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Regional Information 

မာေိကာ 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 

 ေြမပုဳ 

 အခန်ဵ(၁) 
နိေါန်ဵနှငဴ် ေေသသမိုင်ဵ 

၁။ နိဒါန်ဵ   

၂။ ေဒသသမိုင်ဵအကျဉ်ဵ 

 အခန်ဵ(၂) 
ပထဝဝီငအ်ေနအထာဵ 

၃။ တည်ေနရာနှင် ဴအကျယ်အဝန်ဵ 

၄။ နယ်နိမတိ် 

၅။ ေြမမျကန်ှာသွင်ြပင် 

၆။ ေရဆင်ဵ  

၇။ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပငအ်ထက်အြမငဴ် 

 အခန်ဵ(၃) 
ရာသီဥေုနှငဴ်သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင် 

၈။ ရာသီဥတု 

၉။ သဘာဝေပါက်ပင် 

၁၀။ ေတာရိုင်ဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵ 

၁၁။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်လကရိှ်အေြြေအေန 

၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵ 

၁၃ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာကမ်ှု 

 အခန်ဵ(၄) 
လူဦဵေရဆိငုရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 

၁၄။ ေနထိငုသ်ညဴ်တိုင်ဵ ရင်ဵသာဵလမူျ ို ဵစုမျာဵ 

၁၅။ အမိ ်ေြြေ ၊ အမိ်ေထာင်စုနှင်လဴူဦဵေရ  
(က)အမိ်ေြြေ/အမိ်ေထာင်စု 
(ြေ)လူဦဵေရ 

၁၆။ လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှငဴ် ကျာဵ/မ အြေျ ို ဵ 
(က)လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှငဴ်ကျာဵ/မ အြေျ ို ဵ 
(ြေ) ေမွဵဖွာဵ၊ ေသဆုဳဵ၊ ေြပာင်ဵဝင်/ေြပာင်ဵထွက်လူဦဵေရ 

၁၇။ ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ  

၁၈။ နိုငင်ြဳြောဵသာဵမျာဵေနထိငုမ်ှု 
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Regional Information 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 

အခန်ဵ(၅) 
အပု်ချုပ်ေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

၁၉။ အပု်ြေျုပ်ေရဵနယ်ေြမ ဖွဲ့စည်ဵမှု  

၂၀။ ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ 
(က)မမို့နယ်ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ြေွဲ/အဖဲွ့ဝင်စာရင်ဵ  
(ြေ) ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ြေွင်ရိှဴသူဦဵေရ 
(ဂ) နိုငင်ေဳရဵပါတီမျာဵ 
(ဃ)ေရွေဵြေျယ်ြေဳရေသာလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

 အခန်ဵ(၆) 
စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလက်မျာဵ 

၂၁။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ခြေုဳငဳုသဳုဵသပ်ြေျက် 

၂၂။ ေြမအသဳုဵြေျမှု 

၂၃။ ဆည်ေြမာင်ဵ ောေမဳမျာဵနှငဴ်ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ  
 (က)  ကိုယဴ်အာဵကိုယ်ကိုဵဆည်မျာဵ 
 (ြေ) ြမစ်ေရတငစ်ီမဳကိန်ဵမျာဵ 
 (ဂ) တာတမဳမျာဵ/ေရထိန်ဵတဳြေါဵမျာဵ 

၂၄။ စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
(က) အဓကိသီဵနှဳ(၁၀)မျ ို ဵ စိုက်ပျ ို ဵထုတ်လပု်မှု 

(ြေ)  နှစ်ရှည်သီဵနှဳစိုက်ပျ ို ဵမှုအေြြေအေန 
(ဂ) အြြောဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵစိုက်ပျ ို ဵထုတ်လပု် မှု 
(ဃ) လယ်ယာသဳုဵစက်ကိရိယာ သဳုဵစွဲမှုအ ေြြေအေန 
(င) လယ်ယာသဳုဵထယ်၊ ထွန်နှင်ဴ နွာဵေကာငေ်ရ 
(စ) ေဒသတွင်ဵ ဆန်ဖူလုဳမှုရာြေိုငန်ှုန်ဵ 
(ဆ)  ေဒသတွင်ဵ ဆီဖူလဳုမှုရာြေိုငန်ှုန်ဵ 

၂၅။ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ 
(က) ေမွဵြမူေရဵဇုန်မျာဵ 
(ြေ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ(ေကာင်ေရ) 
(ဂ) မမို့နယ်အသာဵထုတ်လပု်မှု(ပိဿ) 
(ဃ) မမို့နယ် ကကက်/ဘ/ဲငုဳဵဥထုတ်လပု်မှု(လဳုဵ) 
(င) မမို့နယ် နို့ထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှု 
(စ) မမို့နယ်ငါဵ၊ပုဇွန် ေမွဵြမူမှုအေြြေအေန 
(ဆ) ေရြေျ ိုေရငန်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမှ အသာဵထုတ်လပု်မှု 

၂၆။ စက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵ 
(က) စက်မှုဇုန်မျာဵ 
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Regional Information 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 

(ြေ) မမို့နယ်ရိှစက်ရုဳမျာဵ 
(ဂ) မမို့နယ်ရိှအလုပ်ရုဳမျာဵ 
(ဃ) အမိ်တွင်ဵစက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

၂၇။ သစ်ေောလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအေြခအေန 
(က) သစ်ေတာမျာဵ 
(ြေ) စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ြေင်ဵ 
(ဂ) သစ်ထုတ်လုပမ်ှု 
(ဃ) သစ်ေတာထကွ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
 

၂၈။ 
 

 

ေွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵထုေ်လုပ်မှုလပု်ငန်ဵ 
(က) ဓါတ်သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 
(ြေ) ေကျာက်မျက်တူဵေဖာ်ထတု်လပု်မှု 

၂၉။ စွမ်ဵအငနှ်ငဴ် လျှပစ်စ်ကဏ္ဍ 
 (က) ဓာတ်ဆီ / ဒီဇယ် အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 
 (ြေ) သဘာဝဓာတ်ေငွ့အေရာင်ဵ ဆိုင်မျာဵ 
 

၃၀။ ပိုေ့ဆာင်ေရဵနှငဴ်လမ်ဵပန်ဵဆက်သယ်ွေရဵလုပ်ငန်ဵ  
(က) ေလေကကာင်ဵ လမ်ဵ  

(ြေ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ 
(ဂ) ရထာဵလမ်ဵ နှငဴ်ဘူတာရုဳမျာဵ 
(ဃ) ကာဵဂိတ်မျာဵ 

၃၁။ လမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
 (က) ကာဵလမ်ဵမျာဵ 

(ြေ ) မမို့နယ်ြေျင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 
(ဂ ) တဳတာဵမျာဵ 
(ဃ) လမ်ဵ ၊ တဳတာဵသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵ 
(င) လမ်ဵ ၊ တဳတာဵအသဳုဵြပုြေေကာက်ြေဳသညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

၃၂။ ဟိုေယ်နှငဴ်ခရီဵသွာဵလပု်ငန်ဵ 
(က) ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်ဵ ၊ တည်ဵြေိုြေန်ဵ 
(ြေ ) ကမ်ဵေြြေနှင် ဴအပန်ဵေြဖေနရာမျာဵ 

၃၃။ သမဝါယမအသင်ဵ မျာဵ 

၃၄။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ  
(က) ကုမ္ပဏီ၊ ကုန်စည်ဒုိင်၊ ပွဲရုဳ၊ ေစျဵနှငဴ် ကုန်တိုက်မျာဵ 
(ြေ) ဘဏ်မျာဵ 
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Regional Information 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 

(ဂ ) စတိုဵဆိုငန်ှင် ဴအေရာင်ဵ ဆိုင်မျာဵ 

၃၅။ စညပ်င်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
(က) ေစျဵလုပ်ငန်ဵ 
(ြေ ) ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ 
(ဂ ) သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
(ဃ) လမ်ဵ /တဳတာဵလုပ်ငန်ဵ 

၃၆။ ပုဳနိှပလ်ုပ်ငန်ဵနှငဴ် မီေီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ  
(က) ပုဳနှိပ်လပု်ငန်ဵနှင်ေဴတဵသဳသွင်ဵ၊ ဗွီဒီယုိ 
(ြေ) မီဒယီာလပု်ငန်ဵမျာဵ 

၃၇။ ြပည်ေွင်ဵ အသာဵေငထ်ုေ်လုပ်မှုနှငဴ်ဝန်ေဆာငမ်ှုေန်ဘိုဵ  

၃၈။ လူေစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ 

၃၉။ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵ လပု်ငန်ဵအလုိက်အလုပ်လပု်သူဦဵေရ  

၄၀။ အလုပ်လုပ်နုိင်သူဦဵေရနှငဴ် အလပု်လက်မဲဦဴဵေရ  

 အခန်ဵ(၇) 
လူမှုေရဵဆိငုရ်ာ အချက်အလက်မျာဵ 

၄၁။ ပညာေရဵကဏ္ဍ 
(က) အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ 
( ြေ) အေြြေြေဳပညာ 

(ဂ) မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ 
(ဃ) ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင်ပညာေရဵေကျာင်ဵ 
(င) ေကျာင်ဵေနအရွေယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵအပန်ှဳမှု  
(စ) တက္တသုိလ်၀ငတ်န်ဵေအာင်ြမင်မှု 
(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မှု ရာြေိုင်နှုန်ဵ 
(ဇ)  သငက်ကာဵမှု သင်ယူမှု အေထာက်အကူြပုစာသင်ြေန်ဵမျာဵဖွင်ဴလစှ်နိုင်မှု    
(စျ) စာကကညဴ်တိုက်မျာဵဖွငဴ်လှစ်နိုငမ်ှု  
 

၄၂။ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 

( က) ေဆဵရုဳမျာဵ 
(ြေ ) ေဆဵေပဵြေန်ဵမျာဵ 
(ဂ) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ ဌာနြေွဲ 
(ဃ)ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရာှက်မှု 
(င) ေဒသတွင်ဵ  အမျာဵဆုဳဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 
( စ) HIV/ AIDS- ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ/ ေသဆုဳဵဦဵေရ 
(ဆ)ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 
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Regional Information 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 

 

၄၃။ လူမှုေရဵအသင်ဵ အဖဲွ့မျာဵ 
(က) INGO 
(ြေ) NGO(ဦဵေရ) 
(ဂ) အသင်ဵ အဖွဲ့မျာဵ 

၄၄။ အာဵကစာဵနှငဴ်ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 အခန်ဵ(၈) 
ဘာသာေရဵနှငဴ် သမိုင်ဵဝင်အေဆာက်အဦမျာဵ 

၄၅။ ဗုေ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ်သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ  
(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 
(ြေ) ရဟန်ဵသဃဳာနှငဴ် သလီရှင်မျာဵ 
(ဂ) ထင်ရှာဵသညဴ်ဘုရာဵ၊ ေစတီနှင်ဴ ပုထိုဵမျာဵ 
(ဃ) ထင်ရှာဵသညဴ်ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ 

၄၆။ အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦဵမျာဵ 

၄၇။ သမိုင်ဵဝင်ထင်ရာှဵေသာအေဆာက်အဦနှငဴ်ေနရာမျာဵ  

 အခန်ဵ(၉) 
အေထွေထွ 

၄၈။ ေေသဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်နုိင်မှုအေြခအေန  

(က) ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှေဆာင်ရွေက်သညဴ် 
        လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
(ြေ ) အစိုဵရနှင် ဴြပည်သူေဆာင်ရွေက်မညဴ် ေဒသဖဳွ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
 

၄၉။ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ (Town Plan) လျာထာဵချက် 

 အခန်ဵ(၁၀) 
အေထွထွ 

၅၀။ အြခာဵေင်ြပလုိေသာအချက်မျာဵ 

၅၁။ နိဂုဳဵ 
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ရှာဵေောမမို့နယ်၏ေေသဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

အခန်ဵ(၁) 

နိေါန်ဵနှငဴ်ေေသသမိုင်ဵ 

နိေါန်ဵ 

၁။ အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနသည ်ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ ရုဳ ဵ ဝန်ကကီဵဌာန ေအာက်ရှိဌာနြဖစ်မပီဵ 
တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵ ေရဵ၊ ရပ်ရွောေအဵြေျမ်ဵ  သာယာ၊ နိုင်ငဳ ေတာ်အစိုဵရ၏ မူဝါဒမျာဵအေကာင်အထည် ေဖာ်ေရဵ၊ 
ရပ်ရွော ေအဵြေျမ်ဵသာယာေရဵ၊ နိုင်ငဳေတာအ်စိုဵရ၏ မူဝါဒမျာဵ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ၊ ေကာင်ဵမွနေ်သာ 
အုပြ်ေျုပေ်ရဵစနစ်ေဖာ်ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ြပည်သူ့ဗဟုိြပုေဒသဖွဳ့ မဖိုဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေကေ်ရဵဟူေသာ ရညမ်ှန်ဵ ြေျက် 
တာဝန်မျာဵကုိ  ေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရွေကလ်ျှကရ်ှိပါသည။်  အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနတွင်  
တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ကကသည်ဴ အဆငဴ်ဆငဴ်ေသာ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵသည် ရုဳဵြေျုပအ်ဆငဴ်မှ ေအာက်ေြြေ 
ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွောအုပစ်ုအဆငဴ်အထ ိ အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနရုဳဵအသီဵသီဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင် 
ကကရမပီ  ဵ နိုင်ငဳေတာအ်ုပြ်ေျုပေ်ရဵယန္တရာဵေြေျာေမွ ့ စွာလည်ပတေ်ရဵတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရွေကြ်ြေင်ဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာန၏ 
ရညမ်ှန်ဵ ြေျက်တာဝန်မျာဵ၊ အြြောဵဝန်ကကီဵဌာနမှေပဵအပ်ေသာ တာဝန်မျာဵနှင်ဴ ေဒသန္တရအစိုဵရအဖွဲ့ မျာဵ  
မှေပဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ေကျပွန်စွာ  ထမ်ဵေဆာင်ေနကကရသညြ်ဖစ်ရာ  ေဒသဆိုင်ရာ  
အြေျက်အလကမ်ျာ  ဵ ြပုစုထာဵရှိြြေင်ဵသညမ်ျာဵစွာ အေရဵပါလာပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာအြေျက်အလကမ်ျာဵ 
ြပုစုြြေင်ဵြဖငဴ် မိမိတ့ုိ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေကရ်ာတင်ွ အေထာက်အကူြပုသကဴဲသုိ အကကီဵအကဲ မျာ  ဵ
နယ်ေြမသ့ုိကွင်ဵဆင်ဵရာတင်ွနယ်ေြမ၏အြေျက်အလကမ်ျာဵကုိ လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည။် ဤစာအုပ ်
သည် ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ေဒသဆိုင် ရာအြေျက်အလကမ်ျာ  ဵ( ၂၀၁၉ြေုနှစ် စက်တင်ဘာလကနု်ထိအေြြေအေန) 
ကုိသက်ဆိုင်ရာဌာန အသီဵသီဵမှေပဵပို့ေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ြပုစုတင်ြပထာဵြြေင်ဵြဖစ်ပါသည။် 
 

 

ေေသသမိုင်ဵအကျဉ်ဵ 

၂။ ရှာဵေတာေဒသသည် တတိယြမန်မာနိုငင်ကဳိုတည်ေထာငြ်ေဲဴသညဴ် ကုန်ဵေဘာင်မင်ဵဆက် 

အေလာင်ဵမင်ဵတရာဵကကီဵ ဦဵေအာင်ေဇယျ အယုဒ္ဓယျသ့ုိစစ်ြေျလီာသညဴ်အြေါ   စစ်လမ်ဵေကကာင်ဵ ေပါ်ရိှ 

စြေန်ဵတစ်ေထာက်နာဵရာ ေဒသတစ်ြေုြဖစ်ြေဲဴသည်ဟုဆိုသည်။ သမိုင်ဵ အေထာက်အထာဵအေနြဖင်ဴ 

အလယ်ပိငု်ဵ ရပ်ကကွ်တွင် အေလာင်ဵ မင်ဵတရာဵကကီဵမှ စစ်ေအာင်နိုင်ရန်  ရည်ရွေယ်ဆုေတာင်ဵ မပီဵ 

တည်ထာဵြေဲဴသညဴ် ဆုေတာင်ဵ ြပညဴ်ေစတီတစ်ဆူရိှပါသည်။ အဂေလိပ်အုပ်စိုဵစဉ်ကာလ ၁၈၉၀ ြေုနှစ်ြေန့် 

တွင် လူဦဵေရနှစ်ေထာင်ြေန့်ေနထိငုြ်ေဲဴမပီဵ ရှမ်ဵ ကုန်သည်မျာဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ၊ ထိစုဉ်က ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵ 

ေကျာင်ဵ(၅)ေကျာင်ဵရိှမပီဵ ေရှဵယြေင်ကတည်ဵက ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်ဵကာဵ ြေဲဴေသာ ေနရာတစ်ြေုြဖစ် 

ေကကာင်ဵ ၊ အမျာဵစုမှာကရင်နီေြေါ် ကယာဵလူမျ ို ဵမျာဵြဖစ်ေကကာင်ဵေလဴလာသိရိှရပါသည်။  ရှာဵေတာမမို့ 

နယက်ို   ြပည်ထေဲရဵနှင်ဴသာသနာေရဵ၀န်ကကီဵဌာန၊ အေထွေထအွပု်ြေျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ (၂၂.၇.၁၉၇၂) 

ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၀၅ / ၇ / စိပ် ၁ ြဖင်ဴ အမိန့် ေကကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ ေြမာက်ပိုင်ဵအုပစ်ု၊ 

ေတာငပ်ိုင်ဵအုပစ်ု၊ အလယ်ပိငု်ဵ အုပ်စု၊ သဳလငွ် အေရှ့ြြေမ်ဵအပု်စု စသညဴ်အုပ်စု (၄)စုြဖင်လဴည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

(၁၅.၇.၁၉၇၂)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၀၃ / ၅၂ / စိပ် ၁ ြဖင် ဴ ေမရယိာရပ်ကွက်၊ ေစျဵပိုင်ဵရပက်ွက်၊  
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ေတာငပ်ိုင်ဵရပ်ကွက်၊ အလယ်ပိငု်ဵ ရပ်ကကွ် စသညဴ်ရပ်ကွက် (၄)ြေုတို့ြဖငဴ် မမို့အြဖစ်သတ်မှတ်ေပဵြေဲဴပါ 

သည်။ြပည်ထေဲရဵ၀န်ကကီဵဌာန၏ (၇.၆.၂၀၁၀)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၀၀/ ၂၃ - ၁၉ / ဦဵ ၁ ြဖင် ဴ

ရှာဵေတာမမို့နယ်ကို  ေအာင်ြေျမ်ဵသာရပ်ကွက်၊ ေစျဵပိုင်ဵရပက်ွက်၊ အလယ်ပိငု်ဵ ရပ်ကကွ်၊ ေတာငပ်ိုင်ဵ  

ရပ်ကွက်၊ေြမာက်ပိုင်ဵေကျဵရွောအုပ်စု၊ အလယ်ပိငု်ဵ ေကျဵရွောအုပ်စု၊  ေတာငပ်ိုင်ဵ ေကျဵရွောအုပ်စုတို့ြဖငဴ် 

ရပ်ကွက်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေကျဵရွောအုပ်စု(၃)အပု်စု၊ ေကျဵရွော (၂၀)ရွောတို့ြဖင်ဴ ေြပာင်ဵလဲသတ်မှတ်ေပဵြေဲဴပါ 

သည်။ 

 

အခန်ဵ(၂) 
ပထဝဝီင်အေနအထာဵ 

ေည်ေနရာနှငဴ်အကျယ်အဝန်ဵ  

၃။ ရှာဵေတာမမို့နယ်သည်  ေြမာက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီကရီ ၁၀ မိနစ်နှငဴ် ၁၉ ဒီကရီ ၃၅ မိနစ် 
အကကာဵ၊ အေရှ့ေလာင်ဂျတီွဒ်  ၉၇ ဒီကရီ ၂၇ မိနစ်နှငဴ် ၉၇ ဒီကရီ ၅၁ မိနစ်အကကာဵတွင် 
တည်ရိှပါသည်။  အေရှ့မှ  အေနာက်သုိ့ ၃၅ မိုင်နှင်ဴ ေတာငမ်ှေြမာက်သ့ုိ ၅၀ မိုင် ရှည် လျာဵပါသည်။ 
ရှာဵေတာမမို့နယ်နှငဴ် မမို့တို့၏ ဧရယိာစတုရန်ဵမိုင်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ် မမို့နယ ် စေုရန်ဵမိုင် မမို့ စေုရန်ဵမိုင် 

၁ ရှာဵေတာ ၈၃၄.၁၉ ရှာဵေတာ ၀.၂၇ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၈၃၄.၁၉  ၀.၂၇ 

 

နယ်နိမေိ် 
၄။  ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ေြမာက်ဘက်တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ် (ေမာက်မယ်မမို့) ၊ အေရှ့ဘက်တွ င ်
ထိငု်ဵ နိုင်ငဳ၊ ေတာငဘ်က်တွင် မယ်စဲဴမမို့နယ်၊ အေနာက်ဘက် တွင် ေဘာလြေဲမမို့နယ်၊ လွို ငေ်ကာ် 
မမို့နယ်တို့နှငဴ် နယ်နိမတိ် ထိစပ်လျက်ရိှပါသည်။  
 
ေြမမျက်နှာသွင်ြပင် 
၅။ ရှာဵေတာမမို့နယ်သည် ေတာငမ်ျာဵပတ်လည်၀န်ဵရဳလျက် ဒယ်အုိဵပုဳသဏ္ဍာန်အနိမ်ဴပိုင်ဵတွင် 
တည်ရိှမပီဵ ေတာငတ်န်ဵမျာဵမှာ တစ်ြေုနှင်ဴ တစ်ြေုဆက်စပ်လျက်ရိှပါသည်။ အေရှ့ဘက်ြြေမ်ဵတွင်  
သဳလငွြ်မစ် စီဵဆင်ဵလျက ် ရိှပါသည်။ မမို့နယ်အကျယ်အ ၀န်ဵ၏ ငါဵပုဳ သဳုဵပုဳြေန့်သည် သဳလွင်ြမစ် ၏ 

အေရှ့ဘက်ြြေမ်ဵတွင် တည်ရိှပါသည်။ 
 
ေရဆင်ဵ   
၆။ ရှာဵေတာမမို့နယ်သည် ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵေပါမျာဵသညဴ် ေဒသတစ်ြေုြဖစ်ပါသည်။ ထင်ရှာဵေသာ  
ြမစ်ေြေျာင်ဵ မျာဵမှာ ပွန်ေြေျာင်ဵ ၊ ဖဲဖလုာလဲေြေျာင်ဵ၊ နမ်ဴမဝမ်ေြေျာင်ဵ၊ သဳလငွြ်မစ်တို့ ြဖစ်ပါသည်။  
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၎င်ဵြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵမှ ေရကို စိုက်ပျ ို ဵေရ၊ ေသာက်သဳုဵေရစသည်ြဖငဴ် အသဳုဵြပုပါသည်။ သဳလငွြ်မစ်မှာ 
ရာသီမေရွေဵ စက်ေလှမျာဵသွာဵလာနိုင်ပါသည်။ 

 
ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပငအ်ထက်အြမငဴ်  
၇။ ရှာဵေောမမို့နယ်သည် ပင်လယ်ေရ မျက်နှာြပငအ်ထက် အြမငဴ်ေပ (၉၃၆)ေပ အထက်ေွင် 
ေည်ရှိပါသည်။  

အခန်ဵ(၃) 

ရာသီဥေုနှငဴ် သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင် 

ရာသီဥေု 

၈။ ရှာဵေတာမမို့နယ်သည် ပူြပင်ဵေြြောက်ေသွ့ ေသာ ရာသီဥတုရိှမပီဵ၊ အြမငဴ် ဆုဳဵအပူြေျနိ်(၄၂.C)နှင် ဴ
အနိမ်ဴဆုဳဵ အပူြေျနိ်မှာ(၇.C) ြဖစ်ပါသည်။ နှစ်အလိကု် ြဖစ်ေပါ်ြေဲဴေသာ မိုဵေရ ြေျနိ်နှငဴ်အပူြေျနိ်မှာ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် ခုနစှ် 

မိုဵေရချနိ် အပူချနိ် 

မိုဵရွော 

ရက် 

စုစုေပါင်ဵ   

မိုဵေရချနိ် 

(လက်မ) 

ေနွရာသီ 

(.C) 

ေဆာင်ဵရာသီ 

(.C) 

အြမငဴ်ဆုဳဵ အနိမ်ဴဆုဳဵ 

၁ ၂၀၁၆ ၅၁ ၂၆.၂၉ ၄၂.C ၇.C 

၂ ၂၀၁၇ ၆၅ ၃၃.၈၁ ၄၂.C ၇.C 

၃ ၂၀၁၈ ၂၆ ၈.၀၂ ၄၂.C ၇.C 

၄ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ ၄၂ ၂၆.၀၄ ၄၂.C ၇.C 

 

သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ 

၉။ ရှာဵေတာမမို့နယ်အတွင်ဵ ေပါက်ေရာက်သညဴ်  သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵမှာ အင်ကကင်ဵ၊ ဇီဵြဖူ၊ 

ပျဉ်ဵကတိုဵ၊ ပိေတာက်၊ ဝါဵ၊ ကျွန်ဵ၊ သနပ်ြေါဵ၊ င ုတို့ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေောရိုင်ဵ ေိရိစ္ဆာန်မျာဵ 

၁၀။ ရှာဵေတာမမို့နယ်တွင ် ေတွ့ရှရိေသာ ေတာရိုင်ဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵမှာ ကျာဵ၊  ကျာဵသစ်၊ ေတာဝက်၊ 

ဝက်ဝ၊ဳ ေတာကျွဲ၊ ဆတ်၊ သမင်၊ ေတာငဆ်ိတ်၊  ေတာဆိတ်၊  ဂျ၊ီ ေတာ ေြေွဵ၊ ေြေွဵတူဝက်တူ၊ 

ေတာေကကာင၊် သင်ဵ ေြေွြေျပ်၊ ေမျာက်အမျ ို ဵမျ ို ဵတို့ ြဖစ်ပါသည်။  

သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင်လကရ်ှအိေြခအေန 

၁၁။ ရှာဵေောမမို့နယ်ေွင ် လက်ရိှသဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနမှာ ကကိုဵ ြပငက်ာကယ်ွေော 

ဖုဳဵလွှမ်ဵမှု (၅၂%)ြဖစ်မပီဵ ကကိုဵဝိုင်ဵကာကွယ်ေောဖုဳဵ လွှမ်ဵမှု မရှိပါ။ 

သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ  
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၁၂။ ရှာဵေောမမိုနယ်သည် သဘာဝပေ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေွက် ကကိုဵြပင ်

ေော (၂၇၇၇၆၀) ဧက ထိန်ဵသိမ်ဵလျက်ရိှပါသည်။ သစ်ေောစိုက်ခင်ဵ ေည်ေထာငနုိ်င်မှု မရှိပါ။  

 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှု 

၁၃။ ရှာဵေောမမို့နယ်ေွင ် သဘာဝဘေး အဵန္တရာယ်အြဖစ် ေလေဘဵ၊ မီဵေဘဵ၊ မိုဵေြေါင်ေဘဵအန္တ 

ရယ်မျာဵကျေရာက်နိုင်ေသာ်လည်ဵ ယြေင်ကသဘာဝေဘဵ အန္တရာယ်ကျေရာက်ြေဲဴြြေင်ဵ မရှေိကကာင်ဵ  

တငြ်ပအပပ်ါသည်။ 

 

အခန်ဵ(၄) 

လူဦဵေရဆိငုရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 

ေနထိုင်သညဴ်ေိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵစုမျာဵ 

၁၄။ ရှာဵေတာမမို့နယ်တွင် ေနထိငုက်ကေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလမူျ ို ဵစုမျာဵမှာ  ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် လူမျ ို ဵ 
ေနထိုင်သညဴ် 

လူဦဵေရ 
မမို့နယ်လူဦဵေရ 

မမို့နယ်လူဦဵေရ၏ 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ကယာဵ ၅၉၄၃ ၇၃၈၉ ၈၀.၄၃ % 

၂ ကရင် ၅၂ ၇၃၈၉ ၀.၇၀% 

၃ ြေျင်ဵ ၁ ၇၃၈၉ ၀.၀၁ % 

၄ ဗမာ ၁၄၈ ၇၃၈၉ ၁.၈၆ % 

၅ ရြေိုင် ၁ ၇၃၈၉ ၀.၀၁ % 

၆ ရှမ်ဵ ၁၂၄၃ ၇၃၈၉ ၁၆.၈၄ % 

၇ ကြေျင် ၁ ၇၃၈၉ ၀.၀၁ % 

 မမို့နယ်ချုပ် ၇၃၈၉ ၇၃၈၉ ၁၀၀.၀၀ % 
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အမိ်ေြခ၊ အမိ်ေထာငစ်ု၊ လူဦဵေရ 
၁၅။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏၂၀၁၉ြေုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလကုန်အထိ လူဦဵေရမာှ ေအာက်ပါ အတိုင်ဵ ြဖစ် 
ပါသည်- 

 (က) အမိ်ေြခ/အမိ်ေထာငစ်ု 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ အမိ်ေြခ အမိ်ေထာငစ်ု ရပက်ွက် ေကျဵရွောအပု်စု ေကျဵရွော 

၁ မမို့ေန ၃၃၆ ၃၇၁ ၄ - - 

၂ ေကျဵလက်ေန ၉၆၂ ၁၀၅၆ - ၃ ၂၀ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၁၂၉၈ ၁၄၂၇ ၄ ၃ ၂၀ 

 
 (ြေ) လူဦဵေရ 

စဉ် 
အေကကာင်ဵ  

အရာ 

အသက်(၁၈) နှစ်အထက် 
အသက်(၁၈) 
နှစ်ေအာက် 

စုစုေပါင်ဵ  

ကျာဵ မ ေပါင်ဵ  ကျာဵ မ ေပါင်ဵ  ကျာဵ မ ေပါင်ဵ  

၁ မမို့ေန ၅၁၈ ၅၉၇ ၁၁၁၅ ၂၈၅ ၂၇၉ ၅၆၄ ၈၀၃ ၈၇၆ ၁၆၇၉ 

၂ ေကျဵလက်ေန ၁၄၄၁ ၁၅၃၀ ၂၉၇၁ ၁၃၇၄ ၁၃၆၅ ၂၇၃၉ ၂၈၁၅ ၂၈၉၅ ၅၇၁၀ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၁၉၅၉ ၂၁၂၇ ၄၀၈၆ ၁၆၅၉ ၁၆၄၄ ၃၃၀၃ ၃၆၁၈ ၃၇၇၁ ၇၃၈၉ 

 

လူဦဵေရေိုဵနှုန်ဵနှငဴ် ကျာဵ/မ အချ ို ဵ 

၁၆။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ၂၀၁၉ြေုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလကုန်ထိ လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵ ကျာဵ/မ အြေျ ို ဵမှာ 
ေအာက်ပါ အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) လူဦဵေရေိုဵနှုန်ဵနှငဴ် ကျာဵ/မ အချ ို ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
ယခင်နှစ် 
လူဦဵေရ 

ယခုနစှ် 
လူဦဵေရ 

ေိုဵလာ 
ဦဵေရ 

ေိုဵ 
နှုန်ဵ 

ကျာဵ/မအချ ို ဵ 

ကျာဵ မ အချ ို ဵ 

၁ ရှာဵေတာ ၇၂၀၁ ၇၃၈၉ ၁၈၈ ၂.၆ ၃၆၁၈ ၃၇၇၁ ၁:၁.၀၄ 

မမို့နယ်ချုပ် ၇၂၀၁ ၇၃၈၉ ၁၈၈ ၂.၆ ၃၆၁၈ ၃၇၇၁ ၁:၁.၀၄ 

  

( ြေ) ေမွဵဖွာဵ၊ ေသဆုဳဵ၊ ေြပာင်ဵ ဝင၊် ေြပာင်ဵ ထကွ်လဦူဵေရ 

စဉ် မမို့နယ် 
မူလ 

လူဦဵေရ 
ေမွဵဖွာဵ 
ဦဵေရ 

ေသဆုဳဵ 
ဦဵေရ 

ေြပာင်ဵ ဝင် 
ဦဵေရ 

ေြပာင်ဵ ထကွ် 
ဦဵေရ 

လက်ရိှ 
လူဦဵေရ 

၁ ရှာဵေတာ ၇၂၀၁ ၁၆၈ ၄၀ ၇၉ ၁၉ ၇၃၈၉ 

မမို့နယ်ချုပ် ၇၂၀၁ ၁၆၈ ၄၀ ၇၉ ၁၉ ၇၃၈၉ 
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ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ  
၁၇။ ရှာဵေောမမို့နယ်တွင် ေနထိငုက်ကသမူျာဵ၏ ကိုဵကွယ်သညဴ် ဘာသာအလိကု် လူဦဵေရမှာ 
ေအာက်ပါ အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ် မမို့နယ် 
ဗုေ္ဓ 

ဘာသာ 
ခရစ်ယာန် 
ဘာသာ 

ဟိန္ဒူ 
ဘာသာ 

အစ္စလာမ် 
ဘာသာ 

နေ် အြခာဵ ေပါင်ဵ  

၁ ရှာဵေတာ ၅၉၉၂ ၁၃၉၇ - - - - ၇၃၈၉ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၅၉၉၂ ၁၃၉၇ - - - - ၇၃၈၉ 

 

နုိင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵေနထိုင်မှု  

၁၈။ ရှာဵေတာမမို့နယ်အတွင်ဵ နိုငင်ြဳြောဵသာဵမျာဵ ေနထိငု်မှုမရှိပါေကကာင်ဵ ေငြ်ပအပပ်ါသည်။ 

 

အခန်ဵ(၅) 

အပု်ချုပ်ေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

အပု်ချုပ်ေရဵနယ်ေြမဖဲွ့စည်ဵမှု 

၁၉။ ရှာဵေောမမို့နယ်၏ အပု်ြေျုပ်ေရဵနယ်ေြမဖွဲ့စည်ဵမှုမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် မမို့ ရပက်ွက် ေကျဵရွောအပု်စု ေကျဵရွော 

၁ ၁ ၁ ၄ ၃ ၂၀ 

မမို့နယ်ြေျုပ် ၁ ၄ ၃ ၂၀ 

ေရွေဵေကာက်ပွဆဲိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

၂၀။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပအပ် ပါ 

သည်- 

 (က) မမို့နယ်ေရွေဵေကာက်ပွေဲကာမ်ရငှအ်ဖဲွ့ခွဲ/အဖဲွ့ဝင်စာရင်ဵ 

စဉ် အမည် အလုပ်အကိုင် ောဝန် 

၁ ဦဵကူဵရယ် အမျာဵယုဳကကည်ေလဵစာဵြေဳရေသာပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဌ 

၂ ဦဵေမာင်ေငွ ။ အဖဲွ့ဝင် 

၃ ဦဵသန်ဵစိုဵ ။ အဖဲွ့ဝင် 

၄ ဦဵေရှဵရယ် ။ အဖဲွ့ဝင် 

၅ ဦဵစိုဵလှိုင် ။ အဖဲွ့ဝင် 

၆ ေဒါ်ယဉ်ေထွဵငယ် ။ အဖဲွ့ဝင် 

၇ ဦဵသက်ပိငုစ်ိုဵ ဦဵစီဵအရာရိှ၊မမို ့နယ်ေထွ/အပု် အဖဲွ့ဝင် 
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၈ ေဒါ်တင်မိုဵသူ ဦဵစီဵအရာရိှ၊ စာရင်ဵ စစ် အဖဲွ့ဝင် 

၉ ဦဵမျ ို ဵြမငဴ်ေအာင် မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊ စိုက်ပျ ို ဵေရဵ အဖဲွ့ဝင် 

၁၀ ဦဵလှြမငဴ် မမို့နယ်ပညာေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

၁၁ ဦဵညီညီစိုဵ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊ လဝက အဖဲွ့ဝင် 

၁၂ ဦဵနီထွန်ဵ အမှုေဆာင်အရာရိှ၊ စည်/ပင် အဖဲွ့ဝင် 

၁၃ ဦဵထွန်ဵေအာင် မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊ ြပန်/ဆက် အဖဲွ့ဝင် 

၁၄ ဦဵေကျာ်စွာထက် မမို့နယ်ဥပေဒအရာရိှ အဖဲွ့ဝင် 

၁၅ Drေနေအာင်ဝင်ဵ မမို့နယ်ကသုေရဵနှငဴ်ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵ 
ဌာနမှူဵ၊ မမို့နယ်ကသုေရဵနှငဴ်ြပည်သူ့ကျန်ဵမာ 
ေရဵဦဵစီဵဌာန 

အဖဲွ့ဝင် 

၁၆ ဦဵဆန်ဵဝင်ဵ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ြေွဲ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

 

(ြေ) ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴရှသူိဦဵေရ 
ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ၂၀၁၉ ြေုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာ လထိ ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ြေွင်ဴ 

ရိှသူဦဵေရမာှ ကျာဵ(၁၉၅၉)ဦဵ၊ မ(၂၁၂၇) ဦဵ၊ စုစုေပါင်ဵ(၄၀၈၆) ဦဵ ရိှပါသည်။ 
 

(ဂ ) နုိင်ငဳေရဵပါေီမျာဵ 

စဉ် ပါေီ ဥက္ကဌ အေွင်ဵေရဵမှူ ဵ 
အမှုေဆာင် 

ဦဵေရ 
ပါေီ 
ဝင ်

ဦဵေရ 

၁ အမျ ို ဵသာဵဒီမိကုေရစီအဖွဲ့ြေျုပ်ပါတီ ဦဵစူဵရယ် ဦဵငါဵရယ် ၁၅ - 

၂ ြပည်ေထာင်စုကကဳဴြေိုင်ေရဵနှင်ဴ 
ဖွဳ့မဖိုဵေရဵပါတီ 

ဦဵေပါလူ ေဒါ်အန်လင်ဵ 
နာမေလဵ 

၉ - 

၃ ကယာဵြပည်နယ ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ေဒါ်လှ 
ကကည် 

ဦဵလွီဵ ဇီ(ြေ) 
ေနာေနာ် 

၆ - 

၄ မမို့နယ်ညီညွှတ်ေသာဒီမိုကရက်တစ် 
ပါတီ 

ဦဵကေလာ 
ရယ် 

ဦဵဦဵရယ် ၁၀ - 

 
(ဃ) ေရွေဵချယ်ခဳရေသာ လွှေ်ေော်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ  

စဉ် လွှေ်ေော်ကိုယ်စာဵလှယ်အမည် ပါေီ/ေသီဵပဂု္ဂလအမည် လွှေ်ေော်အမည် 

၁ ေဒါ်ဝငဴ်ဝါထွန်ဵ အမျ ို ဵသာဵဒီမိကုေရစီ 
အဖဲွ့ြေျုပ် 

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် 

၂ ဦဵေအာင်ေကျာ်စိုဵ ။ အမျ ို ဵသာဵလွှတ်ေတာ် 

၃ ဦဵတီရယ် ။ ြပည်နယလ်ွှတ်ေတာ် 
မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) 

၄ ဦဵလှေထွဵ  ။ ြပည်နယလ်ွှတ်ေတာ် 
မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) 
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အခန်ဵ(၆) 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက် 

 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာခခုဳငဳုသဳုဵသပ်ချက် 

၂၁။ ရှာဵေတာမမို့နယ်သည် ကယာဵြပည်နယအ်တွင်ဵ တည်ရိှမပီဵ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှု  

ေနှဵေကွဵေသာ မမို့နယ်တစ်ြေုြဖစ်ပါသည်။ မမို့နယ်အတွင်ဵရှ ိေဒသြေဳြပည်သူလထူုသည် စိုက်ပျ ို ဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵကိုအဓကိလုပ်ကိုင် ေဆာငရ်ွေက်ကကပါသည်။ ရှာဵေတာမမို့နယ်သည် ကုန်ဵလမ်ဵ ဆက်သွယ် 

ေရဵကို အဓကိထာဵအသဳုဵြပုမပီဵ လမ်ဵ ပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵအသင်ဴအတင်ဴေကာင်ဵမွန်ေသာ မမို့နယ်ြဖစ်  

ပါသည်။မမို့နယ်၏ အဓကိထွက်ကနု်မှာ နှမ်ဵြဖစ်မပီဵလွို ငေ်ကာ်မမို့သ့ုိ တငပ်ိုေ့ရာင်ဵြေျပါသည်။ 

 

ေြမအသဳုဵချမှု 

၂၂။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ေြမအမျ ို ဵအစာဵအလုိက် အသဳုဵြေျထာဵ သညဴ်ဧကအာဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  
ေဖာ်ြပအပ် ပါသည်- 

စဉ် ေြမအမျ ို ဵအစာဵ ဧရိယာ(ဧက) 

၁ လက်ရိှဧရယိာ  

 (က)အသာဵေငစ်ိုက်ပျ ို ဵေြမဧရိယာေပါင်ဵ  ၆၆၇၇ 

       -  လယ်ေြမ ၈၈၀ 

       -  ယာေြမ ၂၈၂၀ 

       - ဥယျာဉ်ေြမ ၁၉ 

       -   ေတာငယ်ာေြမ ၂၉၅၈ 

 (ခ)  လှပ်ထာဵေြမဧရိယာေပါင်ဵ  ၁၂၅၆ 

       -  လယ်ေြမ ၄၀ 

       -  ယာေြမ ၁၂၁၆ 

၂ ကကိုဵဝိုင်ဵကကိုဵြပင်ကာကွယ်ေတာ ၂၇၇၇၆၀ 

၃ ေတာရိုင်ဵ  ၁၀၁၀၃၆ 

၄ ေြမရိုင်ဵ ၂၆၂၅၉ 

၅ စိုက်ပျ ို ဵြြေင်ဵမြပုနိုငေ်သာေြမ ၁၁၆၂၈၃ 

 -လမ်ဵ ေြမ ၁၁၀၀ 

 -ကန်ဆည်ေြမာင်ဵတာတမဳ ၁၂၀ 

 -ြမစ်ေြေျာင်ဵနှင်ဴေြမေအာက်ေြမ ၄၅၀၀ 

 -အင်ဵအိုင်ေြမ ၂၅ 

 -မမို့ေြမ ၁၇၅ 
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 -ရွောေြမ ၄၄၃၅ 

 -သာသနာသုဿန်ေြမ ၁၁၄၀ 

 -ကျန်အြခာဵေြမ ၁၀၉၃၉၈ 

 စုစုေပါင်ဵ  ၅၃၃၈၈၁ 

 
 

ဆည်ေြမာင်ဵ ောေမဳမျာဵနှငဴ် ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ  

၂၃။ ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှ ဆည်ေြမာင်ဵ တာတမဳမျာဵနှငဴ် ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာကို ေအာကပ်ါ  

အတိုင်ဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) ကိုယဴ်အာဵကိုယ်ကိုဵဆည်မျာဵ 

စဉ် ဆည်အမည် 
ဆည် 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ေရဝင်ဆဳဴမှု (ကုဗေပ) 

အကျ ိုဵြပု 

ဧက 

၁ ေချာင်ဵအေရှ့ဆည် ကွန်ကရစ် - ၅၇.၆၈ 

၂ RC ဆည် သစ်ခက်ဆည် - ၄.၀၀ 

၃ ဦဵပလဲရယ်ဆည် သစ်ခက်ဆည် - ၁.၈၀ 

၄ ဦဵေါဵရယ်(၄ဦဵ)ဆည် သစ်ခက်ဆည် - ၉.၀၀ 

၅ ဦဵနုိအာဆည် သစ်ခက်ဆည် - ၁၆.၅၀ 

၆ နာဵအွမ်ဆည် သစ်ခက်ဆည် - ၁၃.၀၀ 

၇ ေငလ်ွယ်ဆည် သစ်ခက်ဆည် - ၈.၀၀ 

၈ ပန်လိဆုည် သစ်ခက်ဆည် - ၁၉.၀၀ 

 မမို့နယ်ချုပ်   ၁၂၉.၀၀ 

 

(ြေ) ြမစ်ေရေငစ်ီမဳကိန်ဵမျာဵ 

မရှိပါ။ 

 

(ဂ) ောေမဳမျာဵ/ေရထနိ်ဵေဳခါဵ 

မရှိပါ။ 
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စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

၂၄။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာငရ်ွေက်နိုင်မှုအေြြေအေနမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) အဓကိသီဵနဳှ(၁၀)မျ ို ဵ စိုက်ပျ ို ဵထေု်လပု်မှု 

စဉ် သီဵနဳှအမည် 

၂၀၁၈-

၂၀၁၉ခုနစှ်  

လျာထာဵဧက 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

 စိုက် ရိေ် နှုန်ဵ 
အထွက် 

(ေင်ဵ ) 

၁ စပါဵ 

ေပါင်ဵ  

မိုဵ  ၂၆၀၄ ၂၆၀၀ - - - 

ေနွ - ၅၇ ၅၇.၀၀ ၈၄.၀၁ ၄၇၈၈ 

၂ ေြမပဲ မိုဵ  ၂၂၃ ၂၂၄ ၁၆၅ ၄၁.၀၀ ၆၇၆၅ 

ေဆာင်ဵ  - - - - - 

၃ နှမ်ဵ မိုဵ  ၂၈၈၅ ၂၈၈၅ ၂၁၅၀ ၇.၅၀ ၁၆၁၂၅ 

ေဆာင်ဵ  - - - - - 

၄ ေနကကာ ေဆာင်ဵ  - - - - - 

၅ မတ်ပဲ - - - - - - 

၆ ပဲတီစိမ်ဵ မိုဵ  - - - - - 

ေဆာင်ဵ  - - - - - 

၇ ပဲစင်ဵ ငုဳ မိုဵ  ၁၂၅ ၁၂၅ - - - 

၈ ဝါ - - - - - - 

၉ ကက ဳ - - - - - - 

၁၀ အေစဴထုတ် 

ေြပာင်ဵ 

- ၃၀၀ ၃၆၀ - - - 
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(ြေ) နှစ်ရှည်သီဵနဳှစိုက်ပျ ို ဵမှုအ ေြခအေန 

စဉ် သီဵနဳှအမည် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနစှ် 

စိုက်(ဧက) ရိေ်(ဧက) 
  အထွက်နှုန်ဵ 

(ပိဿာ) 
အထွက်ေပါင်ဵ  

(ပိဿာ) 

၁ သရက် - - - - 

၂ ေရှာကြ်ေျဉ်နှင်ဴသဳပုရာ - - - - 

၃ ကျွဲေကာနှငဴ် ေရှာက်ြေျ ို  - - - - 

၄ ကသဇာ - - - - 

၅ ေကာ်ဖီ - - - - 

၆ ကွမ်ဵရွေက် ၁၃ ၇ ၂၆၂၇.၀၀ ၂၁၀၁၆ 

၇ ငကှ်ေပျာ ၃၅ ၁၅ ၅၉.၅ ၈၉၂၅ 

၈ အနု်ဵ ၂၀ ၂၀ ၂၆၇၂.၀၀ ၅၃၄၄၀ 

၉ ကွမ်ဵသီဵ ၁၃ - - - 

၁၀ သစ်သီဵ ေပါင်ဵပင် ၅၀ ၃၀ - - 

 မမို့နယ်ချုပ် ၁၃၁ ၇၂ ၅၃၅၈.၅ ၈၃၃၈၁ 

 

 (ဂ) အြခာဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနဳှမျာဵ စိုက်ပျ ို ဵထေု်လပု်မှု 

   မရိှပါ။  

 

(ဃ) လယ်ယာသဳုဵစက်ကိရယိာ သဳုဵစွဲမှုအေြခအေန 

စဉ် 

အစိုဵရ ပုဂ္ဂလကိ 

လယ် 

ထွန် 

စက် 

လက် 

ေွန်ဵ 

ထွန ်

စက် 

မျ ို ဵ 

ေစဴ 

ချ 

စက် 

Co
m

bi
ne

  
H

av
es

te
r ရိေ် 

သိမ်ဵ 

စက် 

ေချွေ 

ေလှ ့

စက် 

ေရ 

စုပ် 

စက် 

လယ် 

ထွန် 

စက် 

လက် 

ေွန်ဵ 

ထွန် 

စက် 

မျ ို ဵ 

ေစဴ 

ချ 

စက် 

Co
m

bi
ne

  
H

av
es

te
r ရိေ် 

သိမ်ဵ 

စက် 

ေချွေ 

ေလှ ့

စက် 

ေရ 

စုပ် 

စက် 

(၁) - - - - - - - ၁ ၉၆ - - - ၁ ၂ 
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(င) လယ်ယာသဳုဵထယ်၊ ထွန်နှငဴ် ကျွေဲ၊ နွာဵေကာငေ်ရ 

စဉ် ထယ် အေရအေွက် ထွန် အေရအေွက် ကျွေ ဲေကာင်ေရ နွာဵ ေကာင်ေရ 

(၁) ၂၈၄ ၂၈၀ ၃၈၇၀ ၃၉၁၅ 

  

(စ) ေေသေွင်ဵ ဆန်ဖူလုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ                                                           ေရေွက်ပုဳ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

အမှန် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

လျာထာဵ 
မှေ်ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၇၂၀၁ ၇၃၈၉  

၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု -    

 -ေကျဵလက်ေန တင်ဵ  ၈၃၃၂၅ ၈၅၆၅၀  

 -မမို့ေန တင်ဵ  ၁၉၇၅၂ ၂၀၁၄၈  

၃ ဝမ်ဵစာလိုအပ်ြေျက် တင်ဵ  ၁၂၇၃၇၉ ၁၃၀၆၆၃  

၄ စပါဵစိုက်ဧကေပါင်ဵ ဧက ၂၆၀၄ ၂၆၅၇  

 -အထွက်နှုန်ဵ တင်ဵ  ၄၆.၆၃ ၄၇.၅၀  

 -အထွက်တင်ဵ တင်ဵ  ၁၂၁၄၂၄ ၁၂၆၂၀၈  

၅ လာမညဴ်နှစ်စပါဵစိုက်ဧက ဧက ၂၆၀၀ ၂၆၀၅  

၆ ြေျန်လပှ်ရမညဴ်တင်ဵ တင်ဵ  ၂၄၃၀၂ ၂၄၈၆၅  

၇ အသဳုဵြပုတင်ဵ  တင်ဵ  ၁၀၃၀၇၇ ၁၀၇၉၈  

၈ ပိုလျှမဳှု တင်ဵ  (-)၅၉၅၅        (-)၄၄၅၅  

၉ ဝမ်ဵစာကျန်ရိှမှု တင်ဵ  ၁၈၃၄၇ ၂၀၄၁၀  

၁၀ ဖူလဳုမှု ရာြေိုငန်ှုန်ဵ ၉၅.၃၂ ၉၆.၅၉  
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(ဆ) ေေသေွင်ဵဆီဖလူုမဳှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ ေရေွက်ပုဳ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

အမှန် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

လျာထာဵ 
မှေ်ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၇၂၀၁ ၇၃၈၉  

၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု  ပိဿာ ၆ ၆  

၃ ဆီလိအုပ်ြေျက် တန် ၆၉.၄၃ ၇၁.၂၅  

 ဆီထွကရိှ်မှု တင်ဵ  ၃၃၆၇၇ ၃၆၉၄၇  

၃ အေလအလွငဴ်နှငဴ်အြြောဵ တင်ဵ  ၁၁၈၇၃ ၁၃၀၁၈  

၄ ြေျန်လပှ်ရမညဴ်တင်ဵ ဧက ၂၈၁၁ ၃၁၅၂  

 အသဳုဵြပုမှု မက်/တန် ၂၃.၉၇ ၂၆.၄၀  

 လိအုပ်မှု မက်/တန် ၉၄.၅၃ ၉၈.၇၉  

၅ ဖူလဳုမှု ရာြေိုငန်ှုန်ဵ ၂၇၇.၉၀ ၂၀၈.၆၇  

 

 

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၂၅။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ေမွဵြမူေရဵလုပင်န်ဵ ေဆာငရ်ွေက်နိုင်မှုအေြြေအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ေမွဵြမူေရဵဇုန်မျာဵ    

   မရိှပါ။     

(ြေ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ (ေကာင်ေရ) 

စဉ် ခုနစှ် ကျွေ ဲ နွာဵ ၀က ် ကကက် ဘ ဲ
သုိဵ/ 
ဆိေ် 

ငုဳဵ 

၁ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၄၂၁၀ ၅၁၀၆ ၁၉၄၄၀ ၁၂၉၉၄၄ ၄၉၈ ၂၄ - 

၂ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၅၂၃၄ ၄၃၁၇ ၂၀၄၅၄ ၁၃၈၆၃၈ ၅၄၀ ၂၅ - 

၃ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၅၅၁၅ ၄၅၆၂ ၂၁၆၈၀ ၁၉၇၀၀၇ ၆၀၂ ၂၆ - 

၄ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၅၆၅၇ ၄၆၈၀ ၂၃၉၂၆ ၁၆၇၄၀၆ ၆၈၆ ၂၈ - 

၅ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၅၇၆၁ ၄၇၇၁ ၂၄၇၉၄ ၁၇၄၆၁၃ ၇၂၃ ၂၉ - 

 

(ဂ) မမို့နယ်အသာဵထေု်လပု်မှု (ပိဿာ) 

   မရိှပါ။ 
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(ဃ) မမို့နယ်ကကက်/ ဘဲ/ ငုဳဵဥ ထုေ်လုပ်မှု (လဳုဵ) 

မရိှပါ။ 

(င)  မမို့နယ်န့ုိထွက်ပစ္စည်ဵထုေ်လုပ်မှု  

မရိှပါ။ 

( စ) မမို့နယ်ငါဵ၊ ပုစွန်ေမွဵြမူမှု အေြခအေန 

မရိှပါ။ 

 (ဆ)  ေရချ ိုေရငန်ငါဵဖမ်ဵ လပု်ငန်ဵမှအသာဵထေု်မှု(ေန်) 

မရိှပါ။ 

စက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵ 

၂၆။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵ ေဆာငရ်ွေက်နိုင်မှုအေြြေအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါ သည်- 

(က)  စက်မှုဇုန်မျာဵ 

မရိှပါ။ 

(ြေ)  မမို့နယ်ရိှစက်ရုဳမျာဵ 

မရိှပါ။ 

(ဂ) မမို့နယ်ရိှအလုပ်ရုဳမျာဵ  

မရိှပါ။ 

(ဃ)  အမိ်ေွင်ဵစက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

မရိှပါ။ 

သစ်ေောလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအေြခအေန 

၂၇။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ သစ်ေတာလပု်ငန်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ အြေျက် အလက်မျာဵမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

(က) သစ်ေောမျာဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ ဧရိယာ(ဧက) ေပါက်သညဴ်အပငမ်ျာဵ 

၁ ကကိုဵဝိုင်ဵ - - 

၂ ကကိုဵြပင် ၂၇၇၇၆၀ ကျွန်ဵ၊ ပိေတာက်၊ လက်ပဳ ၊ သစ်ယာ၊ 

အင်ကကင်ဵ  
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 (ြေ) စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေောစိုက်ခင်ဵ 

မရိှပါ။ 

 (ဂ) သစ်ထုေ်လုပမ်ှု 

မရိှပါ။ 

(ဃ) သစ်ေောထွကပ်စ္စည်ဵမျာဵ 

မရိှပါ။ 

 

ေွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵထုေ်လုပ်မှုလပု်ငန်ဵ  

၂၈။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ တွင်ဵထွကပ်စ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှုလပု်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာအြေျက်အလက် 

မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ဓါတ်သေ္တုေူဵေဖာ်ထေု်လပု်မှု 

မရိှပါ။ 

(ြေ) ေကျာက်မျက်ေူဵေဖာ်ထေု်လပု်မှု 

မရိှပါ။ 

 

စွမ်ဵအင်နှငဴ်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ  

၂၉။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ စွမ်ဵအင် /လျှပ်စစ်ကဏ္ဍနှင်ဴပတ်သက်ေသာ အြေျက် အလက်မျာဵမှာ 

ေအာက်ပါ အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

  

(က) ဓာေ်ဆီ/ေီဇယ်အေရာင်ဵ ဆိုင်မျာဵ 

  မရိှပါ။ 

  

(ြေ) သဘာ၀ဓာေ်ေငွ့ အေရာင်ဵ ဆိုင်မျာဵ  

  မရိှပါ။ 

ပိုေ့ဆာင်ေရဵနှငဴ် လမ်ဵ ပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

၃၀။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ပိုေ့ဆာငေ်ရဵနှငဴ် လမ်ဵ ပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ 

အြေျက ်အလက်မျာဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

(က) ေလေကကာင်ဵ လမ်ဵ  

  မရိှပါ။   

( ြေ ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ 

  မရိှပါ။ 
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(ဂ) ရထာဵလမ်ဵနှငဴ် ဘူောရုဳမျာဵ 

  မရိှပါ။ 

(ဃ) ကာဵဂိေ်မျာဵ  

စဉ် ကာဵဂိေ်အမည် ေြပဵဆွဲသညဴ်ခရီဵ 

စဉ် 

ေြပဵဆွဲသညဴ်ယာဉ် 

အမျ ို ဵအစာဵ 

ေြပဵဆွဲသညဴ်ယာဉ် 

စီဵေရ 

၁ မငိမ်ဵြေျမ်ဵေမာ် 

ေတာ်ယာဉ်လိုင်ဵ 

လွို ငေ်ကာ်- 

ရှာဵေတာ 

ယာဉ်ငယ် ၁၈ စီဵ 

 

လမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၁။ လမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ကာဵလမ်ဵ မျာဵ 

စဉ် ကာဵလမ်ဵ အမည် 
မမို့နယ်အေွင်ဵ အရှည် 

မိုင်/ဖာလု ဳမ ှ ထိ 

၁ လွို ငေ်ကာ်-ပွန်ေြေျာင်ဵ-ရှာဵေတာ-

တာတေမာဴလမ်ဵ  

31 Km 75.7 Km 44.7 Km 

 

(ြေ) မမို့နယ်ချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

စဉ် လမ်ဵ အမည် 
အရှည်  

မိုင်/ဖာလုဳ 

အမျ ို ဵအစာဵ မှေ် 
ချက် ကေ္တရာ ကွန်ကရစ် အမာခဳ 

၁ လွို ငေ်ကာ်-ပွန်ေြေျာင်ဵ -ရှာဵေတာ-
တာတေမာဴလမ်ဵ  

44.7 Km
  

44.7 Km - -  

 

(ဂ) ေဳောဵမျာဵ 

  (၁)   ေပ(၁၈၀)အထက်ေဳောဵမျာဵ 

မရိှပါ။ 
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(၂)   ေပ(၁၈၀)ေအာက်ေဳောဵမျာဵ 

စဉ် 

ေပ(၅၀)မှ 

(၁၈၀)ရိှ 
ေဳောဵ 
အမည် 

အရှည် 
(ေပ) 

အမျ ို ဵအစာဵ 

ေည်ေဆာ

က် 
သညဴ်ခုနှစ် 

သွာဵလာနုိင် 

သညဴ်ယာဉ် 
(ကာဵ/ရထာဵ

)  

ေပ(၅၀) 
ေအာက် 

ေဳောဵ 
အေရအေွ

က် 

၁ ၂/၂၀ ၃၀ သဳကူ 
ကွန်ကရစ် 

၂၀၁၃ ကာဵ ၁ 

၂ ၁/၂၁ ၁၅ ။ ၂၀၁၃ ကာဵ ၁ 

၃ ၁/၂၂ ၄၀ ။ ၂၀၁၄ ကာဵ ၁ 

၄ ၁/၂၅ ၆၀ ။ ၂၀၁၄ ကာဵ - 

၅ ၁/၂၈ ၁၀ ။ ၂၀၁၄ ကာဵ ၁ 

၆ ၁/၂၉ ၁၀ ။ ၂၀၁၄ ကာဵ ၁ 

၇ ၁/၃၆ ၁၅ ။ ၂၀၁၄ ကာဵ ၁ 

၈ ၂/၃၆ ၁၅ ။ ၂၀၁၃ ကာဵ ၁ 

၉ ၁/၄၁ ၃၉ ။ ၂၀၁၀ ကာဵ ၁ 

၁၀ ၁၅/၁-၄၅/၂ ၂၀ ။ ၂၀၁၇ ကာဵ ၁ 

၁၁ ၄၄/၃-၄၄/၄ ၁၀ ။ ၂၀၁၇ ကာဵ ၁ 

၁၂ ၄၅/၃-၄၅/၄ ၁၀ ။ ၂၀၁၇ ကာဵ ၁ 

၁၃ ၄၂/၄-၄၂၅ ၁၀ ။ ၂၀၁၇ ကာဵ ၁ 

၁၄ - ၇၀ ။ ၂၀၁၈ ကာဵ - 

၁၅ - ၂၀ ။ ၂၀၁၉ ကာဵ ၄ 

 မမို့နယ်ချုပ်     ၁၆ 

 (ဃ)  လမ်ဵ ေဳောဵသဳုဵစက်ကိရယိာမျာဵ 

မရိှပါ။ 

 ( င )  လမ်ဵ / ေဳောဵအသဳုဵြပုခေကာကခ်ဳသညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

မရိှပါ။ 

ဟိုေယ်နှငဴ် ခရီဵသွာဵလပု်ငန်ဵ 

၃၂။ ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှ ဟိုတယ်နှင်ဴြေရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ အြေျက်အလက်မျာဵမှာ  

ေအာက်ပါ အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ဟိုေယ်၊ မိုေယ်၊ အင်ဵ ၊ ေည်ဵခိုခန်ဵ 

 (၁) ဟိုေယ်  

မရိှပါ။ 
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(၂) မိုေယ၊် အင်ဵ၊ ေည်ဵခိုခန်ဵ 

မရိှပါ။ 

(ြေ) ကမ်ဵေြခနှငဴ် အပန်ဵေြဖေနရာမျာဵ 

မရိှပါ။ 

သမဝါယမအသင်ဵ မျာဵ 

၃၃။ ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှ သမဝါယမအသင်ဵ မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် သမဝါယမအသင်ဵ ေပါင်ဵ  သမဝါယမအသင်ဵ စုေပါင်ဵ  မှေ်ချက် 

၁ ၈ ၁  

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ 

၃၄။ ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြြေြေဳအေဆာက်အဦမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါသည်- 

(က)  ကုမ္ပဏီ၊ကုန်စညေ်ိုင်၊ ပွဲရုဳ၊ ေဈဵနှငဴ်ကုန်ေိုက်မျာဵ 

  (၁) ကုမ္ပဏီမျာဵ 

မရိှပါ။  

  (၂) ကုန်စည်ေုိင်မျာဵ  

မရိှပါ။  

  (၃) ပွဲရုဳ 

မရိှပါ။  

  (၄) ေဈဵမျာဵ 

မရိှပါ။   

  (၅) ကုန်ေိုက်မျာဵ 

မရိှပါ။  

 (ြေ) ဘဏ်မျာဵ 

မရိှပါ။  
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(ဂ) စေိုဵဆိငုနှ်ငဴ် အရေးာင်ဵ ဆိုင်မျာဵ 

စဉ် အမျ ို ဵအမည် အေရအေွက် 

၁ ကုန်စုဳဆိုင် ၃၀ 

၂ ဆန်စက် ၂ 

၃ ကုန်ေြြောက် ၁ 

၄ ကုန်မာ ၄ 

၅ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ  ၁ 

၆ စာဵေသာက်ဆိငု် ၁၀ 

၇ ဘိလိယက်ြေုဳ ၃ 

၈ ဆိုင်ကယ်ြပင်ဆိုင် ၂ 

၉ အေု်လပု်ငန်ဵ ၁ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၅၄ 

စညပ်င်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၅။  ရှာဵေတာမမို့နယ်တွင် စညပ်င်သာယာေရဵလုပင်န်ဵမျာဵေဆာငရ်ွေက်မှုကို ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ 

တငြ်ပအပပ်ါ သည်- 

 (က) ေဈဵလုပင်န်ဵ 

  မရိှပါ။ 

 (ြေ) ေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
စက်ရု ဳ

အမည် 
ေည်ေနရာ အမျ ို ဵ အစာဵ 

ေစ်ရက် 

ထုေ်လုပ်မှု 

(ဂါလဳ) 

ြဖန့်ြဖူဵ 

နုိင်မှု 

(အမိ်ေြခ) 

၁ ရှာဵေတာ - ပွိုင်ဴကုန်ဵ 

ေအာက်ေြြေ 

ေရပိုက်သွယ်တန်ဵ 

ြြေင်ဵ  

၉၇၈၀ ၈၁ 

 

 (ဂ) သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ   

စဉ် မမို့နယ် 

သန့်ရှင်ဵေရဵသဳုဵစက်ကိရယိာမျာဵ(စီဵ) 

လုပ်သာဵဦဵေရ သန့်ရှင်ဵ 

ေရဵယာဉ် 
မိလ္လာယာဉ် ဖုန်စုပ်စက် ေရစုပ်စက် 

၁ ရှာဵေတာ ၁ - - - ၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ - - - ၁ 
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(ဃ) လမ်ဵ ေဳောဵလပု်ငန်ဵ 

  (၁) လမ်ဵ လပု်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 

လမ်ဵ  

ေပါင်ဵ  

(လမ်ဵ ) 

စုစုေပါင်ဵ လမ်ဵ  

အရှည်(မိုင်) 

ကေ္တရာ 

လမ်ဵ ေပါင်ဵ  

ေကျာက်ခင်ဵ 

လမ်ဵ ေပါင်ဵ  

ေြမသာဵ 

လမ်ဵ ေပါင်ဵ  

လမ်ဵ  မိုင် လမ်ဵ  မိုင် လမ်ဵ  မိုင် 

၁ ရှာဵေတာ ၂၅ ၃.၅၉ ၁၇ ၂.၉၂ ၁၀ ၀.၆၆ - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၅ ၃.၅၉ ၁၇ ၂.၉၂ ၁၀ ၀.၆၆ - - 

   

(၂) ေဳောဵလပု်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ ်
တဳတာဵစင်ဵေပါင်ဵ 

သဳ ကွန်ကရစ် Box Culvert သစ်သာဵ ေပါင်ဵ  

၁ ရှာဵေတာ - ၁၇ ၃၃ ၄ ၅၄ 

   

ပုဳနိှပလ်ုပ်ငန်ဵနှငဴ် မီေယီာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၆။ ရှာဵေတာမမို့နယ်တွင ်ပုဳနှိပ်တိုက်နှင်ဴမီဒီယာလပု်ငန်ဵမျာဵ ေဆာငရ်ွေက်မှုမရိှပါေကကာင်ဵ  တငြ်ပ  

အပ်ပါသည်။ 

 

ြပည်ေွင်ဵအသာဵေငထ်ုေ်လုပ်မှုနှငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုေန်ဖိုဵ  
၃၇။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏   ြပည်တွင်ဵအသာဵတင်ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုတန်ဖိုဵ ကို  ေအာက်ပါ 
အတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ ) 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
အသာဵေင ်
ထုေ်လုပ်မှု 

ေန်ဖိုဵ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
ရည်မှန်ဵချက် 

ေန်ဖိုဵ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနစှ်  
ဇူလိငုလ်အထိဆေးာငရ်ွေက်နုိင်မှု 

ေန်ဖိုဵ 
အေကာင် 
အထည် 
ေဖာ်နုိင်မှု 

ေိုဵေက်မှု 
% 

၁ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုဵ  ၄၈၉၇.၆ ၇၀၄၇.၂ ၅၁၃၀.၁ ၇၂.၈ ၄.၇ 

၂ ဝန်ေဆာင်မှု ၁၁၅၆.၀ ၁၃၄၅.၅ ၁၁၈၉.၄ ၈၈.၄ ၂.၉ 

၃ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုဵ  ၂၂၀၁.၂ ၂၆၀၂.၂ ၂၅၂၄.၃ ၉၇.၀ ၁၄.၇ 

၄ အသာဵတငထ်ုတ် 
လုပ်မှုနှငဴ်ဝန်ေဆာင် 
မှုတန်ဖိုဵ  

၈၂၅၄.၈ ၁၀၉၉၄.၉ ၈၈၄၃.၈ ၈၀.၄ ၇.၁ 
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ေစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ  

၃၈။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ တစ်ဦဵြေျင်ဵဝင်ေငကွို ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

၁ ၁၅၄၂၄၀၀ ၁၅၀၅၃၈၆ ၁၆၃၂၇၀၀ 

 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ လပု်ငန်ဵအလုိက် အလုပ်လုပ်သူဦဵေရ 

၃၉။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵ အလုိက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဦဵေရမှာ 

ေအာက်ပါ အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
အစိုဵရ 

၀န်ထမ်ဵ 

ဝန်ေဆာင် 

မှု 

စိုက်ပျ ို ဵ 

ေရဵ 

ေမွဵြမူ 

ေရဵ 

အရေးာင်ဵ  

အ၀ယ် 

စက်မှု 

လက်မှု 
ကျပန်ဵ အြခာဵ 

စုစု 

ေပါင်ဵ  

၁ ၄၉၄ ၂၅ ၉၀၁ ၄၀ ၆၀ ၁၀ ၄၅၀ ၂၂၆၅ ၄၂၄၅ 

 

အလုပ်လုပ်နုိင်သူဦဵေရနှငဴ် အလုပ်လက်မဲဦဴဵေရ 

၄၀။ ရှာဵေတာမမို့နယ်တွငရိှ်သောာ အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦဵေရနှင်ဴ အလုပ်လက်မဴဲနှုန်ဵကို 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဖာ်ြပ အပ်ပါသည်- 

စဉ် 
အလုပ် 

လုပ်နုိင်သူဦဵေရ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိ 

လုပ်သာဵဦဵေရ 

အလုပ်လက်မဲ ဴ

ဦဵေရ 
အလုပ်လက်မဲ ဴရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ၄၂၆၀ ၄၂၄၅ ၁၅ ၀.၃၅ 

 

အခန်ဵ(၇) 

လူမှုေရဵဆိငုရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 

ပညာေရဵကဏ္ဍ 

၄၁။ ရှာဵေတာမမို့နယ်တွငရိှ်ေသာ ပညာေရဵဆိုငရ်ာအြေျက်အလက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ် 
ပါသည်- 
 (က) အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ  
   မရိှပါ။  

(ြေ) အေြခခဳပညာ 

  (၁) အထကေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် ေကျာင်ဵ အမည် ေည်ေနရာ 
အကျယ် 
အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ ဆရာမ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ သာဵ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 
ေကျာင်ဵ သာဵ 

အချ ို ဵ 

၁ အထက 
ရှာဵေော 

ေစျဵပိုင်ဵရပက်ွက် ၄.၉၀ ၂၄ ၆၁၉ ၁: ၂၅ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၄.၉၀ ၂၄ ၆၁၉ ၁: ၂၅ 
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(၂) အ.ထ.က ေကျာင်ဵ ခွဲမျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ  
အမည် 

ေည်ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ သာဵ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 

ေကျာင်ဵ သာဵ 
အချ ို ဵ 

၁ အ.ထ.က (ြေွဲ) 
သီရီဵဒါဵ 

သရီဵဒါဵ ေကျဵရွော ၃.၂၇ ၁၆ ၂၀၅ ၁: ၁၂ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၃.၂၇ ၁၆ ၂၀၅ ၁: ၁၂ 

 
(၃) အလက ေကျာင်ဵ မျာဵ 
  

စဉ် 
ေကျာင်ဵ  
အမည် 

ေည်ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ သာဵ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 

ေကျာင်ဵ သာဵ 
အချ ို ဵ 

၁ ေဒါတေနာ ေဒါတေနာ ၁.၅၁ ၁၁ ၉၉ ၁: ၉ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁.၅၁ ၁၁ ၉၉ ၁: ၉ 

 
(၄) အလက ေကျာင်ဵ ခွဲမျာဵ 

စဉ် ေကျာင်ဵ  အမည် ေည်ေနရာ 
အကျယ် 
အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ သာဵ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 
ေကျာင်ဵ သာဵ 

အချ ို ဵ 

၁ အလက(ြေွဲ) 
ပွန်ေြေျာင်ဵ 

ပွန်ေြေျာင်ဵ 
ေကျဵရွော 

၁.၂၉ ၁၀ ၈၀ ၁: ၈ 

၂ အလက(ြေွဲ) 
နာဵအမွ် 

နာဵအမွ် ေကျဵရွော ၁.၇၉ ၁၁ ၁၁၁ ၁: ၁၀.၀၉ 

 မမို့နယ်ချုပ်  ၃.၀၈ ၂၁ ၁၉၁ ၁: ၉.၀၉ 

 
(၅) အမကေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ အေရ 

အေွက် 
ဆရာ/ ဆရာမ  

ဦဵေရ 
ေကျာင်ဵ သာဵ ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် ေကျာင်ဵ သာဵ 
 အချ ို ဵ 

၁ ၁၂ ၇၄ ၅၇၉ ၁: ၇.၈၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၂ ၇၄ ၅၇၉ ၁: ၇.၈၂ 
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(ဂ) မူလေန်ဵကကိုေကျာင်ဵ  

စဉ် ေကျာင်ဵ အမည် ေည်ေနရာ 
ဆရာ/ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ သာဵ  

ဦဵေရ 
အချ ို ဵ 

၁ အလက(ခွဲ)ပွန်ေချာင်ဵ ။ ၁ ၁၂ ၁: ၁၂ 

၂ အမက(ကယာဵပိငု်ဵ ) ေစျဵပိုင်ဵ ၂ ၆၀ ၁: ၆၀ 

 စုစုေပါင်ဵ   ၃ ၇၂ ၁: ၂၄ 

 

(ဃ) ဘုန်ဵေော်ကကီဵသင်ပညာေရဵေကျာင်ဵ  

မရိှပါ။  
 

(င) ေကျာင်ဵ ေနအရွေယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵ အပ်နဳှမှု  

စဉ် မမို့နယ် 
(၅)နှစ်ြပညဴ်ကေလဵ ေကျာင်ဵ အပ်နဳှမှု ေကျာင်ဵ  

အပ်နဳှမှု % ကျာဵ မ ေပါင်ဵ  ကျာဵ မ  ေပါင်ဵ  

၁ ရှာဵေော ၉၇ ၈၉ ၁၈၆ ၉၇ ၈၈ ၁၈၅ ၉၉% 

မမို့နယ်ချုပ် ၉၇ ၈၉ ၁၈၆ ၉၇ ၈၈ ၁၈၅ ၉၉% 

 
(စ) ေက္ကသုိလ်ဝင်ေန်ဵ ေအာငြ်မငမ်ှု 

စဉ် မမို့နယ် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနစှ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစှ် 

စာ
ရင်

ဵရ
ှိ 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင

ြ်မ
င် 

% 

စာ
ရင်

ဵရ
ှိ 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင

ြ်မ
င် 

% 

၁  ရှာဵေတာ ၆၂ ၅၅ ၂ ၃.၆၃ ၇၁ ၆၆ ၈ ၁၂ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၆၂ ၅၅ ၂ ၃.၆၃ ၇၁ ၆၆ ၈ ၁၂ 

 
(ဆ) စာေေ်ေြမာက်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ  

စဉ် မမို့နယ် မမို့နယ်လူဦဵေရ 
(၁၅)နှစ်အထက် 

လူဦဵေရ 
စာေေ်ေြမာက် 

ဦဵေရ 
စာေေ်ေြမာက်မှု 

နှုန်ဵ(%) 

၁ ရှာဵေတာ ၇၃၈၉ ၄၀၈၆ ၆၇၁၉ ၉၁% 
 

 
မမို့နယ်ြေျုပ် ၇၃၈၉ ၄၀၈၆ ၆၇၁၉ ၉၁% 
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(ဇ) သငက်ကာဵမှု၊ သငယူ်မှု၊  အေထာက်အကြူပု စာသငခ်န်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်နုိင်မှု အေြခအေန 
  (၁) အထက ေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် စာရင်ဵရှိ 

အထက်ေန်ဵေကျာင်ဵ  

Media 
ေပ်မပီဵ 

3PLT 
ေပ်မပီဵ 

2PLT 
ေပ်မပီဵ 

1PLT 
ေပ်မပီဵ 

ေပါင်ဵ  

၁ ရှာဵေော ၂ - ၁ ၁ - ၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂ - ၁ ၁ - ၂ 

 
(၂) အလက ေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် စာရင်ဵရှိ 

အထက်ေန်ဵေကျာင်ဵ  

Media 
ေပ်မပီဵ 

3PLT 
ေပ်မပီဵ 

2PLT 
ေပ်မပီဵ 

1PLT 
ေပ်မပီဵ 

ေပါင်ဵ  

၁ ရှာဵေော ၁ - - - ၁ ၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ - - - ၁ ၁ 

  
(၃) အလက(ခွဲ) ေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် စာရင်ဵရှိ 

အလယ်ေန်ဵ(ခွဲ)ေကျာင်ဵ  

Media 
ေပ်မပီဵ 

3PLT 
ေပ်မပီဵ 

2PLT 
ေပ်မပီဵ 

1PLT 
ေပ်မပီဵ 

ေပါင်ဵ  

၁ ရှာဵေော ၂ - - - ၂ ၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂ - - - ၂ ၂ 

  

(၄) အမကေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် 

မမို့နယ် 

စာရင်ဵရှိ 

မူလေန်ဵေကျာင်ဵ  

Media 

ေပ်မပီဵ 

3PLT 

ေပ်မပီဵ 

2PLT 

ေပ်မပီဵ 

1PLT 

ေပ်မပီဵ 
ေပါင်ဵ  

၁ ရှာဵေော ၁၃ - - - ၁၂ ၁၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃ - - - ၁၂ ၁၂ 

 

(ဈ) စာကကညဴ်ေိုက်မျာဵ ဖွငဴ်လှစ်နုိင်မှု 

စဉ် မမို့နယ် အပု်ချုပ်ေရဵ ပညာေရဵ ြပန်/ဆက် ဘုန်ကကီဵေကျာင်ဵ  အြခာဵ ေပါင်ဵ  

၁ ရှာဵေတာ - ၁ ၁ - - ၂ 

မမို့နယ်ချုပ် - ၁ ၁ - - ၂ 
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ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 

၄၂။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍဆိုင်ရာ အြေျက်အလက်မျာဵ မှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵြဖစ် 

ပါသည်- 
 (က) ေဆဵရုဳမျာဵ 

စဉ် ေဆဵရုဳအမည် ေည်ေနရာ အစိုဵရ/ပုဂ္ဂလကိ ကုေငအ်ေရအေွက် မှေ်ချက် 

၁ မမို့နယ်ေဆဵရုဳ ေစျဵပိုင်ဵရပက်ွက် အစိုဵရ ၂၅  

၂ သရီဵဒါဵတိုက်နယ် 
ေဆဵရုဳ 

သရီဵဒါဵေကျဵရွော အစိုဵရ ၁၆  

(ြေ) ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ 

မရိှပါ။ 

(ဂ) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲ 

စဉ် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနအမည် ေည်ေနရာ 

၁ သရီဵေါဵေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာန 
ေြမာက်ပိငု်ဵ ရွောအပု်စု၊  

သရီဵေါဵေကျဵရွော 

၂ ေေါခေအာေဴကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန 

ေောငပ်ိုင်ဵေကျဵရွော 

အပု်စု၊ေောင်ပိငု်ဵ စုစည်ဵ 

ေကျဵရွော 

 

 ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲအမည်  

၁ စေလာင်ဵ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ စေလာင်ဵ ေကျဵရွော 

၂ ေေါေလာ်ဘူဵေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေငလ်ွယ်ေကျဵရွော 

၃ ေေါအလီေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေေါအလီေကျဵရွော 

၄ ဘိုဵေလာ်ခူေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေေါဆိုဆေကျဵရွော 

၅ ေေါေလခရာဵေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ပွန်ေချာင်ဵေကျဵရွော 

၆ ေေါစဲေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေေါလဲေူေကျဵရွော 

၇ ေေါကေလာ်လေဲကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေေါကေလာ်လေဲကျဵရွော 

၈ ေေါမူလဲေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေေါမူလဲေကျဵရွော 
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(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု 

စဉ် မမို့နယ် လူဦဵေရ 

ဆရာဝန်မှ   

ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴ 

ေရှာက်မှုနှုန်ဵ 

  သူနာြပုမှ 

ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရာက်မှုနှုန်ဵ 

လက်ေထာက် 

ကျန်ဵမာေရဵမှူ ဵမှ 

ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှုန်ဵ 

ဆရာ၀န် 

ဦဵေရ 

ဆရာ၀န် 

နှငဴ် 

လူဦဵေရ 

အချ ို ဵ 

သူနာြပု 

 ဦဵေရ 

သူနာြပု 

နှငဴ်လူဦဵ 

ေရ အချ ို ဵ 

လ/ထ 

ကျန်ဵမာ 

ေရဵမှူ ဵ 

ဦဵေရ 

လ/ထ ကျန်ဵမာ 

ေရဵမှူ ဵနှငဴ် 

လူဦဵေရ အချ ို ဵ 

၁ ရှာဵေတာ ၇၃၈၉ ၁ ၁: ၇၃၈၉ ၁၇ ၁: ၄၆၈ ၂ ၁: ၃၉၈၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၇၃၈၉ ၁ ၁: ၇၃၈၉ ၁၇ ၁: ၄၆၈ ၂ ၁: ၃၉၈၂ 

 

(င) ေေသေွင်ဵအမျာဵဆုဳဵြဖစ်ေေ်ေသာေရာဂါမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 

ေရာဂါအမျ ို ဵအစာဵ 

ငကှ်ဖျာဵ ဝမ်ဵေလျှာ ေီဘီ ဝမ်ဵကိကု် 
အသည်ဵ 
ေရာင် 

ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ 

၁ ရှာဵေတာ ၅ - ၅၅၆ - ၄ - ၅၇ - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၅ - ၅၅၆ - ၄ - ၅၇ - - - 

 

(စ) HIV/AIDS -ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵ/ ေသဆုဳဵဦဵေရ 

မရိှပါ။  

(ဆ) ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် မိခင်ဦဵေရ 
ကေလဵ 

ဦဵေရ 

လူ(၁၀၀၀)လျှင် 

ေမွဵ 

နှုန်ဵ 

 မိခင် 

ေသနှုန်ဵ 

ေမွဵကင်ဵစ 

ကေလဵေသနှုန်ဵ 

ကိုယ်ဝန် 

ပျက်နှုန်ဵ 

၁ ရှာဵေတာ ၂၀၁၇ ၂၆၉၆ ၂၀% - ၁၉% ၇% 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၇ ၂၆၉၆ ၂၀% - ၁၉% ၇% 

 

လူမှုေရဵအသင်ဵ အဖဲွ့မျာဵ 
၄၃။ ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှ လူမှုေရဵအသင်ဵ အဖွဲ့မျာဵဆိုငရ်ာအြေျက်အလက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  
ြဖစ်ပါသည်- 
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 (က) INGO   

စဉ် INGO အမည် 
ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ 

ေည်ေနရာ 
ေဆာင်ရွေက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

၁ Save the Children လွို ငေ်ကာ် ကေလဵသူငယ်အြေွင်ဴအေရဵဆိုငရ်ာကိစ္စရပ်မျာဵ 

နှင်ကဴေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရာှက်မှုလုပ် 

ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်ြြေင်ဵ 

၂ ကိန္ဒရာေကျဵလက် ရှာဵေတာ ကေလဵသူငယ်အာဵ အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ 

ဆုဳဵမသွန်သငြ်ြေင်ဵ  သငတ်န်ဵမျာဵြပုလုပ်ြြေင်ဵ ၊ 

ကေလဵသူငယ်အြေွင်ဴအေရဵဆိုငရ်ာအသိပညာေပဵ 

ြြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရ်ွေက်ြြေင်ဵ 

၃ 
ကယာဵြပည်နယလ်ုဳဵ  

ဆိုင်ရာလူငယ်ကွန်ယက် 
လွို ငေ်ကာ် 

လူ့အခွင်အဴေရဵဆိုင်ရာအသိပညာေပဵ သင်ေန်ဵ 

ြပုလုပ်ေဆာငရ်ွေက်ေပဵြခင်ဵ  

၄ ကရင်နီအမျ ို ဵသမီဵ  

အစည်ဵအရုဳဵ(kNOW) 

လွို ငေ်ကာ် အမျ ို ဵသမီဵ မျာဵနှငဴ်ကေလဵသငူယ်မျာဵအာဵ လိင် 

ပိုင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်ြေဳရြြေင်ဵ မှ ကကိုတငက်ာ 

ကွယ်နိုင်ရန်နှငဴ်တုန့်ြပန်ကူညီေပဵနိုင်ေရဵ အစည်ဵ 

အေဝဵြပုလုပ်ေပဵြြေင်ဵ  

၅ UNHCR လွို ငေ်ကာ် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵ မျာဵေဆာင်ရွေက်ေပဵြြေင်ဵ 

၆ IRC လွို ငေ်ကာ် ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရ်ွေက်ရာတွင်ပဳပဴိုဵ 

ေပဵြြေင်ဵ  

၇ NRC လွို ငေ်ကာ် နိုငင်သဳာဵစိစစ်ေရဵကဒ်ြပာဵ၊ အမိ်ေထာင်စုစာရင်ဵ 

ေဆာငရ်ွေက်ေပဵြြေင်ဵ 

၈ DRC လွို ငေ်ကာ် မိုင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ေရဵပညာေပဵြြေင်ဵ ၊ ေမွဵြမူေရဵပဳဴပိုဵ 

ေပဵြြေင်ဵ  စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵပဳဴပိုဵေပဵ 

ြြေင်ဵ  

၉ DRC လွို ငေ်ကာ် ေြမြမှပမ်ိုင်ဵနှငဴ်စစ်လက်နက်ကျန်ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

ေကကာင်ဴ မသန်ဵစွမ်ဵြဖစ်သာွဵေသာသူမျာဵအာဵ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵ ပဳဴပိုဵ မှု 

(Victinassisance) လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရ်ွေက်ရန် 

နှင်ပဴဳဴပုိဵမပီဵြေဲဴသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ြပန်လည် 

ကွင်ဵ ဆင်ဵ ြြေင်ဵ 
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စဉ် INGO အမည် 
ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ 

ေည်ေနရာ 
ေဆာင်ရွေက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

၁၀ KMSS လွို ငေ်ကာ် တစက်ိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵြမှငဴ်တင်ြြေင်ဵ၊ ကေလဵ 

သူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရာှက်ေရဵ၊ ေရရှည်တည် 

တဳဴေသာအသက်ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵ နှငဴ်လူထဦုဵ 

ေဆာငေ်သာဖဳွ့မဖိုဵေရဵအြမင်ဖွငဴ်သငတ်န်ဵ၊ စပါဵ 

ဘဏ်နှင်ဴပတ်သက်ေသာ စာရင်ဵ ြပုစုနည်ဵသင် 

တန်ဵေဆာငရ်ွေက်ြြေင်ဵ 

၁၁ MAG လွို ငေ်ကာ် အကူကရိယာမပါေသာ အြေျက်အလက်ကွင်ဵ 

ဆင်ဵစုေဆာင်ဵြြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵနှင်မဴိုင်ဵအန္တရာယ် 

ပညာေပဵေဆာငရ်ွေက်ြြေင်ဵ 

 
 
(ြေ) NGO အဖဲွ့မျာဵ (ဦဵေရ) 

စဉ် မမို့နယ် 
အမျ ို ဵသမီဵ 

ေရဵရာ 

မိခင် / 

ကေလဵ 

အသင်ဵ  

စစ်မှုထမ်ဵ 

ေဟာင်ဵ 
ကကက်ေြခနီ 

အရန် 

မီဵသေ် 

စုစု 
ေပါင်ဵ  

 

၁ ရှာဵေော ၁၈၇၃ ၂၁၂၀ ၅ ၃၅ ၂၉၉ ၄၃၃၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၈၇၃ ၂၁၂၀ ၅ ၃၅ ၂၉၉ ၄၃၃၂ 

  

(ဂ) အသင်ဵ အဖဲွ့မျာဵ 

မရိှပါ။  

 

အာဵကစာဵနှငဴ် ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၄၄။ ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှ အာဵကစာဵနှငဴ်ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှ အာဵကစာဵဆိုင်ရာကဏ္ဍမျာဵ  

စဉ် မမို့နယ် 

အာဵကစာဵကွင်ဵ ေဖျာ်ေြဖေရဵ 

ေဘ
ာလ

ုဳဵ 

ေဘ
ာ်လီ

ေဘ
ာ 

ဘ
တ

်စ

က
တ

်ဘ

ောာ 

တ
င်ဵနစ် 

ေဂါက
် 

အ
ြြောဵ 

ရုပ်ရှင်ရုဳ 

ပန်ဵခြေဳ 

အ
ြြောဵ 

၁ ရှာဵေတာ ၁ ၁ ၁ - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၁ ၁ - - - - - - 
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အခန်ဵ(၈) 

ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

ဗေု္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ် သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 

၄၅။ ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိငုရ်ာ အေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ် သာသနာဝင်ပဂု္ဂိုလ်မျာဵဆိုငရ်ာ 

အြေျက်အလက်မျာဵအာဵ  ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ဘုရာဵ ေစေီ ပုထုိဵ 
ဘုန်ဵကကီဵ 

ေကျာင်ဵ  
သီလရှင်ေကျာင်ဵ  ဓမ္မာရုဳ 

၁ ရှာဵေော - ၉ - ၁၁ - ၂ 

မမို့နယ်ချုပ် - ၉ - ၁၁ - ၂ 

 

(ြေ) ရဟန်ဵသဃဳာနှငဴ်သီလရှင်မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ရဟန်ဵ သာမေဏ သီလရှင် 

၁ ရှာဵေော ၂၂ ၁၀ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၂ ၁၀ - 

 

(ဂ) ထင်ရာှဵသညဴ်ဘုရာဵ၊ ေစေီနှငဴ် ပုထုိဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ဘုရာဵ၊ ေစေီ၊ ပုထိုဵ အမည် ေည်ေနရာ 

၁ ရှာဵေော စူဠာမုဏေိစေီ ေစျဵပိုင်ဵရပ်ကွက် 

၂ ရှာဵေော ဆုေောင်ဵ ြပညဴ်ေစေီ ေောငပ်ိုင်ဵရပ်ကွက် 

၃ ရှာဵေော ဘီလူဵမေောင်ေစေီ ေောငပ်ိုင်ဵရပ်ကွက် 

၄ ရှာဵေော နှစ်ကျပိ်ရှစ်ဆူဘုရာဵေစေီ ေစျဵပိုင်ဵရပ်ကွက် 

၅ ရှာဵေော မမို့ဦဵေစေီေော် ေဈဵပိုင်ဵရပ်ကွက် 
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၆ ရှာဵေော ေလာကရန်ေအာငေ်ရွှေဘုန်ဵပွငဴ်ကပေ်ကျာ်မမို့ 
ဦဵေစေီ 

အလယ်ပိငု်ဵ ေကျဵရွောအပု်စု 

၇ ရှာဵေော ဇမ္ဗူေီပါဗုေ္ဓရာဇာေစေီေော် စေလာင်ဵ ေကျဵရွော 

၈ ရှာဵေော မဟာေဗာဓိေစေီေော် ပွန်ေချာင်ဵေကျဵရွော 

၉ ရှာဵေော ကိုဵနဝင်ဵ စကကာဆုေောင်ဵ ြပညဴ်ေစေီေော် ေေါလဲေူေကျူဵရွော 

 

(ဃ) ထင်ရာှဵသညဴ်ဘုန်ဵေော်ကကီဵေကျာင်ဵ မျာဵ 

မရိှပါ။ 

အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ 

၄၆။ ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှ အြြောဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ်ဆိုင်ေသာ အြေျက်အလက်မျာဵ 

အာဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါ သည်- 

စဉ် မမို့နယ် 

ခရစ်ယာန် 
ဘုရာဵေကျာင်ဵ  

အစ္စလာမ် 
ဘုရာဵေကျာင်ဵ  

ဟိန္ဒူ 
ဘုရာဵေကျာင်ဵ  

ေရုေ်   
ဘုရာဵေကျာင်ဵ  

မမို့ ေကျဵလက် မမို့ ေကျဵလက် မမို့ 
ေကျဵ 
လက် 

မမို့ 
ေကျဵ 
လက် 

၁ ရှာဵေတာ ၂ ၅ - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂ ၅ - - - - - - 

 

သမိုင်ဵ ၀င ်ထင်ရာှဵေသာအေဆာက်အဦနှငဴ် ေနရာမျာဵ 

၄၇။ ရှာဵေတာမမို့နယ်ရိှသမိုင်ဵ၀ငထ်င်ရှာဵေသာအေဆာက်အဦနှင်ဴေနရာမျာဵမှာ ေအာကပ်ါ အတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် သမိုင်ဵဝင်အေဆာက်ဦ ေည်ေနရာ 
ယဉ်ေကျဵမှု 
ဇုန်အမည် 

ေည်ေနရာ 

၁ ရှာဵေတာ မဂေလာဓမ္မာရုဳ ေစျဵပိုင်ဵရပက်ွက် - - 

၂ ရှာဵေတာ ဦဵေအာင်ေဇယျ 
ဆုေတာင်ဵ ြပညဴ်ဓမ္မာရုဳ 

အလယ်ပိငု်ဵ ရပ်ကကွ် - - 
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အခန်ဵ(၉) 

ေေသဖွဳ့မဖိုဵေရဵဆိုငရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 

ေေသဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်နုိင်မှုအေြခအေန 

၄၈။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ေဒသဖဳွ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာငရ်ွေက်နိုငမ်ှုအေြြေအေနမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ေကျဵလက်ေေသဖွဳ့မဖိုဵေိုဵေက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေဆာင်ရွေက် သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(၁) မမို့- ေကျဵလက်၊ ေကျဵရွောချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

 မရိှပါ။ 

(၂) ေဳောဵမျာဵ  

စဉ် ေဳောဵအမည် 
အရှည် 

(ေပ) 
အမျ ို ဵအစာဵ 

ေဆာက်လုပ်မှုပုစဳဳ 

အသစ် ြပငထ်ိန်ဵ 

၁ ေရေကျာ်တဳတာဵ ၆၀' ကွန်ကရစ် အသစ် - 

၂ ေရေကျာ်တဳတာဵအမှတ်(၁) ၃၀' ကွန်ကရစ် အသစ် - 

၃ ေရေကျာ်တဳတာဵ အမှတ်(၃) ၅၀' ကွန်ကရစ် အသစ် - 

 

(၃) ေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် လုပ်ငန်ဵေည်ေနရာ 

အမျ ို ဵအစာဵနှငဴ်အေိုင်ဵအော 

အကျ ိုဵြပု 

အမိ်ေြခ 
ေရ 

ကန် 

ေရ 

ေွင်ဵ 

အဝစီိ 

ေွင်ဵ 
လျှ ိုပိေ် 

ြမစ်ေရ 

ေင ်

အ 
ြခာဵ 

 

၁ ပန်လို - - - - ၁၀၅၀' - ၄၉ 

၂ ေဒါတေနာ - - - - - ၄၀၀၀' ၄၅၀ 

၃ ေြမာက်ပိုင်ဵစုစည်ဵ - - - - - ၂၆၅၀' ၅၉၈ 

၄ ေဒါဝယ်ေရာ 
၂၄'၉" 

၃'×၆' 
- - - - - ၅၁၀ 

၅ ေဒါလဲဒူ - - - - - ၁၁၀၀' ၂၈၀ 

၆ ေြမာက်ပိုင်ဵစုစည်ဵ 
၂၄'၉" 

၃'×၆' 
- - - - - ၅၈၉ 

၇ ေတာငပ်ိုင်ဵစုစည်ဵ - - - - - ၅၇၀ ၈၉၈ 
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၈ စေလာင်ဵ 
၂၄'၉" 

၃'×၆' 
- - - - - ၂၄၄ 

၉ ေြမာက်ရွော 
၁၂'× 

၆'×' 
- - - - - ၇၃ 

 

(၄) လျှပ်စစ်မီဵလင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ  

  မရိှပါ။ 

 

(၅) ြမစိမ်ဵေရာငေ်ကျဵရွောစီမဳကိန်ဵလပု်ငန်ဵ 

စဉ် ေကျဵရွောအမည် 
အမိ် 

ေြခ 

အမိ် 

ေထာငစ်ု 
ခွင်ြဴပုေင ွကျပ် 

၁ ေဒါဝယ်ေရာ ၃၈ ၃၈ ၃၆၉၅၀၀၀၀ 

၂ ပွန်ေြေျာင်ဵ ၅၄ ၅၄ ၄၁၂၀၀၀၀၀ 

၃ သရီဵဒါဵ ၄၁ ၄၁ ၃၇၁၀၀၀၀၀ 

၄ ေြမာက်ပိုင်ဵစုစည်ဵ ၅၃ ၅၃ ၃၅၀၀၀၀၀၀ 

၅ ေတာငပ်ိုင်ဵစုစည်ဵ ၅၂ ၅၂ ၃၅၄၀၀၀၀၀ 

၆ ေဈဵပိုင်ဵ ရပ်ကကွ် ၄၆ ၄၆ ၄၅၇၀၀၀၀၀ 

၇ အလယ်/ေတာငပ်ိုင်ဵ ၄၄ ၄၄ ၄၉၁၀၀၀၀၀ 

၈ ေဒါလဲဒူ/စူဵလဲ/ကလာလဲ ၃၈ ၃၈ ၄၂၁၅၀၀၀၀ 

၉ ေဒါမူလဲ၊ေဒါတေနာ၊တေနာ်ကလု ၃၆ ၃၆ ၃၂၄၀၀၀၀၀ 

၁၀ ေြမာက်ရွော၊ ပန်လို၊ တငလ်ွယ် ၃၄ ၃၄ ၄၄၀၀၀၀၀၀ 

၁၁ စေလာင်ဵ ၄၅ ၄၅ ၄၂၉၅၀၀၀၀ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၄၈၁ ၄၈၁ ၄၄၁၉၅၀၀၀၀ 

   

(၆) ေကျဵလက်အိမ်ယာဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပင်န်ဵ 

    မရှိပါ။ 
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 Regional Information 

  (၇) ေကျဵလက်အိမ်သာလုပ်ငန်ဵ 

    မရိှပါ။ 

 

(ြေ) အစိုဵရနှငဴ်ြပည်သူေဆာငရ်ွေက်သညဴ်ေေသဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

    မရိှပါ။ 

၄၉။ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ(Town Plan) နှစ်(၃၀)အတွက် ေြမအသဳုဵြေျမှု ဆိုင်ရာ လျာထာဵြေျက် အာဵ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဆာငရ်ွေက်ထာဵပါသည်- 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ လျာထာဵဧက 

၁ လူေနထိုင်ရန် ၃၀.၄၈ 

၂ ဌာနဆိုင်ရာေြမေနရာ ၄၇.၉၁ 

၃ အြြောဵ ၁၁၆.၅ 

 စုစုေပါင်ဵ  ၁၉၄.၈၉ 

 

အခန်ဵ(၁၀) 

အေထွေထ ွ

၅၀။ အြခာဵေင်ြပလုိေသာအချက်မျာဵ 

 မရိှပါ။ 

နိဂုဳဵ 

၅၁။ ရှာဵေတာမမို့နယ်၏ ေဒသဆိငုရ်ာအြေျက်အလက်မျာဵကို ဌာန ဆိုင်ရာမျာဵမှေပဵပို့ေသာ 

အြေျက်အလက် မျာဵ၊ ေဒသဆိငုရ်ာ အြေျက်အလက်စာေစာင်မျာဵ၊ မှ တ်တမ်ဵမျာဵအေပါ်တွင်အေြြေြေဳ 

လျက် အကျဉ်ဵြေျုဳဵြပုစုထာဵြြေင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဆို ငရ်ာအြေျက်အလက်မျာဵအာဵ မှတ်တမ်ဵတင် 

စုစည်ဵတငြ်ပြြေင်ဵ အာဵြဖငဴ် ရှာဵေတာမမို့နယ်တစ်ြေုလုဳဵ၏ အြေျက်အလက် နှင် ဴ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှုအေြြေ 

အေနမျာဵကို ေလဴလာသိရိှနိုင်မပီဵ မိမိ တို့၏လုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေထာက်အကူ ြပုမည် ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ 

တငြ်ပအပပ်ါသည်။ 

 

 

    မမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ြေျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

ရှာဵေတာမမို့နယ် 

ရက်စွ၊ဲ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ        ရက် 


