 ထ
ေး

ော
 

ြိခ
င်/

ြ
ထလ

း 

အ
သ

င်း
 

စစ်
ြှုထ

ြ်း
 

 ထ
ဟ

ာင
်း 

 ြ
ြ

်ထခ
ခန

ီ 

အ
ေန

်ြီး
သ

တ
် 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၃၁၀၂၅ ၂၀၄၅၄ ၁၅၉ ၁၅၂ ၁၇၁၈ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၃၁၀၂၅ ၂၀၄၅၄ ၁၅၉ ၁၅၂ ၁၇၁၈ 

 ( ဂ ) အသင်းအဖွေဲ့ ြျား 

စဉ ်
အသင်းအဖဲွ့  

အမည် 
ရုံး/ ရုံးခွဲ တည် နရာ 

မှတ်ပုံတင် 

အမှတ် 

 ဆာင်ရွေက ်သည့်  

လုပ်ငန်း 

၁ ြန်းေုိင်ေှင် ရေျးလေ် 

ရဒေများ ေံွ့မေိုးရေးအေဲွ့ 

ရေေမာလမ်း (၁၁) 

ေြ်ေွေ် 

၁/ပြည်ေွင်း/ 

၀၃၁၀ 

ရေျးလေ်ရဒေေွံ့ မေိုးေိုးေေ်ရေး 

၂ အာ ရာဂျလံူမှု 

ကူညီ ရးအသင်းကကီး 

မဟာဗန္ဓုလမ်း၊ 

(၃)ရပ်ကွက် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၀၁ 

ကျန်းမာ ရး/ ပညာ ရး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်း ရး၊ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 

ကယ်ဆယ် ရး 

၃  ကျာ်ဇံဂရုဏာရှင် 

လူမှုကညီူ ရးအသင်း 

 ကျာ်ဇံ ကျးရွော 

 ကျာ်ဇံ 

 ကျးရွောအုပ်စု 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၀၂ 

လူနာတင်ယာဉ် ဖင့် အခမ့ဲ ပို့ ဆာင် ပး ခင်း၊ 

 ဆးကုသစရိတ် 

 ထာက်ပံ့ ပး ခင်း 

၄ မုဒိတာနှလုံးသား 

ရပ်ကွက်နာ ရး 

ကူညီမှုအသင်း 

(၁၄)လမ်း၊ 

(၇)ရပ်ကွက် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၀၃ 

(၇)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နာ ရးကိစ္စ များအား 

လူအား/ ငွအား ဖင့်  ထာက်ပံ့ ပး ခင်း 

၅ စိမ်းလ့ဲဧရာ  ကျးလက် 

 ဒသလူမှု ဖံွ့မဖိုး ရး 

ကိယု့်အားကိယု်ကိုး 

အဖွဲ့ 

၂၁/ (၁၄)လမ်း 

(၇)ေြ်ေွေ် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၀၄ 

 ကျးလက် ဒသ န အမျ ို းသမီး များဘဝ 

ဖွံ့မဖိုးတိုးတက် ရး  ဆာင်ရွေက ်ပး ခင်း 

၆ မိုး မတ္တာဝါယုဒါန 

အခမဲ့ ဆးခန်း 

တည် ထာင် ရးအဖဲွ့ 

မုိးညို ကျာင်း 

လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၀၅ 

အခမဲ့ ဆးခန်းဖွင့်လှစ်၍  ပည်သူ 

များ၏ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်  ပး ခင်း 



 
 

စဉ ်
အသင်းအဖဲွ့  

အမည် 
ရုံး/ ရုံးခွဲ တည် နရာ 

မှတ်ပုံတင် 
အမှတ် 

 ဆာင်ရွေက ်သည့်  
လုပ်ငန်း 

၇  ကျာ်ဇံ ကျးရွော 

ဖွံ့မဖိုး ရးအသင်း 

 ကျာ်ဇံ  ကျးရွော ၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၀၆ 

 ကျးရွောရှိလမ်း၊တံတား၊ လူမှုဖွံ့မဖိုး 

တိုးတက် ရးလုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွေက ်ခင်း 

၈ အမငိမ်းစား ဝန်ထမ်းများ 

လူမှု ကူညီ ရး 

အသင်း 

အမှတ်(၄၀)၊ 

(၁၄)လမ်း၊ 

(၇)ရပ်ကွက် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၀၇ 

အသင်းဝင် အမငိမ်းစား ဝန်ထမ်းများ၏ 

ကျန်းမာ ရး၊ လူမှု ရး၊ လိုအပ်ချက်များကို 

ကူညီပံ့ပိုး ပးရန်၊ 

၉ ြဲ့ေိုင်ေှင် ရေလုြ်ေား 

ငယ်များ ေွံ့မေိုးရေးအေဲွ့ 

ဂံုညှင်းေန်း 

ရေျးေွာအုြ်စု၊ 

ဂံုညှင်းေန်းရေျးေွာ 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၀၈ 

ရေလုြ်ေားငယ်များ ငါးေယံောေထိန်းေိမ်း 

နိုင်ေန်။ 

၁၀ နာရေးေူညီမှု အေင်း 

ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း  

ရောေ ရေျာင်းဝန်း၊ 

(၁)လမ်း၊ (၁)ေြ်ေေွ် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၀၉ 

နာရေးေိစ္စေြ်များအား အခမ့ဲ ေူညီပခင်း 

၁၁ ရနဝင်းနီ 

ရေျးလေ်ရဒေ 

လူမှုေွံ့မေိုးရေး 

ေုိယ်အားေုိယ်ေုိး အေဲွ့ 

၃၂/ ေြင်ရေွှေထီး လမ်း၊ 

(၁၂)ေြ်ေွေ် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၁၀ 

ရေျးလေ်ရဒေေွံ့ မေိုးရေး လုြ်ငန်းများ 

ရဆာင်ေွေပ်ခင်း 

၁၂ ြညာရေး ဝန်ထမ်းများ 

လူမှုေညီူ 

ရထာေ်ြံ့ရေးအေဲွ့ 

၆၂၉/ြုဏ္ဏေိြ် လမ်း၊ 

(၅)ေြ်ေွေ် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၁၁ 

မမို့နယ်အေွင်း ောဝန် ထမ်းရဆာင်ရနရော 

ြညာရေး ဝန်ထမ်းများမှ ေွယ်လွန်ေူနှင့် 

အမငိမ်းစားယူေူများအား ရထာေ်ြံ့ရြးပခင်း 

၁၃ မရနာပေူ လူမှုေညီူရေး 

အေင်း 

ယုေနလမ်း၊ ေျ ို ေ်ြိ 

ရေျးေွာ 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၁၂ 

အရေးရြါ်လူနာများအေွေ ်

အချနိ်မီရဆးဝါးေုေနိုင်ေန် 

ေူညီရဆာင်ေွေပ်ခင်း 

၁၄ ရေေေ္ဇဒါန 

ရောင်ရဒးေှင်း 

ဗိုလ်ချုြ်လမ်း၊ 

(၉)ေြ်ေွေ် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၁၃ 

ေြ်ေွာေွံ့မေိုးေိုးေေ်ရေးနှင့် 

ေျန်းမာရေးအရထာေ်အေူပြု 

ေူညီရဆာင်ေွေပ်ခင်း 

၁၅ ေဝေံေော 

ေြ်ေွေ်နာရေး 

ေူညီမှုအေင်း 

၃/ေန်ဦးလမ်း၊ 

(၁၂)ေြ်ေွေ် 

၆/ 

 မာ်လမမိုင်ကျွန်း/ 

၀၁၄ 

ေြ်ေွေ်အေွင်းေှိ ပြည်ေူများ 

နာရေးေိစ္စများအား အခမ့ဲ ေူညီရြးပခင်း 

အားြစားနှင့် ထဖျာ်ထခဖထေးလုပ်ငန်းြျား 

၄၄။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်ရိှ အားကစားနှင့် ဖျာ်  ဖ ရး လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှာ 

 အာက်ပါအတိင်ုး  ဖစ်ပါသည်- 

စဉ ် မေို့နယ် 

အားြစားြွေင်း ထဖျာ်ထခဖထေး 

 ဘ
ာလ

ုံး 

 ဘ
ာ်လ

ီ ဘ
ာ 

ဘ
တ

်စက
က်

 

တ
sင

်းန
စ် 

ရဂ
ါေ

် 

အ
 ခ

ား
 

ရုပ
်ရှင

်ရုံ 

ပန
်းခခံ

 

အ
 ခ

ား
 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၁ - - ၁ - ၂ ၁ ၁ - 

မေို့နယ်ချေုပ် 
၁ - - ၁ - ၂ ၁ ၁ - 



 
 

၄၁ 

 

အခန်း(၈) 

ဘာသာထေးဆိုင်ောအချြ်အလြ်ြျား 

ဗုေ္ဓဘာသာဆုိင်ော အထဆာြ်အဦြျားနှင့် သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား 

၄၅။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အ ဆာက်အဦများနှင့် သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ 

ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား   အာက်ပါအတိင်ုး  ဖာ် ပအပ်ပါသည်- 

(ြ) သာသနိြအထဆာြ်အဦြျား 

စဉ် မေို့နယ် ဘုေား ထစတီ ပုထိုး 
ဘုန်း ကြီး  

ထြျာင်း 

သီလ 

ေှင်ထြျာင်း 
ဓြ္မာရုံ 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၅၃ ၁၇၉ - ၃၈၂ ၅ ၂၃ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၅၃ ၁၇၉ - ၃၈၂ ၅ ၂၃ 

 

(ခ) ရဟန်းေံဃာနှင့်ေီလရှင်ေျေား  

စဉ် မေို့နယ် ရဟန်း ောေမဏ ေီလရှင် 

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၁၃၃၉ ၇၇၂ ၁၄၂ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၃၃၉ ၇၇၂ ၁၄၂ 

 

(ဂ) ထင်ေှားသည့်ဘုေား၊ထစတီနှင့်ပုထိုးြျား 

စဉ် မေို့နယ် ဘုေား၊ထစတီ ၊ပုထုိးအြည် တည်ထနော 

၁ 
ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း 

ပြည်လုံးချမ်းော 

ဆုရောင်းပြည့်ေုေား 

ရအာင်ရေယျလမ်း၊ 

(၄)ေြ်ေွေ် 

၂ ။ ရလာေေေျမာေေီန်ေုေား ။ 

၃ ။ ောဝေိံောေုေား ။ 

၄ 
။ 

မဟာေေျေံေီရလာေချမ်းော 

ရေျာေ်ရောက်ေီးေုေား 

ေျို ေ်ြိ 

ရေျးေွာ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၄  

 

(ဃ) ထင်ရှားေည့်ဘုန်းမတာ်ကြီးထြျာင်းြျား 

စဉ် မေို့နယ် ဘုန်းကကီးမကျောင်း အေည် 
ေရာမတာ်ဘွဲ့  

အေည် 
တည်မနရာ 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ထင်ေှားေည့်ေနု်းရော်ကေီးရေျာင်းများ မေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်    

 



 
 

၄၂ 

အခခားဘာသာထေး အထဆာြ်အဦြျား 

၄၆။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်ရိှ အ ခားဘာသာ ရးအ ဆာက်အဦများနှင့် ဆုိင် သာ အချက်အလက်များမှာ 

 အာက်ပါအတုိင်း  ဖစ်ပါသည်- 

စဉ ်
မေို့နယ် 

 

ခေစ်ယာန် အစ္စလာြ် ဟိန္နူ  ဘုေားထြျာင်း 
တရုတ်   

ဘုေားထြျာင်း 

မြို့ 
ထြျး 

လြ ်
မြို့ 

ထြျး 

လြ ်
မြို့ 

ထြျး 

လြ ်
မြို့ 

ထြျး 

လြ ်

၁ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း ၁ ၃၁ ၂ ၂ ၄ ၁ ၁ ၁ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁ ၃၁ ၂ ၂ ၄ ၁ ၁ ၁ 

 

သြိင်ုး၀င်ထင်ောှးထသာ အထဆာြ်အဦနှင့်ထနောြျား 

၄၇။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်ေှိသမိင်ုး၀င်ထင်ရှား သာ အ ဆာက်အဦနှင့်  နရာများမှာ အာက်ပါ 

အတိင်ုး  ဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မေို့နယ် 
သြိုင်းဝင် 

အထဆာြ်ဦ 
တည်ထနော 

ယဉ်ထြျးြှု 

ဇုန်အြည် 
တည်ထနော 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်း ထင်ေှားေည့် အရဆာေ်အဦနှင့် ရနောများ မေိှြါ။ 

မေို့နယ်ချေုပ်     

 

အခန်း(၉) 
မေေြွံ့မြိုးမရးေိုင်ရာအချေက်အလက်ေျေား 

ထေသဖွေံ့မဖိုးထေးလုပင်န်းြျား ထဆာင်ေွြ်နိုင်ြှုအထခခအထန 

၄၈။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမိုနယ်၏ ရဒေေံွ့မေိုးရေးလုြ်ငန်းများရဆာင်ေွေ်မှု အရပခအရနမှာ ရအာေ်ြါ 
အေုိင်းပေစ်ြါေည်- 

(ေ) မကျေးလက်မေေြံွ့မြိုးတုိးတက်မရးဦးစီးဌာနနှင့် မကျေးလက်လေ်းဦးစီးဌာနေျေားေှ မောင်ရွက် 
ေည့်လုပင်န်းေျေား  
(၁) မြို့- ထြျးလြ်၊ ထြျးောွချငး်ဆြ်လြ်းြျား 

စဉ
် 

လ
ေ်း

အ
မရ

အ
တွ

က
် 

အ
ေညှ်

 (
ြိုင

်-ဖ
ာလ

ုံ) 

အြျ ို းအစား 

ြတ္တော ထြျာြ်ထချာ ထခြသား ဂဝံ ကွန်ကရစ် 

အ
မရ

အ
တွ

က
် 

ေိုင
်/ြ

ာလ
ုံ 

အ
မရ

အ
တွ

က
် 

ေိုင
်/ြ

ာလ
ုံ 

အ
မရ

အ
တွ

က
် 

ေိုင
်/ြ

ာလ
ုံ 

အ
မရ

အ
တွ

က
် 

ေိုင
်/ြ

ာလ
ုံ 

အ
မရ

အ
တွ

က
် 

ေိုင
်/ြ

ာလ
ုံ 

၁ ၄၈ 
၄၁ မိုင် 
၂.၃၅၆ 
ဖာလု ံ

- - ၅ 
၃ မိုင် 

၂.၅ ောလံု 
၂၁ 

၂၇/ 
၂.၁၄ 

- - ၂၂ 
၁၀/ 

၅.၇၁၆ 

မမို့နယ်ချုြ် ၄၈ 
၄၁ မိုင် 
၂.၃၅၆ 
ဖာလု ံ

- - ၅ 
၃ မိုင် 

၂.၅ ောလံု 
၂၁ 

၂၇/ 
၂.၁၄ 

- - ၂၂ 
၁၀/ 

၅.၇၁၆ 



 
 

၄၃ 

  (၂) တံတားေျေား 

စဉ် တံတား အေည် 
အရည်ှ 
(မပ) 

အေျေ ို းအစား 
မောက်လုပ်ေှုပုံစံ 

အေစ် ဖပင်ထိန်း 

၁ ကျုံဝါး ကျးရွောတွင်း ကွန်ကရစ် 
တံတား 

၇၀ သံကကူွန်ကရစ် အသစ်  

၂ ဝဲရဒါင့်-ဝေ်ေငွ်းရချာင်းေူးေံေား ၉၀ ေွန်ေေစ် အေစ်  

၃ လှိုင်းေုန်း-ရေေံခါးရမျှာရချာင်း ၁၅၀ ေံရောင်  ပြင်ထိန်း 

၄ ေြ်ခိုေံေား ၁၀၀ ေံရောင်  ပြင်ထိန်း 

၅ ဝဲရဒါင့်ေံေား ၄၂ ေံရောင်  ပြင်ထိန်း 

(၃) မောက်ေံုးမရရရှိမရးလုပ်ငန်း 

စဉ ် လုပ်ငန်းတည် မနရာ 

အေျေ ို းအစားနှင့်အတုိင်းအတာ 

အကျေ ို းဖပု 

အိေ်မဖခ 
မရ 

ကန် 

မရ 

တွင်း 

အဝီစိ 

တွင်း 

လျှို  

ပိတ် 

ဖေစ် 

မရတင် 

၁ ထီေုိလိုရချာင်းအဝရေျးေွာ - - ၁ - - ၂၇ 

၂ ထီေုိလိုရချာင်းအေျားရေျးေွာ - - ၁ - - ၄၃ 

၃ ေျုံလောရေျးေွာ - - ၁ - - ၃၂ 

၄ ြုဂံြုံရေျးေွာ - - ၁ - - ၁၄၈ 

၅ မမှိုဥရချာင်းရေျးေွာ - - ၁ - - ၁၀၂ 

၆ ေဿရြါင်းရေျးေွာ ၁ - - - - ၈၂ 

၇ ရောင်ယာရချာင်းရေျးေွာ ၁ - - - - ၁၁၂ 

၈ စည်ောေံဦးရေျးေွာ ၁ - - - - ၁၁၁ 

၉ ရေေပမင်းရေျးေွာ ၁ - - - - ၁၉၆ 

၁၀ ရဒါင့်ရချာင်းရေျးေွာ ၁ - - - - ၉၇ 

၁၁ ရ ောင်ေှာေွရဲေျးေွာ ၁ - - - - ၄၅ 

၁၂ ငနေ်ကေီးရေျးေွာ ၁ - - - - ၃၆ 

၁၃ ရစာေ်ဲရချာင်းရေျးေွာ - - - - ၁ ၁၆၀ 

၁၄ မေဲ့အုန်းြင်စုရေျးေွာ - - - - ၁ ၈၉ 

 မေို့နယ်ချေုပ် ၇ - ၅ - ၂ ၁၂၈၀ 

  (၄) လျှပ်စစ်ေီးလင်းမရးလုပင်န်း  

စဉ် 
လုပ်ငန်း 

တည်မနရာ 

မောင်ရွကေ်ည့်နညး်လေ်း 

အကျေ ို း ဖပု 

အိေ်မဖခ 
ေဟာ 

ဓါတ်အား 

ေီး 

စက ်

မနမရာင် 

ဖခည် 
မလ 

မရ 

အား 
ဇီဝ 

၁ ရအာေ်ချွန်းရေျးေွာ - - ၃၃ - - - ၃၃ 

၂ ငှေဥ်ေွင်းရေျးေွာ - - ၆၀ - - - ၆၀ 

၃ အထေ်စုရေျးေွာ - - ၇၅ - - - ၇၅ 

၄ အလယ်စုရေျးေွာ - - ၈၄ - - - ၈၄ 

၅ ေျွန်း ေားရလးရေျးေွာ - - ၄၇ - - - ၄၇ 

၆ ေျွန်း ေားကေီးရေျးေွာ - - ၄၉ - - - ၄၉ 

၇ ေနစိုရချာင်းရလးရေျးေွာ - - ၄၈ - - - ၄၈ 

၈ စခန်းရချာင်းရေျးေွာ - - ၅၇ - - - ၅၇ 

၉ ေျုံလှရေျးေွာ -  ၅၇ - - - ၅၇ 

၁၀ ြေ်မြဲရေျးေွာ - - ၆၁ - - - ၆၁ 



 
 

၄၄ 

စဉ် 
လုပ်ငန်း 

တည်မနရာ 

မောင်ရွကေ်ည့်နညး်လေ်း 

အကျေ ို း ဖပု 

အိေ်မဖခ 
ေဟာ 

ဓါတ်အား 

ေီး 

စက ်

မနမရာင် 

ဖခည် 
မလ 

မရ 

အား 
ဇီဝ 

၁၁ ရေျာင်းစုရေျးေွာ - - ၃၈ - - - ၃၈ 

၁၂ ြုဂံြုံရေျးေွာ - - ၁၁၇ - - - ၁၁၇ 

၁၃ ရေရေျာ်ရေျးေွာ - - ၂၅ - - - ၂၅ 

၁၄ မိရချာင်းရဂါင်းရေျးေွာ - - ၂၇ - - - ၂၇ 

၁၅ ြေ်လည်ရေျးေွာ - - ၃၈ - - - ၃၈ 

၁၆ လှိုင်းေုန်းရလးရေျးေွာ - - ၈၇ - - - ၈၇ 

၁၇ မျှားရချာင်းရေျးေွာ - - ၆၈ - - - ၆၈ 

၁၈ ေွာေစ်ရေျးေွာ - - ၈၉ - - - ၈၉ 

၁၉ ေျးီေြင်ရေျးေွာ - - ၈၄ - - - ၈၄ 

၂၀ စိန်မှန်းရချာင်းရေျးေွာ - - ၁၂၉ - - - ၁၂၉ 

၂၁ ပဗူးရေရေျာ်ရေျးေွာ - - ၄၅ - - - ၄၅ 

၂၂ ေျွန်း ေားရေျးေွာ - - ၂၉ - - - ၂၉ 

၂၃ ေရုေ်စုေျွန်း ေားရေျးေွာ - - ၄၆ - - - ၄၆ 

၂၄ ေုန်းေန်းရေျးေွာ - - ၂၉ - - - ၂၉ 

၂၅ ေညင်ရချာင်းလေ်ခုြ်ရေျးေွာ - - ၂၇ - - - ၂၇ 

၂၆ ေခွေ်ေနု်းရေျးေွာ - - ၆၈ - - - ၆၈ 

၂၇ ေုန်းဆုိးရေျးေွာ - - ၇၆ - - - ၇၆ 

၂၈ ပမစ်ေိုရေျးေွာ - - ၅၁ - - - ၅၁ 

၂၉ ရောင်ေုန်းရေျးေွာ - - ၇၅ - - - ၇၅ 

၃၀ ေျွန်းကေီးရေျးေွာ - - ၁၁ - - - ၁၁ 

မေို့နယ်ချေုပ် - - ၁၇၃၀    ၁၇၃၀ 

  (၅) ဖေစိေ်းမရာင်မကျေးရာွစီေံကိန်းလုပ်ငန်း 

စဉ် မကျေးရာွအေည် အိေ်မဖခ အိေ်မထာင်စု 
ခွင့်ဖပုမငွ 

ကျေပ်(ေိန်း) 

၁ ရစာေ်ဲရချာင်း ၁၈၄ ၁၈၄ ၃၀၀ 

၂ မမှိုဥရချာင်း ၉၄ ၉၄ ၃၀၀ 

၃ ေယ်ရချာင်း ၁၁၀ ၁၂၆ ၃၀၀ 

၄ ရေလိန် ၁၄၂ ၁၄၃ ၃၀၀ 

၅ ေိုးောရအး ၁၁၈ ၁၁၈ ၃၀၀ 

၆ ဂံုညှင်းေန်း ၁၄၄ ၁၄၄ ၃၀၀ 

၇ လင်းေွဲ ၇၁ ၇၁ ၃၀၀ 

၈ နုံးေျွန် ၁၄၉ ၁၄၉ ၃၀၀ 

၉ ပမေ်ောေွာဝ ၁၄၁ ၁၄၁ ၃၀၀ 

၁၀ အထေ်စု ၁၅၅ ၁၅၅ ၃၀၀ 

၁၁ ရညာင်ြင်ော ၁၂၆ ၁၂၆ ၃၀၀ 

၁၂ ရလျှာရ်ချာင်း ၁၁၂ ၁၁၂ ၃၀၀ 

၁၃ ရေွှေေရချာင်း ၁၀၄ ၁၀၇ ၃၀၀ 

၁၄ ေံခွန်ေိုင်ေျုံဝါး ၁၂၉ ၁၂၉ ၃၀၀ 



 
 

၄၅ 

စဉ် မကျေးရာွအေည် အိေ်မဖခ အိေ်မထာင်စု 
ခွင့်ဖပုမငွ 

ကျေပ်(ေိန်း) 

၁၅ ထူရောေပမ ၁၀၄ ၁၀၄ ၃၀၀ 

၁၆ နွားရေရေျာ် ၁၄၃ ၁၄၈ ၃၀၀ 

၁၇ ေစ်ြုေ် ၁၃၇ ၁၃၇ ၃၀၀ 

၁၈ ေျဲွခခံရေရေျာ်+ဒါးေျ ၁၀၆ ၁၀၆ ၃၀၀ 

၁၉ ထိယာလိ ၁၀၆ ၁၀၈ ၃၀၀ 

၂၀ ညီရနာင်ရလး ၇၁ ၇၃ ၃၀၀ 

၂၁ ရေရေျာ် ၈၂ ၈၂ ၃၀၀ 

၂၂ ောေူေိုင် ၁၄၁ ၁၄၁ ၃၀၀ 

၂၃ မယ်ဂျာ ၉၃ ၉၃ ၃၀၀ 

၂၄ ေညင်ရချာင်း ၂၂၈ ၂၂၈ ၃၀၀ 

၂၅ ထီဆိြ်ေုေားစု ၁၂၂ ၁၂၂ ၃၀၀ 

၂၆ မေမ်းရချာင်း+မဲေလီ ၁၁၆ ၁၁၆ ၃၀၀ 

၂၇ လြွေ္တလုြ်ေရလး ၁၉၅ ၂၀၀ ၃၀၀ 

၂၈ ဝါးရုံစု ၁၀၅ ၁၀၉ ၃၀၀ 

၂၉ ကေိုးရခွ ၁၀၀ ၁၃၃ ၃၀၀ 

၃၀ ရောင်ြို့ေုန်း ၇၅ ၈၄ ၃၀၀ 

၃၁ ရေပေူေန် ၁၄၇ ၁၄၇ ၃၀၀ 

၃၂ ေန်စုရလး ၁၂၇ ၁၂၇ ၃၀၀ 

၃၃ ယုေန ၁၀၆ ၁၀၆ ၃၀၀ 

၃၄ ပမစ်ကေီးေိုး(ေနစိုရချာင်း) ၂၇၁ ၂၇၁ ၃၀၀ 

၃၅ ပမင်းေရချာင်း ၁၄၇ ၁၄၇ ၃၀၀ 

၃၆ မရေ ၁၂၁ ၁၂၁ ၃၀၀ 

၃၇ ရေှာေ်ရချာင်း ၉၁ ၁၀၄ ၃၀၀ 

၃၈ ြန်းေူး ၁၀၆ ၁၂၆ ၃၀၀ 

၃၉ ေျုံေား ၁၂၅ ၁၂၅ ၃၀၀ 

၄၀ ဒလင်း ၁၂၃ ၁၂၃ ၃၀၀ 

၄၁ ေန့်ငူ ၁၀၁ ၁၀၁ ၃၀၀ 

၄၂ နေ်မှူး ၅၂ ၅၈ ၃၀၀ 

၄၃ ထီြါလယ် ၁၄၁ ၁၄၁ ၃၀၀ 

၄၄ မှန်ေ/ူေနစိုရချာင်း ၁၄၄ ၁၄၄ ၃၀၀ 

၄၅ ေိုးြန်းလှ ၇၆ ၇၆ ၃၀၀ 

၄၆ အနန်းရချာင်း ၉၉ ၉၉ ၃၀၀ 

၄၇ ရေျာ်နု ၂၀၈ ၂၁၅ ၃၀၀ 

၄၈ ေပြုရချာင်း ၁၄၀ ၁၄၉ ၃၀၀ 

၄၉ အရေှ့စု ၁၂၂ ၁၂၂ ၃၀၀ 

၅၀ အေွင်းနုံးရော် ၁၂၂ ၁၂၂ ၃၀၀ 

၅၁ ရညာင်ြင်စု ၁၃၈ ၁၃၈ ၃၀၀ 

၅၂ ေြျ ို  ၁၂၂ ၁၂၂ ၃၀၀ 

၅၃ ရေွှေနီေျွန်း ၁၀၃ ၁၀၃ ၃၀၀ 

၅၄ ေေေ်ရချာင်း ၁၀၃ ၁၀၃ ၃၀၀ 

၅၅ ေျွန်းဒိြ်+ေေေ်ေုန်း ၁၄၀ ၁၄၀ ၃၀၀ 

၅၆ ထီြါလယ်ရောင်ေန်း (ထီြါလယ်) ၁၆၉ ၁၆၉ ၃၀၀ 



 
 

၄၆ 

စဉ် မကျေးရာွအေည် အိေ်မဖခ အိေ်မထာင်စု 
ခွင့်ဖပုမငွ 

ကျေပ်(ေိန်း) 

၅၇ ထီဆိြ်ေွာမ ၂၂၃ ၂၂၁ ၃၀၀ 

၅၈ ြုဂံြု ံ ၁၅၁ ၁၅၁ ၃၀၀ 

၅၉ ြုဂံြုံ/ရေျာင်းစု ၁၀၇ ၁၀၇ ၃၀၀ 

၆၀ နှင်းဆီေနု်း ၈၅ ၈၅ ၃၀၀ 

၆၁ ရညာင်ရချာင်း ၁၀၉ ၁၀၉ ၃၀၀ 

၆၂ ငှေရ်ော် ၁၃၆ ၁၃၆ ၃၀၀ 

၆၃ ေျားရချာင်းဝ ၈၇ ၈၉ ၃၀၀ 

၆၄ ေဲေနု်း ၈၂ ၈၂ ၃၀၀ 

၆၅ ေညင်ခဲ ၈၆ ၈၉ ၃၀၀ 

၆၆ ပဗန့်ကေီးပမစ်ေျ ို း ၁၃၇ ၁၃၉ ၃၀၀ 

၆၇ ဓနုံးရချာင်း ၁၂၃ ၁၂၃ ၃၀၀ 

၆၈ ရေရေျာ် ၁၃၀ ၁၃၀ ၃၀၀ 

၆၉ ေရုြ်စုေျွန်း ေား ၆၂ ၆၂ ၃၀၀ 

၇၀ ေျဲွဒလင်း ၁၄၈ ၁၄၈ ၃၀၀ 

၇၁ စီးြွားရချာင် ၈၇ ၈၇ ၃၀၀ 

၇၂ မေဲ့အုန်းြင်စု ၇၉ ၇၉ ၃၀၀ 

၇၃ ေရောင်း/ရေှာေ်ရချာင်း ၁၄၀ ၁၄၀ ၃၀၀ 

၇၄ ြေ်မြဲ ၁၁၂ ၁၁၂ ၃၀၀ 

၇၅ ေျုံလှ ၁၃၂ ၁၃၂ ၃၀၀ 

၇၆ ဓနုံး ၁၇၅ ၁၉၄ ၃၀၀ 

၇၇ စရလာင်းေျ ၂၁၈ ၂၂၉ ၃၀၀ 

၇၈ ေရောေ်+ေုန်းစု+ထီရလးေိမ် ၁၁၁ ၁၁၁ ၃၀၀ 

၇၉ ဗုံရထာင်စု ၈၁ ၈၁ ၃၀၀ 

၈၀ ထိန်ေလုား ၁၉၂ ၁၉၂ ၃၀၀ 

၈၁ ေျွန်း ေားရလး+လမုရော ၁၃၂ ၁၃၂ ၃၀၀ 

၈၂ မရမွှေးေျွန်း/ေေေ်ရချာင်း ၁၉၆ ၁၉၆ ၃၀၀ 

၈၃ ေျဲွခခံရချာင်းေျား ၁၈၀ ၁၈၀ ၃၀၀ 

၈၄ ပမဂုိးစု+ရ မရြါေ် ၁၁၄ ၁၁၄ ၃၀၀ 

၈၅ ေိုးခမှီရဒါင့်/ရေျာင်းစု ၁၃၇ ၁၄၇ ၃၀၀ 

၈၆ ေျာလိြ်/ေနစိုရချာင်း ၁၀၀ ၁၀၀ ၃၀၀ 

၈၇ ေစ်နီေဲွ ၉၇ ၁၀၉ ၃၀၀ 

၈၈ ဆင်ရုြ်+ပမေ်ောေီးပေူ ၁၂၀ ၁၂၀ ၃၀၀ 

၈၉ ေနစိုရချာင်းရလး ၁၂၈ ၁၃၇ ၃၀၀ 

၉၀ ရောင် ေား+ရောင်ေန်း+ရေရေျာ် ၁၀၁ ၁၀၇ ၃၀၀ 

၉၁ ေုေားရုိး ၇၄ ၇၄ ၃၀၀ 

၉၂ ဂေမ်း ၁၃၇ ၁၃၇ ၃၀၀ 

၉၃ မိရချာင်းအုိင် ၉၂ ၁၂၅ ၃၀၀ 

မေို့နယ်ချေုပ် ၁၁၆၄၈ ၁၁၈၈၈ ၂၇၉၀၀ 

(၆) မကျေးလက်အိေယ်ာြွံ့မြိုးမရးလုပင်န်း 

စဉ် မကျေးရွာအေည် ခွင့်ဖပု အိေ်မဖခ မပီးစီးအိေ်မဖခ ကုန်ကျေမငွ ကျေပ်(ေိန်း) 

  ေရှိ။   



 
 

၄၇ 

  (၇) မကျေးလက်အိေေ်ာလုပ်ငန်း 

စဉ် မကျေးရွာအေည် ခွင့်ဖပုလုံးမရ မပီးစီးလုံးမရ 
ကုန်ကျေမငွ 

ကျေပ်(ေိန်း) 

  ေရှိ။   

 

( ခ ) အစိုးရနှင့်ဖပညေူ်မောင်ရွက်ေည့် မေေြွံ့မြိုးမရးလုပ်ငန်းေျေား  

စဉ် 
လုြ်ငန်း 

အမည် 
အေွယ်အစား/အေှည် 

ေုန်ေျရငွ 
မြီးစီးေေ် 

အစိုးေ ပြည်ေူ ရြါင်း 

    မေှိ။   

မြို့ခပစီြံြိန်း (Town Plan) နှစ်(၃၀)အတွေြ် ထခြအသံုးချြှုဆိုင်ော လျာထားချြ် 

၄၉။ မမို့ ပစီမံကိန်း (Town Plan) နှစ် (၃၀)အတွက်   မအသံုးချမှုဆုိင်ရာ လျာထားချက်မာှ  အာက်ပါ 

အတိင်ုး  ဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် 
လျာထား 

ရပမဧေရြါင်း 

လျာထားမည့် 

ရပမေွေ်ရြါင်း 
မှေ်ချေ် 

 ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်အေွင်းမမို့ပြစီမံေိန်း (Town Plan) နှစ်(၃၀) အတွက် 

  မအသုံးချမှုဆိုင်ရာ မူကကမ်း ရးဆွဲမပီး အတည် ပုချက် ရယူရန် အထက်ဌာနများသ့ုိ 

တင် ပထားမပီး  ဖစ်ပါသည်။ 

အခန်း(၁၀) 

အထထွေထထွေ 

၅၀။ အဖခားတင်ဖပလိုမောအချေက်ေျေား 

 မရိှပါ။ 

နိဂုံး 

၅၁။ ရမာ်လမမိုင်ေျွန်းမမို့နယ်၏  ဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်များကုိ ဌာန ဆုိင်ရာများမှ ပးပ့ုိ သာ  

အချက်အလက်များ၊  ဒသဆုိင်ရာ အချက်အလက် စာ စာင်များ၊ မှတ်တမ်းများအ ပါ်တွင်  အ  ခခံလျက်  

အကျဉ်းချုံး ပုစု ထား ခင်း ဖစ်ပါသည။်  ဒသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအားမှတ်တမ်းတင် 

စုစည်းတင် ပ ခင်းအား ဖင့် ရမာ်လမမိုင်ေျွန်း မမို့နယ်တစ်ခုလုံး၏ အချက် အလက်နှင့် ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှု 

အ  ခအ နများကုိ  လ့လာသိရှိနိုင်မပီး မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများကုိ အ ထာက်အကူ ပုမည ်  ဖစ်ပါ ကကာင်း  

တင် ပ အပ်ပါသည။် 

မမို့နယ်အ ထွ ထွအုပခ်ျုပ် ရးဦးစးီဌာန 

မော်လမေိုင်ကျွန်းမမို့နယ် 



 
 

 


