
  

  
 
 
 

ကယာဵြပည်နယ် 

လွိုငေ်ကာ်ခရိုင် 

မမို့နယ်အေထွေထွအုပခ်ျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာန 

 

 

ဒီဵေမာဴဆုိမမို ့နယ် 

ေဒသဆိငု်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ    ရက် 

 

 

 



  

မာတိကာ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

 ေြမပဳု 

 အခန်ဵ(၁) 

နိဒါန်ဵ နှငဴ် ေဒသသမိုင်ဵ  

၁။ နိဒါန်ဵ   

၂။ ေဒသသမိုင်ဵ အကျဉ်ဵ 

 အခန်ဵ(၂) 

ပထဝီဝင်အေနအထာဵ 

၃။ တညေ်နရာနှငဴ ်အကျယ်အဝန်ဵ 

၄။ နယ်နိမတိ် 

၅။ ေြမမျက်နှာသွငြ်ပင် 

၆။ ေရဆင်ဵ  

၇။ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထကအ်ြမင်ဴ 

 အခန်ဵ(၃) 

ရာသီဥတုနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

၈။ ရာသီဥတု 

၉။ သဘာဝေပါကပ်င် 

၁၀။ ေတာရိုင်ဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵ 

၁၁။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျငလ်က်ရိှအေြြေအေန 

၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျငထ်နိ်ဵသိမ်ဵေရဵလပုင်န်ဵမျာဵ 

၁၃။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်မှု 

 အခန်ဵ(၄) 

လဦူဵေရဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

၁၄။ ေနထုိင်သည်ဴတိုင်ဵ ရင်ဵသာဵလမူျ ို ဵစုမျာဵ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

၁၅။ အိမ် ေြြေ ၊ အိမ်ေထာင်စနုှငဴလ်ဦူဵေရ  

(က)အိမ်ေြြေ/အိမ်ေထာင်စု 

(ြေ)လဦူဵေရ 

၁၆။ လဦူဵေရတိုဵနှုန်ဵနှငဴ ်ကျာဵ/မ အြေျ ို ဵ 

(က)လဦူဵေရတိုဵနှုန်ဵနှငဴက်ျာဵ/မ အြေျ ို ဵ 

(ြေ)ေမွဵဖာွဵ၊ေသဆုဳဵ၊ေြပာင်ဵဝင၊်ေြပာင်ဵထကွလ်ဦူဵေရ  

၁၇။ ကိုဵကယွ်သည်ဘဴာသာ  

၁၈။ နိုငင်ဳြြောဵသာဵမျာဵေနထုိင်မှု 

 အခန်ဵ(၅) 

အုပ်ချုပ်ေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

၁၉။ အုပ်ြေျုပ်ေရဵနယ်ေြမ ဖွဲ့စည်ဵမှု  

၂၀။ ေရွေဵေကာကပ်ွဲဆိုင်ရာ ကစိ္စရပ်မျာဵ 

(က)မမို ့နယ်ေရွေဵေကာကပ်ွဲေကာ်မရငှ်အဖွဲ့ြေွဲ အဖဲွ့ဝငစ်ာရင် ဵ

(ြေ) ဆန္ဒမေဲပဵပုိင်ြေွငဴ်ရိှသူဦဵေရ 

(ဂ) နိုငင်ဳေရဵပါတီမျာဵ 

(ဃ)ေရွဵေ ြေျယ်ြေဳရေသာလွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလယှ်မျာဵ 

 အခန်ဵ(၆) 
စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလက် 

၂၁။ စီဵပာွဵေရဵဆိုင်ရာ ခြေုဳငုသဳုဳဵသပြ်ေျက် 

၂၂။ ေြမအသုဳဵြေျမှု 

၂၃။ ဆည်ေြမာင်ဵတာတမဳမျာဵနှငဴ်ဆညေ်ရေသာက်ဧရိယာ  

(က) ကိုယ်ဴအာဵကိုယ်ကိုဵ ဆညမ်ျာဵ 

(ြေ )ြမစေ်ရတင်စီမဳကိန်ဵမျာဵ 

(ဂ ) တာတမဳမျာဵ/ေရထိန်ဵတဳြေါဵမျာဵ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

၂၄။ စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(က) အဓိကသီဵနှဳ(၁၀)မျ ို ဵ စိုက်ပျ ို ဵထတု်လုပ်မှု 

(ြေ)  နှစ်ရှညသ်ီဵနှဳစိကုပ်ျ ို ဵမှုအေြြေအေန 

(ဂ) အြြောဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵစိကုပ်ျ ို ဵထတု်လုပ်မှု  

(ဃ) လယ်ယာသုဳဵစကက်ရိယိာ သုဳဵစွဲမှုအ ေြြေအေန 

(င)လယ်ယာသုဳဵထယ်၊ထွန်နှင်ဴကျွဲ၊နွာဵေကာင်ေရ 

(စ) ေဒသတွင်ဵ ဆန်ဖူလဳုမှုရာြေိုင်နှုန်ဵ 

(ဆ)  ေဒသတွင်ဵ ဆီဖူလဳုမှုရာြေိုင်နှုန်ဵ 

၂၅။ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(က) ေမွဵြမူေရဵဇနု်မျာဵ 

(ြေ) မမို ့နယ်ေမွဵြမူေရဵ(ေကာင်ေရ) 

(ဂ) မမို ့နယ်အသာဵထတု်လုပ်မှ(ပဿိာ) 

(ဃ) မမို ့နယ်ကကက်/ဘဲ/ငုဳဵ ဥထတု်လုပ်မှု(လုဳဵ) 

(င) နို့ထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှု 

(စ) မမို ့နယ်ငါဵပုစွန်ေမွဵ ြမူမှုအေြြေအေန 

(ဆ) ေရြေျ ို ၊ ေရငန်ငါဵဖမ်ဵ လုပ်ငန်ဵမ ှအသာဵထုတ်လုပ်မှု  

၂၆။ စကမ်ှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵ 

(က) စကမ်ှုဇနု်မျာဵ 

(ြေ) မမို ့နယ်ရှိစက်ရုဳမျာဵ 

(ဂ) မမို ့နယ်ရှိအလပုရ်ုဳမျာဵ 

(ဃ) အိမ်တွင်ဵစကမ်ှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 ၂၇။ သစ်ေတာလပုင်န်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအေြခအေန 

(က) သစ်ေတာမျာဵ 

(ြေ) စီဵပာွဵြဖစသ်စ်ေတာစိုက်ြေင်ဵ 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မှု 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

(ဃ) သစ်ေတာထကွပ်စ္စည်ဵမျာဵ 

၂၈။ တွင်ဵ ထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတလ်ပုမ်ှုလပုင်န်ဵ 

(က) ဓာတ်သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

(ြေ) ေကျာက်မျက်တူဵ ေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

၂၉။ စွမ်ဵအင်နှငဴ်လျှပစ်စ်ကဏ္ဍ  

(က) ဓာတ်ဆ/ီဒီဇယ ်အေရာင်ဵဆိုင်မျာ  ဵ

(ြေ) သဘာဝဓါတ်ေငွ့ပုိက်လုိင် ဵ

  

၃၀။ ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ်လမ်ဵ ပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလပုင်န်ဵ 
(က) ေလေကကာင်ဵလမ် ဵ 
(ြေ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ 
(ဂ) ရထာဵလမ်ဵနှငဴဘ်တူာရုမဳျာဵ 
(ဃ) ကာဵဂိတ်မျာဵ 

၃၁။ လမ်ဵဦဵစီဵဌာနလပုင်န်ဵမျာဵ 

(က)ကာဵလမ်ဵမျာဵ 
(ခ) မမို ့နယ်ြေျင်ဵဆက်လမ်ဵ မျာဵ 
(ဂ) တဳတာဵမျာဵ 
(ဃ) လမ်ဵ၊တဳတာဵသုဳဵစကက်ရိယာမျာဵ 
(င) လမ်ဵ၊တဳတာဵအသုဳဵြပုခေကာကခ်ဳသညဴလ်ပုင်န်ဵ 

၃၂။ ဟိတုယ်နှငဴ်ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 
(က) ဟိတုယ်၊ မိုတယ်၊အင်ဵ၊ တည်ဵ ြေိုြေန်ဵ 

( ြေ ) ကမ်ဵေြြေ/ အပန်ဵေြဖေနရာ  

၃၃။ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ 

၃၄။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ  
(က) ကမု္ပဏ၊ီ ကနု်စညဒ်ိုင်၊ပွဲရုဳ၊ေဈဵနှင်ဴကုန်တိုက်မျာဵ  
( ြေ ) ဘဏ်မျာဵ 
( ဂ ) စတိုဵဆိုင်နငှဴအ်ေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

၃၅။ စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
(က)ေဈဵလုပ်ငန်ဵ 
( ခ )ေသာက်သုဳဵေရရရိှေရဵလပုင်န်ဵ 
( ဂ )သန့်ရငှ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
(ဃ )လမ်ဵ၊တဳတာဵလုပ်ငန်ဵ 

၃၆။ ပုဳနှိပ်လုပ်ငန်ဵနှငဴ ်မဒီီယာလပုင်န်ဵမျာဵ 

(က) ပုဳနှိပ်လုပ်ငန်ဵနှငဴ ်ေတဵသဳသွင်ဵ၊ ဗွီဒီယို 

(ြေ) မဒီီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၇။ ြပည်တွင်ဵ အသာဵတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင်ဝဴန်ေဆာင်မှု  တန်ဘုိဵ 

၃၈။ လတူစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ 

၃၉။ အသက်ေမွဵ ဝမ်ဵ ေကကာင်ဵလပုင်န်ဵအလုိက် အလုပ်လုပ် သူဦဵေရ  

၄၀။ အလုပ်လုပ်နိုငသ်ူဦဵေရနှငဴ် အလုပ်လကမ်ဲဴဦဵေရ   

 အခန်ဵ(၇) 
လမူှုေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလကမ်ျာဵ 

၄၁။ ပညာေရဵကဏ္ဍ 

(က) အဆင်ဴြမငဴ်ပညာ 

( ခ) အေြခခဳပညာ 

(ဂ) မလူတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ 

(ဃ) ဘနု်ဵေတာ်ကကီဵ သင်ပညာေရဵေကျာင်ဵ 

(င) ေကျာင်ဵေနအရွေယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵအပန်ှဳမှု   

(စ) တက္ရသိုလ်၀င်တန်ဵ ေအာင်ြမင်မှု 

(ဆ) စာတတ်ေြမာကမ်ှု ရာခိုင်နှုန်ဵ 

(ဇ) သင်ကကာဵမှု သင်ယူမှုအေထာကအ်ကူြပုစာသင်  

ခန်ဵမျာဵဖွင်ဴလှစ်နိုင်မှု 

(စျ) စာကကည်ဴတိုက်မျာဵဖွငဴ်လှစ်နိုင်မှု  

၄၂။ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

( က) ေဆဵရုဳမျာဵ 

( ခ) ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ 

(ဂ) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲ 

(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴရှာကမ်ှု 

(င) ေဒသတွင်ဵ  အမျာဵဆုဳဵြဖစ်တတေ်သာေရာဂါမျာဵ 

( စ) HIV/ AIDS-ေရာဂါ ြဖစပ်ာွဵ/ ေသဆုဳဵဦဵေရ 

( ဆ)  ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

၄၃။ လမူှုေရဵအသင်ဵအဖဲွ့မျာဵ 

(က) INGO 

(ခ) NGO (ဦဵေရ) 

(ဂ) အသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵ 

၄၄။ အာဵကစာဵနှငဴ်ေဖျာ်ေြဖေရဵလပုင်န်ဵမျာဵ 

 အခန်ဵ(၈) 

ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

၄၅။ ဗဒု္ဓဘာသာဆိုင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ်သာသနာဝင်  ပဂု္ဂို လ်မျာဵ 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 

(ြေ) ရဟန်ဵသဳဃာနငှဴသ်ီလရငှ်မျာဵ 

(ဂ) ထင်ရှာဵသညဴဘ်ရာဵ၊ေစတ၊ီပုထုိဵမျာဵ 

(ဃ) ထင်ရှာဵသညဴဘ်နု်ဵေတာက်ကီဵ ေကျာင်ဵမျာဵ 

၄၆။ အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာကအ်ဦမျာဵ 

၄၇။ သမိုင်ဵ ဝင်ထင်ရှာဵေသာအေဆာက်အဦနှငဴ်ေနရာမျာဵ  

 အခန်ဵ(၉) 

ေဒသဖွဳ့မဖို ဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

၄၈။ ေဒသဖွဳ့မဖို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်နိုငမ်ှုအေြခအေန 

(က) ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့မဖို ဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ      ေဆာင်ရွေက်      



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

 သညဴလ်ပုင်န်ဵမျာဵ 

(ခ) အစိုဵ ရနှငဴ်ြပည်သူေဆာင်ရွေက်သညဴ်ေဒသဖွဳ့မဖို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ  

၄၉။ မမို ့ြပစမီကဳနိ်ဵ(TownPlan)နှစ်(၃၀)အတွက်ေြမအသုဳဵ ချမှုဆိုင်ရာ 

လျာထာဵမှု 

 အခန်ဵ(၁၀) 

အေထေွထွ 

၅၀။ အြခာဵတင်ြပလုိေသာအချက်မျာဵ 

၅၁။ နိဂုဳဵ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 

 



  



 

 

ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

အခန်ဵ(၁) 

နိဒါန်ဵနှင်ဴေဒသသမိုင်ဵ 

နိဒါန်ဵ  

၁။ အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနသည ်ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ ရုဳ ဵ ဝန်ကကီဵဌာန ေအာက်ရှိဌာနြဖစ်မပီဵ 

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵ ေရဵ၊ ရပ်ရွောေအဵြေျမ်ဵ  သာယာ၊ နိုင်ငဳေတာအ်စိုဵရ၏ မူဝါဒမျာဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ၊ 
ရပ်ရွော ေအဵြေျမ်ဵသာယာေရဵ၊ နိုင်ငဳေတာအ်စိုဵရ၏ မူဝါဒမျာဵ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ၊ ေကာင်ဵမွနေ်သာ 
အုပြ်ေျုပေ်ရဵစနစ်ေဖာ်ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ြပည်သူ့ဗဟုိြပုေဒသဖွဳ့ မဖိုဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေကေ်ရဵဟူေသာ ရညမ်ှန်ဵ ြေျက် 
တာဝန်မျာဵကုိ ေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရွေကလ်ျှကရ်ှိပါသည။် အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနတွင် တာဝန် 
ထမ်ဵေဆာင်ကကသည်ဴ အဆငဴ်ဆငဴ်ေသာ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵသည် ရုဳဵြေျုပအ်ဆငဴ်မှ ေအာက်ေြြေရပ်ကွက်/ 
ေကျဵရွောအုပစ်ု အဆငဴ်အထိ  အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနရုဳဵ အသီဵသီဵတွင် တာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ကကရမပီ  ဵ
နိုင်ငဳေတာအ်ုပြ်ေျုပေ်ရဵယန္တရာဵေြေျာေမွ့စွာ လည်ပတ်ေရဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွေကြ်ြေင်ဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာန၏ ရညမ်ှန်ဵ ြေျက် 
တာဝန်မျာဵ၊ အြြောဵဝန်ကကီဵဌာနမ ှ ေပဵအပ်ေသာတာဝန်မျာဵနှင်ဴ ေဒသန္တရအစိုဵရအဖွဲ့ မျာဵ မှေပဵအပ်ေသာ 
လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ေကျပွန်စွာ  ထမ်ဵေဆာင်ေနကကရသညြ်ဖစ်ရာ ေဒသဆိုင်ရာအြေျက်အလကမ်ျာ ဵ
ြပုစုထာဵရှိြြေင်ဵသညမ်ျာဵစွာ အေရဵပါလာပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာအြေျက်အလကမ်ျာဵြပုစုြြေင်ဵြဖငဴ် မိမိ တ့ုိ၏ 
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေကရ်ာတင်ွ အေထာက်အကူြပုသကဴဲသုိ အကကီဵအကဲ မျာဵနယ်ေြမသ့ုိ ကွင်ဵဆင်ဵရာတင်ွ 
နယ်ေြမ၏အြေျက်အလကမ်ျာဵကုိ လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည။် ဤစာအုပသ်ည် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ 
ေဒသဆိုင် ရာအြေျက်အလကမ်ျာဵ ( ၂၀၁၉ ြေုနှစ် စက်တင်ဘာ လကနု်ထိအေြြေအေန)ကုိ သက်ဆိုင်ရာဌာန 
အသီဵသီဵမှေပဵပို့ေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ြပုစုတင်ြပထာဵြြေင်ဵြဖစ်ပါသည။် 
 

ေဒသသမိုင်ဵအကျဉ်ဵ 

၂။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်သည် ၁၉၆၂ ြေုနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလတွင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်ဟု စတငေ်ြေါ်ဆိုြေဲဴ  
ပါသည်။ ၁၉၅၂ ြေုနှစ်မတိုင်မီ ေနာငပ်ုလဲလမ်ဵ  ဟုေြေါ်ဆို၍ လူေနအိမမ်ရိှေသဵပါ။ ၁၉၅၂ ြေုနှစ် 
ေနာက်ပိငု်ဵ တွင် ကယာဵြပည်နယ၊် ြေရိုင်ဝန်ကကီဵဦဵေအြမေလဵသည် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့  ေနရာတွင် 
တိရစ္ဆာန်ေမွဵြမူေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵလုပ်ကိုင်ရင်ဵ  အမိ်တစ်ေဆာင် နှင် ဴေမွဵြမူေရဵခြေဳမျာဵ ေဆာက်လပု်  
ြေဲဴပါသည်။ ၁၉၅၄ ြေုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၁၄)ရက်ေန့တွင် (၉)ကကိမ်ေြမာက် ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွ 
ညီလာြေဳသို့ တက်ေရာက်မပီဵ  ၁၉၅၅ြေုနှစ်၊ ဧမပီလ (၂၆) ရက်ေန့တွင် ြပန်ေရာက်မပီဵ  ေနာက်ပိငု်ဵ  
ေလဵအိမ်စုခြေဳဟုအမည်ေပဵကာ ဒီဵေမာဴဆိုပန်ဵခြေဳရိပ်သာနှင် ဴအြြောဵအိ မ်ငယ်ကေလဵေဆာက်လပုြ်ေဲဴ 
ပါသည်။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်သည် ြပည်ထေဲရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ (၂၇.၇.၁၉၇၂)ရက်စွဲပါအမိန့်စာအမှတ် 
၁၀၃/ ၅၀ /စိတ် (၁) ြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵ ြေဲဴပါသည်။ 

  



 

 

အခန်ဵ(၂) 

ပထဝဝီင ်အေနအထာဵ 

တည်ေနရာအကျယ်အဝန်ဵ 

၃။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်သည် ြမန်မာနိုငင်၏ဳ အေရှ့ဘက်ပိငု်ဵ တွင်ရိှ၍ ကယာဵြပည်နယ ်လွို ငေ်ကာ်  

ြေရိုင်တွင် တည်ရိှပါသည်။ ဒီဵေမာဴဆို မမို့နယ်သည်  ေြမာက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရ ီ၁၅မိနစ်နှင်ဴ ၁၉ ဒီဂရ ီ

၄၅မိနစ်ကကာဵ အေရှ့ေလာင်ဂျတီွဒ် ၉၆ ဒီဂရ ီ ၁၅မိနစ် နှငဴ ် ၉၇ဒီဂရ ီ ၂၅မိနစ်အကကာဵတွင် တည်ရိှ 

ပါသည်။ အေရှ့မှ  အေနာက်သ့ုိ (၃၁)မိုင်နှငဴ် ေတာငမ်ှေြမာကသ့ုိ်(၃၅)မိုင်ရှည်လျာဵပါသည်။ ဒီဵေမာဴဆိ ု

မမို့နယ်နှင်ဴ မမို့တို့၏ ဧရယိာစတုရန်ဵမိုင်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ ် စတုရန်ဵမိုင် မမို့ စတုရန်ဵမိုင် 

၁ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၄၅၉.၆၉ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ ၀.၉၇၆ 

နယ်နိမတိ် 

၄။  ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ အေရှ့ဘက်တွင် လွို ငေ်ကာ်မမို့နယ်နှင်ဴ နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရိှမပီဵ  

ေတာငဘ်က်တွင် ဖရူဆိုမမို့နယ်၊ ေဘာလြေဲ မမို့နယ်နှင်ဴ ထိစပ်လျက်ရိှပါသည်။ အေနာက်ဘက်တွင်  

ရှမ်ဵြပည်နယရိှ် ဖယ်ြေုဳမမို့နယ်နှင်ဴ ထိစပ်လျက်ရိှမပီဵ ေြမာက်ဘက်တွင် လွို ငေ်ကာ်မမို့နယ်နှင်ဴ 

နယ်နိမတိ်ထစိပ်လျက်ရိှပါသည်။  

ေြမမျက်နှာသွင်ြပင် 

၅။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်သည် ေတာငက်ုန်ဵေတာငတ်န်ဵေပါမျာဵမပီဵ သစ်ေတာမျာဵ  ဖုဳဵလွှမ်ဵလျက် 

ရိှပါသည်။ 

ေရဆင်ဵ   

၆။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်သည် ြမစ်ေြေျာင်ဵမျာဵေပါမျာဵသည်ဴ ေဒသတစ်ြေုြဖစ်မပီဵ နန်ဵစဳဖူဵေြေျာင်ဵသည် 

အေနာက်မှေတာငသ့ုိ်၊ န န်ဵမယ်ြေုဳေြေျာင်ဵသည် အေနာက်မ ှ အေရှ့သို့၊ ေငေွတာငေ်ြေျာ င်ဵ သည် 

အေနာက်မှေြမာက်သ့ုိ၊ ဆင်ေတာငေ်ြေျာင်ဵသည် အေနာက်မှအေရှ့သုိ့ စီဵဆင်ဵလျက်ရိှပါသည်။  

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပငအ်ထက်အြမငဴ်  

၇။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်သည် ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပငအ်ထက်ပျှမ်ဵမျှ အြမငဴ် (၂၉၈၂)ေပအထက်တွင် 

တည်ရှိပါသည်။  

  



 

 

အခန်ဵ(၃) 

ရာသီဥတုနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ရာသီဥတု 

၈။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့သည်ေအဵြမစိုစွတ်ေသာရာသီဥတုရိှမပီဵ ၊ အြမငဴ် ဆုဳဵ အပူြေျနိ် (၃၆.၈.C)နှငဴ ်

အနိမ်ဴဆုဳဵအပြူေျနိ်မှာ (၆.C)ြဖစ်ပါသည်။ နှစ်အလိကု် ြဖစ်ေပါ်ြေဲဴေသာ မိုဵေရြေျနိ်နှင်ဴအပူြေျနိ်မှာ 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် ခုနစှ် 

မိုဵေရချနိ် အပူချနိ် 

မိုဵရွော 

ရက် 

စုစုေပါင်ဵ   

မိုဵေရချနိ် 

ေနွရာသီ(  .C) ေဆာင်ဵရာသီ ( .C) 

အြမင်ဴဆုဳဵ အနိမဴ်ဆုဳဵ 

၁ ၂၀၁၅ ၇၂ ၂၁.၁၈ ၃၆.၈ ၆ 

၂ ၂၀၁၆ ၈၃ ၂၃.၀၁ ၃၆.၈ ၆ 

၃ ၂၀၁၇ ၈၆ ၃၉.၅၇ ၃၆.၈ ၆ 

၄ ၂၀၁၈ ၃၂ ၉.၇၀ ၃၆.၈ ၆ 

 

သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ 

၉။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့အတွင်ဵေပါက်ေရာက်သည်ဴသဘာဝေပါက်ပငမ်ျာဵမှာ - သစ်အယ်၊ ေလာက်ေသ၊ 

ထင်ဵရှူဵပင်၊ ကျွန်ဵ၊ ပျဉ်ဵကတိုဵ၊ ပိေတာက်၊ သစ်ယာ၊ အင်ကကင်ဵပင်၊ သစ်ေစဵပင်၊ ယမေန၊ လက်ပဳ၊ 

နဘဲ၊ ဇီဵြဖူ၊ ရင်ဵ တိုက်၊ သကရ်င်ဵ ကကီဵ၊ နနွင်ဵြေါဵပင်၊ စန္ဒကူဵ၊ ေဆဵပုလဲ၊ ေဆဵြေါဵကကီဵ၊ ပန်ဵြေါဵ၊ 

ကရမက်၊ ဝါဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ ေပါက်ေရာက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 

ေတာရိုင်ဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵ 

၁၀။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွငေ်တွ့ရှရိေသာေတာရိုင်ဵ  တိရစ္ဆာန်မျာဵမှာ  ကျာဵ၊ကျာဵသစ်၊ ြြေေသေ၊ဴ 

ေတာဝက်၊ ဝက်ဝဳ၊ ဆတ်၊ သမင်၊ ေတာငဆ်ိပ်၊ ေတာဆိပ်၊ ဂျ၊ီ ေတာ ေြေွဵ၊ ေြေွဵတူဝက်တူ၊ ေတာေကကာင၊် 

သင်ဵ ေြေွြေျပ်၊ ေကကာင်မင်ဵနှင်ဴ ေမျာက်အမျ ို ဵမျ ို ဵ စသည်တို့ေတွ့ရှရိပါ သည်။ 

 



 

 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်လကရိှ်အေြြေအေန 

၁၁။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွင် သစ်ေတာဖုန်ဵလွှမ်ဵဧရယိာ(၁၀%)ရှမိပီဵ၊ သစ်ေတာကကိုဵဝိုင်ဵ /ကကိုဵြပင ်

ကာကယ်ွေတာဧရိယာ (၂၁၉၈၈.၄၉)ဧကရှိပါ သည်။ သစ်ေတာကကိုဵဝိုင်ဵ/ကကိုဵြပင် ကာကယ်ွ(၂)ခ ု

ရှပိါသည်။ သစ်ေတာ ကကိုဵဝိုင်ဵ/ြပငက်ာကယ်ွေတာဖုဳဵ လွှမ်ဵမှုမှာ(၇.၄၇%)ရှပိါသည်။ 

 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထနိ်ဵသိမ်ဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵ  

၁၂။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ အတွက်ကကိုဵဝိုင်ဵ /ြပငက်ာကယ်ွ 

ေတာ(၂၁၉၈၈.၄၉)ဧက ထိန်ဵသိမ်ဵလျှက ် ရှပိါသည်။ တစ်အိမ်ေထာငက်ျွန်(ဵ၃)ပင်၊ သစ်မာ(၂၀)ပင် 

စိုက်ပျ ို ဵြခင်ဵ သည် အစီရင်ခဳသညဴ်ကာလအထိ ကျွန်ဵ (၉၀၀၀)ပင်၊သစ်မာ(၅၄၀၀)ပင် စိုက်ပျ ို ဵနုိင်ခဲဴ  

ပါသည်။ 

 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှု  

၁၃။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်အတွင်ဵ ၂၀၁၈ခုနစှ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ခုနစှ်၊ စက်တငဘ်ာလအထိ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ရင်ဆိုင်ကကုဳေတွ့ ခဲဴရမှုနှင်ဴ ပျက်စီဵဆုဳဵရှဳဵမှုအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် အမျ ို ဵ အစာဵ ြဖစ်ပွါဵကကိမ် 
ေသ/ေပျာက် 

ဦဵေရ 

အေဆာက် 

အဦဵ 

ပျက်စီဵမှု 

ဆုဳဵရှဳဵမှုတန်ဖိုဵ 

(ကျပ်သန်ဵ) 

၁ မုန်တိုင်ဵေဘဵ ၈ - ၂၁၀ ၄၁.၀၃ 

၂ ဆူနာမေီဘဵ - - - - 

၃ ငလျင်ေဘဵ - - - - 

၄ ေရေဘဵ ၃  ၂၄၅ ၂.၇၃ 

၅ မီဵေဘဵ ၂ - ၂ ၀.၄၃ 

ေပါင်ဵ  ၁၃  ၄၅၇ ၄၄.၁၉ 

 

  



 

 

အခန်ဵ(၄) 

လူဦဵေရဆိငုရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 

ေနထိုင်သညဴ်တိုင်ဵ ရင်ဵသာဵလမူျ ို ဵစုမျာဵ 

၁၄။ ၂၀၁၈ြေုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁)ရက်ေန့မှ ၂၀၁၉ြေုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလအထိ ဒီဵေမာဴဆို  

မမို့နယ်တွင ်ေနထိငုက်ကေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ လူမျ ို ဵစုမျာဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ်  
လူမျ ို ဵစု  

အမည် 
ဦဵေရ 

မမို့နယ် 

လူဦဵေရ 

မမို့နယ်လူဦဵေရ၏ 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ကြေျင် ၁၃ ၈၇၆၁၀ ၀.၀၁ 

၂ ကယာဵ ၇၈၂၁၇ ၈၇၆၁၀ ၈၉.၀၀ 

၃ ကရင် ၅၁၈ ၈၇၆၁၀ ၀.၅၉ 

၄ ြေျင်ဵ ၈ ၈၇၆၁၀ ၀.၀၀ 

၅ မွန် ၇ ၈၇၆၁၀ ၀.၀၀ 

၆ ဗမာ ၂၆၄၃ ၈၇၆၁၀ ၀.၀၃ 

၇ ရြေိုင် ၃၄ ၈၇၆၁၀ ၀.၀၄ 

၈ ရှမ်ဵ ၅၅၄၁ ၈၇၆၁၀ ၆.၃၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၈၆၉၈၁ ၈၇၆၁၀ ၉၉.၀၀ 

အမိ်ေြခ၊ အမိ်ေထာငစ်ုနငှဴ်လဦူဵေရ 

၁၅။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ ၂၀၁၈ြေုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁)ရက်ေန့မှ ၂၀၁၉ြေုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာ  

လအထိ လူဦဵေရမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(က) အမိ်ေြခ/အမိ်ေထာငစ်ု 

စဉ် 
အေကကာင်ဵ 

အရာ 

အမိ် 

ေြြေ 

အမိ် 

ေထာငစ်ု 
ရပ်ကွက် 

ေကျဵရွော 

အပု်စု 
ေကျဵရွော 

၁ မမို့ေန ၉၇၅ ၁၀၁၈ ၁ - - 

၂ ေကျဵလက်ေန ၁၅၀၇၆ ၁၅၄၄၀ - ၂၅ ၁၇၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၆၀၅၁ ၁၆၄၅၈ ၁ ၂၅ ၁၇၃ 

 



 

 

 

(ခ) လူဦဵေရ 

စဉ ်
အေကကာင်ဵ 

အရာ 

အသက(်၁၈) နှစ်အထက ် အသက(်၁၈) နှစ်ေအာက ် စုစုေပါင်ဵ 

ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ ေပါင်ဵ 

၁ မမို ့ေန ၁၃၇၇ ၁၅၆၇ ၂၉၄၄ ၁၃၃၁ ၁၂၄၇ ၂၅၇၈ ၂၇၀၈ ၂၈၁၄ ၅၅၂၂ 

၂ ေကျဵလက်ေန ၂၄၁၉၁ ၂၄၅၈၂ ၄၈၇၇၃ ၁၆၉၈၃ ၁၆၃၃၂ ၃၃၃၁၅ ၄၁၁၇၄ ၄၀၉၁၄ ၈၂၀၈၈ 

မမို ့နယ်ချုပ် ၂၅၅၆၈ ၂၆၁၄၉ ၅၁၇၁၇ ၁၈၃၁၄ ၁၇၅၇၉ ၃၅၈၉၃ ၄၃၈၈၂ ၄၃၇၂၈ ၈၇၆၁၀ 

လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှင်ဴကျာဵ/မအချ ို ဵ 

၁၆။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵကျာဵ/မအြေျ ို ဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှင်ဴကျာဵမအြေျ ို ဵ 

စဉ် ယခင်နှစ် 

လူဦဵေရ 

ယခုနစှ် 

လူဦဵေရ 

တိုဵလာ 

ဦဵေရ 
တိုဵနှုန်ဵ 

ကျာဵ/မအချ ို ဵ 

ကျာဵ မ အချ ို ဵ 

၁ ၈၅၅၃၃ ၈၇၆၁၀ ၂၀၇၇ ၂.၄၂ ၄၃၈၈၂ ၄၃၇၂၈ ၁:၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၈၅၅၃၃ ၈၇၆၁၀ ၂၀၇၇ ၂.၄၂ ၄၃၈၈၂ ၄၃၇၂၈ ၁:၁ 

 

 ( ြေ ) ေမွဵဖွာဵ၊ ေသဆုဳဵ၊ ေြပာင်ဵ ဝင၊် ေြပာင်ဵ ထကွ်လဦူဵေရ 

စဉ် မူလ 

လူဦဵေရ 

ေမွဵဖွာဵ 

ဦဵေရ 

ေသဆုဳဵ 

ဦဵေရ 

ေြပာင်ဵ ဝင် 

ဦဵေရ 

ေြပာင်ဵ ထကွ် 

ဦဵေရ 

လက်ရိှ 

လူဦဵေရ 

၁ ၈၅၅၃၃ ၁၈၇၅ ၃၅၈ ၂၁၉၂ ၁၆၃၂ ၈၇၆၁၀ 

မမို့နယ်ြေျုပ် ၈၅၅၃၃ ၁၈၇၅ ၃၅၈ ၂၁၉၂ ၁၆၃၂ ၈၇၆၁၀ 

ကိုဵကွယ်သည်ဴဘာသာ  

၁၇။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွငေ်နထိငုက်ကသမူျာဵ၏ ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာအလုိက် လူဦဵေရမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
ဗုဒ္ဓ 

ဘာသာ 
ခရစ်ယာန် 

ဟိန္ဒူ 

ဘာသာ 

အစ္စလာမ် 

ဘာသာ 
နတ် အြခာဵ ေပါင်ဵ  

၁ ၂၆၅၅၂ ၅၆၈၆၂ ၄၄၀ ၁၀၅ - ၃၆၅၁ ၈၇၆၁၀ 

မမို့နယ်ြေျုပ် ၂၆၅၅၂ ၅၆၈၆၂ ၄၄၀ ၁၀၅ - ၃၆၅၁ ၈၇၆၁၀ 



 

 

 

နုိင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵေနထိုင်မှု  

၁၈။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယအ်တွင်ဵနိုငင်ြဳြောဵသာဵမျာဵ ေနထိငုသူ်ဦဵေရမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
နုိင်ငဳြခာဵသာဵ 

လူမျ ို ဵ 
ေနထိုင်သူဦဵေရ မမို့နယ်လူဦဵေရ 

မမို့နယ်လူဦဵေရ၏ 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ေဂါ်ရြေါဵ ၂၇၈ ၈၇၆၁၀ ၀.၃၂ 

မမို့ နယ်ချုပ် ၂၇၈ ၈၇၆၁၀ ၀.၃၂ 

 

အခန်ဵ(၅) 

အပု်ချုပ်ေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

အပု်ချုပ်ေရဵနယ်ေြမဖဲွ့စည်ဵမှု 

၁၉။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ အပု်ြေျုပ်ေရဵနယ်ေြမ ဖွဲ့စည်ဵမှုမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် ရပက်ွက် ေကျဵရွောအပု်စု ေကျဵရွော 

၁ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၁ ၂၅ ၁၇၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၂၅ ၁၇၃ 

 

ေရွေဵေကာက်ပွဆဲိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

၂၀။ ဒီဵေမာဴဆိုမမိုနယ်၏ ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပအပ်  

ပါသည်- 

 (က) မမို့နယ်ေရွေဵေကာက်ပွေဲကာမ်ရငှအ်ဖဲွ့ခွဲ အဖွဲ့ ဝငစ်ာရင်ဵ 

စဉ် အမည် အလုပ်အကိုင် တာဝန် 

၁ ဦဵကဳေရွှေ အမျာဵယုဳကကည်ေလဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာ 
ပုဂ္ဂိုလ် 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂ ဦဵေအာင်ကကည် အမျာဵယုဳကကည်ေလဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာ 
ပုဂ္ဂိုလ် 

အဖဲွ့ဝင် 

၃ ဦဵတီရယ်ထနွ်ဵတင် အမျာဵယုဳကကည်ေလဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာ အဖဲွ့ဝင် 



 

 

ပုဂ္ဂိုလ် 

၄ ဦဵေစာေလာ်ဘာ အမျာဵယုဳကကည်ေလဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာ 
ပုဂ္ဂိုလ် 

အဖဲွ့ဝင် 

၅ ဦဵဂျ ိုဝါဵနီ အမျာဵယုဳကကည်ေလဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာ 
ပုဂ္ဂိုလ် 

အဖဲွ့ဝင် 

၆ ေဒါ်ေလလျှဝဳင်ဵ  အမျာဵယုဳကကည်ေလဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာ 
ပုဂ္ဂိုလ် 

အဖဲွ့ဝင် 

၇ ဦဵစန်ဵထွန်ဵလင်ဵ ဦဵစီဵအရာရိှ၊ မမို့နယ်ေထွ/အပု် အဖဲွ့ဝင် 

၈ ေဒါ်ေနာ်အယ်ေဖါ မမို့နယ်ပညာေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

၉ ဦဵထိန်ဝင်ဵေအာင် မမို့နယ်စာရင်ဵ စစ်မှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

၁၀ ေဒါ်ေဌဵေဌဵစိန် ဦဵစီဵမှူဵ၊စိုက်ပျ ို ဵေရဵ အဖဲွ့ဝင် 

၁၁ ဦဵကကီဵဒဲရယ် ဦဵစီဵမှူဵ၊ြပန်/ဆက် အဖဲွ့ဝင် 

၁၂ ဦဵေကျာ်စိုဵ အမှုေဆာင်အရာရိှ၊စည်ပင် အဖဲွ့ဝင် 

၁၃ Dr စိုဵမင်ဵေထွဵ မမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

၁၄ ဦဵတငထ်ွန်ဵနိုင် မမို့နယ်ဥပေဒအရာရိှ၊ ဥပေဒရုဳဵ အဖဲွ့ဝင် 

၁၅ ဦဵေအာင်ဝင်ဵနိုင် လဝကမှူဵ၊ လဝက အဖဲွ့ဝင် 

၁၆ ဦဵေအာင်သဲဦ ဵ ဦဵစီဵအရာရိှ၊ေကာ်မရှင် အတွင်ဵ 
ေရဵမှူဵ 

 

(ခ) ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွငဴရ်ှသူိဦဵေရ 

စဉ် မမို့နယ/်မမို့ 
မမို့နယ်/မမို့ 

လူဦဵေရ 
ကျာဵ မ ေပါင်ဵ  

၁ ဒီဵေမာဴဆို ၈၇၆၁၀ ၂၅၅၆၈ ၂၆၁၄၉ ၅၁၇၁၇ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၈၇၆၁၀ ၂၅၅၆၈ ၂၆၁၄၉ ၅၁၇၁၇ 

(ဂ) နုိင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ 

စဉ် ပါတီ ဥက္ကဌ 
အတွင်ဵ 
ေရဵမှူ ဵ 

အမှုေဆာင် 
ဦဵေရ 

ပါတီ 
ဝငဦ်ဵေရ 

၁ 
အမျ ို ဵသာဵဒီမိ ုကေရစီ  
အဖဲွ့ြေျုပ်ပါတီ 

ဦဵေဘာစကို ဦဵေဌဵေအာင် 
၁၇ - 

၂ 
ြပည်ေထာင်စုကကဳဴြေိုင်ေရဵနှင်ဴ  
ဖွဳ့မဖိုဵေရဵပါတီ 

ေဒါ်ေနာ်ေမရီယန် ဦဵဝီလျေဳဇာ်ထုိက် ၅ - 



 

 

၃ 
တိုင်ဵရင်ဵသာဵစည်ဵ လုဳဵ  
ညီညတွ်ေရဵပါတီ 

ဦဵြမငဴ်ေအာင် ဦဵေဆာ်ရယ် 
၁၉ - 

၄ ကယန်ဵအမျ ို ဵသာဵပါတီ ဦဵေမာင်လျှ ို ့ ဦဵေအရီဵကို ၁၇ - 

၅ 
ကယာဵြပည်နယ် 
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ 

ဦဵရိုေမာင်ဵဒို ေဒါ်ေနာ်ေဆာ်မိုဵ 
၇ - 

၆ 
အမျ ို ဵသာဵတိုဵတက် 
ေရဵ ပါတီ 

ဦဵေအာင်ေကျာ် 
ဦဵဝင်ဵ မင်ဵ 
ေအာင် 

၇ - 

၇ 
ရှမ်ဵအမျ ို ဵသာဵမျာဵ   
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ 

ဦဵလှေဖ ဦဵဖိုဵမင်ဵ 
၇ - 

၈ 
ရှမ်ဵတိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ 

 ဒီမိုကေရစီအဖဲွ့ြေျုပ်ပါတီ 

အလုပ်အမှုေဆာင်မျာဵ ြပန်လည် 

ဖွဲ့စည်ဵ ထာဵြြေင်ဵ မရှေိသဵပါ 

- - 

၉ 
ညီညွှတ်ေသာဒီမိုကရက် 
တစ်ပါတီ 

ဦဵြမငေ်ဆွ  
၇ - 

၁၀ 
အမျ ို ဵသာဵဒီမိကုေရစီ  
အင်အာဵစု 

ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ  ဦဵတငြ်မငဴ် 
၂၁ - 

စုစုေပါင်ဵ  ၁၀၇ - 

 

(ဃ) ေရွေဵချယ်ခဳရေသာ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

စဉ် 
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵ 

လှယ်အမည် 

ပါတီ/ တသီဵပဂု္ဂလ 

အမည် 

လွတ်ေတာ် 

အမည် 

၁ ဦဵေပါလ်ဆိငု်ဵ  NLD ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် 

၂ ဦဵေဘာ်ရယ်စိုဵေဝ NLD အမျ ို ဵသာဵလွှတ်ေတာ်(၃) 

၃ ဦဵေစာစိန်ထွန်ဵ NLD အမျ ို ဵသာဵလွှတ်ေတာ်(၄) 

၄ ဦဵသိန်ဵေအာင်(ြေ)စဲရယ် NLD ြပည်နယလ်ွှတ်ေတာ်(၁) 

၅ ဦဵေဘာဴစ်ကို NLD စိုက်ပျ ို ဵေရဵနှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵ 

ဝန်ကကီဵ 

 

  



 

 

အခန်ဵ(၆) 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက် 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာခခုဳငဳုသဳုဵသပ်ချက် 

၂၁။ ဒီဵေမာဴဆိုမမိုနယ်သည် ကယာဵြပည်နယအ်တွင်ဵ တည်ရိှမပီဵ စီဵပွာဵေရဵအရ အြေျက်အြြော  

ကျေသာ မမို့နယ်တစ်ြေုြဖစ်ပါသည်။ မမို့နယ်အတွင်ဵရှ ိေဒသြေဳြပည်သူလထူုသည် စိုက်ပျ ို ဵေရဵ  

လုပ်ငန်ဵကို အဓကိလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွေက်ကကပါသည်။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်သည် ကုန်ဵလမ်ဵ ေကကာင်ဵ  

လမ်ဵ မေပါ်တွင်တည်ရိှ၍ လမ်ဵ ပန်ဵဆက်သွယ်ေရ ဵ ေကာင်မနွ်ေသာ မမို့နယ်ြဖစ်ပါသည်။  မမို့နယ်၏ 

အဓကိထွက်ကနု်မှာ ဆန်စပါဵ၊ ေြပာင်ဵ၊ ေြမပဲနှင်ဴ အြြောဵစာဵသုဳဵ  သီဵနှဳမျာဵြဖစ်မပီဵ အထက်ြမန်မာြပည်  

သ့ုိ အမျာဵဆုဳဵတငပ်ိုေ့ရာင်ဵြေျပါသည်။  

ေြမအသဳုဵချမှု 

၂၂။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ ေြမအမျ ို ဵအစာဵအလုိက် အသဳုဵြေျထာဵသည်ဴဧကအာဵ တစ်ဖက်ပါ  

အတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ေြမအမျ ို ဵအစာဵ ဧရိယာ(ဧက) 
၁ အသာဵတငစ်ိုက်ပျ ို ဵေြမ  ၅၄၅၉၇ 

 (က) လယ်ေြမဧရိယာ ၃၁၄၅၇ 

 ( ြေ ) ယာေြမ ၁၈၃၅၈ 

 ( ဂ ) ကိုင်ဵ/ကျွန်ဵေြမ - 

 ( ဃ)ဥယျာဉ်ေြမ ၁၈၂ 

  (င ) ေတာငယ်ာေြမ ၄၆၀၀ 

  (စ ) ဓနိေြမ - 
၂ လှပ်ထာဵေြမ ၁၈၁ 

၃ စာဵကျက်ေြမ - 

၄ စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵေြမ ၂ 

၅ မမို့ရွောနှငဴ်အြြောဵေြမ ၁၁၅၇၄၁ 

၆ ကကိုဵဝိုင်ဵ/ကကိုဵြပင်ကာကွယ် ေတာေြမ ဧရယိာ ၂၁၉၉၈ 

၇ ေတာရိုင်ဵ  ၈၉၉၈၂ 

၈ ေြမရိုင်ဵ ၁၃ 

၉ စိုက်ပျ ို ဵြြေင်ဵမြပုနိုငေ်သာေြမ ၁၁၆၅၁ 

 စုစုေပါင်ဵ  ၂၉၄၁၆၅ 

 



 

 

 

ဆည်ေြမာင်ဵ တာတမဳမျာဵနှင်ဴ ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ  

၂၃။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်ရိှ ဆည်ေြမာင်ဵ တာတမဳမျာဵနှင်ဴ ဆည်ေရေသာက် ဧရိယာမှာ ေအာက်ပါ  

အတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

  (က) ကိုယဴ်အာဵကိုယ်ကိုဵဆည်မျာဵ   

စဉ် ဆည်အမည် ဆည်အမျ ို ဵအစာဵ 
ေရဝင်ဆဳမှု 

(ကုဗေပ) 

အကျ ိုဵြပု 

ဧက 

၁ လွို ငန်န်ဵဖေရစုကန် ေြမသာဵ - ၅၀ 

၂ ခရစ်ဝယ် ေြမသာဵ - - 

၃ သရက်သဳုဵပငဆ်ည် ေြမသာဵ - - 

၄ နန်ဵမယ်ခုဳေရလွှဲဆည် ေြမသာဵ - - 

၅ ဆင်ေတာင်ေရလွှဲဆည် ေြမသာဵ - - 

၆ ေြမာင်ဵ ခွေရလွှဆဲည် ေြမသာဵ - - 

၇ ဖိုဵြပာဵေချာင်ဵပတိ်တမဳ ေြမသာဵ - - 

၈ မုဳြပာကန် ေြမသာဵ - - 

၉ ေဒါဘူဵကူဵေရစုကန် ေြမသာဵ - ၁၅၀ 

 

 (ြေ) ြမစ်ေရတငစ်ီမဳကိန်ဵမျာဵ 

  မရှိပါ။ 

 (ဂ) တာတမဳမျာဵ/ေရထနိ်ဵတဳခါဵ 

  မရှိပါ။ 

 

 

 



 

 

စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

၂၄။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွေက်နိုင်မှု အေြြေအေနမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ 
ြဖစ်ပါသည်- 

(က) အဓကိသီဵနဳှ(၁၀)မျ ို ဵ စိုက်ပျ ို ဵထတု်လပု်မှု 

စဉ် သီဵနဳှအမည် 
လျာ 
ထာဵ 

စိုက် 
ဧက    

မှတ် 
ချက် 

၁ စပါဵေပါင်ဵ  ၃၇၈၂၃ ၃၅၅၂၁ 
   

  

  မိုဵစပါဵ ၃၄၅၆၅ ၃၂၁၄၀ 

   

  

  လယ် ၃၀၇၃၆ ၂၈၀၅၈ 
   

  

  ယာ ၈၂၀ ၁၀၆၉ 
   

  

  ေတာငယ်ာ ၃၀၀၉ ၃၀၁၃ 
   

  

  ေနွစပါဵ ၃၂၅၈ ၃၃၈၁ 
   

  

၂ အေစဴထတု်ေြပာင်ဵ  ၁၄၁၈၅ ၁၃၉၇၉ 
   

  

၃ ေြမပဲေပါင်ဵ  
   

  
  

  ေြမပဲ(မိုဵ ) ၁၆၃၉ ၂၁၃၃ 
   

  

  ေြမပဲ(ေဆာင်ဵ ) 
     

  

၄ နှမ်ဵေပါင်ဵ  

     

  

  နှမ်ဵ(မိုဵ ) ၁၅၉၂ ၁၅၉၇ 
   

  

  နှမ်ဵ(ေဆာင်ဵ ) 
     

  

၅ ေနကကာေပါင်ဵ  
     

  

 
ေနကကာ(မိုဵ ) ၁၈၆ ၂၄၂ 

    

 
ေနကကာ(ေဆာင်ဵ ) 

      ၆ ပဲတီစိမ်ဵေပါင်ဵ  
     

  

  ပဲတီစိမ်ဵ(မိုဵ ) ၂၇၀ ၃၁၅ 
   

  

  ပဲတီစိမ်ဵ(ေဆာင်ဵ ) 
     

  

၇ ပဲစဉ်ဵငဳု ၉၃၂ ၁၀၅၉      

၈ မတ်ပဲ        

၉ ဝါ        

၁၀ ကက ဳ ၇ ၇      

 

 

 



 

 

 

(ြေ) နှစ်ရှည်သီဵနဳှစိုက်ပျ ို ဵမှုအ ေြခအေန 

စဉ် သီဵနဳှအမည် 

လျာဵ 

ထာဵ 

ဧက 

စိုက် 

ဧက 

ရိတ် 

ဧက 

အထွက် 

နှုန်ဵ 

စုစုေပါင်ဵ  

အထွက် 

၁ ေကာ်ဖီ ၂၆ ၆၆    

၂ လက်ဖက် ၁ ၆    

 စုစုေပါင်ဵ  ၂၇ ၇၂    

 

(ဂ) အြခာဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနဳှမျာဵစိုက်ပျ ို ဵထတု်လပု်မှု 

စဉ် သီဵနဳှအမည် စိုက်ဧက ရိတ်ဧက အထွက်နှုန်ဵ အထွက်ေပါင်ဵ  

၁ ကကက်သနွ်နီ -    

၂ ကကက်သနွ်ြဖူ -    

၃ အာလူဵ ၂၃    

၄ ဟင်ဵသီဵ 

ဟင်ဵရွေက် 

၁၆၃၃    

မမို့နယ်ချုပ် ၁၆၅၆    

 

(ဃ) လယ်ယာသဳုဵစက်ကိရယိာ သဳုဵစွဲမှုအေြခအေန 

စဉ် 

အစိုဵရ ပုဂ္ဂလိက 

လယ် 

ထွန် 

စက ်

လက် 

တွန်ဵ 

ထွန် 

စက ်

မျ ို ဵ 

ေစဴ 

ချ 

စက် 

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိမ်ဵ 

စက ်

ေချွ 

ေလှ့ 

စက ်

ေရ 

စုပ် 

စက ်

လယ် 

ထွန် 

စက ်

လက် 

တွန်ဵ 

ထွန် 

စက ်

မျ ို ဵ 

ေစဴ 

ချ 

စက် 

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိမ်ဵ 

စက် 

ေချွ 

ေလှ့ 

စက် 

ေရ 

စုပ် 

စက ်

၁ ၁၀ ၁ ၂ - - - - ၂၂၄ ၃၃၄၄ - ၃၈ ၃ ၁၇၀ ၁၀၉ 

မမို့ 

နယ ်

ချုပ် 

၁၀ ၁ ၂ - - - - ၂၂၄ ၃၃၄၄ - ၃၈ ၃ ၁၇၀ ၁၀၉ 



 

 

 

(င) လယ်ယာသဳုဵထယ်၊ထွန်နှင်ဴ ကျွဲ၊နွာဵေကာငေ်ရ 

စဉ် 
ထယ်အေရ 

အတွက် 

ထွန်အေရ 

အတွက် 
ကျွဲေကာငေ်ရ နွာဵေကာငေ်ရ 

၁ ၄၃၄၃ ၅၈၂၅ - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၃၄၃ ၅၈၂၅ - - 



 

 

(စ) ေဒသတွင်ဵ ဆန်ဖူလုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 
ေရတွက် 

ပုဳ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈  

အမှန် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

လျာထာဵ 
မှတ် 
ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၈၄၆၄၃ ၈၅၆၈၄  

၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု     

 -ေကျဵလက်ေန တင်ဵ  ၇၈၄၈၂ ၈၀၁၈၄  

 -မမို့ေန တင်ဵ  ၆၁၆၁ ၅၅၀၀  

၃ ဝမ်ဵစာလိုအပ်ြေျက် တင်ဵ  ၁၂၅၁၁၆၂ ၁၂၆၈၇၆၀  

၄ စပါဵစိုက်ဧကေပါင်ဵ ဧက ၃၆၄၁၉ ၃၆၃၅၂  

 -အထွက်နှုန်ဵ တင်ဵ  ၇၆.၇၈ ၇၆.၄၈  

 -အထွက်တင်ဵ တင်ဵ  ၂၇၉၆၁၇၁ ၂၇၈၀၂၄၂  

၅ လာမည်ဴနှစ်စပါဵစိုက်ဧက ဧက ၃၇၈၂၇ ၃၇၈၂၇  

၆ ြေျန်လပှ်ရမည်ဴတင်ဵ တင်ဵ  ၁၀၉၂၅၇ ၈၆၁၂၄  

၇ အသဳုဵြပုတင်ဵ  တင်ဵ  ၇၂၈၃၈ ၅၇၄၁၆  

၈ ပိုလျှမဳှု တင်ဵ  +၁၁၇၅၂၃၉ +၁၁၇၉၆၀၈  

၉ ဝမ်ဵစာကျန်ရိှမှု တင်ဵ  ၁၂၅၁၁၆၂ ၁၂၆၈၇၆၀  

၁၀ ဖူလဳုမှု % ၁၇၂.၅၀ ၁၇၃.၆၉  

 

(ဆ) ေဒသတွင်ဵဆီဖလူုမဳှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 
ေရတွက် 

ပုဳ 

၂၀၁၇-၁၈  

အမှန် 

၂၀၁၈-၁၉ 

လျာထာဵ 
မှတ်ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၈၄၆၄၃ ၈၅၆၈၄  

၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု ပိဿာ ၆ ၆  

 ဝမ်ဵစာလိုအပ်ြေျက် တန် ၈၂၉.၃၀ ၈၃၉.၅၀  

 ဆီထွကရိှ်မှု တန် ၉၈၆.၂၈ ၉၈၃.၂၇  

၃ အေလအလွင်ဴနှင်ဴ အြြောဵ တင်ဵ  ၂၂၆၅၆ ၂၂၅၂၁  

၄ ြေျန်လပှ်ရမည်ဴတင်ဵ ဧက ၂၁၈.၃ ၂၁၅၂၁  

 အသဳုဵြပုမှု မက်/တန် ၇၂.၇၅ ၇၁.၉၂  

 လိအုပ်မှု မက်/တန် ၈၂၉.၃၀ ၈၃၉.၅၀  

၅ ဖူလဳုမှု ရာြေိုငန်ှုန်ဵ ၁၁၈.၉၃ ၁၁၇.၁၂  

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၂၅။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏၂၀၁၈ြေုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁)ရက်ေန့မှ ၂၀၁၉ြေုနှစ်စက်တငဘ်ာလ 

အထိ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာငရ်ွေက်မှုအေြြေေနမှာ တစ်ဖက်ပါ အတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 



 

 

(က)ေမွဵြမူေရဵဇုန်မျာဵ 

  မရိှပါ။     

(ြေ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ (ေကာင်ေရ) 

စဉ် 
မမို့နယ ်

ခုနစှ် ကျွ ဲ နွာဵ ၀က ်
သုိဵ/ 

ဆိတ် 
ကကက ် ဘ ဲ ငုဳဵ 

၁ ဒီဵေမာဴဆို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၂၇၉၃ ၅၂၉၉၂ ၆၂၈၂၉ ၅၇၄ ၁၈၃၈၃၁၈ ၂၁၉၃၀ - 

မမို့ နယ်ချုပ် ၁၂၇၉၃ ၅၂၉၉၂ ၆၂၈၂၉ ၅၇၄ ၁၈၃၈၃၁၈ ၂၁၉၃၀ - 

 

 (ဂ) မမို့နယ်အသာဵထတု်လပု်မှု (ပိဿာ) 

စဉ် မမို့နယ ် ခုနစှ် ကျွ ဲ နွာဵ ၀က ်
သုိဵ/ 

ဆိတ် 
ကကက ် ဘ ဲ ငုဳဵ 

၁ 
ဒီဵ ေမာဴဆိ ု

 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ - ၅၅၇၃၄၇ ၃၀၄၁၄၁၅ ၂၄၂၃ ၇၄၅၁၈၂၁ ၇၀၉၁၂ - 

မမို့ နယ်ချုပ် 
 

၅၅၇၃၄၇ ၃၀၄၁၄၁၅ ၂၄၂၃ ၇၄၅၁၈၂၁ ၇၀၉၁၂ - 

 

 (ဃ) မမို့နယ်ကကက်/ဘ/ဲငုဳဵဥထုတ်လုပ်မှု (လဳုဵ) 

စဉ် မမို့နယ/်မမို့ ခုနစှ် ကကက်ဥ ဘဲဥ ငုဳဵဥ 

၁ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၆၄၅၅၈၀၃၅ ၈၇၉၅၈၇ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၆၄၅၅၈၀၃၅ ၈၇၉၅၈၇ - 

 

(င)  မမို့နယ်န့ုိထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှု  

စဉ် မမို့နယ ် ခုနစှ် 
န့ုိစာဵနွာဵ 

(ေကာင်ေရ) 
န့ုိထွက်(ပိဿာ) 

၁ ဒီဵေမာဴဆို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၆၈ ၃၄၇၃၄၄၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၆၈ ၃၄၇၃၄၄၁ 



 

 

( စ) မမို့နယ်ငါဵ၊ ပုစွန်ေမွဵြမူမှု အေြခအေန 

မရိှပါ။ 

(ဆ)    ေရချ ိုေရငန်ငါဵဖမ်ဵ လပု်ငန်ဵမှအသာဵထတု်လပု်မှု(တန်) 

မရိှပါ။ 

စက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵ 

၂၆။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ စက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵေဆာငရ်ွေက်နိုင်မှုအေြြေအေနမှာ ေအာက်ပါ  

အတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

 (က)  စက်မှုဇုန်မျာဵ 

 မရိှပါ။  

(ြေ) မမို့နယ်ရိှစက်ရုဳမျာဵ 

စဉ် စက်ရုဳအမည် အမျ ို ဵအစာဵ 
နုိင်ငဳ 

ပိုင် 

ပုဂ္ဂလိ

က 

ပိုင် 

လုပ်သာဵ 

အင်အာဵ 

၁ ေအာငစ်ဳမဖိုဵ                                                                                                                                                                                                                             ဟာလာ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂ ေကျာ်စွာေလဵ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃ ြမသိန်ဵေအာင် ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၄ ေဝမဖိုဵ ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၅ ေအာငြ်မငဴ်မိရု် ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၆ စိန်နဝင်ဵ ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၇ ယုေစဵ ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၈ ကယာဵချယရ်ီ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၉ သုခ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၁၀ စိန်နဝင်ဵ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၁၁ သဂေဟ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၁၂ ေအာငဆ်က်မဖိုဵ ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၁၃ ရတနာသိန်ဵ ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၁၄ ေအာငမ်င်ဵသိန်ဵ ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၁၅ မိသာဵစု ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၁၆ ရတနာ ဆန်စက် - ၁ ၁ 



 

 

၁၇ မိသာဵစု ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၁၈ ေအာငက်မ္ဘာသစ် ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၁၉ မိသာဵစု ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၀ လင်ဵသစ္စာ ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၁ မဂေလာ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၂ ေရွှေကယာဵ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၃ မိသာဵစု ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၄ ေအာင် ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၅ မျ ို ဵမဟာ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၆ မိဘေမတ္ရာ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၇ ေရွေမျ ို ဵေတာ် ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၈ ချမ်ဵေြမဴ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၂၉ စိန်ရတနာ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၀ လင်ဵေမတ္ရာ ဟာလာဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၁ နမဴ်စဳခမ်ဵ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၂ ပန်ဵသစ္စာ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၃ ဦဵနန်ဵ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၄ ရတနာစိုဵစဳ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၅ ေအာငနုိ်င်သူ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၆ သုဝဏ္ဏမိသာဵစု ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၇ ကမ္ဘာသစ်မိသာဵစု ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၈ ရိုင်ဵ ေမာငဒ်ို ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၃၉ သဂေဟ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၄၀ မိသာဵစု ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၄၁ ဦဵေအာင် ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၄၂ ေကျဵဇူဵေတာ် ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၄၃ ပိုင်စိုဵမိုဵ ဟာလာ ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၄၄ ပွင်ဴဖူဵ  ဆန်စက် - ၁ ၁ 

၄၅ ြမသုခ ဆီစက် - ၁ ၁ 

၄၆ ေအာင် ဆီစက် - ၁ ၁ 

၄၇ ေငသွန်ဵစိုဵ ဆီစက် - ၁ ၁ 



 

 

၄၈ ဦဵသန်ဵေအဵ ဆီစက် - ၁ ၁ 

၄၉ ေအာငြ်မင် ဆီစက် - ၁ ၁ 

၅၀ ေဟာရှဏ္ဏ ဆီစက် - ၁ ၁ 

၅၁ ထဲဗျာဵ ဆီစက် - ၁ ၁ 

၅၂ လွို ငဝ်တီ ဆီစက် - ၁ ၁ 

၅၃ ေအာငြ်မငဴ်မိရု် ဆီစက် - ၁ ၁ 

၅၄ သဂေဟ ဆီစက် - ၁ ၁ 

၅၅ ကယန်ဵ ဆီစက် - ၁ ၁ 

၅၆ ဦဵအန်ပေရာဇို အမှုန့်ကကိတ်စက် - ၁ ၁ 

၅၇ ဝါဵဝါဵမိသာဵစု သာဵေရနယ်လပု်ငန်ဵ - ၁ ၁ 

၅၈ ေရွှေအုိဵ တွင်/သဳပန်ဵသဳတဳခါဵ - ၁ ၁ 

၅၉ ေဒါမိနစ် သဳပန်ဵ/သဳတဳခါဵ - ၁ ၁ 

၆၀ ညိှေလဵ ေထွ/စက် - ၁ ၁ 

၆၁ အာဵသစ် ေထွ/စက် - ၁ ၁ 

၆၂ မဖိုဵသန်ဵကကယ် ေထွ/စက် - ၁ ၁ 

၆၃ ေငေွတာငက်ကီဵ ေထွ/စက် - ၁ ၁ 

၆၄ နန်ဵသီတာ စက်မှုလက်မှု - ၁ ၁ 

၆၅ မငိမ်ဵချမ်ဵ တွင်/သဳရေဟ - ၁ ၁ 

၆၆ ဟန် အေထွေထစွက်မှု - ၁ ၁ 

၆၇ လွန်ဵရိှန် တွင်/သဳဂေဟ - ၁ ၁ 

၆၈ ထွန်ဵလှ ေထွ/စက် - ၁ ၁ 

မမို့ချုပ်   ၆၈ ၆၈ 

(ဂ) မမို့နယ်ရိှအလုပ်ရုဳမျာဵ 

 မရိှပါ။  

(ဃ) အမိ်တွင်ဵစက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် 
စက်မှုလက်မှုလပု်ငန်ဵ 

အမျ ို ဵအစာဵ 
အေရအတွက် လုပ်သာဵအင်အာဵ 

၁ စက်ချုပ်လုပ်ငန်ဵ ၁၁ ၁၁ 

၂ ပန်ဵတိမ်လုပ်ငန်ဵ - - 

၃ ပန်ဵဘဲ - - 

၄ မုန့်လပု်ငန်ဵ - - 



 

 

၅ တွင်ခုဳလုပ်ငန်ဵ ၂ ၁၀ 

၆ ယက္ကန်ဵ ၁ ၅ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၄ ၂၆ 

သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအေြခအေန 

၂၇။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏သစ်ေတာလပု်ငန်ဵနှငဴပ်တ်သက်ေသာ အြေျက်အလက်မျာဵမှာေအာက်ပါ 

အတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

(က) သစ်ေတာမျာဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ ဧရိယာ(ဧက) ေပါက်သည်ဴအပင်မျာဵ 

၁ ကကိုဵဝိုင်ဵ - - 

၂ ကကိုဵြပင် ၂၁၉၈၈.၄၉ အင်၊ ြေါေတာ်မှီ၊ မယဇ်လီ၊ 

 ေရသင်ဵ ဝင်၊ ပနာဵမငု၊ သစ်ယာ၊ 

အင်ကကင်ဵပင်၊ယမေန၊လက်ပဳ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၁၉၈၈.၄၉  

 (ြေ) စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်ဵ 

  - စီဵပွာဵေရဵ(ထင်ဵရှူ ဵ)စိုက်ခင်ဵ (၅၀) ဧက 

  - ေရေဝေရလဲစိုက်ခင်ဵ  (၅၀) ဧက 

  - ေကျဵရွောထင်ဵစိုက်ခင်ဵ  (၅၀) ဧက 

 

 (ဂ) သစ်ထုတ်လုပမ်ှု 

  မရိှပါ။ 

 

 (ဃ) သစ်ေတာထွကပ်စ္စည်ဵမျာဵ 

စဉ် အမျ ို ဵအစာဵ ေရတွက်ပုဳ ထုတ်လုပ်မှု 

၁ ထင်ဵ တန် - 

၂ မီဵေသွဵ - - 

၃ ဝါဵ တန် - 

၄ ကကိမ် - - 



 

 

စဉ် အမျ ို ဵအစာဵ ေရတွက်ပုဳ ထုတ်လုပ်မှု 

၅ ဖာလာေစဴ ပိဿာ - 

၆ သစ်ေြေါက် ပိဿာ - 

၇ သစ်ြေွ - - 

၈ သနပ်ြေါဵ ပိဿာ - 

၉ ဘုမ္မရာဇာ ပိဿာ - 

၁၀ ပျာဵရည် ပိဿာ - 

၁၁ ဓနိ/သက်ကယ် ဗျစ်(၀၀၀) - 

၁၂ အင်တွဲ/ပွဲညှက် ပိဿာ - 

၁၃ ြေျပိ် ပိဿာ - 

တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှုလပု်ငန်ဵ  

၂၈။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵနှငဴပ်တ်သက်ေသာ အြေျက်အလက် 
မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ဓါတ်သတ္ရုတူဵေဖာ်ထတု်လပု်မှု 

(၁) ေကျာက်ထတု်လပု်သူ  = ၄   ဦဵ 

(၂) သဲထတု်လပု်သူ  = ၁၀ ဦဵ 

(ြေ) ေကျာက်မျက်တူဵေဖာ်ထတု်လပု်မှု 

 မရှိပါ။ 

စွမ်ဵအငနှ်င်ဴလျှပစ်စ်ကဏ္ဍ  
၂၉။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ စွမ်ဵအင် /လျှပ်စစ်ကဏ္ဍနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ အြေျက်အလက်မျာဵမှာ 
ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 
 (က) ဓါတ်ဆီ /ဒီဇယ်အေရာင်ဵ ဆိုင်  

စဉ် ဆိုင်အမည် 
နုိင် 

ငပဳိုင် 
ပုဂ္ဂလကိပိုင် 

တစ်နစှ်ေရာင်ဵ ချမှု  

စညေ်ပါင်ဵ  

ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ် 

၁ နီလာရိုဵမ - ပုဂ္ဂလကိ ၃၁၈ ၃၂၈ 

၂ ေရွှေစိုဵစဳ - ပုဂ္ဂလကိ ၃၀၈ ၃၂၆ 

၃ ြပည်ေအာင်ရတနာ - ပုဂ္ဂလကိ ၂၈၆ ၃၀၈ 



 

 

၄ ေဒွဵမယ်ေနာ် - ပုဂ္ဂလကိ ၂၈၆ ၃၀၈ 

၅ မငိမ်ဵြေျမ်ဵမိုဵ  - ပုဂ္ဂလကိ ၂၈၆ ၃၀၈ 

၆ New One - ပုဂ္ဂလကိ ၂၈၆ ၃၀၈ 

၇ ေရွှေကယန်ဵ - ပုဂ္ဂလကိ ၂၈၆ ၃၀၈ 

၈ ေကျာ်ဆန်ဵသစ် - ပုဂ္ဂလကိ ၂၈၆ ၃၀၈ 

မမို့နယ်ချုပ် - ၈ ၂၃၄၂ ၂၅၀၂ 

 

 (ြေ) သဘာဝဓါတ်ေငွ့ပိုက်လိုင်ဵ 

  မရိှပါ။ 

ပိုေ့ဆာင်ေရဵနှင်ဴ လမ်ဵပန်ဵဆက်သယ်ွေရဵလုပ်ငန်ဵ  

၃၀။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ ပိုေ့ဆာငေ်ရဵနှင်ဴလမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵနှငဴပ်တ်သက်ေသာ 
အြေျက်အလက်မျာဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ေလေကကာင်ဵ လမ်ဵ    

  မရိှပါ။ 

( ြေ ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ   

  မရိှပါ။ 

(ဂ) ရထာဵလမ်ဵ နှင်ဴ ဘူတာရုဳမျာဵ 

  မရိှပါ။ 

(ဃ) ကာဵဂိတ်မျာဵ 
 ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွင ်ကာဵဂိတ် (၁)ြေုရှမိပီဵ ၎င်ဵ၏ အြေျက်အလက်မျာဵအာဵ 
ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
အမည်  - မျ ို ဵဆက်သစ်  
ယဉ်လိုင်ဵ - ဒီဵေမာဴဆို-လွို ငေ်ကာ်- ရန်ကုန်  
တည်ေနရာ - မမို့မရပ်ကွက်  

လမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၁။ လမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ကာဵလမ်ဵ   

စဉ် ကာဵလမ်ဵ အမည် 
မမို့နယ်အတွင်ဵ 

အရှည်မိငု ်
မ ှ ထိ 

၁ ေတာငင်ူ-လိပ်သုိ-ယာဒို- 
လွို ငေ်ကာ်-ဟိုပုဳဵ လမ်ဵ 

၁၂၀/၄ ၁၂၇/၂ ၆မိုင်၊ ၆ဖာလဳု 



 

 

၂ ေတာငင်ူ-ေမာ်ြေျ ီဵ -ဒီဵေမာဴဆို ၁၇၀/၃+၃၆၀ ၁၇၃/၃+၃၆၀ ၃မိုင်၊ ၀ဖာလဳု 

၃ ဒီဵေမာဴဆို-နန်ဵမယ်ြေုဳ-မိုဵမဗ ဲ ၀/၀ ၁၂/၂ ၁၂မိုင်၂ဖာလဳု 

၄ လိပုူ-ပီကင်ဵ ၀/၀ ၅/၁ ၅မိုင်၁ဖာလဳု 

၅ ဒီဵေမာဴဆို-ေဒါတမကကီဵ ၀/၀ ၂၈/၃ ၂၈မိုင်၃ဖာလဳု 

၆ ဒီဵေမာဴဆို-ေဒါေညဵြေူ- 
ေဘာလြေဲ 

၀/၀ ၃၅/၃ ၃၅မိုင် ၃ဖာလဳု 

မမို့နယ်ချုပ်   ၉၁မိုင်၂ဖာလုဳ 

(ြေ) မမို့နယ်ချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

 စဉ် လမ်ဵ အမည် 
အရှည်  

(မိုင်-ဖာလုဳ) 

အမျ ို ဵအစာဵ 
မှတ် 

ချက် ကတ္ရရာ ေကျာက်ေချာ 
အမာခဳ 

လမ်ဵ  

 ၁ လွို ငေ်ကာ်-ဒီဵေမာဴဆို ၁၁ မိုင် ၁၁မိုင် - -  

မမို့နယ်ချုပ် ၁၁ မိုင် ၁၁မိုင် - -  

(ဂ) တဳတာဵမျာဵ 

  (၁) ေပ(၁၈၀)အထက်တဳတာဵမျာဵ 

  မရိှပါ။ 

(၂) ေပ(၁၈၀)ေအာက်တဳတာဵမျာဵ 

စဉ် 

ေပ (၁၈၀) 

ေအာက် 

တဳတာဵအမည် 

အ 

ရှည် 

(ေပ) 

အမျ ို ဵ အစာဵ 

တည် 

ေဆာက်  

သည်ဴ ခုနှစ် 

သွာဵလာ 

နုိင်သည်ဴယာဉ် 

(ကာဵ/ 

ရထာဵ)  

ေပ(၁၈၀) 

ေအာက်တဳတာဵ 

အေရအတွက် 

ေတာငင်ူ(ေကျာက်တိုင်)-လိပ်သုိ-ယာဒို-လွို ငေ်ကာ်-ဟိုပုဳဵ လမ်ဵ ၂၂ 

၁ ၁/၁၂၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂ ၂/၁၂၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃ ၁/၁၂၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄ ၂/၁၂၂ ၃၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅ ၃/၁၂၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၆ ၄/၁၂၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၇ ၁/၁၂၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 



 

 

၈ ၂/၁၂၃ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၉ ၃/၁၂၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၀ ၁/၁၂၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၁ ၂/၁၂၄ ၂၂ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၁၂ ၃/၁၂၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၃ ၁/၁၂၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၄ ၂/၁၂၅ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၅ ၃/၁၂၅ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၆ ၁/၁၂၆ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၇ ၂/၁၂၆ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၈ ၃/၁၂၆ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၉ ၁/၁၂၇ ၅ သဳကူကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၀ ၂/၁၂၇ ၅ သဳကွန်ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၁ ၃/၁၂၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၂ ၄/၁၂၇ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

ေတာငင်ူ-ေမာ်ချ ီဵ -ဒီဵေမာဴဆိုလမ်ဵ ၈ 

၁ ၁/၁၇၁ ၅ သဳကူကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂ ၂/၁၇၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃ ၁/၁၇၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄ ၂/၁၇၂ ၅ သဳကူကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅ ၃/၁၇၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၆ ၄/၁၇၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၇ ၁/၁၇၃ ၁၂၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၈ ၂/၁၇၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

ဒီဵေမာဴဆို-နန်ဵမယ်ခုဳ-မိုဵမဗဲလမ်ဵ  ၆၂ 

၁ ၁/၁ ၂ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂ ၂/၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃ ၃/၁ ၁၂ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄ ၄/၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅ ၁/၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၆ ၂/၂ ၁၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 



 

 

၇ ၃/၂ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၈ ၄/၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၉ ၅/၂ ၅၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၀ ၁/၃ ၁၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၁ ၁/၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၂ ၂/၄ ၁၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၃ ၁/၅ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၄ ၂/၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၅ ၃/၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၆ ၄/၅ ၂၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၇ ၅/၅ ၂၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၈ ၆/၅ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၉ ၇/၅ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၀ ၁/၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၁ ၂/၆ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၂ ၃/၆ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၃ ၁/၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၄ ၂/၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၅ ၃/၇ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၆ ၁/၈ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၇ ၂/၈ ၂၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၈ ၃/၈ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၉ ၄/၈ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃၀ ၅/၈ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃၁ ၁/၉ ၆ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃၂ ၂/၉ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃၃ ၃/၉ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃၄ ၄/၉ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃၅ ၅/၉ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃၆ ၆/၉ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃၇ ၇/၉ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 



 

 

၃၈ ၈/၉ ၂၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃၉ ၉/၉ ၂ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၀ ၁/၁၀ ၂ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၁ ၂/၁၀ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၂ ၃/၁၀ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၃ ၄/၁၀ ၂၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၄ ၅/၁၀ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၅ ၆/၁၀ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၆ ၁/၁၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၇ ၂/၁၁ ၁၂ ၁/၂ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၈ ၃/၁၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄၉ ၄/၁၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅၀ ၅/၁၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅၁ ၆/၁၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅၂ ၇/၁၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅၃ ၈/၁၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅၄ ၉/၁၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅၅ ၁/၁၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅၆ ၂/၁၂    ၅   ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅၇ ၃/၁၂    ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅၈ ၄/၁၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅၉ ၅/၁၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၆၀ ၆/၁၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၆၁ ၇/၁၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၆၂ ၁/၁၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

ဒီဵေမာဴဆို-ေဒါေညဵခူ-ေဘာခဲလမ်ဵ  ၁၀၂ 

၁ ၁/၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂ ၂/၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၃ ၁/၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၄ ၂/၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၅ ၁/၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 



 

 

၆ ၂/၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၇ ၃/၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၈ ၄/၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၉ ၅/၃ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၀ ၁/၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၁ ၂/၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၂ ၃/၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၃ ၄/၄ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၄ ၅/၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၅ ၁/၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၆ ၂/၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၇ ၃/၅ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၈ ၄/၅ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၁၉ ၅/၅ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၀ ၁/၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

၂၁ ၂/၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ 

  ၂၂   ၃/၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂၃ ၄/၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂၄ ၁/၇ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂၅ ၂/၇ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂၆ ၃/၇ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

  ၂၇   ၄/၇ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂၈ ၁/၈ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂၉ ၂/၈ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃၀ ၃/၈ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃၁ ၁/၉ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃၂ ၁/၁၁ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃၃ ၂/၁၁ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃၄ ၃/၁၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃၅ ၁/၁၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃၆        ၂/၁၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  



 

 

၃၇ ၁/၁၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃၈ ၂/၁၃ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃၉ ၁/၁၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၀ ၂/၁၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၁ ၁/၁၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၂ ၁/၁၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၃ ၂/၁၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၄ ၃/၁၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၅ ၁/၁၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၆ ၂/၁၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၇  ၃/၁၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၈ ၄/၁၇ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄၉ ၁/၁၈ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅၀ ၁/၁၉ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅၁ ၁/၂၀ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

 ၅၂ ၁/၂၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

     ၂/၂၁ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅၄ ၁/၂၃ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅၅ ၁/၂၅ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅၆ ၂/၂၅ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅၇ ၁/၂၆ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅၈ ၂/၂၆ ၃၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅၉ ၃/၂၆ ၃၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆၀ ၄/၂၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆၁ ၅/၂၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆၂ ၁/၂၇ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆၃ ၂/၂၇ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆၄ ၃/၂၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆၅ ၄/၂၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆၆ ၅/၂၇ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆၇ ၆/၂၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  



 

 

၆၈ ၇/၂၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆၉ ၈/၂၇ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၀ ၁/၂၈ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၁ ၂/၂၈ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၂ ၃/၂၈ ၃၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၃ ၁/၂၉ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၄ ၂/၂၉ ၃၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၅ ၁/၃၀ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၆ ၂/၃၀ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၇ ၁/၃၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၈ ၂/၃၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇၉ ၃/၃၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၀ ၄/၃၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၁ ၅/၃၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၂ ၆/၃၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၃ ၇/၃၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၄ ၈/၃၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၅ ၁/၃၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၆ ၂/၃၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၇ ၃/၃၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၈ ၄/၃၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈၉ ၁/၃၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉၀ ၁/၃၄ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉၁ ၂/၃ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉၂ ၃/၃၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉၃ ၁/၃၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉၄ ၂/၃၅ ၃ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉၅ ၃/၃၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉၆ ၄/၃၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉၇ ၅/၃၅ ၁၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉၈ ၆/၃၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  



 

 

၉၉ ၁/၃၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၁၀၀ ၂/၃၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၁၀၁ ၃/၃၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၁၀၂ ၄/၃၆ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

လိပုူ-ပီကင်ဵလမ်ဵ ၁၄ 

၁ ၁/၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၂ ၂/၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၃ ၃/၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၄ ၄/၁ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၅ ၁/၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၆ ၂/၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၇ ၃/၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၈ ၄/၂ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၉ ၁/၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၁၀ ၂/၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၁၁ ၃/၃ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၁၂ ၁/၄ ၂၀ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၁၃ ၂/၄ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

၁၄ ၁/၅ ၅ ကွန်ကရစ်  ကာဵ  

 

(ဃ) လမ်ဵ တဳတာဵသဳုဵစက်ကိရယိာမျာဵ 

   မရှိပါ။  

( င )  လမ်ဵ / တဳတာဵအသဳုဵြပုခေကာကခ်ဳသည်ဴလုပ်ငန်ဵ 

   မရှိပါ။ 

 

ဟိုတယ်နှင်ဴ ခရီဵသွာဵလပု်ငန်ဵ 

၃၂။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်ရိှ ဟိုတယ်နှင်ဴ  ြေရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ ်ပတ်သက် ေသာ 

အြေျက်အလက်မျာဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

(က) ဟိုတယ်၊ မိုတယ၊် အင်ဵ၊ တည်ဵခိုခန်ဵ 

 (၁)   ဟိုတယ်   



 

 

Demoso Lodge အမည်ြဖင်ဴ မမို့မရပက်ွက်၊ ငူဵပေလာဴရပ်၌ ဟိုတယ် (၁)လုဳဵ  

ရှပိါသည်။ 

(၂)   မိုတယ၊် အင်ဵ၊ တည်ဵခိုခန်ဵ  

 မရိှပါ။ 

(ခ)  ကမ်ဵေြခနှင်ဴ အပန်ဵေြဖေနရာမျာဵ 

   မရှိပါ။ 

သမဝါယမအသင်ဵ မျာဵ 

၃၃။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွငရိှ်ေသာ သမဝါယမအသင်ဵ မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
သမဝါယမ  

အသင်ဵ ေပါင်ဵ  

သမဝါယမ 

အသင်ဵ စုေပါင်ဵ  
မှတ်ချက် 

၁ ၈၇ ၁  

မမို့နယ်ချုပ် ၈၇ ၁  

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ 

၃၄။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွငရိှ်ေသာ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာအေြြေြေဳ အေဆာက်အဦမျာဵမှာ ေအာက်ပါ  

အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(က)  ကုမ္ပဏီ၊ကုန်စညဒ်ိုင်၊ပွဲရုဳမျာဵ၊ေဈဵနှငဴ်ကုန်တိုက်မျာဵ     

(၁) ကုမ္ပဏီမျာဵ 

   မရိှပါ။  

  (၂) ကုန်စည်ဒုိင်မျာဵ 

    မရိှပါ။ 

  (၃) ပွဲရုဳမျာဵ 

    မရိှပါ။   

(၄) ေဈဵမျာဵ   

စဉ် ေဈဵအမည် တည်ေနရာ မှတ်ချက် 

၁ မမို့မေစျဵ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့  

၂ နန်ဵမယ်ြေုဳေစျဵ နန်ဵမယ်ြေုဳမမို့  

၃ လိဘုာြေိုေစျဵ လိဘုာြေိုေကျဵရွော  

 



 

 

  (၅) ကုန်တိုက်မျာဵ 

  မရိှပါ။ 

 (ြေ) ဘဏ်မျာဵ 

   မရိှပါ။ 

(ဂ) စတိုဵဆိငုနှ်ငဴ်အေရာင်ဵ ဆိုင်မျာဵ 

စဉ် ဆိုင်အမျ ို ဵအစာဵ အေရအတွက် 

၁ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ ဆိုင် ၅ 

၂ ဖုန်ဵ/ဖုန်ဵပစ္စည်ဵအေရာင်ဵဆိုင် ၇ 

၃ စတိုဵဆိုင် ၉၁ 

၄ ေဆဵဆိုင် ၅ 

၅ စာဵေသာက်ဆိငု် ၃၉ 

၆ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၇ 

၇ ကုန်မာဆိုင် ၁၀ 

၈ အဝတ်အထည်ဆိုင် ၁၆ 

၉ စာအုပဆ်ိုင် ၂ 

၁၀ ဆန်ဆိုင် ၂ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၁၈၄ 

စညပ်င်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၅။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ စညပ်င်သာယာေရ ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ  ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်− 

(က) ေဈဵလုပင်န်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
ေစျဵ 

အမည် 

ဆိုင်ခန်ဵ 

အေရ 

အတွက် 

နုိင်ငဳ ပိုင် ပုဂ္ဂလကိပိုင် တည်ေနရာ 

၁ ဒီဵေမာဴဆို မမို့မ ၇၈၆ နုိင်ငဳပိငု် - စညပ်င် 

၂ ဒီဵေမာဴဆို နန်ဵမယ်ခုဳ ၂၃၆ နုိင်ငဳပိငု် - စညပ်င် 

မမို့နယ်ြေျုပ် ၁၀၂၂    



 

 

 (ခ) ေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် စက်ရုဳေပါင်ဵ  
တစ်ရက်ထတု်လပု်မှု 

ဂါလဳ 

တစ်ရက်ြဖန့်ြဖူဵ 

နုိင်မှုအိမ်ေြခ 

၁ ၄ ၁၇၂၀၀၀ ၈၉၇ 

 

(ဂ) သန့်ရငှ်ဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် 

သန့်ရငှ်ဵ ေရဵသဳုဵစက်ကိရယိာမျာဵ(စီဵ) 

လုပ်သာဵဦဵေရ 
သန့်ရငှ်ဵ ေရဵယာဉ် 

မိလ္ယာ  

ယာဉ် 

ဖုဳစုပ် 

စက် 

ေရစုပ် 

စက် 

၁ ၂ - - ၄ ၁၅ 

(ဃ) လမ်ဵ /တဳတာဵလပု်ငန်ဵ 

  (၁) လမ်ဵ လပု်ငန်ဵ 

စဉ် 

လမ်ဵ  

ေပါင်ဵ   

(လမ်ဵ ) 

စုစုေပါင်ဵ

လမ်ဵ  

အရှည် 

(မိုင်) 

ကတ္ရရာ  

လမ်ဵ ေပါင်ဵ  

ေကျာက်ခင်ဵ 

 လမ်ဵ ေပါင်ဵ  

ေြမသာဵ 

လမ်ဵ ေပါင်ဵ  

လမ်ဵ  မိုင် လမ်ဵ  မိုင် 
လ

မ်ဵ  
မိုင် 

၁ ၄၆ ၁၁ ၄၅ 
၁၀.၆

၄ 
၁ ၀.၃၆၇ - - 

  (၂) တဳတာဵလပု်ငန်ဵ 

စဉ် 
တဳတာဵေပါင်ဵ (စင်ဵ) 

သဳ ကွန်ကရစ် အတု် သစ်သာဵ ေပါင်ဵ  

၁  ၁၆၃ - - ၁၆၃ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁၆၃ - - ၁၆၃ 

  (၃) လမ်ဵ တဳတာဵသဳုဵစက်ကိရယိာမျာဵ 

    မရှိပါ။ 



 

 

 

ပုဳနိှပလ်ုပ်ငန်ဵနှင်ဴ မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ  

၃၆။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွငရိှ်ေသာ ပုဳနှိပ်တိုက်နှငဴ်မီဒီယာလပု်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ 

ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ပုဳနိှပလ်ုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေတဵသဳသွင်ဵ၊ ဗီဒီယုိ 

စဉ် မမို့နယ ်

ပုဳနှိပ်စက် 

က
ွန်ပ

ျူတ
ာ 

မိတ
္တူ 

 ေတ
ဵသ

ဳသွ
င်ဵ

 

ဗီဒ
ယီို

 

နိုင
င်ပဳ

ိုင် 

ပုဂ
္ဂလ

ကိ
ပိုင်

 

၁ 
ဒီဵေမာဴဆို 

 
- - ၁၀ ၁၀ - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - ၁၀ ၁၀ - - 

 

 (ြေ) မီဒယီာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
သတင်ဵ စာ 

အမည် 

တစ်လြဖန့် 

ေစာင်ေရ 

ဂျာနယ် 

အမည် 

တစ်လြဖန့် 

ေစာင်ေရ 

၁ ဒီဵေမာဴဆို ြမန်မာဴအလင်ဵ ၇၃ ဒိုေ့ကျဵရွော ၉၂ 

၂ ။ New Light of Myanmar ၂ - - 

၃ ။ ြမဝတီ ၂ - - 

၄ ။ ေကကဵမုဳ ၂ - - 

မမို့နယ်ချုပ်  ၇၉  ၉၂ 

 

ြပည်တွင်ဵအသာဵတငထ်ုတ်လုပ်မှုနှင်ဴ ဝန်ေဆာငမ်ှုတန်ဖိုဵ  

၃၇။ ဒီဵေမာဆဴိုမမို့နယ်၏ ြပည်တွင်ဵအသာဵတငထ်ုတ်လုပ်မှုနငှဴ်  ဝန်ေဆာင်မှုတန်ဖိုဵ ကို တစ်ဖကပ်ါ 

အတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

 



 

 

ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ  

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
အသာဵတင ်
ထုတ်လုပ်မှု 

တန်ဖိုဵ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ရည်မှန်ဵချက် 

တန်ဖိုဵ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနစှ် ေဆာင်ရွေက်နုိင်မှု 

တန်ဖိုဵ 
 အေကာင ်
အထည် 
ေဖာ်နုိင်မှု 

တိုဵတက် 
မှု% 

၁ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုဵ  ၅၃၅၈၅.၅ ၆၀၀၁၇.၈ ၅၂၆၃၅.၇ ၈၇.၇ -၁.၈ 

၂ ဝန်ေဆာင်မှု ၇၂၂၆.၃ ၈၇၇၃.၇ ၇၄၅၃.၈ ၈၅.၀ ၃.၁ 

၃ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုဵ  ၂၀၄၉၇.၀ ၂၄၉၄၂.၃ ၂၀၃၀၇.၈ ၈၁.၄ -၀.၉ 

၄ အသာဵတငထ်ုတ် 

လုပ်မှုနှင်ဴဝန်ေဆာင်မှု
တန်ဖိုဵ 

၈၁၃၀၈.၈ ၉၃၇၃၃.၈ ၈၀၃၉၇.၃ ၈၅.၈ -၁.၁ 

တစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ 

၃၈။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ တစ်ဦဵြေျင်ဵဝင်ေငကွို ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

၁ ဒီဵေမာဴဆို ၈၆၉၅၁၃ ၉၄၂၇၄၀ ၉၄၅၄၅၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၈၆၉၅၁၃ ၉၄၂၇၄၀ ၉၄၅၄၅၀ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ လပု်ငန်ဵအလုိက်အလုပ်လပု်သူဦဵေရ  

၃၉။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵ အလုိက် အလပု်လုပ်ကိုင်သူဦဵေရမှာ 
တစ်ဖက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 

အ
စိုဵ

ရ၀
န် 

ထ
မ်ဵ

 

ဝန
်ေဆ

ာင်
မှု

 

စိုက
်ပျ

ိုဵေ
ရဵ

 

ေမ
ွဵြမ

ူေ
ရဵ

 

အ
ေရ

ာင
်ဵအ

၀
ယ်

 

စက
်မှုလ

က
်မှု

 

ေရ
လ

ပု်င
န်ဵ

 

က
ျပ

န်ဵ
 

အ
 ြခ

ာဵ
 

စုစ
ုေပ

ါင
်ဵ 

၁ ၂၁၉၉ ၁၃၆၉ ၉၈၄၆ ၅၇၄၅ ၅၇၈၀ ၃၀၅၃ - ၁၄၅၉ ၁၃၃၁၂ ၄၂၇၆၃ 

မမို့ 

နယ် 

ချုပ ်

၂၁၉၉ ၁၃၆၉ ၉၈၄၆ ၅၇၄၅ ၅၇၈၀ ၃၀၅၃ - ၁၄၅၉ ၁၃၃၁၂ ၄၂၇၆၃ 

 

 



 

 

အလုပ်လုပ်နုိင်သူဦဵေရနှင်ဴ အလပု်လက်မဲဦဴဵေရ 

၄၀။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွငရိှ်ေသာ  အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦဵေရနှငဴ ်အလုပ်လက်မဲနဴှုန်ဵကို ေအာက်ပါ  

အတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် 
အလုပ် 

လုပ်နုိင်သူဦဵေရ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိ  

လုပ်သာဵ ဦဵေရ 

အလုပ် 

လက်မဴဲဦဵေရ 

အလုပ်လက်မဲ ဴ

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ၅၁၇၁၇  ၄၂၇၆၃  ၈၉၅၄  ၁၇ .၃၁  

မမို့နယ်ြေျုပ် ၅၁၇၁၇  ၄၂၇၆၃  ၈၉၅၄  ၁၇ .၃၁  

အခန်ဵ(၇) 

လူမှုေရဵဆိငုရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 

ပညာေရဵကဏ္ဍ 

၄၁။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်တွငရိှ်ေသာ ပညာေရဵဆိုငရ်ာအြေျက်အလက် မျာဵအာဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

 (က) အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ   

   မရိှပါ။ 

(ြေ) အေြခခဳပညာ 

  (၁) အထကေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ  

အမည် 
တည်ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ  

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ  

သာဵ/ သူ 

ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵ သာဵ 

အချ ို ဵ 

၁ အထကဒီဵေမာဴဆို မမို့မ ၁၀.၃၁၂ ၄၄  ၁၅၅၉ ၁:၃၅.၄၃ 

၂ အထက၊ ေဒါငြဳေါဵ ေဒါငြဳေါဵ ၁၈.၀၈ ၃၆ ၁၃၈၇ ၁:၃၈.၅၂ 

၃ အထကအင်ဵကုန်ဵ စဳြပ(၆)မိုင် ၉.၃၅ ၄၀ ၁၄၂၀ ၁:၃၅.၅၀ 

၄ အထက ေငွေတာင်(၁) ေငွေတာင် ၃၇.၄၆ ၂၆ ၆၃၀ ၁:၂၄.၂၃ 

၅ အထက ေဒါေညဵြေူ ေဒါေညဵြေူ ၃.၆၈ ၂၂ ၃၆၅ ၁:၁၆.၅၉ 

၆ အထကလွို ငန်န်ဵဖ လွို ငန်န်ဵဖ ၁၀.၂၆ ၃၀ ၄၈၅ ၁:၁၆.၁၆ 

၇ အထကနန်ဵမယ်ြေုဳ နန်ဵမယ်ြေုဳမမို့ ၅.၈၁ ၅၀ ၁၄၇၂ ၁:၂၉.၄၄ 

၈ အထက(ြေွဲ)ေဒါေရာက်ြေူ ေဒါေရာက်ြေူ ၇.၄၉ ၂၁ ၅၂၂ ၁:၂၄.၈၅ 

၉ အထက(ြေွဲ)ေငွေတာင်(၂) ေငွေတာင ် ၄.၂၆ ၂၂ ၈၁၆ ၁:၂၉.၇၄ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၂၉၁ ၈၆၅၆ ၁:၂၉.၇၄ 



 

 

(၂) အထကေကျာင်ဵ (ခွဲ)မျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ  

အမည် 
တည်ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ  

သာဵ/ သူ 

ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵ  

သာဵ 

 အချ ို ဵ 

၁ အထက(ြေွဲ)ေဒါတမငယ် ေဒါတမငယ် ၃၃.၀၆ ၂၅ ၉၀၅ ၁:၃၆.၂၀ 

၂ အထက(ြေွဲ)ေသဵဆူလဲ ေသဵဆူလဲ ၁၇.၉၈ ၂၆ ၇၃၃ ၁:၂၈.၁၉ 

၃ အထက(ြေွဲ)(၄)မိုင်ေြမနီကုန်ဵ (၄)မိုင် ေြမနီကုန်ဵ ၁၄.၃၈ ၂၄ ၇၀၇ ၁:၂၉.၄၅ 

၄ အထက(ြေွဲ)ထီဵဖိုဵ ကလိုဵ  ထီဵဖိုဵ ကလိုဵ ၄.၆၅ ၂၂ ၄၄၆ ၁:၂၀.၂၇ 

၅ အထက(ြေွဲ)လိဘုာြေို လိဘုာြေို ၁.၇၆ ၂၁ ၂၈၈ ၁:၁၃.၇၁ 

၆ အထက(ြေွဲ)ယူဆမိုဆို ယူဆမိုဆို ၁၉.၈၅ ၂၂ ၃၃၃ ၁:၁၅.၁၃ 

၇ အထက(ြေွဲ) ေဒါတမကကီဵ ေဒါတမကကီဵ ၁၀.၀၀ ၁၆ ၄၆၇ ၁:၂၉.၁၈ 

မမို့နယ်ချုပ်   ၁၅၆ ၃၈၇၉ ၁:၂၄.၈၆ 

(၃) အလကေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ  

အမည် 
တည်ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ 

 (ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ  

သာဵ/ သူ 

ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵ သာဵ 

 အချ ို ဵ 

၁ အလက ဝါဘန်ဵပလို့ ဝါဘန်ဵပလို့ ၁၂.၅၃ ၁၆ ၂၁၀ ၁:၁၃.၁၂ 

၂ အလက လွကီထိ လွကီထိ ၆.၃၉ ၁၅ ၁၇၉ ၁:၁၁.၉၃ 

၄ အလက ေဒါေပါ်ကူဵ ေဒါေပါ်ကူဵ ၅.၃၉ ၁၈ ၄၂၇ ၁:၂၃.၇၂ 

၅ အလက ြေူဵပရာ ြေူဵပရာ ၃.၅၈ ၁၄ ၁၄၅ ၁:၁၀.၃၅ 

၆ အလက ပန်ပက် ပန်ပက် ၃.၆၁ ၁၀ ၁၄၀ ၁:၁၄.၀၀ 

၇ အလက လီဝိုဵ လီဝိုဵ ၂.၃၂ ၁၉ ၆၁၃ ၁:၃၂.၂၆ 

၈ အလက ရွေမ်ဵကူ ရွေမ်ဵကူ ၁.၁၄ ၁၁ ၂၂၂ ၁:၂၀.၁၈ 

 မမို့နယ်ချုပ်   ၁၀၃ ၁၉၃၆ ၁:၁၈.၇၉ 

(၄) အလကေကျာင်ဵ (ခွဲ)မျာဵ 

စဉ် ေကျာင်ဵ အမည် တည်ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ  

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ  

သာဵ/သူ 

ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ  

ေကျာင်ဵ သာဵ  

အချ ို  ဵ

၁ အလက(ြေွဲ)ကျွန်ဵေတာ ကျွန်ဵေတာ ၂.၆၀ ၁၁ ၄၅၇ ၁:၄၁ 

၂ အလက(ြေွဲ)ထီဵသဲကလိုဵ ထီဵသဲကလိုဵ ၅ ၁၁ ၁၉၈ ၁:၁၈ 



 

 

၃ အလက(ြေွဲ)ဆင်ေတာင် ဆင်ေတာင် ၄.၀၄ ၁၀ ၁၄၃ ၁:၁၄ 

၄ အလက(ြေွဲ)ေဒါငြဳေါဵ ၂ ေဒါငြဳေါဵ(၂) ၅.၃၃ ၉ ၅၉၄ ၁:၆၆ 

၅ အလက(ြေွဲ)ေဆာငဒ်ူ ေဆာငဒ်ူ ၂.၀၂ ၈ ၂၅၀ ၁:၃၁ 

၆ အလက(ြေွဲ)တနီဵလာလဲ တနီဵလာလဲ ၅.၂ ၉ ၁၃၂ ၁:၁၄.၆၆ 

၇ အလင(ြေွဲ)ေဒါတငူဵ  ေဒါတငူဵ  ၅.၂ ၉ ၇၆ ၁:၈.၄၄ 

၈ အလက(ြေွဲ)လိပုူ လိပုူ ၀.၇၈ ၉ ၁၅၉ ၁:၁၇.၆၆ 

၉ အလက(ြေွဲ)လိပုူေဒါဆီဵအီ လိပုူေဒါဆီဵအီ ၂.၁ ၉ ၁၇၂ ၁:၁၉.၁၁ 

၁၀ အလပ(ြေွဲ)ေဒါဖု ေဒါဖု  ၉ ၆၇ ၁:၇.၄၄ 

၁၁ အလက(ြေွဲ)ကွယ်ေသာေဒါ ကွယ်ေသာေဒါ  ၁၀ ၂၆၉ ၁:၂၆.၉၀ 

 မမို့နယ်ချုပ်   ၁၁၅ ၂၅၆၇ ၁:၂၂.၃၂ 

(၅) မူလတန်ဵလွန်ေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ  

အေရအတွက် 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ သာဵ/ 

သူ 

ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ  

ေကျာင်ဵ သာဵ  

အချ ို ဵ 

၁ ၁၆ ၁၂၉ ၂၃၅၁ ၁:၁၈.၂၂ 

 

(၆) အမကေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ အေရ 

အတွက် 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ သာဵ/သူ 

ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ  

ေကျာင်ဵ သာဵ  

အချ ို ဵ 

၁ ၇၇ ၃၇၅ ၄၄၉၃ ၁:၁၁.၉၈ 

 

(၇) အမကေကျာင်ဵ (ခွဲ)မျာဵ 

  မရိှပါ။ 

 

(ဂ) မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ  

စဉ် 
ေကျာင်ဵ အေရ 

အတွက် 

ဆရာ/ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ သာဵ/ 

ေကျာင်ဵ သူဦဵေရ 
အချ ို ဵ 

၁ ၅၂ ၈၀ ၁၂၅၁ ၁:၁၀ 

 

 



 

 

(ဃ) ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင ်ပညာေရဵေကျာင်ဵ  

စဉ်  ေကျာင်ဵ အမည် တည်ေနရာ 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

 ေကျာင်ဵ  

သာဵ/သူ 

ဦဵေရ 

အချ ို ဵ 

၁ မမို့မ(ဘ/က) မမို့မရပ်ကွက် ၅ ၁၄၃ ၁:၁၆ 

၂ ေဒါပိုဵစီ(ဘ/က) ေဒါပိုဵစီ ၁၀ ၈၅ ၁:၁၈ 

၃ ထီဵပွင်ဴကန်(ဘ/က) ေဒါကလိုဵြေူ ၅ ၅၈ ၁:၉ 

 မမို့နယ်ချုပ်  ၂၀  ၁:၁၄.၃ 

 (င) ေကျာင်ဵ ေနအရွေယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵ အပ်နဳှမှု  

စဉ် 

 

မမို့နယ် 

 

(၅)နှစ်ြပညဴ်ကေလဵ  ေကျာင်ဵ အပ်နဳှမှု  ေကျာင်ဵ  

အပ်နဳှ 

မှု  % 
ကျာဵ မ ေပါင်ဵ  ကျာဵ မ ေပါင်ဵ  

၁ ဒီဵေမာဴဆို ၁၀၁၂ ၉၆၀ ၁၉၇၂ ၁၁၇၂ ၁၀၄၅ ၂၂၁၇ ၁၁၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၀၁၂ ၉၆၀ ၁၉၇၂ ၁၁၇၂ ၁၀၄၅ ၂၂၁၇ ၁၁၂ 

 (စ) တက္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵ ေအာငြ်မငမ်ှု 

စဉ် 
 

မမို့နယ ်

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနစှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနစှ် 

စာ
ရင်

ဵရ
ှိ 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင

ြ်မ
င် 

ရာ
ခိုင

်နှုန
်ဵ 

စာ
ရင်

ဵရ
ှိ 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင

ြ်မ
င် 

ရာ
ခိုင

်နှုန
်ဵ 

၁ ဒီဵေမာဴဆို ၁၆၄၁ ၁၅၃၈ ၃၃၁ ၂၁.၅၂% ၁၉၁၁ ၁၈၀၀ ၅၀၁ ၂၇.၈၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၆၄၁ ၁၅၃၈ ၃၃၁ ၂၁.၅၂% ၁၉၁၁ ၁၈၀၀ ၅၀၁ ၂၇.၈၃ 

(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မှု ရာခိုင်နှုန်ဵအေြခအေန  

စဉ် 
မမို့နယ ်

လူဦဵေရ 

(၁၅)နှစ် 

အထက် 

လူဦဵေရ 

စာတတ် 

ေြမာက် 

ဦဵေရ 

စာတတ် 

ေြမာက် 

မှုနှုန်ဵ 

၁ ၇၈၇၂၄ ၅၅၂၇၄ ၅၅၁၅၇ ၉၉.၇၉% 

၂ ၂၂၇၀ ၁၅၈၆ ၁၅၈၆ ၁၀၀% 

မမို့နယ်ချုပ် ၈၀၉၉၄ ၅၆၈၆၀ ၅၆၇၄၃ ၉၉.၇၉% 

 



 

 

(ဇ)  သငက်ကာဵမှု၊သငယူ်မှု၊အေထာက်အကြူပု စာသငခ်န်ဵမျာဵ ဖွငဴ်လှစ်နုိင်မှု အေြခအေန  

(၁) အထကေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် 

အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ  

စာ
ရင်

ဵရ
ှိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

ေပ
ါင

်ဵ 

၁ ၈ ၁ ၇ - - ၈ 

မမို့နယ်ချုပ် ၈ ၁ ၇ - - ၈ 

(၂) အလက ေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် 

အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ  

စာ
ရင်

ဵရ
ှိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

ေပ
ါင

်ဵ 

၁ ၁၄ - ၁၁ ၃ - ၁၄ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃ - ၁၁ ၃ - ၁၄ 

(၃) အမက ေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် 

မူလတန်ဵေကျာင်ဵ  

စာ
ရင်

ဵရ
ှိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

ေပ
ါင

်ဵ 
၁ ၁၀၈ - ၂ ၂၇ ၇၃ ၁၀၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၀၈ - ၂ ၂၇ ၇၃ ၁၀၂ 

 

 (စျ) စာကကည်ဴတိုက်မျာဵ ဖွငဴ်လှစ်နုိင်မှု 

စဉ် အပု်ချုပ်ေရဵ ပညာေရဵ ြပန်ဆက် ဘုန်ကကီဵေကျာင်ဵ  အြခာဵ ေပါင်ဵ  

၁ - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - - - 

  

 



 

 

ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 

၄၂။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍဆိုင်ရာ အြေျက်အလက် မျာဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ေဆဵရုဳမျာဵ 

စဉ် ေဆဵရုဳအမည် တည်ေနရာ 
အစိုဵရ 

/ပုဂ္ဂလကိ 

ခုတင ်

အေရအတွက် 

၁ မမို့နယ်ေဆဵရုဳ မမို့မရပ်ကွက် အစိုဵရ ၂၅(တိုဵြေျဲ့) 

၂ ေဒါတမကကီဵတိုက်နယ် 

ေဆဵရုဳ 

ေဒါတမကကီဵ အစိုဵရ ၁၆ 

၃ လိဘုာြေိုတိုက်နယေ်ဆဵရုဳ လိဘုာြေို အစိုဵရ ၁၆ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၃ ၅၇ 

(ခ) ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ  

စဉ် ေဆဵေပဵခန်ဵအမည် တည်ေနရာ 
အစိုဵရ/ 

ပုဂ္ဂလကိ 

ကုသသည်ဴ ေရာဂါ 
အမျ ို ဵအစာဵ 

၁ မိြေင်နှင်ဴကေလဵ 

ကျန်ဵမာေရဵဌာန 

ဒီဵေမာဴဆို အစိုဵရ  

(ဂ) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနခွဲ  

စဉ် 
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန 

အမည် 
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵ 

ဌာနြေွဲအမည် 
မှတ်ြေျက် 

၁ နန်ဵမယ်ြေုဳ ဆင်ေတာင ်  

  ေဖာင်ဵေတာ  

  ေဒါဘူဵကူဵ  

  ေသဵဆူလဲ  

၂ ေဒါတမကကီဵ ေဒါေညဵြေူ  

  ေဒါဖု  

  ဘိုဵလျာဵ  

  ေဒါေကာဴ  

၃ ေဆာငဒ်ူလာ ကွိုင်ငဳ  

  ေဒါေတာ်ကူဵ  



 

 

  ေနာငပ်ုလဲ  

  ေဒါတီပို့  

၄ ထီဵဖိုဵ ကလိုဵ  ေငွေတာင်  

  စဳြပ(၆)မိုင်  

  ေဒါစဲ  

  ေဒါတငူဵ   

  ေဒါဘူဵငဳရယ်  

  တနီဵလာလဲ  

၅ လွို ငန်န်ဵဖ ဝါေသာြေို(သစ်)  

  ဝါေသာြေို(ေဟာင်ဵ )  

  ဝါဘန်ဵပလို့  

  ဆီဵပူကုန်ဵ  

၆ လိဘုာြေို ဟိုဝမ်  

  လိပုူ  

  ပန်ပက်  

  ြေူဵပရာ  

၇ ေဒါေရာက်ြေူ ဟန်လီ  

  ဆီေဆာ်  

  ဖရူဵေြေါ  

  ေလမအန်ဵြေူ  

မမို့နယ်ချုပ် ၃၀  

 

(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု 

စဉ် လူဦဵေရ 

ဆရာဝန်မှ    
ကျန်ဵမာေရဵ  

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှုန်ဵ 

  သူနာြပုမှ 
ကျန်ဵမာေရဵ 
ေစာငဴ်ေရာက်

မှုနှုန်  ဵ

လက်ေထာက် 
ကျန်ဵမာေရဵမှူ ဵမှ 

ကျန်ဵမာေရဵ 
ေစာငဴ်ေရှာက် 

မှုနှုန်ဵ 

ဆရာ၀န် 
ဦဵေရ 

ဆရာ၀န်နငှဴ်  
လူဦဵ ေရ  

အချ ို ဵ 

သူနာ 
ြပု 

ဦဵေရ 

သူနာြပု
နှင်ဴ 

လူဦဵေရ 
အချ ို ဵ 

လ/ထ 
ကျန်ဵမာ  
ေရဵမှူ ဵ  
ဦဵေရ 

လ/ထ  
ကျန်ဵမာ 

ေရဵမှူ ဵနှင်ဴ  
လူဦဵေရအ

ချ ို ဵ 

၁ ၉၂၄၇၃ ၆ ၁:၁၅၄၁၂ ၃၆ ၁:၂၅၆၈ ၇ ၁:၁၃၂၁၀ 



 

 

 

(င) ေဒသတွင်ဵအမျာဵဆုဳဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ ်

ေရာဂါအမျ ို ဵအစာဵ 

ငကှ်ဖျာဵ ဝမ်ဵေလျှာ တီဘီ ဝမ်ဵကိကု် 
အသည်ဵ 

ေရာင် 

ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ 

၁ ဒီဵေမာဴဆို ၄၁ - ၃၀၄၃ ၃ ၆၀ - ၅၀၇ - ၄ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၁ - ၃၀၄၃ ၃ ၆၀ - ၅၀၇ - ၄ - 

 

(စ ) HIV/AIDS ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵ / ေသဆုဳဵဦဵေရ  

စဉ် 
၂၀၁၆- ၂၀၁၇  ၂၀၁၇- ၂၀၁၈  

ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ 

၁ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

 

 

 

(ဆ) ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

စဉ် 
မိခင်  

ဦဵေရ 

 ကေလဵ 

ဦဵေရ 

လူ(၁၀၀၀)လျှင် 

ေမ
ွဵန

ှုန်ဵ
 

 မိခ
င်ေ

သ
နှုန

်ဵ 

ေမ
ွက

င်ဵ
စ 

က
ေလ

ဵေ
သ

နှုန
်ဵ 

က
ိုယ်

ဝန
်ပျ

က
်နှုန

်ဵ 

၁ ၂၂၀၄ ၂၀၇၂ ၂၂ ၉၆ ၆ ၆၂ 

မမို့နယ်  

ချုပ်  

၂၂၀၄ ၂၀၇၂ 
၂၂ ၉၆ 

၆ 
၆၂ 



 

 

လူမှုေရဵအသင်ဵ အဖဲွ့မျာဵ 

၄၃။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်ရိှ လူမှု ေရဵအသင်ဵ အဖွဲ့မျာဵဆိုငရ်ာ အြေျက် အလက်မျာဵမှာ ေအာကပ်ါ  

အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) INGO   

စဉ် INGO အမည် 
ရုဳဵ/ရုဳဵခွဲ 

တည်ေနရာ 

ေဆာင်ရွေက်သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵ 

၁ World Vision ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ 

လူမှုေရဵ၊ ကူညီပဳပဴိုဵေရဵ 

၂ IRC ဒီဵေမာဴဆိုမမို့ ။ 

(ြေ) NGO (ဦဵေရ) 

စဉ် 

အ
မျ

ိုဵသ
မီဵ

 ေ
ရဵ

ရာ
 

မိခ
င်/

က
ေလ

ဵအ
သ

င်ဵ
 

စစ
်မှုထ

မ်ဵ
 ေ

ဟ
ာင

်ဵ 

ကက
က

်ေြ
ခန

ီ 

အ
ရန

်မီဵ
သ

တ
် 

စုစ
ုေပ

ါင
်ဵ 

၁ ၁၁၉၀၆ ၁၃၈၂၅ ၉၈ ၃၃၆ ၁၃၂ ၂၆၂၉၇ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၁၉၀၆ ၁၃၈၂၅ ၉၈ ၃၃၆ ၁၃၂ ၂၆၂၉၇ 

(ဂ) အသင်ဵ အဖဲွ့မျာဵ 

စဉ် 
အသင်ဵ အဖဲွ့ 

အမည် 

ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ  

တည်ေနရာ 

မှတ်ပုဳတင် 

အမှတ် 

ေဆာင်ရွေက် 

သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵ 

၁ ြေျမ်ဵေြမဴသိဒ္ဓိ ေဒါတမကကီဵ ၆/ဒီဵေမာဴဆို-၀၀၁   ပညာေရဵ 

၂ ြဖူစငေ်မတ္တာနာေရဵ 

ကူညီမှုအသင်ဵ  

ေဒါငြဳေါဵ ၆/ဒီဵေမာဴဆို-၀၀၂    လူမှုေရဵ 

၃ ေအာင်ဗမာအသင်ဵ  စဳြပ(၆)မိုင် ၆/ဒီဵေမာဴဆို-၀၀၃   ယဉ်ေကျဵမှု 

၄ အမျ ို ဵသမီဵ ဖွဳ့မဖိုဵမှု  

စင်တာ (WDC) 

ဒီဵ /ေကျဵ ၆/ဒီဵေမာဴဆို-၀၀၄ အမျ ို ဵသမီဵ  ဘဝလုဳခြေုဳေရဵ 

၅ ေငွေတာငြ်ပည်နာ  

ေရဵကူညီမှုအသင်ဵ  

ေငွေတာင် ၆/ဒီဵေမာဴဆို-၀၀၅ လူမှုေရဵ 

၆ ေဇယျသုြေလူငယ်ဖွဳ့   

မဖိုဵေရဵပရဟိတ 

ေငွေတာင် ၆/ဒီဵေမာဴဆို-၀၀၆ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ 



 

 

၇ ေမတ္တာမနွ်နာေရဵ 

ကူညီမှုအသင်ဵ  

ေဒါဘူဵကူဵ ၆/ဒီဵေမာဴဆို-၀၀၇ လူမှုေရဵ 

၈ ထီဵသဲကလိုဵအသင်ဵ  

ေတာ် မိဘမဲဴေဂဟာ 

ထီဵသဲကလိုဵ ၆/ဒီဵေမာဴဆို-၀၀၈ ပညာေရဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵ 

အာဵကစာဵနှင်ဴ ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၄၄။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်ရိှ အာဵကစာဵနှငဴ ်ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဆိုင်ရာ အြေျက်အလက်မျာဵမှာ 

ေအာကပ်ါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 

အာဵကစာဵကွင်ဵ ေဖျာ်ေြဖေရဵ 

ေဘ
ာလ

ုဳဵ 

ေဘ
ာ်လီ

ေဘ
ာ 

ဘ
တ

်စက
က

် 

တ
င်ဵ

နစ
် 

ေဂ
ါက

် 

အ
ြြေ

ာဵ
 

ရုပ
်ရှင်

ရုဳ
 

ပန
်ဵခြေ

ဳ 

အ
ြြေ

ာဵ
 

၁ ၁ - ၁ - - - - ၁ - 

 

အခန်ဵ(၈) 

ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦမျာဵနှင်ဴ သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 

၄၅။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်ရိှ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵနှင်ဴ သာသနာဝင်ပဂု္ဂိုလ်မျာ ဵ

ဆိုင်ရာ အြေျက်အလက်မျာဵအာဵ  ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 

စဉ် ဘုရာဵ ေစတီ ပုထုိဵ 
ဘုန်ဵကကီဵ 

ေကျာင်ဵ  

သီလရှင် 

ေကျာင်ဵ  
ဓမ္မာရုဳ 

၁ ၁ ၅၆ - ၄၃ - ၁၃ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁ ၅၆ - ၄၃ - ၁၃ 

 

(ြေ) ရဟန်ဵသဃဳာနှင်ဴသီလရှင်မျာဵ  

စဉ် ရဟန်ဵ သာမေဏ သီလရှင် 

၁ ၉၀ ၂၀ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၉၀ ၂၀ - 

 

 



 

 

(ဂ) ထင်ရာှဵသည်ဴဘုရာဵ၊ေစတီနှင်ဴပထုိုဵ မျာဵ  

စဉ် ဘုရာဵ၊ေစတီ ၊ပုထိုဵ အမည် တည်ေနရာ 

၁ မမို့ဦဵေအာငမ်ဂေလာေစတီေတာ် ေငေွတာင် 

၂ ေရွှေဘုန်ဵပွင်ဴေစတီ ေငေွတာင် 

၃ ေရွှေဘုန်ဵပွင်ဴေစတီ ေငေွတာင် 

၄ ထူဵြြောဵြပည်ဴစုဳေစတီ ေအာငခ်ျမ်ဵသာ 

၅ ရွောနာမ်ေစတီ ေငေွတာင် 

၆ သီရိဝီဇယေစတီ ေဒါကလိုဵ ခူ 

၇ ြပည်လုဳဵြေျမ်ဵသာေစတီ ေဒါတငူဵ  

၈ ြေျမ်ဵေြမဴသိဒွေိစတီ ဆင်ေတာင် 

၉ ကမ္ဘာလဳုဵမငိမ်ဵ ြေျမ်ဵေစတီ ဆင်မေတာင် 

၁၀ အနန္တသုြေေစတီ ဆင်မေတာင် 

၁၁ ဝိဇ္ဇာဥဒပါတိေစတီ ဆင်မေတာင် 

၁၂ ဇိနုတ္တသုြေေစတီ ဆင်မေတာင် 

၁၃ ကမ္ဘာရန်မငိမ်ဵ ေအာင်ေစတီ ဆင်မေတာင် 

၁၄ ကမ္ဘာရန်လင်ဵေအဵေစတီ ဆင်မေတာင် 

၁၅ နာဂရာဇေအာငသိ်ဒ္နေိစတီ ေဒါတငူဵ  

၁၆ ြပည်ေတာ်ဆုေတာင်ဵ ြပည်ဴေစတီ ေဒါစဲ 

၁၇ ေဘဵရန်ကင်ဵေစတီ ေဒါစဲ 

၁၈ ြပည်လုဳဵြေျမ်ဵသာေစတီ တနီဵလာလဲ 

၁၉ ြမလင်ဵေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၀ သာဓုေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၁ ကမ္ဘာေအဵေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၂ ေလာကြေျမ်ဵသာေရွှေတန်ဆာေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၃ ေရွှေဆဳေတာ်ေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၄ မိုဵမြေေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၅ ရန်ေအာင်ြမင်ေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၆ မာန်ေအာင်ြမင်ေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၇ လွမ်ဵေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၈ ရန်ေအာင်ဘုရာဵေစတီ ဆင်ေတာင် 

၂၉ ရန်ကင်ဵေစတီ ဆင်ေတာင် 



 

 

၃၀ ရန်ကုန်ေစတီ ဆင်ေတာင် 

၃၁ ရန်မငိမ်ဵ ေစတီ ဆင်ေတာင် 

၃၂ ဆုေတာင်ဵ ြပည်ဴေစတီ ဆင်ေတာင် 

၃၃ ေလာကဗုဒ္ဓဇာတိဿရေစတီ ဆင်ေတာင် 

၃၄ ေလာကြေျမ်ဵသာေရွှေတန်ေစတီ ေဆာင်ဒူ 

၃၅ ရန်ေအာင်ြမင်ေစတီ ေနာင်ပုလဲ 

၃၆ ရွောဦဵေစတီ နန်ဵမယ်ခုဳ 

၃၇ ြပည်လုဳဵြေျမ်ဵသာေစတီ ေစျဵကုန်ဵ 

၃၈ ေြြေေတာ်ရာေစတီ ေြခေတာ်ရာ 

ေတာင် 

၃၉ ြေျမ်ဵေြမဴသိဒ္ဓေိစတီ ေဒါတမကကီဵ 

၄၀ အဘယလာဘမုနိေစတီ ေဒါတီပို့ 

၄၁ ဘုရာဵြဖူေစတီ ဘုရာဵြဖူ 

၄၂ မမို့မေစတီ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့မ 

၄၃ တာဝတိံသာေစတီ ကုန်ဵသာ 

၄၄ ငရဳိုဵေစတီ ငရဳိုဵ 

၄၅ ေရွှေေတာငေ်စတီ ေရွှေေတာင် 

၄၆ (၉)ေတာငြ်ပည်ဴေစတီ ဆင်ေတာင် 

၄၇ ေနစက်လစက်ေစတီ ဆင်ေတာင် 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၇ဆူ  

 

(ဃ) ထင်ရာှဵသည်ဴဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵ မျာဵ 

စဉ် ေကျာင်ဵ တိုင်အမည် ေကျာင်ဵ ထိုင်ဘွဲ့ေတာ် 

၁ နန်ဵမယ်ြေုဳ ဦဵကုသလ 

၂ ေြြေရာေတာ် ဦဵေသာဘိတ 

၃ ေငွေတာင် ဦဵသီရိန္ဒာစာရ 

၄ ထီဵပွင်ဴကန် ဦဵေဇယျဓမ္မ 

၅ ေအာင်ြေျမ်ဵသာ ဦဵအာေလာက 

၆ ေထဵထူဖျ ဦဵသူရိယ 

၇ ကုန်ဵသာ ဦဵေတဇဝန္တ 



 

 

၈ ေဖာင်ဵေတာ ဦဵစေန္ဒာဘာသ 

၉ နန်ဵစဳြေမ်ဵ(ေအာက်) ဦဵထာဝရ 

၁၀ ဝီသဲကူဵ ဦဵသူရိယ 

၁၁ ဘုရာဵြဖူ ဦဵဓမ္မဒပီ 

၁၂ နန်ဵစဳြေမ်ဵ(ထက်) ဦဵနန္ဒိယ 

၁၃ ဆင်ေတာင် ဦဵဝဏ္ဏသီရီ 

၁၄ ေဒါတေဆဵ ဦဵနန္ဒ 

၁၅ ဆင်မေတာင် ဦဵေကသရ 

၁၆ ေဒါတမကကီဵ ဦဵသူရိယဝဳသ 

၁၇ ေဒါေဆာ်ဖျ ဦဵပညာ 

၁၈ ေဒါေညဵြေူ ဦဵစန္ဒာဝရ 

၁၉ ေဒါပိုဵစီ ဦဵသုန္ဒရ 

၂၀ ြေျမ်ဵြမသာစည် ဦဵပဏ္ဍတိ 

၂၁ ဝမဴ်လထွာဵ ဦဵြေမာဝုဓ 

၂၂ ဆိုဒဲြဴေူ ဦဵကုသလ 

၂၃ ငရဳိုဵ ဦဵကုဏ္ဍလ 

၂၄ ေဒါတငူဵ  ဦဵဇနိန္ဒာဓိပတိ 

၂၅ နန်ဵဟူဵေထွ ဦဵရာဇိန္တ 

၂၆ တနီဵလာလဲ ဦဵဝိလာသ 

၂၇ ေဒါစဲ ရှင်ပဝရ 

၂၈ ေနာငပ်ုလဲ ဦဵေကလာသ 

၂၉ ေဒါတီပို့ ဦဵသုဒဿန 

၃၀ ပန်ပက် ဦဵကုသလနန္ဒ 

၃၁ ေလဵမိုငယ်ပ်ြေူ ဦဵေကာဝိဒသာရ 

၃၂ ေဒါဘူဵကူဵ ဦဵကသသဓဉာဏ 

၃၃ ေဒါတဝီ ဦဵေကာဝိဒ 

၃၄ လိပုူ ဦဵဝါသဝ 

၃၅ ဖဲလျာဵ ဦဵဇဋိလ 

၃၆ မမို့မ(ဗဟို) ဦဵေသာဘဏ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၃၆ ေကျာင်ဵ   

 



 

 

အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ 
၄၆။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်ရိှ အြြောဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ ် ဆိုင်ေသာအြေျက်အလက ်
မျာဵအာဵ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် 

ခရစ်ယာန် အစ္စလာမ် 
ဟိန္နူ   

ဘုရာဵေကျာင်ဵ  
တရုတ်   

ဘုရာဵေကျာင်ဵ  

မမို့ 
ေကျဵ 
လက် 

မမို့ 
ေကျဵ 
လက် 

မမို့ ေကျဵ လက် မမို့ 
ေကျဵ  
လက် 

၁ ၃ ၁၀၁ - - - ၁ - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၃ ၁၀၁ - - - ၁ - - 

သမိုင်ဵ၀င ်ထင်ရာှဵေသာအေဆာက်အဦနှင်ဴ ေနရာမျာဵ  
၄၇။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်ရိှသောာ သမိုင်၀ဵငထ်င်ရှာဵေသာ အေဆာကအ်ဦနှငဴ်ေနရာမျာဵမှာ  ေအာက်ပါ 

အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
သမိုင်ဵဝင် 

အေဆာက်အဦ 
တည်ေနရာ 

ယဉ်ေကျဵမှု 
ဇုန်အမည် 

တည်ေနရာ 

၁ ဘိုဘျာဵေစတဝန်ေကျာင်ဵ နန်ဵမယ်ြေုဳ နန်ဵမယ်ြေုဳ နန်ဵမယ်ြေုဳ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၁  

အခန်ဵ(၉) 
ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵဆိုငရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 

ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်နုိင်မှုအေြခအေန  
၄၈။ ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ေဒသဖဳွ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရ်ွေက်မှု အေြြေအေနမှာ ေအာက်ပါ  
အတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေဆာင်ရွေက်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ   
 (၁) မမို့-ေကျဵလက်၊ ေကျဵရွောချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

စဉ
် 

လ
မ်ဵ

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

အ
ရှည်

 (
မိုင်

-ဖ
ာလ

ုဳ) 

အမျ ို ဵအစာဵ 

ကတ္ရ 
ရာ 

ေကျာက်ခ
ျျော 

ေြမ 
သာဵ 

ဂဝဳ 
ကွန်

က ရစ် 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ု ဳ

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ု ဳ

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ု ဳ

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ု ဳ

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ု ဳ

၁ ၂ ၂/၁.၃၉ - - - - ၁ ၀/၆ ၁ ၀/၆ - - 

မမို့ 
နယ် 
ြေျုပ် 

၂ ၂/၁.၃၉ - - - - ၁ ၀/၆ ၁ ၀/၆ - - 

   

 



 

 

(၂) တဳတာဵမျာဵ 

စဉ် တဳတာဵအမည် 
အရှည် 
(ေပ) 

အမျ ို ဵ 
အစာဵ 

ေဆာက်လုပ်မှုပုစဳဳ 
အသစ် ြပငထ်ိန်ဵ 

၁ ေငွေတာင်-ေဒါကေလာ်ဒူ 
လယ်ယာ 
ကုန်ထုတ်တဳတာဵ(၁) 

၆’ Box 
Culvert 

အသစ်  

၂  ။ 
 (၂) 

၈’ ။ ။  
၃  ။ 

 (၃) 
၆’ ။ ။  

၄  ။ 
 (၄) 

'၆’ ။ ။  
၅  ။ 

 (၅) 
၆’ ။ ။  

၆  ။ 
 (၆) 

၆’ ။ ။  
၇  ။ 

 (၇) 
၆’ ။ ။  

၈ ေဒါဘူဵငဳရယ် လယယ်ာ 
ကုန် ထုတ်လမ်ဵ  

၆’ ။ ။  

မမို့နယ်ချုပ် ၅၀’ ။ ။  
  (၃) ေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် 
လုပ်ငန်ဵတည်  

ေနရာ 

အမျ ို ဵအစာဵနှင်ဴအတိုင်ဵအတာ 

အကျ ိုဵြပုအမိ်ေြခ ေရ 

ကန် 

ေရ 

တွင်ဵ 

အဝစီိ 

တွင်ဵ 

အတု်  

ေရကန် 

ေချာင်ဵ 

ေရတင် 

၁ ကျွန်ဵေတာ ၁     ၂၁၈ 

၂ တနီဵလာလဲ     ၁ ၁၇၀ 

၃ ေဒါတငူဵ ေဟာင်ဵ   ၁   ၂၂ 

၄ ြမလဲ     ၁ ၇၀ 

၅ ဟိုဝမ်ရွောသစ်   ၁   ၃၄ 

၆ ေဒါဆိုေရှ့    ၁  ၂၇ 

၇ ေအာင်သာယာ   ၁   ၂၄ 

၈ ဝါေသာြေိုရွောသစ်    ၁  ၇၅ 

၉ လာဵလဲ    ၁  ၃၃ 

၁၀ ဝီသဲကူဵေြမာက်   ၁   ၉၄ 

၁၁ ေဒါငြဳေါဵ   ၁   ၆၄၈ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁  ၅ ၃ ၂ ၁၄၁၅ 

(၄) လျှပ်စစ်မီဵလင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ  

    မရိှပါ။ 



 

 

(၅) ြမစိမ်ဵေရာငေ်ကျဵရွောစီမဳကိန်ဵလပု်ငန်ဵ  

  မရှိပါ။ 

 (၆) ေကျဵလက်အိမ်ယာဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပင်န်ဵ 

မရိှပါ။   

(၇) ေကျဵလက်အိမ်သာလုပ်ငန်ဵ 

မရိှပါ။  

(ြေ) အစိုဵရနှင်ဴြပည်သူေဆာငရ်ွေက်သည်ဴ ေဒသဖဳွ့မဖိုဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ   

   မရှိပါ။ 

မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ (Town Plan) နှစ်(၃၀)အတွက် ေြမအသဳုဵချမှုဆိုင်ရာ လျာထာဵချက် 

၄၉။ မရှိပါ။  

အခန်ဵ(၁၀) 

အေထွေထ ွ

အြခာဵတင်ြပလုိေသာအချက်မျာဵ 

၅၀။ မရှိပါ။ 

နိဂုဳဵ 

၅၁။ ကယာဵြပည်နယ၊် လွို ငေ်ကာ်ြေရိုင၊် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၏ ေဒသဆိငုရ်ာ အြေျက်အလက်  

မျာဵကို ဌာနဆိုင်ရာမျာဵမှေပဵပို့ေသာ  အြေျက်အလက်မျာဵ၊ ေဒသဆိငုရ်ာအြေျက်အလက်  စာေစာင ်

မျာဵ၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵအေပါ်တွင် အေြြေြေဳလျက် အကျ ဉ်ဵြပုစုထာဵြြေင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသ ဆိုင်ရာ 

အြေျက်အလက်မျာဵအာဵ မှတ်တမ်ဵတငစ်ုစည်ဵ တငြ်ပြြေင်ဵ အာဵြဖငဴ် မမို့နယ်တစ်ြေုလုဳဵ၏ 

အြေျက်အလက်နှင်ဴ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှုအေြြေအေနမျာဵကို ေလဴလာသိရိှနိုင်မပီဵ မမို့နယ်ဖဳွ့မဖိုဵ  

တိုဵတက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေထာက်အကူြပုမည် ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ တငြ်ပအပပ်ါသည်။  

 

 

     အပု်ြေျုပ်ေရဵမှူဵ  

           မမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ြေျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

    ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ် 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ     ရက် 



 

 

 


