
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ကယာဵြပည်နယ် 

 

လွို င်ေကာ်ခရိုင် 

မမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

 

 

လွို င်ေကာ်မမို့နယ် 

ေဒသဆိုငရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 
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မာတိကာ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

 ေြမပဳု 

 အခန်ဵ(၁) 
နိဒါန်ဵ နှငဴ်ေဒသသမိင်ုဵ 

၁။ နိဒါန်ဵ   

၂။ ေဒသသမိင်ုဵအကျဉ်ဵ 

 အခန်ဵ(၂) 
ပထဝီဝင်အေနအထာဵ 

၃။ တညေ်နရာနှငဴ် အကျယ်အဝန်ဵ 

၄။ နယ်နိမိတ် 

၅။ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင် 

၆။ ေရဆင်ဵ 

၇။ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထကအ်ြမငဴ် 

 အခန်ဵ(၃) 
ရာသီဥတုနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

၈။ ရာသီဥတု 

၉။ သဘာဝေပါက်ပင် 

၁၀။ ေတာရိင်ုဵတိရစ္ဆာနမ်ျာဵ 

၁၁။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်လက်ရှိအေြြေအေန 

၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၁၃။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်မှု 

  
 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

အခန်ဵ(၄) 
လူဦဵေရဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

၁၄။ ေနထိုင်သည်ဴတိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵစုမျာဵ 

၁၅။ အိမ ်ေြြေ ၊ အိမေ်ထာင်စုနှငဴ်လူဦဵေရ  
(က)အိမေ်ြြေ/အိမေ်ထာင်စု 
(ြေ)လူဦဵေရ 

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

၁၇။ ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာ  

၁၈။ နိုင်ငဳြြောဵသာဵမျာဵေနထိုင်မှု 

 အခန်ဵ(၅) 
အုပခ်ျုပေ်ရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

၁၉။ အုပြ်ေျုပေ်ရဵနယ်ေြမ ဖွဲ့ စည်ဵမှု  

၂၀။ ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ 
(က)မမို့နယ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ြေွဲ အဖွဲ့ ဝင်စာရင် ဵ
(ြေ) ဆန္ဒမေဲပဵပိင်ုြေွငဴ်ရှိသူဦဵေရ 
(ဂ) နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ 
(ဃ)ေရွေဵြေျယ်ြေဳရေသာလွှတ်ေတာကုိ်ယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

 အခန်ဵ(၆) 
စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလကမ်ျာဵ 

၂၁။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ခြေုဳငဳုသဳုဵသပ်ြေျက် 

၂၂။ ေြမအသုဳဵ ြေျမှု 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

၂၃။ ဆညေ်ြမာင်ဵတာတမမဳျာဵနှငဴ်ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 
(က) ကုိယ်အဴာဵကုိယ်ကုိဵဆညမ်ျာဵ 
( ြေ) ြမစ်ေရတင်စီမဳကိန်ဵမျာဵ 
( ဂ) တာတမဳမျာဵ/ေရထိန်ဵတဳြေါဵမျာဵ 

၂၄။ စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
(က) အဓိကသီဵနှဳ(၁၀)မျ ို ဵ စိုက်ပျ ို ဵထုတ်လုပ်မှု 
(ြေ)  နှစ်ရှည်သီဵနှဳစိုက်ပျ ို ဵမှုအေြြေအေန 
(ဂ) အြြောဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵစိုက်ပျ ို ဵထုတ်လုပ်မှု 
(ဃ) လယ်ယာသဳုဵစက်ကိရိယာ သဳုဵစွဲမှုအ ေြြေအေန 
(င)လယ်ယာသဳုဵထယ်၊ထွန်နှငဴ်ကျွဲ၊နွာဵေကာင်ေရ 
(စ) ေဒသတွင်ဵဆန်ဖလူုဳမှုရာြေိင်ုနှုန်ဵ 
(ဆ)  ေဒသတွင်ဵဆီဖလူုဳမှုရာြေိင်ုနှုန်ဵ 

၂၅။ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ 
(က) ေမွဵြမူေရဵဇုန်မျာဵ 
(ြေ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ(ေကာင်ေရ) 
(ဂ) မမို့နယ်အသာဵထုတ်လုပ်မှ(ပိဿာ) 
(ဃ) မမို့နယ်ကကက်/ဘဲ/ငဳုဵဥထုတ်လုပ်မှု(လုဳဵ) 
(င) နို္ဓထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှု 
(စ) မမို့နယ်ငါဵပုစနွ်ေမွဵြမူမှုအေြြေအေန 
(ဆ) ေရြေျ ို ၊ ေရငန်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမှ အသာဵထုတ်လုပ်မှု 

၂၆။ စက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵ 
(က) စက်မှုဇုန်မျာဵ 
(ြေ) မမို့နယ်ရှိစက်ရုဳမျာဵ 
(ဂ) မမို့နယ်ရှိအလုပ်ရုမဳျာဵ 
(ဃ) အိမတ်ွင်ဵစက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၂၇။ သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအေြခအေန 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

(က) သစ်ေတာမျာဵ 
(ြေ) စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေတာစိက်ုြေင်ဵ 
(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မှု 
(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

၂၈။ တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ဵ 
(က) ဓာတ်သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတလ်ုပ်မှု 
(ြေ) ေကျာက်မျက်တူဵ ေဖာ်ထုတလ်ုပ်မှု 

၂၉။ စွမ်ဵ အင်နှငဴ်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ 
(က) ဓာတ်ဆ/ီဒီဇယ ်အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 
( ြေ) သဘာဝဓါတ်ေငွ့အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

၃၀။ ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ်လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 
(က) ေလေကကာင်ဵလမ် ဵ 
( ြေ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ 
( ဂ) ရထာဵလမ်ဵ နှငဴ်ဘူတာရုဳမျာဵ 
(ဃ) ကာဵဂိတ်မျာဵ 

၃၁။ လမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
(က)ကာဵလမ်ဵမျာဵ 
(ခ) မမို့နယ်ြေျင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 
(ဂ) တဳတာဵမျာဵ 
(ဃ) လမ်ဵ၊တဳတာဵသဳုဵစကကိ်ရိယာမျာဵ 
(င) လမ်ဵ၊တဳတာဵအသဳုဵြပုခေကာက်ခဳသည်ဴလုပင်န်ဵ 

၃၂။ ဟုိတယန်ှငဴ်ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 
(က) ဟုိတယ၊် မိတုယ်၊အင်ဵ၊ တည်ဵ ြေိုြေန်ဵ 
( ြေ ) ကမ်ဵေြြေ/ အပန်ဵေြဖေနရာ  

၃၃။ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

၃၄။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ  
(က) ကုမ္ပဏီ၊ ကုန်စည်ဒုိင်၊ပွဲရု၊ဳေဈဵနှငဴ်ကုန်တိက်ုမျာဵ 
( ြေ ) ဘဏ်မျာဵ 
( ဂ ) စတိုဵဆိုင်နှငဴ်အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

၃၅။ စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
(က)ေဈဵလုပ်ငန်ဵ 
( ခ )ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ 
( ဂ )သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
(ဃ )လမ်ဵ၊တဳတာဵလုပ်ငန်ဵ 

၃၆။ ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှငဴ် မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
(က) ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနငဴ်ှ ေတဵသဳသွင်ဵ၊ ဗွဒီီယို 
( ြေ) မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၇။ ြပည်တင်ွဵ အသာဵတင်ထုတ်လုပမ်ှုနှငဴ်ဝနေ်ဆာင်မှုတန်ဘုိဵ 

၃၈။ လူတစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ 

၃၉။ အသက်ေမွဵ ဝမ်ဵေကကာင်ဵလုပ်ငန်ဵအလုိက ်အလုပ်လုပ်သူဦဵေရ 

၄၀။ အလုပ်လုပန်ိုင်သူဦဵေရနှငဴ် အလုပ်လက်မဲဴဦဵေရ  

 အခန်ဵ(၇) 
လူမှုေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလကမ်ျာဵ 

၄၁။ ပညာေရဵကဏ္ဍ 
(က) အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ 
( ြေ) အေြြေြေဳပညာ 
(ဂ) မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ 
(ဃ) ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင်ပညာေရဵေကျာင်ဵ 
(င) ေကျာင်ဵေနအရွေယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵအပ်နှဳမှု  
(စ) တက္တသုိလ်၀င်တန်ဵေအာင်ြမင်မှု 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

(ဆ) စာတတေ်ြမာက်မှု ရာြေိင်ုနှုန်ဵ 
(ဇ) သင်ကကာဵမှု သင်ယူမှုအေထာက်အကူြပုစာသင်  

ြေန်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်နိုင်မှု 
(စျ) စာကကည်ဴတိုက်မျာဵဖွငဴ်လှစ်နိုင်မှု  

၄၂။ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 
( က) ေဆဵရုဳမျာဵ 
( ြေ) ေဆဵေပဵြေန်ဵမျာဵ 
(ဂ) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနြေွဲ 
(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု 
(င) ေဒသတွင်ဵ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 
( စ) HIV/ AIDS-ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵ/ ေသဆုဳဵဦဵေရ 
( ဆ)  ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

၄၃။ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵ 
(က) INGO 
(ြေ) NGO (ဦဵေရ) 
(ဂ) အသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵ 

၄၄။ အာဵကစာဵနှငဴ်ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
 

 အခန်း(၈) 
ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

၄၅ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ဆုိင်ရာအဆဆာက်အဦမျ ားနှင့်သာ သနာဝင်ြုဂ္ဂ ိ ုလ်မျ ား  
(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 
(ြေ) ရဟန်ဵသဳဃာနှငဴ်သီလရှင်မျာဵ 
(ဂ) ထငရ်ှာဵသည်ဴဘုရာဵ၊ေစတီ၊ပုထိုဵမျာဵ 
(ဃ) ထငရ်ှာဵသည်ဴဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

၄၆။ အြြောဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ 

၄၇။ သမိင်ုဵဝင်ထင်ရှာဵေသာအေဆာက်အဦနှငဴ်ေနရာမျာဵ 

 အခန်ဵ(၉) 
ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

၄၈။ ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေကန်ိုင်မှုအေြြေအေန 
(က) ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ   
       ေဆာင်ရွေကသ်ည်ဴလုပင်န်ဵမျာဵ 
(ြေ) အစိုဵရနှငဴ်ြပည်သူေဆာင်ရွေကသ်ည်ဴေဒသဖွဳ့ မဖိုဵေရဵ 
      လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၄၉။  မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ(TownPlan)နှစ(်၃၀)အတွက်ေြမအသုဳဵ ြေျမှု ဆိုင်ရာ 
လျာထာဵမှု 

 အခန်ဵ(၁၀) 
အေထွေထ ွ

၅၀။ အြြောဵတင်ြပလိုေသာအြေျက်မျာဵ 

၅၁။ နိဂုဳဵ 
 



 



 



 

လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

အခန်ဵ(၁) 

နိဒါန်ဵနှငဴ်ေဒသသမိင်ုဵ 

 
နိဒါန်ဵ  
၁။ အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနသည ်ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ ရုဳဵ  
ဝန်ကကီဵဌာန ေအာက်ရှိဌာနြဖစ်မပီဵ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵ ေရဵ၊ ရပ်ရွောေအဵြေျမ်ဵ  
သာယာ၊ နိုင်ငဳ ေတာ်အစိုဵရ၏ မူဝါဒမျာဵအေကာင်အထည် ေဖာ်ေရဵ၊ ရပ်ရွော  
ေအဵြေျမ်ဵသာယာေရဵ၊ နိုင်ငဳေတာအ်စိုဵရ၏ မူဝါဒမျာ  ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေရဵ၊ ေကာင်ဵမွနေ်သာ အုပြ်ေျုပေ်ရဵစနစ်ေဖာ်ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ြပည်သူ့ဗဟုိြပ ု
ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေကေ်ရဵဟူေသာ ရညမ်ှန်ဵ ြေျက်တာဝန်မျာ  ဵ
ကုိေအာင်ြမင်ေအာင်ေဆာင်ရွေကလ်ျှကရ်ှိပါသည။် အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵ 
ဦဵစီဵဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ကကသည်ဴ အဆငဴ်ဆငဴ်ေသာ အရာထမ်ဵ၊ 
အမှုထမ်ဵမျာဵသည် ရုဳဵြေျုပအ်ဆငဴ်မှ ေအာက်ေြြေရပ်ကွက်/ ေကျဵရွောအုပစ်ု 
အဆငဴ်အထ ိ အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနရုဳဵ အသီဵသီဵတွင် တာဝန် 
ထမ်ဵေဆာင်ကကရမပီ  ဵ နိုင်ငဳေတာအ်ုပြ်ေျုပေ်ရဵယန္တရာဵေြေျာေမွ ့ စွာလည်ပတ ်
ေရဵတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရွေကြ်ြေင်ဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာန၏ ရညမ်ှန်ဵ ြေျက်တာဝန်မျာဵ၊ 
အြြောဵဝန်ကကီဵဌာနမှေပအဵပ်ေသာ တာဝန်မျာဵနှင်ဴ ေဒသန္တရအစိုဵရအဖွဲ့ မျာဵ  
မှပေးဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ေကျပွန်စွာ  ထမ်ဵေဆာင်ေနကကရ 
သညြ်ဖစ်ရာ ေဒသဆိုင်ရာအြေျက်အလကမ်ျာ ဵ ြပုစုထာဵရှိြြေင်ဵသညမ်ျာဵစွာ 
အေရဵပါလာပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာအြေျက်အလကမ်ျာဵြပုစုြြေင်ဵြဖငဴ် မိမိ 
တုိ္ဓ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေကရ်ာတင်ွ အေထာက်အကူြပုသကဴဲသုိ အကကီဵအကဲ 
မျာဵနယ်ေြမသုိ္ဓကွင်ဵဆင်ဵရာတင်ွနယ်ေြမ၏အြေျက်အလကမ်ျာဵကုိ လွယ်ကူ 
စွာ သိရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည။် ဤစာအုပသ်ည် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ ေဒသ 
ဆိုင် ရာအြေျက်အလကမ်ျာဵ ( ၂၀၁၉ြေုနှစ် စက်တင်ဘာ လကနု်ထိအေြြေ 



အေန)ကုိ သက်ဆိုင်ရာဌာန အသီဵသီဵမှေပဵပို္ဓေသာ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵနှငဴ် 
အည ီြပုစုတင်ြပထာဵြြေင်ဵြဖစ်ပါသည။် 
 
ေဒသသမိင်ုဵအကျဉ်ဵ 
၂။ ြမန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၀၀ြပညဴ်နှစ်၊ ြေရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၃၈-ြေုနှစ်တွင် 
ဦဵသီရိ ဦဵေဆာင်၍ သီရိေဒါရွောအြဖစ် စတင်တည်ေထာင်ြေဲဴပါသည။် ကယာဵ  
ဘာသာြဖငဴ် (ရွော) ဟု အမည်ရပါသည။်  ေတာင်ကဲွ ေတာင်၊ ေရွှေေတာင်အနီဵ 
တညထ်ာဵသြဖငဴ်(လွိုင်ေြေ္ဒ)ဟု ရှမ်ဵ ဘာသာြဖငဴ်ေြေ္ဒေဝ္ဒြေဲဴပါသည်။ 'လွိုင်'မှာ 
ေတာင်၊'ေခ္ဒ'မှာတကဲွတြပာဵစီဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည။် လွိုင်ေြေ္ဒမှလွယ်ေကာ-် 
လွိုင်ေကာ်ဟူ၍ြဖစ်ေပ္ဒလာပါသည်။ ြမန်မာသက္ကရာဇ၁်၂၅၀ြေု၊ကဆုန်လဆန်ဵ 
(၁၁) ရက်၊ (၂၀-၄-၁၈၈၈) ရက်ေန့တွင် ကန္ဒရဝတီေစာ်ဘွာဵ စဝ်လ ဝီက 
လွိုင်ေကာ်မမို့ေဟာ်နန်ဵကုိစိုက်ထူြေဲဴပါသည။် ၁၉၄၇ြေုနှစ်ထ ိကရင်နီြပည်နယ် 
အြဖစတ်ညရ်ှိပါသည။် ၁၉၅၁ ြေုနှစ်၊ဖွဲ့ စည်ဵအုပြ်ေျုပပ်ုအဳေြြေြေဳဥပေဒြပင်ဆင် 
ြေျက်အရ ကယာဵြပည်နယ်အြဖစ် ေြပာင်ဵလဲြေဲဴပါသည်။ ကယာဵြပည်နယ်၏ 
မမို့ေတာအ်ြဖစ် လွိုင်ေကာ်မမို့ကုိ သတ်မှတြ်ေဲဴပါသည။် နစှ်စဉ်  ဇန်နဝါရီလ 
(၁၅)ရက်ေန့ကုိ ကယာဵြပည်နယ်ေန့အြဖစ် စည်ကာဵသုိက်မမိုက် စွာကျင်ဵပ 
လျက်ရှိပါသည်။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၌ ရပ်ကွက်(၁၉)ရပ်ကွက်၊ေကျဵရွောအုပစ်ု 
(၁၂)အုပစ်ုနှငဴ် ေကျဵရွောေပါင်ဵ (၁၂၂)ရွောြဖငဴ် ဖွဲ့ စည်ဵထာဵရှိပါသည။် 
 

အခန်ဵ(၂) 

ပထဝီဝင် အေနအထာဵ 

 
တညေ်နရာ နှငဴ်အကျယ်အဝန်ဵ 
၃။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်သည ်ကယာဵြပည်နယ်၊ လွိုင်ေကာ်ြေရိင်ုတင်ွ 
ပါဝင်မပီဵ ကယာဵြပည်နယ်၏  မမို့ေတာြ်ဖစ်ပါသည။် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်သည ် 
ေြမာက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ဒီဂရီ၁ ၄ မိနစ်မှ ၂၀ဒီဂရီ ၅၉မိနစ်နှငဴ် အေရှ့ေလာင်ဂျ ီ
တွဒ် ၉၇ ဒီဂရီ ၀၇ မိနစ်မှ  ၉၇ ဒီဂရီ ၂၂ မိနစ်ကကာဵတွင် တညရ်ှိပါသည။် 



အကျယ်အဝန်ဵမှာ ( ၅၉၈.၀၆ ) စတုရန်ဵမိင်ု၊ ဧရိယာဧက ( ၃၈၂၇၆၀ )ဧက 
ကျယ်ဝန်ဵပါသည။် 
 
 

စဉ် မမို့အမည် 
မမို့ဧရိယာ 
စတုရန်ဵမိင်ု 

ေကျဵရွောအုပစ်ု 
ဧရိယာစတုရန်ဵမိင်ု 

မမို့နယ်ဧရိယာ 
စတုရန်ဵမိင်ု 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၀.၃ ၅၈၇.၃၀၉ ၅၉၈.၀၆ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၁၀.၃ ၅၈၇.၃၀၉ ၅၉၈.၀၆ 

 
နယ်နိမိတ် 
၄။  လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ အေရှ့ဘက်တင်ွ ရှာဵေတာမမို့နယ်၊ အေနာက်  
ဘက်တွင် ဒီဵေမာဴဆိုမမို့နယ်၊ ေတာင်ဘက်တင်ွ ေဘာလြေဲမမို့နယ်နှငဴ်ေြမာက် 
ဘက်တင်ွ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်၊ ဖယ်ြေုဳမမို့နယ်၊ ဆီဆို င်မမို့နယ်တို္ဓနှငဴ် ထိစပ်လျ က် 
ရှိပါသည။်  
 
ေြမမျက်နှာသွင်ြပင်  
၅။ ေတာေတာင်နှငဴ်သစ်ေတာမျာဵြပာဵမပီဵ  ေြမြပန့်လွင်ြပင် နည်ဵပါဵပါသည။် 
ထငရ်ှာဵေသာ ေြေျာင်ဵမျာဵမှာ ဘီလူဵေြေျာင်ဵ၊ ပွနေ်ြေျာင်ဵတို္ဓြဖစ်မပီဵ ထငရ်ှာဵ  
ေသာ ေတာင်မျာဵမှာ သီရိမဂေလာေတာင်ေတာ်  ( ေတာင်ကဲွ )၊ ေရွှေေတာင်၊ 
ေတာင်သဳုဵလုဳဵ၊ ြမကလပ်ေတာင်၊ ေရွှေလက်ဝါဵေတာင်တို္ဓ ြဖစ်ပါသည။် 
 

ေရဆင်ဵ  
၆။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်အတွင်ဵ စီဵဆင်ဵလျှကရ်ှိသည်ဴ ထငရ်ှာဵေသာ ြမစ ် 
ေြေျာင်ဵမှာ ဘီလူဵေြေျာင်ဵြဖစ်မပီဵ အေနာက်ဘက်မ ှအေရှ့ဘက်သုိ္ဓ စီဵဆင်ဵ  
လျက်ရှိပါသည။် ေရြေျ ိုေရြဖစ်မပီဵ ေသာက်သဳုဵေရနှငဴ် စိုက်ပျ ို ဵေရအြဖစ် သဳုဵစွဲ  
လျက်ရှိပါသည။် 
 

 



ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထကအ်ြမငဴ်  
၇။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်သည ်ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထကပ်ျှမ်ဵမျှအြမငဴ် 
(၂၉၅၀)ေပ အထကတ်ွင်တညရ်ှိပါသည။် 

အခန်ဵ(၃) 
ရာသီဥတုနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

 
ရာသီဥတု 
၈။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ ရာသီဥတုမှာ ေအဵြမေြြောက်ေသွ့ မပီဵ သငဴ်တငဴ် 
မျှတေသာ ရာသီဥတုရှိပါသည။် အြမငဴ်ဆုဳဵ အပူြေျနိ်မာှ ( ၃၈.၅ ) ဒီဂရီစင်တ ီ
ဂရိတြ်ဖစ်မပီဵ၊ အနိမ်ဴဆုဳဵ အပူြေျနိ်မာှ ( ၆.၅ ) ဒီဂရီ စင်တဂီရိတ ်ြဖစ်ပါသည။်  
နှစ်အလိုက် ြဖစ်ေပ္ဒြေဲေဴသာ မိုဵ ေရြေျနိ်နှငဴ် အပူြေျနိ်မာှ ေအာက်ပါအတိင်ုဵ 
ြဖစ်ပါသည ်- 

စဉ် ခုနှစ် 

မိုဵ ေရချနိ် အပူချနိ် 

မိုဵ ရွော 
ရက် 

စုစုေပါင်ဵ  
မိုဵ ေရချနိ် 
(လကမ်) 

ေနွရာသီ     
(.C) 

ေဆာင်ဵရာသီ 
(.C) 

အြမငဴ်ဆုဳဵ အနိမ်ဴဆုဳဵ 

၁ ၂၀၁၅ ၉၂ ၄၂.၆၀ ၃၇.၀ ၅.၅ 

၂ ၂၀၁၆ ၈၉ ၄၁.၁၄ ၃၉.၅ ၆.၀ 

၃ ၂၀၁၇ ၁၁၃ ၄၃.၀၅ ၃၈.၅ ၆.၅ 

၄ ၂၀၁၈ ၁၀၆ ၅၀.၆၃ ၃၆.၅ ၄.၅ 

၅ ၂၀၁၉ 
စက်တင်ဘာလထိ 

၆၅ ၂၇.၉၉ ၃၈.၅ ၆.၅ 

 
သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ 
၉။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်အတွင်  ဵေပါက်ေရာက်သည် ဴသဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ 
မှာ ထင်ဵ ရှူဵ၊ ပင်လယ်ကဗွီဵ ၊ ယူကလစ်၊ ဒညင်ဵ၊ စွန်ပလွန်၊ ေပါက်ပင်၊ 
လကပ်ဳပင်၊ ဇီဵ၊ မန်ကျည်ဵ၊ တမာပင်၊ ကုက္ကိုလ်၊ မယ်ဇလီ၊ ကျွန်ဵ၊ ပျဉ်ကထိုဵ၊ 



သစ်ယာ၊ အင်ကကင်ဵ၊ ကညင်၊ ေထာက်ကကဴဳ၊ ယင်ဵတိက်ု၊ ယမေနပင်မျာဵ 
ေပါက်ေရာက်ပါသည။် 
ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ 
၁၀။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်တင်ွ ေတွ့ရှိရေသာ ေတာရိင်ုဵ တိရစ္ဆာနမ်ျာဵမှာ 
ကျာဵ၊ ကျာဵမင်ဵ၊ ဂျ၊ီ ဆတ်၊ ယုန်၊ ဖွတ၊် ေ မ၊ သင်ဵေြေွြေျပ၊် ေတာင်လိပ၊် 
ကကိုဵကကာ၊ ေရဘဲ၊ ေရကကက်၊ ဗျ ို င်ဵတို္ဓ ရှိပါသည။်  
 
သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်လက်ရိှအေြခေန 
၁၁။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်အတွင်  ဵ ကကိုဵဝိုင်ဵသစ်ေတာ(၀.၄၇၈%)နှငဴ် ကကိုဵြပင် 
ကာကွယ်ေတာ ဖုဳဵ လွမ်ဵမှုမှာ (၁၉.၀၆%) ရှိပါသည။် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ  
၁၂။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်သည ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵလုပ်ငန် ဵ
မျာဵအတွက်ကကိုဵဝိုင်ဵေတာ (၇၁၅၆၃.၅၉)ဧက၊ ကကိုဵြပင်ေတာ  (၁၃၀၉.၆၃) 
ဧက ထိန်ဵသိမ်ဵ လျှကရ်ှိပါသည။် သစ်ေတာစိက်ုြေင်ဵ တညေ်ထာင်နိုင်မှုမှာ 
ကျွန်ဵစိုက်ြေင် (ဵ၅၀)ဧက၊သစ်မာ(၁၀၀)ဧက၊ ေကျဵရွောထင်ဵစိုက်ြေင် (ဵ၃၅)ဧက 
ြဖစ်ပါသည။် 
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှု 
၁၃။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်မှုမှာ 
ေအာက်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည ်- 

စဉ် အမျ ို ဵအစာဵ 
ြဖစ်ပွါဵ 
ကကိမ် 

ေသ/ေပျာက် 
ဦဵေရ 

အေဆာက်အဦဵ 
ပျက်စီဵမှု 

ဆုဳဵရှဳဵ မှုတန်ဖိုဵ 
( ကျပ်သိန်ဵ) 

၁ မုနတ်ိင်ုဵေဘဵ - - - - 

၂ ဆူနာမီေဘဵ - - - - 

၃ ငလျင်ေဘဵ - - - - 

၄ ေရေဘဵ - - - - 

၅ မီဵေဘဵ ၂ - အိမ(်၂)လုဳဵ ၄.၉၇၅ 

ေပါင်ဵ ၂ - ၂ ၄.၉၇၅ 



အခန်ဵ(၄) 
လူဦဵေရဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

ေနထိုင်သည်ဴတိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵစုမျာဵ  

၁၄။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်တင်ွ ေနထိုင်ကကေသာ တိင်ုဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵစုမျာဵ  
မှာေအာက်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ ် လူမျ ို ဵ 
ေနထိုင်သည်ဴ 

လူဦဵေရ 
မမို့နယ်လူဦဵေရ 

မမို့နယ်လူဦဵေရ၏  
ရာြေိင်ုနှုန်ဵ 

၁ ကြေျင် ၁၄၀ ၁၁၈၂၆၄ ၀.၁၂ 

၂ ကယာဵ ၄၉၅၂၃ ၁၁၈၂၆၄ ၄၁.၈၇ 

၃ ကရင် ၄၀၆၈ ၁၁၈၂၆၄ ၃.၄၄ 

၄ ြေျင်ဵ ၃၆၆ ၁၁၈၂၆၄ ၀.၃၁ 

၅ မွန ် ၂၉၁ ၁၁၈၂၆၄ ၀.၂၅ 

၆ ဗမာ ၃၃၄၆၃ ၁၁၈၂၆၄ ၂၈.၃၀ 

၇ ရြေိုင် ၃၂၂ ၁၁၈၂၆၄ ၀.၂၇ 

၈ ရှမ်ဵ  ၂၆၇၂၆ ၁၁၈၂၆၄ ၂၂.၆၀ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၁၁၄၈၉၉ ၁၁၈၂၆၄ ၉၇.၁၆% 

 



အိမေ်ြခ၊ အိမေ်ထာင်စု၊ လူဦဵေရ 
၁၅။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏၂၀၁၉ြေုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ လူဦဵေရမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည ်- 

(က) အိမေ်ြခ/အိမေ်ထာင်စု 

စဉ ် မမို့နယ် အေကကာင်ဵအရာ အိမေ်ြြေ အိမေ်ထာင်စု ရပ်ကွက် ေကျဵရွောအုပစ်ု ေကျဵရွော 

၁ လွိုင်ေကာ်မမို့ မမို့ေန ၁၀၇၈၄ ၁၁၄၇၀ ၁၉ - - 

၂  ေကျဵလက်ေန ၁၀၉၆၉ ၁၀၈၀၉ - ၁၂ ၁၂၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၁၇၅၃ ၂၂၂၇၉ ၁၉ ၁၂ ၁၂၂ 

 (ခ) လူဦဵေရ 

စဉ် မမို့နယ် 
အေကကာင်ဵ 

အရာ 

အသက်(၁၈) နှစ်အထက ်
အသက်(၁၈) 
နှစ်ေအာက် 

စုစုေပါင်ဵ 

ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ ေပါင်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် မမို့ေန ၁၈၂၇၆ ၂၀၁၉၆ ၃၈၄၇၂ ၁၀၅၂၃ ၁၀၄၅၅ ၂၀၉၇၈ ၂၈၇၉၉ ၃၀၆၅၁ ၅၉၄၅၀ 

၂  ေကျဵလက်ေန ၁၅၃၀၆ ၁၄၇၇၄ ၃၀၀၈၀ ၁၄၀၁၆ ၁၄၇၁၈ ၂၈၇၃၄ ၂၉၃၂၂ ၂၉၄၉၂ ၅၈၈၁၄ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၃၅၈၂ ၃၄၉၇၀ ၆၈၅၅၂ ၂၄၅၃၉ ၂၅၁၇၃ ၄၉၇၁၂ ၅၈၁၂၁ ၆၀၁၄၃ ၁၁၈၂၆၄ 

 



 

လူဦဵေရတိုဵ နှုန်ဵနှငဴ်ကျာဵမအချ ို ဵ 
၁၆။ လွိုင်ေကာ်မမိုနယ်၏ ၂၀၁၉ ြေုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ လူဦဵေရ 
တိုဵ နှုန်ဵ ကျာဵ၊မ အြေျ ို ဵမှာ ေအာက်ပါ အတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်-  

(က) လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှငဴ်ကျာဵမအြေျ ို ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
ယခင်နှစ် 
လူဦဵေရ 

ယခုနှစ် 
လူဦဵေရ 

တုိဵ 
လာ 

ဦဵေရ 

တိုဵ  
နှုန်ဵ 

ကျာဵ/မအချ ို ဵ 

ကျာဵ မ 
အ 
ချ ို ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၁၆၇၉၅ ၁၁၈၂၆၄ ၁၄၆၉ ၁.၂၄ ၅၈၁၂၁ ၆၀၁၄၃ ၁:၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၁၆၇၉၅ 
၁၁၈၂၆

၄ 
၁၄၆၉ ၁.၂၄ ၅၈၁၂၁ ၆၀၁၄၃ ၁:၁ 

( ြေ ) ေမွဵဖွာဵ၊ေသဆုဳဵ၊ေြပာင်ဵဝင်၊ေြပာင်ဵထွက်လူဦဵေရ 

စဉ် မမို့နယ် 
မူလလူ 
ဦဵေရ 

ေမွဵဖွာဵ 
ဦဵေရ 

ေသဆုဳဵ 
ဦဵေရ 

ေြပာင်ဵ 
ဝင် 

ဦဵေရ 

ေြပာင်ဵ 
ထွက် 
ဦဵေရ 

လကရိှ် 
လူဦဵေရ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၁၆၇၉၅ ၁၈၀၂ ၆၁၆ ၄၀၂ ၁၁၉ ၁၁၈၂၆၄ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၁၆၇၉၅ ၁၈၀၂ ၆၁၆ ၄၀၂ ၁၁၉ ၁၁၈၂၆၄ 

ကုိဵကယွ်သည်ဴဘာသာ  

၁၇။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်တင်ွ ေနထိုင်ကကသူမျာဵ၏ ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာ 
အလိုက်လူဦဵေရမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် 
ဗုဒ္ဓ 

ဘာသာ 
ခရစ်  
ယာန် 

ဟိန္ဒူ 
ဘာသာ 

အစ္စလာမ် 
ဘာသာ 

နတ ်
အ 

ြခာဵ 
ေပါင်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၇၇၄၈၀ ၃၇၀၀၇ ၁၂၈ ၂၁၈၁ - ၁၄၆၈ ၁၁၈၂၆၄ 

မမို့နယ်ချုပ် ၇၇၄၈၀ ၃၇၀၀၇ ၁၂၈ ၂၁၈၁ - ၁၄၆၈ ၁၁၈၂၆၄ 

 
 



 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵေနထိုင်မှု  
၁၈။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်အတွင်ဵ နိုင်ငဳြြောဵသာဵမျာဵ ေနထိုင်သူဦဵေရမှာ 
ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် 
နိုင်ငဳြခာဵသာဵ 

လူမျ ို ဵ 
ေနထိုင် 
ဦဵေရ 

မမို့နယ်/မမို့
လူဦဵေရ 

မမို့နယ်လူဦဵ 
ေရ၏ 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 
(က) လွိုင်ေကာ်မမို့ တရုတ ် ၄၀၉ ၁၁၇၅၄၈ ၀.၃၅% 
( ြေ)  အိန္ဒိယ ၆၄၃ ၁၁၇၅၄၈ ၀.၅၅% 
(ဂ)  ပါကစ္စတန် ၃၄ ၁၁၇၅၄၈ ၀.၀၂% 
(ဃ)  ဘဂေလာဵေဒဴရှ် ၃၁၁ ၁၁၇၅၄၈ ၀.၂၆% 
(င)  အြြောဵ ၁၉၆၈ ၁၁၇၅၄၈ ၁.၆၇% 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၃၆၅ ၁၁၇၅၄၈ ၂.၈၆% 
 

အခန်ဵ(၅) 
အုပခ်ျုပေ်ရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

အုပခ်ျုပေ်ရဵနယ်ေြမဖဲွ့စည်ဵမှု 
၁၉။ လွိုင်ေကာ် မမို့နယ်၏ အုပြ်ေျုပေ်ရဵနယ်ေြမ ဖွဲ့ စည်ဵမှုမှာေအာက် 
ပါအတိင်ုဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် မမို့ ရပ်ကွက် ေကျဵရွောအုပစ်ု ေကျဵရွော 

၁ ၁ - ၁၉ ၁၂ ၁၂၂ 

ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ 
၂၀။ လွိုင်ေကာ်မမိုနယ်၏ ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါ 
အတိင်ု ေဵဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 (က) မမို့နယ်ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ အဖွဝဲင်စာရင်ဵ  

စဉ် အမည် အလုပ်အကိုင် တာဝန် 

၁ ဦဵလှသန်ဵ အမျာဵယုဳကကညေ်လဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသပုဂ္ဂို လ် ဥက္ကဌ 

၂ ဦဵဝင်ဵေမာင် အမျာဵယုဳကကညေ်လဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသပုဂ္ဂို လ် အဖွဲ့ ဝင် 

၃ ဦဵြေင်ေမာင်ဝင်ဵ အမျာဵယုဳကကညေ်လဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ ဝင် 

၄ ဦဵစဳသိန်ဵ အမျာဵယုဳကကညေ်လဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ ဝင် 



 

စဉ် အမည် အလုပ်အကိုင် တာဝန် 

၅ ေဒ္ဒေအဵေအဵနိုင် အမျာဵယုဳကကညေ်လဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ ဝင် 

၆ ဦဵကဳဝင်ဵ အမျာဵယုဳကကညေ်လဵစာဵြြေင်ဵြေဳရေသာပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ ဝင် 

၇ ဦဵေအာင်ကုိလတ် ဒုတယိအုပြ်ေျုပေ်ရဵမှူဵ၊ 
မမို့နယ်ေထွ/အုပ ်

အဖွဲ့ ဝင် 

၈ ေဒ္ဒသီတာ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊ 
ြပန/်ဆက် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၉ ဦဵသန့်စင်ေကျာ် မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊ 
စိုက်ပျ ို ဵေရဵ 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၀ ဦဵေအာင်မနွ် မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵ၊ 
လဝက 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၁ ဦဵေစာထွန်ဵလှေအဵ မမို့နယ်ပညာေရဵမှူဵ၊ 
ပညာေရဵ 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၂ Dr.ေအာင်သူထက် မမို့နယ်ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ၊ 
ကုသေရဵ 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၃ ဦဵေကျာ်ဦဵ ဥပေဒအရာရှိ၊  
မမို့နယ်ဥပေဒရုဳဵ 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၄ ေဒ္ဒမိုဵမိုဵ ြမငဴ် စာရင်ဵစစ်အရာရှိ၊ မမို့နယ်စာရင်ဵစစ်ရုဳဵ အဖွဲ့ ဝင် 

၁၅ ဦဵသန်ဵထွန်ဵ အမှုေဆာင်အရာရှိ၊ 
မမို့နယ်စညပ်င် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၆ ေဒ္ဒရီရီဝင်ဵ ဦဵစီဵအရာရှိ၊ 
မမို့နယ်ေရွေဵ/ေကာ် 

အတွင်ဵ 
ေရဵမှူဵ 



 

(ြေ) ဆန္ဒမေဲပဵပိုင်ခွငဴ်ရိှသူဦဵေရ 

စဉ် မမို့နယ်/ မမို့  လူဦဵေရ ကျာဵ မ ေပါင်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၁၃၄၂၄၅ ၄၆၂၀၂ ၅၀၃၂၂ ၉၆၅၂၄ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃၄၂၄၅ ၄၆၂၀၂ ၅၀၃၂၂ ၉၆၅၂၄ 

 
(ဂ ) နိုင်ငဳေရဵပါတမီျာဵ 

စဉ် ပါတ ီ ဥက္ကဋ္ဌ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
အမှုေဆာင် 

ဦဵေရ 

၁ ြပည်ေထာင်စုကကဴဳြေိုင်ေရဵ နှငဴ်ဖဳွ့မဖိုဵေရဵပါတီ ဦဵေမာင်ေရွှေ ဦဵကူဵရယ် ၁၅ ဦဵ 

၃ အမျ ို ဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ ြေျုပ်ပါတီ ဦဵတင်ြမငဴ် ဦဵြမငဴ်မွန်ဦဵ ၁၇ ဦဵ 

၂ တိင်ုဵရင်ဵသာဵစည်ဵလုဳဵ ညညီွတေ်ရဵပါတီ  ဦဵြေင်ေမာင်ဝင်ဵ ဦဵမီရယ်စိုဵ ၂၅ ဦဵ 

၄ ကယန်ဵ အမျ ို ဵသာဵပါတီ ဦဵြေွန်ဵြေူဵရီ - - 

၅ ကယာဵြပည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦဵတင်စိုဵ ဦဵြေင်လွင် ၇ ဦဵ 

၆ အမျ ို ဵသာဵတိုဵ တက်ေရဵပါတီ ဦဵဝင်ဵထွန်ဵ ဦဵေအာင်ေဇာ်မုိဵ ၇ ဦဵ 

၇ ရှမ်ဵ တိင်ုဵရင်ဵသာဵမျာဵဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦဵဝင်ဵတငဴ် - - 

၈ ပအိုဝ်ဴ အမျ ို ဵသာဵအဖွဲ့ ြေျုပ်ပါတီ ဦဵြေွန်အုဳဵေဖေလဵ ဦဵြေွန်ေအာင်ေဇယျ ၃၅ ဦဵ 



 

စဉ် ပါတ ီ ဥက္ကဋ္ဌ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
အမှုေဆာင် 

ဦဵေရ 

၉ ညညီွတေ်သာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦဵေအာင်ေကျာ်လင်ဵ ဦဵကကညစ်ိုဵ ၇ ဦဵ 

၁၀ အမျ ို ဵသာဵဒီမိုကေရစီအင်အာဵစုပါတီ ဦဵေမာင်ေမာင်ေအဵ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵေဌဵ ၂၁ ဦဵ 

၁၁ ြပည်ေထာင်စုေကာင်ဵကျ ို ဵေဆာင်ပါတီ - - - 

 
(ဃ) ေရွေဵချယ်ခဳရေသာ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

စဉ် 
လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်အမ

ည် 
ပါတအီမည် 

လွတ်ေတာ်အမည် 

၁ ေဒါက်တာြေင်စညသူ် အမျ ို ဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ ြေျုပ် ြပည်သူ့လွှတေ်တာ် 

၂ ဦဵေြဖရယ်(ြေ) ြမငဴ်သန်ဵထွန်ဵ အမျ ို ဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ ြေျုပ် အမျ ို ဵသာဵ လွှတ်ေတာ်(၁) 

၃ ဦဵေရှဵရယ်ရှုေမာင် အမျ ို ဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ ြေျုပ် အမျ ို ဵသာဵ လွှတ်ေတာ်(၂) 

၄ Dr.ေအာင်ေကျာ်ေဌဵ အမျ ို ဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ ြေျုပ် ြပည်နယ် လွှတ်ေတာ်(၁) 

၅ ဦဵတင်ြမငဴ် အမျ ို ဵသာဵဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ ြေျုပ် ြပည်နယ် လွှတ်ေတာ်(၂) 



 

အခန်ဵ(၆) 
စီပာွဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက် 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာခခုဳငဳုသဳုဵသပ်ချက် 
၂၁။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်သည ်ကယာဵြပည်နယ်အတွင်ဵ တညရ်ှိမပီဵ 
စီဵပွာဵေရဵအရ အြေျက်အြြောကျေသာ မမို့နယ်တစ်ြေုြဖစ်ပါသည။် မမို့နယ် 
အတွင်ဵရှိ ေဒသြေဳြပည်သူလူထုသည် စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊  အေသဵစာဵ 
စက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ နှငဴ်ဝနေ်ဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ  အဓိကလုပ်ကုိင် 
ေဆာင်ရွေကက်ကပါသည။် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်သည ်ကုန်ဵလမ်ဵ၊ေရလမ်ဵေကကာင်  ဵ
လမ်ဵမျာဵဆုရဳာ လမ်ဵမေပ္ဒတွင်တည်ရှိ၍ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵေကာင်ဵ  
မွနေ်သာ မမို့နယ်ြဖစ်ပါသည။် 
 

ေြမအသုဳဵ ချမှု 
၂၂။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ ေြမအမျ ို ဵအစာဵအလိုက် အသဳုဵြေျထာဵသည်ဴ 
ဧကအာဵ ေအာက်ပါအတိင်ုဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ေြမအမျ ို ဵအစာဵ ဧရိယာ (ဧက ) 

၁ အသာဵတင်စိုက်ပျ ို ဵေြမဧရိယာေပါင်ဵ ၆၁၆၇၉ 

 (က)  လယ်ေြမဧရိယာ ၁၉၉၆၈  

 ( ြေ)  ယာေြမ ၄၁၅၃၆  

 ( ဂ) ကုိင်ဵ/ကျွန်ဵေြမ - 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ ၁၇၅  

 ( င)   ဓနိ - 

၂ လှပ်ထာဵေြမဧရိယာေပါင်ဵ ၅၂၀၁ 

 (က)  လယ်ေြမဧရိယာ ၄၀၈ 

 ( ြေ)  ယာေြမ ၄၇၉၃  

 ( ဂ) ကုိင်ဵ/ကျွန်ဵေြမ - 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ ၅၂၂၂  

 ( င)  ဓနိ - 



 

စဉ် ေြမအမျ ို ဵအစာဵ ဧရိယာ (ဧက ) 

၃ စာဵကျက်ေြမ - 

၄ စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵေြမ ၂၀၁၁  

၅ မမို့ေြမ ၆၆၁၅  

၆ ရွောေြမ ၄၅၈၇  

၇ အြြောဵေြမ ၁၇၆၅၈၄  

၈ ကကိုဵဝိုင်ဵ/ကကိုဵြပင်ကာကွယ် ေတာဧရိယာ ၇၂၈၇၃  

၉ ေတာရိင်ုဵ ၃၇၉၁၈  

၁၀ ေြမရိင်ုဵ ၅၃၆  

၁၁ စိုက်ပျ ို ဵြြေင်ဵမြပုနိုင်ေသာဧရိယာ ၂၀၄ ၅၅၃  

စုစုေပါင်ဵ  ၅၇၂၅၅၇  

 
ဆညေ်ြမာင်ဵတာတမမဳျာဵနှငဴ် ဆညေ်ရေသာက်ဧရိယာ 
၂၃။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်ရှိဆညေ်ြမာင်ဵတာတမဳမျာဵနှငဴ် ဆညေ်ရေသာက် 
ဧရိယာမာှ ေအာက်ပါအတိင်ုဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 (က) ကုိယ်အဴာဵကုိယ်ကုိဵဆညမ်ျာဵ 

စဉ် ဆည ်
အမည် 

ဆညအ်မျ ို ဵ 
အစာဵ 

ေရဝင်ဆဳမှု 
(ကုဗေပ) 

အကျ ိုဵြပု 
ဧက 

၁ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

 
( ြေ) ြမစ်ေရတင်စီမဳကိန်ဵမျာဵ 

စဉ် စီမကိဳန်ဵအမည် တညေ်နရာ အကျ ိုဵြပုဧက မှတ်ချက် 

     

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

 
 



 

( ဂ) တာတမမဳျာဵ/ေရထိန်ဵတဳခါဵ 

စဉ် 

တာတမဳ/ေရထိန်ဵတဳခါဵ ကာကွယ်သ
ည်ဴ 

ြမစ်/ေချာင်ဵ 

အကျ ိုဵြပု 
 ဧက အမည် 

အမျ ို ဵ 
အစာဵ 

အရှည် 
(ေပ) 

၁ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - - 

 
စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
၂၄။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ စိုက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွေကန်ိုင်မှု အေြြေ 
အေနမာှ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
 
 (က) အဓိကသီဵနှဳ(၁၀)မျ ို ဵ စိက်ုပျ ို ဵထုတလ်ုပ်မှု 

စဉ် 
သီဵနှဳ 

အမည် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
လျာထာဵဧက 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စိုက် ရိတ ် နှုန်ဵ 
အထွက် 
(တင်ဵ) 

၁ 
 

စပါဵေပါင်ဵ ေန ွ ၉၁၈ ၃၃၉ ၃၃၉ ၉၅.၂၀ ၃၂၂၇၃ 

မိုဵ  ၂၃၂၀၀ ၂၃၂၁၅ ၂၃၂၁၅ ၇၆.၄၆ ၁၇၇၄၉၇၈ 

၂ 
 

ေြမပဲ မိုဵ  ၇၆၀ ၁၄၇၈ ၁၄၇၈ ၄၄.၃၀ ၆၅၄၇၅ 

ေဆာင်ဵ ၄၉၀ ၁၁၅ ၁၁၅ ၄၉.၁၉ ၅၆၅၁ 

၃ 
 

နှမ်ဵ  မိုဵ  ၈၂၇ ၈၈၂ ၈၈၂ ၁၀.၀၀ ၈၈၂၀ 

ေဆာင်ဵ ၁၅ - - - - 

၄ ေနကကာ - ၂၁၃ ၂၈ ၂၈ ၃၀.၄၃ ၈၅၂ 

၅ မတပ်ဲ - - - - - - 

၆ ပဲတီစိမ်ဵ မိုဵ  ၇၀ ၂၅ ၂၅ ၁၃.၂၀ ၃၃၀ 

ေဆာင်ဵ ၂၅၀ - - - - 

၇ ပဲစင်ဵငဳု - ၁၁၇၅၀ ၁၀၅၀၁ ၁၀၅၀၁ ၁၃.၁၀ ၁၃၇၅၆၀ 



 

စဉ် 
သီဵနှဳ 

အမည် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
လျာထာဵဧက 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စိုက် ရိတ ် နှုန်ဵ 
အထွက် 
(တင်ဵ) 

၈ ဝါ - - - - - - 

၉ ကကဳ - ၈ ၁၁ ၁၁ ၁၈.၈၂ ၂၀၇ 

၁၀ အေစဴထုတ်
ေြပာင်ဵ 

- ၃၇၆၅၀ ၃၇၉၈၆ ၃၇၉၈၆ ၆၅.၂၀ ၂၄၇၆၆၉၀ 

  
(ြေ) နှစ်ရှည်သီဵနှဳစိုက်ပျ ို ဵမှုအ ေြခအေန 

စဉ် သီဵနှဳအမည် 
စိုက် 

(ဧက) 
ရိတ ်

(ဧက) 
အထွက်နှုန်ဵ 

(ပိဿာ) 
အထွက်ေပါင်ဵ 

(ပိဿာ) 

၁ အုန်ဵ - - - - 

၂ သစ်သီဵ ၃၉၁ ၃၀၀ - - 

 စုစုေပါင်ဵ ၃၉၁ ၃၀၀ - - 

   
(ဂ) အြခာဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵစိုက်ပျ ို ဵထုတလ်ုပ်မှု 
 

စဉ် သီဵနှဳအမည် 
စိုက် 
ဧက 

ရိတ ်
ဧက 

အထွက် 
နှုန်ဵ 

အထွက် 
ေပါင်ဵ 

၁ ကကက်သွန်ြဖူ ၈၃၂ ၈၃၂ ၁၄၆၅.၀၀ ၁၂၁၈၈၈၀ 

မမို့နယခ်ျုပ် ၈၃၂ ၈၃၂ ၁၄၆၅.၀၀ ၁၂၁၈၈၈၀ 

  



 

  
 (ဃ) လယ်ယာသဳုဵစကကိ်ရိယာ သဳုဵစွဲမှုအေြခအေန 
 

စဉ် 

အစိုဵရ ပုဂ္ဂလိက 

လယ် 
ထွန် 
စက် 

လက ်
တွန်ဵ 
ထွန် 
စက် 

မျ ို ဵ 
ေစဴ 
ချ 

စက် 

Combine 
Havester 

ရိတ ်
သိမ်ဵ  
စက် 

ေချွေ 
ေလှ္ဓ 
စက် 

ေရ 
စုပ ်
စက် 

လယ် 
ထွန် 
စက် 

လက ်
တွန်ဵ 
ထွန် 
စက် 

မျ ို ဵ 
ေစဴ 
ချ 

စက် 

Combine 
Havester 

ရိတ ်
သိမ်ဵ  
စက် 

ေချွေ 
ေလှ္ဓ 
စက် 

ေရ 
စုပစ်က် 

၁ ၁၁ ၁၇၇ - - - - - ၁၅၆ ၃၈၆၀ - ၃၄ ၃ ၂၂၀ - 

 
 (င) လယ်ယာသဳုဵထယ်၊ထွန်နှငဴ်ကျွေဲ၊နွာဵေကာင်ေရ 
 

စဉ် ထယ်အေရအတွက် ထွန်အေရအတွက် ကျွေဲေကာင်ေရ နွာဵေကာင်ေရ 

၁ ၁၀၆ ၁၀၆ ၇၄၇၈ ၁၈၅၉၆ 

 



 

(စ) ေဒသတွင်ဵ ဆန်ဖလူုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ေရတွက် 

ပု ဳ
၂၀၁၇-၁၈ 
အမှန ်

၂၀၁၈-၁၉ 
အမှန ်

မှတ် 
ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၁၁၆၁၄၉ ၁၂၁၇၃၆  
၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု     
 -ေကျဵလက်ေန တင်ဵ ၅၉၉၁၆ ၆၃၀၃၄  
 -မမို့ေန တင်ဵ ၅၆၂၃၃ ၅၈၇၀၂  

၃ ဝမ်ဵစာလိုအပ်ြေျက် တင်ဵ ၁၅၇၃၅၃၆ ၁၆၃၆၉၃၈  
၄ စပါဵစိုက်ဧကေပါင်ဵ ဧက ၂၃၃၅၁ ၂၃၅၅၄  
 -အထွက်နှုန်ဵ တင်ဵ ၇၇.၈၇ ၇၆.၇၂  
 -အထွက်တင်ဵ တင်ဵ ၁၈၁၈၅၇၀ ၁၈၀၇၂၅၁  

၅ လာမညဴ်နှစ်စပါဵစိုက် ဧက ဧက ၂၄၁၂၈ ၂၄၁၂၈  
၆ ြေျန်လှပရ်မညဴ်တင်ဵ တင်ဵ ၄၈၂၅၆ ၄၈၂၅၆  
၇ အသဳုဵြပုတင်ဵ တင်ဵ ၁၅၇၃၅၃၆ ၁၆၃၆၉၃၈  
၈ ပိလုျှမဳှု တင်ဵ ၁၉၆၇၇၈ ၁၂၂၀၅၇  
၉ ဝမ်ဵစာကျန်ရှိမှု တင်ဵ ၁၉၆၇၇၈ ၁၂၂၀၅၇  

၁၀ ဖူလုမဳှု % ၁၁၅.၅၇ ၁၁၀.၄၀  
 (ဆ) ေဒသတွင်ဵဆီဖလူုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ေရတွက် 

ပု ဳ
၂၀၁၇-

၁၈ အမှန် 
၂၀၁၈-၁၉ 

အမှန ်
မှတ် 
ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၁၁၆၁၄၉ ၁၂၁၇၃၆  
၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု ပိဿာ ၆ ၆  
 ဝမ်ဵစာလိုအပ်ြေျက်  တန ် ၆၈၆၆၂၈ ၇၃၀၄၁၆  
 ဆီထွက်ရှိမှု တင်ဵ ၂၄၅၉၃၉ ၁၉၆၄၁၅  

၃ အေလအလွငဴ်နှငဴ်အြြောဵ တင်ဵ ၅၂၃၉ ၈၃၅၂  
၄ ြေျန်လှပရ်မညဴ်တင်ဵ ဧက ၆၂၄၈ ၉၇၉၀  
 အသဳုဵြပုမှု မက်/တန ် ၁၃၁၀၂ ၁၁၉၂  
 လိုအပ်မှု မက်/တန ် ၄၄၀၆၈၉ ၁၁၉၂  

၅ ဖူလုမဳှု ရာြေိင်ုနှုန်ဵ ၃၅.၈၁% ၃၇၁.၀၇%  
 



 

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၂၅။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ ေမွဵြမူေရဵလုပင်န်ဵ ေဆာင်ရွေကန်ိုင်မှု အေြြေ  
အေနမာှ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

(က) ေမွဵြမူေရဵဇုန်မျာဵ    

စဉ် ဇုန်အမည် ကျွေဲ နွာဵ ၀က် 
သုိဵ/ 
ဆိတ ်

ကကက် ဘဲ ငဳုဵ 

၁ - - - - - - - - 

မမို့ နယ်ချုပ် - - - - - - - 

     
(ြေ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ (ေကာင်ေရ) 

စဉ် မမို့နယ် ခုနှစ် ကျွေဲ နွာဵ ၀က် 
သုိဵ/ 
ဆိ
တ် 

ကကက် ဘဲ ငဳုဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၂၀၁၈-
၂၀၁၉ 

၇၆၇၈ ၁၈၇၉၁ ၂၆၃၁၅ ၃၁၁ ၅၆၆၉၆၈ ၁၇၄၇ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၈
-
၂၀၁၉ 

၇၆၇၈ ၁၈၇၉၁ ၂၆၃၁၅ ၃၁၁ ၅၆၆၉၆၈ ၁၇၄၇ - 

  
(ဂ) မမို့နယ်အသာဵထုတ်လုပ်မှု (ပိဿာ) 

စဉ် မမို့နယ် ခုနှစ် ကျွေဲ နွာဵ ၀က် 
သုိဵ/ 
ဆိတ် 

ကကက် ဘဲ ငဳုဵ 

၁ လွိုင်ေကာ ်
၂၀၁၈-
၂၀၁၉ 

- ၂၁၄၃၆၆ ၁၂၀၆၉၁၃ ၈၇၄ ၂၁၅၉၉၄၉ ၃၂၀၆ - 

မမို့နယ်ချုပ် 
၂၀၁၈-
၂၀၁၉ 

- ၂၁၄၃၆၆ ၁၂၀၆၉၁၃ ၈၇၄ ၂၁၅၉၉၄၉ ၃၂၀၆ - 

   



 

(ဃ) မမို့နယ်ကကက်/ဘဲ/ငဳုဵဥထုတ်လုပ်မှု (လုဳဵ) 

စဉ် မမို့နယ် ခုနှစ် ကကက်ဥ ဘဲဥ ငဳုဵဥ 

၁ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၂၀၁၈-
၂၀၁၉ 

၁၈၇၁၂၆၉၇ ၃၉၇၆၅ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၈-
၂၀၁၉ 

၁၈၇၁၂၆၉၇ ၃၉၇၆၅ - 

(င) နို္ဓထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှု  

စဉ် 
မမို့နယ် 

ခုနှစ် နို္ဓစာဵနွာဵ 
(ေကာင်ေရ) 

နို္ဓထွက်(ပိဿာ) 

၁ 
လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် 

၂၀၁၈-
၂၀၁၉ 

၁၃၇ ၁၃၈၉၃၇၆ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၈-
၂၀၁၉ 

၁၃၇ ၁၃၈၉၃၇၆ 

( စ) မမို့နယ်ငါဵ၊ ပုစနွ်ေမွဵြမူမှု အေြခအေန  

စဉ် ခုနှစ် 

ငါဵ ပုဇနွ် 

အေရ 
အတွက် 
(ကန်) 

ဧက 
ထုတ် 
လုပ်မှု 
ပိဿာ 

အေရ 
အတွက် 
(ကန်) 

ဧက 
ထုတ်
လုပ်မှု 
ပိဿာ 

၂ ၂၀၁၈-၁၉ ၅၇ ၁၁၉.၉၅ ၇၁၇၀၀ - - - 

 (ဆ)  ေရချ ိုေရငန်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမှအသာဵထုတ်မှု(တန)် 

စဉ် ခုနှစ် 

ငါဵ ပုဇနွ် 

ေလလဳ 
အေရ 

အ 
တွက် 

လုပ်ငန်ဵ
အေရ 

အတွက် 

ထုတ် 
လုပ်မှု 

(ပိဿာ) 

ေလလဳ 
အေရ 

အတွက် 

လုပ်ငန်ဵ
အေရ 

အတွက် 

ထုတ် 
လုပ်မှု 
(တန်) 

၁ ၂၀၁၈-၁၉ - - - - - - 

 



 

စက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵ 
၂၆။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ စက်မှုလကမ်ှု လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေကန်ိုင်မှုအေြြေ 
အေနမာှ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
 (က)  စက်မှုဇုန်မျာဵ 

စဉ် 
စက်မှု 
ဇုန် 

အမည် 
စက်ရုဳအမည ် ထုတ်လုပ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၁ စက်မှု  သဟာေဆွဆီစက် ပဲဆီ 

၂ 
ရပ်ကွက် ယုဇနထွန်ဵသစ်အေချာထည်လုပ်ငန်

း  ဵ
သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 

၃  ေအာင်ရတနာ သစ်စက် သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၄  တက်ေနမဖိုဵ သစ်စက် သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၅  ဂျဂီျ ီသစ်အေချာထည်လုပ်ငန်ဵ ပါေကဵ/သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၆  ေဒွဵမယ်ေနာ ယက္ကန်ဵ ရိုဵရာချည်ထည်မျာဵ 
၇  ေရွှေြပည်သစ် ကာဵဝပ်ေရှာဴ ကာဵြပင်ဆငတ်ပဆ်င်ြခင်ဵ 
၈  မငိမ်ဵ ချမ်ဵ ကကက်စာမှုန့် ကကိတ် ကကက်စာအမှုန့် ကကိတ် 
၉  ဦဵေအာင်ေကျာ်မိုဵေကျာက်ခွဲစက် ချည်ပင် ၊ ၁/၂ေကျာက် 

၁၀  ဦဵရိုဵရှမ်ဵ ဝပ်ေရှာဴ ကာဵြပင်ဆငြ်ခင်ဵ 
၁၁  ထိန်ေအာင်လင်ဵ ဆန်စက် ဆန်၊ဆန်ကဲွ 
၁၂  ပအိုဝ်ဴ ဆီစက် ပဲဆီ၊နှမ်ဵ ဆ ီ
၁၃  ဝင်ဵေရွှေဝါ ဆီစက် ပဲဆီ၊ နှမ်ဵ ဆ ီ
၁၄  ကုိဵသုဳဵလုဳဵ တွင်ခုဳ တွင်ထိုဵြခင်ဵ 
၁၅  ေဒ္ဒထာဵထာဵဦဵ ကာဵပန်ဵပဲ ယာဉ်၊ယန္တရာဵြပင်ဆင် 
၁၆  ဦဵေကျာ်စိန်ဒုိင်နမို၊ေမာ်တာြပုြပင် အေြခာက်ခဳစက်ပစ္စည်ဵ ထုတ် 
၁၇  ကကယ်စင်  ကာဵဆိုင်ကယ်ြပင်၊သပဳန်ဵ 
၁၈  ဦဵေမာင်ေမာင်နှငဴ်သာဵမျာဵ သဳဂေဟ၊တွင် 
၁၉  လွင် ဝပ်ေရှာဴ ကာဵြပင်၊စက်ြပင် 
၂၀  ဦဵမျ ို ဵေဇာ် အိမတ်ွင်ဵမှုလုပ်ငန်ဵ ပဲကပ်ေကကာ် 



 

စဉ် 
စက်မှု 
ဇုန် 

အမည် 
စက်ရုဳအမည ် ထုတ်လုပ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၂၁  မဖိုဵသစ်ထွန်ဵ သွပြ်ပာဵစက်ရုဳ သွပြ်ပာဵ 
၂၂  ပါရဂူ စက္ကူစက် စက္ကူ 
၂၃  ဦဵေကျာ်မင်ဵေအာင်(အဟီ)ဵသစ်စက် သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၂၄  နာဆာ ဝပ်ေရှာဴ ကာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 
၂၅  ဗညာဵထွန်ဵ ဝပ်ေရှာဴ ကာဵြပုြပင်ြခင်ဵ 
၂၆  ြမန်မာတိုဵ တက်ေအာင် ကကက်စာစက်၊ကကက်ဥကတ် 
၂၇  ေကျာ်ရတနာ  တစ်ရှူဵထုတ် 
၂၈  ေရွှေမင်ဵ ဆီစက် ပဲဆီ၊နှမ်ဵ ဆ ီ
၂၉  ေရွှေပေဒါင် ဝပ်ေရှာဴ ကာဵြပုြပင် 
၃၀  ေအာင်ေမတ္တာ ဝပ်ေရှာဴ ကာဵြပုြပင် 
၃၁  ေကျာ်စိုဵ သဳပန်ဵ ၊သဳတခါဵ သဳပန်ဵ ၊သဳတခါဵ 
၃၂  မိဘေမတ္တာ သစ်စက် သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၃၃  စကကောေအာင်သစ်စက် သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၃၄  ဝင်ဵဝင်ဵ သစ်စက် သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၃၅  ထွန်ဵလင်ဵ သာ သစ်စက် သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၃၆  ရတနာြမငဴ် သစ်အေချာထည် သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၃၇  ကန္တာစိမ်ဵ နှငဴ်ရတနာစိမ်ဵ  သစ်ခွဲသာဵဆိုဒ်စုဳ 
၃၈  GG သစ်ေချာထည်လုပ်ငန်ဵ သစ်ပါဵလွှာ 
၃၉  ဦဵလင်ဵထိန် ပန်ဵပဲ ကာဵေဘာ်ဒီြပုြပင် 
၄၀  ဦဵထွန်ဵေကျာ် ခေနာက်စိမ်ဵ ခေနာက်စိမ်ဵထုတ် 
၄၁  ေသတ္တာခွ/ဳတဳမျက်စည်ဵ လုပ်ငန် ဵ ေသတ္တာခွဳ/တဳမျက်စည်ဵ  
၄၂  ေဒ္ဒချ ိပရိေဘာဂလုပင်န်ဵ ပရိေဘာဂ 
၄၃  ကုိဇာနညS်teelStructureလုပ်ငန် ဵ တွင်စက်မှုလုပ်ငန်ဵ 
၄၄  ဝင်ဵရတနာစက်ပစ္စည်ဵ ထုပ်လုပင်န်ဵ လယ်ယာသဳုဵပစ္စည်ဵ  
မမို့နယ်ချုပ် (၄၄)ရုဳ  



 

 
(ြေ)  မမို့နယ်ရိှ စက်ရုဳမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် စက်ရုဳအမည ် အမျ ို ဵအစာဵ 
နိုင်ငဳ 
ပိင်ု 

ပုဂ္ဂလိက 
ပိင်ု 

လုပ်သာဵ 
အင်အာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ေငွေတာင် ေသာက်ေရသန် ့  ပုဂ္ဂလိက ၁၆ 
၂  ေရွှေကယာဵ ေသာက်ေရသန် ့  ပုဂ္ဂလိက ၁၄ 
၃  ရတနာမိဃု်ဵ  ေသာက်ေရသန် ့  ပုဂ္ဂလိက ၆ 
၄  ေစတနာ ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၄ 
၅  ေဆွမျ ို ဵ ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၆  လယ်သမာဵ ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၅ 
၇  ထိန်ေအာင်လင် ဵဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၈  ေကျာ်ရတနာ ဆီစက်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၉  ဦဵဖျာဵရယ် ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၄ 

၁၀  ဒုိ္ဓေခတ် အေထွေထွစက်မှု  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၁၁  ေအာင်စဳ သစ်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၁၂  လွိုင်ဝတီ ေသာက်ေရသန် ့  ပုဂ္ဂလိက ၅ 
၁၃  ဆန်ဵသီတာ ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၄ 
၁၄  ေဇယျာသီရီ ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၄ 
၁၅  ဦဵလှစိုဵ ကာဵေဘာ်ဒီ  ပုဂ္ဂလိက ၅ 
၁၆  စန္ဒာ ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၅ 
၁၇  ဦဵညွှန့်တင ် ရိုဵရာ ယက္ကန်ဵ  ပုဂ္ဂလိက ၆ 
၁၈  ရတနာမိဃု်ဵ  ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၄ 
၁၉  ဦဵေကျာ်ခင် သဳဂေဟ  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၂၀  ေခတ်ေကာင်ဵစဳ အေထွေထွစက်

မှု 
 ပုဂ္ဂလိက ၃ 

၂၁  ဦဵစိုင်ဵကာလိန္ဒ ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၂၂  ဦဵေအာင်နိုင်ဦဵ သစ်ြပန်စိပ်၊  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၂၃  ဦဵေသာင်ဵေရွှေ တွင်၊သပဳန်ဵ  ပုဂ္ဂလိက ၅ 



 

စဉ် မမို့နယ် စက်ရုဳအမည ် အမျ ို ဵအစာဵ 
နိုင်ငဳ 
ပိင်ု 

ပုဂ္ဂလိက 
ပိင်ု 

လုပ်သာဵ 
အင်အာဵ 

၂၄  ဝင်ဵ ဆီစက်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၂၅  ဦဵမိုဵ စတီဵအလှဆင်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၂၆  ေတာ်ဝင် ဖေယာင်ဵတိင်ု  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၂၇  ေကျာ် သဳပန်ဵ ၊သဳတခဳါဵ  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၂၈  သန်ဵေကျာ်စိုဵ သဳပန်ဵ ၊သဳတခဳါဵ  ပုဂ္ဂလိက ၂ 
၂၉  မိုဵ ေဇာ် သဳပန်ဵ ၊သဳတခဳါဵ  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၃၀  သိန်ဵသီတာ ဆန်ဵစက်  ပုဂ္ဂလိက ၅ 
၃၁  SAG ကာဵြပုြပင်  ပုဂ္ဂလိက ၅ 
၃၂  Mother Royal စတီဵအလှဆင်  ပုဂ္ဂလိက ၇ 
၃၃  NASA စတီဵအလှဆင်  ပုဂ္ဂလိက ၅ 
၃၄  ေဒဵေဒဵ ယက္ကန်ဵ  ပုဂ္ဂလိက ၅ 
၃၅  ဦဵေနလင်ဵ အေထွေထွစက်မှု  ပုဂ္ဂလိက ၂ 
၃၆  ေကျာ်စိုဵဝင်ဵ  မုန့်ဟင်ဵခါဵဖတ်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၃၇  ေဒ္ဒေဌဵေဌဵသန် ဵဆန်ေခါက်ဆွဲ  ပုဂ္ဂလိက ၄ 
၃၈  ေအာင်သိဒ္ဓိ ပုနဳှိပ်တိုက်  ပုဂ္ဂလိက ၄ 
၃၉  ဦဵထွန်ဵေမာင် စက်ြပန်သဳဂေဟ  ပုဂ္ဂလိက ၂ 
၄၀  ဦဵတင်ေအာင် ဆိစက်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၄၁  ေဒ္ဒခင်ေမဦဵ ကာဵေဘာ်ဒီြပုြပင်  ပုဂ္ဂလိက ၄ 
၄၂  ဦဵတင်ဦဵေလဵ သဳပန်ဵ၊ သဳတဳခါဵ  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၄၃  ညို ညိုေအဵ မုန့်ဟင်ဵခါဵဖတ ်  ပုဂ္ဂလိက ၂ 
၄၄  ေစာတင် မုန့်ဟင်ဵခါဵဖတ ်  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
၄၅  ဦဵြပာဵရယ် ဆန်စက်  ပုဂ္ဂလိက ၂ 
၄၆  လုပ်သာဵ ဘတ္ထရီအာဵသွင်ဵ  ပုဂ္ဂလိက ၂ 
၄၇  ြမငဴ်ြမတထ်ွန်ဵ မုန့်လုပင်န်ဵ  ပုဂ္ဂလိက ၃ 
မမို့နယ်ချုပ် (၄၇)ရုဳ    ၁၉၅ 

 



 

 
(ဂ) မမို့နယ်ရိှအလုပရ်ုဳမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
အလုပ်ရု ဳ
အမည် 

အမျ ို ဵ 
အစာဵ 

နိုင်ငဳပိုင် 
ပုဂ္ဂလိ 
ကပိင်ု 

လုပ်သာဵ 
အင်အာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ်မမို့ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - - 

(ဃ)  အိမတ်ွင်ဵစက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
စက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵ 

အမျ ို ဵအစာဵ 
အေရ 

အတွက် 
လုပ်သာဵ 
အင်အာဵ 

၁ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် စက်ချုပ်လုပင်န်ဵ ၆၃ ၆၄ 

၂  ပန်ဵတိမလ်ုပ်ငန်ဵ ၇ ၁၄ 

၃  ပန်ဵဘဲ - - 

၄  မုန့်လုပင်န်ဵ ၂၉ ၃၅ 

၅  အုန်ဵဆဳကကိုဵလုပင်န်ဵ - - 

၆  ယက္ကန်ဵ ၁၆ ၄၈ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁၁၅ ၁၆၁ 

 
သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအေြခအေန 
၂၇။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵနငဴ်ှပတ်သက်ေသာအြေျက်  
အလက ်မျာဵမှာေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

(က) သစ်ေတာမျာဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ ဧရိယာ(ဧက) ေပါက်သည်ဴအပင်မျာဵ 

၁ ကကိုဵဝိုင်ဵ ၇၁၅၆၃.၅၉ ကျွန်ဵ၊အင်၊သစ်ယာ၊အင်ကကင်ဵ၊ 
ပိေတာက်၊ေရမေန၊သစ်ေစဵ၊ 
ယင်ဵတိက်ု၊ေဂ္ဒ၊ေထာက်ကကဴဳ 

၂ ကကိုဵြပင် ၁၃၀၉.၆၃ 

မမို့နယ် 
ချုပ ်

 ၇၂၈၇၃.၂၂ (၁၀) မျ ို ဵ 



 

 
(ြေ) စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်ဵ 

စဉ် စိုက်ပျ ို ဵသူ 
နိုင်ငဳ/ 
ပုဂ္ဂလိ 
ကပိင်ု 

စိုက် 
ဧက 

တညေ်နရာ 
အ ပင် 
အမျ ို ဵ 
အစာဵ 

အေရ 
အတွက် 

၁ မမို့နယ် 
သစ်ေတာ 

နိုင်ငဳပိုင် ၅၀ နမ်ပဴါမုန်ဵ 
ကကိုဵဝိုင်ဵ 

ကျွန်ဵ ၆၀၅၀၀ 

၂  ။ ၁၀၀ ကုန်ဵသာ 
ကကိုဵြပင် 

ေရသင်ဵဝင် 
ယင်ဵမာ၊ 

ပျဉ်ဵကတိုဵ ၊ 
စစ ်

၂၀၀၀၀ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁၅၀   ၈၀၅၀၀ 

 
 (ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မှု 

စဉ် အမျ ို ဵအစာဵ နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု ထုတ်လုပ်မှု(တန်) 

၁ ကျွန်ဵ နိုင်ငဳပိုင် - ၁၂၀၂.၆၂၀ 

၂ ပျဉ်ဵကတိုဵ  - - - 

၃ ပိေတာက် နိုင်ငဳပိုင် - ၁၆.၇၄၀ 

၄ ကညင် - - - 

၅ အင်/အင်ကကင်ဵ - - - 

၆ အြြောဵ - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - ၁၂၁၉.၃၆၀ 

  



 

(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ 
စဉ် အမျ ို ဵအစာဵ ေရတွက်ပုဳ ထုတ်လုပ်မှု 
၁ ထင်ဵ  တန ် ၂၉၀ 
၂ မီဵေသွဵ ကုဗတန် ၁၀၀၀ 
၃ ဝါဵ လုဳဵ(၀၀၀) ၈၀ 
၄ ကကိမ် လုဳဵ(၀၀၀) - 
၅ ရှာဵေစဵ ပိဿာ - 
၆ သစ်ေြေါက် ပိဿာ ၂၀၇၂၄ 
၇ သစ်ြေွ ပိဿာ - 
၈ သနပ်ြေါဵ ပိဿာ ၆၀ 
၉ ဖာလာေစဴ ပိဿာ - 

၁၀ ပျာဵရည် ပိဿာ ၈၃ 
၁၁ ဓန/ိသက်ကယ် ဗျစ ် ၂၁၂ 
၁၂ ကျွန်ဵနှငဴ်သစ်မာ လုဳဵ ၅.၂၅၃၄ 
၁၃ အင်တွဲ၊ပွဲညှက် ပိဿာ ၁၁၆၄၀ 
၁၄ သစ်ေစဵ ပိဿာ ၂၈ 
၁၅ ြေျပိ ် ပိဿာ ၂၀၀၀ 
၁၆ ဘုမ္မရာဇာ ပိဿာ ၃၇၀၀ 

 
တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ဵ  
၂၈။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵ  ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ဵနငဴ်ှ 
ပတသ်က်ေသာ အြေျက်အလကမ်ျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်-  
 (က) ဓါတသ်တ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပမ်ှု 

စဉ် 
ဓါတ် 

သတ္တု အမျ ို ဵ 
အစာဵ 

ထွက်ရိှသည်ဴ 
ေဒသ 

ထုတ်လုပ်မှု 
ပမာဏ 

(မတ/်တန်) 

ထုတ်လုပ်မှု 
တန်ဘုိဵ 

(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

၁ ြေေနာက်စိမ်ဵ ေဒါတေနာ ၆၀၅-MT ၂၁၁.၇၅ 

 မမို့နယ်ချုပ်  ၆၀၅-MT ၂၁၁.၇၅ 

 



 

( ြေ) ေကျာက်မျက်တူဵ ေဖာ်ထုတ်လုပမ်ှု 

စဉ် 
လုပ်ငန်ဵ 

တညေ်နရာ 

ေကျာက်မျက်ရတနာအမျ ို ဵအစာဵ 

ေရွှေ ေငွ 
ေကျာ

က် စိမ်ဵ  
နီလာ စိန် ပတ္တြမာဵ ပုလ ဲ စသညဴ် 

၁ - - - - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - - - - - 
 

စွမ်ဵ အင်နှငဴ်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ  
၂၉။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ စွမ်ဵ အင် /လျှပ်စစ်ကဏ္ဍနှငဴ် ပတသ်က်ေသာ 
အြေျက် အလက ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

(က) ဓါတဆ်ီ /ဒီဇယ်အေရာင်ဵဆိုင်  

စ
ဉ ်

မမို့နယ် ဆိုင်အမည် နိုင်ငဳပိငု် 
ပုဂ္ဂလိက

ပုိင် 

တစ်နှစ်ေရာင်ဵချမှု 
စည်ေပါင်ဵ 

ဓါတဆ်ီ ဒီဇယ် 
၁ လွိုင်ေကာ် (၀၇၄၃) နိုင်ငဳပိငု် - ၁၀၄၃.၆၆ ၄၇၀၈.၁၀ 
၂  ေတာ်ဝင် - ပုဂ္ဂလိက ၃၅၂၀.၀၀ ၂၇၀၈.၀၀ 
၃  နီလာရိုဵမ - ပုဂ္ဂလိက ၃၈၄၀.၀၀ ၂၉၀၈.၈၀ 
၄  ေကျာ်လွင် - ပုဂ္ဂလိက ၁၃၄၄.၀၀ ၇၆၈.၀၀ 
၅  ခပုဳဵခပုဳဵရွှေင် - ပုဂ္ဂလိက ၁၂၆၅.၀၀ ၈၅၂.၀၀ 
၆  ေအာင်ြမတ် - ပုဂ္ဂလိက ၁၀၈၅.၀၀ ၆၂၉.၁၀ 

၇ 
 ြပည်ေအာင် 

ရတနာ 
- ပုဂ္ဂလိက ၂၃၃၉.၀၀ ၁၃၉၂.၀၀ 

၈  ြပည်မဴဖို ဵေကျာ ် - ပုဂ္ဂလိက ၁၁၆၂.၀၀ ၆၂၇.၀၀ 
၉  ေရွှေသဇင်မိုဵ - ပုဂ္ဂလိက ၁၁၂၃.၀၀ ၅၂၈.၀၀ 

၁၀  ေကာင်ဵြပညဴ် - ပုဂ္ဂလိက ၁၂၆၅.၀၀ ၈၅၂.၀၀ 
၁၁  ေရွှေထီဵ - ပုဂ္ဂလိက ၁၀၈၅.၀၀ ၆၂၉.၁၀ 

မမို့နယ်ချုပ်    ၁၉၀၇၁.၆၆ ၁၆၆၀၂.၁၀ 

 



 

( ြေ) သဘာ၀ဓါတေ်ငွ့အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ  

စဉ် 
သဘာဝဓါတေ်ငွ့ 

ဆိုင်အမည် 
နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 

တစ်နှစ်ေရာင်ဵရ
ကုဗေပေပါင်ဵ 

၁ - - - - 
မမို့နယ်ချုပ်  - - - 

 

ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 
၃၀။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵနငဴ်ှပတ်သက်ေသာ အြေျက်အလကမ်ျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်  
ပါသည-် 

(က) ေလေကကာင်ဵလမ်ဵ    

စဉ် 
ေလဆိပ်/ရဟတ်ယာဉ်ကွင်ဵ 

အမည် 
တညေ်နရာ မှတ်ချက် 

၁ လွိုင်ေကာ်ေလဆိပ်(၁) ေနာင်ယာဵ(က)  

မမို့နယ်ချုပ် (၁)ကွင်ဵ  

( ြေ ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ   

စဉ် 
ေရေကကာင်ဵ 
လမ်ဵ အမည် 

မမို့နယ်အတွင်ဵ အရှည် 
ေရမိင်ု 

ဆိပက်မ်ဵ 
အေရအတွက် 

မှ ထ ိ သေဘောဆိပ် အြခာဵ 

၁ ဘီလူဵေြေျာင်ဵ လွိုင်ေကာ် မိုဵ မဗဲ ၁၂ - - 

မမို့နယ်ချုပ်   ၁၂   

( ဂ) ရထာဵလမ်ဵနှငဴ်ဘူတာရုဳမျာဵ 

စဉ် ရထာဵလမ်ဵအမည် 
မမို့နယ်အတွင်ဵ အရှည် 

မိင်ု 

ဘူတာ 
အေရအတွက် 

မှ ထ ိ ကကီဵ ေသဵ 

၁ လွိုင်ေကာ်-သာစည် လွိုင်ေကာ် ဝီသဲတု ၁၀ ၁ ၂ 

မမို့နယ်ချုပ်   ၁၀ ၁ ၂ 



 

(ဃ) ကာဵဂိတ်မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
ကာဵဂိတ် 
အမည် 

ေြပဵဆွဲသည်ဴ 
ခရီဵ စဉ် 

ေြပဵဆွသဲည်ဴ 
ယာဉ်အမျ ို ဵအစာဵ 

ေြပဵဆွဲသည်ဴ 
ယာဉ်စီဵေရ 

၁ လွိုင်ေကာ် ေရွှေကယာဵ လွိုင်ေကာ်-ရန်ကုန် မှနလ်ုဳကကီဵ ၆ 
၂  ေရွှေရာဇာ လွိုင်ေကာ-်ေနြပည်ေတာ-်ရန်ကုန်-မန္တေလဵ မှနလ်ုဳကကီဵ ၁၅ 
၃  ေရွှေကိန္ဒရီ လွိုင်ေကာ-်ရန်ကုန-်ေတာင်ကကီ  ဵ မှနလ်ုဳကကီဵ ၁၂ 
၄  နဂါဵနီ လွိုင်ေကာ်-မန္တေလဵ မှနလ်ုဳကကီဵ/လတ် ၅/၂ 
၅  ရတနာဝင်ဵ လွိုင်ေကာ်-ရန်ကုန်-မန္တေလဵ မှနလ်ုဳကကီဵ ၄ 
၆  သိန်ဵသန်ဵကုေဋ လွိုင်ေကာ်-ရန်ကုန်-မန္တေလဵ-ေနြပည်ေတာ် မှနလ်ုဳကကီဵ ၁၂ 
၇  သန်ြမန်သူ လွိုင်ေကာ်-မန္တေလဵ (သီဵသန့်) မှနလ်ုဳကကီဵ ၁၂ 
၈  သန်ြမန်သူ လွိုင်ေကာ်- ေကျာက်ပန်ဵ ေတာင်ဵ မှနလ်ုဳကကီဵ/လတ် ၃/၃ 
၉  ကိန္နရာရှမ်ဵ လွိုင်ေကာ-်မိတ္ထီလာ-ေတာင်ကကီ -ဵေကျာက်ပန်ဵေတာင် ဵ မှနလ်ုဳကကီဵ/လတ် ၆/၆ 

၁၀  ကန္ဒရဝတီရှမ်ဵ လွိုင်ေကာ်-ေတာင်ကကီဵ မှနလ်ုဳကကီဵ ၉ 
၁၁  ေငွေတာင်တန်  ဵ လွိုင်ေကာ်-ေတာင်ကကီဵ   
၁၂  ြေွန်ကယာဵ လွိုင်ေကာ်-ေအာင်ပန်ဵ  မှနလ်ုဳလတ် ၄ 
၁၃  သဳလွင်ေပါင်ဵေလာင်ဵ လွိုင်ေကာ်- ပင်ေလာင်ဵ ဟုိင်ဵလတ်/ မှန်လုဳလတ် ၂/၂ 
၁၄  ေငွကယန်ဵ(ြမန)် လွိုင်ေကာ်- ေတာင်ငူ ဂျအီမ်စီ ၁ 
၁၅  ကယာဵေတာင်တန်ဵ လွိုင်ေကာ်- ေတာင်ငူ ဂျအီမ်စီ ၂ 



 

စဉ် မမို့နယ် 
ကာဵဂိတ် 
အမည် 

ေြပဵဆွဲသည်ဴ 
ခရီဵ စဉ် 

ေြပဵဆွသဲည်ဴ 
ယာဉ်အမျ ို ဵအစာဵ 

ေြပဵဆွဲသည်ဴ 
ယာဉ်စီဵေရ 

၁၆  ေရွှေြပည်ေအဵ လွိုင်ေကာ်- ေရွှေြပည်ေအဵ- ဖယ်ြေုဳ 
ဖို္ဓပစ်ကပ်၊ဒုိင်နာ၊ဟုိင်ဵလ
တ ်

၁/၃/၆ 

၁၇  ဒုိ္ဓညီေနာင် လွိုင်ေကာ်-ေနြပည်ေတာ်- ေတာင်ငူ မှနလ်ုဳ လတ် ၁၂ 
၁၈  ကယာဵ(ဖဖရ) လွိုင်ေကာ်- မိထ္ထလီာ ဟုိင်ဵလတ် ၁ 
၁၉  ေအာင်သေြပ လွိုင်ေကာ်-ေတာင်ကကီဵ မှနလ်ုဳကကီဵ ၉ 
၂၀  ေအာင် လွိုင်ေကာ်-ဆီဵဘူဵ-ဖယ်ြေုဳ မှနလ်ုဳလတ် ၃ 
၂၁  ြေျမ်ဵသာေအာင် လွိုင်ေကာ-်ေတာင်ကကီ -ဵမန္တေလ  ဵ   
၂၂  အေရှ့ေနဝန်ဵ လွိုင်ေကာ်- ပင်ေလာင်ဵ- ေတာင်ကကီဵ မှနလ်ုဳကကီဵ ၄ 
၂၃  ယာဉ်ငယ်စာပုိ္ဓ လွိုင်ေကာ်- ေမာ်ြေျ ီဵ  ဂျစ်စေတရှင် ၁ 
၂၄  ယာဉ်ငယ်စာပုိ္ဓ လွိုင်ေကာ်-ဖာဵေဆာင်ဵ ဂျအီမ်စီ ၉ 
၂၅  ယာဉ်ငယ်စာပုိ္ဓ လွိုင်ေကာ်-မယ်စဲဴ ဂျအီမ်စီ ၆ 
၂၆  ယာဉ်ငယ်စာပုိ္ဓ လွိုင်ေကာ်- ရှာဵေတာ မှနလ်ုဳလတ် ၆ 
၂၇  ကကဳဴြေိုင်ေရဵ(ဖာဵေဆာင်ဵ) လွိုင်ေကာ်-ဖာဵေဆာင်ဵ ဂျအီမ်စီ/ မှနလ်ုဳ ၄/၁ 

၂၈  သန်ြမန်သူ လွိုင်ေကာ်-ဖာဵေဆာင်ဵ 
ဂျအီမစ်ီ၊မှန်လဳုကကီဵ/လ
တ ်

၁/၁/၁ 

၂၉  ကယာဵေတာင်တန်ဵ လွိုင်ေကာ်- ဆီဵဘူဵ- လိုဘာြေိ ု ဒုိင်နာ ၁ 
၃၀  ကယန်ဵ(ဖဖရ) လွိုင်ေကာ်- ဆီဵဘူဵ ဒုိင်နာ ၁ 



 

စဉ် မမို့နယ် 
ကာဵဂိတ် 
အမည် 

ေြပဵဆွဲသည်ဴ 
ခရီဵ စဉ် 

ေြပဵဆွသဲည်ဴ 
ယာဉ်အမျ ို ဵအစာဵ 

ေြပဵဆွဲသည်ဴ 
ယာဉ်စီဵေရ 

၃၁  ေငွကယန်ဵ လွိုင်ေကာ်- ပီကင်ဵ ဖို္ဓပစက်ပ် ၁ 
၃၂  ကေယာြေျယ်ရီ လွိုင်ေကာ်- ဟုိယာ ဂျအီမ်စီ/ ဒုိင်နာ ၂/၁ 
၃၃  ဆိုဵတရှာဵ လွိုင်ေကာ်- ဖရူဆို ဂျအီမ်စီ/ ဒုိင်နာ ၂/၁ 
၃၄  ေငွေတာင် လွိုင်ေကာ်- ဒီဵေမာဴဆို ဒုိင်နာ ၁ 
၃၅  ကယာဵေရစင် လွိုင်ေကာ်-လွိုင်လင်ေလဵ ဒုိင်နာ ၁ 
၃၆  သျှမ်ဵသဇင် လွိုင်ေကာ်-ပွနေ်ြေျာင်ဵ -  
၃၇  ေရွှေကန္တာ ေအာင် လွိုင်ေကာ်- ေဘာလြေဲ မှနလ်ုဳ လတ် ၃ 
၃၈  ေရွှေစင်ယာဉ်ကကီဵ လွိုင်ေကာ်- မယ်စဲဴ ဂျအီမ်စီ ၃ 
၃၉  ကလိုကွယ်ထူဵ လွိုင်ေကာ်-ေမာ်ြေျ ီဵ -ဖာဵေဆာင်ဵ မှနလ်ုဳလတ် ၅ 
၄၀  ေရွှေသလဳွင် လွိုင်ေကာ်-ဟုိစဲ-ဖာဵေဆာင်ဵ - မယ်စဲဴ  မှနလ်ုဳလတ် ၂/၁ 
၄၁  ေအာင်တြဳေွန် လွိုင်ေကာ်-ေမာ်ြေျ ီဵ -မယ်စဲ ဴ မှနလ်ုဳလတ် ၆ 
၄၂  ေရွေလွန်ဵပျ ဳ လွိုင်ေကာ်-ေနြပည်ေတာ် မှနလ်ုဳလတ် ၄ 
၄၃  ေငွေတာင်ေရွှေြပည် လွိုင်ေကာ်- ေနြပည်ေတာ်- ေတာင်ငူ မှနလ်ုဳလတ် ၅ 

မမို့နယ်ချုပ် (၄၃)ဂိတ်   ၂၁၅ 



 

လမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၁။ ြပည်သူ့ေဆာက်လုပေ်ရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါ 
သည်- 

 (က) ကာဵလမ်ဵ  

စဉ် ကာဵလမ်ဵအမည် 
မမို့နယ်အတွင်ဵ အရှည်မိုင် 

(မိင်ု/ဖာလုဳ) မှ ထိ 

၁ ေအာင်ပန်ဵ -ပင်ေလာင်ဵ-မိုဵ မဗဲ- 
နွာဵလဝိုဵ(လွိုင်ေကာ်)လမ်ဵ 

၈၄/၆ ၉၁/၄ ၆/၆ 

၂ ေတာင်ငူ(ေကျာက်တိုင်)-
လိပ်သုိ-ယာဒုိ-လွိုင်ေကာ်-
ဟုိပဳုဵလမ်ဵ 

၁၂၇/၂ ၁၄၈/၁ ၂၀/၇ 

၃ လွိုင်ေကာ် မမို့တွင်ဵလမ်ဵမျာဵ ၀/၀ ၃၈/၃ ၃၈/၃ 

၄ လွိုင်ေကာ်-ပွနေ်ြေျာင်ဵ- 
ရှာဵေတာလမ်ဵ 

၀/၀ ၁၉/၂ ၁၉/၂ 

၅ လွိုင်ေကာ်-ေလာပိတလမ်ဵ ၀/၀ ၁၂/၂ ၁၂/၂ 

၆ လွိုင်လင်ေလဵ-တီဵလုဳလမ်ဵ ၀/၀ ၈/၀ ၈/၀ 

၇ ထီဵစဲြေါဵ-ပိန်ဵ ြေျစ်လမ်ဵ ၀/၀ ၂/၄ ၂/၄ 

မမို့နယ်ချုပ်         ၁၀၈/၀ 

(ြေ) မမို့နယ်ချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

 
 စဉ် 

လမ်ဵအမည် 
အရှည် 

(မိင်ု/ဖာလုဳ) 

အမျ ို ဵအစာဵ 
မှတ် 
ချက် 

ကတ္တ 
ရာ 

ေကျာက် 
ေချာ 

အမာခဳ 
လမ်ဵ 

၁ လိွုင်ေကာ်-ပွန်ေြေျာင်ဵ- 
ရှာဵေတာလမ်ဵ 

၁၉/၂ ၁၉/၂ - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၉/၂ ၁၉/၂  - - 



 

(ဂ) တဳတာဵမျာဵ 
  (၁)   ေပ(၁၈၀)အထကတ်ဳတာဵမျာဵ 

စဉ် တဳတာဵအမည် 
အရှည်  
(ေပ) 

အမျ ို ဵ အစာဵ 
တညေ်ဆာက် 

သည်ဴခုနှစ် 

သွာဵလာ

နိုင်သည်ဴ 
ယာဉ် 

(ကာ /ဵ 

ရထာ )ဵ 
၁ သီရိမဂေလာတတဳာဵ ၂၄၀×၂၄ သဳကူကွန်ကရစ် ၆-၁၁-၂၀၁၄ ကာဵ 

၂ ဥတ္တရာရုဳ တဳတာဵ ၃၀၀×၂၄ သဳကူကွန်ကရစ် ၂၃-၃-၂၀၁၆ ကာဵ 

၃ ကန္ဒရဝတီ ၃၀၆×၂၂ သဳကူကွန်ကရစ် ၃၁-၅-၁၉၈၅ ကာဵ 

၄ ထီဵစဲြေါဵတဳတာဵ ၂၀၄×၂၄ သဳကူကွန်ကရစ် ၂၉-၆-၂၀၀၉ ကာဵ 

၅ ေလာပိတေဘလီတဳတာဵ ၂၆၀×၁၂ ေဘလီ - ကာဵ 

၆ ဘီလူဵေြေျာင်ဵြဖတ ်
(ရှမ်ဵ ပိင်ု )ဵတဳတာ  ဵ

၂၇၀×၂၄ သဳကူကွန်ကရစ် ၁၁-၆-၂၀၁၇ ကာဵ 

၇ ေဒါနိုဵကူဵတဳတာ  ဵ ၂၀၀×၃၇.၈ သဳကူကွန်ကရစ် ၁-၇-၂၀၁၈ ကာဵ 

၈ ပွနေ်ြေျာင်ဵတဳတာဵ ၂၀၀×၂၄ သဳကူကွန်ကရစ် ၂၉-၁၀-၂၀၁၅ ကာဵ 

၉ ပွန်ေြေျာင်ဵေဘလီတဳတာဵ ၂၀၀×၁၂ ေဘလီ - - 

မမို့နယ်ချုပ်  (၉)စင်  ဵ     

(၂)   ေပ(၁၈၀)ေအာက်တတဳာဵမျာဵ 

စဉ် 

ေပ(၅၀)မှ 
(၁၈၀)ရိှ 
တဳတာဵ 
အမည် 

အရှည် 
(ေပ) 

အမျ ို ဵ  
အစာဵ 

တည ်
ေဆာက်  
သည်ဴ 
ခုနှစ် 

သွာဵလာ 
နိုင်သည်ဴ 

ယာဉ် 
(ကာဵ/ 
ရထာဵ)  

ေပ(၅၀) 
ေအာက် 
တဳတာဵ 
အေရ 

အတွက် 

၁ ၁/၁၃ ၆၀ (၃)လွှာတစ် 
ထပ်ေဘလီ 

တဳတာဵ 

- ကာဵ (၄၂)စင်ဵ 

  



 

(ဃ)  လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစကကိ်ရိယာမျာဵ 

စဉ်  မမို့နယ်/မမို့ 
လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစကကိ်ရိယာမျာဵ 

လုပ်သာဵ 
ဦဵေရ 

ေြမထိုဵ 
စက် 

ေြမေကာ် 
စက် 

လမ်ဵကကိတ ်
စက် 

ေြမသယ်
ယာဉ် 

၁ လွိုင်ေကာ်မမို့ - - ၂ - ၂ 

မမို့နယ်ချုပ် - - ၂ - ၂ 
 ( င )  လမ်ဵ/ တဳတာဵအသဳုဵြပုခေကာက်ခဳသည်ဴလုပင်န်ဵ 

စ
ဉ ်

မမို့နယ် 
တိုဵ ဂိတ် 
အမည် 

တည ်
ေနရာ 

လမ်ဵ/တဳတာဵအရှ
ည် 

ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့  
အစည်ဵ/လူပုဂ္ဂို

လ ်မှ ထိ 
၁ လွိုင်ေကာ် - - - - - 
မမို့နယ်ချုပ် - - - - - 

 
ဟုိတယန်ှငဴ် ခရီဵ သွာဵလုပ်ငန်ဵ 
၃၂။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်ရှိ ဟုိတယန်ှငဴ် ြေရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနငဴ်ှ ပတသ်က်  
ေသာ အြေျက်အလကမ်ျာဵမှာေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

(က)   ဟုိတယ၊် မိတုယ်၊ အင်ဵ၊ တည်ဵ ခိုခန်ဵ 
 (၁)   ဟုိတယ ်  

စဉ် ဟုိတယအ်မည် 
ဟုိတယ် 

အဆငဴ် 
အခန်ဵ 
ေပါင်ဵ နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 

၁ Nawaday  - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၂၀ 
၂ Hotel Loikaw - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၄၂ 

၃ Myat Nan Taw - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၄၀ 

၄ Kayah Resort - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၂၆ 

၅ Famous - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၂၄ 

၆ Gold - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၃၂ 

၇ Royal Naungyah - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၂၄ 

၈ Kayah Land - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၂၃ 



 

စဉ် ဟုိတယအ်မည် 
ဟုိတယ် 

အဆငဴ် 
အခန်ဵ 
ေပါင်ဵ နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 

၉ Nan Ayar(2) - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၄၀ 

၁၀ Kayan Star - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၂၁ 

၁၁ Loikaw Princess - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၂၂ 

၁၂ Hotel Mingalar Kayah - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၂၃ 

၁၃ Green Leaf Kayah - ပုဂ္ဂလိက ဟ ၂၈ 

မမို့နယ်ချုပ်    ၃၆၅ 

(၂)   မိတုယ်၊ အင်ဵ၊ တည်ဵ ခိုခန်ဵ  

စဉ် မိတုယ်အေရအတွက် အင်ဵအေရအတွက် 
တည်ဵ ခိုခန်ဵ   

အေရအတွက် 

၁ ၁၂ ၂ ၃ 

 
(ခ) ကမ်ဵေြခနှငဴ်အပန်ဵေြဖေနရာမျာဵ 

စဉ် ကမ်ဵေြခ/အပန်ဵေြဖေနရာအမည် တညေ်နရာ 

၁ ေနာင်ယာဵကန်သာ ေနာင်ယာဵ(ခ)ရပ်ကွက် 

၂ ထီဵစဲခါဵေရတဳခွန် ထီဵစဲခါဵေကျဵရွော 

 
သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ 
၃၃။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်တင်ွရှိေသာ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵမှာေအာက်ပါ  
အတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ်/မမို့ 
သမဝါယမ 

အသင်ဵေပါင်ဵ 
သမဝါယမ 

အသင်ဵစုေပါင်ဵ 
မှတ်ချက် 

၁ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် ၈၉ ၂  

မမို့နယ်ချုပ် ၈၉ ၂  

 
 



 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ 

၃၄။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်တင်ွရှိေသာ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြြေြေဳအေဆာက်  
အဦမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(က)  ကုမ္ပဏီ၊ကုန်စည်ဒုိင်၊ပွဲရုမဳျာဵ၊ေဈဵနှငဴ်ကုန်တိက်ုမျာဵ 
  (၁) ကုမ္ပဏီမျာဵ 

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် ေဆာင်ရွေက်သည်ဴလုပ်ငန်ဵ တညေ်နရာ 
၁ ဆုလာဘ်ထူဵ ေဆာက်လုပေ်ရဵ မင်ဵစု 
၂ ေဇညီေနာင် ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေနာင်ယာဵ(က) 
၃ HDC ေဆာက်လုပေ်ရဵ မိင်ုဵလုဳဵ 
၄ Myanmar Land လမ်ဵ၊ တဳတာဵ ေဒါဥြေူ 
၅ ြပည်ကကီဵေငွေတာင် ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေနာင်ယာဵ(က) 
၆ AYE MIN လမ်ဵ၊ တဳတာဵ မင်ဵစု 
၇ လေရာင်ေဖွဵေဖွဵ ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေနာင်ယာဵ(က) 
၈ Unity Friends ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေထဵသမ 
၉ ေအာင်နတ်သာဵ ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေဒါနိုဵကူဵ 

၁၀ လင်ဵလက်ေရွှေေတာင်ပ ဳ ေဆာက်လုပေ်ရဵ ရှမ်ဵ စု 
၁၁ ကယာဵကကီဵပွာဵ ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေဒါတမ 
၁၂ ရွေိုင်ရယ်သီရိေဒါ ေဆာက်လုပေ်ရဵ မင်ဵစု 
၁၃ ေအာင်ထိပတ်န်ဵနဒီ ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေဒါနိုဵကူဵ 
၁၄ KT Myanmar ေဆာက်လုပေ်ရဵ မင်ဵစု 
၁၅ နန်ဵေအဵရိပ် ေဆာက်လုပေ်ရဵ မင်ဵစု 
၁၆ ြေဲေတာင်တန်ဵ ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေဒါနိုဵကူဵ 
၁၇ နန္ဒကကယ် ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေဒါနိုဵကူဵ 
၁၈ သူရိန်ေသွဵ ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေနာင်ယာဵ(က) 
၁၉ နိုင်မင်ဵ ေဆာက်လုပေ်ရဵ မင်ဵစု 
၂၀ ေအာင်ေမာင်ဵ ေဆာက်လုပေ်ရဵ ရှမ်ဵ စု 
၂၁ S.H.M ေဆာက်လုပေ်ရဵ နမဴ်ေဘာ်ဝမ်-ရှမ်ဵ  
၂၂ စိန်သစ္စာ ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေနာင်ယာဵ(က) 
၂၃ ထီဵပွငဴ်ကန် ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေဒါဥြေူ 
၂၄ ဧရာြမတြ်ပည် ေဆာက်လုပေ်ရဵ ေဒါနိုဵကူဵ 



 

(၂) ကုန်စည်ဒုိင်မျာဵ  
စဉ ် မမို ့နယ ် ကုန်စည်ဒိုင်အမည် ေရာင်ဵဝယ်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ တည်ေနရာ 
၁ လွိုင်ေကာ် - - - 
မမို့နယ်ချုပ် - - - 

  (၃) ပွရဲုဳမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ပွရဲုဳအမည် 
ေရာင်ဵဝယ် 

သည်ဴပစ္စည်ဵ မျာဵ 
တညေ်နရာ 

၁ လွိုင်ေကာ် ဦဵေမာင်ေမာင် သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေရွှေေတာင်ရပ်ကွက် 
၂  ေဒ္ဒေနာ်မီဵ ေရွှေ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေဒါဥြေူရပ်ကွက် 
၃  ေဒ္ဒရီတာ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  မဂေလာရပ်ကွက် 
၄  ဦဵေဘာ်ရယ် သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  မဂေလာရပ်ကွက် 
၅  ေဒ္ဒမြေျ ို  သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  မဂေလာရပ်ကွက် 
၆  ဦဵေသာင်ဵဟန် သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  မိင်ုဵလုဳဵရပ်ကွက် 
၇  ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  မိင်ုဵလုဳဵရပ်ကွက် 
၈  ဦဵလှသနိ်ဵဦဵ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေလာဓမ္မရပ်ကွက် 
၉  ဦဵယွန်ဵကကာ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  မဂေလာရပ်ကွက် 

၁၀  ေဒ္ဒေအဵေအဵလှိုင် သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေဒါတမရပ်ကွက် 
၁၁  ဦဵလှဝင်ဵ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေလာဓမ္မရပ်ကွက် 
၁၂  ဦဵေအာင်ေကျာ်စိုဵ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေလာဓမ္မရပ်ကွက် 
၁၃  ေဒ္ဒေအဵြေမ်ဵ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေရွှေေတာင်ရပ်ကွက် 
၁၄  ေဒ္ဒဇင်မာလွင် သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေရွှေေတာင်ရပ်ကွက် 
၁၅  ေဒ္ဒေရွှေအာဵလန့် သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေဒါတမရပ်ကွက် 
၁၆  ဦဵေစာရှာဵရယ် သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေဒါဥြေူရပ်ကွက် 
၁၇  ဦဵေကျာ်ေအဵ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေဒါနိုဵကူဵရပ်ကွက် 
၁၈  ဦဵလှေရွှေ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ေလာဓမ္မရပ်ကွက် 
၁၉  ဦဵမျ ို ဵသန့်ကကည် သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  ထူဒငဳူသေကျဵရွော 
၂၀  ေဒ္ဒတင်တင်စို ဵ သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  မင်ဵစုရပ်ကွက် 
၂၁  ေဒ္ဒသင်ဵသင်ဵလှိုင် သီဵနှဳထွက်ပစ္စည်ဵ  နွာဵလဝိုဵ 

မမို့နယ်ချုပ် (၂၁)ရု ဳ   
  



 

(၄) ေဈဵမျာဵ   

စဉ် မမို့နယ် ေဈဵအမည် တညေ်နရာ မှတ်ချက် 

၁ လွိုင်ေကာ် သီရိမဂေလာေစျဵ ေလာဓမ္မရပ်ကွက်  

၂  ကန္ဒရဝတ(ီ၂)ထပ်ေစျဵ ေစျဵပိင်ုဵရပ်ကွက်  

၃  ဗဟုိေစျဵ ေစျဵပိင်ုဵရပ်ကွက်  

၄  ေနာင်ယာဵေစျဵ ေနာင်ယာဵ(က)   

၅  နွာဵလဝိုဵေစျဵ နွာဵလဝိုဵေကျဵရွော  

၆  ေဒါဥြေူေစျဵ         ေဒါဥြေူရပ်ကွက်  

၇  မိင်ုဵလုဳဵေစျဵ မိင်ုဵလုဳဵရပ်ကွက်  

၈  ကုန်ဵသာေစျဵ ကုန်ဵသာေကျဵရွော  

၉  လွိုင်လင်ေလဵေဈဵ လွိုင်လင်ေလဵအုပစ်ု  

မမို့နယ်ချုပ် ၉   

  (၅) ကုန်တိက်ုမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ကုန်တိက်ုအမည် တညေ်နရာ မှတ်ချက် 

၁ လွိုင်ေကာ် - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - 

  
(ြေ) ဘဏ်မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ဘဏ်အမည် အစိုဵရပိင်ု ပုဂ္ဂလိကပိင်ု စုစုေပါင်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် စီဵပွာဵေရဵဘဏ် အစိုဵရ - ၁ 

၂  ကေမ္ဘောဇ-၁ - ပုဂ္ဂလိက ၁ 

၃  ကေမ္ဘောဇ-၂ - ပုဂ္ဂလိက ၁ 

၄  အင်ဵဝ - ပုဂ္ဂလိက ၁ 

၅  AGDဘဏ် - ပုဂ္ဂလိက ၁ 

၆  ဧရာဝတ ီ - ပုဂ္ဂလိက ၁ 



 

စဉ် မမို့နယ် ဘဏ်အမည် အစိုဵရပိင်ု ပုဂ္ဂလိကပိင်ု စုစုေပါင်ဵ 

၇  ကမ္ဘောဴရတနာ - ပုဂ္ဂလိက ၁ 

၈  ေရှ့ေဆာင် - ပုဂ္ဂလိက ၁ 

၉  CB ဘဏ်-၁ - ပုဂ္ဂလိက ၁ 

၁၀  CB ဘဏ်-၂ - ပုဂ္ဂလိက ၁ 

မမို့နယ်ချုပ် 
 

၁ ၉ ၁၀ 

 
(ဂ) စတိုဵဆိုင်နှငဴ်အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

စဉ် ဆိုင်အမျ ို ဵအစာဵ အေရအတွက် 

၁  စတိုဵဆိုင် ၆၀ 

၂ ေရွှေဆိုင် ၃၄ 

၃ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵဆိုင် ၁၈ 

၄ ဖုန်ဵ /ဖုန်ဵ ပစ္စည်ဵအေရာင်ဵဆိုင် ၂၅ 

၅ စာအုပဆ်ိုင် ၃ 

၆ ေဆဵဆိုင် ၁၈ 

၇ စာဵေသာက်ဆိုင် ၆၄ 

၈ လကဘ်က်ရည်ဆိုင် ၄၂ 

၉ ကုန်မာဆိုင် ၃၄ 

၁၀ စိုက်ပျ ို ဵေရဵပစ္စည်ဵ ဆိုင် ၃ 

၁၁ ေဆာက်လုပေ်ရဵပစ္စည်ဵ ဆိုင် ၃၅ 

၁၂ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ - 

၁၃ ဆန်ဆိုင် ၄၅ 

၁၄ အဝတ်အထညဆ်ိုင် ၁၃၉ 

၁၅ နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင် ၃ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၅၂၃ 



 

စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၃၅။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ စည်ပင်သာယာေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ  ေအာက်ပါ 
အတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
  (က) ေဈဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် ေစျဵအမည် 
ဆိုင်ခန်ဵ 

အေရအတွ
က် 

နိုင်ငဳ 
ပိင်ု 

ပုဂ္ဂလိ 
ကပိင်ု 

တညေ်နရာ 

၁ သီရိမဂေလာေစျဵ ၁၁၀၉ နိုင်ငဳပိုင် - ေလာဓမ္မရပ် 
၂ ကန္ဒရဝတီ(၂)ထပ်ေစျဵ ၁၄၂ နိုင်ငဳပိုင် - ေစျဵပိင်ုဵရပ် 
၃ အုတတ်ိက်ုတန်ဵေဈဵ ၄၀ နိုင်ငဳပိုင် - ေစျဵပိင်ုဵရပ် 
၄ ေနာင်ယာဵေစျဵ ၃၂၇ နိုင်ငဳပိုင် - ေနာင်ယာဵ-က 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၆၃၈    
 (ခ) ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် စက်ရုဳ အမည် 
တည ်
ေနရာ 

အမျ ို ဵ 
အစာဵ 

တစ်ရက် 
ထုတ် 
လုပ်မှု 
(ဂါလဳ) 

ြဖန့် ြဖူဵ 
နိုင်မှု 
(အိမ် 
ေြခ) 

၁ လိွုင်ေကာ်  မိင်ုဵလုဳဵေရစက် မိင်ုဵလုဳဵ အုတည်ပှ် ၁၂ သိန်ဵ ၁၆၉၇ 
၂  ဥတ္တရာရုဳေရစက် ေဈဵပိင်ုဵ အုတည်ပှ် ၇.၂ သိန်ဵ ၁၀၆၀ 
၃  ေဒါဥခူေရစက် ေဈဵပိင်ုဵ အုတည်ပှ် ၂.၅ သိန်ဵ ၂၇၁ 
၄  နမ်ကွဴတေ်ရစက် နမဴ်ကတွ ် အုတည်ပှ် ၂.၄ သိန်ဵ ၇၄၃ 
၅  နာနတ်ေတာေရစက် ေဒါဥခူ RC ၇၂၀၀၀ ၃၅၁ 
၆  ေဒါတမေရစက် ေဒါတမ အုတည်ပှ် ၄၅၀၀၀ ၆၁၂ 
မမို့နယ်ချုပ်    ၂၅.၂၇သိန်ဵ ၄၇၃၄ 

(ဂ) သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
သန့်ရှင်ဵေရဵသဳုဵစကကိ်ရိယာမျာဵ(စီဵ) 

လုပ်သာဵ 
ဦဵေရ 

သန့်ရှင်ဵေရဵ 
ယာဉ် 

မိလ္လာ 
ယာဉ် 

ေရသယ်
ယဉ် 

ေရစုပ ်
စက် 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၁ ၂ - - ၂၅ 
မမို့နယ်ချုပ် ၁၁ ၂ - - ၂၅ 



 

(ဃ) လမ်ဵ/တဳတာဵလုပ်ငန်ဵ 
  (၁) လမ်ဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
လမ်ဵ 
ေပါင်ဵ 
(လမ်ဵ) 

စုစုေပါင်ဵ 
လမ်ဵအရှည် 
(မိင်ု/ဖာလုဳ) 

ကတ္တရာ 
လမ်ဵေပါင်ဵ 

ေကျာက်ခင်ဵ 
လမ်ဵေပါင်ဵ 

ေြမသာဵ 
လမ်ဵေပါင်ဵ 

ကွန်ကရစ် အမာခဳလမ်ဵ 

လမ်ဵ 
မိင်ု/ 

ဖာလုဳ 
လမ်ဵ 

မိင်ု/ 
ဖာလုဳ 

လမ်ဵ 
မိင်ု/ 

ဖာလုဳ 
လမ်ဵ 

မိင်ု/ 
ဖာလုဳ 

လမ်ဵ 
မိင်ု/ 

ဖာလုဳ 
၁ လွိုင်ေကာ်  ၅၀၈ ၁၂၄ ၂၅၀ ၆၃ ၄၇ ၉ ၂၀၆ ၅၁ ၅ ၁ - - 
မမို့နယ်ချုပ် ၅၀၈ ၁၂၄ ၂၅၀ ၆၃ ၄၇ ၉ ၂၀၆ ၅၁ ၅ ၁ - - 

(၂) တဳတာဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
တဳတာဵေပါင်ဵ(စင်ဵ) 

သဳ ကွန်ကရစ် အုတ် သစ်သာဵ ေပါင်ဵ 
၁ လွိုင်ေကာ် - ၂၃၈ ၄၈ - ၂၈၆ 

မမို့နယ်ချုပ် - ၂၃၈ ၄၈ - ၂၈၆ 
 (၃) လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစကကိ်ရိယာမျာဵ 

စဉ်  မမို့နယ် 
လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစကကိ်ရိယာမျာဵ 

လုပ်သာဵဦဵေရ 
ေြမထိုဵစက် ေြမေကာ်စက် ေြမကကိတ်စက် ေြမသယ်ယာဉ် 

၁ လွိုင်ေကာ် - ၁ ၂ - - 
မမို့နယ်ချုပ် - ၁ ၂ - - 



 

 
ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှငဴ်မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၃၆။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်တင်ွရှိေသာ ပုနဳှိပ်တိုက်နှငဴ်  မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
မှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 
(က) ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှငဴ် ေတဵသဳသွင်ဵ၊ ဗီဒီယို 

စဉ ် မမို့နယ် 

ပုနဳှိပ်စက် 
ကွန်ပျူ 

တာ 
မိတ္တူ  ေတဵသဳသွင်ဵ ဗီဒီယို 

နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 

၁ လွိုင်ေကာ် - ၃ ၃၅ ၄၀ - ၈၂ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၃ ၃၅ ၄၀ - ၈၂ 

  
(ြေ) မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
သတင်ဵစာ 
အမည် 

တစ်လြဖန့် 
ေစာင်ေရ 

ဂျာနယ် 
အမည် 

တစ်လြဖန့် 
ေစာင်ေရ 

၁ လွိုင်ေကာ် ြမန်မာဴအလင်ဵ ၁၅၄ ြမဝတီ ၁၄ 

၂  ေကကဵမုဳ ၅၂ 
TheNewLight 
of Myanmar 

၂၈ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂ ၂၀၆ ၂ ၄၂ 

 



 

ြပည်တင်ွဵအသာဵတင်ထုတ်လုပမ်ှုနှငဴ်ဝနေ်ဆာင်မှုတန်ဖိုဵ 
၃၇။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ ြပည်တင်ွဵအသာဵတင်ထုတ်လုပမ်ှုနငဴ်ှ ဝန်ေဆာင်မှုတန်ဖိုဵကုိ ေအာက်ပါအတိင်ုဵ 
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

 (ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

၂၀၁၇-၁၈ 
အသာဵတင် 

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖို
းဵ 

၂၀၁၈-၁၉ 
ရညမ်ှန်ဵ ချက် 

တန်ဖိုဵ 

၂၀၁၈-၁၉ေဆာင်ရွေက်နိုင်မှု 

တန်ဖိုဵ 
အေကာင်အထည် 

ေဖာ်နိုင်မှု(%) 
တိုဵ တက်မှု(%) 

၁ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖုိဵ ၆၀၆၁၉.၄ ၇၇၆၆၀.၂ ၆၃၂၈၃.၄ ၈၁.၅ ၄.၄ 

၂ ဝန်ေဆာင်မှု ၃၅၁၃၉.၉ ၄၇၃၁၇.၉ ၃၉၇၉၆.၈ ၈၄.၁ ၁၃.၃ 

၃ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖုိဵ ၂၃၃၂၇.၈ ၃၂၃၃၁.၀ ၂၆၃၂၃.၈ ၈၁.၄ ၁၂.၈ 

၄ အသာဵတင်ထုတ်လုပမ်ှု 
နှငဴ်ဝနေ်ဆာင်မှုတန်ဖိုဵ 

၁၁၉၀၈၇.၁ ၁၅၇၃၀၉.၁ ၁၂၉၄၀၄.၀ ၈၂.၃ ၈.၇ 

 



 

လူတစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ  
၃၈။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ တစ်ဦဵြေျင်ဵဝင်ေငွကုိ ေအာက်ပါအတိင်ုဵ ေဖ္ဒြပအပ်ပါသည ်- 

စဉ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှတ်ချက် 

၁ ၈၅၃၈၃၅ ၉၅၀၃၄၃ ၉၃၃၃၃၁ ြေန့်မှန်ဵ  

 
အသက်ေမွဵဝမ်ဵ ေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵအလိုက် အလုပ်လုပသူ်ဦဵေရ 
၃၉။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ လုပ်ငန်ဵအလိုက်အလုပ် လုပ်ကုိင်သူဦဵေရမှာ  ေအာက်ပါ 
အတိင်ုဵြဖစ်ပါသည် - 

စဉ် မမို့နယ် 
အစိုဵရ 

၀န်ထမ်ဵ 
ဝန ်

ေဆာင်မှု 
စိုက်ပျ ို ဵ 

ေရဵ 
ေမွဵြမူ 

ေရဵ 
အေရာင်ဵ 
အ၀ယ ်

ေရလုပ် 
ငန်ဵ 

ကျပန်ဵ အြခာဵ စုစုေပါင်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၀၇၆၅ ၁၃၀၀ ၂၃၅၀၀ ၁၅၀ ၅၃၅၀ - ၂၀၇၃၅ ၆၅၀၀ ၆၈၃၀၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၀၇၆၅ ၁၃၀၀ ၂၃၅၀၀ ၁၅၀ ၅၃၅၀ - ၂၀၇၃၅ ၆၅၀၀ ၆၈၃၀၀ 

 



 

အလုပ်လုပန်ိုင်သူဦဵေရနှငဴ် အလုပ်လက်မဲဴဦဵေရ 
၄၀။ လွိုင်ေကာ် မမို့နယ်တင်ွရှိေသာ အလုပ်လုပန်ိုင်သူဦဵေရနှငဴ် အလုပ် 
လကမ်ဲ ဴနှုန်ဵကုိ ေအာက်ပါအတိင်ုဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် 
အလုပ်လုပ ်
နိုင်သူဦဵေရ 

လုပ်ငန်ဵခွင်
ရိှ လုပ်သာဵ 

ဦဵေရ 

အလုပ် 
လကမ်ဲ ဴ
ဦဵေရ 

အလုပ်လက်
မဲ ဴရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၈၇၃၅၂  ၆၈၃၀၀  ၁၉၀၅၂  ၂၇ .၈၉ % 

မမို့နယ်ချုပ် ၈၇၃၅၂  ၆၈၃၀၀  ၁၉၀၅၂  ၂၇ .၈၉% 

  
အခန်ဵ(၇) 

လူမှုေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 
ပညာေရဵကဏ္ဍ 
၄၁။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်တင်ွရှိေသာ ပညာေရဵဆိုင်ရာ အြေျက်အလက်  
မျာဵမှာ ေအာက်ပါ အတိင်ုဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည ်- 
 (က) အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ   

စဉ် 

တက္ကသုိလ်/ 
ေကာလိပ်/ 

သိပ္ပဳေကျာင်ဵ 
အမည် 

တည ် 
ေနရာ 

အကျယ် 
အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာ

မ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ/သူ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 
ေကျာင်ဵ 

သာဵအချ ို ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် 
တက္ကသုိလ် 

ေနာင်ယာဵ-က ၁၅၈.၆၃ ၁၇၃ ၁၈၉၄ ၁:၁၁ 

၂ ကွန်ပျူတာ ချကိယ် ၇၆.၀၉ ၃၃ ၂၈၇ ၁:၇ 

၃ နည်ဵပညာ ပန်ကန်ဵ ၈၇.၄၆ ၂၀ ၇၅၀ ၁:၃၈ 

၄ TTC ြေျကိယ် - ၅၈ ၃၄၆ ၁ : ၆ 

 မမို့နယ်ချုပ်  ၃၂၂.၁၈ ၂၈၄ ၃၂၇၇ ၁:၁၂ 

 
 



 

(ြေ) အေြခခဳပညာ 
  (၁) အထကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ 
အမည် 

တညေ်နရာ 
အကျယ် 
အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ / 

သူဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 
ေကျာင်ဵသာဵ 

အချ ို ဵ 

၁ အထက(၁) မင်ဵစု ၆.၃၁၇ ၅၈ ၁၆၇၆ ၁:၂၈ 

၂ အထက(၂) ေနာင်ယာဵ(ခ) ၁၄.၆၇၂ ၅၄ ၁၄၅၅ ၁:၂၆ 

၃ အထက(၃) ေနာင်ယာဵ-က ၉.၇၇၄ ၄၅ ၁၂၃၇ ၁:၂၇ 

၄ အထက(၄) မိင်ုဵလုဳဵ ၄.၁၂၅ ၄၇ ၁၂၃၈ ၁:၂၉ 

၅ အထက(၅) ေဒါတမ ၂.၅၂ ၅၁ ၁၃၁၁ ၁:၂၅ 

၆ အထက(၆) ေဒါဥခူ ၅.၇၆၉ ၄၅ ၁၃၄၀ ၁:၂၉ 

၇ အထက(၇) ေဒါနိုဵကူဵ  ၁၄.၁၈၉ ၄၆ ၁၁၇၈ ၁:၂၅ 

၈ အထက  ေလာပိတ ၁၄.၄၅ ၂၆ ၂၆၉ ၁:၁၀ 

၉ အထက  လိွုင်လင်ေလဵ ၈.၅၃ ၄၅ ၁၃၉၂ ၁:၃၁ 

၁၀ အထက  နွာဵလဝိုဵ ၁၀.၈၉ ၂၉ ၉၅၃ ၁:၃၂ 

၁၁ အထက  ကုန်ဵသာ ၈.၁ ၂၈ ၁၁၂၁ ၁:၄၀ 

၁၂ အထက ပန်ကန်ဵ ၅.၅၃ ၃၆ ၁၁၆၀ ၁:၃၂ 

၁၃ အထက နာနတ်ေတာ ၉.၄၆ ၃၅ ၁၂၄၇ ၁:၃၅ 

၁၄ အထက ချကိယ် ၁၅.၄၁ ၂၁ ၅၁၉ ၁:၂၅ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁၂၉.၇၄ ၅၆၆ ၁၆၁၇၈ ၁:၂၉ 

 



 

(၂) အ.ထ.က(ခွ)ဲေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ 
အမည် 

တည ်ေနရာ 
အကျယ် 
အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာ

မ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ/ 

သူဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ်
ေကျာင်ဵ 

သာဵ 
အချ ို ဵ 

၁ ထ(ြေွ)ဲ နိုဵကုိဵ ၁၃.၀၅ ၂၂ ၃၀၈ ၁:၁၄ 

၂ ထ(ြေွ)ဲ ေထဵငှာဵလျာဵ ၁၂.၂၄ ၂၂ ၆၁၀ ၁:၂၈ 

၃ ထ(ြေွ)ဲ  ကွန်နာဵ ၅.၂၆ ၂၃ ၃၄၃ ၁:၁၅ 

၄ ထ(ြေွ)ဲ  ေလာဓမ္မ ၄.၉၉ ၃၀ ၁၂၁၅ ၁:၄၁ 

၅ ထ(ြေွ)ဲ ရှမ်ဵ ရွော ၇.၃၄ ၂၇ ၆၆၇ ၁:၂၅ 

၆ ထ(ြေွ)ဲ ဝါရီေကာြေူ ၇.၅ ၂၂ ၅၆၀ ၁:၂၅ 

၇ ထ(ြေွ)ဲ နမ်ကွဴတ် ၉.၀၈ ၁၅ ၅၀၀ ၁:၃၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၆၅.၇၉ ၁၆၁ ၄၂၀၃ ၁:၂၆ 

(၃) အ.လ.ကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ 
အမည် 

တညေ်နရာ 
အကျယ် 
အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာ

မ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ/ 

သူဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 
ေကျာင်ဵ 

သာဵ 
အချ ို ဵ 

၁ အလက(၂) ေနာင်ယာဵ(ြေ) ၅.၁၅၁ ၁၅ ၂၇၉ ၁:၁၉ 

၂ အလက(၃) မဂေလာ ၁.၉၄၆ ၁၈ ၃၆၅ ၁:၂၀ 

၃ အလက  ေဒါတမ ၀.၉၅၃ ၁၄ ၅၂၉ ၁:၃၈ 

၄ အလက  ေလာဓ ေလဵ ၅.၇ ၁၇ ၂၃၂ ၁:၁၉ 

၅ အလက  ေလာပိတစဳြပ ၇.၁၂ ၁၄ ၂၂၀ ၁:၁၆ 

၆ အလက ဝမ်ေငါဴ(ေနာက်) ၀.၉၂ ၁၈ ၂၀၅ ၁:၁၁ 

၇ အလက လငဖ်ုေဳလဵ ၄.၇၄ ၁၆ ၂၇၈ ၁:၁၇ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၃၅.၆၁ ၁၁၂ ၂၁၀၈ ၁:၁၉ 

 



 

(၄) အ.လ.က(ခွ)ဲေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ 
အမည် 

တည်ေနရာ 
အကျယ် 
အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ/ 

သူဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 
ေကျာင်ဵ 

သာဵအချ ို ဵ 

၁ လ(ြေွ)ဲ ပိန်ဵ ြေျစ် ၂.၄၆ ၁၃ ၂၂၀ ၁:၁၇ 

၂ လ(ြေွ)ဲ ထီဵသူဵကူဵ ၆.၁၂ ၁၄ ၃၈၂ ၁:၂၇ 

၃ လ(ြေွ)ဲ ဆိုလစယ ် ၃.၇၃ ၁၂ ၁၇၂ ၁:၁၄ 

၄ လ(ြေွ)ဲ ေဒါတြြောဵ(ပအိုဝဴ်) ၅ ၁၁ ၂၀၅ ၁:၁၉ 

၅ လ(ြေွ)ဲ ြေုတ်ေလာ ၂ ၁၂ ၁၂၆ ၁:၁၁ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁၉.၃၁ ၆၂ ၁၁၀၅ ၁:၁၈ 

(၅) မူလွန်ေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
အေရ 
အတွ
က် 

ဆရာ/ဆရာ
မ ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာ
းဵ/ သူ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ်ေကျာင်
းဵ သာဵအချ ို ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၆ ၁၇၆ ၃၃၈၆ ၁:၁၉ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၁၆ ၁၇၆ ၃၃၈၆ ၁:၁၉ 

 (၆) အမကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
အေရ 

အတွက် 
ဆရာ/ဆရ
းာမ ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာဵ 
/ သူ ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ်ေကျာင်
းဵ သာဵ အချ ို ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၇၃ ၄၄၀ ၄၉၂၃ ၁:၁၁ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၇၃ ၄၄၀ ၄၉၂၃ ၁:၁၁ 

(ဂ) မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ 

စဉ် ေကျာင်ဵအမည် တညေ်နရာ 
ဆရာ/ဆရ
းာမ ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာ
းဵ/ သူဦဵေရ 

အချ ို ဵ 

၁ အထက(၁) မင်ဵစု ၂ ၂၃ ၁:၁၂ 
၂ အထက(၂) ေနာင်ယာဵ(ြေ) ၂ ၂၅ ၁:၁၃ 
၃ အထက(၃) ေနာင်ယာဵ(က) ၂ ၃၆ ၁:၁၅ 



 

စဉ် ေကျာင်ဵအမည် တညေ်နရာ 
ဆရာ/ဆရ
းာမ ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာ
းဵ/ သူဦဵေရ 

အချ ို ဵ 

၄ အထက(၅) ေဒါနိုဵကူဵ ၂ ၄၈ ၁:၁၆ 
၅ အထက ပန်ကန်ဵ ၂ ၃၈ ၁:၁၉ 
၆ ထ(ြေွ)ဲ ြေျကိယ် ၂ ၂၀ ၁:၁၀ 
၇ အလက ေထဵသမ ၃ ၂၈ ၁:၂၀ 
၈ အလက ေဒါတမ ၂ ၃၈ ၁:၁၉ 
၉ အလက လငဖ်ုေဳလဵ ၁ ၃၁ ၁:၃၁ 

၁၀ အလက နမ်ကွဴတ် ၃ ၅၀ ၁:၁၇ 
၁၁ အလက(ြေွဲ) ထီဵသူကူဵ ၂ ၄၀ ၁:၂၀ 
၁၂ အလက(ြေွဲ) ေဒါတြြောဵ(ပအိုဝ်)ဴ ၁ ၂၀ ၁:၂၀ 
၁၃ အလက(ြေွဲ) ပိန်ဵ ြေျစ် ၁ ၁၇ ၁:၁၇ 
၁၄ မူလွန ် လွယ်ထွဲ ၂ ၃၉ ၁:၂၀ 
၁၅ မူလွန ် မဂေလာ ၂ ၃၆ ၁:၁၈ 
၁၆ မူလွန ် ေဒါတရိုဵ ၁ ၁၇ ၁:၁၇ 
၁၇ မူလွန ် မိက်ုကန်ဵ ၁ ၃၄ ၁:၃၄ 
၁၈ အမက ဝမဴ်ကွန် ၁ ၂၆ ၁:၂၆ 
၁၉ အမက ရွောတန်ဵရှည် ၂ ၃၃ ၁:၁၇ 
၂၀ အမက ေနာင်ယာဵ(ြေ) ၂ ၁၆ ၁:၈၀ 
၂၁ အမက နမ်ေဴဘာ်ဝမ်(က) ၂ ၅၈ ၁:၂၉ 
၂၂ အမက နမ်ေဴဘာ်ဝမ်(ြေ) ၂ ၄၆ ၁:၂၃ 
၂၃ အမက ပါေလာင်ဵ ၁ ၁၄ ၁:၁၄ 
၂၄ အမက တပတ်ွင်ဵ(၂၅၀) ၁ ၁၂ ၁:၁၂ 
၂၅ အမက ေထဵပေလာြေူ ၁ ၂၅ ၁:၂၅ 
၂၆ အမက ဝမ်ြေိုင်ဵ ၂ ၂၁ ၁:၁၀ 
၂၇ အမက မိင်ုဵလုဳဵ ၂ ၂၄ ၁:၁၂ 
၂၈ အမက ေဒါတြြောဵ(ကယာဵ) ၁ ၁၄ ၁:၁၄ 
၂၉ အမက ေလာကထု ၁ ၁၇ ၁:၁၇ 

 မမို့နယ်ချုပ်  ၅၀ ၈၇၉ ၁:၁၈ 
 



 

(ဃ) ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင် ပညာေရဵေကျာင်ဵ 

စဉ် ေကျာင်ဵအမည် 
တည ်
ေနရာ 

ဆရာ/ဆရ
းာမ ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာ
းဵ/ သူဦဵေရ 

အချ ို ဵ 

၁ ေတာင်ေမာဴေကျာင်ဵ ကုန်ဵသာ ၅ ၁၂၄ ၁:၂၅ 

၂ ရတနာသီရိေကျာင်ဵ ေလာဓမ္မ ၆ ၁၈၆ ၁:၃၁ 

၃ ေရွှေလက်ဝါဵေကျာင်ဵ ေလာဓမ္မ ၄ ၅၄ ၁:၁၃ 

၄ မဟာပုညကာရီေကျာင်ဵ မိင်ုဵလုဳဵ ၈ ၁၆၆ ၁:၂၀ 

၅ မဟာဓမ္မဝိဟာရီေကျာင်ဵ ေလာဓမ္မ ၇ ၁၆၀ ၁:၂၂ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၃၀ ၆၉၀ ၁:၂၂ 

( င) ေကျာင်ဵေနအရွေယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵအပ်နှဳမှု 

စဉ် မမို့နယ် 
(၅)နှစ်ြပညဴ်ကေလဵ ေကျာင်ဵအပ်နှဳမှု ေကျာင်ဵ 

အပ်နှဳမှု(%) ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ  ေပါင်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၄၀၇ ၁၃၅၅ ၂၇၆၂ ၁၃၇၇ ၁၃၉၁ ၂၇၆၈ ၁၀၀ 

မမို့နယ် ချုပ် ၁၄၀၇ ၁၃၅၅ ၂၇၆၂ ၁၃၇၇ ၁၃၉၁ ၂၇၆၈ ၁၀၀ 

 ( စ) တက္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵ ေအာင်ြမင်မှု 

စဉ် မမို့နယ် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် 

စာရင်ဵ
ရိှ 

ေြဖ
ဆိ ု

ေအာင်
ြမင် 

% 
စာရင်ဵ

ရိှ 
ေြဖ
ဆိ ု

ေအာ
င်ြမင် 

% 

၁ လွိုင်ေကာ် ၄၁၉၆ ၃၉၁၀ ၁၀၃၄ ၂၉.၀၀ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၁၉၆ 
၃၉၁

၀ 
၁၀၃၄ 

၂၉.၀
၀ 

- - - - 

(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မှုရာနှုန်ဵ  

စဉ် မမို့နယ် 
မမို့နယ်လူ 

ဦဵေရ 
(၁၅)နှစ်အ 

ထကလ်ူဦဵေရ 
စာတတ် 

ေြမာက်ဦဵေရ 
စာတတ် 

ေြမာက်မှုနှုန်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၂၆၂၅၄ ၁၀၈၈၄၃ ၁၂၁၁၄၈ ၉၅.၉၅% 

မမို့နယ် ချုပ် ၁၂၆၂၅၄ ၁၀၈၈၄၃ ၁၂၁၁၄၈ ၉၅.၉၅% 



 

 ( ဇ) သင်ကကာဵမှု၊သင်ယူမှု၊  အေထာက်အကူြပု စာသင်ခန် မဵျာဵဖွငဴ် 
လှစ်နိုင်မှု အေြခအေန 

  (၁) အထကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 

အထကတ်န်ဵေကျာင်ဵ 

စာရင်ဵရိှ 
Media 
တပမ်ပီဵ 

3PLT 
တပမ်ပီဵ 

2PLT 
တပမ်ပီဵ 

1PLT 
တပမ်ပီဵ 

ေပါင်
းဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၄ ၅ ၉ - - ၁၄ 

မမို့နယ် ချုပ် ၁၄ ၅ ၉ - - ၁၄ 

(၂) အလကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 

အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ 

စာရင်ဵရိှ 
Media 
တပမ်ပီဵ 

3PLT 
တပမ်ပီဵ 

2PLT 
တပမ်ပီဵ 

1PLT 
တပမ်ပီဵ 

ေပါင်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၄ - ၁၀ ၄ - ၁၄ 

မမို့နယခ်ျုပ် ၁၄ - ၁၀ ၄ - ၁၄ 
 (၃) အမကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
မူလတန်ဵေကျာင်ဵ 

စာရင်ဵရိှ 
Media 
တပမ်ပီဵ 

3PLT 
တပမ်ပီဵ 

2PLT 
တပမ်ပီဵ 

1PLT 
တပမ်ပီဵ 

ေပါင်
းဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၉၆ - ၉ ၄၈ ၃၄ ၉၁ 
မမို့နယ်ချုပ် ၉၆ - ၉ ၄၈ ၃၄ ၉၁ 

 
(စျ) စာကကည်ဴတိုက်မျာဵ ဖွငဴ်လှစ်နိုင်မှု 

စဉ် မမို့နယ် 
အုပခ်ျုပ ်

ေရဵ 
ပညာ 
ေရဵ 

ြပန် 
ဆက် 

ဘုန်ကကီဵ 
ေကျာင်ဵ 

အြခာဵ ေပါင်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် - ၃၉ - - - ၃၉ 
မမို့နယ်ချုပ် - ၃၉ - - - ၃၉ 

 
 



 

ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 

၄၂။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍဆိုင်ရာ အြေျက်အလကမ်ျာ  ဵ
မှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည-် 
 (က) ေဆဵရုဳမျာဵ 

စဉ် ေဆဵရုဳအမည် တညေ်နရာ 
အစိုဵရ/ 
ပုဂ္ဂလိက 

ကုတင်အေရ 
အတွက် 

၁ ြပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵ လွိုင်ေကာ်မမို့ အစိုဵရ ၅၀၀ 
၂ ေလာဓေလဵတိက်ုနယ်  ေလာပိတအုပ်စု အစိုဵရ ၁၆ 
၃ လိွုင်လင်ေလဵတိုကန်ယ ် လွိုင်လင်ေလဵအုပ်စ ု အစိုဵရ ၁၆ 

မမို့နယ်ချုပ်  အစိုဵရ ၅၃၂ 

(ခ) ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ  

စဉ် 
ေဆဵေပဵခန်ဵ 

အမည် 
တည ်
ေနရာ 

အစိုဵရ/ 
ပုဂ္ဂလိက 

ကုသသည်ဴေရာဂါ 
အမျ ို ဵအစာဵ 

၁ ေဒသန္တရဌာန မင်ဵစု အစိုဵရ သာမန်ေရာဂါမျာဵ၊ မိခင်နှင်ဴ 
ကေလဵအေထွေထွေရာဂါမျာဵ 

၂ မိခင်နှငဴ်ကေလဵဌာန မင်ဵစု အစိုဵရ သာမန်ေရာဂါမျာဵ၊ သွာဵနှင်ဴ 
ခဳတွင်ဵအေထွေထွေရာဂါမျာဵ 

၃ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵ  မင်ဵစု အစိုဵရ သာမန်ေရာဂါမျာဵ၊ အေထွေထွ 
ေရာဂါမျာဵ၊ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရ
းဵ 

 
(ဂ) ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲ 

စဉ် ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ဌာနအမည် တညေ်နရာ မှတ်ချက ်
၁ ေလာဓေလဵတိက်ုနယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန ေလာဓေလဵ  
၂ လွိုင်လင်ေလဵတိက်ုနယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန လွိုင်လင်မမို့  
၃ ေလာပိတစဳြပေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာန ေလာပိတရွော  
၄ ပါေလာင်ဵေကျဵလက ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန ပါေလာင်ဵ  
၅ နိုဵကိုဵေကျဵလက ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန နိုကုိဵရွော  
၆ ကွန်နာဵေကျဵလက ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန ကွန်နာဵ  



 

၇ ကုန်ဵသာေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာန ကုန်ဵသာရွော  
စဉ် ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲအမည် တညေ်နရာ မှတ်ချက ်
၁ ဝမ်ကွန်ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ  ဝမ်ကွန်ရွော  
၂ မေထာခူ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ  မေထာခူရွော  
၃ ရှမ်ဵ ရွော ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ  ရှမ်ဵ ရွော  
၄ မိက်ုကန်ဵေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ မိက်ုကန်ဵရွော  
၅ လငဖ်ုကဳကီဵ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ လငဖ်ုကဳကီဵရွော  
၆ ပိန်ဵ ချစ် ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ပိန်ဵ ချစ်ရွော  
၇ ထီဵစဲခါဵ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ထီဵစဲခါဵရွော  
၈ ကုန်ဵဆွတ ်ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ကုန်ဵဆွတရ်ွော  
၉ နမ်ေဴနာက် ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ နမ်ေဴနာက်ရွော  

၁၀ သတ္တပလူ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ သတ္တပလူရွော  
၁၁ နမ်ေဴဘာ်ဝမ်ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ နမ်ေဴဘာ်ဝမ်ရွော  
၁၂ မုြဳပာ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ မုြဳပာရွော  
၁၃ ပန်ကန်ဵ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ပန်ကန်ဵရွော  
၁၄ ေဒါတယိုဵ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ေဒါတယိုဵရွော  
၁၅ ဆုဖေဲလာ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ဆုဖေဲလာရွော  
၁၆ ပကကဲ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ  ပကကဲရွော  
၁၇ ေဒါကလိုခူေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ  ေဒါကလိုခူရွော  
၁၈ ဘုရာဵနီ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ဘုရာဵနီရွော  
၁၉ ေဒါေပ္ဒကလဲေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ေဒါေပ္ဒကလဲရွော  
၂၀ ေထဵငှါဵလျာဵေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ေထဵငှာဵရွော  
၂၁ ေဒါလိုေရှဵ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ေဒါလိုေရှဵရွော  
၂၂ ေဒါပါပ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ေဒါပါပရွော  
၂၃ ဝမ်ေငါဴ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ဝမ်ေငါဴရွော  
၂၄ တီဵလုဳ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ တီဵလုဳရွော  
၂၅ နာဵကွယ် ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ နာဵကွယ်ရွော  
၂၆ နွာဵလဝိုဵ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ  နွာဵလဝိုဵရွော  
၂၇ လငဖ်ုေဳလဵ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ လငဖ်ုေဳလဵရွော  
၂၈ ဝါရီေကာခူ ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵ ဝါရီေကာခူရွော  
၂၉ ကယန်ဵသာယာေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရ ဵ ကယန်ဵသာယာရွော  

 (၂၉) ဌာန   



 

(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု 

စဉ် မမို့နယ် လူဦဵေရ 

ဆရာဝန်မှ   
ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှုန်ဵ 

  သူနာြပုမှ 
ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရာက်မှုနှုန်ဵ 

လကေ်ထာက် ကျန်ဵမာေရဵမှူဵမှ 
ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှုန်ဵ 

ဆရာ၀န် 
ဦဵေရ 

ဆရာ၀န် 
နှငဴ်လူဦဵ 
ေရ အချ ို ဵ 

သူနာြပု 
 ဦဵေရ 

သူနာြပု 
နှငဴ်လူဦဵေရ 

အချ ို ဵ 

လ/ထ 
ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ 

ဦဵေရ 

လ/ထ 
ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ 

နှငဴ်လူဦဵေရ 
အချ ို ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၁၁၈၂၆၄ ၈၁ ၁:၁၄၆၀ ၃၁၀ ၁:၃၈၁ ၁၁ ၁:၁၀၇၅၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၁၈၂၆၄ ၈၁ ၁:၁၄၆၀ ၃၁၀ ၁:၃၈၁ ၁၁ ၁:၁၀၇၅၁ 

 
(င) ေဒသတွင်ဵအမျာဵဆုဳဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 

ေရာဂါအမျ ို ဵအစာဵ 

ငှက်ဖျာဵ ဝမ်ဵေလျှာ တီဘီ ဝမ်ဵကုိက် ေအအာရ်အိုင် 

ြဖစ် ေသ ြဖစ ် ေသ ြဖစ ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ ် ေသ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၃၅ ၀ ၁၈၂၇ ၀ ၇၄ ၁ ၄၀၉ ၀ ၉၀ ၀ 

မမို့နယခ်ျုပ် ၃၅ ၀ ၁၈၂၇ ၀ ၇၄ ၁ ၄၀၉ ၀ ၉၀ ၀ 



 

(စ ) HIV/AIDS -ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵ / ေသဆုဳဵဦဵေရ  

စဉ် မမို့နယ် 

၂၀၁ ၈ဧမပီမှစက်တင်ဘာလထ
းိ 

၂၀၁၈- ၂၀၁၉  

ြဖစ ် ေသ ြဖစ ် ေသ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၅၆  ၁ ၈၄  ၈ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၅၆  ၁ ၈၄  ၈ 

 
(ဆ) ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကနိ်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
မိခင် 
ဦဵေရ 

 ကေလဵ 
ဦဵေရ 

လ(ူ၁၀၀၀)လျှင ်

ေမွဵ 
နှုန်ဵ 

 မိခင် 
ေသနှုန်ဵ 

ေမွကင်ဵစ 
ကေလဵ 
ေသနှုန်ဵ 

ကုိယ်ဝန် 
ပျက်နှုန်ဵ 

၁ လွိုင်ေကာ်  ၂၃၁၃ ၂၀၉၁ ၁၅/ 
၁၀၀၀ 

၁၄၃/ 
၁၀၀၀၀ 

၈.၁/ 
၁၀၀၀ 

၄.၃၀% 

မမို့နယ်ချုပ်  ၂၃၁၃ ၂၀၉၁ ၁၅/ 
၁၀၀၀ 

၁၄၃/ 
၁၀၀၀၀ 

၈.၁/ 
၁၀၀၀ 

၄.၃၀% 

လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵ  
၄၃။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်ရှိလူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵဆိုင်ရာ အြေျက်အလက ်
မျာဵ မှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
 (က) INGO   

စဉ် INGO အမည် 
ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ 

တညေ်နရာ 
ေဆာင်ရွေက်သည်ဴလုပင်န်ဵ 

၁ World Vission ေဒါဥြေူရပ်ကွက် ပညာေရဵ၊ ကျန်မာေရဵ 

၂ Care Myanmar မဂေလာရပ်ကွက် လူမှုေရဵ၊ေဒသ ဖွဳ့ မဖိုဵေရဵ 

၃ ACF ေဒါဥြေူရပ်ကွက် အေထွေထွ 



 

စဉ် INGO အမည် 
ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ 

တညေ်နရာ 
ေဆာင်ရွေက်သည်ဴလုပင်န်ဵ 

၄ UNDP မင်ဵစုရပ်ကွက် ေကျဵလက်ေဒသလူမှု 
ဖွဳ့ မဖိုဵေရဵစီမကိဳန်ဵ 

၅ PSI မဂေလာရပ်ကွက် ငှက်ဖျာဵ၊ HIV/AIDS 

၆ ေမတ္တာေဖါင်ေဒဵရှင်ဵ ေနာင်ယာဵ(က) မူကကိုေကျာင်ဵေဆာက်လုပ် 
ေရဵေကျဵရွောအေြြေြပု ဝင်ေငွ 
တုိဵစီမကိဳန်ဵမျာဵ 

၇ UNHCR ေနာင်ယာဵ(ြေ) စီဵပွာဵေရဵ၊လူမှုေရဵ၊ပညာေရဵ 

၈ မငိမ်ဵ ေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ မိင်ုဵလုဳဵရပ်ကွက် စီဵပွာဵေရဵ၊လူမှုေရဵ၊ပညာေရဵ 

၉ IRC မင်ဵစုရပ်ကွက် ကျန်ဵမာေရဵ 

၁၀ MAG ေနာင်ယာဵ(ြေ) လူမှုေရဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵ 

၁၁ Save the Children ေနာင်ယာဵ(က)  ကျန်ဵမာေရဵ၊ ပညာေရဵ 

၁၂ NRC မင်ဵစုရပ်ကွက် မှတ်ပုဳတင်ြပုလုပ်ေပဵြြေင်ဵ 

(ြေ) NGO (ဦဵေရ) 

စဉ် 
အမျ ို ဵသမီဵ 

ေရဵရာ 

မိခင်/ 
ကေလဵ 
အသင်ဵ 

စစ်မှုထမ်ဵ 
ေဟာင်ဵ 

ကကက် 
ေြခနီ 

အရဳ 
မီဵသတ် 

စုစု 
ေပါင်ဵ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၉၄၇၄ ၁၆၆၉၈ ၃၄၇ ၆၇၄ ၇၉၇ ၃၇၉၉၀ 

 (ဂ) အသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵ 

စဉ် အသင်ဵအဖွဲ့  အမည် 
ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ 

တညေ်နရာ 

မှတ်ပုဳ 
တင်  

အမှတ် 

ေဆာင်ရွေက်သည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵ 

၁ ြပည်နယ်ဘုိဵဘွာဵရိပသ်ာ 
ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

ေလာဓမ္မ ၂၁၁၁ လူမှုေရဵ 



 

စဉ် အသင်ဵအဖွဲ့  အမည် 
ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ 

တညေ်နရာ 

မှတ်ပုဳ 
တင်  

အမှတ် 

ေဆာင်ရွေက်သည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵ 

၂ မာတင်ြေိုကုိဵရာမဴဲဘုိဵဘွာဵ 
ကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ 

ေနာင်ယာဵ(က) ၂၁၃၃ လူမှုေရဵ 

၃ ဝမ်ကုန်ဵလူငယ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵ 
ပရဟတိအသင်ဵ 

ဝမ်ကုန်ဵရွော ၂၂၄၀ လူမှုေရဵ 

၄ ကိန္နရာေကျဵလက်လူမှုဖွဳ့  
မဖိုဵေရဵ အဖွဲ့ အစည်ဵ  

ေဒါဥြေူ ၂၁၉၂ လူမှုေရဵ၊ 
စီဵပွာဵေရဵ 

၅ ကလျာဏမတိ္တ ဖွဳ့ မဖိုဵေရဵ 
ေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ 

ေနာင်ယာဵ(က) ၂၁၃၈ လူမှုေရဵ၊ 
စီဵပွာဵေရဵ 

၆ ေြမနီကုန်ဵ ကနုတ်ပန်ဵ 
လူမှုကူညီေရဵအသင်ဵ 

နွာဵလဝိုဵအုပစ်ု၊ 
ေြမနီကုန်ဵရွော 

၆/လက-
၀၀၂ 

လူမှုေရဵ 

၇ လွိုင်လင်ေလဵတိက်ုနယ် 
နာေရဵကူညီမှုအသင်ဵ 

လွိုင်လင်ေလဵ 
ေကျဵရွော 

၆/လက-
၀၀၃ 

လူမှုေရဵ 

၈ လင်ဵ လကက်ကယ်ပငဴ်ွအမျ ို ဵ 
သမီဵ စိတ်တူ ကုိယ်တူ 
မမို့နယ်ဦဵေဆာင်အဖွဲ့  

ေဒါနိုဵကူဵ 
ရပ်ကွက် 

၆/လက-
၀၀၁ 

လူမှုေရဵ၊ 
စီဵပွာဵေရဵ 

၉ ေထဵသမလူမှုကူညီေရဵ 
အသင်ဵ 

ေထဵသမ ၆/လက-
၀၀၇ 

လူမှုေရဵ 

၁၀ နမ်ကွဴတေ်တာင်ေပ္ဒ 
လူမှုကူညီေရဵအသင်ဵ 

နမ်ကွဴတ် ၆/လက-
၀၀၅ 

လူမှုေရဵ 

၁၁ ေဒါတမရပ်ကွက်လူမှု 
ကူညီေရဵအသင်ဵ 

ေဒါတမ ၆/လက-
၀၀၄ 

လူမှုေရဵ 

၁၂ ေစတနာမွန ်နာေရဵ 
ကူညီေရဵအသင်ဵ 

ရှမ်ဵ စု ၆/လက-
၀၀၆ 

လူမှုေရဵ 



 

စဉ် အသင်ဵအဖွဲ့  အမည် 
ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ 

တညေ်နရာ 

မှတ်ပုဳ 
တင်  

အမှတ် 

ေဆာင်ရွေက်သည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵ 

၁၃ ေလာပိတေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ ေလာပိတ ၆/လက-
၀၀၈ 

လူမှုေရဵ 

၁၄ မဟာပုညကာရီလူငယ်ဖွဳ့ 
မဖိုဵေရဵပရိဟိတေဂဟာ 

မဂေလာ ၆/လက-
၀၀၉ 

လူမှုေရဵ 

၁၅ ဗမာတိုင်ဵရင်ဵသာဵယဉ် 
ေကျဵမှုအဖွဲ့  

လွိုင်လင် ၆/လက-
၀၁၀ 

လူမှုေရဵ 

၁၆ ဗမာတိုင်ဵရင်ဵသာဵယဉ် 
ေကျဵမှုအဖွဲ့  

ထီဵစဲြေါဵ ၆/လက-
၀၁၁ 

လူမှုေရဵ 

၁၇ ဗမာတိုင်ဵရင်ဵသာဵဘက်စုဳ 
တိုဵ တက်ေရဵ 

ေလာဓမ္မ ၆/လက-
၀၁၂ 

လူမှုေရဵ 

၁၈ ေမတ္တာရှင်လူမှုကူညီေရဵ 
အသင်ဵ 

နွာဵလဝိုဵအုပစ်ု ၆/လက-
၀၁၃ 

လူမှုေရဵ 

၁၉ မဟာဓမ္မဝိဟာရီဖွဳ့ မဖိုဵေရဵ
ပရဟတိေဂဟာ 

ေလာဓမ္မရပ် ၆/လက-
၀၁၄ 

လူမှုေရဵ 

၂၀ ရတနာသီရိလူငယ်ဖွဳ့မဖိုဵရ
ေးဵ ပရဟတိေဂဟာ 

ေလာဓမ္မရပ် ၆/လက-
၀၁၅ 

လူမှုေရဵ 

၂၁ ေရွှေလက်ဝါဵလူငယ်ဖွဳ့မဖိုဵရ
ေးဵ ပရဟတိေဂဟာ 

ေလာဓမ္မရပ် ၆/လက-
၀၁၆ 

လူမှုေရဵ 

၂၂ ေငွကန္ဒာရဝတီလူထုအြေ
ြးေးြပုဖွဳ့ မဖိုဵေရဵအသင်ဵ 

နာနတ်ေတာရပ် ၆/လက-
၀၁၇ 

လူမှုေရဵ 

၂၃ စွမ်ဵ အင်သစ်ရပ်ရွောအေြြေပ
ြးုဖဳွ့မဖိုဵေရဵအဖွဲ့ 

မင်ဵစုရပ် ၆/လက-
၀၁၈ 

လူမှုေရဵ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၂၃   



 

အာဵကစာဵနှငဴ် ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၄၄။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်ရှိ အာဵကစာဵ နှငဴ် ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဆိုင်ရာ 
အြေျက်အလကမ်ျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ် 
 

မမို့နယ် 

အာဵကစာဵကွင်ဵ ေဖျာ်ေြဖေရဵ 

ေဘ
ာလ

ုဳဵ 

ေဘ
ာ်လ

ီေဘ
ာ 

ဘ
တ

်စက
က

 ်

တ
င်ဵ

နစ
် 

ေဂ
ါက

 ်

အ
ြြေ

ာဵ
 

ရုပ
ရ်ှင

်ရု ဳ

ပန
်ဵခြေ

ဳ 

အ
ြြေ

ာဵ
 

၁ လွိုင်ေကာ်မမို့ ၂၈ ၁ ၂ ၄ ၁ ၉ - ၂ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၈ ၁ ၂ ၄ ၁ ၉ - ၂ - 

 
အခန်ဵ(၈) 

ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ် သာသနာဝင်ပဂု္ဂိုလ်မျာဵ 
၄၅။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ် 
သာသနာဝင်ပဂု္ဂိုလ်မျာဆဵိုင်ရာ အြေျက်အလကမ်ျာဵအာဵ  ေအာက်ပါ အတိင်ုဵ 
ေဖာ်ြပ အပ်ပါသည်- 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ဘုရာဵ ေစတီ ပုထိုဵ  
ဘုန်ဵ ကကီဵ  
ေကျာင်ဵ 

သီလရှင် 
ေကျာင်ဵ 

ဓမ္မာရုဳ 

၁ လွိုင်ေကာ် ၃ ၇၄ - ၁၀၇ ၃ ၁၆ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၃ ၇၄ - ၁၀၇ ၃ ၁၆ 



 

 
(ြေ) ရဟန်ဵသဳဃာနှငဴ်သီလရှင်မျာဵ  

စဉ် မမို့နယ် ရဟန်ဵ သာမေဏ သီလရှင် 

 လွိုင်ေကာ် ၅၆၀ ၁၃၀၉ ၂၈၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၅၆၀ ၁၃၀၉ ၂၈၃ 

(ဂ) ထငရှ်ာဵသည်ဴဘုရာဵ၊ေစတီနှငဴ်ပုထိုဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ဘုရာဵ၊ေစတီ ၊ပုထိုဵ အမည် တညေ်နရာ 

၁ လွိုင်ေကာ် သီရီမဂေလာေတာင်ကဲွေစတီ မဂေလာရပ်ကွက် 

၂  ဆုေတာင်ဵြပညဴ်မမို့နာမ်ေရွှေေစတီ မင်ဵစုရပ်ကွက် 

၃  ဆုေတာင်ဵြပညဴ်ကုိဵနဝင်ဵေစတီ လွိုင်လင်ေလဵအုပစ်ု 

၄  ထီရိဘုရာဵေတာင် ။ 

မမို့နယခ်ျုပ် ၄  

(ဃ) ထငရှ်ာဵသည်ဴဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ 

အမည် 
ဆရာေတာ်ဘဲွ့ အမည် တညေ်နရာ 

၁ လွိုင်ေကာ် မင်ဵေကျာင်ဵပရိယတ္တိ 
စာသင်တိုက် 

ဘဒ္ဒန္တေသဌိလာဘိဝဳသ မင်ဵစု 
ရပ်ကွက် 

၂  ေတာင်ေမာဴ 
သာသနာြပုေကျာင်ဵ 

ဘဒ္ဒန္တဉာဏ ကုန်ဵသာ 
ေကျဵရွော 

၃  ေရွှေေတာင်ပရိယတ္တ ိ
စာသင်တိုက် 

ဘဒ္ဒန္တပညာသာမိ ေရွှေေတာင် 
ရပ်ကွက် 

၄  သာသနာဴေရာင်ြြေည်
ေကျာင်ဵတိက်ု 

ဘဒ္ဒန္တေကာဏ္ဍာည လွိုင်လင်ေလဵ 
အုပစ်ု 

မမို့နယခ်ျုပ် ၄   



 

အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ 
၄၆။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်ရှိ အြြောဵဘာသာေရဵ  အေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ် 
ဆိုင်ေသာအြေျက်အလကမ်ျာဵအာဵ  ေအာက်ပါအတိင်ုဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 

စဉ် မမို့နယ် 

ခရစ်ယာန် အစ္စလာမ် 
ဟိန္နူ  ဘုရာဵ 

ေကျာင်ဵ 
တရုတဘု်ရာဵ 

ေကျာင်ဵ 

မမို့ 
ေကျဵ 
လက ်

မမို့ 
ေကျဵ 
လက ်

မမို့ 
ေကျဵ 
လက ်

မမို့ 
ေကျဵ 
လက ်

၁ လွိုင်ေကာ်  ၂၀ ၄၅ ၁ - ၁ ၁ ၁ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၀ ၄၅ ၁ - ၁ ၁ ၁ - 

 
သမိင်ုဵ၀င်ထင်ရှာဵေသာအေဆာက်အဦနှငဴ် ေနရာမျာဵ 
၄၇။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်ရှိသမိင်ု၀ဵင်ထင်ရှာဵေသာ အေဆာက်အဦနှငဴ်ေနရာ 
မျာဵမှာ  ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ် မမို့နယ် 
သမိင်ုဵဝင် 

အေဆာက်ဦ 
တည ်
ေနရာ 

ယဉ်ေကျဵ
မှုဇုန် 

အမည် 

တည ်
ေနရာ 

၁ လွိုင်ေကာ်  သီရိမဂေလာေတာင်ေတာ ်
(ေတာင်ကဲွေစတီ) 

မဂေလာ 
ရပ်ကွက် 

- - 

၂  ဆုေတာင်ဵြပညဴ်မမို့နာမ် 
ေရွှေေစတီေတာ် 

ေစျဵပိင်ုဵ 
ရပ်ကွက် 

- - 

၃  သီရိမဂေလာပဳု 
(ေဟာ်ကကီဵေကျာင်ဵ) 

မဂေလာ 
ရပ်ကွက် 

- - 

မမို့နယ်ချုပ် ၃ - - - 

 



 

 
အခန်ဵ(၉) 

ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 
 

ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေက်နိုင်မှုအေြခအေန 
၄၈။ လွိုင်ေကာ်မမိုနယ်၏ ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေကမ်ှုအေြြေ 
အေနမာှ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
 (က) ေကျဵလကေ်ဒသဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေဆာင်ရွေက်  

သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ  
 (၁) မမို့- ေကျဵလက၊် ေကျဵရွောချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

စဉ
် 

လ
မ်ဵ

အ
ေရ

အ
တ

ွက
 ်

အ
ရှည်

 (
မိငု

်-ဖ
ာလ

ု)ဳ 

အမျ ို ဵအစာဵ 

ကတ္တ 
ရာ 

ေကျာက် 
ေချာ 

ေြမ 
သာဵ 

ဂဝဳ 
ကွန် 

ကရစ် 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

မမို့နယ် 
ချုပ ် ၂ ၁/၈ - - - - ၂ ၁/၈ ၂ ၁/၈ - - 

  
 (၂) တဳတာဵမျာဵ 

စဉ် တဳတာဵအမည် 
အရှည် 
(ေပ) 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ေဆာက်လုပမ်ှုပဳုစဳ 
အသစ် ြပင်ထိန်ဵ 

၁ လယ်ယာကုန် 
ထုတ်လမ်ဵေဒါတယိုဵ 

၆ Slab Culvert အသစ် - 

မမို့နယ်ချုပ် ၆ - ၁ - 



 

 (၃) ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ  

စဉ် 
လုပ်ငန်ဵတည ်

ေနရာ 

အမျ ို ဵအစာဵ 
အကျ ိုဵြပု 
အိမေ်ြခ 

ေရ 
ကန် 

ေရ 
တွင်ဵ 

အဝီစိ 
တွင်ဵ 

လျှ ို 
ပိတ် 

ေချာင်ဵ 
ေရတ

င် 
အြခာဵ 

၁ ေလာပိတ - - - - ၁ - ၁၈၁ 

၂ ဝမ်ကုန်ဵ - - - - ၁ - ၈၁ 

၃ ကုန်ဵသာ - - - - - ၁ ၅၈၁ 

၄ ဘာဒုိ - - - - - ၁ ၂၁၆ 

၅ ဝါေဆာင် - - - - - ၁ ၉၅ 

၆ နွာဵလဝိုဵစဳြပ - - - - - ၁ ၈၉ 

၇ ကယန်ဵကကြေူ - - - - - ၁ ၄၀ 

၈ ေဒါတယိုဵ - - - - - ၁ ၁၂၅ 

၉ နိုဵကုိဵစဳြပ - - - - - ၁ ၅၈ 

၁၀ ဝမ်ကုန်ဵ - - - - - ၁ ၈၁ 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - ၂ ၈ ၁၄၆၆ 

   
(၄) လျှပ်စစ်မီဵလင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ  

စဉ် 
လုပ်ငန်ဵ 
တညေ်န 

ရာ 

ေဆာင်ရွေက်သည်ဴနည်ဵ လမ်ဵ 
အကျ ိုဵ 
ြပုအိမ ်

ေြခ 

မဟာ 
ဓါတ်
အာဵ 

မီဵ 
စက် 

ေနေရာင် 
ြခည ်

ေလ 
ေရ
အာ
းဵ 

ဇီဝ 

၁ - - - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - - - - 



 

  (၅) ြမစိမ်ဵေရာင်ေကျဵရွောစီမကိဳန်ဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် ေကျဵရွောအမည် အိမေ်ြခ အိမေ်ထာင်စု ခွင်ဴြပုေင(ွကျပ်သိန်)ဵ 

၁ ေကျာက်ေတာင-်ကန်နီ-ေဒါစ ဲ ၁၉၂ ၂၃၃ ၃၀၀.၀၀ 
၂ ပီကင်ဵေကာြေူ ၁၄၂ ၁၄၂ ၃၀၀.၀၀ 
၃ စိုက်ကွင်ဵ(၃) ၂၀၇ ၁၁၉ ၃၀၀.၀၀ 
၄ ေဒါလိုေရှဵ ၈၀ ၈၆ ၃၀၀.၀၀ 
၅ ဝမ်ကွန် ၈၅ ၈၅ ၃၀၀.၀၀ 
၆ ပဒါဵေညဵ ၁၅၃ ၁၀၇ ၃၀၀.၀၀ 
၇ ေဒါကလိုဵြေူ ၁၁၃ ၁၅၆ ၃၀၀.၀၀ 
၈ ဖာဵတီမာ-ပကကဲစဳြပ ၈၂ ၉၂ ၃၀၀.၀၀ 
၉ မှုြဳပာ ၁၈၃ ၁၀၆ ၃၀၀.၀၀ 

၁၀ ေဒါဆန်ဵဘွန်ဵ ၈၂ ၉၂ ၃၀၀.၀၀ 
၁၁ ဆူဵဖဲေလာ ၁၀၁ ၁၅၇ ၃၀၀.၀၀ 
၁၂ မေထာြေူ(ေပ္ဒ/ေအာက်) ၁၀၅ ၉၉ ၃၀၀.၀၀ 
၁၃ ပိုဵ ဇာခြေဳ-ဇရပ်ြဖူ ၁၀၉ ၁၂၀ ၃၀၀.၀၀ 
၁၄ ေဒ္ဒေပါကလဲ(ကကီဵ/ငယ)် ၉၀ ၉၃ ၃၀၀.၀၀ 
၁၅ ဘာဒုိ ၂၃၂ ၁၈၈ ၃၀၀.၀၀ 
၁၆ ဆိုလစယ ် ၁၃၀ ၁၄၀ ၃၀၀.၀၀ 
၁၇ နွာဵလဝိုဵစဳြပ ၁၀၃ ၈၉ ၃၀၀.၀၀ 
၁၈ ကွန်နာဵကလိုဵြေူ ၈၄ ၇၉ ၃၀၀.၀၀ 
၁၉ ေဒါဝါမ-မဲဖဴျာ ၉၇ ၈၅ ၃၀၀.၀၀ 
၂၀ လွိုင်လင်ေလဵ ၇၆၆ ၆၉၅ ၃၀၀.၀၀ 
၂၁ ဝမ်ြေိုင်ဵ ၈၂ ၉၁ ၃၀၀.၀၀ 
၂၂ ေဒါစဲ ၈၀ ၆၂ ၃၀၀.၀၀ 
၂၃ ဝမ်ကုန်-နန်ဵေနာက် ၁၁၃ ၁၃၂ ၃၀၀.၀၀ 
၂၄ ကုန်ဵသာ ၅၁၄ ၄၂၀ ၃၀၀.၀၀ 



 

စဉ် ေကျဵရွောအမည် အိမေ်ြခ အိမေ်ထာင်စု ခွင်ဴြပုေင(ွကျပ်သိန်)ဵ 

၂၅ ဝါေဆာင်-သရက်ပင် ၁၃၄ ၁၃၀ ၃၀၀.၀၀ 
၂၆ ေဒါေဆာ်လဲ-နိုဵကုိစဳြပ ၈၈ ၉၀ ၃၀၀.၀၀ 
၂၇ ေမာ်ြေျ ီဵ စုစည်ဵ+လယ်ထွ ဲ ၉၀ ၁၀၆ ၃၀၀.၀၀ 
၂၈ ေဒါတယိုဵ ၁၃၀ ၁၄၀ ၃၀၀.၀၀ 
၂၉ ေဆာ်ြေီဵေဒါ+ကယာဵေညဵြေူ ၁၃၆ ၁၄၃ ၃၀၀.၀၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၅၀၃ ၄၂၇၇ ၈၇၀၀.၀၀ 

  (၆) ေကျဵလကအ်ိမယ်ာဖွဳ့ မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် 
ေကျဵရွော 
အမည် 

ခွငဴ်ြပု 
အိမေ်ြခ 

မပီဵစီဵ 
အိမေ်ြခ 

ကုန်ကျေငွ 
ကျပ်(သန်ဵ) 

မှတ်ချက် 

၁ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

(၇) ေကျဵလကအ်ိမသ်ာလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် ေကျဵရွောအမည် 
ခွငဴ်ြပု 
လုဳဵေရ 

မပီဵစီဵ 
လုဳဵေရ 

ကုန်ကျေငွ 
(ကျပ်သန်ဵ

) 

မှတ် 
ချက် 

၁ - - - -  

 စုစုေပါင်ဵ - - -  
  

  
 
 
 



 

(ြေ) အစိုဵရနှငဴ်ြပည်သူေဆာင်ရွေက်သည်ဴေဒသဖွဳ့ မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် လုပ်ငန်ဵအမည် 
အရွေယ်  
အစာဵ/ 
အရှည် 

ကုန်ကျေငွ 
မပီဵစီဵရက် 

အစိုဵရ ြပည်သူ ေပါင်ဵ 

၁ ၃"Øပုိကလဲ်လှယ်ြြေင်ဵ၊

ေလဵအိမစ်ုရွော  
၂၀၀၀' ၆.၅၇ ၃.၀၃ ၉.၆ ၉-၄-၂၀၁၉ 

၂ ၃"Øပိက်ုလဲလှယ်ြြေင်ဵ
သရက်ပင်ရွော 

၃၆၅၀' ၈.၅၇၆ ၁ ၉.၅၇၆ ၉-၄-၂၀၁၉ 

၃ ေြမသာဵကန်အနက် 
နှိုက်ြြေင်ဵ 

၁၈၀'× 

၁၈၀'×၂၅' 
၅ ၀.၇ ၆ ၉-၄-၂၀၁၉ 

မမို့နယ် ချုပ်  ၂၀.၁၅ ၄.၇၃ ၂၄.၈၇၆  

မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ (Town Plan )နှစ(်၃၀)အတွက် ေြမအသုဳဵ ချမှုဆိုင်ရာလျာ  
ထာဵချက် 

၄၉။ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ(Town Plan)နှစ်(၃၀)အတွက်ေြမအသုဳဵ ြေျမှုဆိုင်ရာ 
လျာထာဵြေျက်မာှ ေအာက်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် ေကျဵရွောအုပစ်ု လျာထာဵ (ဧက) 
စုစုေပါင်ဵ 

(ဧက) 

၁ ပန်ကန်ဵ ၆၇၅ ၆၇၅ 

၂ ချကိယ် ၄၅၀ ၄၅၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၁၂၅ ၁၁၂၅ 

 
 
 
 



 

အခန်ဵ(၁၀) 
အေထွေထွ 

၅၀။ အြခာဵတင်ြပလိုေသာအချက်မျာဵ 

 သီဵြြောဵတင်ြပရန် မရှိပါ။ 
 
နိဂုဳဵ 
၅၁။ လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်၏ ေဒသဆိုင်ရာအြေျက်အလကမ်ျာဵကုိဌာနဆိုင်  
ရာမျာဵမှ ေပဵပို္ဓေသာ  အြေျက်အလကမ်ျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာ အြေျက်အလက ်
စာေစာင်မျာဵ၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵအေပ္ဒတွင် အေြြေြေဳလျက်အကျဉ်ဵြေျုဳဵ ြပုစုထာဵ 
ြြေင်ဵြဖစ်ပါသည။် ေဒသဆိုင်ရာ  အြေျက်အလကမ်ျာဵအာဵ မှတ်တမ်ဵတင်  
စုစည်ဵတင်ြပြြေင်ဵအာဵြဖငဴ် လွိုင်ေကာ်မမို့နယ်တစ်ြေုလုဳဵ၏  အြေျက်အလက ်
နှငဴ်ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵ တက်မှု အေြြေအေနမျာဵကုိ ေလဴလာသိရှိနိုင်မပီဵမိမိတို္ဓ၏လုပ်ငန် ဵ
မျာဵကုိ အေထာက်အကူြပုမည် ြဖစ်ပါေကကာင်ဵတင်ြပအပ်ပါသည။် 

 
 

           အုပြ်ေျုပေ်ရဵမှူဵ 
              မမို့နယ်အေထွေထွအုပြ်ေျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာန 

           လွိုင်ေကာ်မမို့နယ် 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၀ ပ ြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါ ရီလ    ရက် 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


