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မာတိကာ 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက်ာှ 
မှ ထိ 

 ေြမပုံ   
 အခန်း(၁)၊ နိဒါန်းှင့်ေဒသသမုိင်း   
၁။ နိဒါန်း ၁ - 
၂။ ေဒသသမုိင်းအကျဉ်း ၁ ၂ 
 အခန်း(၂)၊ ပထဝီဝင်အေနအထား   
၃။ တည်ေနရာှင့်အကျယ်အဝန်း ၂ ၃ 
၄။ နယ်နိမိတ် ၃ - 
၅။ ေြမမျက်ာှသွင်ြပင် ၃ - 
၆။ ေရဆင်း ၃ - 
၇။ ပင်လယ်ေရမျက်ာှြပင်အထက်အြမင့် ၃ - 
 အခန်း(၃) 

ရာသီဉတုှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
  

၈။ ရာသီဉတု ၄ - 
၉။ သဘာဝေပါက်ပင် ၄ - 
၁၀။ ေတာိုင်းတိရစာန်များ ၄ - 
၁၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ရှိအေြခအေန ၄ - 
၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ၄ - 
၁၃။ သဘာဝေဘးအရာယ်ကျေရာက်မ ၅ - 
 အခန်း(၄) 

လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 
  

၁၄။ ေနထိုင်သည့် တုိင်းရင်းသားလူမျိးစုများ ၅ - 
၁၅။ အိမ်ေြခအိမ်ေထာင်စုှင့်လူဦးေရ 

(က)အိမ်ေြခ/အိမ်ေထာင်စု 
(ခ)လူဦးေရ 

၆ - 

၁၆။ လူဦးေရတုိးန်းှင့် ကျား/မ အချိး 
(က)လူဦးေရတိုးန်းှင့် ကျား/မ အချိး 
(ခ)ေမွးဖာွး၊ ေသဆံုး၊ ေြပာင်းဝင်/ေြပာင်းထွက် လူဦးေရ 

၆ - 

၁၇။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ၇ - 
၁၈။ ိုင်ငံြခားသားများေနထိုင်မ ၇ - 
 အခန်း(၅) 

အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 
  

၁၉။ အုပ်ချပ်ေရးနယ်ေြမဖွဲစည်းမ ၇ - 
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စဉ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ာှ 
မှ ထိ 

၂၀။ ေရ8းေကာက်ပဲွဆိုင်ရာကိစရပ်များ 
(က)မိနယ်ေရ@းေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခွဲ/အဖဲွဝင်များ 
(ခ)ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရှိသူဦးေရ 
(ဂ)ိုင်ငံေရးပါတီများ 
(ဃ)ေရ@းချယ်ခံရေသာလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ 

၈ ၉ 

 အခန်း(၆)၊ စီးပွားေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ   
၂၁။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ Eခံငုံသံုးသပ်ချက် ၉ - 
၂၂။ ေြမအသံုးချမ ၁၀ - 
၂၃။ ဆည်ေြမာင်းတာတမံများှင့်ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 

(က) ကိုယ့်အားကုိယ်ကုိးဆည်များ 
(ခ)ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများ 
(ဂ)တာတမံများ/ေရထိန်းတံခါးများ 

၁၁ - 

၂၄။ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း 
(က)အဓိကသီးှံ(၁၀)မျိး စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ 
(ခ)ှစ်ရှည်သီးှံစိုက်ပျိးမ အေြခအေန 
(ဂ)အြခားေဈးကွက်ဝင်သီးှံများ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ 
(ဃ)လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာသုံးစွဲမအေြခအေန 
(င)လယ်ယာသုံး ထယ်၊ ထွန် ှင့် ကဲ၊ ာွးေကာင်ေရ 
(စ)ေဒသတွင်း ဆန်ဖူလုံမရာခိုင်န်း 
(ဆ)ေဒသတွင်း ဆီဖူလုံမရာခိုင်န်း 

၁၂ ၁၄ 

၂၅။ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 
(က)ေမွးြမေရးဇုန်များ 
(ခ)မိနယ်ေမွးြမေရး(ေကာင်ေရ) 
(ဂ)မိနယ်အသားတင်ထုတ်လုပ်မ(ပိဿာ) 
(ဃ)မိနယ်ကက်/ဘဲ/ငံုး ဉ ထုတ်လုပ်မ (လုံး) 
(င)ိုထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မ 
(စ)မိနယ် ငါး/ပုစွန် ေမွးြမမအေြခအေန 
(ဆ)ေရချိ၊ ေရငန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှ အသားထုတ်လုပ်မ 

၁၄ ၁၅ 

၂၆။ စက်မလက်မလုပ်ငန်း 
(က)စက်မဇုန်များ 
(ခ)မိနယ်ရှိစက်ုံများ 
(ဂ)မိနယ်ရှိအလုပ်ုံများ 
(ဃ)အိမ်တွင်း စက်မလက်မလုပ်ငန်းများ 

၁၅ - 
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စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက်ာှ 
မှ ထိ 

၂၇။ သစ်ေတာလုပ်ငန်းေဆာင်ရ8က်မအေြခအေန 
(က)သစ်တာများ 
(ခ)စီးပွားြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်း 
(ဂ)သစ်ထုတ်လုပ်မ 
(ဃ)သစ်ေတာထွက်ပစည်းများ 

၁၅ ၁၆ 

၂၈။ တွင်းထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 
(က)ဓာတ်သတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 
(ခ)ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 

၁၆ - 

၂၉။ စွမ်းအင်ှင့်လပ်စစ်က 
(က)ဓာတ်ဆီ/ဒီဇယ် အေရာင်းဆုိင်များ 
(ခ)သဘာဝဓါတ်ေငွ အေရာင်းဆိုင်များ 

၁၆ ၁၇ 

၃၀။ ပုိေဆာင်ေရးှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း 
(က)ေလေကာင်းလမ်း 
(ခ)ေရေကာင်းလမ်း 
(ဂ)ရထားလမ်းှင့်ဘူတာုံများ 
(ဃ)ကားဂိတ်များ 

၁၇ ၁၈ 

၃၁။ လမ်းဦးစီးဌာနမှ လုပ်ငန်းများ 
(က)ကားလမ်းများ 
(ခ)မိနယ်ချင်းဆက်လမ်းများ 
(ဂ)တံတားများ 
(ဃ)လမ်း၊ တံတားသုံးစက်ကိရိယာများ 
(င)လမ်း၊ တံတား အသံုးြပခေကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်း 

၁၈ ၁၉ 

၃၂။ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသာွးလုပ်ငန်း 
(က)ဟိုတယ်၊ မုိတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း 
(ခ)ကမ်းေြခ/အပန်းေြဖေနရာ 

၁၉ - 

၃၃။ သမဝါယမအသင်းများ ၂၀ - 
၃၄။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အဉီများ 

(က)ကုမဏီ၊ ကုန်စည်ဒိုင်၊ ပဲွုံ၊ ေဈးှင့်ကုန်တိုက်များ 
(ခ)ဘဏ်များ 
(ဂ)စတိုးဆိုင်ှင့်အေရာင်းဆိုင်များ 

၂၀ ၂၂ 

၃၅။ စည်ပင်သာယာေရးလုပ်ငန်းများ 
(က)ေဈးလုပ်ငန်း 
(ခ)ေသာက်သုံးေရရရှိေရးလုပ်ငန်း 
(ဂ)သနS်ရှင်းေရးလုပ်ငန်း 

၂၂ ၂၃ 
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စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက်ာှ 
မှ ထိ 

 (ဃ)လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်း ၂၃ - 
၃၆။ ပံုှိပ်လုပ်ငန်းှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

(က)ပံုှိပ်လုပ်ငန်းှင့်ေတးသံသွင်း၊ ဗွီဒီယို 
(ခ)မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

၂၄ - 

၃၇။ ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့်ဝန်ေဆာင်မတန်ဖုိး ၂၄ - 
၃၈။ လူတစ်ဦးချင်းဝင်ေငွ ၂၅ - 
၃၉။ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ငန်းအလိုက်အလုပ်လုပ်သူဦးေရ ၂၅ - 
၄၀။ အလုပ်လုပ်ိုင်သူဦးေရှင့် အလုပ်လက်မ့ဲဦးေရ ၂၅ - 
 အခန်း(၇) 

လူမေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 
  

၄၁။ ပညာေရးက 
(က)အဆင့်ြမင့်ပညာ 
(ခ)အေြခခံပညာ 
(ဂ)မူလတန်းကိေကျာင်း 
(ဃ)ဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရးေကျာင်း 
(င)ေကျာင်းေနအရ@ယ်ကေလးများ ေကျာင်းအပ်ှံမ 
(စ)တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင်ြမင်မ 
(ဆ)စာတတ်ေြမာက်မရာခိုင်န်း 
(ဇ)သင်ကားမ/သင်ယူမ အေထာက်အကူြပစာသင်ခန်းများ ဖွင့်လှစ်ိုင်မ 
(ဈ)စာကည့်တိုက်များ ဖွင့်လှစ်ိုင်မ 

၂၅ ၂၉ 

၄၂။ ကျန်းမာေရးက 
(က)ေဆးံုများ 
(ခ)ေဆးေပးခန်းများ 
(ဂ)ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန/ဌာနခွဲများ 
(ဃ)ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မ 
(င)ေဒသတွင်း အများဆုံးြဖစ်တတ်ေသာ ေရာဂါများ 
(စ)HIV/AIDS ေရာဂါြဖစ်ပွား/ေသဆုံးဦးေရ 
(ဆ)ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အန်းကိန်းများ 

၂၉ ၃၁ 

၄၃။ လူမေရးအသင်းအဖဲွများ 
(က)INGO 
(ခ)NGO(ဦးေရ) 
(ဂ)အသင်းအဖဲွများ 

၃၁ ၃၂ 

 
      -၅- 
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စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက်ာှ 
မှ ထိ 

၄၄။ အားကစားှင့်ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းများ ၃၂ - 
 အခန်း(၈) 

ဘာသာေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 
  

၄၅။ ဗုဒဘာသာဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦများှင့် သာသနာဝင်ပုဂိလ်များ 
(က)သာသနိက အေဆာက်အဦများ 
(ခ)ရဟန်းသံဃာှင့် သီလရှင်များ 
(ဂ)ထင်ရာှးသည့် ဘုရား ေစတီ၊ ပုထိုးများ 
(ဃ)ထင်ရာှးသည့် ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ 

၃၂ ၃၃ 

၄၆။ အြခားဘာသာေရးအေဆာက်အဦများ ၃၃ - 
၄၇။ သမုိင်းဝင်ထင်ရာှးေသာ အေဆာက်အဦှင့်ေနရာများ ၃၃ - 
 အခန်း(၉) 

ေဒသဖံွဖိးေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 
  

၄၈။ ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ8က်ိုင်မအေြခအေန 
(က)ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရ@က်သည့်လုပ်ငန်း 
       များ 
(ခ)အစိုးရှင့်ြပည်သူေဆာင်ရ@က်သည့် ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

၃၄ ၃၈ 

၄၉။ မိြပစီမံကိန်း(Town Plan )ှစ်(၃၀)အတွက်ေြမအသုံးချမဆိုင်ရာလျာထားမ ၃၈ - 
 အခန်း(၁၀) 

အေထွေထွ 
  

၅၀။ အြခားတင်ြပလုိေသာအချက်များ ၃၈ - 
၅၁။ နိဂုံး ၃၉ - 
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ဆီဆုိင်မိနယ်ေဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 
                                 အခန်း(၁) 
                          နိဒါန်းှင့်ေဒသသမိုင်း 

နိဒါန်း  

၁။ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာန ေအာက်ရိှဌာန 

တစ်ခုြဖစ်ပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ်ရ@ာေအးချမ်းသာယာေရး၊ ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၏ မူဝါဒများအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေရး၊ ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချပ်ေရးစနစ်ေဖာ်ေဆာင်ေရးှင့် ြပည်သူဗဟုိြပေဒသ ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရ@က်ေရးဟူေသာ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရ@က်လျက်ရှိပါသည်။ 

အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကသည့် အဆင့်ဆင့်ေသာ အရာထမ်း၊ အမထမ်း 

များသည် ံုးချပ်အဆင့်မှ ေအာက်ေြခ ရပ်ကွက်/ေကျးရ@ာအုပ်စု အဆင့်အထိ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီး 

ဌာနံုး အသီးသီးတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်ကရပီး ိုင်ငံေတာ်အုပ်ချပ်ေရး ယရားေချာေမွစွာ လည်ပတ်ေရး 

တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရ@က်ြခင်း၊ ဝန်ကီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ၊ အြခား ဝန်ကီးဌာနမှ ေပးအပ်ေသာ တာဝန် 

များှင့် ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရ အဖဲွများမှ ေပးအပ်ေသာလုပ်ငန်း တာဝန်များကုိ ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင် 

ေနကရသည်ြဖစ်ရာ ေဒသဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ြပစုထားရိှြခင်းသည် များစွာ အေရးပါလာပါသည်။ 

ေဒသဆုိင်ရာ အချက်အလက်များြပစုြခင်းြဖင့် မိမိတုိ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ@က်ရာတွင် အေထာက်အကူြပ 

သက့ဲသို အကီးအကဲများ နယ်ေြမသို ကွင်းဆင်း ရာတွင် နယ်ေြမ၏ အချက်အလက်များကုိ လွယ်ကူစွာ သိရှိ 

ုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည်    ဆီဆုိင်မိနယ်၏  ေဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်များ ( ၂၀၁၉ခုှစ်၊ 

စက်တင်ဘာ လကုန်ထိ အေြခအေန)ကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာန အသီးသီးမှ ေပးပုိေသာကိန်းဂဏန်း များှင့်အညီ   

ြပစု တင်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 

ေဒသသမိုင်းအကျဉ်း 

၂။ ဆီဆုိင်မိနယ်သည် ေရှးြမန်မာမင်းလက်ထက်ကပင် သုဝဏဘံုမိ ေခသွင်ခ့ဲေသာ သထံုမိမှ 

ေြပာင်းေရnလာကေသာ ပအိုဝ်းလူမျိးများသည် အုပ်စု(၉)အုပ်စုခဲွ၍ ရှမ်းကုန်းေြမြမင့်သုိ တက်လာကရာ 

တစ်အုပ်စုသည် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းသို ေရာက်ရှိလာကာ အိုးအိမ်ထူေထာင် ေနထိုင်ကရာမှ ဆီဆုိင် 

မိနယ် ယခုထမ့်ဆုိင်းရ@ာေနရာတွင် စတင်ပီး ခွန်စံဦးဆုိသူ ပအုိဝ်းအမျိးသားအား ရပ်ရ@ာ အကီးအကဲ 

ခန်Sအပ်ကာ အေြခချေနထိုင်ခ့ဲ ကသည်။ 

 ဦးခွန်စံဦး၏ညီ ခွန်ြမေအာင်သည် အစ်ကုိြဖစ်သူှင့် မသင့်ြမတ် ရာမှ ယခုလွယ်ပွတ်ရ@ာသုိ ခဲွထွက် 

လာပီး ေြပာင်းေရnေနထိုင်ခ့ဲေကာင်း သကရာဇ် ၁၀၅၈ ခုှစ်တွင် ခွန်ြမေအာင်၏သား ခွန်ေမာင်ိုင်သည် ယခု 

ေကာင်းဝိန်းရ@ာတည်ေနရာ၌ ေရnေြပာင်းေနထိုင်ခ့ဲေကာင်း၊ ခွန်ေမာင်ုိင်၏ သား ခွန်ေမာင်တာ လက်ထက် 

တွင် ယခုဆီဆုိင်မိတည်ေနရာသို ခဲွထွက် လာပီး သထုံေပးအမည်ြဖင့် ရ@ာတည်၍ ေနထုိင်ခ့ဲေကာင်း သိရိှ 

ရပါသည်။ ခွန်ေမာင်တာ၏သား ခွန်ပတ်လက်ထက်တွင် သထုံေပးအမည်မှ ဆီဆုိင် တန် အမည်ခံ၍ ေကာဇာ 

သကရာဇ် ၁၁၀၃ ခုှစ်မှ ၁၁၄၃ ခုှစ်အထိ အုပ်ချပ်ခ့ဲပီး ၁၁၄၃ ခုှစ်မှစ၍ ေစာ်ဘွားကီးခွန်ေလာက 

ဆက်လက် အုပ်ချပ်ခ့ဲပီးေနာက် နယ်ေြမအုပ်ချပ်ေရးှင့် အမျိးသာသနာ ထွန်းကား ေရးကို ေဆာင်ရ@က် 

ခ့ဲေကာင်း ေလ့လာသိရှိရပါသည်။ 
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 ယင်းကာလအချိတွင် ြမန်မာုိင်ငံ၌ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်များ အုပ်စိုးစဉ်ကာလြဖစ်ရာ ကုန်းေဘာင် 

မင်းဆက် မင်းတုန်းမင်းတရားကီး လက်ထက်၌ သထုံေပးဆီဆုိင်တွင် ခွန်အိုးဆုိသူအား ေငွခွန်မှးကီးအြဖစ် 

ရာထူးခနS်အပ် အုပ်ချပ်ေစခ့ဲေကာင်း သကရာဇ် ၁၂၃၁ ခုှစ် ဝါေခါင် လြပည့်ေကျာ်(၉)ရက်ေနSမှစ၍ ၁၂၆၈ 

ခုှစ်ထိ ှစ်(၃၀)ေကျာ် အုပ်ချပ်ခ့ဲ သည်ဟု သိရှိရသည်။ ထိုစဉ်က အုပ်ချပ်သူေငွခွန်မှးများကုိ ေစာ်ဘွား 

စဝ်ဖာလံုဟု ေခေဝလာခ့ဲရာမှ စဝ်ခွန်အိုးကွယ်လွန်ေသာ် ယင်း၏ ဒုတိယ ေြမာက်သား စဝ်ခွန်စိမ်းက 

သကရာဇ် ၁၂၆၉ မှ ၁၂၈၆ ထိ (၁၇)ှစ်ကာ ဆက်လက်အုပ်ချပ်ခ့ဲသည်။ စဝ်ခွန်စိမ်းသည် ခရာဇ်သကရာဇ် 

၁၉၁၄ မှ ၁၉၁၈ ထိ စစ်တပ်တွင် အမထမ်းေဆာင်ခ့ဲရာ အစုိးရမှ တီတီအမ်ဘဲွကုိ  ေပးအပ်ခ့ဲြခင်းခံရေကာင်း 

ေလ့လာသိရိှခ့ဲရသည်။                                                                                                                                     

 ၁၉၂၄ ခုှစ်တွင် စဝ်ခွန်စိမ်းကွန်လွန်ေသာ် စဝ်ခွန်စိမ်း၏သား စဝ်ခွန်ကည်က ဖခင်၏ အရိပ်အရာကို 

၁၉၂၅ မှ ၁၉၃၈ ထိ ဆက်လက် အုပ်ချပ်ခ့ဲသည်။ ဆီဆုိင်မိနယ်ဟု မေပေပါက်မီှ အချန်ိက ဘန်းယဉ်၊ 

ေနာင်မွန်၊ ဆီဆုိင်ဟူ၍ (၃)နယ်ခဲွပီး ေငွခွန်မှးအဆင့်အတန်းထားရှိကာ အုပ်ချပ်ခ့ဲသည်။ သကရာဇ် 

၁၉၄၃ခုှစ်တွင် အဂလိပ်အစိုးရအုပ်ချပ်ေနစဉ် ယခုဆီဆိုင်တည်ရိှသည့် ေစတီတည်ေဆာက်ပီးေနာက် 

တြဖည်းြဖည်း စည်းကားလာပီး မိအြဖစ် တည်ရှိလာခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ 

 ယင်းမတုိင်မှီ ကာလ၌ ေညာင်ေရnေစာ်ဘာွး လက်ထက်တွင် ေညာင်ေရnေစာ်ဘွား လက်ေအာက်ခံ 

မိစားအုပ်ချပ်သည့် နယ်ေြမအဆင့် သာရှိသည်။  ၁၉၅၉ ခုှစ် ဧပီလ(  ၂၉  ) ရက်ေနSတွင်   ရှမ်းြပည်နယ်ရိှ 

ေစာ်ဘွားများ အာဏာစွန်Sပီးေနာက် ဆီဆုိင်မိနယ်တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ် ပီး တုိက်နယ်(၁၃)ခုထား၍ 

အုပ်ချပ်ေရးနယ်ေြမအြဖစ် သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ 

 ဆီဆုိင်မိနယ်အား    ြပည်ထဲေရးှင့်  သာသနာေရး၀န်ကီးဌာန၏ ( ၇-၇-၁၉၇၂ )ရက်စဲွပါ အမိနS် 

ေကာ်ြငာစာအရ ရပ်ကွက်(၆)ရပ်ကွက်ကုိ စုစည်း၍ ဆီဆုိင်မိအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ေကျးရ@ာအုပ်စု(၁၃) 

အုပ်စုအား ေကျးရ@ာအုပ်စုအြဖစ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ဖွဲစည်းခ့ဲသည်။ 

အခန်း( ၂ ) 

ပထဝီဝင် အေနအထား 

တည်ေနရာှင့်အကျယ်အဝန်း 

၃။ ဆီဆုိင်မိနယ်သည်   ေြမာက်လတီတွဒ်၂၀ ဒီဂရီ ၀၇ မိနစ် ၀၀ စကန်Sှင့်  ၂၀ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ်၊ ၀၀ စကန်S 

အကား အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် ၉၇ ဒီဂရီ ၁၃ မိနစ် ၀၀ စကနS်ှင့် ၉၇ ဒီဂရီ ၁၄ မိနစ်၊ ၀၀ စကန်S အကားတွင် 

တည်ရိှပါသည်။ အေရှမှအေနာက်သုိ(၂၁)မိုင်ှင့် ေတာင်မှေြမာက်သုိ(၄၆)မိုင် ရှည်လျားပါသည်။ ဆီဆိုင် 

မိနယ် ှင့်မိတို၏ ဧရိယာစတုရန်းမိုင် မာှေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မိနယ်/မိ 
မိဧရိယာ 

စတုရန်းမိုင် 

ေကျးရ8ာအုပ်စု 

ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 

မိနယ်ဧရိယာ 

စတုရန်းမုိင် 

 ဆီဆိုင်မိနယ်    

၁ ဟုိခဲရပ်ကွက် ၀.၀၅ - ၀.၀၅ 

၂ မဂလာရပ်ကွက် ၀.၀၃ - ၀.၀၃ 

၃ သီရိရပ်ကွက် ၀.၀၃ - ၀.၀၃ 

၄ ေအာင်သေြပရပ်ကွက် ၀.၀၂ - ၀.၀၂ 
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စဉ် မိနယ်/မိ 
မိဧရိယာ 

စတုရန်းမိုင် 

ေကျးရ8ာအုပ်စု 

ဧရိယာစတုရန်းမိုင် 

မိနယ်ဧရိယာ 

စတုရန်းမုိင် 

၅ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် ၀.၀၄ - ၀.၀၄ 

၆ ြမကန်သာရပ်ကွက် ၀.၀၈ - ၀.၀၈ 

၇ ေနာင်ေကျာေကျးရ@ာအုပ်စု - ၁၅၀.၈၁ ၁၅၀.၈၁ 

၈ တဘက်ေကျးရ@ာအုပ်စု - ၈၆.၆၉ ၈၆.၆၉ 

၉ ကုန်းဆွတ်ေကျးရ@ာအုပ်စု - ၃၈.၆၃ ၃၈.၆၃ 

၁၀ ပင်စံုေကျးရ@ာအုပ်စု - ၄၅.၃၈ ၄၅.၃၈ 

၁၁ ေတာင်ေရှေကျးရ@ာအုပ်စု - ၇၉.၉၇ ၇၉.၉၇ 

၁၂ လွယ်ပွတ်ေကျးရ@ာအုပ်စု - ၁၁၀.၀၉ ၁၁၀.၀၉ 

၁၃ ပါေလာပါကယ်အုပ်စု - ၁၀၇.၅၂ ၁၀၇.၅၂ 

၁၄ နားသံေကျးရ@ာအုပ်စု - ၂၄.၂၇ ၂၄.၂၇ 

၁၅ နားခုိက်ေကျးရ@ာအုပ်စု - ၇၀.၈၁ ၇၀.၈၁ 

၁၆ ဘနS်ဗီွးေကျးရ@ာအုပ်စု - ၃၀.၅၈ ၃၀.၅၈ 

၁၇ ဘန်းယဉ်ေကျးရ@ာအုပ်စု - ၂၇.၅၉ ၂၇.၅၉ 

၁၈ ေနာင်မွန်ေကျးရ@ာအုပ်စု - ၁၁.၃၃ ၁၁.၃၃ 

၁၉ ပံုးအင်းေကျးရ@ာအုပ်စု - ၇.၀၈ ၇.၀၈ 

မိနယ်ချပ် ၀.၂၅ ၇၉၀.၇၅ ၇၉၁ 

နယ်နိမိတ် 

၄။   ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ေြမာက်ဘက်တွင် ဟုိပံုးမိနယ်၊ အေရှဘက် တွင် ေမာက်မယ်မိနယ်၊ 

ေတာင်ဘက်တွင်  ကယားြပည်နယ်၊ လိွင်ေကာ် မိနယ်ှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ အေနာက်ဘက်တွင် 

ဖယ်ခံုမိနယ်၊ ေညာင်ေရn မိနယ် ၊ ေတာင်ကီးမိနယ် တိုှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ် လျက်ရှိပါသည်။ 

 

ေြမမျက်ှာသွင် ြပင် 

၅။  ဆီဆုိင်မိနယ်၏ အေရှ၊ အေနာက်၊ ေတာင်၊ ေြမာက် ေတာင်တန်း များဝန်းရံလက် 

ရှိပါသည်။ေြမြပင်အေြခအေနမှာ ေတာင်ကုန်း ေတာင်တန်း များြဖစ်ပီး ေြမြပန်Sနည်းပါးသည်။ 

ေရဆင်း  

၆။ ဆီဆုိင်မိနယ်တွင်နမ့်တဘက်ေချာင်းသာရိှပီး ဟုိပံုးမိနယ်မှ ဆီဆုိင် မိနယ်ကုိြဖတ်၍ ဖယ်ခံု 

မိနယ်အတွင်းရိှ မုိးဗဲဆည်သုိ စီးဝင်ပါသည်။ 

 

ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက်အြမင့် 

၇။ ဆီဆိ ုင် မ ိ နယ်သည် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင် အထက်အြမင့် (၃၂၀၁)ေပ အထက်တွင် တည်ရိှ ပါ 
သည်။  
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     အခန်း(၃) 

                                         ရာသီဥတုှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ရာသီဥတု 

၈။ ဆီဆုိင်မိနယ်သည် ပူအိုက်စွတ်စုိေသာရာသီဥတုရှိပီး၊ အြမင့်ဆံုး အပူချန်ိ(၃၄)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ှင့် 
အနိမ့်ဆံုးအပူချန်ိ(၁၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်အလုိက်ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ မုိးေရချနိ်ှင့် အပူချန်ိမှာ 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် ခုှစ် 

မုိးေရချနိ် အပူချနိ် 

မုိးရ8ာရက် 
စုစုေပါင်း  
မိုးေရချန်ိ 
(လက်မ) 

ေွရာသီ     
(  C ) 

ေဆာင်းရာသီ  
(  C ) 

အြမင့်ဆံုး အနိမ့်ဆံုး 
၁ ၂၀၁၅ ၇၉ ၅၆.၃၂ ၃၂ ၁၅ 
၂ ၂၀၁၆ ၇၉ ၆၀.၇၈ ၃၂ ၁၅ 
၃ ၂၀၁၇ ၁၁၈ ၇၂.၃၄ ၃၂ ၁၅ 
၄ ၂၀၁၈ ၉၆ ၆၁.၀၆ ၃၃ ၁၇ 
၅ ၂၀၁၉ ၃၃ ၁၅.၃၂ ၃၄ ၁၈ 

 

သဘာဝေပါက်ပင်များ 

၉။ ဆီဆုိင်မိနယ်အတွင်း ေပါက်ေရာက်သည့် သဘာဝေပါက်ပင်များ မာှ အင်၊ သစ်ယာ၊ အင်ကင်း၊ 

သေြပ၊ ေထာက်wက့ံ၊ ကန်း၊ သစ်ယား၊ ေဂ၊ ပျဉ်းကတိုး၊ စကားဝါ ၊ သဒီ အပင်များြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေတာုိင်းတိရစာန်များ 

၁၀။ ဆီဆုိင်မိနယ်အတွင်းရိှ ေတာိုင်းတိရိစာန်များမာှ ဂျ၊ီ ယုန်၊ ေတာကက် တိုြဖစ်ပါသည်။ 

 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ရှ ိအေြခအေန 

၁၁။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ လက်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနမှာ သစ်ေတာဖုံးလွမ်းမ(၂၈.၀၈%)ရှိပီး 
ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာ   ဖံုးလမ်းမမှာ( ၂၃.၄၆ %)ရှိပါသည်။ 
 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ  

၁၂။ ဆီဆုိင်မိနယ်သည်   သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်  ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်း များအတွက်   ကိးဝုိင်းေတာ  

(    ၈၁၆၃၁.၆၅  )ဧက၊       ကိးြပင်ေတာ( ၅၉၀၈၄.၁၅ )ဧက ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိပါသည်။  
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သဘာဝေဘးအရာယ်ကျေရာက်မ 

၁၃။ ဆီဆုိင်မိနယ်သည် ေတာင်ေပေဒသအတွင်းတွင် တည်ရှိသြဖင့် မုန်တိုင်းေဘးအရာယ် ကျေရာက် 
ေလ့ရိှပါသည်။ ဆီဆုိင်မိနယ်အတွင်း သဘာဝေဘးအရာယ် ကျေရာက်မမာှ မုန်တုိင်းေဘး( ၃ )ကိမ် 
ရင်ဆုိင် wကံေတွ ခ့ဲရပီး ပျက်စီးဆံုးရံှးမမှာ ေအာက်ပါ အတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် အမျိးအစား 
ြဖစ်ပါွး 
ကိမ် 

ေသ/ေပျာက် 
ဦးေရ 

အေဆာက်အဦး 
ပျက်စီးမ 

ဆံုးရှံးမတန်ဖုိး 
(ကျပ်သန်း) 

၁ မုန်တိုင်းေဘး       ၄ - ၃၈ ၂.၉၇၉ 

ေပါင်း ၄ - ၃၈ ၂.၉၇၉ 

 
      အခန်း(၄) 

       လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 
 

ေနထိုင်သည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ  
 
၁၄။ ဆီဆုိင်မိနယ်တွင် ေနထိုင်ကေသာ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများမာှ  ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ် လူမျိး 
ေနထိုင်သည့် 

လူဦးေရ 
မိနယ်လူဦးေရ မိနယ်လူဦးေရ၏  ရာခိုင်န်း 

၁ ကချင် ၁၀၄ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၀၇ 
၂ ကယား ၂၄၁ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၁၆ 
၃ ကရင် ၂၃၃ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၁၆ 
၄ ချင်း ၁၁၄ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၀၈ 
၅ မွန် ၃၃ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၀၂ 
၆ ဗမာ ၁၀၆၁၀ ၁၄၆၅၈၃ ၇.၂၃ 
၇ ရခိုင် ၉၅ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၀၆ 
၈ ရှမ်း ၂၅၃၈၂ ၁၄၆၅၈၃ ၁၇.၃၁ 
၉ ပအုိဝ်း ၁၀၂၂၇၃ ၁၄၆၅၈၃ ၆၉.၇၈ 

၁၀  ဓု ၃၁၈ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၂၂ 
၁၁ ကယန်း ၁၇၈၄ ၁၄၆၅၈၃ ၁.၂၂ 
၁၂ အင်းသား ၇၅၂ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၅၁ 
၁၃ လီဆူး ၁၃၀၃ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၉၀ 
၁၄ လီေရာှ ၃ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၀၀၂ 
၁၅ အြခား ၄ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၀၀၂ 

 မိနယ်ချပ် ၁၄၃၂၄၉ ၁၄၆၅၈၃ ၉၇.၇၂ 
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အိမ်ေြခ၊ အိမ်ေထာင်စု၊ လူဦးေရ 

၁၅။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ကုန်အထိေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

 (က) အိမ်ေြခ/အိမ်ေထာင်စု 

စဉ် အေကာင်းအရာ အိမ်ေြခ အိမ်ေထာင်စု ရပ်ကွက် ေကျးရ8ာအုပ်စု ေကျးရ8ာ 

၁ မိေန ၂၀၅၄ ၂၀၇၉ ၆ - - 

၂ ေကျးလက်ေန ၂၆၄၂၀ ၂၇၈၈၀ - ၁၃ ၃၂၂ 

 မိနယ်ချပ် ၂၈၄၇၄ ၂၉၉၅၉ ၆ ၁၃ ၃၂၂ 

 (ခ) လူဦးေရ 

စဉ် 
အေကာင်း 

အရာ 

အသက်(၁၈)ှစ်အထက် အသက်(၁၈)ှစ်ေအာက် လူဦးေရ 

ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း 

၁ မိေန ၃၂၂၀ ၃၃၇၉ ၆၅၉၉ ၂၁၃၈ ၂၁၄၁ ၄၂၇၉ ၅၃၅၈ ၅၅၂၀ ၁၀၈၇၈ 

၂ ေကျးလက်ေန ၃၇၆၀၃ ၃၇၇၇၇ ၇၅၃၈၀ ၂၉၈၆၃ ၃၀၄၆၂ ၆၀၃၂၅ ၆၇၄၆၆ ၆၈၂၃၉ ၁၃၅၇၀၅ 

 မိနယ်ချပ် ၄၀၈၂၃ ၄၁၁၅၆ ၈၁၉၇၉ ၃၂၀၀၁ ၃၂၆၀၃ ၆၄၆၀၄ ၇၂၈၂၄ ၇၃၇၅၉ ၁၄၆၅၈၃ 

 

လူဦးေရတိုးန်းှင့်ကျား/မအချိး 

၁၆။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ၂၀၁၉ ခုှစ် လူဦးေရတိုးန်း ကျား၊ မ အချိးမာှ ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 
 
(က) လူဦးေရတိုးန်းှင့်ကျား/မအချိး 
 

  

 

 

( ခ ) ေမွးဖာွး၊ ေသဆံုး၊ ေြပာင်းဝင်/ေြပာင်းထွက်လူဦးေရ 

 

 

 

 

 

စဉ် 
ယခင်ှစ် 
လူဦးေရ 

ယခုှစ် 
လူဦးေရ 

တိုးလာ 
ဦးေရ 

တိုးန်း 
ကျား/မအချိး 

ကျား မ အချိး 

၁ ၁၄၀၂၈၈ ၁၄၆၅၈၃ ၆၂၉၅ ၃.၉၇ ၇၂၈၂၄ ၇၃၇၅၉ ၉၈.၆၉ 

စဉ် 
မူလ 

လူဦးေရ 
ေမွးဖာွး 
ဦးေရ 

ေသဆုံး 
ဦးေရ 

ေြပာင်းဝင် 
ဦးေရ 

ေြပာင်းထွက် 
ဦးေရ 

လက်ရှိ 
လူဦးေရ 

၁ ၁၄၀၂၈၈ ၆၉၄၈ ၇၄၈ ၁၃၇ ၄၂ ၁၄၆၅၈၃ 
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ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ  

၁၇။ ဆီဆုိင်မိနယ်တွင် ေနထိုင်ကသူများ၏ ကုိးကွယ်သည့် ဘာသာအလိုက် လူဦးေရမာှ ေအာက်ပါ 
အတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 
 
 

 

 

 

 

ိုင်ငံြခားသားများေနထုိင်မ  

၁၈။ ဆီဆုိင်မိနယ်အတွင်း ုိင်ငံြခားသားများေနထိုင်သူ ဦးေရ မာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   အခန်း(၅) 
အုပ်ချပ်ေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

အုပ်ချပ်ေရးနယ်ေြမဖွဲစည်းမ 
 

၁၉။ ဆီဆိ ုင်မ ိ နယ်၏ အုပ်ချပ်ေရးနယ်ေြမ ဖွဲစည်းမမှာ ေအာက်ပါ အတုိင်း  ြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ် မိနယ် မိ ရပ်ကွက် ေကျးရ8ာအုပ်စု ေကျးရ8ာ 

၁ ၁ ၁ ၆ ၁၃ ၃၂၂ 

 

 

 

 

 

စဉ် မိနယ ်
ဗုဒ 

ဘာသာ 
ခရစ်ယာန် 

ဟိ 
ဘာသာ 

အစလာမ် 
ဘာသာ 

နတ် 
အ 

ြခား 
ေပါင်း 

၁ ဆီဆိုင် ၁၄၂၀၇၈ ၂၂၆၂ ၂၁၄ ၂၀၂၉ - - ၁၄၆၅၈၃ 

မိနယ်ချပ် ၁၄၂၀၇၈ ၂၂၆၂ ၂၁၄ ၂၀၂၉ - - ၁၄၆၅၈၃ 

   စဉ်  ုိင်ငံြခားသားလူမျိး 
ေနထိုင် 
ဦးေရ 

မိနယ်လူဦးေရ 
မိနယ်လူဦးေရ၏ 

ရာခုိင်န်း 
(က) တုတ် ၁၄၉၆ ၁၄၆၅၈၃ ၁.၀၂ 
( ခ) အိိယ ၃၉၁ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၂၇ 
(ဂ) ပါကစတန် ၃၄၆ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၂၅ 
(ဃ) ဘဂလားေဒ့ရှ် ၇၃၈ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၅၀ 
(င) နီေပါ ၂၀၇ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၁၄ 
(စ) အြခား ၁၅၆ ၁၄၆၅၈၃ ၀.၁၁ 

မိနယ်ချပ် ၃၃၃၄ ၁၄၆၅၈၃ ၂.၂၈ 
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ေရ8းေကာက်ပွဲဆုိင်ရာကိစရပ်များ 

၂၀။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ေရ@းေကာက်ပွဲဆုိင်ရာ ကိစရပ်များအား ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 

 (က) မိနယ်ေရ8းေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲခဲွအဖွဲဝင်စာရင်း 

စဉ် အမည် အလုပ်အကုိင် တာဝန် 

၁ ဦးေအာင်ေကျာ်ုိင် ေစျးေရာင်း ဥကဌ 

၂ ဦးတင်ေလး ဆံသ အဖွဲဝင် 

၃ ဦးေမာင်ေှာင်း ေစျးေရာင်း အဖွဲဝင် 

၄ ဦးေမာင်ေဌး ကျဘမ်း အဖွဲဝင် 

၅ ဦးိုင်ဝင်း ုံးအုပ်၊ေရေကာ်မတီ အဖွဲဝင် 

၆ ေဒေအးွဲ အငိမ်းစား အဖွဲဝင် 

၇ ဦးေစာေမာင်ေဗွ ေထွ/အုပ် အဖွဲဝင် 

၈ ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း လ၀က အဖွဲဝင် 

၉ ေဒါက်တာသန်းထွဋ်ဦး ကျန်းမာေရး အဖွဲဝင် 

၁၀ ဦးေအာင်ကိုမျိး ဉပေဒ အဖွဲဝင် 

၁၁ ေဒတင်တင်ေအး ပညာေရး အဖွဲဝင် 

၁၂ ေဒသိန်းသိန်းွယ် စာရင်းုံး အဖွဲဝင် 

၁၃ ဦးေကျာ်ကင် စုိက်ပျိးေရး အဖွဲဝင် 

၁၄ ဦးဗျားရယ် ြပန်ဆက် အဖွဲဝင် 

၁၅ ဦးထန်ေဒါင့်တွန် စည်ပင် အဖွဲဝင် 

၁၆ ေဒဇင်မာဖိး ေကာ်မရှင် အတွင်းေရးမှး 

 
(ခ) ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးေရ 
       ဆီဆိုင်မိနယ်၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ဆမဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဦးေရမာှ  ကျား (  ၄၀၈၂၃  )ဦး ၊      

 မ (  ၄၁၁၅၆  )ဦး ၊       စုစုေပါင်း  ( ၈၁၉၇၉ )ဦး  ရှိပါသည်။ 

 

(ဂ) ိုင်ငံေရးပါတီများ 

စဉ် ပါတီ ဥကဌ 
အတွင်း 

ေရးမှး 

အမ 

ေဆာင် 

ဦးေရ 

ပါတီဝင်  

ဦးေရ 

၁ ြပည်ခုိင်ဖိး ဦးတင်မိုးေအာင် ဦးေကျာ်ေဌး ၁၄ စိစစ်ဆဲ 
၂ ပအိုဝ်းအမျိးသား 

အဖွဲချပ် 
ဦးစန်းေဖ ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့် ၃၉ ၁၅၀၀ 

၃ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား 
များဒီမိုကရက်တစ် 

ဦးဆုပညာ ဦးစိုင်းေကာ်ခမ်း ၂၅ ၁၀၀ 
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စဉ် ပါတီ ဥကဌ 
အတွင်း 

ေရးမှး 

အမ 

ေဆာင် 

ဦးေရ 

ပါတီဝင် 

ဦးေရ 

၄ အမျိးသားဒီမို 
ကေရစီအဖွဲချပ် 

ဦးဝင်းကည် ဦးထင်ေကျာ် ၁၂ ၁၇၀၀ 

၅ တိုင်းရင်းသားစည်း
လုံးညီွတ်ေရး  

ဦးတင်စိန် ေဒနန်းေအာင် ၈ ၉၅ 

၆ လီဆူအမျိးသား 
ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး 

ဦးေအာင်ြမ ဦးစိုင်းသူရိန်ထွန်း ၁၉ ၅၀ 

၇ ြပည်ေထာင်စု 
ပအိုဝ်းအမျိးသား 
အဖွဲချပ် 

ဦးခွန်သီဟစုိး ဦးခွန်ေမာင်ဝင်း ၇ ၁၀၀ 

၈ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား 
များဒီမိုကေရစီ 
အဖွဲချပ် 

ဦးစုိင်းနာ ဦးစိုင်းေနာ်ခမ်း ၂၁ ၇၀၀ 

၉ ညီွတ်ေသာဒီမို 
ကရက်တစ်ပါတီ 

ဦးသက်တင်ထွန်း - - စိစစ်ဆဲ 

(ဃ) ေရ8းချယ်ခံရေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ 

စဉ် 
လတ်ေတာ်ကုိယ်စား 

လှယ်အမည် 
ပါတီ/ တသီးပုဂလ အမည် 

လွတ်ေတာ် 

အမည် 

၁ ဦးခွန်သန်းထူး ပအုိဝ်းအမျိးသားအဖွဲချပ် ြပည်သူSလတ်ေတာ် 

၂ ဦးခွန်သိန်းေဖ ပအုိဝ်းအမျိးသားအဖွဲချပ် အမျိးသားလတ်ေတာ် 

၃ ဦးခွန်ေမာင်ပယ် ပအုိဝ်းအမျိးသားအဖွဲချပ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် 

၄ ဦးခွန်လှသိန်း ပအုိဝ်းအမျိးသားအဖွဲချပ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ် 

အခန်း(၆) 

စီပာွးေရးဆုိင်ရာအချက်အလက် 
 

စီးပွားေရးဆုိင်ရာVခံငုံသံုးသပ်ချက် 

၂၁။ ဆီဆုိင်မိနယ်သည် ေတာင်ေပေဒသအတွင်းတွင် တည်ရှိပီး စီးပာွးေရးအရ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

မရှိေသာ မိနယ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ မိနယ်အတွင်းရှိ ေဒသခံြပည်သူလူထုသည် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကို 

အဓိကလုပ်ကုိင် ေဆာင်ရ@က်ကပါသည်။ ဆီဆုိင်မိနယ်သည် အြခား ေဒသများသုိ ကုန်းလမ်းြဖင့်သာ 

သွားလာုိင်ပီး လမ်းပန်းဆက်သွယ် ေရးေကာင်းမွန်ေသာ မိနယ်ြဖစ်ပါသည်။ မိနယ်၏ အဓိက ထွက်ကုန် 

များမာှ စပါး၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ ေြမပဲ၊ အဓိက တင်သွင်းရပါသည်။ 

 



                         18 
 

ေြမအသုံးချမ 
 
၂၂။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ေြမအမျိးအစားအလိုက် အသံုးချထားသည့် ဧကအား ေအာက်ပါအတုိင်း ေဖာ်ြပ 
အပ် ပါသည်- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ် ေြမအမျိးအစား ဧရိယာ(ဧက) 

၁ အသားတင်စိ ုက်ပျ ိးေြမဧရိယာေပါင်း ၇၉၃၃၁ 

 (က)  လယ်ေြမဧရိယာ ၂၅၉၄၃ 
 ( ခ)  ယာေြမ ၄၇၇၂၁ 
 ( ဂ) ကုိင်း/ကန်းေြမ - 
 ( ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ ၄၉၁၇ 
 ( င)  ေတာင်ယာ ၇၅၀ 
၂ လှပ်ထားေသာေြမဧရိယာေပါင်း ၄၇၃၈ 
 (က)  လယ်ေြမဧရိယာ ၃၇၇၀ 
 ( ခ)  ယာေြမ ၈၈၃ 
 ( ဂ) ကုိင်း/ကန်းေြမ - 
 ( ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ ၈၅ 
 ( င)  ဓနိ - 

၃ စားကျက်ေြမ - 
၄ စက်မလုပ်ငန်းသု ံးေြမ ၁၆၂ 
၅ မ ိ ေြမ ၁၆၁ 
၆ ရ@ာေြမ ၄၄၀၂ 
၇ အြခားေြမ ၁၁၉၇၃ 
၈ ကိးဝိုင်း/ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာ ဧရိယာ ၁၄၀၇၁၈ 
၉ ေတာိုင်း ၂၁၉၃၉၀ 

၁၀ ေြမိုင်း ၁၉၇၆ 
၁၁ စိုက်ပျိးြခင်းမြပိုင်ေသာဧရိယာ ၄၃၃၅၈ 

စ�စ��ပ	င�� ၅၀၆၂၀၉ 
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ဆည်ေြမာင်းတာတမံများှင့် ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 

၂၃။ ဆီဆုိင်မိနယ်ရိှ ဆည်ေြမာင်းတာတမံများှင့် ဆည်ေရ ေသာက် ဧရိယာမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

 

 (က) ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးဆည်များ 

 

စဉ် ဆည် အမည် ဆည်အမျိး အစား ေရဝင်ဆံမ (ကုဗေပ) အကျိးြပ ဧက 

၁ လီမွန်ဆည် Stone masonary ၂၀၀၀ ၃၀၀ 

၂ ေနာင်လုံဆည် Stone masonary ၁၂၀၀၀၀ ၅၀၀ 

၃ ေစာ်ဘွားဆည် ကွန်ကရစ် ၁၁၀၀၀၀ ၃၀၀၀ 

၄ မေကာက်ဆည် ကွန်ကရစ် ၁၁၀၀၀၀ ၄၀၀ 

၅ ကုန်းစိမ်း Stone masonary ၁၅၀၀၀၀ ၁၅၀ 

၆ ေနာင်မွန် ေြမသား ၂၀၀၀၀၀ ၁၀၀ 

၇ ပန်ဆုိင်လဲဆည် Stone masonary ၁၁၀၀၀၀ ၄၀၀ 

၈ နမ့်မူေလးဆည် ကွန်ကရစ် ၁၂၀၀၀၀ ၁၂၀၀ 

၉ ေနာင်စကာဆည် Stone masonary ၃၅၀၀၀ ၁၁၀၀ 

 (၉)ဆည် - ၉၅၇၀၀၀ ၇၁၅၀ 

 

(ခ) ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများ 

 မရှိ။ 

 

(ဂ) တာတမံများ/ေရထိန်းတံခါးများ 

မရှိ။ 
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စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း 
၂၄။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရ@က်ုိင်မ အေြခအေန မာှ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါ 
သည်- 
 (က) အဓိကသီးှံ(၁၀)မျိး စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ 

စဉ် 
သီးှံ 

အမည် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

လျာထားဧက 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ် 

စုိက် ရိတ် န်း 
အထွက် 

(တင်း) 
၁ 
 

စပါးေပါင်း ေွ ၂၇၂၅ ၂၃၅၀ ၂၃၅၀ ၇၄.၅၃ ၁၇၅၁၄၆ 

မိုး ၄၄၉၂၉ ၄၄၉၂၉ ၄၄၉၂၉ ၇၀.၄၂ ၃၁၆၃၉၄၈ 

၂ 

 

ေြမပဲ မိုး ၄၄၉၅ ၄၄၉၅ ၄၄၉၅ ၄၆.၆၅ ၂၀၉၆၉၂ 

ေဆာင်း ၄၈၇ ၄၈၇ ၄၈၇ ၅၁.၂၄ ၂၄၉၅၄ 

၃ 

 

ှမ်း မိုး ၁၇၅ ၁၇၅ ၁၇၅ ၆.၈၁ ၁၁၉၂ 

ေဆာင်း - - - - - 

၄ ေနကာ - ၂၄၇၂ ၂၄၇၂ ၂၄၇၂ ၃၃.၅၃ ၈၂၈၉၆ 

၅ မတ်ပဲ - - - - - - 

၆ ပဲတီစိမ်း မိုး - - - - - 
ေဆာင်း ၁၄၃ ၁၄၃ ၁၄၃ ၁၃.၆၇ ၁၉၅၅ 

၇ ပဲစင်းငုံ - ၄၆၈၇ ၄၆၈၇ ၄၆၈၇ ၂၀.၅၁ ၉၆၁၃၀ 

၈ ဝါ - - - - - - 

၉ wကံ - ၄၄၁ ၄၄၁ ၄၄၁ ၂၆.၅၅ ၁၁၇၀၉ 

၁၀ အေစ့ထုတ် 
ေြပာင်း 

- ၁၀၀၇၈ ၁၀၀၇၈ ၁၀၀၄၈ ၅၂.၄၈ ၅၂၇၃၁၉ 

  

(ခ) ှစ်ရှည်သီးှံစိုက်ပျိးမအ ေြခအေန 

စဉ် သီးှံအမည် စုိက် (ဧက) ရိတ် (ဧက) အထွက်န်း   အထွက်ေပါင်း  

၁ လက်ဖက် ၁၁၇ ၁၁၇ ၂၆၀.၂၅ ၃၀၄၄၉ 

၂ သရက် ၃၂၆ ၂၇၇ ၁၂၂၈၂.၀၀ ၃၄၀၂၀၁၂ 

 (ဂ) အြခားေစျးကွက်ဝင်သီးှံများစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်မ 

စဉ် သီးှံအမည် စုိက်ဧက ရိတ်ဧက အထွက်န်း အထွက်ေပါင်း 

၁ ေကာ်ဖီ ၂၇၂ ၂၇၂ ၁၂၇.၈၉ ၃၄၇၈၆ 

၂ ဌက်ေပျာ ၇၁၅ ၇၁၅ ၇၅၉.၀၀ ၅၄၂၆၈၅ 
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 (ဃ) လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာသံုးစွဲမအေြခအေန 
 

စဉ် 

အစိုးရ ပုဂလိက 

လယ် 

ထွန် 

စက် 

လက် 

တွန်း 

ထွန် 

စက် 

မျိး 

ေစ့ 

ချ 

စက် 

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိမ်း 

စက် 

ေခ 

ေလှ 

စက် 

ေရ 

စုပ် 

စက် 

 

လယ် 

ထွန် 

စက် 

လက် 

တွန်း 

ထွန် 

စက် 

မျိး 

ေစ့ 

ချ 

စက် 

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိမ်း 

စက် 

ေခ 

ေလှ 

စက် 

ေရ 

စုပ် 

စက် 

 

၁ ၄ - - - - - ၂ ၄၅ ၃၆၈ - - - ၁၃ ၆၃ 

 

 (င) လယ်ယာသံုး ထယ်၊ ထွန်ှင့် ကဲ၊ ွား ေကာင်ေရ 

စဉ် ထယ်အေရအတွက် ထွန်အေရအတွက် ကဲေကာင်ေရ ာွးေကာင်ေရ 

၁ ၁၂၉၀၉ ၉၃၃၈ ၁၈၄၆၁ ၁၉၆၀၇ 

 

 (စ) ေဒသတွင်း ဆန်ဖူလုံမရာခုိင်န်း 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
ေရတွက် 

ပံု 

၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 
၂၀၁၈-၁၉ အမှန် မှတ်ချက် 

၁ လူဦးေရ ဦး ၁၄၀၂၈၈ ၁၄၆၅၈၃  

၂ လူတစ်ဦးတစ်ှစ်စားသံုးမ 

   -ေကျးလက်ေန 

   -မိေန 

 

တင်း 

တင်း 

 

၁၅ 

၁၂ 

 

၁၅ 

၁၂ 

 

၃ ဝမ်းစာလိုအပ်ချက် တင်း ၂၀၇၃၂၂၅ ၂၁၅၈၇၀၇  

၄ စပါးစုိက်ဧကေပါင်း 

-အထွက်န်း 

-အထွက်တင်း 

ဧက 

တင်း 

တင်း 

၄၇၂၇၉ 

၇၀.၆၂ 

၃၃၃၈၆၉၁ 

၄၇၂၇၈ 

၇၀.၆၃ 

၃၃၃၉၀၉၄ 

 

၅ လာမည့်ှစ်စပါးစုိက် ဧက ဧက ၄၇၂၇၉ ၄၇၂၇၈  

၆ ချန်လှပ်ရမည့်တင်း တင်း ၂၃၆၃၉၅ ၂၃၆၃၉၀  

၇ အသံုးြပတင်း တင်း ၂၃၀၉၆၂၀ ၂၃၉၅၀၉၇  

၈ ပိုလမံ တင်း (+)၁၀၂၉၀၇၁ (+)၉၄၃၉၉၇  

၉ ဝမ်းစာကျန်ရှိမ တင်း ၁၀၂၉၀၇၁ ၉၄၃၉၉၇  

၁၀ ဖူလုံမ % ၁၄၄.၅၆ ၁၃၉.၄၁  
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(ဆ) ေဒသတွင်းဆီဖူလုံမရာခုိင်န်း 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
ေရတွက် 

ပံု 

၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 

၂၀၁၈-၁၉ 

အမှန် 
မှတ်ချက် 

၁ လူဦးေရ ဦး ၁၄၀၂၈၈ ၁၄၆၅၈၃  

၂  လူတစ်ဦးတစ်ှစ်စားသုံးမ 

ဝမ်းစာလိုအပ်ချက် 

ဆီထွက်ရှိမ 

ပိဿာ 

 တန် 

တန် 

၄.၅ 

၁၀၃၀.၈၆ 

၁၇၃၈.၈၆ 

၄.၈ 

၁၀၇၃.၂၈ 

၁၇၇၅.၃၆ 

 

၃ အေလအလွင့်ှင့်အြခား တင်း ၁၇၂.၄၂ ၁၄၇.၂၆  

၄ ချန်လှပ်ရမည့်တင်း 

အသံုးြပမ 

လိုအပ်မ 

ဧက 

မက်/တန် 

မက်/တန် 

၈၈၇၄ 

၁၀၄၅.၆၃ 

(+)၆၉၃.၂၃ 

၈၈၂၈ 

၁၂၉၃.၀၈ 

(+)၄၈၂.၂၈ 

 

၅ ဖူလုံမ ရာခုိင်န်း ၁၆၆.၃၀ ၁၃၇.၂၉  

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 

၂၅။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ@က်ိုင်မ အေြခအေနမာှ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါ 

သည်- 

 (က) ေမွးြမေရးဇုန်များ   

  မရှိ။  

     (ခ) မိနယ်ေမွးြမေရး (ေကာင်ေရ) 

 

စဉ် ခုှစ် ကဲ ာွး ၀က် သုိး/ ဆိတ် ကက် ဘဲ ငံုး 
၁ ၂၀၁၈-၁၉ ၁၈၄၆၁ ၁၉၆၀၇ ၁၈၄၉၆ - ၄၂၆၈၃၈ - - 

 

 (ဂ) မိနယ်အသားထုတ်လုပ်မ (ပိဿာ) 

 

စဉ် ခုှစ် ကဲ ာွး ၀က် 
သုိး/ 
ဆိတ် 

ကက် ဘဲ ငံုး 

၁ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၆၈၀၀ ၂၇၅၆၀ ၉၈၆၄၀ - ၁၅၆၀၀ - - 

   

(ဃ) မိနယ်ကက်/ဘဲ/ငုံးဥထုတ်လုပ်မ (လုံး) 

စဉ် ခုှစ် ကက်ဥ ဘဲဥ ငုံးဥ 

၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၉၅၉၉၀၀၀ - - 
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(င)  မိနယ်ိုထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မ  

 မရှိ။ 

( စ) မိနယ်ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမမ အေြခအေန 

 မရှိ။ 

 (ဆ)  ေရချိေရငန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှအသားထုတ်မ(တန်) 
 မရှိ။ 

 

စက်မလက်မလုပ်ငန်း 

၂၆။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ စက်မလက်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရ@က်ိုင်မ အေြခအေနမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါ 

သည်- 

 (က)  စက်မဇုန်များ 

  မရှိ။ 
(ခ)  မိနယ်ရိှစက်ုံများ 

 မရှိ။ 

(ဂ) မိနယ်ရိှအလုပ်ုံများ 
  မရိှ။ 

(ဃ)  အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ 

စဉ် စက်မလက်မလုပ်ငန်းအမျိးအစား အေရအတွက် လုပ်သား အင်အား 

၁ စက်ချပ်လုပ်ငန်း ၁၃ ၂၆ 

၂ ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း - - 

၃ ပန်းဘဲ - - 

၄ မုနS်လုပ်ငန်း ၂၀ ၅၄ 

 မိနယ်ချပ် ၃၃ ၈၀ 

သစ်ေတာလုပ်ငန်းေဆာင်ရ8က်မအေြခအေန 

၂၇။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ သစ်ေတာလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ  အချက်အလက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 

(က) သစ်ေတာများ 

စဉ် အေကာင်းအရာ ဧရိယာ(ဧက) ေပါက်သည့်အပင်များ 

၁ ကိးဝိုင်း ၈၁၆၃၁.၆၅ 
အင်၊ အင်ကင်း၊ သစ်ယာ၊ 

သစ်ေစး 

၂ ကိးြပင် ၅၉၀၈၄.၁၅ အင်၊ အင်ကင်း၊ သစ်ယာ၊ 
သစ်ေစး၊ သစ်ဆိမ့်၊ေဂ 

မိနယ် ချပ် ၁၄၀၇၁၅.၈၀  
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(ခ) စီးပွားြဖစ်သစ်ေတာစုိက်ခင်း 

  မရှိ။ 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မ 

  မရှိ။ 

(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစည်းများ 
 

စဉ် အမျိးအစား ေရတွက်ပုံ ထုတ်လုပ်မ 

၁ ထင်း တန် ၃၀၀ 

၂ မီးေသွး တန် ၂၀၀ 

၃ ဝါး(၀၀၀) လုံး ၂၀ 

၄ အင်တဲွ/ပွဲညက် ပိဿာ ၁၅၀၀ 

၅ ေလာ် ပိဿာ ၂၀၀ 

၆ ဓနိ/သက်ကယ် ဗျစ် ၁၅ 

၇ ချပိ် ပိဿာ ၁၀၀၀ 

၈ သစ်ေခါက် ပိဿာ ၁၀၀၀ 

၉ သစ်ေစး ပိဿာ ၁၁၀၀ 

တွင်းထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း  

၂၈။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏  တွင်းထွက်ပစည်း ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များမာှ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ဓါတ်သတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 

 မရိှ။ 

(ခ) ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 

 မရိှ။          

စွမ်းအင်ှင့်လပ်စစ်က  

၂၉။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ စွမ်းအင်/လပ်စစ်ကှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များမာှ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ဓါတ်ဆီ/ဒ ီဇယ်အေရာင်းဆိ ုင ် 
 

စဉ် ဆုိင်အမည် ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် 
တစ်ှစ်ေရာင်းချမ စည်ေပါင်း 

ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ် 

၁ ေရnေညာင်ပင် - ပုဂလိကပုိင် ၅၀၀ ၃၀၀ 

၂ ြမင့်ြမတ်စံ - ပုဂလိကပုိင် ၄၃၀ ၄၅၀ 

၃ နီလာုိးမ - ပုဂလိကပုိင် ၆၅၀ ၄၅၀ 

စဉ် ဆုိင်အမည် ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် တစ်ှစ်ေရာင်းချမ စည်ေပါင်း 
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စဉ် ဆုိင်အမည် ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် 
တစ်ှစ်ေရာင်းချမ စည်ေပါင်း 

ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ် 

ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ် 

၄ ေနာင်မွန် - ပုဂလိကပုိင် ၂၁၀ ၁၈၀ 

၅ လမ်းထက် - ပုဂလိကပုိင် ၃၀၀ ၄၀၀ 

၆ စုြမတ်ေအာင် - ပုဂလိကပုိင် ၁၂၀၀ ၈၀၅ 

၇ ေအာင်ေမတာ - ပုဂလိကပုိင် ၂၂၄ ၁၃၂ 

၈ သူရိယ - ပုဂလိကပုိင် ၂၁၅ ၁၃၀ 

၉ ရ@ဉ်ခံစု - ပုဂလိကပုိင် ၁၈၀ ၁၃၅ 

၁၀ ေရnကုကိ - ပုဂလိကပုိင် ၂၀၀ ၁၈၀ 

၁၁ TBG - ပုဂလိကပုိင် ၂၅၀ ၁၉၀ 

မိနယ်ချပ် - ပုဂလိကပုိင် ၄၃၅၉ ၃၃၅၂ 

  

(ခ) သဘာ၀ဓါတ်ေငွအေရာင်းဆုိင်များ  

 မရိှ။ 

 

ပုိေဆာင်ေရးှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

၃၀။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ပိုေဆာင်ေရးှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက် 

အလက်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 

(က) ေလေကာင်းလမ်း  

 မရှိ။  

 

( ခ ) ေရေကာင်းလမ်း   

မရှိ။  

 

(ဂ) ရထားလမ်းှင့်ဘူတာံုများ 

စဉ် ရထားလမ်းအမည် 
မိနယ်အတွင်း အရှည် 

မုိင် 

ဘူတာ 
အေရအတွက် 

မှ ထိ ကီး ေသး 
၁ ေတာင်ကီး-ဆုိက်ေခါင်- 

ထီရီး 
ဆုိက်ေခါင် ထီရီး ၆၆ - ၁ 

မိနယ်ချပ် ဆုိက်ေခါင် ထီရီး ၆၆ - ၁ 
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(ဃ) ကားဂိတ်များ 

စဉ် 
ကားဂိတ် 
အမည် 

ေြပးဆဲွသည့် 
ခရီးစဉ် 

ေြပးဆဲွသည့် 
ယာဉ် အမျိးအစား 

ေြပးဆဲွသည့် 
ယာဉ်စီးေရ 

၁ ေအာင်သေြပ 
ေတာင်ကီး- ဆီဆုိင် -
လွိင်ေကာ် -ေနြပည်ေတာ် 

မှန်လုံငယ် ၂၄ 

၂ ငိမ်းချမ်းမိုး ေတာင်ကီး- ဆီဆုိင်-လွိင်ေကာ် မှန်လုံ/ငယ် ၂၂ 

၃ ဖိးရတနာ ေတာင်ကီး- ဆီဆုိင်-လွိင်ေကာ် မှန်လုံငယ် ၁၅ 

 မိနယ်ချပ်   ၆၁ 

လမ်းဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းများ 

၃၁။ လမ်းဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းများမာှေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ကားလမ်း  

စဉ် ကားလမ်းအမည် 
မိနယ်အတွင်း 

အရှည်မုိင် 
မှ ထိ 

၁ 
ေတာင်ငူ-လိပ်သုိ-ယာဒို-လွိင်ေကာ်-
ဟုိပုံးလမ်း 

၁၄၈/၀.၄ ၁၉၈/၄.၇ ၅၀/၄ 

၂ 
ကန်းေတာင်-ေကျာက်တလုံး- 
ဆုိက်ေခါင်-ပွန်ေချာင်း-ေမာက်မယ် 
လမ်း 

၂၁/၇ ၄၅/၀ ၂၃/၁ 

၃ ဆီဆိုင်-စံကားလမ်း ၀/၀ ၁၇/၀ ၁၇/၀ 

၄ ဘန်းယဉ်-ဟုိခုိ-လွယ်ေဆာင် လမ်း ၀/၀ ၂/၃ ၂/၃ 

(ခ) မိနယ်ချင်းဆက်လမ်းများ 

 

 စဉ် 
လမ်းအမည် 

အရှည်   

( မုိင်- 

ဖာလံု) 

အမျိးအစား 

ေြမ 

သား 
ကတရာ 

လမ်း 

ေကျာက် 

ေချာ 

လမ်း 

အမာခံ  

လမ်း 

၁ ေတာင်ငူ-လိပ်သုိ-ယာဒို-
လွိင်ေကာ်- ဟုိပုံးလမ်း 

၅၀/၄ ၅၀/၄ - - - 

၂ 
 
 
 

၃   
၄ 

ကန်းေတာင်-
ေကျာက်တလုံး- 
ဆုိက်ေခါင်-ပွန်ေချာင်း-
ေမာက်မယ်လမ်း 
ဆီဆိုင်-စံကားလမ်း 
ဘန်းယဉ်-ဟုိခုိ-
လွယ်ေဆာင်လမ်း 

၂၃/၁ 

 

 

 

၁၇/၀ 

၂/၃ 

၁၆/၅ 

 

 

 

၈/၂ 

၂/၃ 

၁/၃ 

 

 

 

၈/၆ 

- 

၅/၁ 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 
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(ဂ) တံတားများ 

(၁)   ေပ(၁၈၀)အထက်တံတားများ 

မရိှ။ 

(၂)   ေပ(၁၈၀)ေအာက်တံတားများ 

စဉ် 

ေပ(၅၀)မှ 
(၁၈၀)ရိှ 
တံတား 
အမည် 

အရှည် 
(ေပ) 

အမျိးအစား 
တည်ေဆာက် 

သည့်ခုှစ် 

သွားလာ  
ိုင်သည့် 

ယာဉ် 
(ကား/ရထား)  

ေပ(၅၀) 
ေအာက်  

တံတား အေရအတွက် 

၁ ခုိေလ ၅၀ ကွန်ကရစ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ကား  
၁၈၆ ၂ ေနာင်ဘုိ ၁၄၀ ကွန်ကရစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ကား 

၃ ပွန်းေချာင်း ၁၄၀ ေဘလီ - ကား 
၄ ဝိန်းေကာင် ၁၆၀ ကွန်ကရစ် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ကား 

 (ဃ) လမ်း/တံတားသံုးစက်ကိရိယာများ 

စဉ် 
လမ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာများ လုပ်သား 

ဦးေရ ေြမထုိးစက် ေြမေကာ်စက် ေြမကိတ်စက် ေြမသယ်ယာဉ် 

၁ ၁ - ၁ ၁ - 

  ( င )    လမ်း/ တံတားအသံုးြပခေကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်း 

  မရှိ။ 
 
ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
၃၂။ ဆီဆုိင်မိနယ်ရိှ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များမာှ 
ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က)   ဟုိတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခုိခန်း 

 (၁)   ဟုိတယ်   

        မရှိ။ 

(၂)   မုိတယ်၊ အင်း၊ တည်းခုိခန်း  

စဉ် မုိတယ်အေရအတွက် အင်းအေရအတွက် တည်းခုိခန်း   အေရအတွက် 

၁ - - ၁ 

 

(ခ) ကမ်းေြခှင့် အပန်းေြဖေနရာများ 

      မရိှ။ 
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သမဝါယမအသင်းများ 

၃၃။ ဆီဆုိင်မိနယ်တွင်ရိှေသာ သမဝါယမအသင်းများမာှ ေအာက်ပါ အတုိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
သမဝါယမ 

အသင်းေပါင်း 
သမဝါယမ အသင်းစုေပါင်း မှတ်ချက် 

၁ ၁၀၁ ၁  

စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အဦများ 

၃၄။ ဆီဆုိင်မိနယ်တွင်ရိှေသာ စီးပာွးေရးဆုိင်ရာ အေြခခံအေဆာက် အဦများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 
ြဖစ်ပါသည်- 

 (က)  ကုမဏီ၊ကုန်စည်ဒုိင်၊ပွဲုံများ၊ေဈးှင့်ကုန်တိုက်များ 

  (၁) ကုမဏီများ 

   မရိှ။  

(၂) ကုန်စည်ဒိုင်များ  

   မရိှ။   

(၃) ပဲွံုများ 
 

စဉ် ပွဲံုအမည် 
ေရာင်းဝယ် 

သည့်ပစည်းများ 
တည်ေနရာ 

၁ ဦးထွက်ပုလဲ ေဒသထွက်ကုန်များ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် 

၂ ဦးခွန်စန်းေဖ ေဒသထွက်ကုန်များ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် 

၃ ဦးခင် ေဒသထွက်ကုန်များ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် 

၄ ဦးေမာင်း ေဒသထွက်ကုန်များ ဘုရားြဖေကျးရ@ာ 

၅ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေထွး ေဒသထွက်ကုန်များ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် 

၆ ဦးေကျာ်ေကျာ် ေဒသထွက်ကုန်များ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် 

၇ ေဒစိန်ပွင့် ေဒသထွက်ကုန်များ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် 

၈ ေဒခမ်းဒုတ် ေဒသထွက်ကုန်များ ေဟာ်ေတာင်ေကျးရ@ာ 

၉ စုိင်းထွန်းေအး ေဒသထွက်ကုန်များ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် 

၁၀ စုိင်းတင်ေရn ေဒသထွက်ကုန်များ ဘုရားြဖေကျးရ@ာ 

၁၁ ခွန်ကည် ေဒသထွက်ကုန်များ တေခါ့ခွန်ေကျးရ@ာ 

၁၂ ဦးကင် ေဒသထွက်ကုန်များ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက် 

၁၃ ဦးဝါရ ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၁၄ ဦးကေလာ့ ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၁၅ ေဒမီမီေအာင် ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၁၆ ဦးေနသာ ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 
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စဉ် ပွဲံုအမည် 
ေရာင်းဝယ် 

သည့်ပစည်းများ 
တည်ေနရာ 

၁၇ ေဒအိအိမွန် ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၁၈ ဦးေကျာ်မျိး ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၁၉ ဦးသန်းထွန်း ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၀ ဦးေမာင်ခင် ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၁ ဦးရဲြမင့်ိုင် ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၂ ဦးေလးေအာင် ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၃ ဦးေမာင်င့ဲ ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၃ ဦးေမာင်င့ဲ ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၄ ဦးထိုက်သန်းေအာင် ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၅ ဦးခွန်ထွန်းေအး ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၆ ဦးေကျာ်လှ ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၇ ဦးေမာင်ကာ ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၈ ဦးေမာင်းခွန် ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၂၉ ဦးဘေကျာ် ေဒသထွက်ကုန်များ ဆုိက်ေခါင်ေကျးရ@ာ 

၃၀ ဦးေအာင်ဝင်း ေဒသထွက်ကုန်များ ဘန်းယဉ်ေကျးရ@ာ 

၃၁ ဦးေအာင်ခမ်း ေဒသထွက်ကုန်များ ဘန်းယဉ်ေကျးရ@ာ 

၃၂ ဦးခွန်သိန်းေဖ ေဒသထွက်ကုန်များ ဘန်းယဉ်ေကျးရ@ာ 

၃၃ ဦးဘိ ေဒသထွက်ကုန်များ ေနာင်မွန်ေကျးရ@ာ 

၃၄ ဦးေမာင်စိန် ေဒသထွက်ကုန်များ ေနာင်မွန်ေကျးရ@ာ 
   

(၄) ေဈးများ   
 

စဉ် ေဈးအမည် တည်ေနရာ မှတ်ချက် 

၁ ဆီဆိုင်ေစျး ဆီဆိုင်မိ  

၂ ဆုိက်ေခါင်ေစျး ပါေလာပါကယ်အုပ်စု  

၃ ဘန်းယဉ်ေစျး ဘန်းယဉ်အုပ်စု  

၄ ေနာင်မွန်ေစျး ေနာင်မွန်အုပ်စု  
   

(၅) ကုန်တုိက်များ 
 မရိှ။ 
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(ခ) ဘဏ်များ 

စဉ် မိနယ် 
ဘဏ် 
ေပါင်း 

အစုိးရ ပိုင် ပုဂလိကပိုင် စုစု ေပါင်း 

၁ ဆီဆိုင် - ၁ ၁ ၂ 
 
(ဂ) စတုိးဆိုင်ှင့်အေရာင်းဆိုင်များ 

စဉ် ဆုိင်အမျိးအစား အေရအတွက် 

၁  စတုိးဆိုင် ၁၀၄ 

၂ ေရnဆုိင် ၉ 

၃ လပ်စစ်ပစည်းဆုိင် ၁၈ 

၄ ဖုန်း/ဖုန်းပစည်းအေရာင်းဆုိင် ၁၂ 

၅ စာအုပ်ဆုိင် - 

၆ ေဆးဆုိင် ၁၉ 

၇ စားေသာက်ဆုိင် ၉ 

၈ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၂၇ 

၉ ကုန်မာဆုိင် ၂၈ 

၁၀ စိုက်ပျိးေရးပစည်းဆုိင် ၂၁ 

၁၁ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းဆုိင် ၂၂ 

၁၂ ဆန်ဆုိင် ၂၇ 

၁၃ အဝတ်အထည်ဆုိင် ၁ 

၁၄ နိဗာန်ကုန်ဆုိင် ၁ 

 မိနယ်ချပ် ၂၉၈ 

 

စည်ပင်သာယာေရးလုပ်ငန်းများ 

၃၅။ ဆီဆုိင် မိနယ်၏ စည်ပင်သာယာေရးလုပ်ငန်းများမာှ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်− 

  (က) ေဈးလုပ်ငန်း 

စဉ် ေစျးအမည် 
ဆုိင်ခန်းအေရ 

အတွက် 
ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပုိင် တည်ေနရာ 

၁ ဆီဆိုင်ေစျး ၈၁၇ ုိင်ငံပိုင် - ဆီဆိုင်မိ 

၂ ဆုိက်ေခါင်ေစျး ၁၁၈၄ - ပုဂလိကပိုင် ပါေလာပါကယ်အုပ်စု 

၃ ဘန်းယဉ်ေစျး ၄၁၆ ုိင်ငံပိုင် - ဘန်းယဉ်အုပ်စု 

၄ ေနာင်မွန်ေစျး ၅၀၈ ုိင်ငံပိုင် - ေနာင်မွန်အုပ်စု 

မိနယ်ချပ် ၂၉၂၅ ုိင်ငံပိုင် -  
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(ခ) ေသာက်သံုးေရရရိှေရးလုပ်ငန်း 

စဉ် 
စက်ုံ 

အမည် 
တည်ေနရာ 

အမျိး 

အစား 

တစ်ရက် 

ထုတ်လုပ်မ 

(ဂါလံ) 

ြဖန်lြဖးိုင်မ 

(အိမ်ေြခ) 

၁ မိေရေပး 

ေဝေရး 

မိဦး 

ေရထွက် 

လပ်စစ် 

ဓါတ်အား 

သုံးပနS် 

၄၅၀၀၀၀ ၃၀၃၆ 

၂ မိေရေပး 

ေဝေရး 

မိဉီး 

ေရထွက် 

Gravity 

Flow 

၅၂၅၀၀ ၅၂၅ 

  

 

(ဂ) သနl်ရှင်းေရးလုပ်ငန်း 

စဉ် 

သနl်ရှင်းေရးသံုးစက်ကိရိယာများ(စီး) 

လုပ်သားဦးေရ သနl်ရှင်းေရး 

ယာဉ် 

မိလာ 

ယာဉ် 
ဖံုစုပ်စက် ေရစုပ်စက် 

၁ ၁ - - - ၁ 

 (ဃ) လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း 

(၁) လမ်းလုပ်ငန်း 

စဉ် 
လမ်းေပါင်း  

(လမ်း) 

စုစုေပါင်း 

လမ်းအရှည် 

(မိုင်/ဖာလံု) 

ကတရာ 

လမ်းေပါင်း 

ေကျာက်ခင်း 

လမ်းေပါင်း 

ေြမသား 

လမ်းေပါင်း 

လမ်း မိုင် လမ်း မိုင် လမ်း မိုင် 

၁ ၇၆ ၁၃.၁၇ ၁၆ ၃/၂ ၅၈ ၉/၇၁ ၂ ၀.၁၉ 

(၂) တံတားလုပ်ငန်း 

 

စဉ် 

တံတားေပါင်း(စင်း) 

သံ ကွန်ကရစ် အုတ် သစ်သား ေပါင်း 

၁ - ၃၄ - ၂၂ ၅၆ 
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ပံုှိပ်လုပ်ငန်းှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

၃၆။ ဆီဆုိင်မိနယ်တွင်ရိှေသာ ပံုှိပ်တိုက်ှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများမာှ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ပံုှိပ်လုပ်ငန်းှင့် ေတးသံသွင်း၊ ဗီဒီယို 

စဉ် 

ပံုှိပ်စက် 

ကွ
န်ပ

ျတ
ာ 

မိတ
 

 ေတ
းသံ

သွ
င်း

 

ဗီဒီ
ယ

ို 

ိုင
်ငံပ

ိုင် 

ပုဂ
လိ

က
 

ပိုင
် 

၁ - ၁ ၈ ၈ - ၂ 

မိနယ် ချပ် - ၁ ၈ ၈ - ၂ 

  

(ခ) မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

စဉ် 
 

မိနယ် 

သတင်းစာ 

အမည် 

တစ်လြဖန်l 

(ေစာင်ေရ) 

ဂျာနယ် 

အမည် 

တစ်လြဖန်l 

(ေစာင်ေရ) 

၁ ဆီဆိုင် 
ေကးမုံ/ြမန်မာ့ 

အလင်း 
၄၀ ဒိုေကျးရ@ာ ၁၄၀ 

ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့်ဝန်ေဆာင်မတန်ဖိုး 

၃၇။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့် ဝန်ေဆာင်မ တန်ဖုိးကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

                         ကျပ်သန်းေပါင်း 

စဉ် အေကာင်း အရာ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

အသားတင် 

ထုတ်လုပ်မ 

တန်ဖိုး 

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ 

ရည်မှန်းချက် 

တန်ဖိုး 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုှစ် ေဆာင်ရ8က်ုိင်မ 

တန်ဖိုး 

 
အေကာင် 
အထည် 
ေဖာ်ုိင်မ 

 
တိုး 

တက်မ 
% 

၁ ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး     ၂၅၂၇၉.၂ ၄၁၄၃၁.၉ ၂၅၃၄၇.၁ ၆၁.၂ ၀.၃ 

၂ ဝန်ေဆာင်မ ၁၀၇၅၅.၂ ၁၄၈၅၂.၈ ၁၀၀၄၂.၅ ၆၇.၆ -၆.၆ 

၃ ကုန်သွယ်မတန်ဖိုး ၁၆၇၃၈.၅ ၂၉၅၃၉.၁ ၁၇၈၄၃.၂ ၆၀.၄ ၆.၆ 

၄ 
အသားတင်ထုတ် 

လုပ်မှင့်ဝန်ေဆာင် 
မတန်ဖုိး 

၅၂၇၇၂.၉ ၈၅၈၂၃.၈ ၅၃၂၃၂.၇ ၆၂.၀ ၀.၉ 
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လူတစ်ဦးချင်းဝင်ေငွ  

၃၈။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ တစ်ဦးချင်းဝင်ေငွကုိ ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

၁ ၄၈၄၇၀၆ ကျပ် ၅၃၈၉၁၄ ကျပ် 
၆၆၉၇၉၁  ကျပ် 

(ခနS ်မ ှန ်း) 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းအလိုက် အလုပ်လုပ်သူဦးေရ 

၃၉။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းအလုိက် အလုပ်လုပ်ကုိင်သူဦးေရမှာ ေအာက်ပါ 

အတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 စဉ် 

အ
စိုး

ရ၀
န် 

ထ
မ်း

 

ဝန်
ေဆ

ာင
်မ 

စိုက်
ပျ

ိးေ
ရး

 

ေမ
ွးြမ

ေ
ရး

 

အ
ေရ

ာင
်း 

အ
၀ယ်

 

စက်
မလ

က်
မ 

ေရ
လ

ုပ်င
န်း

 

က
ျဘ

မ်း
 

အ
 ြခ

ား
 

စုစု
ေပ

ါင
်း 

   ၁ ၂၁၁၅ ၁၇၂၀ ၃၄၇၈၄ ၂၃၅ ၃၂၄၄ ၁၅၂၈ - ၃၀၄၁ ၁၉၂၀ ၄၈၅၈၇ 

အလုပ်လုပ်ိုင်သူဦးေရှင့် အလုပ်လက်မဲ့ဦးေရ 

၄၀။ ဆီဆုိင်မိနယ်တွင်ရိှေသာ အလုပ်လုပ်ုိင်သူဦးေရှင့်အလုပ်လက်မဲ့န်းကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း ေဖာ်ြပ 
အပ်ပါသည်- 

စဉ် 
အလုပ် 

လုပ်ိုင်သူဦးေရ 

လုပ်ငန်းခွင်ရှိ လုပ်သား 

ဦးေရ 

အလုပ်လက်မ့ဲ  

ဦးေရ 

အလုပ်လက်မဲ့  

ရာခုိင်န်း 

၁ ၄၉၀၁၂ ၄၈၅၈၇ ၄၂၅ ၀.၉ 

                   အခန်း(၇) 

လူမေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ပညာေရးက 

၄၁။ ဆီဆုိင်မိနယ်တွင်ရိှေသာ ပညာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များမာှ ေအာက်ပါအတုိင်း ေဖာ်ြပအပ် 

ပါသည်- 

 (က) အဆင့်ြမင့်ပညာ  

  မရှိ။  

(ခ) အေြခခံပညာ 

  (၁) အထကေကျာင်းများ 

စဉ် 
ေကျာင်း 
အမည် 

တည် 
ေနရာ 

အကျယ် 
အဝန်း  
(ဧက) 

ဆရာ/ ဆရာမ 
ဦးေရ 

ေကျာင်း 
သား / သူဦးေရ 

ဆရာှင့် ေကျာင်း 
သား အချိး 

၁ ထ-ဆီဆုိင် ြမကန်သာ ၅.၆၇၈ ၄၂ ၁၆၆၃        ၁:၄၀ 

စဉ် ေကျာင်း တည် အကျယ် ဆရာ/ ဆရာမ ေကျာင်း ဆရာှင့် ေကျာင်း 
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အမည် ေနရာ အဝန်း  
(ဧက) 

ဦးေရ သား / သူဦးေရ သား အချိး 

၂ ထ-ဆုိက်ေခါင် ဆုိက်ေခါင် ၁၂.၅ ၃၈ ၁၆၇၈ ၁:၄၄ 
၃ ထ-ဘုရားြဖ ဘုရားြဖ ၄.၇၄ ၃၀ ၁၁၅၆ ၁:၃၉ 
၄ ထ-ေနာင်မွန် ေနာင်မွန် ၁၃.၂၆ ၃၁ ၁၀၆၇ ၁:၃၄ 
၅ ထ-ဘန်းယဉ် ဘန်းယဉ် ၇.၂၅ ၃၈ ၁၇၁၅ ၁:၄၅ 
၆ ထ-ေနာင်ေထာ် ေနာင်ေထာ် ၁၁.၆၅ ၂၅ ၇၀၂ ၁:၂၈ 
၇ ထ-ပန်အွန်း ပန်အွန်း ၂.၄ ၂၁ ၄၅၇ ၁:၂၂ 
၈ ထ-ဆုိင်လဲ ဆုိင်လဲ ၃.၆၈ ၁၈ ၂၀၉ ၁:၁၂ 
၉ ထ-ပချားကလိုး ပချားကလိုး ၃.၇၄ ၂၁ ၄၁၃ ၁:၂၀ 

၁၀ ထ-ထမ့်ယမ်း ထမ့်ယမ်း ၉.၂၃ ၂၁ ၅၁၅ ၁:၂၂ 
၁၁ ထ-ပန်ကန်း   ပန်ကန်း ၅.၆ ၁၄ ၁၉၃ ၁:၂၅ 
၁၂ ထ-လွယ်ပွတ်   လွယ်ပွတ် ၃.၁၂ ၂၀ ၂၉၂ ၁:၁၅ 

စုစုေပါင်း   ၃၁၉ ၁၀၀၆၀ ၁:၃၁ 

                     (၂)အလကေကျာင်းများ 

စဉ် 
ေကျာင်း 
အမည် 

တည် ေနရာ 
အကျယ် 
အဝန်း  
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးေရ 

ေကျာင်း 
သား / သူဦးေရ 

ဆရာှင့် ေကျာင်း 
သား အချိး 

၁ ထ(ခဲွ)မိုက်တီး မိုက်တီး ၂.၀၆ ၁၆ ၃၀၀         ၁:၁၉ 

၂ ထ(ခွဲ)ေကာင်ပန်တန်း ေကာင်ပန်တန်း ၄.၆၃ ၁၁ ၄၂၆ ၁:၃၉ 
၃ ထ(ခွဲ)ကန်ေတာ်ေလး ကန်ေတာ်ေလး ၅.၁၅ ၁၂ ၃၆၆ ၁:၃၁ 
၄ ထ(ခဲွ)နားခုိက် နားခိုက် ၁.၄၉ ၁၀ ၂၁၅ ၁:၂၂ 
၅ လ(နားမွန်း) နားမွန်း ၅.၀၀ ၉ ၁၇၈ ၁:၂၀ 
၆ လ(နန်းသ) နန်းသ ၃.၁၉ ၁၁ ၃၃၁ ၁:၃၀ 
၇ လ(ထီတေမာင်း) ထီတေမာင်း ၁၀.၃၂ ၁၁ ၂၄၇ ၁:၂၂ 
၈ လ(လွယ်မွန်း) လွယ်မွန်း ၄.၃၄ ၁၁ ၂၇၆ ၁:၂၅ 
၉ လ(ပင်စံု) ပင်စုံ ၃.၆၇ ၁၀ ၂၁၆ ၁:၂၂ 

၁၀ လ(ေတွပူး) ေတွပူး ၃.၀၄ ၁၂ ၂၇၄ ၁:၂၃ 
၁၁ လ(ေကာင်းမဗွာ) ေကာင်းမဗွာ ၃.၀၂ ၁၁ ၂၀၉ ၁:၁၉ 
၁၂ လ(ေညာင်ကုိင်း) ေညာင်ကုိင်း ၈.၁၂ ၁၁ ၂၁၉ ၁:၂၀ 
၁၃ လ(ေရြဖ) ေရြဖ ၅ ၁၃ ၄၄၀ ၁:၃၄ 
၁၄ လ(၁)ဆီဆုိင် ဆီဆိုင် ၅.၂၁ ၁၂ ၄၂၆ ၁:၃၆ 
၁၅ လ(ကုန်းေကျာင်း) ကုန်းေကျာင်း ၃.၆၆ ၆ ၁၃၆ ၁:၂၃ 
၁၆ လ(ေနာင်အယ်) ေနာင်အယ် ၃.၀၉ ၉ ၁၄၉ ၁:၁၇ 
၁၇ လ(ေနာင်တဘန်) ေနာင်တဘန် ၆ ၉ ၂၂၃ ၁:၂၅ 

စုစုေပါင်း  ၁၈၄ ၄၆၃၁ ၁:၂၅ 

                  (၃)အလက(ခဲွ)ေကျာင်းများ 
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စဉ် 
ေကျာင်း 

အမည် 
တည်ေနရာ 

အကျယ်  

အဝန်း  

(ေပ) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦးေရ 

ေကျာင်း 

သား/ သူဦးေရ 

ဆရာှင့်  

ေကျာင်း 

သားအချိး 

၁ လ(ခဲွ)ေဇယျာသုခ ဆုိက်ေခါင် ၂.၅၀ ၁၁ ၄၆၄ ၁:၄၂ 

၂ လ(ခဲွ)မက်မုံဆံု  မက်မံုဆံု ၃.၈၇ ၆ ၉၆ ၁:၁၆ 
၃ လ(ခဲွ)(၂)ဆီဆုိင် ဆီဆိုင် ၃.၁၄ ၁၀ ၂၅၄ ၁:၂၅ 
၄ လ(ခဲွ)ေနာင်မွန်မိမ ေနာင်မွန် ၁.၈၄ ၉ ၂၈၀ ၁:၃၁ 
၅ လ(ခဲွ)ေနာင်လပ် ေနာင်လပ် ၅.၈၀ ၉ ၂၄၆ ၁:၂၇ 
၆ လ(ခဲွ)လွယ်ေတာ် လွယ်ေတာ် ၃.၂၂ ၁၁ ၂၃၇ ၁:၂၂ 
၇ လ(ခဲွ)ေကျာင်းချယ် ေကျာင်းချယ် ၃.၂၁ ၉ ၁၇၃ ၁:၁၉ 
၈ လ(ခဲွ)ေနာင်ဘုိသဲတန် ေနာင်ဘုိသဲတန် ၂.၅၀ ၇ ၁၄၆ ၁:၂၁ 
၉ လ(ခဲွ)လွယ်ဆံဆစ် လွယ်ဆံဆစ် ၃.၆၇ ၈ ၃၂၃ ၁:၄၀ 

၁၀ လ(ခဲွ)ပွန်ရမ်း ပွန်ရမ်း ၂.၇၀ ၁၀ ၂၄၄ ၁:၂၄ 
၁၁ လ(ခဲွ)လွယ်တဲွ လွယ်တဲွ       ၄ ၇ ၁၂၂ ၁:၁၇ 
၁၂ လ(ခဲွ)ကုန်းသာ ကုန်းသာ ၄.၁၃ ၈ ၂၀၆ ၁:၂၆ 
၁၃ လ(ခဲွ)မဲ့ေဘာင် မဲ့ေဘာင် ၆.၃၄ ၈ ၁၈၀ ၁:၂၃ 
၁၄ လ(ခဲွ)လွယ်ေဆာင် လွယ်ေဆာင် ၁.၃၃ ၆ ၁၆၆ ၁:၂၈ 

စုစုေပါင်း ၁၁၉ ၃၁၃၇ ၁:၂၆ 

   (၄) အမကေကျာင်းများ 

စဉ် 
ေကျာင်း 

အေရအတွက် 
ဆရာ/ ဆရာမ ဦးေရ ေကျာင်းသား/ သူဦးေရ 

ဆရာှင့် ေကျာင်းသား 

 အချိး 

၁ ၁၅၄ ၅၉၃ ၈၆၂၃ ၁:၁၄ 

 

(ဂ) မူလတန်းကိေကျာင်း 

စဉ် 
ေကျာင်း 

အေရအတွက် 

ဆရာ/ 

ဆရာမ ဦးေရ 
ေကျာင်းသား/ သူဦးေရ အချိး 

၁ ၄၈ ၆၂ ၁၅၂၀ ၁:၂၅ 

 

(ဃ) ဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရးေကျာင်း 

စဉ် ေကျာင်းအမည် 
ဆရာ/ဆရာမ 

ဦးေရ 
ေကျာင်းသား/ သူ ဦးေရ အချိး 

၁ ရတနာေအာင်ဆု ၅ ၁၂၇ ၁:၂၅ 
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(င) ေကျာင်းေနအရ8ယ်ကေလးများ ေကျာင်းအပ်ံှမ 

စဉ် 
(၅)ှစ်ြပည့်ကေလး ေကျာင်းအပ်ှံမ ေကျာင်း 

အပ်ှံမ % ကျား မ ေပါင်း ကျား မ  ေပါင်း 

   ၁ ၁၉၂၄ ၁၈၇၃ ၃၇၉၇ ၁၈၈၂ ၁၈၁၃ ၃၆၉၅ ၉၇.၃၁% 

 

(စ) တကသုိလ်ဝင်တန်းေအာင်ြမင်မ 

စဉ် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ် 

စာ
ရင်

း

ရှိ 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင်

ြမ
င် %
 

စာ
ရင်

း

ရှိ 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင်

ြမ
င် %
 

၁ ၁၁၄၅ ၁၀၄၈ ၂၅၀ ၂၃.၈၅ ၁၂၇၃ ၁၂၀၀ ၂၃၄ ၁၉.၅၀ 

(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မရာန်း  

စဉ် 
မိနယ်လူ 

ဦးေရ 

(၁၅)ှစ်အထက် 

လူဦးေရ 
စာတတ်ေြမာက် ဦးေရ 

စာတတ်ေြမာက်မ 

န်း 

၁ ၁၄၆၅၈၃ ၁၀၄၅၇၆ ၁၀၀၃၇၁ ၉၆% 

 

(ဇ) သင်ကားမ၊သင်ယူမ၊  အေထာက်အကူြပ စာသင်ခန်း  များဖွင့်လှစ်ိုင်မ အေြခအေန 

(၁) အထကေကျာင်းများ 

စဉ် 

အထက်တန်းေကျာင်း 

စာ
ရင်

း

ရှိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်

ပီး
 

ေပ
ါင်

း 

 ၁ ၁၆ - ၁၆ - - ၁၆ 

(၂) အလက၊ အလက(ခဲွ)ေကျာင်းများ 

စဉ် 

အလက၊အလက(ခဲွ)ေကျာင်း 

စာ
ရင်

းရှိ
 

M
ed

ia
 

တ
ပ်

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်

ပီး
 

ေပ
ါင

်း 

  ၁ ၅၀ - - ၅၀ - ၅၀ 
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(၃) အမက ေကျာင်းများ 

စဉ် 

အမကေကျာင်းများ 

စာ
ရင်

းရ
ှိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်

ပီး
 

ေပ
ါင်

း 

  ၁ ၁၅၄ - - - ၁၅၄ ၁၅၄ 

(စျ) စာကည့်တိုက်များ ဖွင့်လှစ်ိုင်မ 

စဉ် အုပ်ချပ်ေရး ပညာေရး ြပန်ဆက် 
ဘုန်ကီး 

ေကျာင်း 
အြခား ေပါင်း 

၁ - ၁၅၄ - - - ၁၅၄ 

ကျန်းမာေရးက 

၄၂။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ကျန်းမာေရးကဆုိင်ရာ အချက်အလက် များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ေဆးံုများ 

        စဉ် ေဆးံုအမည် အစိုးရ/ပုဂလိက ကုတင်အေရအတွက် 

၁  ဆီဆုိင်ြပည်သူSေဆးုံ အစုိးရ ၅၀ 

၂ ဘန်းယဉ်တိုက်နယ်ေဆးံု အစုိးရ ၁၆ 

၃ ပချားကလိုးတိုက်နယ်ေဆး အစုိးရ ၁၆ 

၄ ဆုိက်ေခါင်တိုက်နယ်ေဆးံု အစုိးရ ၁၆ 

၅ ေနာင်ေထာ်တိုက်နယ်ေဆးံု အစုိးရ ၁၆ 

မိနယ်ချပ် (၅)ုံ အစုိးရ ၁၁၄ 

(ခ) ေဆးေပးခန်းများ 

 မရှ ိ။ 

(ဂ) ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန/ဌာနခဲွ 

စဉ် 
ေကျးလက်ကျန်းမာေရး 

ဌာနအမည် 
ေကျးလက်ကျန်းမာေရး 

ဌာနခဲွအမည် 
တည်ေနရာ 

၁ မိခင်ှင့်ကေလး - ဆီဆိုင်မိ 
၂ ေနာင်မွန် (၁)ဆုိင်လဲ 

(၂)နားမွန်း 
(၃)ကုန်းေကျာင်း 
(၄)ေနာင်လွယ် 

ဆုိင်လဲ 
နားမွန်း 
ကုန်းေကျာင်း 
ေနာင်လွယ် 
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စဉ် 
ေကျးလက်ကျန်းမာေရး 

ဌာနအမည် 
ေကျးလက်ကျန်းမာေရး 

ဌာနခဲွအမည် 
တည်ေနရာ 

၃ ဘန်းယဉ် (၁)လွယ်မနS် 
(၂)ထမ့်ယမ်း 
(၃)ေနာင်ဘုိ 
(၄)ပန်အွန်း 
(၅)နားခုိက် 

လွယ်မန်S 
ထမ့်ယမ်း 
ေနာင်ဘုိ 
ပန်အွန်း 
နားခုိက် 

၄ ဆုိက်ေခါင် (၁)လွယ်ဆံဆစ် 
(၂)မိုက်တီး 
(၃)နန်းသ 
(၄)ေြမနီ 
(၅)ဝါးခရာ 

လွယ်ဆံဆစ် 
မုိက်တီး 
နန်းသ 
ေြမနီ 
ဝါးခရာ 

၅ လွယ်ပွတ် (၁)ေတာရ 
(၂)ေကာင်ပန်းတန် 
(၃)ေနာင်လတ် 
(၄)ထမ့်ဆုိင်း 

ေတာရ 
ေကာင်ပန်းတန် 
ေနာင်လတ် 
ထမ့်ဆုိင်း 

၆ ေနာင်ေထာ် (၁)ေတာင်းတပ် 
(၂)လွယ်ထွဲ 
(၃)လွယ်ြခယ် 
(၄)ကုလားလန် 

ေတာင်းတပ် 
လွယ်ထွဲ 
လွယ်ြခယ် 
ကုလားလန် 

၇ ေနာင်ရင်းဒုံ (၁)ေရြဖ ေရြဖ 
၈ 
 

ပန်ကန်း 
 

(၁)ဘုရားြဖ 
(၂)ေနာင်အယ် 
(၃)ေနာင်စကာ 

ဘုရားြဖ 
ေနာင်အယ် 
ေနာင်စကာ 

   

 (ဃ) ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မ 

စဉ် လူဦးေရ 

ဆရာဝန်မှ   

ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရာှက်မ  

န်း 

  သူနာြပမှ 

ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရာက်မ 

န်း 

လက်ေထာက် 

ကျန်းမာေရးမှးမှ 

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှက်မ 

န်း 

ဆရာ၀န်

ဦးေရ 

ဆရာ၀န် 

ှင့်လူဦးေရ 

အချိး 

သူနာြပ 

 ဦးေရ 

သူနာြပှင့် 

လူဦးေရ 

အချိး 

လ/ထ 

ကျန်းမာ 

ေရးမှး 

ဦးေရ 

လ/ထ ကျန်းမာ 

ေရးမှးှင့် 

လူဦးေရ  

အချိး 

၁ ၁၄၆၅၈၃ ၉ ၁:၁၆၂၈၇ ၃၀ ၁:၄၈၈၆ ၆ ၁:၂၄၄၃၀ 
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(င) ေဒသတွင်းအများဆံုးြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါများ 

စဉ် 

ေရာဂါအမျိးအစား 

ငှက်ဖျား ဝမ်း ေလာ တီဘီ ဝမ်းကုိက် 
အသည်း 

ေရာင် 

ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ 

၁ ၄ - ၁၆၂၅ ၂ ၁၀၂ - ၁၇၇ - - - 

 

(စ ) HIV/AIDS ေရာဂါ ြဖစ်ပွား/ ေသဆုံးဦးေရ 

စဉ် မိနယ် 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ 

၁ ဆီဆိ ုင်  ၃၁ - ၄၇ - 

(ဆ) ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာန်းကိန်းများ 

စဉ် မိခင်ဦးေရ 
 ကေလး 

ဦးေရ 

လူ(၁၀၀၀)လင် 
ေမ

ွး
န်း

 

 မိခ
င်ေ

သ
န်

း 

ေမ
ွးက

င်း
စ 

က
ေလ

းေ
သ

 

န
်း 

ကို
ယ

်ဝန်
ပျ

က်
 

န
်း 

၁ ၂၄၂၆ ၂၃၈၀ ၁၄.၃ ၁.၆ ၁၅ ၂ 

 

လူမေရးအသင်းအဖွဲများ  

၄၃။ ဆီဆုိင်မိနယ်ရိှ လူမေရးအသင်းအဖွဲများဆုိင်ရာ အချက်အလက်များမာှ ေအာက်ပါ အတုိင်းြဖစ် 

ပါသည်- 

 (က) INGO   

စဉ် INGO အမည် 
ံုး/ံုးခဲွ  

တည်ေနရာ 

ေဆာင်ရ8က်သည့် 

လုပ်ငန်း 

၁ 

RI 

(Relife  

Internation 

Myanmar) 

အမှတ်(၉)၊ 

ေဟာ်ေတာင်ေကျးရ@ာ 

ေနာင်ေကျာအုပ်စု၊ 

ဆီဆိုင်မိနယ် 

ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင် 

ှင့်(၅)ှစ်ေအာက် 

ကေလးကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်း 

 (ခ) NGO (ဦးေရ) 

စဉ် 

အ
မျ

ိး 

သ
မီး

 

ေရ
းရ

ာ 

မိခ
င်/

 

က
ေလ

း 

အ
သ

င်း
 

စစ်
မ 

ထ
မ်း

 

ေဟ
ာင

်း 

က
က်

 

ေြ
ခနီ

 

အ
ရန်

မီး
 

သ
တ

် 

၁ ၁၇၁၅၀ ၁၈၈၅၀ ၁၁၈ ၃၃၆ ၃၆၉ 
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(ဂ) အသင်းအဖွဲများ  

စဉ် အသင်းအဖဲွ အမည် 
ုံး/ံုးခဲွ  

တည်ေနရာ 

မှတ်ပုံတင် 

အမှတ် 

ေဆာင်ရ8က် သည့်  

လုပ်ငန်း 

၁ ဆုိက်ေခါင်နာေရးကူညီမ 

အသင်း 

ဆုိက်ေခါင် 

ေကျးရ@ာ 

၆/ဆီဆုိင်/၀၀၁ လူမေရးလုပ်ငန်း 

၂ ြဖစင်ှလုံးသားေသွး 

လှရှင် အသင်း 

ဆီဆိုင်မိ ၆/ဆီဆုိင်/၀၀၂ လူမေရးလုပ်ငန်း 

၃ ေမတာလွမ်းEခံေစတနာ 

ေသွးလှရှင်အသင်း 

ဆီဆိုင်မိ ၆/ဆီဆုိင်/၀၀၃ လူမေရးလုပ်ငန်း 

အားကစားှင့်ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းများ 

၄၄။ ဆီဆုိင်မိနယ်ရိှ အားကစားှင့် ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းများ ဆုိင် ရာ အချက် အလက်များမာှ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 

အားကစားကွင်း ေဖျာ်ေြဖေရး 

ေဘ
ာလ

ုံး 

ေဘ
ာ်လီ

ေဘ
ာ 

ဘ
တ်

စက
က်

 

တ
င်း

နစ်
 

ေဂ
ါက်

 

အ
ြခ

ား
 

ုပ်
ရှင်

ုံ 

ပန်
းEခ

ံ 

အ
ြခ

ား
 

၁ ၅ - - - ၁ - - ၁ - 

 

                   အခန်း(၈) 

ဘာသာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ဗုဒဘာသာဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦများှင့်သာသနာဝင်ပုဂိလ်များ 

၄၅။ ဆီဆုိင်မိနယ်ရှိ ဗုဒဘာသာဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦများှင့် သာသနာဝင်ပုဂိလ်များဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များအား  ေအာက်ပါ အတုိင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦများ 

စဉ် ဘုရား ေစတီ ပုထိုး 
ဘုန်း ကီး  

ေကျာင်း 

သီလရှင်  

ေကျာင်း 
ဓမာံု 

၁ ၇၁ ၅၅ - ၁၈၆ ၁ ၁ 

မ ိ  နယ် 

ချ ပ ် 
၇၁ ၅၅ -          ၁၈၆ ၁ ၁ 
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(ခ) ရဟန်းသံဃာှင့်သီလရှင်များ  

စဉ် ရဟန်း သာမေဏ သီလရှင် 

၁ ၆၀၂ ၂၄၆၉ - 

(ဂ) ထင်ရာှးသည့်ဘုရား၊ေစတီှင့်ပုထုိးများ 

စဉ် ဘုရား၊ေစတီ ၊ပုထုိးအမည် တည်ေနရာ 

၁ ေအာင်စံြပည့်ညီငိမ်းချမ်းေရးေစတီ ေနာင်ေကျာေကျးရ@ာအုပ်စု 

၂ ေမွေတာ်နမ့်စစ်ဘုရား ကုန်းဆွတ်ေကျးရ@ာအုပ်စု 

(ဃ) ထင်ရာှးသည့်ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ 

စဉ် ဘုန်းကီ:ေကျာင်းအမည် ဆရာေတာ်ဘဲွ အမည် တည်ေနရာ 

၁ ဇဝနာရာမ ဦးေကာဝိဒ ြမကန်သာရပ်ကွက် 
 

အြခားဘာသာေရးအေဆာက်အဦများ 

၄၆။ ဆီဆုိင်မိနယ်ရိှ အြခားဘာသာေရးအေဆာက်အဦများှင့်ဆုိင်ေသာအချက်အလက်များအားေအာက်ပါ 
အတိုင်းေဖာ်ြပအပ်ပါ သည်- 

စဉ် 

ခရစ်ယာန် အစလာမ် ဟိ  ဘုရားေကျာင်း တုတ်   ဘုရားေကျာင်း 

မိ 
ေကျး 

လက် 
မိ 

ေကျး 

လက် 
မိ 

ေကျး  

လက် 
မိ 

ေကျး  

 

လက် 

၁ ၃ ၆ ၁ ၂ - ၁ - ၂ 

 

သမိုင်း၀င် ထင်ရာှးေသာအေဆာက်အဦှင့် ေနရာများ 

၄၇။ မရိှပါ။  
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      အခန်း(၉) 

ေဒသဖွံဖိးေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ8က်ိုင်မအေြခအေန 

၄၈။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ@က်မ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါ 
သည်- 

(က) ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ှင့်    ေကျးလက်လမ်းဦးစီးဌာမှေဆာင်ရ8က်သည့် 
လုပ်ငန်းများ 

 

(၁) မိ- ေကျးလက်၊ ေကျးရ8ာချင်းဆက်လမ်းများ 

စဉ်
 

လ
မ်း

အ
ေရ

အ
တွ

က်
 

အ
ရှည

် (မ
ိုင်-

ဖာ
လုံ

) 

အမျိးအစား 

ကတ 

ရာ 
ေကျာက် ေချာ 

ေြမ 

သား 
ဂဝံ ကွန်က ရစ် 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်
 

မိုင
်/ဖ

ာလုံ
 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်
 

မိုင
်/ဖ

ာလုံ
 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်
 

မိုင
်/ဖ

ာလုံ
 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်
 

မိုင
်/ဖ

ာလုံ
 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်
 

မိုင
်/ဖ

ာလုံ
 

၁ ၆ ၁၂/၇.၂ ၃ ၅/၇.၃ - - ၃ ၆/၇.၈ - - - - 

   

  (၂) တံတားများ 

စဉ် တံတားအမည် 
အရှည် 

(ေပ) 
အမျိးအစား 

ေဆာက်လုပ်မပုံစံ 

အသစ် ြပင်ထိန်း 

၁ နန်းဩ-မန်းဦး-ေြမနီ လမ်း 

Box Culvert(၁)စင်း 

(၅)ေပ သံကူကွန် 

ကရစ် 

အသစ် - 

၂ နန်းဩ-မန်းဦး-ေြမနီလမ်း 

တံတား(၁)စင်း 

(၁၀)ေပ သံကူကွန် 

ကရစ် 

အသစ် - 

၃ ကုန်းသာ(န)-ကုန်းသာ(ရ)-

ေနာင်ပီ လမ်း Box 

Culvert(၂)စင်း 

(၁၀)ေပ သံကူကွန် 

ကရစ် 

အသစ် - 
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(၃) ေသာက်သုံးေရရရှိေရးလုပ်ငန်း 

စဉ် လုပ်ငန်းတည် ေနရာ 

အမျိးအစားှင့်အတိုင်းအတာ 
အကျိးြပ  

အိမ်ေြခ 
ေရ 

ကန် 

ေရ 

ေြမာင်း 

အဝီစိ  

တွင်း 
စိမ့်စမ်း 

အြမင့် 

တင် 

၁ ဖာလုိင်ေကျးရ@ာ - - - - ၁ 
၂ မေကာက်(န)ေကျးရ@ာ - - - ၁ - ၅၉ 

၃ ကုန်းဆွတ်ေကျးရ@ာ - - - ၁ - ၃၄ 

၄ သေြပကုန်းေကျးရ@ာ - - - ၁ - ၂၇ 

၅ မန်းဦးေကျးရ@ာ - - - ၁ - ၆၅ 

၆ ဖီဟန်းခါးေကျးရ@ာ ၁ - - ၁ - ၁၀၁ 
၇ ပန်ေအာင်းေကျးရ@ာ - - - - ၁ ၄၈ 

၈ ဒုံလိတန်ေကျးရ@ာ - - - ၁ - ၁၀၇ 

   (၄) လပ်စစ်မီးလင်းေရးလုပ်ငန်း 

  မရိှ။ 

 (၅) ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရ8ာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း 

စဉ် ေကျးရ8ာအမည် အိမ်ေြခ 

အိမ် 

ေထာင် 

စု 

ခွင့်ြပေငွ 

ကျပ်(သိန်း) 

၁ ေညာင်ကုိင်း ၁၅၇ ၁၅၉ ၃၀၀ 
၂ တေခါ့ခွန် ၅၀ ၅၅ ၃၀၀ 
၃ ကုန်းဆွတ်+ေနာင်ေရ@း ၁၁၅ ၁၁၅ ၃၀၀ 
၄ မဲဟဲ+မေကာက်+ဝိန်းကွန် ၁၂၁ ၁၂၁ ၃၀၀ 
၅ ထီထဲထိုး ၈၃ ၈၃ ၃၀၀ 
၆ ထီလုံးဆူ ၁၀၅ ၁၀၇ ၃၀၀ 
၇ ေကျာင်းခမ်း+သုခလွယ်တီ ၈၉ ၉၁ ၃၀၀ 
၈ လီမွန်+မိေဟာင်း ၁၃၆ ၁၄၂ ၃၀၀ 
၉ နမ့်ဟူး ၁၂၅ ၁၅၆ ၃၀၀ 

၁၀ ေတာင်းတီ+ေနာင်ဘို ၉၈ ၁၀၁ ၃၀၀ 
၁၁ နားမွန်း+နားပံုး ၁၁၆ ၁၁၈ ၃၀၀ 
၁၂ ထီတယမ်း ၂၅၀ ၂၅၀ ၃၀၀ 
၁၃ ကယန်းေလး ၈၀ ၇၉ ၃၀၀ 
၁၄ ေကာင်းမဗာွ ၉၁ ၉၅ ၃၀၀ 
၁၅ ဖီဟန်းခါး+ထန်းဖုရား+ ပန်ေအာင်း ၁၆၉ ၁၇၆ ၃၀၀ 
၁၆ ဝမ့်ပုံး+ကွန်ဆုိင်း+ေမွေတာ် ၁၀၃ ၁၁၆ ၃၀၀ 
စဉ် ေကျးရ8ာအမည် အိမ်ေြခ အိမ် ခွင့်ြပေငွ 
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ေထာင် 

စု 

ကျပ်(သိန်း) 

၁၇ ခုိဖွန်း+ထီတေခါ့ ၉၃ ၉၇ ၃၀၀ 
၁၈ ကုလားလန် ၉၂ ၁၁၀ ၃၀၀ 
၁၉ လွယ်တဖီး+တေခါ့တန် ၈၈ ၉၂ ၃၀၀ 
၂၀ ထီေဒး ၉၂ ၉၂ ၃၀၀ 
၂၁ ထီရီး ၂၂၂ ၂၃၈ ၃၀၀ 
၂၂ ကုန်းစိမ်း+နမ့်ေဘာ်ခုတ် ၈၇ ၉၈ ၃၀၀ 
၂၃ မေကာက်(ရ+န) ၁၄၃ ၁၅၃ ၃၀၀ 
၂၄ ထီမန်S ၁၃၅ ၁၃၈ ၃၀၀ 
၂၅ ေနာင်ဆိုင်(ထီေခါင်) ၈၆ ၉၀ ၃၀၀ 
၂၆ ဝမ့်တီး+ပန်ဟုိင်း ၇၁ ၈၉ ၃၀၀ 
၂၇ လွယ်ေဆာင် ၉၁ ၁၀၈ ၃၀၀ 
၂၈ ဖာလုိင်(ရ+န) ၁၀၃ ၁၁၀ ၃၀၀ 
၂၉ လွယ်ေတာ် ၁၅၃ ၁၃၅ ၃၀၀ 
၃၀ ခုတ်နမ့် ၈၀ ၈၀ ၃၀၀ 

   ၃၁ ေနာင်ဆိုင်+ေနာင်ေကျာ+ေကာင်ဝိန်းငယ် ၁၂၇ ၁၃၄ ၃၀၀ 
၃၂ ဝိန်းေကာင်+ဘန်းေနာင်+ဆမ့်ဆုိင် ၁၂၅ ၁၄၀ ၃၀၀ 
၃၃ လွယ်မန်S ၁၈၉ ၁၈၉ ၃၀၀ 
၃၄ ေနာင်အယ်(တ+မ) ၁၁၁ ၁၁၁ ၃၀၀ 
၃၅ ဆုိင်လဲ ၁၅၅ ၁၅၇ ၃၀၀ 
၃၆ ေနာင်လတ်(တ) ၁၄၈ ၁၄၈ ၃၀၀ 
၃၇ ကွန်နား ၁၅၄ ၁၅၈ ၃၀၀ 
၃၈ ထီနSဲ ၁၀၀ ၁၀၂ ၃၀၀ 
၃၉ လွယ်စဲ့ ၈၀ ၇၇ ၃၀၀ 
၄၀ ထီတေမာင်း ၁၇၅ ၁၇၈ ၃၀၀ 
၄၁ မီးရယ် ၁၁၇ ၁၂၃ ၃၀၀ 
၄၂ နမ့်ဟူး ၈၁ ၈၁ ၃၀၀ 

မိနယ်ချပ် ၄၉၈၆ ၅၁၉၂ ၁၂၆၀၀ 

  

  (၆) ေကျးလက်အိမ်ယာဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း 

   မရိှ။  

  (၇) ေကျးလက်အိမ်သာလုပ်ငန်း 

    မရိှ။ 
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(ခ)    အစိုးရှင့်ြပည်သူေဆာင်ရ8က်သည့် ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ရန်ပံုေငွကျပ်သိန်း(၁၀၀၀)ြဖင့်ေဆာင်ရ8က်သည့်ေဒသဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်း 
 

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် 

အရ8ယ် 

အစား/ 

အရှည် 

ကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သိန်းေပါင်း) ပီးစီးသည့် 

ရက်စဲွ အစိုး 

ရ 
ြပည်သူ ေပါင်း 

၁ ထီဟန်ထိုးရ@ာ ေရအြမင့်တင်ြခင်းှင့် 

ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း 

 (၅၀၀၀)ေပ ၂၅ ၈.၀၆၈ ၃၃.၀၆ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၂ နန်းဩရ@ာ ေရသွယ်ယူြခင်းှင့်အုတ် 

ေရကန်တည်ေဆာက်ြခင်း 

(၁၇၀၀)ေပ ၅၀ ၀.၆၃၄ ၅၀.၆၃ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၃ ေအာင်သေြပရပ်ကွက် ေကျာက်ေချာ 

လမ်းခင်းြခင်းှင့်ကွန်ကရစ်တံတား 

(၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း 

(၇၅၀)ေပ 

(၁၅x၄)ေပ 

၅၀ ၃၆.၁၅ ၈၆.၁၅ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၄ မဂလာရပ်ကွက်တိုးချဲလမ်း 

ေကျာက်ေချာ လမ်းခင်းြခင်း 

(၅၀၀)ေပ ၅၀ ၇.၇၃ ၅၇.၇၃ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၅ သီရိရပ်ကွက်၊ စွယ်ေတာ်လမ်း 

ကတရာခင်းြခင်းှင့် ေရပန်တံတား 

(၂၅)လုံးတည်ေဆာက်ြခင်း 

(၄၂၅)ေပ 

(၃)ေပ 

၅၀ ၄.၇၈ ၅၄.၇၈ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၆ ဟုိခဲရပ်ကွက်၊ အုန်းနဲလမ်း ေကျာက် 

ေချာလမ်းခင်းြခင်းှင့် ေရပန် 

တံတား(၈)လုံးတည်ေဆာက်ြခင်း 

(၅၅၅)ေပ ၅၀ ၉.၇၇ ၅၉.၇၇ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၇ ြမကန်သာရပ်ကွက်၊ နယ်ေြမ(၄) 

ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်း 

(၅၈၀)ေပ ၅၀ ၈.၄၆ ၅၈.၄၆ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၈ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ဘုိကေတာ် 

လမ်းေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်းှင့် 

ေရပန်(၁၈)လုံးတည်ေဆာက်ြခင်း 

(၄၅၀)ေပ 

(၃)ေပ 

၅၀ ၁၄.၀၂ ၆၄.၀၂ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၉ ဘုရားြဖေကျးရ@ာေကျာက်ေချာ 

လမ်း ခင်းြခင်း 

(၇၀၀)ေပ ၅၀ ၄.၃၆ ၅၄.၃၆ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၁၀ ဝမ့်ပုံးရ@ာေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်း (၄၅၀)ေပ ၅၀ ၄.၃၄ ၅၄.၃၄ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၁၁ သီရိရပ်တွင် ကွန်ကရစ်တံတား(၁) 

စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ဘုရားြဖ 

ရ@ာတွင် ကွန်ကရစ်တံတား(၁)စင်း 

တည်ေဆာက်ြခင်း 

(၁၈x၃x၄)ေပ 

(၁၈x၆x၃)ေပ 

၂၆ 

၄၉ 

၁၃.၀ 

၀.၈၇ 

၃၉.၀ 

၄၉.၈၇ 

၃၁.၃.၂၀၁၉ 
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စဉ် လုပ်ငန်းအမည် 
အရ8ယ်အစား/ 

အရှည် 

ကုန်ကျေငွ(ကျပ်သိန်းေပါင်း) ပီးစီးသည့် 

ရက်စဲွ အစိုးရ ြပည်သူ ေပါင်း 

၁၂ ကုန်းေကျာင်းရ@ာ သဲလမ်းခင်းြခင်း (၃၈၂၀)ေပ ၅၀ ၁၂.၃၃  ၆၂.၃၃ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၁၃ ေနာင်စနS်ရ@ာ ကွန်ကရစ်တံတား 

(၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း 

(၁၅x၅x၈.၆) 

ေပ 

၅၀ ၂.၀၄ ၅၂.၀၄ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၁၄ ပချားကလိုးရ@ာကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၅၂၀)ေပ ၅၀ ၄.၅ ၅၄.၅ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၁၅ ပန်အွန်းရ@ာကွန်ကရစ်တံတား 

တည်ေဆာက်ြခင်း 

(၈.၆x၂၂x၆)ေပ ၅၀ ၂.၇၂ ၅၂.၇၂ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၁၆ ေနာင်ခံုးရ@ာ ကွန်ကရစ်တံတား 

တည်ေဆာက်ြခင်း 

(၁၈x၁၀x၇)ေပ ၅၀ ၁၉.၅ ၆၉.၅ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၁၇ ေတာင်းတပ်ရ@ာ ှင့် ဖီးကတ်ရ@ာ 

ကွန်ကရစ်တံတားတည်ေဆာက် 

ြခင်း 

(၁၈x၇x၄)ေပ 

(၂)စင်း 

၅၀ ၄၀.၄ ၉၀.၄ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၁၈ ကုန်းဆွတ်ရ@ာ ကွန်ကရစ်တံတား 

တည်ေဆာက်ြခင်း 

(၁၈x၁၂x၅)ေပ ၅၀ ၀.၂၇ ၅၀.၂၇ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၁၉ ပင်းတယရ@ာ အေနာက်ေြမာက် 

ကွန်ကရစ်တံတား(၁)စင်းတည် 

ေဆာက်ြခင်း 

(၁၈x၅x၇)ေပ ၅၀ ၉.၂၂ ၅၉.၂၂ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

၂၀ လွယ်မနS်ရ@ာ ကွန်ကရစ်တံတား 

(၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း 

(၁၂x၁၈x၅)ေပ ၅၀ ၆.၀၀ ၅၆.၀၀ ၃၁.၃.၂၀၁၉ 

            စုစုေပါင်း - ၁၀၀၀ ၁၇၂.၈ ၁၁၇၂.၈  

 

၄၉။ မိြပစီမံကိန်း(TownPlan)ှစ်(၃၀)အတွက်ေြမအသံုးချမဆုိင်ရာ လျာထားချက် 

စဉ် လျာထားမည့်ေြမဧက လျာထားမည့်ေြမကွက်ေပါင်း လျာထားမည့်ေနရာ 

   ၁ ၈၅.၅ (၆၀x၄၀)ေပ (၁၅၆၀)ကွက် ကွင်းြပင်ပ 

အခန်း(၁၀) 

              အေထွေထွ 

၅၀။ အြခားတင်ြပလိုေသာအချက်များ 

 မရိှ။ 
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နိဂုံး 
၅၁။ ဆီဆုိင်မိနယ်၏ ေဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်များကုိ ဌာနဆုိင်ရာများမှ ေပးပုိေသာ  အချက်အလက် 
များ၊ ေဒသဆိုင်ရာ အချက်အလက် စာေစာင် များ၊ မှတ်တမ်းများအေပတွင် အေြခခံလျက် အကျဉ်းချံးြပစု 
ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းတင် စုစည်းတင်ြပြခင်းအားြဖင့် 
ဆီဆိုင်မိနယ်တစ်ခုလုံး၏ အချက်အလက်ှင့် ဖွံဖိးတုိးတက်မအေြခအေနများကုိ ေလ့လာသိရှိုိင်ပီး 
မိမိတို၏ လုပ်ငန်း များကုိ အေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်ပါေကာင်း  တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 
 
 
 

                                                       မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 
                                                        ဆီဆုိင်မိနယ် 

 
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၃၀  )ရက် 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


