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ခန္တီးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလကြ်ျား 

အခန်း(၁) 

နိေါန်းနှင့် ဒေသ သြိုင်း 

နိေါန်း  

၁။ အထထွေထထွေအုပခ်ျုပ်ထေးဦးစီးဌာနသည ် ပပည်ထထာင်စုအစိုးေအဖွေဲ့ရုံး 

ဝန်ကြီးဌာနထအာြ်ေှိ ဌာနတစ်ခုပဖစ်ပပီး တေားဥပထေစိုးမိုးထေးနှင့် ေပ်ေွာ 

ထအးချမ်းသာယာထေး၊ နိုင်ငံထတာ်အစိုးေ၏ မူဝါေများ အထြာင်အထည် 

ထဖါ်ထေး၊ ထြာင်းမွေနထ်သာအုပခ်ျုပ်ထေးစနစ်ထဖါ်ထောင်ထေး၊ ပပညသူ်ြို 

ဗဟုိပပုထေသဖွေံ့ပဖိုးထေးလုပ်ငန်းများ ထောင်ေွြထ်ေးဟူ၍ ေညမ်ှနး်ချြ် 

တာဝန်များြို "ပပုပပင်ထပပာင်းလဲမှုအစ ထထွေအုပ်ြ" ေိုသည့် ထောင်ပေ်ုနှင့် 

အည ီ ထအာင်ပမင်ထအာင် ထောင်ေွြလ်ျှြေ်ှိပါသည်။  အထထွေထထွေအုပခ်ျုပ် 

ထေးဦးစီးဌာနတွေင် တာဝန်ထမ်းထောင်ကြသည့် အေင့်ေင့်ထသာ အောထမ်း၊ 

အမှုထမ်းများသည် ရုံးချုပ်အေင့်မှ ထအာြ်ထပခ ေပ်ြွေြ်/ထြျးေွာအုပစ်ု 

အေင့်အထိ အထထွေထထွေအုပခ်ျုပ်ထေးဦးစီးဌာနရုံး အသီးသီးတွေင်တာဝန် 

ထမ်းထောင်ကြေပပီး နိုင်ငံထတာ်အုပခ်ျုပ်ထေးယန္တေား ထချာထမွေ့စွော လည်ပတ် 

ထေးတွေင် ပါဝင်ထောင်ေွြပ်ခင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ ေညမ်ှနး်ချြ်တာဝန်များ၊ 

အပခားဝန်ကြီးဌာနမှ ထပးအပ်ထသာ တာဝန်များနှင့် ထေသေိုင်ောအစိုးေ 

အဖွေဲ့ များမှ ထပးအပ်ထသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များြုိ ထြျပွေန်စွောထမ်းထောင် 

ထနကြေသည်ပဖစ်ော ထေသေိုင်ောအချြ်အလြမ်ျား ပပုစုထားေှိပခင်းသည် 

များစွောအထေးပါလာ ပါသည။် ထေသေိုင်ောအချြ်အလြမ်ျားပပုစုပခင်းပဖင့် 

မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းထောင်ေွြ်ောတွေင် အထထာြ်အြူပပုသြ့ဲသုိ အကြီး 

အြဲများ နယ်ထပမသ့ုိ ြွေင်းေင်းောတွေင် နယ်ထပမ၏အချြ်အလြ်များြုိ 

လွေယ်ြူစွောသိေှိနိုင်မည် ပဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပသ်ည် ခန္တီးပမို့နယ်၏ ထေသ 

ေိုင်ောအချြ်အလြ်များ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ထအာြ်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ပပည့်နှစ်၊ 
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စြ်တင်ဘာလြုန်အထိ အထပခအထန)ြုိ သြ်ေိုင်ောဌာနအသီးသီးမှ 

ထပးပို့ထသာ ြိန်းဂဏန်းများ နှင့်အည ီပပုစုတင်ပပထားပခင်း ပဖစ်ပါသည။် 

ဒေသ သြိုင်းအကျဉ်း 

၂။ ခန္တီးပမို့နယ်သည် ခန္တီးခရိုင်အတွေင်း ပါ၀င်သည။်  နယ်ထပမ အားလုံး 

သည် (၁-၁-၁၉၄၀)ထန့မတိုင်မီြ အထြခ်ျင်းတွေင်းခရိုင်၌ ပါ၀င်ခဲ့သည။် 

(၂၁-၁၂-၃၉)ေြ်စွေဲပါ အမိန့်ပပန်တမ်းအမှတ်(၆၂၉)ပဖင့် (၁-၁-၄၀)ေြ်ထန့မ ှ

စ၍ နာဂထတာင်တန်းခရိုင်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပပီး ခန္တီးပမို့နယ်တစ်စိတ် တစ်ထေသ 

သည ်ခန္တီးထစာဘ်ွေားနယ်တွေင် ပါ၀င်ခဲ့ပါသည။်  ယခင်ခရိုင်၀နသ်ည် ဟုမ္မလင်း 

တွေင် ရုံးစိုြ်ပါသည။် 

(၂-၆-၁၉၄၇)ေြ်စွေဲပါ နယ်ပခားအုပခ်ျုပ်ထေးပပန်တမ်း အမှတ်(၂၀၅) 

အေ နာဂထတာင်တန်းခရိုင်တွေင် (ြ) နာဂထတာင်တန်းထေသ၊ (ခ) ဇင်ဂဂလိန်း 

ခန္တီးနယ်ထပမ(ဂ)ထသာင်သွေပ်ေှမး်ထစာဘ်ွေားနယ်ထပမဟု သတ်မှတပ်ါဝင်ပါသည။် 

ယင်းအမိန့်အေ ခရိုင်ရုံးြုိ ဟုမ္မလင်းပမို့မှခန္တီးပမို့သ့ုိ ထပပာင်းလဲရုံးစိုြ်ခဲပ့ါ 

သည။် ၁၉၂၆ ခုနှစ် ထသာင်သွေပ်နှင့်ဇင်ဂဂလိန်းခန္တီးဥပထေနှင့် ောဇင်ဝတ်တေား 

စီေင်ထေးအမိန့်အေ ြျန်ထေသများြုိ ချင်းထတာင်တန်း စည်းမျဉ်းဥပထေအေ 

ြျင့်သုံးအုပခ်ျုပ်ခဲ့ပါသည။် 

လွေတ်လပ်ထေးေပပီးထနာြ် (၃၀.၁၁.၅၂)ေြ်ထန့ ထသာင်သွေပ်ထစာဘ်ွေား 

နှင့် ခန္တီး ထစာ်ဘွေားတို့အာဏာစွေန့်ပပီးထနာြ် ခန္တီးထစာဘ်ွေားနယ်ထပမအတွေြ် 

ပမို့မဝန်ထထာြ်ြလည်းထြာင်း အုပခ်ျုပ်ထေးမှူးတာ၀န်ယ ူ အုပခ်ျုပ်ခဲ့ပါ 

သည။် (၂.၃.၁၉၆၅)ထန့စွေဲပါ ထကြာ်ပငာစာအေ နာဂထတာင်တန်းခရိုင်ြို ခန္တီး 

ခရိုင်ဟု ထပပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲပ့ပီး ခန္တီးပမို့တွေင် ပမို့နယ်တိုြ်နယ်ခွေဲအပဖစ် 

ေင်ထသ နှင့် ထြာင်းဟိန်တို့ြုိ သတ်မှတ်ဖွေဲ့စည်းခဲ့ပါသည။် 

ထစာဘ်ွေားများ၏ထနာြ်ေုံးထစာဘ်ွေားမှာ သီေိပျခံျစီဝ်ပမစိန်ပဖစ်ပပီး 

၁၉၅၂ ခုနှစ်တွေင် အာဏာစွေန့်ခဲ့ပပီးထနာြ် ပပည်ထဲထေးနှင့် သာသနာထေး 
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ဝန်ကြီးဌာန၏(၂၂.၇.၇၂)ထန့ အမိန့်ထကြာ်ပငာစာပဖင့် ခန္တီးပမို့အား ေပ်ြွေြ် 

(၇)ခုပဖင့်လည်းထြာင်း၊ (၂၅.၁၁.၁၉၇၂)ေြ်ထန့ အမိန့်ထကြာ်ပငာစာအေ 

ယခင်အမိန့်ြုိပပင်ေင၍် ေပ်ြွေြ်(၃)ခုပဖင့်လည်းထြာင်း ပမို့ဟု သတ်မတှ် 

ခဲ့ထကြာင်း ထလ့လာသိေှိေပါသည်။ 

နှစ်ြာလ ကြာပမင့်လာထသာအခါတွေင် ခန္တီးပမို့နယ်ေှိ ထပမပပင် 

ေပ်ြွေြ်/ထြျးေွာများသည် ပပည်ထဲထေးဝန်ကြီးဌာနမှ အတညပ်ပုထား သည့် 

စာေင်းနှင့် ြွေဲလွေဲလာပပီး၊ အထကြာင်းအမျ ို းမျ ို းထကြာင့် ထြျးေွာများ ထလျာ့ 

သွေားပခင်း၊ တိးုလာပခင်းတို့ ပဖစ်ထပါ်လာခဲ့သပဖင့် ခန္တီးပမို့နယ်အထထွေထထွေအုပ ်

ချုပ်ထေးဦးစီးဌာနမှ အမှုတွေဲများဖွေင့်လှစ်၍ အေင့်ေင့်တင်ပပခဲေ့ာ ခန္တီးပမို့နယ် 

အတွေင်းေှိထြျးေွာအုပ်စအုသီးသီးမှ ထြျးေွာ(၂၀)တိးုချဲ့ဖွေဲ့စည်းပခင်း၊ ထြျးေွာ 

(၂၆)ေွာ အမည်စာေင်းမပှယ်ဖျြ်ပခင်းနှင့် ထြျးေွာ(၄)ေွာြုိ အမည်ထပပာင်း 

လပဲပင်ေင်ပခင်းတို့ြုိ ပပည်ထဲထေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ထဖထဖါ်ဝါေီလ 

(၂၄)ေြ်ထန့ အမိန့်ထကြာ်ပငာစာပဖင့် လည်းထြာင်း၊ ထေွှေပမင့်မုိေ်ထြျးေွာအား 

နန်ဖါထြျးေွာအုပစ်ုအတွေင်း ထြျးေွာတိုးချဲ့ဖွေဲ့စည်း ခွေင့်ပပုမိန့်ြုိ ပပည်ထဲထေး 

ဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၅-၃-၂၀၁၆)ေြ်စွေဲပါအမိန့်ထကြာ်ပငာစာ အမှတ်(၁၀၀၇/ 

၂၀၁၆) ပဖင့်လည်းထြာင်း၊ ထေွှေပပည်သာထြျးေွာအုပ်စုအား (ထေွှေပပည်သာ၊ 

ထချာင်းသာ၊ လသာ၊ ပမြျွန်းသာ)ေွာများ ပါ၀င်လျှြ် ထြျးေွာအုပ်စအုသစ် 

တိးုချဲ့ ဖွေဲ့ စည်းပခင်းအား ပပည်ထဲထေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃-၁-၂၀၁၇)ေြ်စွေဲပါ 

အမိန့်ထကြာ်ပငာ စာအမှတ် (၁၁/၂၀၁၇)ပဖင့် လည်းထြာင်း၊ ပင်လုံ(ဟတ္ထိ) 

ထြျးေွာအုပစ်ု (သြ္ကယထ်တာင်ထြျးေွာ)၊ အထေှ့ထြာြ်ထတာင်း ထြျးေွာ 

အုပစ်ု (ထချာင်း၀ထြျးေွာ)နှင့် လင်းဖါးထြျးေွာအုပစ်ု (ြျြုိြ်ထြျးေွာ)တ့ုိ 

အား ပပည်ထဲထေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၁၂-၁-၂၀၁၇)ေြ်စွေဲပါ အမိန့်ထကြာ်ပငာစာ 

အမှတ်(၅၈/၂၀၁၇)ပဖင့်လည်းထြာင်း ထြျးေွာတိုးချဲ့ဖွေဲ့စည်းခွေင့်ပပုမိန့် 

အတညပ်ပုထပးခဲ့ပပီးပဖစ်ပါသည။် အစီေင်ခံသည့်ြာလအတွေင်း ထပမပပင်တွေင် 
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ထြျးေွာအပဖစ် တညေ်ှိမှုမေှိထတာ့သည့် လိုြ်ထခါ်ထြျးေွာအုပစ်ု၊ ြယ်စု 

ထြျးေွာနှင့် မှန်ပင်ထြျးေွာအုပစ်ု၊ နားထနာင်ထြျးေွာ၊ စုစုထပါင်း ထြျးေွာ 

(၂)ေွာအား ဌာနအမည်ထပါြ် ထြျးေွာအပဖစ်မ ှ ပယ်ဖျြ်ခွေင့်ေေှိနိုင်ထေး 

ပမို့နယ်အထထွေထထွေအုပခ်ျုပ်ထေးဦးစီးဌာန၏ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ေြ်စွေဲပါ 

စာအမှတ်၊ ၃/၁-၈(၁၄၅၈)/ဦး ၁(အထဥ)ပဖင့် ခရိုင်အထထွေထထွေအုပခ်ျုပ်ထေး 

ဦးစီးဌာနသို့ အမှုတွေဲထပးပို့ တင်ပပထားပပီးပဖစ် ပါသည်။ 
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အခန်း(၂) 

ပထဝီဝင် အဒနအထား 

တညဒ်နရာအကျယ်အဝန်း 

၃။ ထပမာြ်လတ္တီတွေေ်၂၅ေီဂေီ၂၁မိနစ်မှ၂၆ေီဂေီ ၃၅မိနစ်အထိ၊ အထေှ့  

ထလာင်ဂျတီွေေ် ၉၅ေီဂေီ ၀၂မိနစ်မှ ၉၆ေီဂေီ ၁၂မိနစ်အထိပဖစ်ပါသည။် အထေှ့ 

နှင့် အထနာြ်(၇၂)မိင်ု(၄)ဖါလုံေှည်လျားပပီး ထတာင်နှင့်ထပမာြ် (၈၃)မိင်ု(၆) 

ဖါလုေံှည်လျားပါသည။် 

စဉ် မြို့နယ် 
မြို့နယ်ဧရိယာ 

စတုရန်းြိင်ု 

ဒကျးရွာအုပစ်ု 

ဧရိယာ 

စတုရန်းြိင်ု 

မြို့ဧရိယာ 

စတုရန်းြိင်ု 

၁ ခန္တီး ၃၁၆၅.၄၅ ၃၁၅၉.၉၇ ၅.၄၈ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၃၁၆၅.၄၅ ၃၁၅၉.၉၇ ၅.၄၈ 

နယ်နြိတ် 

၄။ ပမို့နယ်၏ ထပမာြ်ဘြ်တွေင် နန်းယွေန်းပမို့နယ်၊ အထေှ့ဘြ်တွေင် တနုိင်း 
ပမို့နယ် နှင့်ဖားြန့် ပမို့နယ်၊ ထတာင်ဘြ်တွေင်ထလေီှးပမို့နယ်နှင့် ဟုမ္မလင်းပမို့နယ်၊ 
အထနာြ် ဘြ်တွေင် လဟယ်ပမို့နယ်တ့ုိနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျြ်ေိှပါသည်။ 

ဒ ြြျက်နှာသွင် ပင် 

၅။ ပမန်မာနိုင်ငံထပမာြ်ပိုင်း၊ အထနာြ်ထပမာြ်ဘြ်ထတာင်ြုန်းထေသ 

တွေင်ပါ၀င်ပပီး ခါြာဘိုောဇင်ီနှင့် ပတြ်ွေိုင်ထတာင်တန်းကြီးများမှ သွေယ်တန်း 

လာထသာ နာဂထတာင်တန်း ထတာင်စွေယ်၊ ချ ို င့်ဝှမ်း၊ လျှ ို ထပမာင်ြမ်းပါးများ 

ပဖစ်ပါသည။် ထတာင်တန်းများသည် အထနာြ်ဘြ်နှင့်ထပမာြ်ဘြ်တွေင် 

ပမင့်မားပပီး ထတာင်ဘြ်တွေင်နိမ့်ေင်းသွေားပါသည။် ထပမပပန့်လွေင်ပပင် အလွေန် 

နည်းပါးပပီး ပမို့နယ်၏ အလယ်တွေင် ချင်းတွေင်းပမစ် ပဖတသ်န်းစီးေင်းလျြ် 
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ထေစီးသန်သည့်ထချာင်းငယ်များ ထပါများသည့်အပပင် မတ်ထစာြ်ထသာြမ်းပါး 

များေှိပခင်းထကြာင့်သွေားလာမှုခြ်ခဲပါသည။် ချင်းတွေင်းပမစ်ဝမှ်းအတွေင်း ဝဲ/ယာ 

စီးေင်းကြသည့် နန်ဖုတ်ထချာင်း၊ နမ့ထ်မာ်ထချာင်း၊ နန်တုန်ထွေန်းထချာင်း၊ 

နန့်ြထတာထချာင်း၊ နန်စီပွေန်ထချာင်း၊ နန့်စဝါးထချာင်း၊ နန့်စလူးထချာင်း၊ 

နန်ပမင်ထချာင်း၊ နန်ဖီလင်းထချာင်း၊ နန်တ၀ြ်ထချာင်း၊ နန်အီမ ဲ ထချာင်းတ့ုိ 

စီး၀င်လျြ် ထချာင်းအနီးတဝိုြ် ြမ်းထဘး ဝဲ/ယာတွေင် ထပမပပန့် အနည်းငယ် 

ေှိပါသည။် ထတာင်တန်းများအထနပဖင့် ပမို့နယ်၏ ထပမာြ်ပိုင်းတွေင် စွေမပ်ော 

ဘွေမ၊် ဗထလာင်ေြာဘွေန်၊ ြောဘွေန်၊ ငလန်ဘွေမ၊် မလ်ဘွေမ်/ အင်ြမ်ဘွေမ် 

တို့ေှိပပီး ချင်းတွေင်းပမစ်အထနာြ်ဘြ်ပိုင်းတွေင် စာောထမေိထတာင်မှေင်းသြ် 

လာသည့် မူောြျမိ်ညူထတာင်၊ ဗပါထချာင်၊ လွေမ်ထပါေိပ် ထမာင်အီြုိထတာင်၊ 

ေိုင်ြာဘွေမစ်သည့်ထတာင်တန်းများ ေှိပါသည။် 

ဒရဆင်း  

၆။ ခန္တီးပမို့နယ်သည ် ပမစ်ထချာင်းများထပါများသည့် ထေသတစ်ခုပဖစ်ပပီး 

ပမစ်/ထချာင်းများအားလုံးသည် ထပမာြ်မထှတာင်သ့ုိ စီးေင်းလျြ်ေှိပါသည်။ 

ထငေ်ှားထသာပမစ်မှာ ချင်းတွေင်းပမစ်ပဖစ်ပပီး ပမို့၏အလယ်မှပဖတ၍် ထပမာြ်မ ှ

ထတာင်သို ့ စီးေင်းပပီး ဧောဝတပီမစ်ထဲသ့ုိစီးဝင်ပါသည။် ထေသအတွေင်းေှိ 

ထေအေင်းအပမစ်အားလုံးသည် ထေချ ို များပဖစ်၍ စိုြ်ပျ ို းထေအတွေြ် လည်း 

ထြာင်း၊ ထသာြ်သံုးထေအတွေြ်လည်းထြာင်း အသံုးပပုနိုင်ပါသည။် 

ချင်းတွေင်းပမစ်မှာ ထနွေောသီတွေင် ထေအနြ်(၂)ထပ ခန့်သာေှိ၍ သထဘဂာ/ စြ်

ထလှများ သွေားလာမှုခြ်ခဲထသာထေသတစ်ခုပဖစပ်ါသည်။ 

ပင်လယ်ဒရြျက်နှာ ပင်အထက်အ ြင့်  

၇။ ခန္တီးပမို့နယ်သည ် ပင်လယ်ထေမျြ်နှာပပင်အထြ ် အပမင့်ထပ (၄၁၀) 

အထြ ် တညေ်ှိပါသည။် ပမို့နယ်အတွေင်းအပမင့်ေုံးထတာင်မှာ စာောထမတိ 
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ထတာင်ပဖစ်ပပီး အပမင့်ထပ(၁၂၅၅၃)ေှိပါသည။် ပမို့နယ်အတွေင်း အနိမ့်ေုံး 

ထေသမှာ ေင်ထသထြျးေွာအုပစ်ု၊ နန်မုထံြျးေွာ ပဖစ်ပပီး အပမင့်ေုံးထေသမှာ 

ခထမာင်းထြျးေွာအုပစ်ု၊ ခထမာင်းေွာ ပဖစ်ပါသည။်    
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အခန်း(၃) 

ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ရာသီဥတု 

၈။ ခန္တီးပမို့နယ်သညသ်စ်ထတာများထူထပ်သည့်အတွေြ် မိးုောသီတွေင် 
မိးုများစွောေွာသွေန်းထလ့ေှိပပီး ထောင်းောသီတွေင်အထအးဓါတ်များထသာ ထေသ 
တစ်ခုပဖစ်ပါသည။်  နှစ်စဉ်အပမင့်ေုံးအပူချနိ်မာှ (၁၀ဝံF)ေှိပပီး အနိမ့်ေုံး အပူ 
ချနိ်မာှ (၄၃° F) ပဖစပ်ါသည။် ပျမး်မျှအပူချနိ်မာှ (၆၄.၇၆° F)အထိေှိပပီး ပျမး်မျှ 
မိးုေွာေြ်(၁၀၀)ေြ်နှင့် နှစ်စဉ် မိးုထေချနိ်(၁၅၀။)မှ (၁၆၀။)အထိ 
ေွာသွေန်းထလ့ ေှိပါသည်။ ထနွေောသီတွေင် ထမလ ပထမပတ်၌ အပူေုံးပဖစ်၍ 
မိးုအများေုံးလမှာ ဇင်ူလိုင်လပဖစ်ပပီး အထအးေုံးလမှာ ဇင်န်နဝါေီလ 
ပဖစ်ပါသည။် နှစ်အလုိြ် ပဖစ်ထပါ်ခဲ့ထသာ မိးုထေချနိ်နှင့် အပူချနိ်မာှ တစ်ဖြ်ပါ 
အတိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် ခုနှစ် 

ြိးုဒရချနိ် အပူချနိ် 

ြိးုရွာရက် 

စုစုဒပါင်း  

ြိးုဒရချနိ် 

(လကြ်) 

ဒနွရာသီ 

(   C) 

ဒဆာင်းရာသီ  

(   C) 

အ ြင့်ဆုံး အနိြ့်ဆုံး 

၁ ၂၀၁၆ ၁၂၁ ၁၆၀.၅၉ ၃၉.၄ ၃.၅ 

၂ ၂၀၁၇ ၁၂၁ ၁၇၂.၇၂ ၃၈.၆ ၇.၁ 

၃ ၂၀၁၈ ၁၂၂ ၁၂၂.၂၄ ၃၉.၄ ၃.၅ 

၄ ၂၀၁၉ ၁၁၁ ၁၀၆.၄၀ ၄၀.၆ ၅.၆ 

၅ ၂၀၂၀ ၁၂၆ ၁၄၇.၆၃ ၃၉.၂ ၆.၇ 

သဘာဝဒပါက်ပင်ြျား  

၉။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ ထပမာြ်ဘြ်သည် ထပ(၃၀၀၀)ထြျာ်ပမင့်သည့် ထတာင်ထပါ် 

ထေသပဖစ်ပပီး မိးုထေချနိ်များထသာထေသ ပဖစ်ပါသည။် ဝြ်သစ်ချ၊ သစ်အယ်၊ 
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စြားဝါ၊ ထလာြ်ေား၊ မုန်တုပံင်များ ထပါြ်ထောြ်ပပီး သစ်ပင်များကြား၌ 

ပမြ်ခင်းများ ထောထနှာထပါြ်ပါသည်။ ထပ(၄၀၀၀)ထြျာ် ပမင့်ထသာ ြုန်းပမင့်များ 

တွေင် ထင်းေှူးပင်များ ထတွေ့ေပါသည။် 

အလယ်ပိုင်းတွေင် အပမဲစမိ်းထတာများ ထပါြ်ထောြ်ပပီး ထတာင်ဘြ် 

ထအာြ်ပိုင်းတွေင်စိုစွေတ်ေွြ်ပပတထ်တာများထပါြ်ထောြ်ပါသည။် 

အဓိြြျထသာ ထေးဘြ်ဝင် အပင်များမှာ −  

၁။ ြညင်ပဖူ ၂။ ြညင်နီ ၃။ ြနစို 

၄။ ြန့်ထြာ် ၅။ ထြျာြ်တမာ ၆။ ြျွဲထြာ 

၇။ ြျွန်း ၈။ ခထလာင် ၉။ စြပ် 

၁၀။ ဇင်ီးပဖူ ၁၁။ ထတာထန်း ၁၂။ ထတာင်သထပပ 

၁၃။ ထင်းေှူး ၁၄။ နေွ ဲ ၁၅။ ပိးုမဲဇင်ာ 

၁၆။ ဖိးုထအာင်သာ ၁၇။ ဖန်းခါး ၁၈။ ဘိုင် 

၁၉။ မအူ ၂၀။ မယ်ဇင်လီ ၂၁။ ထပမာြ်ပတု် 

၂၂။ မင်းထဘာ ၂၃။ ထေတမာ ၂၄။ ထေမထန 

၂၅။ လြပ်န် ၂၆။ ထလာြ်ယား ၂၇။ ဝြ်သစ်ချ 

၂၈။ သထပပ ၂၉။ သဖန်း ၃၀။ သခွေပ် 

၃၁။ သင်ပနု်း ၃၂။ သစ်ြတိုး ၃၃။ သစ်ပဖူ 

၃၄။ သစ်ပတု် ၃၅။ သစ်ဖွေဲ့ ၃၆။ သစ်ထစး 

၃၇။ သစ်အယ် ၃၈။ သစ်ထမွှေး ၃၉။ အင်ကြင်း 

၄၀။ အုန်နဲ   

ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်ြျား 

၁၀။ ခန္တီးပမို့နယ်အတွေင်း ထနထုိင်ြျြ်စားလျြ်ေိှထသာ သတ္တဝါများမှာ ြျား၊ 

ေင်၊ ဝြ်ဝံ၊ ထတာဝြ်၊ ေပ်၊ ဂျ၊ီ ေေယ်၊ ထပပာင်၊ ထတာြျဲွ၊ သမင်၊ ထတာင်ေိတ်၊ 
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ထတာေိတ်၊ ထတာထကြာင်၊ သင်းထခွေချပ်၊ ထခွေးတူဝြ်တူ၊ ထမျာြ်အမျိုးမျိုးစသည်တ့ုိ 

ပဖစ်ပပီး ြမ္ဘာ့ေှားပါးသတ္တဝါပဖစ်သည့်ြျား၊ လိပ်ဝါ၊ ထလးြွေြ်လိပ်၊ လိပ်ပုတးီ၊ 

စင်းကြားလိပ်၊ တုိြ်လိပ်၊ လိပ်ပုတ့ုိပဖစ်ပါသည်။ ပမို့နယ်အတွေင်းေိှ သတ္တဝါ 

များအား ြုန်းထန၊ ထေထန၊ ြုန်းထနထေထနနှင့် ငှြ်များ၊ တွေားသွေားသတ္တဝါ 

များဟူ၍ ခွေဲပခားတင်ပပအပ်ပါသည်- 

 (က) ကုန်းဒနသတ္တဝါြျား 

 ၁။ ေင် ၂။ ထပပာင် ၃။ ေေယ် 

 ၄။ ထချ(ဂျ)ီ ၅။ ထတာေိတ် ၆။ ထတာင်ေိတ် 

 ၇။ ထတာဝြ် ၈။ ဝြ်ဝံ ၉။ ြျား 

 ၁၀။ ထကြာင်မျ ို း ၁၁။ ထတာထခွေး ၁၂။ ထခွေးတူဝြ်တူ 

 ၁၃။ ထမျာြ် ၁၄။ သင်းထခွေချပ် ၁၅။ ဖွေတ် 

 ၁၆။ ထပွေး ၁၇။ ထ မကြြ် ၁၈။ ေှဉ့်အမျ ို းမျ ို း 

 ၁၉။ ြင်းလိပ် စသည်တို့ပဖစ်ပါသည။် 

 (ခ)ဒရဒနသတ္တဝါြျား 

 ၁။ လိပ်ထြျာြ် ၂။ ငါးအမျ ို းမျ ို း ၃။ ပုဇင်ွေန်ေိတ် 

 ၄။ ပုဇင်ွေန်တုတ် ၅။ ဂဏန်းထြာင်များ 

 (ဂ) ကုန်းဒနနှင့်ဒရဒနသတ္တဝါြျား 

 ၁။ ဖျ ံ ၂။ အနားလိပ်ထပျာ့ ၃။ လိပ်ပုတ် 

 ၄။ ထတာင်လိပ် စသည်တို့ပဖစ်ပါသည။် 

 (ဃ)ငှက်ြျား 

 ၁။ ထေါင်း ၂။ ထေါင်းမင်း ၃။ ေစ် 

 ၄။ ထတာကြြ် ၅။ ထေကြြ် ၆။ ချ ို း 

 ၇။ ငှြ်ြျား ၈။ ငှြ်ဂဠုန် ၉။ ငှြ်ငနွေား 

 ၁၀။ ငူ ၁၁။ ထအာြ်ချင်း ၁၂။ စွေန် 
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 ၁၃။ ငှြ်ခါး ၁၄။ ဝါးထယာင်းငှြ် ၁၅။ ဘုတ် 

 ၁၆။ ဇင်ေြ် ၁၇။ ငှြ်ကြီး၀န်ပို ၁၈။ ထတာ၀မ်းဘဲ 

 ၁၉။ ဟသဂာ ၂၀။ ဗျ ို င်းထအာြ် ၂၁။ စနိုြ် 

 ၂၂။ ထေဘ ဲစသည်တို့ပဖစ်ပါသည။် 

 (င)တွားသွားသတ္တဝါြျား 

 ၁။ ထ မစိမ်း ၂။ စပါးအုန်း ၃။ စပါးကြီး 

 ၄။ ထ မထဟာြ် ၅။ ငန်းထတာ်ြျား ၆။ ငန်းနြ် 

 ၇။ ငန်းပုတ် ၈။ လငး်ထ မ ၉။ သစ်ထပခာြ်ထ မ 

  တို့ေှိပါသည်။ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ရှ ိအဒ ခအဒန  

၁၁။ ခန္တီးပမို့နယ်အတွေင်း သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် အထပခအထနမှာ ပမို့နယ် 

အတွေင်း ချင်းတွေင်းပမစ်ပဖတ်သန်းစးီေင်းလျြ်ေှိပပီး ပမစ်အတွေင်းသို့ စီးဝင်ကြ 

သည့် နန်ဖုတ်ထချာင်း၊ နန်တုံထွေန်းထချာင်း၊ နန့်ထမာ်ထချာင်း၊ နန်ြေုန်းထချာင်း၊ 

နန်ဖီးလငး်ထချာင်း၊ နန်းတငတ်ထချာင်း၊ နန်အီမထဲချာင်း၊ နန်ပမင် ထချာင်းတို့ 

တညေ်ှိပါသည။် ပမစ်ြမ်းထချာင်းြမ်းထနောများတွေင် ထပမပပန့် အနည်းငယ် 

ေှိပါသည။် အင်းအိုင်များအထနပဖင့် မိင်ုးထနာင်အင်းနှင့် ထနာင်းေလိုင်အင်း 

(ထပါမိငု်း)စသည့် အင်းငယ်များသာ ေှိပါသည။် သဘာဝ ပတဝ်န်းြျင်အထန 

ပဖင့် ယခင်ြထေအပမဲ စီးေင်းသည့် ထချာင်းငယ်များ ထနွေောသီထေခန်းပခင်း၊ 

အထသးအဖွေအဲင်းများထေခန်းပခင်းတို့နှင့် ထနွေောသီတွေင် အပူချနိ်တိးုပမင့်လာ 

ပခင်းတို့ ပဖစ်ထပါ်လျြ်ေှိပါသည။် ထတာထတာင်အထနပဖင့် အချ ို ့ထတာင်ြုန်း 

များပထပျာြ်သွေားပခင်း၊ ထတာင်ယာလုပ်ြုိင် စားထသာြ်ထသာ ဓထလ့ 
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ထကြာင့် အပင်ကြီးများ နည်းလျြ်ေှိပါသည်။ ခန္တီးပမို့နယ်တွေင် ချင်းတွေင်းပမစ် 

၏ ထေထဝထေလဲနယ်ထပမများ ပမစ်ဖျားခံော ဟူးထြာင်းချ ို င့်ဝှမ်းေှိ သဘာဝ 

အထပခအထနနှင့် ထတာထတာင်သဘာဝသစ်ထတာများပျြ်စီးမှု အနည်းငယ် 

ေှိသပဖင့် ချင်းတွေင်းပမစ်၏ ထေစီးထေလာမှာ ယခင် အထပခအထနထြ် နှုံးအနည် 

ြျမှုများေှိလာပသည။် သ့ုိပဖစ်ပါ၍ ချင်းတွေင်းပမစ် မျြ်နှာပပင် အနည်းငယ် 

ပမင့်တြ်မှုေှိသပဖင့် ထြွေ့ထြာြ်မှု၊ ပမစ်ြျ ို းအင်းပဖစ် ထပါ်မှုများ ထတွေ့ေှိေ 

ပါသည။် လူဦးထေတိးုတြ်လာမှုထကြာင့် လည်းထြာင်း၊ စိုြ်ပျ ို းထပမ ထဖာ် 

ထုတ်မှု၊ ထေွှေ့ထပပာင်းထတာင်ယာများပဖင့် အသြ်ထမွေးဝမ်း ထြျာင်းပပုသူများ 

တိးုပွေားလာမှုထကြာင့်လည်းထြာင်း၊ ချင်းတွေင်းပမစ်၏ ထေဖမး်ဧေိယာ (ထေထဝ 

ထေလဲထေသ)အတွေင်း ထေွသတ္တုတးူထဖာ်မှုထကြာင့် လည်းထြာင်း၊ ထပမေီလွှော 

တိြ်ုစားပပီး ချင်းတွေင်းပမစ်သ့ုိ စီးဝင်ထသာ ထချာင်း/ထပမာင်းများမှတေင့် နှုံး 

အနည်ြျမှုများေှိလာသပဖင့် ထိခိုြ်မှုများ ေှိလာပါသည။် ဓါတ်သတ္တုတူး 

ထဖာ်မှု၊ ထြျာြ်စိမ်းများတူးထဖာ်ထနမှု ထကြာင့် ပျြ်စီးမှုများလည်းေှိပါသည။် 

ခန္တီးပမို့နယ်အတွေင်း၌ သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် ထိခိုြ်မှုအားမူလအထပခအထန 

သ့ုိ ထောြ်ေှိထစေန် လြ်ေှိထောင်ေွြထ်နထသာ ထတာင်ယာခုတ်ပခင်း၊ ဓါတ် 

သတ္တုတူးထဖာ်ပခင်းစသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် ထိခိုြ်မှုနည်းထစေန် 

စည်းြမ်းညညီွေတစ်ွော စနစ်တြျြာြွေယ်ထိန်းသိမ်းေမည်ပဖစ်ြာ ယခု 

လြေ်ှ ိ ခန္တီးပမို့နယ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် အထပခအထနမှာ သစ်ထတာ 

ဖံုးလွှေမ်းမှု(၄၇.၆၁%)၊ ထမံသီ သဘာဝထိန်းသိမ်းထေး ကြိုးဝိုင်းနယ်ထပမ 

(၁၉%)၊ ဟူးထြာင်းသဘာဝထိန်းသိမ်းထေးနယ်ထပမ(၂၇.၂၆%)ေိှပပီး ကြိုးပပင် 
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ြာြွေယ်ထတာ မေှိပါထကြာင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် ထြာင်းမွေန် 

လျှြေ်ှိပါသည။် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းဒရးလုပ်ငန်းြျား  

၁၂။ ထေွှေ၊ထြျာြ်သတ္တုတူးထဖါ်သည့်လုပင်န်းများ လုပ်ြုိင်ထနကြသပဖင့် 

သဘာဝပတ်၀န်းြျင်ထိန်းသိမး်ထေးအတွေြ် သတ္တုတူးထဖါ်ပခင်းမပပုေန် 

တား ပမစ်ပခင်း၊ လုပ်ြွေြ်ပပီးပါြ သစ်ပင်များပပန်လည်စိုြ်ပျ ို းထစပခင်း 

စသည့် စည်းြမ်းချြ်များ ထုတ်ပပန်သတ်မတှ်ထပးလျြ် ေိှပါသည။် 

ခန္တီးပမို့နယ် အတွေင်း ထမံသီသားငှြ်ထဘးမဲ့ထတာသတ်မှတပ်ပီး သားငှြ်များ 

ြာြွေယ်မှု ပပုလျြ်ေှိပါသည်။ ခန္တီးပမို့နယ်အထြပ်ိငု်း နန်ဖုတ်ထချာင်းနှင့် 

နန်းထမာ် ထချာင်းအထြ်ဖြ်ဧေိယာအား ၂၀၁၀ ခနုှစ်မစှ၍ ဟူးထြာင်း 

ချ ို င့်ဝမှ်း ထဘးမဲ့ထတာသတ်မှတလ်ျြ် သားငှြ်ြာြွေယ်မှုများ ထောင်ေွြ် 

လျြ်ေှိပါသည်။ ပမို့နယ်အတွေင်း သဘာဝပတ်ဝန်းြျင်ထိန်းသိမ်းထေး 

လုပ်ငန်းများအတွေြ် ကြိုးဝိုင်းြာြွေယ်ထတာ (၉၃၆၃၀၃) ဧြ ထိန်းသိမး် 

လျှြေ်ှိပါသည။် သစ်ထတာစိြ်ုခင်းတညထ်ထာင်နိုင်မှုမှာ နိုင်ငံပိုင်ြျွန်း 

စိုြ်ခင်း (၄၅၅) ဧြ၊ သစ်မာ(၅၀)ဧြနှင့် ထြျးလြထ်ငး်စိုြ်ခင်း (၉၅) 

ဧြ ေိှပဖစ်ပါသည်။ ပမို့နယ်အတွေင်း သဘာဝပတ်ဝန်းြျင်ထိန်းသိမ်းထေး 

အတွေြ် စိမ်းလန်း စိုပပညထ်ေးလုပ်ငန်းများအား ထအာြ်ပါအတိင်ုးထောင် 

ေွြ်လျှြ် ေှိပါသည်- 

 (ြ)  သစ်ဒတာြျား ပုစုထိန်းသိြ်းဒရးလုပ်ငန်း 

ပပညသူ်လူထုပူးထပါင်းပါဝင်မှုပဖင့်သစ်ပင်များစိုြ်ပျ ို းပခင်း၊ 

ထြျးလြ် ထင်းစိုြ်ခင်းများထူထထာင်ပခင်း၊ မိးုောသီ လူထု 

လှုပ်ေှားမှုပဖင့်စိုြ်ပျ ို းပခင်း၊ 
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 ( ခ) ဒ ြဆီလွှာထိန်းသိြး် ခင်း 

  ထပမေီလွှောထိန်းသိမ်းပခင်းလုပ်ငန်းများမှာသီးနှံသစ်ထတာထော 

ထနှာစိုြ်ပျ ို းပခင်း၊ဌာနတာဝနပူ်းထပါင်းထောင်ေွြ်ပခင်း၊ြွေန်

တုိ ထဘာင်ပပုလုပ်ပခင်း၊ သဘာဝထပမကသဇင်ာပပုလုပ်ပခင်း၊ သင်တန်း 

ပ့ုိချပခင်း၊ ပျ ို းပင်ပဖန့်ထဝပခင်း၊ ထပမပပိုစားသည့်ထနောများတွေင် 

သစ်ပင်စုိြ်ပျ ို းပခင်း၊ နှုံးတားေည်များတည်ထောြ်ပခင်း၊ 

 ( ဂ) ဒရအရင်းအ ြစ် ဖွံ့ မဖိုးတိးုတက်ဒရးနှင့် ဒသာက်သံုးဒရ 

ရရိှဒရး  

  ထေထဝထေလဲစိုြ်ခင်း တညထ်ထာင်ပခင်း၊ သဘာဝထတာ 

ထိန်းသိမး်ပခင်း၊ ထြျးလြ်ထေေေိှထေး၊ ထေတွေင်းထေြန် 

များတညထ်ောြ်ပခင်း၊ 

 (ဃ) ဒလထုညစ်ညြ်းြှုတားဆီးကာကွယ် ခင်း 

  တည်ထထာင်ပပီးစုိြ်ခင်းများ မီးထဘးြာြွေယ်ပခင်း၊ စွေမ်းအား ပမှင့် 

သံုးစွေဲထေး အသိပညာထပးထဟာထပပာပွေဲများြျင်းပပခင်း၊ 

 ( င) ဇီဝြျ ို းကဲွြျားထိန်းသိြး် ခင်း 

  သဘာဝနယ်ထပမဖွေဲ့စည်းပခင်း၊ နယ်နိမိတ်ဘုတ်တုိင် စုိြ်ထူပခင်း၊ 

အပင်သုထတသန ပပုလုပ်ပခင်း၊ ေှားပါးတေိိစ္ဆာန်စာေင်း 

ထြာြ်ယူပခင်း၊ ြင်းလှည့်ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ ပညာထပး 

ထဟာထပပာပခင်း၊ သင်တန်းပို့ချပခင်း၊ 

 (စ) ရာသီဥတုဒ ပာင်းလဲြျားဒလျာ့နည်းဒရးဒဆာင်ရွက် ခင်း 

  ြာဗွေန်စုတ်ယူသုိထလှာင်မည့် သစ်ထတာစိုြ်ခင်းများ တည ်

ထထာင်ပခင်း၊ အသိပညာထပးထဟာထပပာပွေဲြျင်းပပခင်း၊ 
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 (ေ) စွန့်ပစ်ပစ္စညး်ြျားစီြဒံဆာင်ရွက် ခင်း 

  စုိြ်ပျ ို းထေးစွေန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ထင်းအစားအပခားထလာင်စာ 

အပဖစ် အသံုးပပ ပုခင်း၊ အသိပညာထပးထဟာထပပာပခင်း၊ 

 (ဇင်) ဒကျးလက ်ပညသူ်ြျားပူးဒပါင်းပါဝင်လာဒစဒရးစည်းရုံး 

ဒဆာင်ရွက်ထားြှု 

  သီးနံှသစ်ထတာသင်တန်း၊ ထြျးလြ်ထေသ ဖွေံ ပ့ဖိ းုတုိးတြ်မှု 

အတွေြ် သစ်ထတာပညာသင်တန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် ထိန်း 

သိမ်းထေးထေွေးထနွေးပွေဲ ြျင်းပပခင်း၊ မီေီယာမှတေင့် ထြျးလြ် 

ပပည်သူတ့ုိ အသိပညာထပးထောင်ေွြ်ပခင်း၊ အစုိးေမဟုတ်ထသာ 

လူမှုထေးအဖွေဲ့အစည်းများနှင့် ပူးထပါင်းထောင်ေွြ်ပခင်း 

သဘာဝဒဘးအန္တရာယ်ကျဒရာက်ြှု 

၁၃။ ခန္တီးပမို့နယ်တွေင် ရုတ်တေြ်မိုးသည်းထန်စွော ေွာသွေန်းပါြ 

ချင်းတွေင်း ပမစ်ထေပမင့်တြ်လာပပီး စိုးေိမထ်ေအမှတ် ၁၃၆၀ စင်တမီီတာ 

သတ်မှတထ်ား သည့အ်နြ် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွေင် ၁၇၇၁ စင်တမီီတာအထိ 

အပမင့်ေုံးထေကြီး နစ်ပမုပ်မှု ပဖစ်ခဲဖ့ူးပါသည။် ြုန်းပိုင်းထေသပဖစ်သပဖင့် 

ကြီးမားထသာမုနတ်ိုင်း ြျထောြ်ခဲ့ဘူးပခင်းမေှိထသာ်လညး် (၁၆.၅.၂၀၁၀) 

ထန့တွေင် တစ်နာေီလျှင် ၇၅ မိုင်နှုန်းပဖင့် ထလပပင်းတိုြ်ခတ်ခဲ့သပဖင့် 

ထနအိမအ်မိးု/အြာများ ပျြ်ေီး ပခင်း ပဖစ်ခဲဖ့ူးပါသည။်  

 ေံဖနေ်ံခါ ငလျင်လှုပထ်လ့ေှိထသာ်လညး် အန္တောယ်ပဖစ်ထလာြ်သည် 

အထိ လှုပ်ခတပ်ခင်းမေှိခဲ့ဘူးပါ။ မီးထလာင်ြျွမ်းမှု တစ်ခါတစ်ေံ ပဖစ်ခဲ့ဘူး 

ထသာ်လညး်ထနအိမထ်ူထပ်ပခင်းမေှိသပဖင့် အိမမ်ျားစွောြူးစြ် ထလာင်ြျွမ်း 

မှုမျ ို း မပဖစ်ခဲ့ပါ။ ခန္တီးပမို့နယ်အထနပဖင့် မီးထဘး/ ထေထဘး/ ငလျင်ထဘး/ 
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ထလထဘးစသည်တို့ ြာြွေယ်မှု ပပုလုပ်နိုင်ေန်အတွေြ် သဘာ၀အန္တောယ် 

ကြိုတင်ြာြွေယ်ထေး ထြာ်မတီဖွေဲ့ စည်း၍ ထောင်ေွြ်လျြ်ေှိပါသည။် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွေင်း သဘာဝထဘးအန္တောယ်များ ပဖစ်ပွေားခဲ့မှု 

အထပခအထနမာှ မီးထလာင်မှု(၃)ကြိမ်၊ ထေထဘး(၂)ကြိမ်၊ ထလထဘး(၂)ကြိမ်၊ 

ပဖစ်ပွေားေင်ေိုင်ကြုံထတွေ့ခဲ့ေပပီး ပျြ်စီးေုံးရှုံးမှုမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုးပဖစ် 

ပါသည ်- 

 

စ

ဉ် 
အမျ ို းအစား 

ပဖစ်ပွေား 

ကြိမ် 

ထသ/ 

ထပျာြ် 

ဦးထေ 

အထောြ်အဦး 

ပျြ်စီးမှု 

ေံုးရှုံးမှု 

တန်ဖုိး 

(ြျပ်သန်း) 

၁ မုန်တုိင်းထဘး - - - - 

၂ ေူနာမီထဘး - - - - 

၃ ထလထဘး ၂ - ၆ ၀.၂၁ 

၄ ဒရဒဘး ၂ - - - 

၅ ြီးဒဘး ၃ - ၃ ၀.၄၀ 

ဒပါင်း ၆ - ၈ ၀.၆၁ 
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အခန်း(၄) 

လူဦးဒရဆိုင်ရာအချက်အလကြ်ျား 

ဒနထိုင်သည့်တိငု်းရင်းသာလူြျ ို းစုြျား 

၁၄။ ခန္တီးပမို့နယ်တွေင်ထနထိုင်ကြထသာလူမျ ို းစုများမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုး 

ပဖစ် ပါသည်- 

စ

ဉ ်
လူြျ ို း 

ဒနထိင်ုသည့် 

ဦးဒရ 

မြို့နယ်  

လူဦးဒရ 

မြို့နယ်  

လူဦးဒရ၏ 

ရာခိုင်နှုန်း 

၁ ြချင် ၆၀၄ ၃၇၇၁၀ ၁.၆၀ 

၂ ြယား - - - 

၃ ြေင် ၇၃  ၀.၁၉ 

၄ ချင်း ၆၆၉  ၁.၇၇ 

၅ မွေန် ၉  ၀.၀၂ 

၆ ဗမာ ၉၃၅၉  ၂၄.၈၂ 

၇ ေခိုင် ၂၃၈  ၀.၆၃ 

၈ ေှမး် ၇၈၉၆  ၂၀.၉၄ 

၉ နာဂ ၁၇၅၈၂  ၄၆.၆၂ 

၁၀ လီေူး ၄၇၈  ၁.၂၇ 

၁၁ အပခား ၈၀၂  ၂.၁၃ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၃၇၇၁၀ ၃၇၇၁၀  
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အိြဒ် ခ၊ အိြ်ဒထာင်စု၊ လူဦးဒရ  

၁၅။ ခန္တီးပမို့နယ်၏၂၀၂၀ပပည့်နှစ်၊ စြ်တင်ဘာလြုန်အထိ လူဦးထေမှာ ထအာြ်ပါ အတိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

(က) အိြဒ် ခ/အိြဒ်ထာင်စု 

စဉ် အဒကကာင်း အရာ အိြဒ် ခ 
အိြ ်

ဒထာင်စု 
ရပ်ကွက် 

ဒကျးရွာ 

အုပစ်ု 
ဒကျးရွာ 

၁ ပမို့ထန ၁၇၁၁ ၁၉၁၁ ၃ - - 

၂ ထြျးလြ် ၄၉၇၆ ၅၁၇၆ - ၂၉ ၈၃ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၆၆၈၇ ၇၀၈၇ ၃ ၂၉ ၈၃ 

(ခ) လူဦးဒရ 

စဉ် 
အဒကကာင်း 

အရာ 

အသက်(၁၈) နှစ်အထက် အသက်(၁၈) နှစ်ဒအာက် စုစုဒပါင်း 

ကျား ြ ဒပါင်း ကျား ြ ဒပါင်း ကျား ြ ဒပါင်း 

၁ ပမို့ထန ၃၀၄၃ ၃၃၆၉ ၆၄၁၂ ၁၈၃၆ ၁၇၀၈ ၃၅၄၄ ၄၈၇၉ ၅၀၇၇ ၉၉၅၆ 

၂ ထြျးလြ် ၈၁၈၅ ၇၉၈၈ ၁၆၁၇၃ ၅၈၄၁ ၅၇၄၀ ၁၁၅၈၁ ၁၄၀၂၆ ၁၃၇၂၈ ၂၇၇၅၄ 

 မြို့ နယ်ချု ပ် ၁၁၂၂၈ ၁၁၃၅၇ ၂၂၅၈၅ ၇၆၇၇ ၇၄၄၈ ၁၅၁၂၅ ၁၈၉၀၅ ၁၈၈၀၅ ၃၇၇၁၀ 
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လူဦးဒရတိးုနှုန်းနှင့်ကျားြအချ ို း 

၁၆။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ ၂၀၂၀ပပည့်နှစ် လူဦးထေတိုးနှုန်းနှင့် ြျား/မ 

အချ ို းမှာ ထအာြ်ပါအတိုင်းပဖစ်ပါသည်- 

 (က) လူဦးဒရတိးုနှုန်းကျားြအချ ို း 

စ

ဉ် 
မြို့နယ် 

ယခင်နှစ် 

လူဦးထေ 

ယခုနှစ် 

လူဦးထေ 

တိးုလာ 

ဦးထေ 
တိးုနှုန်း 

ြျား/မအချ ို း 

ြျား မ အချ ို း 

၁ ခန္တီး ၃၇၂၆၅ ၃၇၇၁၀ ၄၄၅ ၁.၁၈% ၁၈၉၀၅ ၁၈၈၀၅ ၁:၁ 

မြို့နယ်ချုပ် ၃၇၂၆၅ ၃၇၇၁၀ ၄၄၅ ၁.၁၈% ၁၈၉၀၅ ၁၈၈၀၅ ၁:၁ 

(ခ) ဒြွးဖွားဒသဆုံး ၊ ဒ ပာင်းဝင်၊ ဒ ပာင်းထွက်လူဦးဒရ  

စဉ် မြို့နယ် 
မူလ 

လူဦးထေ 

ထမွေးဖွေား 

ဦးထေ 

ထသ 

ေံုးသူ 

ထပပာင်း 

ဝင် 

ထပပာင်း 

ထွေြ် 

လြ်ေိှ 

လူဦးထေ 

၁ ခန္တီး ၃၇၂၆၅ ၂၆၆ ၇၃ ၄၉၂ ၂၄၀ ၃၇၇၁၀ 

မြို့နယ်ချုပ် ၃၇၂၆၅ ၂၆၆ ၇၃ ၄၉၂ ၂၄၀ ၃၇၇၁၀ 

ကုိးကယွ်သည့်ဘာသာ 

၁၇။ ခန္တီးမြ ို ့နယ်တွင်ဒနထိုင် ကကသူြျား၏ ြိုးြွေယ်သည့် ဘာသာ 

အလိုြ်လူဦးထေမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မြို့နယ် 
ဗုေ္ဓ  

ဘာသာ 

ခရစ် 

ယာန် 

ဟိန္ဒူ 

ဘာသာ 

အစ္စ 

လာြ် 

ဘာသာ 

နတ ်
အ 

 ခား 
ဒပါင်း 

၁ ခန္တီး ၂၂၁၃၂ ၁၅၅၁၈ - ၃၁ - ၂၈ ၃၇၇၁၀ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၂၁၃၂ ၁၅၅၁၈ - ၃၁ - ၂၈ ၃၇၇၁၀ 
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နိုင်ငံ ခားသားြျားဒနထိုင်ြှု 

၁၈။ ခန္တီးပမို့ နယ်အတွေင်း နုိင်ငံပခားသားများထနထုိင်သူဦးထေမှာ ထအာြ်ပါ 

အတိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
မြို့နယ်/ 

မြို့ 

နိုင်ငံ ခားသား 

လူြျ ို း 

ဒနထိုင် 

ဦးဒရ 

မြို့နယ်  

လူဦးဒရ 

မြို့နယ် 

လူဦးဒရ၏ 

ရာခိုင်နှုန်း 

၁ ခန္တီး တရုတ ် ၁၃၆ 
၃၇၇၁၀ 

၀.၃၆ 

  အိန္ဒိယ ၁၂ ၀.၀၃ 

မြို့နယ်ချုပ်  ၁၄၈ ၃၇၇၁၀ ၀.၃၉ 
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အခန်း(၅) 

အုပခ်ျုပ်ဒရးဆိုင်ရာအချက်အလကြ်ျား 

အုပခ်ျုပ်ဒရးနယ်ဒ ြဖွဲ့စည်းြှု 

၁၉။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ အုပခ်ျုပ်ထေးနယ်ထပမဖွေဲ့စည်းမှုမှာ ထအာြ်ပါ အတုိင်း 

ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မြို့နယ် မြို့ ရပ်ကွက် ဒကျးရွာအုပစ်ု ဒကျးရွာ 

၁ ၁ ၁ ၃ ၂၉ ၈၃ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁ ၁ ၃ ၂၉ ၈၃ 

ဒရွးဒကာက်ပွဆဲိုင်ရာကိစ္စရပ်ြျား 

၂၀။ ခန္တီးပမိုနယ်၏ ထေွးထြာြ်ပွေေဲိုင်ောြိစ္စေပ်များအား ထအာြ်ပါ 

အတိင်ုး ထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

 (ြ) ခန္တီးမြို့နယ်ဒရွးဒကာက်ပွဲဒကာ်ြရှင်အဖွဲ့ ခွဲ အဖွဲ့ ဝင်စာရင်း 

စဉ် အြည် အလုပ်အကိုင် တာဝန် 

၁ ဦးစိုးတင့် အများယုံကြည်ထလးစားခံေသူ ဥြ္ကဌ 

၂ ဦးထလးပမင့် အများယုံကြည်ထလးစားခံေသူ အဖွေဲ့ ဝင် 

၃ ဦးစိုးပမင့် အများယုံကြည်ထလးစားခံေသူ အဖွေဲ့ ဝင် 

၄ ဦးနန်ြုိင် အများယုံကြည်ထလးစားခံေသူ အဖွေဲ့ ဝင် 

၅ ဦးစန်းယု အများယုံကြည်ထလးစားခံေသူ အဖွေဲ့ ဝင် 

၆ ထေါ်ခင်ထထွေး အများယုံကြည်ထလးစားခံေသူ အဖွေဲ့ ဝင် 

၇ ဦးဖိလစ်ဝင်း ေုပမို့နယ်အုပခ်ျုပ်ထေးမှူး အဖွေဲ့ ဝင် 

၈ ထေါ်ခင်မျ ို းမျ ို းထအာင် ဦးစီးအောေှိ၊စည်ပင် အဖွေဲ့ ဝင် 

၉ ဦးထွေန်းထွေန်းဦး ဦးစီးမှူး၊ ပမို့နယ်လဝြ အဖွေဲ့ ဝင် 
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စဉ ် အြည် အလုပ်အကုိင် တာဝန် 

၁၀ ဦးဗန်လာလ်တလွေန်း ပမို ့နယ်ဥပထေအောေိှ အဖွေဲ့ဝင် 

၁၁ ဦးထွေန်းထဝ ပမို ့နယ်စိြု်ပျ ို းထေးဦးစီးမှူ း အဖွေဲ့ဝင် 

၁၂ ဦးမျ ို းပမင့် ပမို ့နယ်စာေင်းစစ်ဦးစီးအောေိှ အဖွေဲ့ဝင် 

၁၃ ထေါ်လှလှပမင့် ပမို ့နယ်ပညာထေးမှူး အဖွေဲ့ဝင် 

၁၄ ထေါ်ေွေီးနွောမ် ြျန်းမာထေးမှူး အဖွေဲ့ဝင် 

၁၅ ဦးသီဟထြ်ထအာင် ေုဦးစီးမှူ း ပပန်/ေြ ် အဖွေဲ့ဝင် 

၁၆ ဦးသိန်းထွေန်းဦး ဦးစီးအောေိှ၊ပမို ့နယ်ထြာ်မေှင် အတွေင်းထေးမှူး 

(ခ) ဆန္ဒြဲဒပးပိုင်ခွင့်ရိှသူဦးဒရ 

စဉ ် မြို ့နယ်/မြို ့ 
မြို ့နယ်/မြို ့ 

လူဦးဒရ 
ကျား ြ ဒပါင်း 

၁ ခန္ီတး ၃၇၇၁၀ ၁၆၅၉၁ ၁၄၇၉၃ ၃၁၃၈၄ 

မြို ့နယ်ချုပ် ၃၇၇၁၀ ၁၆၅၉၁ ၁၄၇၉၃ ၃၁၃၈၄ 

 (ဂ )နိုင်ငံဒရးပါတြီျား 

စဉ် ပါတီ ဥက္ကဌ အတွင်းဒရးြှူး 

အြှု 

ဒဆာင် 

ဦးဒရ 

ပါတီ 

ဝင်  

ဦးဒရ 

၁ NLD ဦးထေးခုိထပါင် ဦးထအာင်သန်းစိန် ၁၃ ၄၀၇၁ 

၂ ပပည်ခုိင်ပဖိုး ဦးထြျာ်မင်းထေွေ ဦးထြျာ်ထေွေ ၁၅ ၄၂၈၀ 

၃ တစည ဦးမျ ို းပမင့် ဦးထသာင်းထဖ ၇ ၃၅၀ 

၄ တုိင်းလုိင်ေှမ်းနီ ဦးဘုိဘုိထအာင် ဦးသန်းညွှေန့်ဦး ၅ ၆၁၇ 

၅ ေီမုိြေြ်တစ် ဦးစန်းထမာင် ဦးသိန်း ၁၅ ၆၃၄ 

၆ 
နာဂအမျ ို းသား 

ပါတီ 
ဦးထစာထအာင် ဦးဝင်းထြျာ် ၁၅ ၁၃၀၀ 
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စဉ် ပါတီ ဥက္ကဌ အတွင်းဒရးြှူး 

အြှု 

ဒဆာင် 

ဦးဒရ 

ပါတီ 

ဝင်  

ဦးဒရ 

၇ တုိင်းလျန်ေှမ်းနီ ဦးထအာင်ထြျာ်ပမင့် ဦးထအာင်ထဌး ၁၀ ၁၅၀ 

၈ 

ပပည်ထထာင်စု 

ထြာင်းြျ ို း 

ထောင်ပါတီ 

ဦးသိန်းပမင့်ထွေန်း ဦးထြျာ်သူေထအာင် ၁၄ ၈၅၀ 

၉ 
ချင်းအမျ ို းသား

ပါတီ 
ဦးလြ်ခုိထေး ဦးထေှထေှ ၄ ၆၀ 

(ဃ)ဒရွးချယ်ခံရဒသာလွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား 

စဉ် 

လွှတ်ဒတာ် 

ကုိယ်စားလှယ် 

အြည် 

ပါတ/ီ 

တစ်သီးပုဂ္ဂလ 

အြည် 

လွှတ်ဒတာ်အြည် 

၁ 
ဦးထအာင်သန်းစိန် 

(ခ)ဦးညခီမ် 
NLD 

ပပည်သ့ူလွှေတ်ထတာ် 

၂ ဦးထမာင်ထတး NLD 
တိင်ုးထေသကြီးလွှေတ်ထတာ ်

မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၃ ဦးသိန်းလှိုင်ဝင်း NLD 
တိင်ုးထေသကြီးလွှေတ်ထတာ ်

မဲေန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 
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အခန်း(၆) 

စီးပွားဒရးဆိုင်ရာအချက်အလက် 
စီးပွားဒရးဆိုင်ရာခခုံငံုသံုးသပ်ချက် 
၂၁။ ခန္တီးပမို့နယ်သည် စစ်ြုိင်းတိင်ုးထေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်အတွေင်း တည် 
ေှိပပီး စီးပွေါးထေးဖွေံ့ပဖိုးတိုးတြ်မှု ထနှးထြွေးထသာပမို့နယ်တစ်ခု ပဖစ်ပါသည်။ 
ပမို့နယ်အတွေင်းေှိ ထေသခံပပည်သူလူထုသည် တစ်နိုင်တစ်ပုိင် စိုြ်ပျ ို းထေး 
လုပ်ငန်းနငှ့် ထမွေးပမူထေးလုပ်ငန်းများြုိသာ အဓိြလုပ်ြုိင်ထောင်ေွြ်ကြ 
ပါသည။် ထို့အပပင် ထြျာြ်စိမ်းတူးထဖါ်ပခင်း၊ ထေွှေတူးထဖါ်ပခင်းလုပ်ငန်း 
များြုိလည်း စီးပွေားပဖစ်လုပ်ြုိင်ကြပါသည။် ခန္တီးပမို့နယ်သည် မုေံွာပမို့နှင့် 
ချင်းတွေင်းပမစ်တစ်ထလျှာြ်ေှိ ပမို့များသ့ုိ ထေလမ်းခေီးပဖင့်လည်းထြာင်း၊ 
ပွေင့်လင်းောသီတွေင် ထမာ်ထတာယ်ာဉ်ပဖင့်လည်းထြာင်း၊ မန္တထလးပမို့သ့ုိ ထလ 
ထကြာင်းခေီးပဖင့်လည်းထြာင်း၊ နာဂြုိယ်ပိင်ုအုပခ်ျုပ်ခွေင့်ေထေသ (လဟယ် 
ပမို့)သ့ုိထမာ်ထတာယ်ာဉ်ပဖင့်လည်းထြာင်းသွေားလာနိုင်ထသာ်လညး် လမ်းပန်း 
ေြ်သွေယ်ထေးနှင့် သွေားလာထေး ခြ်ခဲထသာထေသတစ်ခု ပဖစ်ပါသည။် 
ပမို့နယ်၏ အဓိြထွေြ်ြုန်မာှ ေညင်းသီးနှင့် ဂေိတဖ်ရုသီးများသာ ပဖစ်ပပီး 
ဟုမ္မလငး်ပမို့နှင့် မုေံွာပမို့များသ့ုိ အနည်းငယ် တင်ပို့ထောင်းချ ပါသည။် 
ဒ ြအသုးံချြှု 
၂၂။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ထပမအမျ ို းအစားအလိုြ်အသံုးချထားသည့် ဧြအား 
ထအာြ်ပါအတိင်ုးထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ဒ ြအြျ ို းအစား ဧရိယာ(ဧက) 

၁ အသားတင်စိုက်ပျ ို းဒ ြဧရိယာဒပါင်း ၁၀၄၀၃ 

 (ြ)  လယ်ထပမဧေိယာ ၃၀၁၁ 

 ( ခ ) ယာထပမ - 

 ( ဂ ) ြုိင်း/ြျွန်းထပမ ၁၁၅၁ 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ထပမ ၁၂၂၉ 

  (င)  ထတာင်ယာထပမ ၅၀၁၂ 
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စဉ ် ဒ ြအြျ ို းအစား ဧရိယာ(ဧက) 

၂ လှပ်ထားဒ ြဧရိယာ ၂၀၇ 

 (ြ) လယ်ထပမ ၂၀၇ 

 (ခ)  ယာထပမ - 

 (ဂ)  ြိုင်း/ြျွန်းထပမ - 

 (ဃ) ဥယျဉ်ထပမ - 

 (င)  ထတာင်ယာထပမ - 

၃ စားြျြ်ထပမ - 

၄ စြ်မှုလုပ်ငန်းသံုးထပမ - 

၅ ပမို ့ထပမ ၇၇၈ 

၆ ေွာထပမ ၄၇၆ 

၇ အပခားထပမ ၂၆၃၁၈၆ 

၈ ကြိုးဝုိင်း/ကြိုးပပင်ြာြွေယ် ထတာဧေိယာ ၉၃၆၃၀၃ 

၉ ထတာရုိင်း ၄၀၆၀၈၆ 

၁၀ ထပမရုိင်း ၅၇၅ 

၁၁ စိုြပ်ျ ို းပခင်းမပပုနိုင်ထသာဧေိယာ ၄၀၇၈၇၄ 

 စုစုထပါင်း ၂၀၂၅၈၈၈ 

ဆညဒ် ြာင်းတာတြံြျားနှင့် ဆညဒ်ရဒသာက်ဧရိယာ 

၂၃။ ခန္တီးပမို့နယ်ေှိ ေညထ်ပမာင်းတာတမံများနှင့် ေညထ်ေထသာြ် 

ဧေိယာ မှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုးထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

 (ြ)ကုိယ့အ်ားကုိယ်ကုိးဆညြ်ျား 

စဉ် ဆညအ်ြည် 
ဆည ်

အြျ ို းအစား 

ဒရဝင်ဆံ့ြှု 

(ကုဗဒပ) 

အကျ ို း ပု 

ဧက 

 မေှိပါ 
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 (ခ)  ြစ်ဒရတင်စီြံကိန်းြျား 

စဉ် 
စီြကိံန်း 

အြည် 
တညဒ်နရာ 

အကျ ို း ပု 

ဧက 
ြှတ်ချက် 

 မေှိပါ 

(ဂ) တာတြြံျား/ဒရထိန်းတံခါးြျား 

စ

ဉ ်
မြို့နယ် 

တာတြံ/ဒရထိန်းတံခါး 
ကာကွယ် 

သည့် ြစ်/ဒချာင်း 

အကျ ို း 

 ပုဧက အြည် 
အြျ ို း 

အစား 
အရှည်ဒပ 

 - မေှိပါ 

စိုက်ပျ ို းဒရးလုပ်ငန်း 

၂၄။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ စိုြ်ပျ ို းထေးလုပ်ငန်းထောင်ေွြန်ိုင်မှုအထပခအထနမာှ 

ထအာြ်ပါအတိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ)အဓိကသီးနှံ (၁၀)ြျ ို း စိုက်ပျ ို းထုတ်လုပ်ြှု 

စဉ် 
သီးနှံ 

အြည် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

လျာထားဧက 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စိုက် ရိတ် နှုန်း 
အထွက် 

(တင်း) 

၁ 
စပါး 

ထပါင်း 

ထနွေ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၆၉.၀၀ ၁၉၃၂ 

မိးု ၈၀၀၅ ၈၃၀၉ - - - 

၂ 

 
 ထပမပဲ 

မိးု - - - - - 

ထောင်း ၁၅၉၅ ၁၅၉၅ ၁၅၉၅ ၆၄.၅၀ ၁၀၂၈၇၈ 

၃ 

 
နှမး် 

မိးု ၁၂၀ ၁၂၀ ၁၂၀ ၆.၅ ၇၈၀ 

ထောင်း - - - - - 

၄  ထနကြာ ထောင်း ၁၁၆ ၁၁၆ ၁၁၆ ၁၈.၀၀ ၂၀၈၈ 
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စဉ် 
သီးနှံ 

အြည် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

လျာထားဧက 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စိုက် ရိတ် နှုန်း 
အထွက် 

(တင်း) 

၅ မတပ်ဲ ထောင်း ၃၁ ၃၁ ၃၁ ၁၅.၇၇ ၄၈၉ 

၆ ပဲတီစိမ်း 
မိးု - - - - - 

ထောင်း - - - - - 

၇ ပဲစဉ်းငံု - - - - - - 

၈ ဝါ - - - - - - 

၉ ကြံ - - - - - - 

၁၀ 
အထစ့ထုတ်  

ထပပာင်း 
- ၄၇၅ ၄၇၅ ၄၇၅ ၄၈.၅၁ ၂၃၀၄၂ 

(ခ)နှစ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပျ ို းြှုအ ဒ ခအဒန 

စဉ် သီးနှံအြည် စိုက် ရိတ် နှုန်း ထွက် 

၁ ကြြ်ထပါင်ထစး ၂၄၉ - - - 

၂ ထြာ်ဖီ ၃ - - - 

၃ လြဖ်ြ် ၂၈၁ ၁၃၂ ၃၇၄.၉၂ ၄၉၄၈၉ 

၄ ငှြ်ထပျာ ၉၉ ၇၀ ၈၅၂.၀၀ ၅၉၆၄၀ 

၅ အုန်း ၂၆ ၂၆ ၂၁၆၃.၀၀ ၅၆၂၃၈ 

၆ ြွေမး်သီး ၁၄ ၁၄ ၂၇၅.၇၆ ၃၈၆၁ 

၇ သစ်သီးပင်များ ၈၀၂ ၅၂၀ - - 

 မြို့နယ်ချုပ် ၁၄၇၄ ၇၆၂ - - 
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(ဂ)အ ခားဒစျးကွက်ဝင်သီးနှံြျား စိုက်ပျ ို းထုတ်လုပ်ြှု 

စဉ် သီးနှံအမည် 
စိုြ် 

ဧြ 
ေိတဧ်ြ 

အထွေြ် 

နှုန်း 

အထွေြ် 

ထပါင်း 

၁ မိးုစပါး ၈၃၀၉ - - - 

၂ ထောင်းထပမပဲ ၁၅၉၅ ၁၅၉၅ ၆၄.၅၀ ၁၀၂၈၇၈ 

၃ လြဖ်ြ် ၂၈၁ ၁၃၂ ၃၇၄.၉၂ ၄၉၄၈၉ 

၄ ထြာ်ဖီ ၃ - - - 

၅ သစ်သီးပင်များ ၈၀၂ ၅၂၀ - - 

 မြို့နယ်ချုပ် ၁၀၉၉၀ ၂၂၄၇ - - 
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(ဃ)လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာ သံုးစွဲြှုအဒ ခအဒန 

စဉ် 

အစိုးရ ပုဂ္ဂလိက 

လယ် 

ထွန် 

စက် 

လက်တနွ်း 

ထွန်စက် 

ြျ ို း 

ဒစ့ 

ချ 

စက် 

Combi- 

ne 

Havest- 

er 

ရိတ ်

သိြး် 

စက် 

ဒချွေ 

ဒလှ့ 

စက် 

ဒရစုပ ်

စက် 

လယ် 

ထွန် 

စက် 

လက ်

တွန်း 

ထွန် 

စက် 

ြျ ို းဒစ့ 

ချစက ်

Combi- 

ne 

Havest- 

er 

ရိတ ်

သိြး် 

စက် 

ရိတ ်

သိြး် 

ဒချွေ 

ဒလှ့ 

စက် 

ဒရ 

စုပ ်

စက် 

 - - - - - - - - ၁၃၅ - - - ၄ ၇၅ 

 

 (င) လယ်ယာသံုးထယ်ထွန်နှင့် ကျွေဲနွားဒကာင်ဒရ 

စဉ် 
ထယ် 

အဒရအတွက် 

ထွန် 

အဒရအတွက် 

ကျွေဲ 

ဒကာင်ဒရ 

နွား 

ဒကာင်ဒရ 

၁ ၁၀၂၀ ၉၆၀ ၆၅၀၀ ၃၅၉၀ 
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(စ)ဒေသတွင်း ဆန်ဖလူုံြှုရာခိုင်နှုန်း 

စဉ် အဒကကာင်းအရာ 
ဒရ 

တွက်ပုံ 

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန ်

၂၀၁၉-၂၀ 

အြှန ်

ြှတ် 

ချက် 

၁ လူဦးထေ ဦး ၃၇၂၆၅ ၃၇၇၁၀  

၂ လူတစ်ဦးတစ်နှစ်စားသုံးမှု     

 -ထြျးလြ် တင်း ၁၅ ၁၅  

 -ပမို့ထန တင်း ၁၂ ၁၂  

၃ ဝမ်းစာလိုအပ်ချြ် တင်း ၅၇၉၅၄၈ ၅၃၅၇၈၂  

၄ စပါးစိုြ်ဧြထပါင်း ဧြ ၈၁၅၆ ၈၃၃၇  

 -အထွေြ်နှုန်း တင်း ၆၆.၀၂ ၈၄.၁၀  

 -အထွေြ်တင်း ဧြ ၅၃၈၄၄၇ ၇၀၁၁၃၄  

၅ လာမည့်နှစ်စပါးစိုြ်ဧြ ဧြ ၈၀၃၃ ၈၀၃၃  

၆ ချန်လှပေ်မည့်တင်း တင်း ၄၀၇၈၀ ၄၁၆၈၅  

၇ အသံုးပပုတင်း တင်း ၄၉၇၆၆၇ ၆၅၉၄၄၉  

၈ ပိလုျှမံှု တင်း - -  

၉ ဝမ်းစာြျန်ေှိမှု တင်း ၄၉၇၆၆၇ ၆၅၉၄၄၉  

၁၀ ဖူလုမံှုောခိုင်နှုန်း % ၉၃.၉၈ ၁၂၃.၀၈  

(ေ)ဒေသတွင်းဆီဖလူုံြှုရာခိုင်နှုန်း 

စဉ် အဒကကာင်းအရာ 
ဒရ 

တွက်ပုံ 

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန ်

၂၀၁၉-၂၀ 

အြှန ်

ြှတ် 

ချက် 

၁ လူဦးထေ ဦး ၃၇၂၆၅ ၃၇၇၁၀  

၂ လူတစ်ဦးတစ်နှစ်စားသုံးမှု ပိဿာ ၆ ၆  
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စဉ် အဒကကာင်းအရာ 
ဒရ 

တွက်ပုံ 

၂၀၁၈-၁၉ 

အြှန ်

၂၀၁၉-၂၀ 

အြှန ်

ြှတ် 

ချက် 

 -ဝမ်းစာလိုအပ်ချြ် တန် ၃၆၅ ၃၆၉  

 -ေီထွေြ်ေှိမှု တင်း ၈၆၈၇၄ ၈၇၉၀၇  

၃ အထလအလွေင့်နှင့်အပခား တင်း ၁၁၆၉၂ ၁၀၆၆၄  

၄ ချန်လှပေ်မည့်တင်း တင်း ၉၆၆၅ ၉၆၆၇  

 -အသံုးပပုမှု မြ်/တန် ၃၀၀ ၃၀၃  

 -လိုအပ်မှု မြ်/တန် ၆၅ ၆၆  

၅ ဖူလုမံှုောခိုင်နှုန်း % ၈၂.၁၉ ၈၂.၁၁  

ဒြွး ြူဒရးလုပ်ငန်းြျား 

၂၅။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ ထမွေးပမူထေးလုပ်ငန်း ထောင်ေွြန်ိုင်မှု အထပခအထန 

မှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ) ဒြွး ြူဒရးဇုန်ြျား 

စဉ် ဇုန်အြည် ကျွေဲ နွား သုိး ဆိတ ် ဝက် ကကက် ဘဲ ငံုး 

 - မေှိပါ 

 ပမို့နယ်ချုပ် မေှိပါ 

 (ခ) မြို့နယ်ဒြွး ြူဒရး (ဒကာင်ဒရ) 

စဉ ်
မြို ့ 

နယ် 
ခုနှစ် ကျဲွေ နွား ၀က ်

သုိး/ 

ဆိတ် 
ကကက် ဘဲ ငုံး 

၁ ခန္ီတး ၂၀၁၉-၂၀ ၃၈၄၅ ၆၇၁၃ ၁၉၂၀၉ ၁၀၆၁ ၄၆၁၆၆၉ ၅၃၅၁ - 

မြို ့နယ်ချုပ် ၃၈၄၅ ၆၇၁၃ ၁၉၂၀၉ ၁၀၆၁ ၄၆၁၆၆၉ ၅၃၅၁ - 
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 (ဂ) မြို့နယ်အသားထုတ်လုပြ်ှု (ပိဿာ) 

စဉ် 
မြို့ 

နယ် 
ခုနှစ် ကျွေဲ နွား ၀က် 

သုိး/ 

ဆိတ ်
ကကက် ဘဲ ငံုး 

၁ ခန္တီး ၂၀၁၉-၂၀ - ၉၈၁၉၈ ၂၄၆၂၀၁ - ၁၈၉၄၂၈ ၁၃၅၂ - 

မြို့နယ်ချုပ် - ၉၈၁၉၈ ၂၄၆၂၀၁ - ၁၈၉၄၂၈ ၁၃၅၂ - 

 (ဃ) မြို့နယ်ကကက်/ ဘဲ/ ငံုး ဥထုတ်လုပ်ြှု (လုံး) 

စဉ် မြို့နယ် ခုနှစ် ကကက်ဥ ဘဲဥ ငံုးဥ 

၁ ခန္တီး ၂၀၁၉-၂၀ ၁၂၄၄၂၉၈ ၁၉၂၀၁ - 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၉-၂၀ ၁၂၄၄၂၉၈ ၁၉၂၀၁ - 

 (င) မြို့နယ်နို့ထွက်ပစ္စညး်ထုတ်လုပြ်ှု   

စဉ် မြို့နယ် ခုနှစ် 
နို့စားနွား 

(ဒကာင်ဒရ) 
နို့ထွက်ပဿိာ ြှတ်ချက် 

၁ ခန္တီး ၂၀၁၉-၂၀ ၂၁၈၅ ၄၄၉၂၀၀ ထေသနွေားမ 

မြို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၉-၂၀ ၂၁၈၅ ၄၄၉၂၀၀  

(စ) မြို့နယ်ငါး၊ ပုဇနွ်ဒြွး ြူြှု အဒ ခအဒန 

စဉ် ခုနှစ် 

ငါး ပုဇနွ် 

အဒရ 

အတွက် 

(ကန်) 

ဧက 

ထုတ ်

လုပ်ြှု 

ပိဿာ 

အဒရ 

အတွက် 

(ကန်) 

ဧက 
ထုတ်လုပ်ြှု 

ပိဿာ 

၁ ၂၀၁၉-၂၀ မေှိပါ 
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 (ေ) ဒရချ ို ၊ ဒရငန်ငါးဖြ်းလုပ်ငန်းြှအသားထုတ်လုပ်ြှု(တန်) 

စဉ် ခုနှစ် 

ငါး ပုဇွန် 

ဒလလံ 

အဒရ 

အတွက် 

လုပ်ငန်း 

အဒရ 

အတွက် 

ထုတ်လုပ်ြှု 

(တန်) 

ဒလလံ 

အဒရ 

အတွက် 

လုပ်ငန်း 

အဒရ 

အတွက် 

ထုတ်လုပ်ြှု 

(တန်) 

၁ ၂၀၁၉-၂၀ မေိှပါ 

စက်ြှုလကြ်ှုလုပ်ငန်း 

၂၆။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ စြ်မှုလြ်မှုလုပ်ငန်းထောင်ေွြန်ိုင်မှု အထပခအထန 

မှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ) စက်ြှုဇုန်ြျား 

စဉ် မြို့နယ် စက်ြှုဇုန်အြည် စက်ရုံအြည် 
ထုတ်လုပ်သည့် 

ပစ္စည်ြျား 

 ခန္တီး မေှိပါ 

မြို့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 

 (ခ) မြို့နယ်ရိှစက်ရုံြျား 

စဉ် မြို့နယ် 
စက်ရုံ 

အြည် 
အြျ ို းအစား နိုင်ငံပိုင် 

ပုဂ္ဂလိက 

ပိင်ု 

လုပ်သား 

အင်အား 

 ခန္တီး မေှိပါ 

မြို့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 

(ဂ) မြို့နယ်ရိှအလုပ်ရုြံျား 

စဉ် မြို ့နယ် 
အလုပ်ရု ံ

အြည် 
အြျ ို းအစား နုိင်ငံပိငု် 

ပုဂ္ဂလိက 

ပုိင် 

လုပ်သား 

အင်အား 

 ခန္တီး မေှိပါ 

မြို ့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 
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 (ဃ) အိြတ်ွင်းစက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်းြျား 

စဉ် မြို့နယ် 
စက်ြှုလကြ်ှုလုပ်ငန်း  

အြျ ို းအစား 

အဒရ 

အတွက် 

လုပ်သား 

အင်အား 

၁ ခန္တီး စြ်ချုပ်လုပ်ငန်း ၁၅ ၁၅ 

၂  မုန့်လုပ်ငန်း ၅ ၁၅ 

၃  ပန်းထိမ်လုပင်န်း ၁၀ ၅၀ 

၄  ေန်ကြိတခ်ွေဲ ၃၀ ၆၀ 

၅  ထေခဲလုပင်န်း ၃ ၆ 

၆  အမှုန့်ကြိတလ်ုပ်ငန်း ၆ ၁၂ 

၇  တွေင်ဂထဟ ၄ ၁၂ 

၈  ေိုင်ြယ်ဝပ်ထေှာ့ ၁၅ ၃၀ 

၉  ဝပ်ထေှာ့ ၇ ၁၅ 

၁၀  လျှပ်စစ်ပစ္စည်းပပုပပင်ထေး ၃ ၃ 

၁၁  ဖုနး်ပပုပပင်ထေး ၇ ၇ 

၁၂  နာေီပပုပပင်ထေး ၁ ၁ 

၁၃  စြ်ဘီးပပုပပင်ထေး ၁ ၁ 

၁၄  ဘြ္ထေီအားသွေင်း ၁ ၁ 

၁၅  ြွေန်ပျူတာမိတ္ူတ  ၄ ၈ 

၁၆  သံပဖူလုပ်ငန်း ၁ ၁ 

၁၇  ေံသ ၁၈ ၁၈ 

၁၈  ေီစြ် ၁ ၂ 

၁၉  တွေင်/သံဂထဟ ၃ ၆ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၁၉ ခု ၁၃၅ ၂၆၃ 
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သစ်ဒတာလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ြှုအဒ ခအဒန 

၂၇။ ခန္တီးပမို့နယ်၏သစ်ထတာလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သြ်ထသာအချြ်အလြ ်

များမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

 (က) သစ်ဒတာြျား 

စဉ် အဒကကာင်းအရာ 
ဧရိယာ 

(ဧက) 
ဒပါက်သည့်အပင်ြျား 

၁ ကြိုးဝုိင်း ၅၅၂၃၀၃ 
ခထလာင်၊ြညင်၊ဘုိင်၊ြ့ံထြာ်၊ 

ထလာြ်ေား၊ထေမထန၊စြားဝါ၊ 

ထတာထန်း၊ ဝြ်ချးီ၊မအူ၊ ထတာ 

ကြြ်ထမာြ် 
၂ ကြိုးပပင်(ထမံသီထဘးမ့ဲထတာ) ၃၈၄၀၀၀ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၉၃၆၃၀၃  

 (ခ) စီးပွါး ဖစ် သစ်ဒတာစိုက်ခင်း 

စဉ် စုိက်ပျ ို းသူ 

နုိင်ငံ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ပုိင် 

စုိက် 

ဧက 
တည်ဒနရာ 

အပင် 

အြျ ို း 

အစား 

အဒရ 

အတွက် 

၁ သစ်ထတာ နုိင်ငံပုိင် ၆၀၂.၆၇ 

ထအာင်ထပမ၊လာဝယ်၊ 

နန်စီပွေန်၊ေင်ထသ၊ 

ထမာြ်ခထလာြ်၊ 

ထနာြ်ပဲ 

ြျွန်း ၃၂၅၂၀၀ 

မြို့နယ်ချုပ် နုိင်ငံပုိင် ၆၀၂.၆၇ - ကျွေန်း ၃၂၅၂၀၀ 
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 (ဂ)သစ်ထုတ်လုပ်ြှု   

စဉ် အြျ ို းအစား နုိင်ငံ ပုဂ္ဂလိကပုိင် ထုတ်လုပ်ြှု (တန်) 

၁ ြျွန်း 

မေှိပါ 

၂ ပျဉ်းြတိုး 

၃ ပိထတာြ် 

၄ ြညင် 

၅ အင်/အင်ကြင်း 

၆ အပခား 

 မြို ့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 

(ဃ) သစ်ဒတာထွက်ပစ္စည်းြျား 

စဉ ် အြျ ို းအစား ဒရတွက်ပံု ထုတ်လုပ်ြှု 

၁ ထင်း ြုဗတန် ၅၀၀ 

၂ မီးထသွေး ြုဗတန် - 

၃ ဝါး (၀၀၀)လံုး ၁၁၁ 

၄ ကြိမ် (၀၀၀)လံုး ၂၀၀ 

၅ ေှားထစး ပိဿာ - 

၆ သစ်ထခါြ် ပိဿာ ၇၉၂ 

၇ သစ်ခွေ ပိဿာ - 

၈ သနပ်ခါး ပိဿာ - 

၉ ဖာလာထစ့ ပိဿာ - 

၁၀ ပျားေည် ပိဿာ ၃၀၅ 

၁၁ ဓန/ိသြ္ကယ် (၀၀၀)ပျစ် ၁၈ 

၁၂ ထလျှာ် စည်း ၁၀၆ 

၁၃ သစ်ထစး ပိဿာ ၄၀၁ 

၁၄ ပျားဖထယာင်း ပိဿာ ၃၅ 
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တွင်းထွက်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်ြှုလုပင်န်း  
၂၈။ ခန္တီးပမို့နယ်၏တွေင်းထွေြ်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သြ် 
ထသာ အချြ်အလြမ်ျားမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုး ပဖစ်ပါ သည်- 

 (ြ) ဓာတ်သတ္တုတူးဒဖာ်ထုတ်လုပြ်ှု 

စဉ် 
ဓါတသ်တ္ထု 

အြျ ို းအစား 

ထွက်ရိှ 

သည့်ဒေသ 

ထုတ်လုပ်ြှု 

ပြာဏ 

ထုတ်လုပ်ြှုတန်ဖုိး 

(ကျပ်သန်းဒပါင်း) 

၁ ထေွှေ ခန္တီး - - 

 မြို့နယ်ချုပ် ခန္တီး - - 

 (ခ) ဒကျာက်ြျက်တးူဒဖာ်ြှု 

စဉ် 
လုပ်ငန်း 

တည်ဒနရာ 

ဒကျာက်ြျက်ရတနာအြျ ို းအစား 

ဒရွှေ 

(ပိဿာ) 
ဒငွ 

ဒကျာက် 

စိြ်း 

(ကီလုိ) 

နီ 

လာ 
စိန် 

ပတ္တ 

 ြား 
ပုလဲ 

စ 

သည့် 

၁ ခန္တီး - - ၃၈၅၇၀၆၉  - - - - 

 မြို့နယ်ချုပ် - - ၃၈၅၇၀၆၉  - - - - 
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စွြး်အင်/လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ  

၂၉။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ စွေမ်းအင်/လျှပ်စစ်ြဏ္ဍနှင့် ပတ်သြ်ထသာ အချြ် 

အလြ်များမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ) ဓာတ်ဆီ၊ ေီဇယ်အဒရာင်းဆိုင်ြျား 

စဉ် 
မြို့ 

နယ် 

ဆုိင် 

အြည် 

နုိင်ငံ 

ပုိင် 

ပုဂ္ဂလိက  

ပုိင် 

တစ်နှစ်ဒရာင်းရြှု 

စည်ဒပါင်း ြှတ်ချက် 

ဓာတ်ဆီ ေီဇယ် 

၁ ခန္တီး စွေမး်ထြ် - ၁ ၁၄၄၀ ၁၀၈၀  

၂ ခန္တီး လားရှိုး - ၁ - - ထလျှာြ်ထားေဲ 

မြို့နယ်ချုပ်  - ၂ ၁၄၄၀ ၁၀၈၀  

 (ခ) သဘာဝဓါတ်ဒငွ ့အဒရာင်းဆိ ုင ်ြျား   

စဉ် 
သဘာဝဓါတ်ထငွေ့ 

ေိုင်အမည် 
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိြ 

တစ်နှစ်ထောင်းေ 

ြုဗထပထပါင်း 

  မေှိပါ 

 မြို ့နယ်ချုပ်  ြရှ ိပါ 

ပို့ဒဆာင်ဒရးနှင့် လြ်းပန်းဆက်သွယ်ဒရးလုပ်ငန်း 

၃၀။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ ပို့ထောင်ထေးနှင့် လမ်းပန်းေြ်သွေယ်ထေး လုပ်ငန်း 
နှင့်ပတ်သြ်ထသာအချြ်အလြမ်ျားမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

(ြ)ဒလဒကကာင်းလြ်း 

စဉ် 
ဒလဆိပ/်ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း 

အြည် 
တညဒ်နရာ ြှတ်ချက် 

၁ ခန္တီးထလေိပ် ဇင်ီးပဖူြုန်းေပ်ြွေြ် - 

 ပမို့နယ်ချုပ် ၁ ခု  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#2019
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 (ခ)ဒရဒကကာင်းလြ်း 

စဉ် 
ဒရဒကကာင်းလြ်း 

အြည် 

မြို့နယ်အတွင်း အရှည် 

ဒရြိုင် 

ဆိပက်ြ်းအဒရအတွက် 

မှ ထ ိ သထဘဂာေိပ် အပခား 

၁ ချင်းတွေင်းပမစ် ခန္တီး မင်းေင် ၅၈ ၁ ၉ 

၂ ချင်းတွေင်းပမစ် ခန္တီး တိြ်ုတးီ ၄၁ - ၅ 

 မြို့နယ်ချုပ်   ၉၉ ၁ ၁၄ 

(ဂ)ရထားလြ်းနှင့် ဘူတာရုံြျား 

စဉ် 
ရထားလြ်း 

အြည် 

မြို့နယ်အတွင်း အရှည် 

ြိင်ု 

ဘူတာ  

အဒရအတွက် 

ြှ ထ ိ ကကီး ဒသး 

  မေှိပါ 

 မြို့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 

(ဃ)ကားဂိတ်ြျား  

စဉ် 

မြို့ 

နယ်/ 

မြို့ 

ကားဂိတ် 

အြည် 

ဒ ပးဆွဲ 

သည့် 

ခရးီစဉ် 

ဒ ပးဆွဲသည့် 

ယာဉ်အြျ ို းအစား 

ဒ ပးဆွဲ 

သည့် 

ယာဉ် 

စီးဒရ 

၁ ခန္တီး လွေင်လွေင်ပမင့် 
ခန္တီး-

နန်စီပွေန် 
ခေီးသညန်ှင့်ြုန်တင်ယာဉ် ၁၇ 

၂ ခန္တီး ဇင်မ္ဗူလွေင် 
ခန္တီး-

နန်စီပွေန် 
ခေီးသညန်ှင့်ြုန်တင်ယာဉ် ၇ 

 မြို့နယ်ချုပ်   ၂၄ 
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လြ်းဦးစီးဌာနနှင့် တံတားဦးစီးဌာနြှ ဒဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းြျား 

၃၁။ လမ်းဦးစီးဌာနလပု်ငန်းများမှာထအာြ်ပါအတိင်ုးပဖစပ်ါသည်- 

 (ြ)ြားလမ်းများ  

စဉ ် ကားလြ်းအြည် 
မြို ့နယ်အတွင်း 

အရှည်ြုိင် 
ြှ ထိ 

၁ ခန္ီတး(ေင်ထသ)- လဟယ် ခန္ီတး နန်းစလိန်တံတား ၂၄/၄ 

၂ ခန္ီတး-ဟုမ္မလင်း ခန္ီတး မင်းေင်အုပ်စု ၆၃/၂ 

၃ ခန္ီတး-ဖါးလမုန်း-တာမခံလမ်း ခန္ီတး ဖါးလမုန်းနယ်စပ် ၄၇/၆ 

၄ ခန္ီတး-ထန်ပါထခွေလမ်း ခန္ီတး ထမာ်ထလာအုပ်စု ၄၇/၀ 

၅ ခန္တီး-တုိြ်တီး ခန္ီတး                ၆ ၆ /၀ 

 မြို ့နယ်ချုပ်   ၂၄၈/၄ 

(ခ)မြို့နယ်ချငး်ဆက်လြ်းြျား 

စဉ် လြ်းအြည် 

အရှည် 

(ြုိင်/ 

ဖာလံု) 

အြျ ို းအစား (မြို့နယ်အပုိင်းသာ) 
ြှတ် 

ချက် 
ကွန် 

ကရစ် 

ကတ္တ 

ရာ 

ဒကျာက် 

ဒချာ 

အြာ  

ခံ 

ဒ ြ 

သား 

၁ 
ခန္တီး(ေင်ထသ)-

လဟယ် 
၅၆/၀ ၆/၀ ၁၄/၇ ၁/၅ - - 

၂ မုိင် 

ထေလမ်း 

၂ ခန္တီး-ဟုမ္မလင်း ၁၃၆/၀ ၄/၃ - - - ၅၈/၂ 
AC  

၅ ဖာလံု 

၃ ခန္တီး- တာမခံ ၈၄/၀ - - ၂၂/၀ - ၂၅/၆  

၄ ခန္တီး-ထန်ပါထခွေ ၅၄/၀ - - ၄၆/၀ - ၁  

၅ 
ခန္တီး-တုိြ်တီး-

တခါး-ေှင်ထဗွေယန် 
၁၂၆/၀ - - - ၂၀ ၄၆/၀  

 မြို့နယ်ချုပ် ၄၅၆/၀ ၁၀/၃ ၁၄/၇ ၆၉/၅ ၂၀ ၁၃၁ ၂/၅ 
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(ဂ) တံတားြျား 

  (၁) ဒပ(၁၈၀)အထကတ်ံတားြျား 

စဉ် တံတား အြည် 

အ 

ရှည် 

(ဒပ) 

အြျို းအစား 

တည် 

ဒဆာက် 

သည့်ခုနှစ် 

သွားလာနုိင် 

သည့်ယာဉ် 

(ကား/ရထား) 

၁ နန်းစလိန် ၂၅၀ 
တစ်လမ်းသွေားသံမဏိ 

သံထဘာင်ကြိုးတံတား 
၂၀၀၆ ြား 

၂ နန်းစလိန် ၃၃၀ 
သံြူြွေန်ြေစ်တံတား 

(တည်ထောြ်ေဲ)  
၂၀၁၉ ြား 

၃ နန်ဖီးလင်း ၃၀၀ သံြူြွေန်ြေစ်တံတား  ၂၀၁၆ ြား 

၄ နန်အီဇူင်း ၃၀၀ သံြူြွေန်ြေစ်တံတား  ၂၀၁၆ ြား 

၅ ချင်းတွေင်းတံတား ၁၄၇၀ သံြူြွေန်ြေစ်တံတား  ၂၀၁၇ ြား 

၆ တီတီထချာင်း ၂၀၀ သံမဏိသံထဘာင် ၂၀၁၄ ြား 

၇ 
ပမြျွန်းသာ 

ထချာင်းြူး  
၂၅၀ 

တစ်လမ်းသွေားသံမဏိ 

ကြိုးတံတား 
၂၀၁၃ လူ 

၈ 
ထေွှေပပည်သာ 

ထချာင်းြူး  
၂၃၀ 

တစ်လမ်းသွေား သံမဏိ 

ကြိုးတံတား 
၂၀၀၁ လူ 

၉ နန်စီပွေန် ၁၈၀ သံြူြွေန်ြေစ်တံတား  ၂၀၁၉ ြား 

၁၀ 
တံတားအမှတ် 

၂/၆၂(ထန်ပါထခွေ) 
၂၇၀ သံြူြွေန်ြေစ်တံတား ၂၀၁၈ ြား 

၁၁ 
နန်းစလိန် 

(ထန်ပါထခွေ) 
၂၀၀ သံြူြွေန်ြေစ်တံတား ၂၀၁၈ ြား 

 မြို့နယ်ချုပ်  (၁၁)စင်း   
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(၂) ဒပ (၁၈၀)ဒအာက်တံတားြျား 

စဉ် 
ထပ(၅၀)မှ (၁၈၀)ေိှ 

တံတား အမည် 

အ 

ေှည် 

(ထပ) 

အမျ ို းအစား 

တည် 

ထောြ် 

သည့် 

ခုနှစ် 

သွေားလာ   

နိုင်သည့် 

 (ြား/ 

ေထား) 

ထပ(၅၀) 

ထအာြ် 

တံတား 

ဦးထေ 

၁ မိုင်းထနာင်ထပမာြ် ၁၂၀ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၁၆ ြား ၁၈၁စင်း 

၂ နန်ြတုံး ၉၀ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၁၆ ြား  

၃ ေင်ထသနန်သဲကြီး ၁၅၀ ကြိုးတံတား ၂၀၁၆ ေုိင်ြယ်  

၄ ဖုိင်လင်း-ဂုိထခါင်ဖုိင် ၁၀၀ ကြိုးတံတား ၂၀၁၆ ေုိင်ြယ်  

၅ ြင်ြွေန်-ထမာင်းတဲ ၈၀ သစ်သား ၂၀၁၆ ြား  

၆ ြင်းထတာ်-ြချင် ၈၀ သစ်သား ၂၀၁၆ ြား  

၇ ေွေဲလဲ ၆၀ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၁၆ ြား  

၈ နန်မုိင်းထတာင်း ၆၀ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၁၆ ြား  

၉ မုိင်းထနာင်ထတာင် ၆၀ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၁၆ ြား  

၁၀ နားထမတ္တာတံတား ၆၀ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၁၆ ြား  

၁၁ နန်သဲထလးတံတား ၇၀ ြွေန်ြေစ် ၂၀၁၇ ြား  

၁၂ နန်သဲကြီးတံတား ၉၀ သံမဏိသံထဘာင် ၂၀၁၈ ြား  

၁၃ ထဟွေထသာ်တံတား ၆၀ ြွေန်ြေစ် ၂၀၁၆ ြား  

၁၄ 
တံတားအမှတ် 

၂/၆၁(ထန်ပါထခွေ) 
၈၀ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၁၈ ြား  

၁၅ 
တံတားအမှတ် 

၁/၆၃(ထန်ပါထခွေ) 
၁၀၀ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၁၈ ြား  

၁၆ 

ထြျာြ်ထတာင် 

ထချာင်းတံတား 

(ထန်ပါထခွေ) 

၁၀၀ သံြူြွေန်ြေစ် ၂၀၁၈ ြား  

 ပမို့နယ်ချုပ်  (၁၆)စင်း    
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  (ဃ) လြ်းတံတားသံုးစကကိ်ရိယာြျား 

စဉ် မြို့နယ် 

လြ်းတံတားသံုးစကက်ရိယာြျား 
လုပ်သား 

ဦးဒရ 
ဒ ြထိုး    

စက် 

ဒ ြဒကာ် 

စက် 

ဒ ြကကိတ်   

စက် 

ဒ ြသယ် 

ယာဉ် 

၁ ခန္တီး ၂ ၄ ၃ ၇ ၃၀ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၂ ၄ ၃ ၇ ၃၀ 

(င) လြ်း/တံတားအသံုး ပုခဒကာက်ခံသည့်လုပင်န်းြျား 

စဉ် 
တိးုဂိတ် 

အြည် 

တည ်

ဒနရာ 

လြ်းတံတားအရှည် ကုြ္ပဏီ/အဖွဲ့ အစညး်/ 

လူပုဂ္ဂိုလ် ြှ ထ ိ

၁   မေှိပါ 

 မြို့နယ်ချုပ်  ြရိှပါ 

ဟုိတယန်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

၃၂။ ခန္တီးပမို့နယ်ေှိ ဟုိတယန်ှင့်ခေီးသွေားလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သြ်ထသာ 

အချြ်အလြမ်ျားမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

(က) ဟုိတယ၊်ြုိတယ်၊အင်း၊တည်းခိုခန်း 

 (၁) ဟုိတယ် 

စ

ဉ ်
ဟုိတယအ်ြည် 

ဟုိတယ် 
အဆင့် 

အခန်း 

ဒပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 

၁  မေှိပါ 

 မြို့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 



 

45 

 (၂) ြိတုယ်၊ အင်း၊ တညး်ခိုခန်း    

စဉ် 
ြိတုယ် 

အဒရအတွက် 

အင်း 

အဒရအတွက် 

တညး်ခိုခန်း 

အဒရအတွက် 

၁ - - ၁၀ 

 မြို့နယ်ချုပ် - ၁၀ 

(ခ) ကြ်းဒ ခနှင့် အပန်းဒ ဖဒနရာြျား 

စဉ ် ကြ်းဒ ခ/အပန်းဒ ဖဒနရာအြည် တည်ဒနရာ 

၁  မေှိပါ 

 မြို ့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 

သြဝါယြအသင်းြျား 

၃၃။ ခန္တီးပမို့နယ်တွေင်ေှိထသာ သမဝါယမအသင်းများမှာ ထအာြ်ပါ 

အတိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မြို ့နယ် သြဝါယြအသင်းဒပါင်း 
သြဝါယြ 

အသင်းစဒုပါင်း 

၁ ခန္တီး ၁ ၄၃ 

 မြို ့နယ်ချုပ် ၁ ၄၃ 

စီးပွားဒရးဆိုင်ရာ အဒ ခခံအဒဆာက်အဦြျား 

၃၄။ ခန္တီးပမို့နယ်တွေင်ေှိထသာ စီးပွေားထေးေိုင်ော အထပခခံအထောြ်အဦ 

များမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုး ပဖစ်ပါသည် - 

 (က) ကုြ္ပဏီ၊ကုန်စည်ေုိင်၊ပွရဲုံြျား၊ဒေးနှင့်ကုန်တိက်ုြျား 

  (၁)ကုြ္ပဏီြျား   

စဉ် ကုြ္ပဏီအြည် ဒဆာင်ရွက်သည့်လုပင်န်း တညဒ်နရာ 

၁ အများပိင်ုြုမ္ပဏီ ထြျာြ်မျြ်ေတနာလုပ်ငန်း ထပါမိင်ုးေပ်ြွေြ် 

ခန္တီးပမို့ 
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  (၂)ကုန်စည်ေုိင်ြျား   

စဉ် မြို့နယ် 
ကုန်စည်ေုိင် 

အြည် 

ဒရာင်းဝယ်သည့် 

ပစ္စည်း 
တညဒ်နရာ 

၁ ခန္တီး မေှိပါ 

မြို့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 

  (၃)ပွရဲုံြျား   

စဉ် မြို့နယ် ပွရဲုံအြည် 
ဒရာင်းဝယ်သည့် 

ပစ္စည်းြျား 
တညဒ်နရာ 

၁ ခန္တီး မေှိပါ 

မြို့နယ်ချုပ် မေှိပါ 

 (၄) ဒေးြျား 

စဉ် မြို့နယ် ဒစျးအြည် တညဒ်နရာ ြှတ်ချက် 

၁ ခန္တီး မဂဂလာထေး ပမို့မေပ်ြွေြ် နိုင်ငံပိုင် 

မြို့နယ်ချုပ် မဂဂလာထေး ပမို့မေပ်ြွေြ် နိုင်ငံပိုင် 

  (၅)ကုန်တိုက်ြျား   

စဉ် မြို့နယ် ကုန်တိက်ုအြည် တညဒ်နရာ ြှတ်ချက် 

၁ ခန္တီး မေှိပါ 

မြို့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 

 (ခ)ဘဏ်ြျား 

စဉ် မြို ့နယ် 
ဘဏ်           

အြည် 

အစိုးရ 

ပုိင် 
ပုဂ္ဂလိကပုိင် စုစုဒပါင်း 

၁ ခန္ီတး ပမနမ်ာ့စီးပွေားထေးဘဏ် ၁ - ၁ 

၂ ခန္ီတး ြထမ္ဘာဇင်ဘဏ် - ၁ ၁ 

မြို ့နယ်ချုပ် ၂ ခု ၁ ၁ ၂ 
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 (ဂ) စတိုးဆိုင်နှင့်အဒရာင်းဆိုင်ြျား  

စဉ် ဆိုင်အြျ ို းအစား အဒရအတွက် 

၁ စတိုးေိုင် ၂၀ 

၂ ထေွှေေိုင် ၁၀ 

၃ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအထောင်းေိုင် ၈ 

၄ ဖုနး်/ဖုနး်ပစ္စည်းအထောင်းေိုင် ၁၀ 

၅ စာအုပေ်ိုင် ၂ 

၆ ထေးေိုင် ၃ 

၇ စားထသာြ်ေိုင် ၉ 

၈ လြဖ်ြ်ေည်ေိုင် ၉ 

၉ ြုန်မာေိုင် ၇ 

၁၀ စိုြ်ပျ ို းထေးပစ္စည်းေိုင် ၂ 

၁၁ ဝန်ထောင်မှုလုပ်ငန်းေိုင် ၁၂၂ 

၁၂ ထောြ်လုပထ်ေးပစ္စည်းေိုင် ၄ 

၁၃ ေန်ေုိင် ၃ 

၁၄ အဝတ်အထညေုိ်င် ၁၇ 

၁၅ နိဗ္ဗာန်ြုန်ေိုင်၅ - 

 မြို့နယ်ချုပ် ၂၂၆ 
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စည်ပင်သာယာဒရးလုပ်ငန်းြျား 
၃၅။  ခန္တီးပမို့ ၏ စည်ပင်သာယာထေးလုပ်ငန်းများမှာ ထအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ် 
ပါသည်- 
 (က) ဒေးလုပ်ငန်း 

စဉ် ပမို့နယ် ထေးအမည် 
ေိုင်ခန်း 

အထေအတွေြ် 
နိုင်ငံပိုင် 

ပုဂ္ဂလိြ 

ပိင်ု 
တညထ်နော 

၁ ခန္တီး မဂဂလာထေး ၃၁၉ နိုင်ငံပိုင် - ပမို့မေပ် 

 ပမို့နယ်ချုပ် မဂဂလာထေး ၃၁၉ နိုင်ငံပိုင် - ပမို့မေပ် 

 (ခ)ဒသာက်သံုးဒရရရိှဒရးလုပ်ငန်း  

စဉ် မြို့နယ် 
စက်ရုံ 

အြည် 

တည ်

ဒနရာ 
အြျ ို းအစား 

တစ်ရက် 

ထုတ်လုပ်ြှု 

(ဂါလံ) 

 ဖန့် ဖူးနိုင်ြှု 

(အိြဒ် ခ) 

၁ ခန္တီး ပွေင့်ဖူးထဝ ထပါမိင်ုးေပ် ထေသန့်စြ်ရုံ ၁၅၀၀ ၃၀၀ 

မြို့နယ်ချုပ်   ဒရသန့်စက်ရုံ ၁၅၀၀ ၃၀၀ 

 (ဂ)သန့်ရှင်းဒရးလုပ်ငန်း 

စဉ် မြို့နယ် 

သန့်ရှင်းဒရးသုံးစကက်ရိယာြျား(စီး) 
လပု်သား 

ဦးဒရ 
သန့်ရှင်းဒရး 

ယာဉ် 

ြိလ္လာ 

ယာဉ် 

ဖုစံုပ် 

စက် 

ဒရစုပ် 

စက် 

၁ ခန္တီး ၂ ၁ - - ၄ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၂ ၁ - - ၄ 
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(ဃ)လြ်းတံတားလုပ်ငန်းြျား 

  (၁)လြ်းလုပ်ငန်း 

စ

ဉ် 

 

ပမို့ 

နယ် 

လမ်း 

ထပါင်း 

(လမ်း) 

စုစု 

ထပါင်း 

လမ်း အ 

ေှည် 

(မုိင်) 

ြတ္တော 

လမ်း 

ထပါင်း 

ထြျာြ် 

ခင်း 

လမ်းထပါင်း 

ြွေန်ြ 

ေစ်လမ်း 

ထပမသား 

လမ်းထပါင်း 

လမ်း မုိင် လမ်း မုိင် လမ်း မုိင် လမ်း မုိင် 

 ခန္တီး ၇၂ ၁၇/၁.၄၄ ၂၃ ၇/၂.၄ - - ၂၂ ၆/၀.၃၂ ၂၇ ၃/၆.၇၂ 

ပမို့နယ် 

ချု ပ် 
၇၂ ၁၇/၁.၄၄ ၂၃ ၇/၂.၄ - - ၂၂ ၆/၀.၃၂ ၂၇ ၃/၆.၇၂ 

  (၂)တံတားလုပ်ငန်း 

စဉ် ပမို့နယ် 
တံတားထပါင်း(စင်း) 

သံ ြွေန်ြေစ် အုတ ် သစ်သား ထပါင်း 

၁ ခန္တီး - ၂၇ - ၂ ၂၉ 

ပမို့နယ်ချုပ် - ၂၇ - ၂ ၂၉ 

  (၃) လြ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာြျား 

စ

ဉ ်
ပမို့နယ် 

လမ်းတံတားသံုးစြ်ြေိယာများ 
လုပ်သား 

ဦးထေ 
ထပမထိုး 

စြ် 

ထပမထြာ် 

စြ် 

ထပမကြိတ် 

စြ် 

ထပမသယ် 

ယာဉ ်

၁ ခန္တီး - - ၁ ၁ ၂ 

 ပမို့နယ်ချုပ် - - ၁ ၁ ၂ 
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ပုနံှိပ်လုပင်န်းနှင့် ြီေီယာလုပ်ငန်းြျား 

၃၆။ ခန္တီးပမို့နယ်တွေင်ေှိထသာ ပုံနှိပ်တိုြ်နှင့် မီေီယာလုပ်ငန်းများမှာ 

ထအာြ်ပါအတိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ) ပုနံှိပ်လုပ်ငန်းနှင့် ဒတးသံသွင်း၊ ဗီေီယို 

စဉ် မြို့နယ် 
ပုနံှိပ်စက် 

က
ွန်ပ

ျူ

တ
ာ 

ြိတ
္တူ 

 ဒတ
းသံ

သွ
င်း

 

ဗီေီ
ယ

ို 

နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 

၁ ခန္တီး - - ၄ ၄ - ၂ 

 ပမို့နယ်ချုပ် - - ၄ ၄ - ၂ 

 (ခ)ြီေီယာလုပ်ငန်းြျား 

စ

ဉ ်
ပမို့နယ် 

သတင်းစာ 

အမည် 

တစ်လပဖန့် 

ထစာင်ထေ 

ဂျာနယ် 

အမည် 

တစ်လပဖန့် 

ထစာင်ထေ 

၁ ခန္တီး မေှိပါ 

 ပမို့နယ်ချုပ် မေှိပါ 
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 ပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပြ်ှုနှင့်ဝန်ဒဆာင်ြှုတန်ဘုိး 

၃၇။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ ပပည်တွေင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုနင့်ှ ဝန်ထောင်မှု 

တန်ဖိုးြုိ ထအာြ်ပါအတိင်ုး ထဖာ်ပပအပ်ပါသည်-  

 ြျပ်သန်းထပါင်း 

စဉ် အဒကကာင်းအရာ 

၂၀၁၈-၁၉ 

အသား 

တင် 

ထုတ်လုပ်ြှု 

တန်ဖုိး 

၂၀၁၉-၂၀ 

ရည်ြှန်း 

ချက် 

တန်ဖုိး 

၂၀၁၉-၂၀ခုနှစ် ဒဆာင်ရွက်နုိင်ြှု 

တန်ဖုိး 

 အဒကာင် 

အထည် 

ဒဖာ်နုိင်ြှု 

တုိးတက်ြှု 

ရာနှုန်း 

၁ 
ထုတ်လုပ်မှု 

တန်ဘုိး 
၃၃၃၅၄.၇ ၃၅၉၉၉.၃ ၄၂၆၃၀.၅ ၁၁၈.၄ ၂၇.၈ 

၂ 
ဝန်ထောင်မှု  

တန်ဘုိး 
၈၁၂၅.၅ ၈၃၅၅.၀ ၈၄၆၇.၆ ၁၀၁.၃ ၄.၂ 

၃ 
ြုန်သွေယ်မှု  

တန်ဘုိး 
၅၇၇၂.၆ ၅၀၁၆.၅ ၈၂၀၃.၃ ၁၆၃.၅ ၄၂.၁ 

၄ 

အသားတင်ထုတ် 

လုပ်မှုနှင့်ဝန် 

ထောင်မှုတန်ဖုိး 

၄၇၂၅၂.၈ ၄၉၃၇၀.၈ ၅၉၃၀၁.၄ ၁၂၀.၁ ၂၅.၅ 

လတူစ်ဦးချင်းဝင်ဒငွ  

၃၈။ ခန္တီးပမို့နယ်၏တစ်ဦးချင်းဝင်ထငွေြုိထအာြ်ပါအတုိင်းထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀ 

၁ ၉၅၀၄၃၅ ၁၁၂၀၃၆၇ ၁၂၅၉၁၉၄ 
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အသက်ဒြွးဝြး်ဒကျာင်းလုပ်ငန်းအလိုက် အလုပ်လုပ်သူဦးဒရ 

၃၉။ ခန္တီးပမို့နယ်၏ အသြ်ထမွေးဝမ်းထြျာင်းလုပ်ငန်းအလိုြ် အလုပ် 

လုပြုိ်င်သူဦးထေမှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ
် 

မြ
ို့ 

နယ
် 

အ
စိုး

ရ၀
န်ထ

ြ်း
 

ဝန
်ဒဆ

ာင်
ြှု 

စိုက
်ပျ

ိုးဒ
ရး

 

ဒြ
ွး ြ

ူဒ
ရး

 

အ
ဒရ

ာင်
း၀

ယ
 ်

စက်
ြှုလ

က
်ြှု 

ဒရ
လ

ုပ်င
န်း

 

က
ျပ

န်း
 

အ
 ခ

ား
 

စုစ
ုဒပ

ါင
်း 

၁ ခန္တီး 

၁၂
၇၀

 

၁၁
၄ 

၁၀
၂၂

၃ 

၁၂
၁၅

 

၅၆
၆၇

 

၈၂
၈ 

၃၇
 

၅၃
၆၅

 

၃၈
၁၇

 

၂၈
၅၃

၆ 

မြို့နယ် 

ချုပ ် ၁၂
၇

၀
 

၁၁
၄ 

၁၀
၂၂

၃ 

၁၂
၁၅

 

၅
၆

၆
၇

 

၈
၂၈

 

၃၇
 

၅
၃၆

၅
 

၃၈
၁၇

 

၂၈
၅

၃၆
 

အလုပ်လုပ်နိ ုင ်သူဦးဒရနှင့ ်  အလုပ်လက်ြဲ ့ဦးဒရ  

၄၀။ ခန္တီးပမို့နယ်တွေင်ေှိထသာ အလုပ်လုပန်ိုင်သူဦးထေနှင့် အလုပ်လြ်မ့ဲ 

နှုန်းြုိ ထအာြ်ပါအတိင်ုး ထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

စဉ် မြို့နယ် 

အလုပ်လုပ ်

နိုင်သူ 

ဦးဒရ 

လုပ်ငန်းခွင်ရိှ 

လုပ်သား 

ဦးဒရ 

အလုပ် 

လကြ်ဲ ့

ဦးဒရ 

အလုပ ်

လကြ်ဲ ့

ရာခိုင်နှုန်း 

၁ ခန္တီး ၂၉၄၁၂ ၂၈၅၃၆ ၈၇၆ ၃.၀ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၂၉၄၁၂ ၂၈၅၃၆ ၈၇၆ ၃.၀ 
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အခန်း(၇) 

လူြှုဒရးဆိုင်ရာအချက်အလကြ်ျား 

ပညာဒရးကဏ္ဍ 

၄၁။ ထအာြ်ပါအတိင်ုး ထဖာ်ပပအပ်ပါသည် - 

 (ြ)အဆင့် ြင့်ပညာ   

စဉ် 

တက္ကသုိလ်/  

ဒကာလိပ်/ 

သိပ္ပံဒကျာင်းအြည် 

တည် ဒနရာ 

အကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာြ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/သူ 

 ဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်းသား 

အချ ို း 

၁ စြ်မှုလြ်မှုသိပ္ပံ 
ဇီင်းပဖူြုန်း 

ေပ်ြွေြ် 
၆၆.၇၅ 

၄၉ ၃၉၆ ၁:၈ 

၂ နည်းပညာ 
ဇီင်းပဖူြုန်း 

ေပ်ြွေြ် 
၃၁ - - 

 မြိ ့ုနယ်ချု ပ်  ၆၆.၇၅ ၈၀ ၃၉၆ ၁:၅ 

(ခ)အဒ ခခံပညာ 

  (၁) အထကဒကျာင်းြျား 

စဉ် 
ပမို့  

နယ် 
ထြျာင်းအမည် 

တည ်

ထနော 

အြျယ် 

အဝန်း 

 (ဧြ) 

ေော/ 

မ  

ဦးထေ 

ထြျာင်း 

သား/ 

သူ 

ဦးထေ 

ေော/ 

ထြျာင်း 

သား 

အချ ို း 

၁ ခန္တီး အထြ၊ခန္တီး ထပါမိင်ုး ၂.၄၇ ၄၀ ၁၃၉၉ ၁:၃၅ 

၂ ခန္တီး အထြ၊ေင်ထသ ေင်ထသ ၁၀.၇၂ ၂၄ ၈၅၆ ၁:၃၆ 

၃ ခန္တီး 
အထြ၊ 

ထြာင်းဟိန် 

ထြာင်း 

ဟိန် 
၂.၃၀ ၁၃ ၄၀၀ ၁:၃၁ 

မြို့နယ်ချုပ် (၃)ဒကျာင်း  ၁၅.၄၉ ၇၇ ၂၆၅၅ ၁:၃၅ 
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  (၂) အထကဒကျာင်း(ခွ)ဲြျား 

စဉ် 
ပမိ ့ု 

နယ် 

ထြျာင်း 

အမည် 

တည် 

ထနော 

အြျယ် 

အဝန်း 

(ဧြ) 

ေော/ 

ေောမ 

ဦးထေ 

ထြျာင်း 

သား 

ဦးထေ 

ေောနှင့် 

ထြျာင်းသား 

အချ ို း 

၁ ခန္တီး 
အထြ(ခွေ)ဲ 

နားထမတ္တာ 

နား 

ထမတ္တာ 
၂.၁၄ ၁၅ ၂၁၅ ၁:၁၄ 

၂ ခန္တီး 
အထြ(ခွေ)ဲ 

ပမိ ့ုမ 

ပမိိ့ုမ 

ေပ်ြွေြ် 
၁.၁၄ ၂၅ ၁၀၂၀ ၁:၄၁ 

၃ ခန္တီး 
အထြ(ခွေ)ဲ 

လန်လယ်ကြီး 
ပေူးမုန်း ၅.၅၇ ၁၁ ၃၀၈ ၁:၂၈ 

ပမိ ့ုနယ်ချု ပ် (၃)ထြျာင်း ၈.၈၅ ၅၁ ၁၅၄၃ ၁:၃ 

(၃) အလကဒကျာင်းြျား 

စ

ဉ် 
ပမို ့နယ် ထြျာင်းအမည် 

တည် 

ထနော 

အြျယ် 

အဝနး် 

(ဧြ) 

ေော/ 

ေောမ 

ဦးထေ 

ထြျာင်း 

သား/ သူ 

ဦးထေ 

အချ ို း 

၁ ခန္ီတး အလြ၊ မှန်ပင် 
မှန်ပင် 

ထြျးေွာ 
၇.၈ ၁၂ ၂၂၂ ၁:၁၉ 

၂ ခန္ီတး 
အလြ၊ 

ပါရိုး 
ပါရိုး ၂.၉၉ ၉ ၂၀၇ ၁:၂၃ 

၃ ခန္ီတး 
အလြ၊ 

ဇင်ီးပဖူြုန်း 

ဇင်ီးပဖူြုန်း 

ေပ်ြွေြ် 
၃.၁၇ ၁၁ ၄၆၃ ၁:၄၂ 

၄ ခန္ီတး 
အလြ၊ 

မင်းေင် 

မင်းေင် 

ထြျးေွာ 
၀.၅၃ ၇ ၁၁၇ ၁:၁၇ 

ပမို ့နယ်ချုပ် (၄)ထြျာင်း  ၁၄.၄၉ ၃၉ ၁၀၀၉ ၁:၂၆ 
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(၄) အလကဒကျာင်း(ခွ)ဲြျား 

စဉ် မြိ ့ုနယ် 
ဒကျာင်း 

အြည် 

တည် 

ဒနရာ 

အ 

ကျယ် 

အဝန်း 

(ဧက) 

ဆရာ/  

ဆရာြ  

ဦးဒရ 

ဒကျာင်း 

သား/သူ 

ဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒကျာင်းသား 

အချ ို း 

၁ ခန္တီး 
အလြ(ခွေ)ဲ 

ပါထစာင် 
ပါထစာင် ၃.၀၀ ၉ ၁၅၁ ၁:၁၇ 

၂ ခန္တီး 
အလြ(ခွေ)ဲ 

ြင်းထတာ် 
ြင်းထတာ် ၀.၃၂ ၁၀ ၂၇၆ ၁:၂၈ 

၃ ခန္တီး 
အလြ(ခွေ)ဲ 

စိန်နန်း 
စိန်နန်း ၀.၅၀ ၉ ၁၀၈ ၁:၁၂ 

၄ ခန္တီး 
အလြ(ခွေ)ဲ 

ပေူးမုန်း 
ပေူးမုန်း ၁.၁၅ ၇ ၅၀ ၁:၇ 

၅ ခန္တီး 
အလြ(ခွေ)ဲ 

တုိြ်တီး 
တုိြ်တီး ၁.၀၀ ၇ ၁၁၀ ၁:၁၆ 

၆ ခန္တီး 
အလြ(ခွေ)ဲ 

ေပ်နား 
ေပ်နား ၂.၉၈ ၉ ၁၃၂ ၁:၁၅ 

မြိ ့ုနယ်ချု ပ် (၆)ဒကျာင်း  ၈.၉၅ ၅၁ ၈၂၇ ၁:၁၆ 

 (၅) ြူလတန်းလွန်ဒကျာင်းြျား 

စဉ် မြို ့ နယ် 
ဒကျာင်း 

အဒရအတွက် 

ဆရာ 

ဦးဒရ 

ဒကျာင်းသား 

ဦးဒရ 
အချ ို း ြှတ် ချက် 

၁ ခန္ီတး ၁၇ ၉၆ ၁၄၉၁ ၁:၁၆  

မြို ့နယ်ချုပ် ၁၇ ၉၆ ၁၄၉၁ ၁:၁၆  
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 (၆) အမြထြျာင်းများ 

စဉ် 

ထြျာင်း 

အထေ 

အတွေြ် 

ေော 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား 

ဦးထေ 

ေောနှင့် 

ထြျာင်းသား 

အချ ို း 

မှတ်ချြ် 

၁ ၃၉ ၁၂၀ ၁၁၇၂ ၁:၁၀ ယခင်နှစ် 

စာေင်း ပမို့နယ်ချုပ် ၃၉ ၁၂၀ ၁၁၇၂ ၁:၁၀ 

 (၇) အမြထြျာင်း(ခွေဲ)များ 

စဉ် 

ထြျာင်း 

အထေ 

အတွေြ် 

ေော 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား 

ဦးထေ 

ေောနှင့် 

ထြျာင်းသား 

အချ ို း 

မှတ် ချြ် 

၁ ၂၀ ၃၀ ၂၃၀ ၁:၈ ယခင်နှစ် 

စာေင်း ပမို့နယ်ချုပ် ၂၀ ၃၀ ၂၃၀ ၁:၈ 

 (ဂ)မူလတန်းကြိုထြျာင်း 

စ

ဉ် 
ထြျာင်းအမည် တည်ထနော 

ေော/ 

ေောမ 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား/ 

သူ ဦးထေ 
အချို း 

၁ အထြ-ေင်ထသ ေင်ထသ ၁ ၁၉ ၁:၁၉ 

၂ အထြ(ခွေဲ)-ပမို့ မ ပမို့မ ၁ ၄၁ ၁:၄၁ 

၃ အလြ(ခွေဲ)ဇီင်းပဖူြုန်း ဇီင်းပဖူြုန်း ၁ ၃၆ ၁:၃၆ 

၄ အလြ- ြင်းထတာ် ြင်းထတာ် ၁ ၁၈ ၁:၁၈ 

၅ မူလွေန်ထပါမုိင်း ထပါမုိင်း ၁ ၃၄ ၁:၃၄ 

၆ အမြ-လြ်ပံသာ လြ်ပံသာ ၁ ၁၃ ၁:၁၃ 

၇ အမြ(၇)နားထမတ္တာ နားထမတ္တာ ၁ ၁၈ ၁:၁၈ 

 ပမို့နယ်ချုပ် (၇)ထြျာင်း ၇ ၁၇၉ ၁:၂၆ 
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(ဃ)ဘုန်းထတာ်ကြီးသင် ပညာထေးထြျာင်း 

စ

ဉ် 
 ထြျာင်းအမည် တည်ထနော 

ေော/မ 

ဦးထေ 

ထြျာင်းသား/ 

သူ ဦးထေ 
အချ ို း 

၁ ဘ/ြထပါမုိင်း ထပါမုိင်း ၁၄ ၂၀၈ ၁:၁၅ 

၂ ဘ/ြေင်ထသ ေင်ထသ ၆ ၈၉ ၁:၁၅ 

၃ ဘ/ြထေွှေပပည်သာ ထေွှေပပည်သာ ၉ ၄၇၉ ၁:၅၃ 

၄ ဘ/ြထချာင်းသာ ထချာင်းသာ ၅ ၄၇ ၁:၉ 

၅ ဘ/ြ ထေွှေပမင့်မုိေ် ထေွှေပမင့်မုိေ် ၆ ၁၁၂ ၁:၁၉ 

၆ ဘ/ြ ပမြျွန်းသာ ပမြျွန်းသာ ၃ ၂၆ ၁:၉ 

၇ ဘ/ြ လသာ လသာ ၆ ၁၈၅ ၁:၃၁ 

၈ ဘ/ြ ြျြုိြ် ြျြုိြ် ၄ ၂၉ ၁:၇ 

 ပမို့နယ်ချုပ် (၈)ထြျာင်း ၅၃ ၁၁၇၅ ၁:၂၂ 

 (င)ထြျာင်းထနအေွယ်ြထလးများ ထြျာင်းအပ်နံှမှု 

စ

ဉ် 
ပမို့နယ် 

(၅)နှစ်ပပည့်ြထလး  ထြျာင်းအပ်နံှမှု  ထြျာင်း 

အပ်နံှမှု% ြျား မ ထပါင်း ြျား မ  ထပါင်း 

၁ ခန္တီး ၃၆၄ ၃၇၇ ၇၄၁ ၃၆၄ ၃၇၇ ၇၄၁ ၁၀၀ 

 ပမို့နယ်ချုပ် ၃၆၄ ၃၇၇ ၇၄၁ ၃၆၄ ၃၇၇ ၇၄၁ ၁၀၀ 

 (စ)တြ္ကသုိလ်ဝင်တန်း ထအာင်ပမင်မှု 

စ

ဉ် 
ပမို့နယ် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စာ
ေင်

းေှိ
 

ထပ
ဖေို

 

ထအ
ာင်

ပမ
င် 

ော
ခိုင်

နှုန်
း 

စာ
ေင်

းေှိ
 

ထပ
ဖေို

 

ထအ
ာင်

ပမ
င် 

ော
ခိုင်

နှုန်
း 

၁ ခန္တီး ၈၃၄ ၇၇၅ ၁၄၇ ၁၉.၀၀ ၉၇၁ ၈၇၁ ၁၄၈ ၁၆.၉၉ 

ပမို့နယ်ချုပ် ၈၃၄ ၇၇၅ ၁၄၇ ၁၉.၀၀ ၉၇၁ ၈၇၁ ၁၄၈ ၁၆.၉၉ 
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(ေ)စာတတ်ဒ ြာက်ြှု ရာနှုန်းအဒ ခအဒန 

စဉ် မြို့နယ် 
မြို့နယ် 

လူဦးဒရ 

၁၅ နှစ် 

အထက ်

လူဦးဒရ 

စာတတ် 

ဒ ြာက်ြှု 

ဦးဒရ 

စာတတ် 

ဒ ြာက်ြှု 

နှုန်း 

၁ ခန္တီး ၃၇၇၁၀ ၂၃၁၆၂ ၂၃၁၆၂ ၁၀၀ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၃၇၇၁၀ ၂၃၁၆၂ ၂၃၁၆၂ ၁၀၀ 

(ဇင်) သင်ကကားြှု၊ သင်ယူြှု၊ အဒထာက်အကူ ပု စာသငခ်န်းြျား 

ဖွင့်လှစ် နိုင်ြှုအဒ ခအဒန 

  (၁) အထကဒကျာင်းြျား 

စ

ဉ ်
မြို့နယ် 

အထကတ်န်းဒကျာင်း 

စာရင်း 

ရိှ 

Media 

တပမ်ပီး 

3PLT 

တပမ်ပီး 

2PLT 

တပမ်ပီး 

1PLT 

တပမ်ပီး 
ဒပါင်း 

၁ ခန္တီး ၆ ၁ ၂ - - ၃ 

မြို့နယ်ချုပ် ၆ ၁ ၂ - - ၃ 

 (၂) အလက ဒကျာင်းြျား 

စဉ် မြို့နယ် 

အလယ်တန်းဒကျာင်း 

စာရင်းရိှ 
Media 

တပမ်ပီး 

3PLT 

တပမ်ပီး 

2PLT 

တပမ်ပီး 

1PLT 

တပမ်ပီး 
ဒပါင်း 

၁ ခန္တီး ၂၇ - - ၂ ၂၅ ၂၇ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၂၇ - - ၂ ၂၅ ၂၇ 
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 (၃) အြက ဒကျာင်းြျား 

စဉ် မြို့နယ် 

အလယ်တန်းဒကျာင်း 

စာရင်းရိှ 
Media 

တပမ်ပီး 

3PLT 

တပမ်ပီး 

2PLT 

တပမ်ပီး 

1PLT 

တပမ်ပီး 
ဒပါင်း 

၁ ခန္တီး ၅၉ - - - ၅၉ ၅၉ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၅၉ - - - ၅၉ ၅၉ 

 (စျ) စာကကည့်တိုက်ြျား ဖွင့်လှစ်နိုင်ြှု 

စဉ် မြို့နယ် 
အုပခ်ျုပ် 

ဒရး 

ပညာ 

ဒရး 
 ပန်ဆက် 

ဘုန်းကကီး 

ဒကျာင်း 
အ ခား ဒပါင်း 

၁ ခန္တီး ၁၁ ၃၃ ၁ ၂ - ၄၇ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၁ ၃၃ ၁ ၂ - ၄၇ 

ကျန်းြာဒရးကဏ္ဍ 

၄၂။ ြျန်းမာထေးြဏ္ဍေိုင်ော အချြ်အလြမ်ျားမှာ ထအာြ်ပါ 

အတိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ဒဆးရုံြျား 

စဉ် မြို့နယ် ဒဆးရုံအြည် 
တည ်

ဒနရာ 

 အစိုးရ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ကုတင် 

အဒရ 

အတွက် 

၁ ခန္တီး ြုတင်(၁၀၀)ေံ ့ ခန္တီး အစိုးေ ၁၀၀ 

၂ ခန္တီး တိြ်ုနယ်ထေးရုံ ထြာင်းဟိန် အစိုးေ ၁၆ 

မြို့နယ်ချုပ် (၂)ခ ု (၂)ခ ု  ၁၁၆ 
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 (ခ)ဒဆးဒပးခန်းြျား  

စဉ် မြို့နယ် 
ဒဆးဒပးခန်း 

အြည် 
တညဒ်နရာ 

အစိုးရ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ကုသသည့်ဒရာဂါ 

အြျ ို းအစား 

 ခန္တီး မေှိပါ 

မြို့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 

(ဂ)ဒကျးလကက်ျန်းြာဒရးဌာန/ဌာနခွဲ 

စဉ် ဒကျးလကက်ျန်းြာဒရးဌာနအြည် တညဒ်နရာ 

၁ ထြာင်းဟိန် ထြာင်းဟိန် 

၂ ေင်ထသ ေင်ထသ 

၃ ပါရိုး ပါရိုး 

 ဒကျးလကက်ျန်းြာဒရးဌာနခွဲအြည်  

၁ မင်းေင် မင်းေင်ထြျးေွာ 

၂ အထေှ့ထြာြ်ထတာင်း အထေှ့ထြာြ်ထတာင်း 

၃ လိုြ်ထခါ် လိုြ်ထခါ် 

၄ ဖိင်ုလင်း ဖိင်ုလင်း 

၅ လငး်ဖါး လငး်ဖါး 

၆ ဟိန်စွေန်းထြျးေွာ ဟိန်စွေန်းထြျးေွာ 

၇ စိန်နန်းထြျးေွာ စိန်နန်းထြျးေွာ 

၈ ပေူးမုန်းထြျးေွာ ပေူးမုန်းထြျးေွာ 

၉ မှနပ်င်ထြျးေွာ မှနပ်င်ထြျးေွာ 

၁၀ ထောင်လင်ထြျးေွာ ထောင်လင်ေွာ 

၁၁ ထြျာြ်ေွြ်ထြျးေွာ ထြျာြ်ေွြ်ေွာ 
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 ဒကျးလကက်ျန်းြာဒရးဌာနခွဲအြည်  

၁၂ ပါထောင်ထြျးေွာ ပါထောင်ထြျးေွာ 

၁၃ ပင်လုံ(ဟတ္ထိ)ထြျးေွာ ပင်လုံ(ဟတ္ထိ)ေွာ 

၁၄ ခထမာင်း ခထမာင်းထြျးေွာ 

(ဃ)ကျန်းြာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်ြှု 

စဉ် 
မြို့ 

နယ် 

လူဦး 

ဒရ 

ဆရာဝန်ြှ   

ကျန်းြာဒရး 

ဒစာင့်ဒရှာက်ြှု 

နှုန်း 

  သူနာ ပုြှ 

ကျန်းြာဒရး 

ဒစာင့်ဒရာက်ြှု 

နှုန်း 

လက်ဒထာက် 

ကျန်းြာဒရးြှူးြှ 

ကျန်းြာဒရး 

ဒစာင့်ဒရှာက်ြှုနှုန်း 

ဆ
ရာ

၀န်
ဦး

ဒရ
 

ဆ
ရာ

၀န်
 နှ

င့် 
 

လူ
ဦး

ဒရ
အ

ချ
ိုး 

သူ
နာ

 ပ
ုဦ

းဒ
ရ 

သူ
နာ

 ပ
ုနှ

င့် 
 

လူ
ဦး

ဒရ
 အ

ချ
ိုး 

လ
/ထ

က
ျန်

းြ
ာ 

ဒရ
းြှ

ူး
 ဦ

းဒ
ရ 

လ
/ထ

က
ျန်

းြ
ာ 

ဒရ
းြှ

ူး
နှင့်

 

 လူ
ဦး

ဒရ
 အ

ချ
ိုး 

၁ ခန္တီး ၃၇၇၁၀ ၁၃ ၁:၂၉၀၀ ၂၉ ၁:၁၃၀၀ ၄ ၁:၉၄၂၇ 

မြို့နယ်ချုပ် ၃၇၇၁၀ ၁၃ ၁:၂၉၀၀ ၂၉ ၁:၁၃၀၀ ၄ ၁:၉၄၂၇ 

(င)ဒေသတွင်းအြျားဆုံး ဖစ်တတ်ဒသာဒရာဂါြျား 

စဉ် မြို့နယ် 

 ဒရာဂါအြျ ို းအစား 

ငှက်ဖျား ဝြ်းဒလျှာ တီဘီ ဝြ်းကုိက် 
အသညး် 

ဒရာင် 

 ဖစ် ဒသ  ဖစ် ဒသ  ဖစ် ဒသ  ဖစ် ဒသ  ဖစ် ဒသ 

၁ ခန္တီး ၃၀ - ၃၉၃ - ၁၈၄ ၃ ၉၀ - ၂၉ - 

မြို့နယ်ချုပ် ၃၀ - ၃၉၃ - ၁၈၄ ၃ ၉၀ - ၂၉ - 
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(စ)HIV/AIDS -ဒရာဂါ  ဖစ်ပွား/ ဒသဆုံးဦးဒရ 

စဉ် မြို့နယ် 
၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀ 

 ဖစ် ဒသ  ဖစ် ဒသ 

၁ ခန္တီး ၄၂ ၉ ၁၂၂ ၂ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၄၂ ၉ ၁၂၂ ၂ 

(ေ)ကျန်းြာဒရးဆိုင်ရာ အညွှန်းကနိ်းြျား 

စဉ် မြို့နယ် 
ြိခင် 

ဦးဒရ 

ကဒလး 

ဦးဒရ 

လူ(၁၀၀၀)လျှင ်

ဒြွးနှုန်း 
 ြိခင် 

ဒသနှုန်း 

ဒြွကင်းစ 

ကဒလးဒသနှုန်း 

ကုိယ်ဝန် 

ပျက်နှုန်း 

၁ ခန္တီး ၉၅၀ ၉၂၈ ၂၂.၈ - ၂၈.၃ ၁.၉ 

မြို့နယ်ချုပ် ၉၅၀ ၉၂၈ ၂၂.၈ - ၂၈.၃ ၁.၉ 

လူြှုဒရးအသင်းအဖွဲ့ ြျား 
၄၃။ လူမှုထေးအသင်းအဖွေဲ့ များေိုင်ော အချြ်အလြမ်ျားမှာ ထအာြ်ပါ 
အတိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) INGO   

စဉ် မြို့နယ် 
INGO 

အြည် 

ရုံး/ ရုံးခွဲ 

တညဒ်နရာ 
ဒဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း 

၁ ခန္တီး မေှိပါ 

မြို့နယ်ချုပ် မေှိပါ 
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(ခ) NGO (ဦးထေ) 

စဉ် မြို့နယ် 
အြျ ို းသြီး 

ဒရးရာ 

ြိခင်/ကဒလး 

အသင်း 

စစ်ြှုထြ်း 

ဒဟာင်း 

ကကက် 

ဒ ခနီ 

အရန်  

ြီးသတ် 

၁ ခန္တီး ၄၀၅၃ ၁၁၄၈၅ ၇၆ ၄၂၅ ၅၉၈ 

မြို့နယ်ချုပ် ၄၀၅၃ ၁၁၄၈၅ ၇၆ ၄၂၅ ၅၉၈ 

 (ဂ) အသင်းအဖွဲ့  

စဉ် 
မြိ ့ု 

နယ် 
အသင်းအဖဲွ့အြည် 

ရံုး/ ရံုးခဲွ  

တည်ဒနရာ 

ြှတ်ပံုတင် 

အြှတ် 

ဒဆာင်ရွက်သည့် 

လုပ်ငန်း 

၁ 
ခန္တီး ထအာင်သီေိထဖာင်ထေးေှင်း 

ထပါမုိင်း 

ေပ်ြွေြ် 

၆/ခန္တီး/ 

၀၀၁ 

ေင်းနီှးမတည်ထငွေ 

ထုတ်ထချးထပးပခင်း 

၂ 
ခန္တီး 

ေှမ်းစာထပနှင့် 

ယဉ်ထြျးမှု 

ပမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

၆/ခန္တီး/ 

၀၀၂ 

ေှမ်းစာထပနှင့်ယဉ် 

ထြျးမှုေုိင်ော 

၃ ခန္တီး 

ထြျာြ်စိမ်းတူးထဖာ် 

သူများ၏ထေသအြျို း 

ပပုလုပ်ငန်း  

ပမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၆/ခန္တီး/ 

၀၀၃ 

ထေသအြျို းပပု 

လုပ်ငန်း 

မြိ ့ုနယ်ချု ပ် (၃)သင်း    

အားကစားနှင့် ဒဖျာ်ဒ ဖဒရးလုပ်ငန်းြျား 

၄၄။ ထအာြ်ပါအတိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မြို့နယ် 

အားကစားကွင်း ဒဖျာ်ဒ ဖဒရး 

ဒဘာ 

လုံး 

ဒဘာ်လီ 

ဒဘာ 

ဘတ်စ 

ကက် 

တင်း 

နစ ်
ဒဂါက် 

အ 

 ခား 

ရုပရှ်င် 

ရု ံ
ပန်းခခ ံ

အ 

 ခား 

၁ ခန္တီး ၁ ၁ ၁ - ၁ ၃ - ၁ - 

မြို့နယ်ချုပ် ၁ ၁ ၁ - ၁ ၃ - ၁ - 
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အခန်း(၈) 

ဘာသာဒရးနှင့် သြိုင်းဝင်အဒဆာက်အဦြျား 

ဗုေ္ဓဘာသာဆုိင်ရာ အဒဆာက်အဦြျားနှင့် သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ြျား 

၄၅။ ခန္တီးပမို့နယ်ေှိ ဗုေ္ဓဘာသာေုိင်ော အထောြ်အဦများနှင့် သာသနာ 

ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များေုိင်ော အချြ်အလြ်များအား  ထအာြ်ပါအတုိင်း ထဖာ်ပပအပ် 

ပါသည်- 

 (ြ) သာသနိအထောြ်ဦများ  

စ

ဉ် 
ပမို့နယ် ဘုေား ထစတ ီ ပုထိးု 

ဘုန်းကြီး 

ထြျာင်း 

သီလေှင် 

ထြျာင်း 
ဓမ္မာရုံ 

၁ ခန္တီး ၂၂ ၅၃ - ၅၅ ၂ ၂၃ 

ပမို့နယ်ချုပ် ၂၂ ၅၃ - ၅၅ ၂ ၂၃ 

(ခ) ေဟန်းသံဃာနှင့်သီလေှင်များ 

စ

ဉ် 
ပမို့နယ် ေဟန်း သာမထဏ သီလေှင် 

၁ ခန္တီး ၁၃၈ ၁၀၅ ၃၈ 

ပမို့နယ်ချုပ် ၁၃၈ ၁၀၅ ၃၈ 

(ဂ) ထငေ်ှားသည့် ဘုေား၊ထစတီနှင့်ပုထိုးများ 

စ

ဉ် 
ပမို့နယ် ဘုေား၊ထစတီ၊ပုထိုးအမည် တညထ်နော 

၁ ခန္တီး ပမသိန်းတန်ထစတီ ပမို့မေပ်ြွေြ် 

ပမို့နယ်ချုပ် (၁)ေ ူ  
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(ဃ)  ထင်ရှားသည့် ဘုန်းဒတာ်ကကီးဒကျာင်းြျား 

စ

ဉ် 
ပမို့နယ် 

ဘုန်းကြီးထြျာင်း 

အမည် 

ေောထတာ်ဘွေဲ့ 

အမည် 
တညထ်နော 

၁ ခန္တီး ေန်ြင်းထတာင် ဦးနန္ဒပါလ ပမို့မေပ်ြွေြ် 

၂ ခန္တီး ထထေဝါေသာသနာ 

ပပု (ဗဟုိ)ထြျာင်း 

ဦးဝိစိတ္တေ ထပါမိင်ုးေပ်ြွေြ် 

ပမို့နယ်ချုပ် (၂)ထြျာင်း (၂)ပါး  

အ ခားဘာသာဒရးအဒဆာက်အဦးြျား 

၄၆။ ခန္တီးပမိ ့ုနယ်ေိှအပခားဘာသာများနှင့်ေုိင်ထသာ အချြ်အလြ်များအား  

ထအာြ်ပါအတုိင်းထဖာ်ပပအပ်ပါသည် - 

စ

ဉ် 
မြို့နယ် 

ခရစ်ယာန် အစ္စလာြ် 
ဟိန္နူ 

ဘုရားဒကျာင်း 

တရုတ ်  

ဘုရားဒကျာင်း 

မြို့ 
ဒကျး 

လက ်
မြို့ 

ဒကျး 

လက ်
မြို့ 

ဒကျး 

လက ်
မြို့ 

ဒကျး 

လက ်

၁ ခန္တီး ၁၀ ၇၉ - - - - ၁ ၁ 

မြို့နယ်ချုပ် ၁၀ ၇၉ - - - - ၁ ၁ 

သြိင်ုးဝင် ထင်ရှားဒသာအဒဆာက်အဦနှင့် ဒနရာြျား 

၄၇။ သမိင်ုးဝင်ထင်ေှားထသာအထောြ်အဦနှင့် ထနောများမှာ ထအာြ်ပါ 

အတိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

စ

ဉ် 
မြို ့နယ် 

သြုိင်းဝင် 

အဒဆာက်အဦ 
တည်ဒနရာ 

ယဉ်ဒကျးြှု 

ဇုန်အြည် 
တည်ဒနရာ 

၁ ခန္ီတး ပမသိန်းတန်ထစတီ ပမို ့မေပ်ြွေြ် - ေန်ြင်းထတာင် 

မြို ့နယ်ချုပ် (၁)ေူ    
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အခန်း(၉) 

ဒကျးလကဒ်ေသဆိုင်ရာအချက်အလကြ်ျား 

ဒေသဖွံ့မဖိုးဒရးလုပ်ငန်းြျားဒဆာင်ရွက်နိုင်ြှုအဒ ခအဒန 

၄၈ ။ ခန္တီးပမိ ့ု၏ ထေသဖွေံ့ပဖိုးထေးလုပ်ငန်းများ ထောင်ေွြ်နုိင်မှု 

အထပခအထန မှာ ထအာြ်ပါအတုိင်း  ပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ) ထြျးလြ်ထေသဖွေံပဖိုးတိးုတြ်ထေးဦးစီးဌာနမှထောင်ေြ်ွ 

သည့် လပု်ငန်းများ 

  (၁) မြို့-ဒကျးလက၊် ဒကျးရွာချင်းဆက်လြ်းြျား 

စဉ
် မြို့ 

နယ် 

လ
မ်း

အ
ထေ

အ
တ

ွေြ်
 

အ
ေှည်

(မ
ိငု်-

ဖာ
လ

ုံ) 

အမျ ို းအစား 

ြတ္တော 
ထြျာြ်

ထချာ 
ထပမသား ဂဝံ 

ြွေန်ြ 

ေစ် 

အ
ထေ

အ
တ

ွေြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုံ 

အ
ထေ

အ
တ

ွေြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုံ 

အ
ထေ

အ
တ

ွေြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုံ 

အ
ထေ

အ
တ

ွေြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုံ 

အ
ထေ

အ
တ

ွေြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုံ 

၁ ခန္တီး ၃၇ 

၁၁
၅/

၀.
၂၅

 

- - ၈ 

၁၅
/၅

.၉
 

၁၇ 

၈၈
/၀

.၆
၆ 

၅ 

၉/
၀.

၄ ၇ 

၂/
၁.

၂၉
 

မြို့နယ် 

ချုပ ်
၃၇ 

၁၁
၅/

၀.
၂၅

 

- - ၈ 

၁၅
/၅

.၉
 

၁၇ 

၈၈
/၀

.၆
၆ 

၅ 

၉/
၀.

၄ ၇ 

၂/
၁.

၂၉
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(၂) တံတားြျား 

စ

ဉ် 
တံတားအြည် 

အရှည်

ဒပ 
အြျ ို းအစား 

ဒဆာက်လုပ်ြှုပံုစံ 

အသစ ်  ပင်ထိန်း 

၁ လာဝယ်ေွာအဝင်လမ်း ၂၀ သစ်သား - - 

၂ လာဝယ်ေွာအဝင်လမ်း ၅ Box Culvert အသစ ် - 

၃ လာဝယ်ေွာအဝင်လမ်း ၄ Box Culvert အသစ ် - 

၄ 
မဟာဗျူဟာထြာင်းဟိန် 

လမ်းအဝင် 
၃၀ သစ်သား - - 

၅ နန်မံု-ြချင်လမ်း ၂၀ ြွေန်ြေစ် - - 

၆ နန်မံု-ြချင်လမ်း ၅ Box Culvert အသစ ် - 

၇ နန်ဖာ-တိုြ်တီးလမ်း ၁၈ ြွေန်ြေစ် - - 

၈ နန်ဖာ-တိုြ်တီးလမ်း ၅ Box Culvert - - 

၉ ြချင်-နာတုိြလ်မ်း ၁၂ ြွေန်ြေစ် - - 

၁၀ ြချင်-နာတုိြလ်မ်း ၅ Box Culvert အသစ ် - 

၁၁ ြချင်-ြင်းထတာ်လမ်း ၂၀ ြွေန်ြေစ် - - 

၁၂ ြချင်-ြင်းထတာ်လမ်း ၄၀ သစ်သား - - 

၁၃ ြင်းထတာ်ေွာလယ်လမ်း ၂၀ ြွေန်ြေစ် အသစ ် - 

၁၄ 
လင်းဖား-မဟာဗျူဟာ 

လမ်း 
၅ Box Culvert အသစ ် - 

၁၅ 
အထေှ့ထြာြ်ေွာအဝင် 

လမ်း 
၃၀ ြွေန်ြေစ် အသစ ်  

၁၆ 
ပါတွေန-်ထြျာြ်ြယ် 

လမ်း 
၁၃၅ ကြိုးတံတား - - 

မြို ့နယ်ချုပ် (၁၆)စင်း   
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 (၃) ဒသာက်သံုးဒရရရိှဒရးလုပ်ငန်း  

စဉ ်
လုပ်ငန်း  

တည်ထနော 

အမျ ို းအစားနှင့်အတုိင်းအတာ 
အြျ ို းပပု 

အိမ်ထပခ 

ထေ
ြ

န် 

ထေ
တ

ွေင်း
 

အ
ဝီစိ

တ
ွေင်း

 

လ
ျှိုပိ

တ်
 

ပမ
စထ်

ေတ
င် 

၁ ထစာင်လင်ေွာထဟာင်း - - - ၁ - ၄၆ 

၂ ပင်ထထာင်ထလာင်ထောြ် - - - ၁ - ၅၅ 

၃ ထြျာြ်ေွြ ် - - - ၁ - ၄၉ 

၄ သြ္ကယ်ထတာင် - - - ၁ - ၁၅ 

၅ ထအာင်ထပမ - ၁ - - - ၇၂ 

၆ နန်ဖာ - - - ၁ - ၈၅ 

၇ ေင်ထသ - - - ၁ - ၄၃၅ 

 ပမို ့နယ်ချုပ် - ၁ - ၆ - ၇၅၇ 

(၄)လျှပ်စစ်ြီးလင်းဒရးလုပ်ငန်း 

စ

ဉ် 

လုပ်ငန်း 

တညထ်နော 

ထောင်ေွြသ်ည့်နညး်လမ်း အြျ ို း 

ပပုအိမ် 

ထပခ 

မဟာ 

ဓာတ်အား 

မီး 

စြ် 

ထနထောင်  

ပခည် 
ထလ 

ထေ 

အား 
ဇင်ီဝ 

၁ ထြျာြ်ေွြ် - - ၁ - - - ၄၉ 

၂ ထစာင်လင်ေွာသစ် - - ၁ - - - ၄၂ 

၃ ထစာင်လင်ေွာထဟာင်း - - ၁ - - - ၄၆ 

၄ လြပ်ံသာ - - ၁ - - - ၉၈ 

၅ မြန်ထနာင် - - ၁ - - - ၆၀ 

၆ ထအာင်ထပမ - - ၁ - - - ၇၂ 

၇ လိုြ်ထခါ် - - ၁ - - - ၃၃ 



 

69 

စ

ဉ် 

လုပ်ငန်း 

တညထ်နော 

ထောင်ေွြသ်ည့်နညး်လမ်း အြျ ို း 

ပပုအိမ် 

ထပခ 

မဟာ 

ဓာတ်အား 

မီး 

စြ် 

ထနထောင်  

ပခည် 
ထလ 

ထေ 

အား 
ဇင်ီဝ 

၈ တန်ရိုး - - ၁ - - - ၁၃ 

၉ လိုြ်တိုြ် - - ၁ - - - ၃၇ 

၁၀ နာဟင်ထဖာင်ေိုင် - - ၁ - - - ၈၀ 

၁၁ ြျြုိြ် - - ၁ - - - ၆၉ 

၁၂ မိင်ုးထနာင် - - ၁ - - - ၄၈ 

၁၃ ဖားထမာင် - - ၁ - - - ၂၆ 

 ပမို့နယ်ချုပ် - - ၁၃ - - - ၆၇၃ 

 (၅) ြစိြ်းဒရာင်ဒကျးရွာစီြံကိန်းလုပ်ငန်း 

စဉ် ထြျးေွာအမည် အိမထ်ပခ အိမထ်ထာင်စု 
ခွေင့်ပပုထငွေ 

(ြျပ်သိန်း) 

၁ ြင်းထတာ် ၂၈၇ ၃၀၆ ၃၀၀.၀၀ 

၂ ြချင် ၅၆ ၅၈ ၃၀၀.၀၀ 

၃ လငး်ဖား ၁၅၆ ၁၅၆ ၃၀၀.၀၀ 

၄ ေင်ထသ ၅၀၃ ၅၆၀ ၃၀၀.၀၀ 

၅ မှနပ်င် ၃၂၅ ၃၂၅ ၃၀၀.၀၀ 

၆ စိန်နန်း ၂၃၉ ၂၅၂ ၃၀၀.၀၀ 

၇ ဟိန်စွေန်း ၉၄ ၉၅ ၃၀၀.၀၀ 

၈ ထြာင်းဟိန် ၁၈၂ ၁၇၆ ၃၀၀.၀၀ 

၉ ထဖာင်ေိုင် ၁၃၉ ၁၄၀ ၃၀၀.၀၀ 

၁၀ ပါထောင် ၇၇ ၁၀၀ ၃၀၀.၀၀ 
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စဉ် ထြျးေွာအမည် အိမထ်ပခ 
အိမ ် 

ထထာင် စု 

ခွေင့်ပပုထငွေ 

(ြျပ်သိန်း) 

၁၁ နာတိြ်ု ၄၀ ၄၅ ၃၀၀.၀၀ 

၁၂ ထစာင်လင် ၄၆ ၄၄ ၃၀၀.၀၀ 

၁၃ ထြျာြ်ေွြ် ၆၀ ၆၀ ၃၀၀.၀၀ 

၁၄ ထမာ်ထလာ ၄၅ ၄၅ ၃၀၀.၀၀ 

၁၅ ြျွန်းစို ၄၁ ၄၁ ၃၀၀.၀၀ 

၁၆ ခထမာင်း ၁၀၂ ၁၀၂ ၃၀၀.၀၀ 

၁၇ မိင်ုးထနာင် ၄၈ ၄၈ ၃၀၀.၀၀ 

၁၈ မင်းေင် ၁၁၉ ၁၂၀ ၃၀၀.၀၀ 

၁၉ ထအာင်ထပမ ၇၂ ၇၂ ၃၀၀.၀၀ 

၂၀ ထနာြ်ပဲ ၅၆ ၅၆ ၃၀၀.၀၀ 

၂၁ ပါရိုး ၁၃၇ ၁၄၉ ၃၀၀.၀၀ 

၂၂ နန်မု ံ ၃၃ ၃၁ ၃၀၀.၀၀ 

၂၃ ြတိးုကြီး ၇၅ ၇၈ ၃၀၀.၀၀ 

၂၄ ပင်ထထာင်ထလာင်ထောြ် ၅၅ ၅၅ ၃၀၀.၀၀ 

၂၅ ပင်လုံ(ဟတ္ထ)ိ ၇၁ ၇၅ ၃၀၀.၀၀ 

၂၆ ေပ်နား ၁၀၃ ၁၀၃ ၃၀၀.၀၀ 

၂၇ အထနာြ်ထြာြ်ထတာင်း ၉၅ ၉၆ ၃၀၀.၀၀ 

 မြို့နယ်ချုပ် ၃၂၅၆ ၃၃၈၈ ၈၁၀၀.၀၀ 
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(၆) ဒကျးလကအ်ိြယ်ာဖွံမဖိုးဒရးလုပ်ငန်း 

စဉ် ထြျးေွာအမည် 
ခွေင့်ပပု 

(အိမထ်ပခ) 

ပပီးစီး 

(အိမထ်ပခ) 

ြုန်ြျထငွေ 

(ြျပ်သိန်း) 

၁  မေှိပါ 

 မြို့နယ်ချုပ် ြရိှပါ 

  (၇) ဒကျးလကအ်ိြသ်ာလုပ်ငန်း 

စဉ် ထြျးေွာအမည် ခွေင့်ပပု(လုံးထေ) ပပီးစီး(လုံးထေ) 
ြုန်ြျထငွေ 

(ြျပ်သိန်း) 

၁ မေှိပါ 

 (ခ)   အစုိးရနှင့် ပည်သူဒဆာင်ရွက်သည့် ဒေသဖံွ့မဖိုးဒရးလုပ်ငန်း 

ြျား (VDP) 

စ

ဉ ်
လုပ်ငန်းအမည် 

အေွယ်အစား/ 

အေှည် 

ြုန်ြျထငွေ(ြျပ်သိန်း) ပပီးစီး 

ေြ် အစိုးေ ပပည်သူ ထပါင်း 

၁ ြျြုိြ်ထြျးေွာခန်းမ ၅၀၊x၂၀၊x၁၂၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၃၁.၈.၂၀ 

၂ မယ်ပုတ်ထြျးေွာခန်းမ ၄၀၊x၁၈၊x၁၂၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၃၁.၈.၂၀ 

၃ လံုတံုထြျးေွာခန်းမ ၄၀၊x၂၀၊x၁၂၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၁၅.၉.၂၀ 

၄ ပမြျွန်းသာထြျးေွာခန်းမ ၄၀၊x၂၀၊x၁၂၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၃၁.၈.၂၀ 

၅ ပါတွေန်ထြျးေွာခန်းမ ၄၀၊x၂၆၊x၁၃၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၃၁.၈.၂၀ 

၆ လုိြ်တုိြ်ထြျးေွာ ခန်းမ ၄၀၊x၂၄၊x၁၂၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၃၁.၈.၂၀ 

၇ လုိြ်ထခါ်ထြျးေွာခန်းမ ၄၀၊x၁၈၊x၁၂၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၃၁.၈.၂၀ 

၈ 
ထေွှေပမင့်မုိေ်(စာသင် 

ထြျာင်း) 
၆၀၊x၃၀၊x၁၂၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၃၁.၈.၂၀ 
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၉ ထချာင်းသာဝန်ထမ်းအိမ်ော ၄၀၊x၂၀၊x၁၈၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၃၁.၈.၂၀ 

၁၀ ပေူးမုန်း စာသင် ထြျာင်း ၄၀၊x၃၀၊x၁၁၊ ၁၀၀ - ၁၀၀ ၃၁.၈.၂၀ 

 ပမို့နယ်ချုပ် ၁၀၀၀ - ၁၀၀၀  

 (ဂ) အစိုးရနှင့် ပည်သူဒဆာင်ရွက်သည့် ဒေသဖွံ့မဖိုးဒရးလုပ်ငန်းြျား 

(Cash For Work) 

စ

ဉ ်
လုပ်ငန်းအမည် 

အေွယ်အစား/ 

အေှည် 

ြုန်ြျထငွေ(ြျပ်သိန်း

) 
ပပီးစီး 

ေြ် 
အစိုးေ ပပည်သူ ထပါင်း 

၁ 
ထြာင်းမှုေွာတွေင်လမ်းခင်း 

ပခင်းနှင့်ထေထပမာင်းတူးပခင်း 

၂၂၇၇'x၁၀'x၉" 

၂၂၇၇'x၁'x၁' 
၁၀၀ - ၁၀၀ 

၂၇.၈.၂

၀ 

၂ 
မြ်ထထာင်ေွာ ေုိင်ြယ် 

လမ်း ထဖါြ်ပခင်း 
၉မုိင်x၆' ၁၀၀ - ၁၀၀ 

၂၆.၈.၂

၀ 

၃ 

ြုန်းထခါင်ေွာ ေုိင်ြယ် 

လမ်းထဖါြ်ပခင်းနှင့် ထဘာ 

လံုးြွေင်းသစ် ထဖါ်ပခင်း 

၁/၂မုိင်x၆' 

၁၀၀'x၈၀' 
၁၀၀ - ၁၀၀ ၁.၉.၂၀ 

၄ 
မုိလွေန်ေွာတွေင်းလမ်းထဖါြ် 

ပခင်း 

၁၇၀၀'x၁၂'x၆

" 
၁၀၀ - ၁၀၀ 

၂၇.၈.၂

၀ 

၅ 

လ္ဖြ်ခင်းေွာတွေင်းလမ်း 

သဲထြျာြ်ခင်းပခင်းနှင့် 

ထေထပမာင်းတူးပခင်း 

၁၆၂၀'x၁၈'x၉

" 

၁၆၂၀'x၁'x၂' 

၁၀၀ - ၁၀၀ ၁.၉.၂၀ 

၆ 

ဖါးထမာင်ေွာတွေင်းလမ်း 

သဲထြျာြ်ခင်းပခင်းနှင့် 

ထေထပမာင်းတူးပခင်း 

၁၂၄၅'x၁၂'x၉" 

၁၂၄၅'x၂'x၂' 
၁၀၀ - ၁၀၀ 

၂၇.၈.၂

၀ 
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၇ 

ထချာင်းဝစာသင်ထြျာင်း 

ခခံစည်းရုိးြာပခင်း၊ ပမစ် 

ြမ်းထိန်းနံေံထောင်ေွြ် 

ပခင်း 

၃၇၄'x၅' 

၈၆'x၈'x၈' 
၁၀၀ - ၁၀၀ 

၁၀.၉.၂

၀ 

၈ 

ြင်ြွေန်ေွာတွေင်းလမ်း သဲ 

ထြျာြ်ခင်း၊ ထပမာင်းတူး၊ 

ထြျာင်းဝင်းထပမညိှ၊ခခုံေှင်း 

၁၂၀'x၁၀'x၆" ၁၀၀ - ၁၀၀ 
၂၇.၈.၂

၀ 

၉ 

ထမာင်တဲစာသင်ထြျာင်း 

မီးတားလမ်း၊ ထဘာလံုး 

ြွေင်းထဖါ်၊သဲထြျာြ်ခင်း၊ 

ထပမာင်းတူးလုပ်ငန်း 

၇၀၀'x၁၀'x၉" 

၇၀၀'x၂'x၂' 
၁၀၀ - ၁၀၀ 

၁၀.၉.၂

၀ 

၁၀ 
ထမာြ်ခထလာြ်ေွာတွေင်း 

လမ်းပပုပပင်၊ ထပမာင်းတူး 

၂၃၀၀'x၁၂'x၆" 

၂၃၀၀'x၁'x၁' 
၁၀၀ - ၁၀၀ 

၃၁.၈.၂

၀ 

၁၁ 

မလန်ပုိင်ေွာ ထပမပဖတ်၊ ေွာ 

တွေင်းလမ်း၊ ထတာင်ယာ 

သွေားလမ်း 

၆၃၄၁၅ြု/ထပ 

၅၈၇၆၀စ/ထပ 
၁၀၀ - ၁၀၀ 

၂၆.၈.၂

၀ 

၁၂ 
တိန်းအင်ေွာတွေင်း လမ်းပပု 

ပပင်၊ ထပမာင်းတူး 

၂၃၀၀'x၁၂'x၆" 

၂၃၀၀'x၁'x၁' 
၁၀၀ - ၁၀၀ 

၂၇.၈.၂

၀ 

၁၃ 
လသာေွာတွေင်းလမ်းပပု 

ပပင်၊ ထပမာင်းတူး 

၃၇၀'x၁၅'x၉" 

၈၀'x၁၆'x၁'၂" 
၁၀၀ - ၁၀၀ 

၂၇.၈.၂

၀ 
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မြို့ ပစီြံကိန်း (Town Plan) နှစ်(၃၀)အတွက် ဒ ြအသုးံချြှုဆိုင်ရာ 

လျာထားြှု 

၄၉။ ပမို့ပပစီမံြိန်း(TownPlan) နှစ်(၃၀)အတွေြ် ထပမအသံုးချမှုေိုင်ော 

လျာထားချြ်မှာ ထအာြ်ပါအတိင်ုးပဖစ်ပါသည။်  

စဉ် ပမို့နယ် 
လျာထား  

ထပမဧြထပါင်း 

လျာထားမည့် 

ထပမြွေြ်ထပါင်း 
မှတ်ချြ် 

၁ ခန္တီး ၁၂၆၀ ၂၄၃၀  

 ပမို့နယ်ချုပ် ၁၂၆၀ ၂၄၃၀  
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အခန်း(၁၀) 

အဒထွဒထွ 

အ ခားတင် ပလိုဒသာအချက်ြျား 

၅၀။ အထူးတင်ပပေန်မေှိပါ။ 

နိဂုံး 

၅၁။ ခန္ီတးပမို့နယ်၏ထေသေိုင်ောအချြ်အလြမ်ျားြုိ ဌာနေိုင်ောများ 

မှထပးပို့ထသာ အချြ်အလြမ်ျား၊ ထေသေိုင်ော အချြ်အလြစ်ာထစာင် 

များ၊ မှတ်တမ်းများအထပါ်တွေင် အထပခခံလျြ် အြျဉ်းချုံးပပုစုထားပခင်း 

ပဖစ်ပါ သည။် ထေသေိုင်ောအချြ်အလြမ်ျားအား မှတ်တမ်းတင်စုစည်း 

တင်ပပပခင်းအားပဖင့် ပမို့ နယ်တစ်ခုလံုး၏ အချြ်အလြ်နှင့် ဖွေံ ပ့ဖိုးတုိးတြ်မှု 

အထပခအထနများြုိထလ့လာသိေှိနိုင်ပပီး မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများြို အထထာြ် 

အြူ ပပုမညပ်ဖစ်ပါထကြာင်းတင်ပပအပ်ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 အုပခ်ျုပ်ထေးမှူး 

 ပမို့နယ်အထထွေထထွေအုပခ်ျုပ်ထေးဦးစီးဌာန 

 ခန္တီးပမို့ 

 

ေြ်စွေဲ၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နစှ်၊         ဘာလ (၃၁) ေြ်  

 


