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ရှမ်းြပည်နယ် 

 
ေတာင်ကီးခုိင် 

မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

ဖယ်ခုံမိနယ် 

ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

 

 

 

 

 

 

 

    ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက် 
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မာတိကာ 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက် ာှ 

မှ ထိ 

 ေြမပံု   

 အခန်း(၁) 

နိဒါန်း ှင့် ေဒသသမုိင်း 

  

၁။ နိဒါန်း   ၁ - 

၂။ ေဒသသမိုင်းအကျဉ်း ၁ ၂ 
 အခန်း(၂) 

ပထဝီဝင်အေနအထား 
  

၃။ တည်ေနရာှင့် အကျယ်အဝန်း ၂ ၃ 
၄။ နယ်နိမိတ် ၃ - 
၅။ ေြမမျက်ာှသွင်ြပင် ၃ - 
၆။ ေရဆင်း ၃ - 
၇။ ပင်လယ်ေရမျက်ာှြပင်အထက်အြမင့် ၃ - 
 အခန်း(၃) 

ရာသီဥတုှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
  

၈။ ရာသီဥတု ၄ - 
၉။ သဘာဝေပါက်ပင် ၄ - 

၁၀။ ေတာိုင်းတိရစာန်များ ၄ - 
၁၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ရှိအေြခအေန ၄ - 
၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ၄ - 
၁၃။ သဘာဝေဘးအရာယ် ကျေရာက်မ ၅ - 

 အခန်း(၄) 
လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၁၄။ ေနထိုင်သည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ ၅ - 

၁၅။ အိမ် ေြခ ၊ အိမ်ေထာင်စုှင့်လူဦးေရ  
(က)အိမ်ေြခ/အိမ်ေထာင်စု 
(ခ)လူဦးေရ 

၆ ၇ 

၁၆။ လူဦးေရတုိးန်းှင့် ကျား/မ အချိး 
(က)လူဦးေရတုိးန်းှင့်ကျား/မ အချိး 
(ခ)ေမွးဖာွး၊ေသဆုံး၊ေြပာင်းဝင်၊ေြပာင်းထွက်လူဦးေရ 

၈ ၉ 

၁၇။ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ  ၉ ၁၀ 
၁၈။ ိုင်ငံြခားသားများေနထိုင်မ ၁၀ - 
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စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက် ာှ 

မှ ထိ 
 

 အခန်း(၅) 
အုပ်ချပ်ေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၁၉။ အုပ်ချပ်ေရးနယ်ေြမ ဖဲွစည်းမ  ၁၁ - 
၂၀။ ေရ7းေကာက်ပဲွဆိုင်ရာ ကိစရပ်များ 

(က)မိနယ်ေရAးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ အဖဲွဝင်စာရင်း 
(ခ) ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရှိသူဦးေရ 
(ဂ) ိုင်ငံေရးပါတီများ 
(ဃ)ေရAးချယ်ခံရေသာလတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 

 
၁၁ 
၁၂ 
၁၃ 
၁၃ 

 

 
- 
- 
- 
- 

 အခန်း(၆) 
စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 

  

၂၁။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ Fခံငုံသံုးသပ်ချက် ၁၄ - 

၂၂။ ေြမအသံုးချမ ၁၄ - 

၂၃။ ဆည်ေြမာင်းတာတမံများှင့်ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 
(က)  ကုိယ့်အားကိုယ်ကုိးဆည်များ 
(ခ) ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများ 
(ဂ) တာတမံများ/ေရထိန်းတံခါးများ 

 
၁၅ 
၁၅ 
၁၅ 

 

 
- 
- 
- 
 

၂၄။ စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း 
(က) အဓိကသီးှံ(၁၀)မျိး စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ 
(ခ)  ှစ်ရှည်သီးှံစိုက်ပျိးမအေြခအေန 
(ဂ) အြခားေစျးကွက်ဝင်သီးှံများစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ 
(ဃ) လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ သုံးစွဲမအ ေြခအေန 
(င)လယ်ယာသုံးထယ်၊ထွန်ှင့်ကဲ၊ာွးေကာင်ေရ 
(စ) ေဒသတွင်းဆန်ဖူလုံမရာခိုင်န်း 
(ဆ)  ေဒသတွင်းဆီဖူလုံမရာခိုင်န်း 

 
၁၅ 
၁၆ 
၁၇ 
၁၇ 
၁၇ 
၁၇ 
၁၈ 

 
၁၆ 
- 
- 
- 
- 
၁၈ 
- 
 

၂၅။ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 
(က) ေမွးြမေရးဇုန်များ 
(ခ) မိနယ်ေမွးြမေရး(ေကာင်ေရ) 
(ဂ) မိနယ်အသားထုတ်လုပ်မှ(ပိဿာ) 
(ဃ) မိနယ်ကက်/ဘဲ/ငုံးဥထုတ်လုပ်မ(လုံး) 

 
၁၈ 
၁၈ 
၁၉ 
၂၀ 

 
- 
- 
- 
- 
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စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက် ာှ 

မှ ထိ 
(င) ိုထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မ 
(စ) မိနယ်ငါးပုစွန်ေမွးြမမအေြခအေန 
(ဆ) ေရချိ၊ ေရငန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှ အသားထုတ်လုပ်မ 

၂၀ 
၂၁ 
၂၁ 

၂၁ 
- 
- 

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

 
၂၁ 
၂၁ 
၂၁ 
၂၁ 

 
- 
- 
- 
- 

၂၇။ သစ်ေတာလုပ်ငန်းေဆာင်ရ7က်မအေြခအေန 
(က) သစ်ေတာများ 
(ခ) စီးပာွးြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်း 
(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မ 
(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစည်းများ 

 
၂၂ 
၂၂ 
၂၃ 
၂၄ 

 
- 

၂၃ 
- 
- 

၂၈။ တွင်းထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 
(က) ဓာတ်သတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 
(ခ) ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 

 
၂၄ 
၂၄ 

 
- 
- 

၂၉။ စွမ်းအင်ှင့်လပ်စစ်က 
(က) ဓာတ်ဆီ/ဒီဇယ် အေရာင်းဆုိင်များ 
(ခ) သဘာဝဓါတ်ေငွအေရာင်းဆုိင်များ  

 
၂၄ 
၂၄ 

 
- 
- 

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

 
၂၅ 
၂၅  
၂၅ 
၂၅ 

 
- 
- 
- 
- 

၃၁။ လမ်းဦးစီးဌာနမှလုပ်ငန်းများ 
(က)ကားလမ်းများ 
(ခ) မိနယ်ချင်းဆက်လမ်းများ 
(ဂ) တံတားများ 
(ဃ) လမ်း၊တံတားသံုးစက်ကိရိယာများ 
(င) လမ်း၊တံတားအသံုးြပခေကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်း 

 
၂၆ 
၂၆ 
၂၆ 
၂၇ 
၂၇ 

 
- 
- 

၂၇ 
- 
- 

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

 
၂၇ 
၂၇ 
၂၇ 

 
- 
- 
- 
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စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက် ာှ 

မှ ထိ 
၃၃။ သမဝါယမအသင်းများ ၂၈ - 
၃၄။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အဦများ  

(က) ကုမဏီ၊ ကုန်စည်ဒိုင်၊ပွဲုံ၊ေဈးှင့်ကုန်တုိက်များ 
( ခ ) ဘဏ်များ 
( ဂ ) စတိုးဆုိင်ှင့်အေရာင်းဆိုင်များ 
 

 
၂၈ 
၂၉ 
၂၉ 

 

 
- 
- 
- 

၃၅။ စည်ပင်သာယာေရးလုပ်ငန်းများ 
(က)ေဈးလုပ်ငန်း 
( ခ )ေသာက်သုံးေရရရှိေရးလုပ်ငန်း 
( ဂ )သနT်ရှင်းေရးလုပ်ငန်း 
(ဃ )လမ်း၊တံတားလုပ်ငန်း 

 
၂၉ 
၃၀ 
၃၀ 
၃၀ 

 
- 
- 
- 

၃၁ 
၃၆။ ပံုှိပ်လုပ်ငန်းှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

(က) ပံုှိပ်လုပ်ငန်းှင့် ေတးသံသွင်း၊ ဗွီဒီယို 
(ခ) မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

 
၃၁ 
၃၁ 

 
- 
- 

၃၇။ ြပည်တွင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့်ဝန်ေဆာင်မ တန်ဘိုး ၃၂ - 
၃၈။ လူတစ်ဦးချင်းဝင်ေငွ ၃၂ - 
၃၉။ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ငန်းအလိုက် အလုပ်လုပ်သူဦးေရ ၃၂ - 
၄၀။ အလုပ်လုပ်ိုင်သူဦးေရှင့် အလုပ်လက်မဲ့ဦးေရ  ၃၃ - 
 အခန်း(၇) 

လူမေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ 
  

၄၁။ ပညာေရးက 
(က) အဆင့်ြမင့်ပညာ 
( ခ) အေြခခံပညာ 
(ဂ) မူလတန်းကိေကျာင်း 
(ဃ) ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း 
(င) ေကျာင်းေနအရAယ်ကေလးများ ေကျာင်းအပ်ံှမ  
(စ) တကသုိလ်၀င်တန်းေအာင်ြမင်မ 
(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မ ရာခိုင်န်း 
(ဇ) သင်ကားမ သင်ယူမအေထာက်အကူြပစာသင်  

ခန်းများဖွင့်လှစ်ိုင်မ 
(စျ) စာကည့်တိုက်များဖွင့်လှစ်ိုင်မ  

 
၃၃ 
၃၃ 
၃၆ 
၃၆ 
၃၇ 
၃၇ 
၃၇ 
၃၇ 

 
၃၈ 

 
- 

၃၆ 
- 
- 
- 
- 
- 

၃၈ 
 
- 
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စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက် ာှ 

မှ ထိ 
၄၂။ ကျန်းမာေရးက 

( က) ေဆးံုများ 
( ခ) ေဆးေပးခန်းများ 
(ဂ) ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန/ဌာနခွဲ 
(ဃ) ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မ 
(င) ေဒသတွင်း အများဆံုးြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါများ 
( စ) HIV/ AIDS-ေရာဂါ ြဖစ်ပွား/ ေသဆံုးဦးေရ 
( ဆ)  ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အန်းကိန်းများ 

 
၃၈ 
၃၉ 
၃၉ 
၄၀ 
၄၀ 
၄၀ 
၄၁ 

 
- 
- 

၄၀ 
- 
- 
- 
- 

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

 
၄၁ 
၄၁ 
၄၁ 

 
- 
- 
၄၂ 

၄၄။ အားကစားှင့်ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းများ ၄၂ - 

 အခန်း(၈) 
ဘာသာေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၄၅။ ဗုဒဘာသာဆုိင်ရာအေဆာက်အဦများှင့်သာသနာဝင် ပုဂိလ်များ 
(က) သာသနိကအေဆာက်အဦများ 
(ခ) ရဟန်းသံဃာှင့်သီလရှင်များ 
(ဂ) ထင်ရှားသည့်ဘုရား၊ေစတီ၊ပုထိုးများ 
(ဃ) ထင်ရှားသည့်ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ 

 
၄၃ 
၄၃ 
၄၃ 
၄၃ 

 
- 
- 
- 
- 

၄၆။ အြခားဘာသာေရးအေဆာက်အဦများ ၄၄ - 
၄၇။ သမုိင်းဝင်ထင်ရှားေသာအေဆာက်အဦှင့်ေနရာများ ၄၄ - 

 အခန်း(၉) 
ေဒသဖံွဖိးေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၄၈။ ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရAက်ိုင်မအေြခအေန 
(က) ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ   
       ေဆာင်ရAက်သည့်လုပ်ငန်းများ 
(ခ) အစိုးရှင့်ြပည်သူေဆာင်ရAက်သည့်ေဒသဖံွဖိးေရး 
      လုပ်ငန်းများ 
 
 

 
၄၄ 

 
၄၆ 

 
၄၅ 

 
၄၇ 
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စဉ် အေကာင်းအရာ 
စာမျက် ာှ 

မှ ထိ 
၄၉။  မိြပစီမံကိန်း(TownPlan)ှစ်(၃၀)အတွက်ေြမအသုံးချမ 

 ဆုိင်ရာလျာထားမ 
 

၄၇ - 

 အခန်း(၁၀) 
အေထွေထွ 

  

၅၀။ အြခားတင်ြပလုိေသာအချက်များ ၄၇ - 
၅၁။ နိဂုံး ၄၇ - 
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ဖယ်ခံုမိနယ်ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 
အခန်း(၁) 

နိဒါန်းှင့်ေဒသသမုိင်း 
နိဒါန်း  
၁။ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွုံးဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိဌာန 
ြဖစ်ပီး တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ရပ်ရAာေအးချမ်းသာယာေရး၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ မူဝါဒများအေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေရး၊ ေကာင်းမွန်ေသာအုပ်ချပ်ေရးစနစ် ေဖာ်ေဆာင်ေရးှင့် ြပည်သူဗဟိုြပ 
ေဒသဖံွဖိးေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရAက် ေရးဟူေသာ ရည်မှန်းချက်တာဝန် များကိုေအာင်ြမင်ေအာင် 
ေဆာင်ရAက် လျက်ရှိပါသည်။ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ကသည့် 
အဆင့်ဆင့်ေသာ အရာထမ်း၊ အမထမ်းများသည် ုံးချပ်အဆင့်မှေအာက်ေြခ ရပ်ကွက်/ 
ေကျးရAာအုပ်စုအဆင့်အထိ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနုံး အသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 
ကရပီး ုိင်ငံေတာ်အုပ်ချပ်ေရး ယရားေချာေမွစာွ လည်ပတ်ေရးတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရAက်ြခင်း၊ 
ဝန်ကီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက် တာဝန်များ၊ အြခားဝန်ကီးဌာနမှ ေပးအပ်ေသာတာဝန်များှင့် 
ေဒသရအစိုးရအဖဲွများမှ ေပးအပ်ေသာလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ေကျပွန်စာွထမ်းေဆာင်ေန 
ကရသည်ြဖစ်ရာ ေဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်များ ြပစုထား ရှိြခင်းသည် များစာွအေရးပါလာပါသည်။ 
ေဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်များြပစုြခင်းြဖင့် မိမိတို၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရAက်ရာတွင် အေထာက်အကူ 
ြပသက့ဲသို အကီးအကဲများ နယ်ေြမသိုကွင်းဆင်းရာတွင် နယ်ေြမ၏ အချက်အလက်များကုိ 
လွယ်ကူစာွ သိရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ဖယ်ခံုမိနယ်၏ ေဒသဆုိင်ရာအချက် 
အလက်များ (၂၀၁၉ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိ အေြခအေန)ကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးမှ 
ေပးပုိေသာ ကိန်းဂဏန်းများှင့်အညီ ြပစုတင်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ေဒသသမိုင်းအကျဉ်း 

၂။ ဖယ်ခံုမိနယ်အဓိပာယ်ှင့်ပတ်သက်၍ အချိကရှမ်းဘာသာြဖင့် ဖုိင်ခွန်၊ အချိက ဖုိက်ခွန်၊ 

ကယားဘာသာစကားြဖင့် အချိက တကူေမာ်လဲ၊ အချိက သာခွန်၊ ကယန်းဘာသာ စကားြဖင့် ပါးသူ 

ေအာက်ဟု အမျိးမျိးသတ်မှတ်ခဲ့ကသည်။ ဖုိင်ခွန်ဆုိသည်မှာ ဆည်များကိုပိတ်၍ အုပ်ချပ်ေသာ 

မင်းေစာ်ဘာွး၊ တကူေမာ်လဲဆိုသည်မှာ သဖန်းပင်ရAာ၊ ပါးသူေအာက်ဆုိသည်မှာ မင်းမျိးမင်းွယ်များ 

ေနထိုင်သည့်မိနယ်ဟူ၍ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုိကပါသည်။ ေရှးယခင်က ဖယ်ခုံမိတွင် ကယားလူမျိး၊ 

ရှမ်းလူမျိး၊ ကယန်းလူမျိးများ ေနထိုင်ကရာ ရှမ်းေစာ်ဘာွးများလက်ထက်၊ ယခု ေညာင်ပင်သာှင့် 

ယခင် ေစျးပိုင်းြဖစ်ခဲ့ဖူးသည့် ဘီလူးေချာင်းကမ်းစပ်ေနရာများက ပါလီပလက်ဟုေခကာ ဘီလူး 

ေချာင်းေရကုိပိတ်ပီး လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးေရရှိရန် ဆည်ြပလုပ်ခဲ့သည်ကိုအစွဲြပ၍ ဖုိင်ခွန်ဟုေခခဲ့ 

ေကာင်း အမျိးမျိး ေြပာဆုိခဲ့ပါသည်။ယခုကာလေရAလျား၍ ဖယ်ခုံဟူ၍ ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ ြပည်ထဲေရး 

ှင့်သာသနာေရးဝန်ကီးဌာန၏ (၁.၇.၁၉၇၂) ရက်စဲွပါစာအမှတ၊် ၁၀၃/၂၈/စိတ်(၁)ြဖင့်ထုတ်ြပန်  

သည့် အမိန်Tေကာ်ြငာစာြဖင့် မိဖဲွစည်းခဲ့ပီး ြပည်ထဲေရးှင့်သာသနာေရးဝန်ကီးဌာန၏ (၇.၇.၁၉၇၂) 
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ရက်စဲွပါစာအမှတ်၊ ၁၀၅/၄/စိတ်(၁)ြဖင့် ထုတ်ြပန်သည့် အမိနT်ေကာ်ြငာစာြဖင့် ေကျးရAာအုပ်စုများ 

ဖဲွစည်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

အခန်း(၂) 

ပထဝီဝင် အေနအထား 

တည်ေနရာှင့်အကျယ်အဝန်း 

၃။ ဖယ်ခံုမိနယ်သည် ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်ပုိင်း)၊ ေတာင်ကီးခုိင်တွင် ပါဝင်၍ ေြမာက်လတီတွဒ်  
( ၁၉ဒီဂရီ ၅၉မိနစ် ၁၈စကနT်ကားှင့် ၁၉ဒီဂရီ ၁၇မိနစ် ၃၄စကနT်ကား ) ၊ အေရှေလာင်ဂျတီွဒ် ( ၉၆ 
ဒီဂရီ ၃၂မိနစ် ၅၃ စကနT်ကား ှင့်၉၇ဒီဂရီ ၁၁မိနစ် ၁၀စကနT်ကား )တွင်တည်ရှိပီး အကျယ် 
အဝန်းမှာ(၈၀၇.၆) စတုရန်းမုိင်ကျယ်၀န်းပါသည်။ အေရှမှ အေနာက်သို(၄၀.၃၁)မုိင်ရိှပီး  ေတာင်မှ 
ေြမာက်သို(၄၇.၃၄)မုိင်  ရှည်လျားပါသည်။ မိနယ်၊ရပ်ကွက်ှင့်ေကျးရAာအုပ်စုတို စတုရန်းမုိင်မှာ 
ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မိနယ်/မိ 
မိ ဧရိယာ 
စတုရန်းမုိင် 

ေကျးရAာအုပ်စု 
ဧရိယာစတုရန်း 

မုိင် 

မိနယ် ဧရိယာ 
စတုရန်းမုိင် 

 ဖယ်ခံုမိနယ်   ၈၀၇.၆၂၇ 

၁ ဟိန်ဓမရပ်ကွက ်  ၀.၃၈၄  

၂ နန်းဟူးရပ်ကွက်  ၀.၁၅၉  

၃ ေညာင်ကုန်းရပ်ကွက်  ၀.၄၅၆  

၄ ေစျးေနာက်ရပ်ကွက်  ၀.၅၄၅  

၅ ေစျးေရှရပ်ကွက်  ၀.၂၅၃  

၆ ေစျးတန်းရပ်ကွက်  ၀.၀၁၂  

၇ မိကုန်းရပ်ကွက်  ၀.၂၃၇  

၈ မုိးဗဲေကျးရAာအုပ်စု  ၆၆.၆၆၆  

၉ ေခါင်းအိအုပ်စု  ၉၃.၃၅  

၁၀ ကုန်းဆုံအုပ်စု  ၁၁.၂၇  

၁၁ လွယ်ေပါအုပ်စု  ၃၀.၀၂၆  

၁၂ နားဟီးအုပ်စု  ၁၆.၉၀၄  

၁၃ ကုရင်အုပ်စု  ၃၃.၇၄၂  

၁၄ ရီွဲအုပ်စု  ၁၄၈.၈၃၆  
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စဉ် မိနယ်/မိ 
မိ ဧရယိာ 
စတုရန်းမုိင် 

ေကျးရAာအုပ်စု 
ဧရိယာစတုရန်း 

မုိင် 

မိနယ် ဧရိယာ 
စတုရန်းမုိင် 

၁၅ ရီလံုရီကန်အုပ်စု  ၁၀၁.၁၅၁  

၁၆ သိကျတိ်အုပ်စု  ၁၁၀.၁၅၂  

၁၇ အလယ်ပေဒါင်(အလယ် 
ကယန်း)  အုပ်စု 

 ၁၁၅.၇၉၈  

၁၈ ဗျဲတိုက်(ကေယာ)အုပ်စု  ၅၂.၇၂၅  

၁၉ ဖယ်ခံု(ေနာင်လိုင်)အုပ်စု  ၂၄.၉၅၆  

 မိနယ်ချပ်  ၈၀၇.၆၂၂  

 

နယ်နိမိတ် 

၄။  ဖယ်ခံုမိနယ်၏ ေြမာက်ဘက်တွင် ပင်ေလာင်း၊ ေညာင်ေရqှင့် ဆီဆုိင်မိနယ်များ၊ ေတာင်ဘက် 
တွင် ဖူဆိုှင့်သံေတာင်မိနယ်၊ အေရှဘက်တွင် လွိင်ေကာ်ှင့် ဒီေမာဆုိမိနယ်၊ အေနာက်ဘက် 
တွင်  ပျဉ်းမနားမိနယ်တိုှင့်  ထိစပ်လက်ရှိပါသည်။ ပင်လယ်ေရမျက်ာှြပင်အထက်ေပ (၂၉၅၀)  
တွင်   တည်ရှိပါသည်။ 
ေြမမျက်ှာသွင်ြပင် 

၅။  ဖယ်ခံုမိနယ်သည် အေရှှင့် အေနာက်ဘက်တွင် ေတာင်တန်းကီးများ ၀န်းရံလက်ရှိပီး အနိမ့်ပုိင်း 

ချိင့်ဝှမ်းတွင် မုိးဗဲေရေလာှင်ကန်တည်ရှိပါ သည်။ မုိးဗဲေရေလာှင်ကန်၏ဝဲ/ယာဘက်တွင် လွယ်ေပါ၊ 

ကုရင်၊ ေနာင်လုိင်၊   မုိးဗဲေကျးရAာအုပ်စုများသာ ေြမြပနT်လွင်ြပင်ြဖင့်တည်ရိှပီး ကျန်ေဒသများမှာ 

ေတာင်ေပေဒသကုန်းြမင့် ေကျးရAာအုပ်စုများသာြဖစ်ပါသည်။ 

ေရဆင်း  

၆။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင် ေချာင်းတစ်ခုရှိပီး    ေြမာက်မှေတာင်သိုစီးဆင်း လျက်ရှိပါသည်။  ထင်ရှား 

ေသာေချာင်းမာှ ဘီလူးေချာင်းြဖစ်ပီး   ေညာင်ေရq မိနယ် အင်းေလးကန်မှြဖတ်၍ ေြမာက်မှေတာင် 

သုိ စီးဆင်းပါသည်။ ေဒသ အတွင်းရိှေရအရင်းအြမစ်အများစုမာှ ေရချိများြဖစ်၍ စိုက်ပျိးေရ၊  ေသာက် 

သံုးေရစသည်ြဖင့်  အသံုးြပိုင်ပါသည်။ ဘီလူးေချာင်းမှာ ေွရာသီတွင် ေရအနက်(၈ေပမှ၁၀ေပ) ေပ 

ခနT်ရှိ၍ စက်ေလှများြဖင့် သွားလာိုင်ပါသည်။ 

ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက်အြမင့် 

၇။ ဖယ်ခံုမိနယ်သည် ပင်လယ်ေရမျက်ာှြပင်အထက် ေပ(၂၉၅၀) တွင်တည်ရှိပါသည်။ အြမင့် 
ဆံုးေတာင်မှာ လွယ်လုံေတာင်ြဖစ်၍ ပင်လယ်ေရ  မျက်ာှြပင်အထက်ေပ(၆၀၀၀)ြဖစ်၍ အနိမ့်ဆံုး 
အရပ်ေဒသမှာမုိးဗဲေကျးရAာ အုပ်စုြဖစ်ပါသည်။ 
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အခန်း(၃) 

ရာသီဥတုှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ရာသီဥတု 

၈။ ဖယ်ခံုမိနယ်သည် ပူအိုက်စိုစွတ်ေသာ ရာသီဥတုရှိပီး ၊ အြမင့်ဆုံး အပူချနိ်( ၃၅ ဒီဂရီC)ှင့် 
အနိမ့်ဆံုးအပူချနိ်မှာ( ၈ ဒီဂရCီ ) ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်အလိုက်ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ မုိးေရချနိ်ှင့်အပူချန်ိမှာ 
ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် ခုှစ် 
မုိးေရချနိ် အပူချနိ် 

မုိးရ7ာ 
ရက် 

စုစုေပါင်း  မုိးေရချနိ် 
ေွရာသီ   ေဆာင်းရာသီ  
အြမင့်ဆုံး အနိမ့်ဆံုး 

၁ ၂၀၁၆ ၇၃ ၂၈.၂၇ လက်မ ၃၈ ႚC ၉ ႚC 
၂ ၂၀၁၇ ၈၅ ၃၉.၉၉ လက်မ ၃၅ ႚC ၆ ႚC 
၃ ၂၀၁၈ ၇၂ ၃၅.၅၇ လက်မ ၃၅ ႚC ၇ ႚC 
၄  ၂၀၁၉ ၄၀ ၂၀.၅၁ လက်မ ၃၆ ႚC ၁၂ ႚC 

သဘာဝေပါက်ပင်များ 

၉။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ ေပ(၃၀၀၀)ေအာက် ေဒသများတွင် ကန်း၊ အင် ကင်း၊ သစ်ယာ၊ သစ်ေစး၊ 

ေထာက်uကံ့စသည့်အပင်များှင့်ေပ(၄၀၀၀)ေကျာ်ြမင့်ေသာ ေဒသများတွင် ထင်းူး၊ ဝက်သစ်ချစသည့်  

အပင်များ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။  

ေတာိုင်းတိရစာန်များ 

၁၀။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင် ေတွရှိရေသာ ေတာိုင်းတိရစာန်များမှာ ဂျ၊ီ ေတာ ေကာင်၊ ယုန်၊ ေမျာက် 
တိုေတွရှိရပီး အြခားေကျးငှက်များြဖစ်ေသာ ေရဘဲ၊ ဥေဒါင်း၊ ေရကက်၊ ဗျိင်းေအာက်၊ စိုက်၊ 
ေအာင်မဲညိ၊ ဇရက်၊ သစ်ေတာက်ငှက်၊ ဂျိး၊ သပိတ်လွယ်ငှက်၊ ငံုးှင့် ခါ စသည်တိုေတွရှိရပါသည်။ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ရှ ိအေြခေန 
၁၁။ ဖယ်ခံုမိနယ်အတွင်းရိှ အင်းေလးကန်အေရှှင့်အေနာက်ရိှ ေရေဝ ေရလဲ ေတာင်ေစာင်းများ 
ေပ၌  ေရqေြပာင်းေတာင်ယာ ထွန်ယက်စုိက်ပျိး ြခင်းများေကာင့် ှစ်စဉ်ံးပုိချမရိှ၍ ေရမျက်ာှြပင် 
မနိမ့်ေသာ်လည်း ကန်အတွင်း ေရထုထည်နည်းပါးလာြခင်းြဖစ်ိုင်သည်။ လက်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်း  
ကျင် အေြခအေနမှာ သစ်ေတာဖံုးလွမ်းမ(၅၉ရာခုိင်ူန်း)ရိှပါသည်။ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ  

၁၂။ ဖယ်ခံုမိနယ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းများ အတွက် ကိးဝုိင်းကိးြပင် 
ကာကွယ်ေတာ(၅၆၉၄)ဧက ထိန်းသိမ်းလက် ရိှပါ သည်။ သစ်ေတာစုိက်ခင်းထူေထာင်ုိင်မမှာ ပုဂလိက 
ကန်းစုိက်ခင်း(-) ဧက၊ စီးပွားေရးကန်းစုိက်ခင်း(၁၉၃.၀၅)၊ သစ်မာ(၁၅၅)ဧက၊ အြခားစုိက်ခင်း(၂၅) ဧက၊ 
ေရေဝေရလဲ(၅၅၉)ဧက၊ ေဒသခံြပည်သူအစုအဖဲွပုိင်သစ်ေတာလုပ်ငန်း (၁၂) ခု၊(၆၇၀)ဧကအား တည် 
ေထာင်ခွင့်ြပထားပါသည်။ 
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သဘာဝေဘးအရာယ်ကျေရာက်မ 

၁၃။ ဖယ်ခံုမိနယ်သည်ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင် အထက် (၂၉၅၀)ေပတွင် တည်ရိှပီး ဘီလူးေချာင်းေရ 

သည် ဖယ်ခံုမိ၏အေရှဘက်မှ အေရှေတာင်ဘက်သုိ ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေနပါသည်။ အေရှှင့် 

အေနာက်ဘက်တွင် ေတာင်တန်းကီးများ ဝုိင်းရံလက်ရိှပီး သဘာဝေဘးအရာယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ယခင်ြဖစ်ပွားမများမရိှေသာ်လည်း မိနယ်၏ သဘာဝေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရAက်ုိင်ရန်အတွက် စီမံချက်များ ေရးဆဲွေဆာင်ရAက်လက်ရိှပါသည်။ 

 

အခန်း(၄) 

လူဦးေရဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 
ေနထိုင်သည့်တုိင်းရင်းသားလူမျိးစုများ  
၁၄။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင် ေနထုိင်ကေသာ တုိင်းရင်းသားလူမျိးစုများမှာ  ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် လူမျိး 
ေနထိုင်သည့် 

လူဦးေရ 
မိနယ်လူဦးေရ မိနယ်လူဦးေရ၏  ရာခိုင်န်း 

၁ ကယား ၄၇၁၉ ၁၀၇၈၄၁ ၄.၃၇၅ 
၂ ကရင် ၇၄ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၆၈ 
၃ ချင်း ၃၀ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၂၈ 
၄ မွန် ၁၃ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၁၂ 
၅ ဗမာ ၅၄၁၆ ၁၀၇၈၄၁ ၅.၀၂၂ 
၆ ရခိုင် ၁၃ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၁၂ 
၇ ရှမ်း ၁၀၆၀၅ ၁၀၇၈၄၁ ၉.၈၃၄ 
၈ ပအိုဝ်း ၂၅၂၆ ၁၀၇၈၄၁ ၂.၃၄၂ 
၉ ဓု ၃၅ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၃၂ 

၁၀ ကယန်း ၈၁၆၄၀ ၁၀၇၈၄၁ ၇၅.၇၀၄ 
၁၁ အင်း ၂၃၆၅ ၁၀၇၈၄၁ ၂.၁၉၃ 
၁၂ အခါ ၂ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၀၂ 
၁၃ လားဟူ ၆ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၀၆ 
၁၄ လီဆူ ၃၉၄ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၃၆၅ 

 တိုင်းရင်းသား ချပ် ၁၀၇၈၃၈ ၁၀၇၈၄၁ ၉၉.၉၉၇ 
 တုတ် ၁ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၀၁ 
 အြခား ၂ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၀၂ 
 မိနယ်ချပ် ၁၀၇၈၄၁ ၁၀၇၈၄၁ ၁၀၀ 
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အိမ်ေြခ၊ အိမ်ေထာင်စု၊ လူဦးေရ  
၁၅။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏၂၀၁၉ခုှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ လူဦးေရမှာ ေအာက်ပါ 
အတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) အိမ်ေြခ/အိမ်ေထာင်စု 

စဉ် မိနယ် အိမ်ေြခ 
အိမ်ေထာင်

စု 
ရပ် 

ကွက် 
ေကျးရAာ 
အုပ်စု 

ေကျးရAာ 

၁ ဟိန်ဓမရပ်ကွက် ၆၉၅ ၇၁၄ ၁   
၂ နန်းဟူးရပ်ကွက် ၁၁၄ ၁၃၁ ၁   
၃ ေညာင်ကုန်းရပ်ကွက် ၈၅၆ ၉၀၇ ၁   
၄ ေစျးေနာက်ရပ်ကွက် ၄၇၆ ၅၁၀ ၁   
၅ ေစျးေရှရပ်ကွက် ၃၄၅ ၄၁၁ ၁   
၆ ေစျးတန်းရပ်ကွက် ၆၅ ၉၆ ၁   
၇ မိကုန်းရပ်ကွက် ၄၅၀ ၄၅၇ ၁   
 ရပ်ကွက်ချပ် ၃၀၀၁ ၃၂၂၆ ၇   

၈ မိုးဗဲအုပ်စု ၅၁၅၇ ၅၁၉၉  ၁ ၃၆ 
၉ ေခါင်းအိအုပ်စု ၁၄၃၄ ၁၄၇၅  ၁ ၂၂ 

၁၀ ကုန်းဆုံအုပ်စု ၁၀၂၆ ၁၀၅၁  ၁ ၁၄ 
၁၁ လွယ်ေပါအုပ်စု ၈၅၀ ၈၆၈  ၁ ၆ 
၁၂ နားဟီးအုပ်စု ၅၁၅ ၅၂၁  ၁ ၁၀ 
၁၃ ကုရင်အုပ်စု ၇၈၂ ၇၉၇  ၁ ၈ 
၁၄ ရီဲွအုပ်စု ၃၂၇၁ ၃၂၇၁  ၁ ၄၂ 
၁၅ ရီလုံရီကန်အုပ်စု ၁၀၄၅ ၁၀၈၀  ၁ ၁၃ 
၁၆ သိကျတ်ိအုပ်စု ၉၄၇ ၉၉၃  ၁ ၂၂ 
၁၇ အလယ်ပေဒါင်(အလယ်ကယန်း)အုပ်စု ၁၄၂၉ ၁၄၆၈  ၁ ၂၅ 
၁၈ ဗျဲတိုက်(ကေယာ)အုပ်စု ၂၀၆ ၂၁၄  ၁ ၇ 
၁၉ ဖယ်ခံု(ေနာင်လိုင်)အုပ်စ ု ၃၈၈ ၄၂၁  ၁ ၆ 

 အုပ်စုချပ် ၁၇၀၅၀ ၁၇၃၅၈  ၁၂ ၂၁၁ 
 မိနယ်ချပ် ၂၀၀၅၁ ၂၀၅၈၄ ၇ ၁၂          ၂၁၁ 

 
 (ခ) လူဦးေရ 
 

စဉ် မိနယ် 
အသက်(၁၈) ှစ်အထက် အသက်(၁၈) ှစ်ေအာက် စုစုေပါင်း 

ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း 
၁ ဟိန်ဓမ ၆၃၅ ၆၄၀ ၁၂၇၅ ၁၀၃၉ ၁၀၇၈ ၂၁၁၇ ၁၆၇၄ ၁၇၁၈ ၃၃၉၂ 
၂ နန်းဟူး ၈၃ ၇၁ ၁၅၄ ၂၀၈ ၂၃၆ ၄၄၄ ၂၉၁ ၃၀၇ ၅၉၈ 
၃ ေညာင်ကုန်း ၆၃၁ ၆၅၇ ၁၂၈၈ ၁၄၆၄ ၁၅၁၈ ၂၉၈၂ ၂၀၉၅ ၂၁၇၅ ၄၂၇၀ 
၄ ေစျးေနာက် ၄၅၃ ၄၂၅ ၈၇၈ ၇၃၃ ၇၅၈ ၁၄၉၁ ၁၁၈၆ ၁၁၈၃ ၂၃၆၉ 
၅ ေစျးေရှ ၂၈၆ ၂၆၄ ၅၅၀ ၅၉၉ ၆၅၂ ၁၂၅၁ ၈၈၅ ၉၁၆ ၁၈၀၁ 
၆ ေစျးတန်း ၆၁ ၆၀ ၁၂၁ ၁၀၆ ၁၃၁ ၂၃၇ ၁၆၇ ၁၉၁ ၃၅၈ 
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စဉ် မိနယ် 
အသက်(၁၈) ှစ်အထက် အသက်(၁၈) ှစ်ေအာက် စုစုေပါင်း 
ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း ကျား မ ေပါင်း 

၇ မိကုန်း ၅၁၁ ၅၁၉ ၁၀၃၀ ၇၂၁ ၇၈၄ ၁၅၀၅ ၁၂၃၂ ၁၃၀၃ ၂၅၃၅ 
 ရပ်ကွက်ချပ် ၂၆၆၀ ၂၆၃၆ ၅၂၉၆ ၄၈၇၀ ၅၁၅၇ ၁၀၀၂၇ ၇၅၃၀ ၇၇၉၃ ၁၅၃၂၃ 

၈ မိုးဗဲ ၆၅၉၁ ၆၂၄၆ ၁၂၈၃၇ ၇၆၇၃ ၇၇၇၇ ၁၅၄၅၀ ၁၄၂၆၄ ၁၄၀၂၃ ၂၈၂၈၇ 
၉ ေခါင်းအိ ၁၃၁၀ ၁၂၄၄ ၂၅၅၄ ၂၂၃၅ ၂၃၀၅ ၄၅၄၀ ၃၅၄၅ ၃၅၄၉ ၇၀၉၄ 

၁၀ ကုန်းဆံု ၁၁၁၀ ၁၀၇၈ ၂၁၈၈ ၁၂၃၄ ၁၂၁၅ ၂၄၄၉ ၂၃၄၄ ၂၂၉၃ ၄၆၃၇ 
၁၁ လွယ်ေပါ ၁၁၂၀ ၁၀၈၉ ၂၂၀၉ ၁၀၈၃ ၁၁၇၁ ၂၂၅၄ ၂၂၀၃ ၂၂၆၀ ၄၄၆၃ 
၁၂ နားဟီး ၅၃၅ ၄၉၂ ၁၀၂၇ ၈၅၃ ၈၂၄ ၁၆၇၇ ၁၃၈၈ ၁၃၁၆ ၂၇၀၄ 
၁၃ ကုရင် ၉၁၁ ၈၅၁ ၁၇၆၂ ၁၁၀၅ ၁၁၅၇ ၂၂၆၂ ၂၀၁၆ ၂၀၀၈ ၄၀၂၄ 
၁၄ ရီွဲ ၅၈၇၄ ၅၉၅၉ ၁၁၈၃၃ ၃၉၄၃ ၃၈၅၁ ၇၇၉၄ ၉၈၁၇ ၉၈၁၀ ၁၉၆၂၇ 
၁၅ ရီလုံရီကန် ၁၃၃၉ ၁၂၇၅ ၂၆၁၄ ၁၅၀၃ ၁၅၂၅ ၃၀၂၈ ၂၈၄၂ ၂၈၀၀ ၅၆၄၂ 
၁၆ သိကျတ်ိ ၁၃၆၄ ၁၃၈၉ ၂၇၅၃ ၁၂၁၆ ၁၁၇၃ ၂၃၈၉ ၂၅၈၀ ၂၅၆၂ ၅၁၄၂ 
၁၇ အလယ်ပေဒါင် 

(အလယ်ကယန်း) ၂၀၆၆ ၁၉၅၅ ၄၀၂၁ ၁၈၁၂ ၁၇၇၄ ၃၅၈၆ ၃၈၇၈ ၃၇၂၉ ၇၆၀၇ 
၁၈ ဗျဲတိုက်(ကေယာ) ၂၅၂ ၂၄၇ ၄၉၉ ၃၂၃ ၃၀၇ ၆၃၀ ၅၇၅ ၅၅၄ ၁၁၂၉ 
၁၉ ဖယ်ခံု(ေနာင်လိုင်) ၄၆၄ ၄၀၁ ၈၆၅ ၆၃၇ ၆၆၀ ၁၂၉၇ ၁၁၀၁ ၁၀၆၁ ၂၁၆၂ 

 အုပ်စုချပ် ၂၂၉၃၆ ၂၂၂၆ ၄၅၁၆၂ ၂၃၆၁၇ ၂၃၇၃၉ ၄၇၃၅၆ ၄၆၅၅၃ ၄၅၉၆၅ ၉၂၅၁၈
 မိနယ်ချပ် ၂၅၅၉၆ ၂၄၈၆၂ ၅၀၄၅၈ ၂၈၄၈၇ ၂၈၈၉၆ ၅၇၃၈၃ ၅၄၀၈၃ ၅၃၇၅၈ ၁၀၇၈၄၁
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လူဦးေရတိုးန်းှင့်ကျားမအချိး 

၁၆။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ ၂၀၁၉ ခုှစ် လူဦးေရတိုးန်းကျား၊ မ အချိးမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါ 
သည်- 

 
(က) လူဦးေရတိုးန်းှင့်ကျားမအချိး 

 

 

 

စဉ် မိနယ် 
ယခင် ှစ် 

လူဦးေရ 
ယခုှစ် 
လူဦးေရ 

တုိး လာ 
ဦးေရ 

တိုး န်း 
ကျား/မအချိး 

ကျား မ အချိး 
၁ ဟိန်ဓမ ၃၃၃၅ ၃၃၉၂ ၅၇ ၁.၆၈ ၁၆၇၄ ၁၇၁၈ ၉၇.၄ 
၂ နန်းဟူး ၆၂၀ ၅၉၈ -၂၂ -၃.၆၇ ၂၉၁ ၃၀၇ ၉၄.၈ 
၃ ေညာင်ကုန်း ၄၅၄၂ ၄၂၇၀ -၂၇၂ -၆.၃၇ ၂၀၉၅ ၂၁၇၅ ၉၆.၃ 
၄ ေစျးေနာက် ၂၂၉၃ ၂၃၆၉ ၇၆ ၃.၂၀ ၁၁၈၆ ၁၁၈၃ ၁၀၀ 
၅ ေစျးေရှ ၁၇၀၀ ၁၈၀၁ ၁၀၁ ၅.၆ ၈၈၅ ၉၁၆ ၉၆.၆ 
၆ ေစျးတန်း ၃၅၇ ၃၅၈ ၁ ၀.၃ ၁၆၇ ၁၉၁ ၈၇.၃ 
၇ မိကုန်း ၂၅၀၄ ၂၅၃၅ ၃၁ ၁.၂ ၁၂၃၂ ၁၃၀၃ ၉၄.၆ 
 ရပ်ကွက်ချပ် ၁၅၃၅၁ ၁၅၃၂၃ -၂၈ -၀.၂ ၇၅၃၀ ၇၇၉၃ ၉၆.၆ 

၈ မုိးဗဲ ၂၇၇၉၈ ၂၈၂၈၇ ၄၈၉ ၁.၇ ၁၄၂၆၄ ၁၄၀၂၃ ၁၀၀.၇ 
၉ ေခါင်းအိ ၇၆၄၇ ၇၀၉၄ -၅၅၃ -၇.၈ ၃၅၄၅ ၃၅၄၉ ၉၉.၉ 

၁၀ ကုန်းဆုံ ၄၃၆၁ ၄၆၃၇ ၂၇၆ ၅.၉ ၂၃၄၄ ၂၂၉၃ ၁၀၂.၂ 
၁၁ လွယ်ေပါ ၄၂၈၆ ၄၄၆၃ ၁၇၇ ၃.၉၇ ၂၂၀၃ ၂၂၆၀ ၉၇.၅ 
၁၂ နားဟီး ၂၆၄၈ ၂၇၀၄ ၅၆ ၂.၁ ၁၃၈၈ ၁၃၁၆ ၁၀၅.၅ 
၁၃ ကုရင် ၃၉၆၀ ၄၀၂၄ ၆၄ ၁.၆ ၂၀၁၆ ၂၀၀၈ ၁၀၀.၄ 
၁၄ ရီွဲ ၁၉၅၈၅ ၁၉၆၂၇ ၄၂ ၀.၂ ၉၈၁၇ ၉၈၁၀ ၁၀၀.၁ 
၁၅ ရီလုံရီကန် ၅၆၃၇ ၅၆၄၂ ၅ ၀.၁ ၂၈၄၂ ၂၈၀၀ ၁၀၁.၅ 
၁၆ သိကျတိ် ၅၀၀၅ ၅၁၄၂ ၁၃၇ ၂.၇ ၂၅၈၀ ၂၅၆၂ ၁၀၀.၇ 

၁၇ 

အလယ်ပ 
ေဒါင် 

(အလယ်က
ယန်း) 

၇၄၆၂ ၇၆၀၇ ၁၄၅ ၁.၉ ၃၈၇၈ ၃၇၂၉ ၁၀၃.၉ 

၁၈ ဗျဲတိုက်( က 
ေယာ) 

၁၁၁၁ ၁၁၂၉ ၁၈ ၁.၆ ၅၇၅ ၅၅၄ ၁၀၃.၈ 
 

၁၉ ဖယ်ခံု(ေနာင်
လိုင်) 

၂၁၇၈ 
၂၁၆၂ 

-၁၆ -၀.၇ 
၁၁၀၁ ၁၀၆၁ 

၁၀၃.၈ 

 အုပ်စုချပ် ၉၁၆၇၈ ၉၂၅၁၈ ၈၄၀ ၀.၉ ၄၆၅၅၃ ၄၅၉၆၅ ၁၀၁.၃ 
 မိနယ်ချပ် ၁၀၇၀၂၉ ၁၀၇၈၄၁ ၈၁၂ ၀.၈ ၅၄၀၈၃ ၅၃၇၅၈ ၁၀၀.၆ 
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 ( ခ ) ေမွးဖွား၊ေသဆုံး၊ေြပာင်းဝင်၊ေြပာင်းထွက်လူဦးေရ 

စဉ် မိနယ် 
မူလလူ 
ဦးေရ 

ေမွးဖာွး 
ဦးေရ 

ေသဆုံး 
ဦးေရ 

ေြပာင်းဝင် 
ဦးေရ 

ေြပာင်းထွက် 
ဦးေရ 

လက်ရှိ 
လူဦးေရ 

၁ ဟိန်ဓမ ၃၃၃၅ ၂၀ ၈ ၅၃ ၈ ၃၃၉၂ 
၂ နန်းဟူး ၆၂၀ ၁၂ ၅ - ၂၉ ၅၉၈ 
၃ ေညာင်ကုန်း ၄၅၄၂ ၅၆ ၁၀ - ၃၁၈ ၄၂၇၀ 
၄ ေစျးေနာက် ၂၂၉၃ ၃၉ ၁၄ ၅၁ - ၂၃၆၉ 
၅ ေစျးေရှ ၁၇၀၀ ၄၂ ၁၆ ၈၉ ၁၄ ၁၈၀၁ 
၆ ေစျးတန်း ၃၅၇ ၂၂ ၁၃ - ၈ ၃၅၈ 
၇ မိကုန်း ၂၅၀၄ ၅၆ ၂၅ - - ၂၅၃၅ 
 ရပ်ကွက်ချပ် ၁၅၃၅၁ ၂၄၇ ၉၁ ၁၉၃ ၃၇၇ ၁၅၃၂၃ 

၈ မိုးဗဲ ၂၇၇၉၈ ၅၄၆ ၅၇ - - ၂၈၂၈၇ 
၉ ေခါင်းအိ ၇၆၄၇ ၂၁၂ ၃၆ - ၇၂၉ ၇၀၉၄ 

၁၀ ကုန်းဆုံ ၄၃၆၁ ၂၈၄ ၂၂ ၁၄ - ၄၆၃၇ 
၁၁ လွယ်ေပါ ၄၂၈၆ ၁၅၉ ၂၆ ၄၄ - ၄၄၆၃ 
၁၂ နားဟီး ၂၆၄၈ ၇၉ ၂၃ - - ၂၇၀၄ 
၁၃ ကုရင် ၃၉၆၀ ၈၄ ၂၀ - - ၄၀၂၄ 
၁၄ ရီဲွ ၁၉၅၈၅ ၈၁ ၃၉ - - ၁၉၆၂၇ 
၁၅ ရီလုံရီကန် ၅၆၃၇ ၂၃၆ ၂၅ - ၂၀၆ ၅၆၄၂ 
၁၆ သိကျတိ် ၅၀၀၅ ၁၅၇ ၂၀ - - ၅၁၄၂ 
၁၇ အလယ်ပေဒါင် 

(အလယ်ကယန်း) 
၇၄၆၂ ၁၆၆ ၂၁ - -       

၇၆၀၇ 
၁၈ ဗျဲတိုက်(ကေယာ) ၁၁၁၁ ၁၈ ၁၀ ၁၀ - ၁၁၂၉ 
၁၉ ဖယ်ခံု(ေနာင်လိုင်) ၂၁၇၈ ၆၀ ၁၉ - ၅၇ ၂၁၆၂ 

 အုပ်စုချပ် ၉၁၆၇၈ ၂၀၈၂ ၃၁၈ ၆၈ ၉၉၂ ၉၂၅၁၈
 မိနယ်ချပ် ၁၀၇၀၂

၉ 
၂၃၂၉ ၄၀၉ ၂၆၁ ၁၃၆၉ ၁၀၇၈၄၁

 

ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ  

၁၇။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင် ေနထိုင်ကသူများ၏ ကုိးကွယ်သည့် ဘာသာအလိုက် လူဦးေရမှာ 
ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ် မိနယ် 
ဗုဒ 

ဘာသာ 
ခရစ် 
ယာန် 

ဟိ 
ဘာသာ 

အစလာမ် 
ဘာသာ 

နတ် အြခား ေပါင်း 

၁ ဟိန်ဓမ ၁၆၃၄ ၁၇၅၈  -  -  -  - ၃၃၉၂ 
၂ နန်းဟူး ၅၅၉ ၃၉  -  -  -  - ၅၉၈ 
၃ ေညာင်ကုန်း ၂၁၃၆ ၂၁၃၄  -  -  -  - ၄၂၇၀ 
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စဉ် မိနယ် 
ဗုဒ 

ဘာသာ 
ခရစ် 
ယာန် 

ဟိ 
ဘာသာ 

အစလာမ် 
ဘာသာ 

နတ် အြခား ေပါင်း 

၄ ေစျးေနာက် ၁၅၉၇ ၇၆၁  - ၁၁  -  - ၂၃၆၉ 
၅ ေစျးေရှ ၁၅၄၈ ၂၅၃  -  -  -  - ၁၈၀၁ 
၆ ေစျးတန်း ၃၅၈  -  -  -  -  - ၃၅၈ 
၇ မိကုန်း ၂၂၀၂ ၃၃၃  -  -  -  - ၂၅၃၅ 
 ရပ်ကွက်ချပ် ၁၀၀၃၄ ၅၂၇၈  - ၁၁  -  - ၁၅၃၂၃ 

၈ မိုးဗဲ ၁၄၉၉၇ ၁၃၂၉၀  -  -  -  - ၂၈၂၈၇ 
၉ ေခါင်းအိ ၆၅၅၁ ၅၄၃  -  -  -  - ၇၀၉၄ 

၁၀ ကုန်းဆုံ ၄၄၄၃ ၁၉၄  -  -  -  - ၄၆၃၇ 
၁၁ လွယ်ေပါ ၂၇၉၃ ၁၆၇၀  -  -  -  - ၄၄၆၃ 
၁၂ နားဟီး ၂၆၉၅ ၉  -  -  -  - ၂၇၀၄ 
၁၃ ကုရင် ၂၇၀၄ ၁၃၂၀  -  -  -  - ၄၀၂၄ 
၁၄ ရီဲွ ၉၁၁၂ ၁၀၅၁၅  -  -  -  - ၁၉၆၂၇ 
၁၅ ရီလုံရီကန် ၂၁၇၉ ၃၄၆၃  -  -  -  - ၅၆၄၂ 
၁၆ သိကျတိ် ၃၅၉ ၄၇၈၃  -  -  -  - ၅၁၄၂ 
၁၇ အလယ်ပေဒါင် 

(အလယ်ကယန်း) 
၅၂ ၇၅၅၅  -  -  -  - ၇၆၀၇ 

၁၈ ဗျဲတိုက် 
(ကေယာ) 

 - ၁၁၂၉  -  -  -  - ၁၁၂၉ 

၁၉ ဖယ်ခံု(ေနာင်လိုင်) ၃၀၂ ၁၈၆၀  -  -  -  - ၂၁၆၂ 
 အုပ်စုချပ် ၄၆၁၈၇ ၄၆၃၃၁  -  -  -  - ၉၂၅၁၈ 
 မိနယ်ချပ် ၅၆၂၂၁ ၅၁၆၀၉  - ၁၁  -  - ၁၀၇၈၄၁ 

 

 

ိုင်ငံြခားသားများေနထိုင်မ  
၁၈။ ဖယ်ခံုမိနယ်အတွင်း ိုင်ငံြခားသားများ ေနထိုင်သူ ဦးေရမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မိနယ် 
ိုင်ငံြခားသား 

လူမျိး 
ေနထိုင်ဦးေရ မိနယ်   လူဦးေရ 

မိနယ်လူဦးေရ 
၏ ရာခိုင်န်း 

(က) ဖယ်ခံု တုတ် ၁ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၀၁ 
( ခ)  အြခား ၂ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၀၂ 

မိနယ်ချပ်  ၃ ၁၀၇၈၄၁ ၀.၀၀၃ 
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အခန်း(၅) 

အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 
အုပ်ချပ်ေရးနယ်ေြမဖဲွစည်းမ 

၁၉။ ဖယ်ခု ံ မိ နယ်၏ အုပ်ချပ်ေရးနယ်ေြမ ဖဲွစည်းမမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မိနယ် မိ ရပ်ကွက် ေကျးရ7ာအုပ်စု ေကျးရ7ာ 

၁ ဖယ်ခုံ - ၇ ၁၂ ၂၁၁ 

မိနယ်ချပ် - ၇ ၁၂ ၂၁၁ 

ေရ7းေကာက်ပဲွဆိုင်ရာကိစရပ်များ 

၂၀။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ ေရAးေကာက်ပဲွဆိုင်ရာ ကိစရပ်များအား ေအာက်ပါအတုိင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါ 

သည်- 

 (က) မိနယ်ေရ7းေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခွဲ အဖဲွဝင်စာရင်း 

စဉ် အမည်/အလုပ်အကုိင် တာဝန် 
၁ ဦးခင်ေမာင်သန်း  (ရပ်မိရပ်ဖ) ဥကဌ 
၂ ဦးစိုင်းချစ်ထွန်း (ရပ်မိရပ်ဖ) အဖဲွဝင် 
၃ ဦးခူးသိန်းေမာင်(ရပ်မိရပ်ဖ) ။ 
၄ ဦးခင်ေမာင်စိုး (ရပ်မိရပ်ဖ) ။ 
၅ ဦးြမင့်လင်(ရပ်မိရပ်ဖ) ။ 
၆ ေဒတင်၀င်း( ရပ်မိရပ်ဖ ) ။ 
၇ ဦးေဇာ်မုိးစိုး (ေထွ/အုပ်) ။ 
၈ ဦးခဲမိုင်း(ပညာေရး) ။ 
၉ Dr ေကျာ်ေကျာ်ဦး (ကျန်းမာေရး) ။ 

၁၀ ဦးြမတ်သူ(စည်/ပင်) ။ 
၁၁ ဦးေနလင်းဉီး(လဝက) ။ 
၁၂ ဦးမီရယ်(ြပန်/ဆက်) ။ 
၁၃ ေဒသင်းသင်းထက်(စိုက်ပျိးေရး) ။ 
၁၄ ဦးမုိးဝင်းေအာင်(ဥပေဒ) ။ 
၁၅ ေဒသန်းသန်းြမင့်(စာရင်းစစ်) ။ 
၁၆ ေဒယဉ်ု(ဦးစီးအရာရှိ/ေကာ်မရှင်) အတွင်းေရးမှး 
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(ခ) ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရှိသူဦးေရ 

 

စဉ် မိနယ်  မိနယ် လူဦးေရ ကျား မ ေပါင်း 

 ဖယ်ခုံမိနယ် ၁၀၇၈၄၁    

၁ ဟိန်ဓမ ၃၃၉၂ ၁၀၈၆ ၁၁၅၁ ၂၂၃၇ 

၂ နန်းဟူး ၅၉၈ ၁၉၉ ၂၂၂ ၄၂၁ 

၃ ေညာင်ကုန်း ၄၂၇၀ ၁၃၃၄ ၁၄၂၀ ၂၇၅၄ 

၄ ေစျးေနာက် ၂၃၆၉ ၇၃၃ ၇၆၁ ၁၄၉၄ 

၅ ေစျးေရှ ၁၈၀၁ ၆၀၁ ၆၅၄ ၁၂၅၅ 

၆ ေစျးတန်း ၃၅၈ ၁၂၇ ၁၄၄ ၂၇၁ 

၇ မိကုန်း ၂၅၃၅ ၈၄၉ ၉၀၉ ၁၇၅၈ 

 ရပ်ကွက်ချပ် ၁၅၃၂၃ ၄၉၂၉ ၅၂၆၁ ၁၀၁၉၀ 

၈ မုိးဗဲ ၂၈၂၈၇ ၉၁၆၉ ၉၂၂၉ ၁၈၃၉၈ 

၉ ေခါင်းအိ ၇၀၉၄ ၂၂၃၅ ၂၃၀၅ ၄၅၄၀ 

၁၀ ကုန်းဆံု ၄၆၃၇ ၁၄၃၀ ၁၅၁၇ ၂၉၄၇ 

၁၁ လွယ်ေပါ ၄၄၆၃ ၁၄၅၁ ၁၅၁၁ ၂၉၆၂ 

၁၂ နားဟီး ၂၇၀၄ ၈၁၈ ၈၀၃ ၁၆၂၁ 

၁၃ ကုရင် ၄၀၂၄ ၁၁၀၃ ၁၁၃၇ ၂၂၄၀ 

၁၄ ရီွဲ ၁၉၆၂၇ ၄၈၉၀ ၄၇၃၂ ၉၆၂၂ 

၁၅ ရီလုံရီကန် ၅၆၄၂ ၁၇၃၈ ၁၆၉၇ ၃၄၃၅ 

၁၆ သိကျတိ် ၅၁၄၂ ၁၄၄၂ ၁၃၄၀ ၂၇၈၇ 

၁၇ အလယ်ပေဒါင် 
(အလယ်ကယန်း) 

      ၇၆၀၇ ၁၉၂၀ ၁၇၄၆ ၃၆၆၆ 

၁၈ ဗျဲတိုက်(ကေယာ) ၁၁၂၉ ၂၈၄ ၂၉၂ ၅၇၆ 

၁၉ ဖယ်ခံု(ေနာင်လိုင်) ၂၁၆၂ ၆၉၉ ၆၉၂ ၁၃၉၁ 

 အုပ်စုချပ် ၉၂၅၁၈ ၂၇၁၇၉ ၂၇၀၀၁ ၅၄၁၈၀ 
 မိနယ်ချပ် ၁၀၇၈၄၁ ၃၂၁၀၈ ၃၂၂၆၂ ၆၄၃၇၀ 
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( ဂ ) ိုင်ငံေရးပါတီများ 

စဉ် ပါတီ ဥကဌ အတွင်းေရးမှး 

အမ 

ေဆာင် 

ဦးေရ 

ပါတီ၀င် 

အင်အား 
တည်ေနရာ 

၁ 
ြပည်ေထာင်စုuက့ံခိုင် 

ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီ 
ေဒေအးချိစိန် ဦးထွန်းဟန် ၁၅ဦး ၁၈၀၀ဦး ေစျးေနာက် 

၂ ကယန်းအမျိးသားပါတီ ဦးခွန်းဒီးဒီ ဦးကလဲမင်း ၁၈ဦး ၂၈၃၁ဦး ေညာင်ကုန်း 

၃ 
တုိင်းရင်းသားစည်းလုံး

ညီွတ်ေရး  ပါတီ 
ဦးခွန်လှေရq ဦးေကျာ်သန်း ၇ဦး ၁၀၅ ဦး ဟိန်ဓမ 

၄ 
အမျိးသားဒီမုိကေရ 

စီအဖဲွချပ် 
ဦးေနဝင်း ေဒဝင်းဝင်းခုိင် ၃၁ ဦး ၄၀၀ ဦး ဟိန်ဓမ 

၅ 
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ 

ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ 
ဦးစုိင်းပညာ ေဒနန်းေရqစင်ေထွး ၁၇ ဦး ၅၀၀ ဦး ေစျးေရှ 

၆ 
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ 

ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် 
စုိင်းဆန်းမင်းေအာင် ေဒနန်းယွန်း ၁၀ဦး ၂၀၀ ဦး မိကုန်း 

၇ 
ပအုိဝ်းအမျိးသား၏ 

အဖွဲချပ်(PNO) 
ဦးခွန်အုန်းေဖ ဦးခွန်ေရqေအး ၁၅ ဦး ၁၁၀၀ဦး ကုန်းဆံု ေကျးရAာ 

၈ 
ညီွတ်ေသာဒီမို 

ကရက်တစ်ပါတီ 
ဦးေမာင်ငယ် ဦးေလာရိန်း ၅ ဦး ၆၁ ဦး ေညာင်ကုန်း 

(ဃ) ေရ7းချယ်ခံရေသာ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ 

စဉ် အမည် 
ကုိယ်စားြပ

Tုပါတီ 
ကုိယ်စားလှယ် ေနရပ် 

၁ 
ဦးခွန်ေအးေမာ
င် 

NLD 
ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ 
၀န်ကီး 

လဝှဲရAာ 

၂ ဦးဖုိးေမာင် NLD 
ြပည်သTူလတ်ေတာ် 
ကုိယ်စားလှယ် 

ေညာင်ကုန်း 

၃ ေဒေမရီျိ NLD 
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် 
(မဲဆနယ်အမှတ်-၁) 

ေညာင်ကုန်း 

၄ ဦးအန်းေဂျလုိ NLD 
ြပည်နယ်လတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် 
(မဲဆနယ်အမှတ်-၂) 

မုိးဗဲ၊ 
ပဲွကုန်း(၃) 
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အခန်း(၆) 

စီပွားေရးဆိုင်ရာအချက်အလက် 

စီးပွားေရးဆိ ုင ်ရာUခ ံင ု ံသု ံးသပ်ချက် 

၂၁။ ဖယ်ခံုမိနယ်သည် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းတည်ရှိပီး စီးပာွး ေရးအရ ဖံွဖိး တိုးတက်မအား 
နည်းေနေသးေသာ မိနယ်တစ်ခုြဖစ် ပါသည်။ ဖယ်ခုံမိနယ်အတွင်းရှိေဒသခံြပည်သူလူထုသည် 
စိုက်ပျိး ေရးလုပ်ငန်းကိုအဓိက လုပ်ကိုင်ကပါသည်။ ဖယ်ခုံမိနယ်သည် လိွင်ေကာ်၊ ေအာင်ပန်း၊ 
ြပည်ေထာင်စုလမ်းမကီးေပတွင်တည်ရှိ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ ေကာင်းမွန်ေသာ မိတစ်မိ 
ြဖစ်ပါသည်။ မိနယ်၏အဓိက ထွက်ကုန်များမှာ စပါး၊ အေစ့ထုတ်ေြပာင်းှင့် ပဲစဉ်းငံု သီးှံတိုြဖစ်ပီး 
ေအာင်ပန်း၊ လွိင်ေကာ် ၊ မိတီလာှင့် မေလး မိများသို အများဆုံး တင်ပုိေရာင်းချကပါသည်။  
ေြမအသုံးချမ 

၂၂။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ေြမအမျိးအစားအလုိက် အသံုးချထားသည့် ဧကအား ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ြပ 
အပ်ပါသည်- 

စဉ် ေြမအမျိးအစား ဧရိယာ(ဧက) 
၁ အသားတင်စိုက်ပျိးေြမဧရိယာေပါင်း ၄၃၄၂၆ 
 (က)  လယ်ေြမဧရိယာ ၁၀၈၇၂ 
 ( ခ)  ယာေြမ ၂၉၀၄၁  
 ( ဂ) ကိုင်း/ကန်းေြမ  - 
 ( ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ ၂၁၀၁ 
 ( င)   ဓနိ ၁၄၁၂ 
၂ လှပ်ထားေြမဧရိယာေပါင်း ၆၉၁၀ 
 (က)  လယ်ေြမဧရိယာ ၇၈၃ 
 ( ခ)  ယာေြမ ၆၁၂၇ 
 ( ဂ) ကိုင်း/ကန်းေြမ  - 
 ( ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ  - 
 ( င)   ဓနိ  - 

၃ စားကျက်ေြမ - 
၄ စက်မလုပ်ငန်းသံုးေြမ - 
၅ မိေြမ ၇၅၄ 
၆ ရAာေြမ ၁၈၃၁ 
၇ အြခားေြမ ၅၅၈၉၆ 
၈ ကိးဝိုင်း/ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာ ဧရိယာ ၃၃၈၄၂ 

၉ ေတာိုင်း ၃၃၂၅၀၁ 
၁၀ ေြမိုင်း ၁၉၇၉၂ 
၁၁ စိုက်ပျိးြခင်းမြပိုင်ေသာဧရိယာ ၂၁၉၂၉ 

စုစုေပါင်း ၅၁၆၈၈၁ 
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ဆည်ေြမာင်းတာတမံများှင့် ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 
၂၃။ ဖယ်ခံုမိနယ်ရိှ ဆည်ေြမာင်းတာတမံများှင့် ဆည်ေရ ေသာက် ဧရိယာမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 (က) ကုိယ့်အားကိုယ်ကိုးဆည်များ 

စဉ် မိနယ် ဆည်အမည် ဆည်အမျိးအစား ေရဝင်ဆ့ံမ(ကုဗေပ) အကျိးြပ ဧက 

၁ ဖယ်ခံု ေနာင်လိုင် ေရလဲဆည် ၁၉၁၈၂၅၁၇.၂ ၄၄၀.၃၇ 
၂ ။ ကာလ ေရလဲဆည် ၁၇၄၂၄၀၀၀ ၄၀၀ 
၃ ။ မေခခမ်း ေရလဲဆည် ၁၇၄၂၄၀၀၀ ၄၀၀ 
၄ ။ ေကာင်းေဆာင် ေရလဲဆည် ၃၀၄၉၂၀၀ ၇၀ 
၅ ။ ဟက်ကွီ ေရလဲဆည် ၅၆၆၂၈၀၀၀ ၁၃၀၀ 
၆ ။ ကာလ(ေနာက်) ေရလဲဆည် ၈၇၁၂၀၀၀ ၂၀၀ 

 
 စုစုေပါင်း  ၁၂၂၄၁၉၇၁၇.၂ 

 
၂၈၁၀.၃၇ 

 (ခ) ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများ 
 မရိှပါ။ 
(ဂ) တာတမံများ/ေရထိန်းတံခါး 

စဉ် မိနယ် 

တာတမံ/ ေရထိန်း 
တံခါး 

က
ာကွ

ယ
် 

သ
ည

့် 
ြမ

စ်/
ေခ

ျာင်
း 

အကျိးြပ 
ဧက 

အမည် အမျိး အစား အရှည် (ေပ) 

၁ ဖယ်ခံုမိနယ်
၊ မိုးဗဲ အုပ်စု 

မုိးဗဲေလှာင်
တမံေရထိန်း 
တံခါး 

Radial  
Gate 

၂၃ ေပ ဘီလူးေချာင်း ၂၀၀၀၀ 

 

စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း 
၂၄။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရAက်ုိင်မ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါ 
သည်- 
 (က) အဓိကသီးှံ(၁၀)မျိး စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ 

စဉ် 
သီးှံ 

အမည် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

လျာထားဧက 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ် 

စုိက် ရိတ် န်း အထွက်(တင်း) 

၁ 
 

စပါးေပါင်း ေွ ၁၈၀၀ ၁၀၃၃ ၁၀၃၃ ၁၀၇.၀၄ ၁၁၀၅၇၂ 

မုိး ၂၆၄၅၆ ၂၆၄၅၆ ၂၆၄၅၆ ၆၈.၁၅ ၁၈၀၂၉၇၆ 

၂ 

 

ေြမပဲ မုိး ၃၂၆၀ ၃၂၆၀ ၃၂၆၀ ၄၂.၅၈ ၁၃၈၈၁၁ 

ေဆာ
င်း 

၆၀ - - - - 
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စဉ် 
သီးှံ 

အမည် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
လျာထားဧက 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ် 

စိုက် ရိတ် န်း အထွက်(တင်း) 

၃ 

 

ှမ်း မုိး ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၇.၀၈ ၈၄.၉၆ 

ေဆာင်း ၅၈ - - - - 

၄ ေနကာ - ၂၂၁ - - - - 

၅ မတ်ပဲ - ၂၅ ၂၅ - - - 

၆ ပဲတီစိမ်း မုိး ၃၈ ၃၈ ၃၈ ၁၃.၈၂ ၅၂၅ 
ေဆာင်း ၁၀၅ ၁၀၆ - - - 

၇ ပဲစင်းငုံ - ၂၈၂၁ ၂၈၂၁ ၂၈၂၁ ၁၇.၆၅ ၄၉၇၉၁ 

၈ ဝါ - - - - - - 

၉ uကံ - - - - - - 

၁၀ အေစ့ထုတ် 
ေြပာင်း 

 ၉၆၉၀ ၉၆၉၀ ၉၆၉၀ ၅၀.၇၆ ၄၉၁၈၆၄ 

  

 (ခ) ှစ်ရှည်သီးှံစိုက်ပျိးမအ ေြခအေန 

စဉ် သီးှံအမည် စိုက် (ဧက) ရိတ် (ဧက) 
အထွက်န်း  

(ပိဿာ) 

အထွက်ေပါင်း 

(ပိဿာ) 

၁ သစ်ဆိမ့် ၁၅၄ - - - 

၂ ရာဘာ ၁  -  -                  - 

၃ 
ေရာှက်/ 

သံပရာ 

၂၇ ၂၇ ၁၁၃၂၁.၃၀ ၃၀၅၆၇၅

၄ သရက် ၃၀၃ ၇၈ ၁၂၅၇၅.၂၃ ၉၈၀၈၆၈

၅ ေကာ်ဖီ ၂၆၃ ၂၆၃ ၁၂၇.၇၃ ၃၃၅၉၃

၆ လက်ဖက် ၄၁ ၄၁ ၂၄၅.၃၄ ၁၀၀၅၉

၇ လိေမာ် ၇၃ ၆၀ ၁၀၁၀၁.၆၇ ၆၀၆၁၀၀

၈ ေထာပတ် ၇၄ ၂ ၃၀၀၀၀.၀၀ ၆၀၀၀၀

မိနယ်ချပ် ၉၃၆ ၄၇၁ ၆၄၃၇၁.၃ ၁၉၉၆၂၉၅ 
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 (ဂ) အြခားေစျးကွက်ဝင်သီးှံများစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ 

စဉ် သီးှံအမည် စိုက်ဧက ရိတ်ဧက အထွက်န်း အထွက်ေပါင်း 

၁ ကက်သွန်နီ ၂၃၀ ၂၃၀ ၂၄၅၁.၀၀ ၅၆၃၇၃၀ 

၂ ကက်သွန်ြဖ ၄၉၃ ၄၉၃ ၂၁၄၄.၁၇ ၁၀၅၇၀၇၆ 

၃ အာလူး ၉၃၂ ၉၃၂ ၄၁၂၈.၆၇ ၃၈၄၇၉၂၀ 

၄ စေတာ်ဘယ်ရီ ၂ - - - 

မိနယ် ချပ် ၁၆၅၇ ၁၆၅၅ ၈၇၂၃.၈၄ ၅၄၆၈၇၂၆ 

(ဃ) လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ သုံးစွဲမအေြခအေန 

စဉ် 

အစုိးရ ပုဂလိက 

လယ် 

ထွန် 

စက် 

လက် 

တွန်း 

ထွန် 

စက် 

မျိး 

ေစ့  

ချ  

စက် 

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိမ်း 

စက် 

ေခေလှ

စက် 

ေရ 

စုပ်  

စက် 

လယ် 

ထွန် 

စက် 

လက် 

 တွန်း  

ထွန် 

စက် 

မျိး 

ေစ့  

ချ 

 စက် 

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိမ်း 

စက် 

ေခေလှ 

စက် 

ေရ 

စုပ် 

စက် 

၁ - - - - - - - ၄၃ ၁၂၄၀ ၂ - ၂ - ၂၄၀ 

 

 (င) လယ်ယာသုံးထယ်၊ထွန်ှင့်ကဲ၊ာွးေကာင်ေရ 

စဉ် ထယ်အေရအတွက် ထွန်အေရအတွက် ကဲာွးေကာင်ေရ ာွးေကာင်ေရ 

၁ ၄၁၇၀ ၄၀၁၈ ၁၂၇၀၀ ၂၂၆၉၆ 

 

(စ) ေဒသတွင်း ဆန်ဖူလုံမရာခုိင်န်း 

 

စဉ် အေကာင်းအရာ ေရတွက်ပုံ 
၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 

၂၀၁၈-၁၉ 

အမှန် 

မှတ် 

ချက် 

၁ လူဦးေရ ဦး ၁၀၇၀၂၉ ၁၀၇၈၄၁  

၂ လူတစ်ဦးတစ်ှစ်စားသုံးမ     

 -ေကျးလက်ေန တင်း ၁၅ ၁၅  

 -မိေန တင်း ၁၂ ၁၂  

၃ ဝမ်းစာလိုအပ်ချက် တင်း ၁၅၅၆၁၉ ၁၅၈၃၂၉၅  

၄ စပါးစုိက်ဧကေပါင်း ဧက ၂၇၈၁၀ ၂၇၄၈၉  

 -အထွက်န်း တင်း ၆၆.၉၀ ၆၉.၆၁  

 -အထွက်တင်း တင်း ၁၈၆၀၄၇၁ ၁၉၁၃၄၉၁  

၅ လာမည့်ှစ်စပါးစုိက် ဧက ဧက - -  
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စဉ် အေကာင်းအရာ ေရတွက်ပုံ 
၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 

၂၀၁၈-၁၉ 

အမှန် 

မှတ် 

ချက် 

၆ ချန်လှပ်ရမည့်တင်း တင်း ၅၅၆၂၀ ၅၄၉၇၈  

၇ အသံုးြပတင်း တင်း ၈၃၄၃၀ ၈၂၄၆၇  

၈ ပိုလမံ တင်း +၁၆၁၈၀၂ +၁၉၂၇၅၁  

၉ ဝမ်းစာကျန်ရှိမ တင်း - -  

၁၀ ဖူလုံမ % ၁၀၉.၅၃% ၁၁၁.၂၀%  

 (ဆ) ေဒသတွင်းဆီဖူလုံမရာခိုင်န်း 

စဉ် အေကာင်းအရာ 
ေရတွက် 

ပံု 

၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 

၂၀၁၈-၁၉ 

အမှန် 

မှတ် 

ချက် 

၁ လူဦးေရ ဦး ၁၀၇၀၂၉ ၁၀၇၈၄၁  

၂ လူတစ်ဦးတစ်ှစ်စား

သုံးမ 

ပိဿာ ၆ ၆  

 ဝမ်းစာလိုအပ်ချက်  တန် ၁၀၄၇ ၁၀၆၅  

 ဆီထွက်ရှိမ တင်း ၇၆၃.၇၇ ၇၆၇.၅၀  

၃ အေလအလွင့်ှင့် 

အြခား 

တင်း ၁၉၀၄၉ ၁၉၁၃၄  

၄ ချန်လှပ်ရမည့်တင်း တင်း ၂၀၆၆၇ ၂၀၆၅၇  

 အသုံးြပမ တင်း ၁၂၄၀၀၂ ၁၂၃၉၂  

 လိုအပ်မ မက်/တန် (-)၂၈၃.၂၄ (-)၂၉၇.၁၇  

၅ ဖူလုံမ ရာခိုင်န်း ၇၂.၉၅% ၇၂.၀၈%  

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းများ 
၂၅။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရAက်ိုင်မ အေြခ အေနမှာ 
ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ေမွးြမေရးဇုန်များ   

  မရှိပါ။  

     (ခ) မိနယ်ေမွးြမေရး (ေကာင်ေရ) 

စဉ် မိနယ် ခုှစ် ကဲ ာွး ၀က် 
သုိး/ 
ဆိတ် 

ကက် ဘဲ ငံုး 

၁ ဖယ်ခံု 
၂၀၁၈-
၂၀၁၉ 

၆၀၀၄ ၂၀၀၁၅ ၃၄၅၀၀ ၁၀၀ ၂၅၅၀၇၃ ၃၉၀၀ - 
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(ဂ) မိနယ်အသားထုတ်လုပ်မ (ပိဿာ) 
 

   
 
 
 
 
 

စဉ် မိနယ် 
ဇုန် 
အ 

မည် 
ကဲ ာွး ၀က် 

သုိး/ 
ဆိတ် 

ကက် ဘဲ ငုံး 

၁ ဟိန်ဓမ - - ၁၅၀ ၃၅၀ ၁၀၀ ၃၁၅၀ - - 
၂ နန်းဟူး - - ၄၀ ၂၀၀ - ၈၀၀ - - 
၃ ေညာင်ကုန်း - - - ၄၀၀ - ၁၀၀၀ - - 
၄ ေစျးေနာက် - - ၁၀၀ ၈၀၀ - ၂၀၀၀ - - 
၅ ေစျးေရှ - - ၁၀၀ ၁၁၀၀ - ၁၅၀၀ - - 
၆ ေစျးတန်း - - ၃၀ ၅၀၀ - ၂၀၀၀ - - 
၇ မိကုန်း - - ၃၀ ၇၅၀ - ၃၀၄၀ - - 
 ရပ်ကွက်ချပ် - - ၄၅၀ ၄၁၀၀ ၁၀၀ ၁၃၄၉၀ - - 

၈ မုိးဗဲ - ၃၀၀၀ ၃၃၈၁ ၁၁၅၀၀ - ၄၈၉၀၀ ၂၅၀၀ - 
၉ ေခါင်းအိ - ၄၀၀ ၁၀၀၀ ၂၅၀၀ - ၁၅၀၀၀ - - 

၁၀ ကုန်းဆုံ - - ၄၀၀၀ ၅၀၀၀ - ၂၁၃၈၁ ၃၀၀ - 
၁၁ လွယ်ေပါ - - ၈၀၀ ၅၀၀ - ၂၅၆၁၂ ၅၀၀ - 
၁၂ နားဟီး - ၂၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀ - ၂၇၇၆၂ - - 
၁၃ ကုရင် - ၅၀၀ ၁၁၂၀ ၁၈၀၀ - ၁၀၀၀ - - 
၁၄ ရီွဲ - ၄၀၀၀ ၂၀၅၀ ၉၅၀ - ၃၇၀၀၀ - - 
၁၅ ရီလုံရီကန် - ၁၀၀၀ ၂၀၁၅ ၂၇၀၀ - ၂၃၀၀၀ - - 
၁၆ သိကျတိ် - ၅၀၀ ၁၁၃၆ ၁၀၂၅၀ - ၃၆၃၆၆ - - 
၁၇ အလယ် 

ပေဒါင် 
(အလယ် 
ကယန်း) 

- ၁၀၀၀ ၁၅၆၀ ၁၁၀၀ - ၂၄၆၂ - - 

၁၈ ဗျဲတိုက် 
(ကေယာ) 

- ၅၀၀ ၁၆၂၄ ၁၅၀၀ - ၁၀၅၀ - - 

၁၉ ဖယ်ခံု 
(ေနာင်လိုင်) 

- ၅၀၀ ၁၅၆၀ ၁၃၀၀ - ၁၇၁၅၀ - - 

 အုပ်စုချပ် - ၁၁၆၀၀ ၂၁၂၄၆ ၃၉၄၀၀ - ၂၅၆၆၈၃ - - 
 မိနယ်ချပ် - ၁၁၆၀၀ ၂၁၆၉၆ ၄၃၅၀၀ ၁၀၀ ၂၇၀၁၇၃ ၃၃၀၀ - 
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(ဃ) မိနယ်ကက်/ဘဲ/ငံုးဥထုတ်လုပ်မ (လုံး) 
 

စဉ် မိနယ် ခုှစ် ကက်ဥ ဘဲဥ ငံုးဥ 
 ဖယ်ခံုမိနယ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉    

၁ မိုးဗဲအုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၄၅၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀ - 
၂ ေခါင်းအိအုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၈၄၁၁၅၅ - - 
၃ ကုန်းဆုံအုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၉၃၁၁၆၆ ၇၅၀၀၀ - 
၄ လွယ်ေပါအုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၄၄၅၇၆၁၆၇ ၇၉၀၃၃၃ - 
၅ နားဟီးအုပ်စ ု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၄၀၅၁၆၅ - - 
၆ ကုရင်အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၅၀၀၀ - - 
၇ ရီဲွအုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၃၆၂၃၂၃ - - 
၈ ရီလုံရီကန်အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၄၃၁၄၁၅၆ - - 
၉ သိကျတိ်အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၄၂၃၁၈၆၆ - - 

၁၀ အလယ်ပေဒါင် 
(အလယ်ကယန်း) အုပ်စု 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
၃၅၄၈၁၇၆ - - 

၁၁ ဗျဲတိုက် (ကေယာ) အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၆၃၀၄၆၆ - - 
၁၂ ဖယ်ခံု (ေနာင်လိုင်) အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၄၃၆၂၃၃၂ - - 
 မိနယ်ချပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၈၃၇၃၇၉၇၂ ၉၄၅၃၃၃  

 
 
 (င) မိနယ်ိုထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မ  
 

စဉ် မိနယ် ခုှစ် ိုစားာွး(ေကာင်ေရ) ိုထွက်(ပိဿာ) 
 ဖယ်ခံု    

၁ ဟိန်ဓမ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၅၀ ၅၄၀၀၀ 
၂ နန်းဟူး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀ ၂၁၆၀၀ 
၃ ေညာင်ကုန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၄၀ ၄၃၂၀၀ 
၄ ေစျးေနာက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၀၈၀၀ 
၅ ေစျးေရှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ - - 
၆ ေစျးတန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ - - 
၇ မိကုန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၅ ၅၄၀၀ 
 ရပ်ကွက်ချပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၂၅ ၁၂၆၀၀၀ 

၈ မိုးဗဲ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၆၀ ၆၄၈၀၀ 
၉ ေခါင်းအိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ - - 

၁၀ ကုန်းဆုံ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၀၈၀၀ 
၁၁ လွယ်ေပါ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၅ ၅၄၀၀ 
၁၂ နားဟီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၀၈၀၀ 
၁၃ ကုရင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၀၈၀၀ 
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စဉ် မိနယ် ခုှစ် ိုစားာွး(ေကာင်ေရ) ိုထွက်(ပိဿာ) 
၁၄ ရီဲွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၀၈၀၀ 
၁၅ ရီလုံရီကန် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၅ ၅၄၀၀ 
၁၆ သိကျတ်ိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ - - 
၁၇ အလယ်ပေဒါင် 

(အလယ်ကယန်း) 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

၅ ၅၄၀၀ 

၁၈ ဗျဲတိုက် (ကေယာ) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ - - 
၁၉ ဖယ်ခံု (ေနာင်လိုင်) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀ ၁၀၈၀၀ 

 အုပ်စုချပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၂၅ ၁၂၄၂၀၀ 
 မိနယ်ချပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၅၀ ၂၅၀၂၀၀ 

 
( စ) မိနယ်ငါး၊ ပုစွန်ေမွးြမမ အေြခအေန 

စဉ် ခုှစ် 

ငါး ပုဇွန် 

အေရအ 
တွက် (ကန်) 

ဧက 
ထုတ်လုပ်မ 

ပိဿာ 
အေရ 

အတွက် (ကန်) 
ဧက 

ထုတ်လုပ်
မပိဿာ 

၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၇၃ ၇၃.၀၇၃ ၆၂၄.၈၄ -  - - 
 (ဆ)  ေရချိေရငန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှအသားထုတ်မ(တန်) 
   မရှိပါ။ 
 
စက်မလက်မလုပ်ငန်း 
 
၂၆။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏စက်မလက်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရAက်ိုင်မ အေြခ အေနမှာ 
ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 
 (က)  စက်မဇုန်များ 

  မရှိပါ။ 
(ခ)  မိနယ်ရိှစက်ုံများ 
  မရိှပါ။ 

(ဂ) မိနယ်ရိှအလုပ်ုံများ 

  မရိှပါ။ 
(ဃ)  အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ 
  မရိှပါ။ 
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သစ်ေတာလုပ်ငန်းေဆာင်ရ7က်မအေြခအေန 
 
၂၇။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏သစ်ေတာလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များမာှေအာက်ပါ အ 
တိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) သစ်ေတာများ 
စဉ် အေကာင်းအရာ ဧရိယာ 

(ဧက) 
ေပါက်သည့်အပင်များ 

၁ မိုးဗဲကိးြပင်ကာကွယ်ေတာ ၄၄၈၇ အင်၊အင်ကင်း၊သစ်ယာ၊ဇီးြဖ၊တေရာ်၊ဖန်ခါး ှင့် 
ခေပါင်းအပင်ငယ်များှင့်အတူ မင်ဝါးများ ေရာောှ 
စွာ ေပါက်ေရာက်လျက်ရှိပါ သည်။ 

၂ ေရqြပည်ေအး ကိးြပင်ကာ 
ကွယ်ေတာ 

၁၂၀၇ ထင်းရှး၊ဇီးြဖ၊ဖန်ခါး၊သစ်အယ်ပင်များေပါက် 
ေရာက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 မိနယ်ချပ် ၅၆၉၄  

 

(ခ) စီးပွားြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်း 

 

စဉ် စိုက်ပျိးသူ 
ိုင်ငံ/ 

ပုဂလိကပိုင် 

စိုက် 

ဧက 
တည်ေနရာ 

အပင်အမျိး 

အစား 

အေရ 

အ တွက် 

၁ သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန 

ိုင်ငံပိုင် ၃.၆ မုိးဗဲကိးြပင် 

ကာကွယ်ေတာ 

ကန်း ၃၉၆ 

၂ ။ ။ ၃.၅               ။ ။ ၃၈၅ 

၃ ။ ။ ၃၁.၅ မုိးဗဲကိးြပင်ကာ 

ကွယ်ေတာရထား 

လမ်းအေရှဘက် 

။ ၄၆၅ 

 

၄ ။ ။ ၁.၇၅ ။ ။ 

 

၁၉၂ 

၅ ။ ။ ၁၂.၇ ဖယ်ခံု-လွိင်ေကာ် 

ကားလမ်းေခါင်းမိုင်းရAာ

အနီး 

။ ၁၃၉၇ 

၆ သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန 

ိုင်ငံပိုင် ၁၃ မုိးဗဲကိးြပင်ကာကွယ် 

ေတာ ဖယ်ခံုလွိင်ေကာ် 

ကားလမ်းအေရှဘက် 

။  ၁၄၃၀ 

၇ ။ ။ ၁၂ ဖယ်ခံု-လွိင်ေကာ် 

ကားလမ်းအေနာက် 

ဘက် 

။ ၁၂၀၀၄ 
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စဉ် စိုက်ပျိးသူ 
ိုင်ငံ/ 

ပုဂလိကပိုင် 

စိုက် 

ဧက 
တည်ေနရာ 

အပင်အမျိး 

အစား 

အေရ 

အ တွက် 

၈ ။ ။ ၁၅ ထင်းရှးကုန်းလမ်းခဲွ 

ေြမာက်ဘက် 

။ ၂၁၃၆၃ 

 

၉ ။ ။ ၆၅ ေအာင်ပန်း-လွိင်ေကာ် 

ကားလမ်းအေရှဘက်၊ 

မိုးဗဲ ကိးြပင်ကာကွယ် 

ေတာ 

။ ၃၃၄၈၉ 

၁၀ ။ ။ ၁၀ ။ ။ 

 

၄၈၅၅ 

စဉ် စိုက်ပျိးသူ 

ိုင်ငံ/ 

ပုဂလိက 

ပိုင် 

စိုက် 

ဧက 
တည်ေနရာ 

အပင် 

အမျိး 

အစား 

အေရ 

အ တွက် 

၁၁ ။ ။ ၂၅ ထင်းရှးကုန်းေကျး 

ရAာအနီး 

။ ၁၃၀၈၃ 

၁၂ ။ ။ ၂၅ ေကျာက်စခန်းရAာ 

ေတာင်ဘက် 

။ ၁၃၀၈၃ 

၁၃ ။ ။ ၂၅ ထင်းရှးကုန်းရAာ 

ေြမာက်ဘက် 

ပျဉ်းကတိုး ၁၃၀၈၃ 

၁၄ ။ ။ ၂၅ ။ ။ ၁၃၀၈၃ 

၁၅ ။ ။ ၅၀ ကားလမ်းအေနာက် 

ဘက်၊မိုင်တုိင်(၈၀) 

အနီး 

။ ၂၆၁၆၆ 

၁၆ သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာန 

ိုင်ငံပိုင် ၃၀ ကားလမ်းအေနာက် 

ဘက် မိုင်တုိင်(၈၀)ှင့် 

(၈၁)ကား 

ထင်းရှးကုန်းအနီး 

ပိ ေတာက် ၄၂၇၂၆ 

 မိနယ်ချပ် ိုင်ငံပုိင် ၃၄၈.၀၅   ၁၉၇၂၀၀ 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မ 

  မရိှပါ။ 
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 (ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစည်းများ 

စဉ် အမျိးအစား ေရတွက်ပံု ထုတ်လုပ်မ 

၁ ထင်း ကုဗတန် ၃၀၀ 

၂ မီးေသွး ကုဗတန် ၁၀၀ 

၃ ဝါး လုံး(၀၀၀) ၁၅ 

၄ ေလျာ် ပိဿာ ၅၀ 

၅ ဓနိ/သက်ကယ် ဗျစ်(၀၀၀) ၁၅ 

တွင်းထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း  
၂၈။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ တွင်းထွက်ပစည်း ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းှင့် ပတ်သက်ေသာအချက်အလက် 
များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါ သည်- 

(က) ဓါတ်သတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 
  မရှိပါ။ 
(ခ) ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 
  မရိှပါ။ 

 စွမ်းအင်ှင့်လပ်စစ်က  
၂၉။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ စွမ်းအင်/လပ်စစ်ကှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များမာှ 
ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ဓါတ်ဆီ/ဒီဇယ်အေရာင်းဆိုင ် 

 

စဉ် မိနယ် 
ဆုိင် 

အမည် 
ိုင်ငံ 
ပုိင် 

ပုဂလိကပုိင် 
တစ်ှစ်ေရာင်းချမ စည်ေပါင်း 
ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ် 

 ဖယ်ခံု      
၁ ေနာင်လိုင်အုပ်စု ဇင်သွယ်ဟိန်း - ၁ ၃၂၂၀၀ ဂါလံ ၂၉၈၀၀ဂါလံ 
၂ ကုန်းဆုံအုပ်စု ရAက်စိမ်း - ၁ ၄၃၀၀၀ ဂါလံ ၅၂၀၀၀ဂါလံ 
၃ ကုန်းဆုံအုပ်စု ယူတီ - ၁ ၃၅၂၀၀ ဂါလံ ၄၈၀၀၀ဂါလံ 
၄ မုိးဗဲအုပ်စု ေအာင်ဖူးသူ - ၁ ၁၉၇၀၀ ဂါလံ ၃၀၆၁၉ဂါလံ 
၅ မုိးဗဲအုပ်စု လင်းေရာင်ဦး - ၁ ၃၂၁၀၀ ဂါလံ ၃၆၇၂၀ဂါလံ 

မိနယ်ချပ်  - ၅ ၁၆၂၂၀၀ဂါလံ ၁၉၇၁၃၉ဂါလံ 
 
 
(ခ) သဘာ၀ဓါတ်ေငွအေရာင်းဆိုင်များ  
  မရှိပါ။ 
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ပုိေဆာင်ေရးှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

၃၀။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ ပုိေဆာင်ေရးှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်ေသာ 

အချက်အလက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 

(က) ေလေကာင်းလမ်း    

  မရှိပါ။ 

 

( ခ ) ေရေကာင်းလမ်း  

  

စဉ် ေရေကာင်းလမ်း အမည် 
မိနယ်အတွင်း 

အရှည်ေရမိုင် 
ဆိပ်ကမ်း 

အေရအတွက် 
မှ ထိ သေဘာဆိပ် အြခား 

၁ ဖယ်ခံု-ေညာင်ေရqေရလမ်း ဖယ်ခံု ေညာင်ေရq ၁၁၅  -  - 

 

(ဂ) ရထားလမ်းှင့် ဘူတာုံများ 

 

စဉ် ရထားလမ်းအမည် 
မိနယ်အတွင်း 

အရှည်မုိင် 
ဘူတာ 

အေရအတွက် 
မှ ထိ ကီး ေသး 

၁ ပျဉ်းမနား-  
ေနြပည်ေတာ်- 
လွိင်ေကာ်လမ်း 

ဖယ်ခံု လွိင်ေကာ် ၂၂ - ၂ 

 

 (ဃ) ကားဂိတ်များ 

စဉ် မိနယ် ကားဂိတ် 
အမည် 

ေြပးဆဲွ သည့် 
ခရီးစဉ် 

ေြပးဆဲွသည့် 
ယာဉ် 

အမျိးအစား 

ေနjစဉ်ေြပးဆဲွ 
သည့်ယာဉ် 

စီးေရ 

၁ 
ဖယ်ခံု ေအာင် ဖယ်ခံု- ေတာင်ကီး-

ဆီးဘူး 
မှန်လံု ၁ စီး 

၂  ေရqပအိုဝ့် ဖယ်ခံု-ေတာင်ကီး မှန်လံုငယ် ၅ စီး 

၃  ပအုိဝ့်ထိပ်တန်း ဖယ်ခံု-ေတာင်ကီး မှန်လံု ၁ စီး 

၄ 
 ေမာကိရီ မိုးဗဲ-ဖယ်ခံု-

ေတာင်ကီး 
မှန်လံု ၁ စီး 
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လမ်းဦးစီးဌာနမှလုပ်ငန်းများ 

၃၁။ လမ်းဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းများမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ကားလမ်းများ  

စဉ် ကားလမ်းအမည် 
မိနယ်အတွင်း 

အရှည်မုိင် 
မှ ထိ 

၁ မုိးဗဲ-ပီကင်းလမ်း မုိးဗဲ ပီကင်း ၁၉/၅ မိုင် 

 

(ခ) မိနယ်ချင်းဆက်လမ်းများ 

 

 စဉ် 
လမ်းအမည် 

အရှည်       

(မိုင်- 

ဖာလံု) 

အမျိးအစား 
မှတ်  

ချက် ကတရာ 
ေကျာက် 

ေချာ 

အမာခံ 

လမ်း 

၁ 

 

၂ 

 

၃ 

 

၄ 

ေအာင်ပန်း-

ပင်ေလာင်း-မိုးဗဲ-

လွိင်ေကာ်လမ်း 

ေတာင်ငူ-လိပ်သုိ-

ယာဒုိ- 

လွိင်ေကာ်-ဟုိပုံးလမ်း 

ဒီးေမာဆုိ-နန်းမယ်ခံု- 

မုိးဗဲလမ်း 

လိုပူ-ပီကင်းလမ်း 

(၁၉မိုင်၆ဖာလုံ) 

 

(၃၀မိုင်၅ဖာလံု) 

 

၂မိုင် 

 

(၄မိုင်၅ဖာလုံ) 

ကတရာ 

 

ကတရာ 

 

ကတရာ 

 

ကတရာ 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

       

မိနယ်ချပ် ၅၇မိုင် ကတရာ - -  

 

 

(ဂ) တံတားများ 

  (၁)   ေပ(၁၈၀)အထက်တံတားများ 

စဉ် တံတား အမည် အရှည် (ေပ) အမျိး အစား 
တည် ေဆာက် 

သည့် ခုှစ် 

သွားလာ 
ိုင်သည့်ယာဉ် 
(ကား/ရထား) 

၁ (မိုးဗဲ)ဘီလူးေချာင်း 
တံတား 

၃၆၀ 
ေပ 

သံေဘာင် 
ယက်မ 

RC ကမ်းခင်း 

၂၀၁၂- 
၂၀၁၃ 

ကား 

မိနယ် ချပ် ၃၆၀ေပ    
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(၂)   ေပ(၁၈၀)ေအာက်တံတားများ 

စဉ် 
ေပ(၅၀)မှ 
(၁၈၀)ရိှ 

တံတားအမည် 
အရှည် (ေပ) အမျိး အစား 

တည်ေဆာက်  
သည့်ခုှစ် 

သွားလာ 
ိုင်သည့်ယာဉ် 
(ကား/ရထား)  

ေပ(၅၀) 
ေအာက်တံတား 
အေရအတွက် 

၁ 
၅/၂၈ ၆၀' သံကူ 

ကွန်ကရစ် 
၂၀၁၈- 
၂၀၁၉ 

ကား - 

(ဃ)  လမ်းတံတားသုံးစက်ကိရိယာများ 

စဉ်  မိနယ် 

လမ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာများ 

လုပ်သား ဦးေရ ေြမထိုး 

စက် 

ေြမေကာ် 

စက် 

ေြမကိတ် 

စက် 
ေြမသယ်ယာဉ် 

၁ ဖယ်ခံု  -  - ၁  - ၂၀ 

  

( င )  လမ်း/ တံတားအသုံးြပခေကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်း 

   မရိှပါ။ 

ဟိုတယ်ှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

၃၂။ ဖယ်ခံုမိနယ်ရှိ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသာွးလုပ်ငန်းှင့် ပတ်သက် ေသာအချက်အလက်များမာှ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) ဟိုတယ်၊ မုိတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း 

 (၁)   ဟိုတယ်   

စဉ် မိနယ် ဟုိတယ် အမည် 
ဟုိတယ် 

အဆင့် အခန်း ေပါင်း 
ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပုိင် 

၁ ဖယ်ခံု ဖယ်ခံုမင်းသမီး - ပုဂလိကပိုင် - ၂၁ ခန်း 

၂ ။ ကွင်းေဒဝီ - ။ - ၂၂ ခန်း 

၃ ။ ြမတ်ေစတနာ - . - ၁၉ ခန်း 

မိနယ်ချပ်  ၃   

(၂)   မုိတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း  

စဉ် မိနယ် 
မုိတယ်  

အေရအတွက် 
အင်း  အေရအတွက် တည်းခုိခန်း   အေရအတွက် 

၁ ဖယ်ခံု ၃  - ၇ 
မိနယ်ချပ် ၃  - ၇ 

(ခ) ကမ်းေြခှင့် အပန်းေြဖေနရာများ 

   မရိှပါ။ 
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သမဝါယမအသင်းများ 

၃၃။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင်ရှိေသာသမဝါယမအသင်းများမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မိနယ် 
သမဝါယမ 

အသင်းေပါင်း 

သမဝါယမ 

အသင်းစုေပါင်း 
မှတ်ချက် 

၁ ဖယ်ခံု ၈၉ ၁  

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အဦများ 

၃၄။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင်ရှိေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက် အဦများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 
ြဖစ်ပါသည်- 

(က)  ကုမဏီ၊ကုန်စည်ဒိုင်၊ပဲွုံများ၊ေဈးှင့်ကုန်တိုက်များ 

  (၁) ကုမဏီများ 

    မရှိပါ။   
(၂) ကုန်စည်ဒိုင်များ  
  မရိှပါ။ 
 
 

  (၃) ပဲွုံများ 

စဉ် မိနယ် ပွဲံုအမည် 
ေရာင်းဝယ် 

သည့်ပစည်းများ 
တည်ေနရာ 

၁ ဖယ်ခံု ဦးေမာင်ေဌး ေြပာင်း ေညာင်ကုန်းရပ်ကွက် 
၂ ။ ဦးေမာင်ေလး ။ ။ 
၃ ။ ဦးခင်ေမာင်ေထွး ။ ။ 
၄ ။ ဦးထွန်းခင် ။ ေစျးတန်းရပ်ကွက် 
၅ ။ ဦးအိုက်ဇက် ။ မိုးဗဲေကျးရAာ(ေစျးကုန်း)၊မိုးဗဲေကျးရAာအုပ်စု 
မိနယ်ချပ် ၅   

  (၄) ေဈးများ   
စဉ် မိနယ် ေဈးအမည် တည်ေနရာ မှတ်ချက် 
၁ ဖယ်ခံု မိမေစျး ေစျးတန်းရပ် မိြပေစျး 
၂ ။ မုိးဗဲေစျး မိုးဗဲ ေကျးလက်ေစျး 
၃ . ပီကင်းေစျး ပီကင်း ။ 

မိနယ်ချပ် ၃  ၃ 

  (၅) ကုန်တိုက်များ 

   မရိှပါ။ 
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 (ခ) ဘဏ်များ 
စဉ် မိနယ် ဘဏ် အမည ် အစိုးရပိုင် ပုဂလိကပုိင် စုစုေပါင်း 

၁ ဖယ်ခံု ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ် ၁ - ၁ 

၂ ။ ကေမာဇဘဏ် - ၁ ၁ 

၃ ။ ကမာ့ရတနာဘဏ် - ၁ ၁ 

မိနယ်ချပ် 
 

၁ ၂ ၃ 
 
(ဂ) စတိုးဆိုင်ှင့်အေရာင်းဆိုင်များ 

စဉ် ဆုိင်အမျိးအစား အေရအတွက် 

၁  စတုိးဆိုင် ၃၀ 
၂ ေရqဆုိင် ၂ 
၃ လပ်စစ်ပစည်းဆုိင် ၃ 
၄ ဖုန်း/ဖုန်းပစည်းအေရာင်းဆုိင် ၆ 
၅ စာအုပ်ဆုိင် - 
၆ ေဆးဆုိင် ၁၁ 
၇ စားေသာက်ဆုိင် ၂၆ 
၈ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၁၈ 
၉ ကုန်မာဆုိင် ၆ 

၁၀ စိုက်ပျိးေရးပစည်းဆုိင် ၄ 
၁၁ ေဆာက်လုပ်ေရးပစည်းဆုိင် ၆ 
၁၂ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းဆုိင် - 
၁၃ ဆန်ဆုိင် ၄ 
၁၄ အဝတ်အထည်ဆုိင် ၆ 
၁၅ နိဗန်ကုန်ဆိုင် ၁ 
 မိချပ် ၁၂၃ 

 

စည်ပင်သာယာေရးလုပ်ငန်းများ 

၃၅။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ စည်ပင်သာယာေရးလုပ်ငန်းများမှာ  ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်− 

  (က) ေဈးလုပ်ငန်း 

စဉ် မိနယ် 
ေစျး အမည် ဆုိင်ခန်းအေရ 

အတွက် 
ိုင်ငံ ပုိင် ပုဂလိ ကပုိင် တည်ေနရာ 

၁ ဖယ်ခံု ဖယ်ခံုမိမေစျး ၅၃၄ ုိင်ငံပိုင်  - ဖယ်ခံုမိ 

၂ ။ မုိးဗဲေကျးလက်

ေစျး 

၃၆၂ ။  - မိုးဗဲ 

မိနယ်ချပ်  ၈၉၆    
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(ခ) ေသာက်သုံးေရရရိှေရးလုပ်ငန်း 

စဉ် မိနယ် 
စက်ုံ 

အမည် 
တည် ေနရာ 

အမျိး 

အစား 

တစ်ရက် 

ထုတ်လုပ်မ 

(ဂါလန်) 

ြဖနj်ြဖးုိင်မ (အိမ်ေြခ) 

၁ ဖယ်ခံု ပျိးခင်း ေစျးေနာက် 

ရပ်ကွက် 

RO ၂၅၀၀ ၁၀၀၀ 

၂ ။ ေရqလဝင်း နန်းဟူး 

ရပ်ကွက် 

RO ၂၅၀၀ ၁၀၀၀ 

၃ ။ ဟက်ပီး မိကုန်း 

ရပ်ကွက် 

RO ၂၅၀၀ ၁၀၀၀ 

၄ ။ အေနာ 

ဒတ်အိုင် 

မုိးဗဲေကျးရAာ 

(ေစျးကုန်း) 

မုိးဗဲအုပ်စု 

RO ၂၅၀၀ ၁၀၀၀ 

မိနယ်ချပ် ၄  RO ၁၀၀၀၀ ၄၀၀၀ 

 

(ဂ) သနj်ရှင်းေရးလုပ်ငန်း 

စဉ် မိနယ် 

သနj်ရှင်းေရးသံုးစက်ကိရိယာများ(စီး) 

လုပ်သား ဦးေရ သနj်ရှင်း 

ေရးယာဉ် 
မိလာ ယာဉ် ဖံုစုပ် စက် ေရစုပ် စက် 

၁ ဖယ်ခံု ၂ ၁  -  - ၂ ဦး 

မိနယ်ချပ် ၂ ၁  -  - ၂ ဦး 

  

(ဃ) လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း 

(၁) လမ်းလုပ်ငန်း 

စဉ် မိနယ် 

လမ်း 

ေပါင်း 

(လမ်း) 

စုစုေပါင်း 

လမ်းအရှည် 

(မိုင်) 

ကတရာ 

လမ်းေပါင်း 

ေကျာက်ခင်း 

လမ်းေပါင်း 
ေြမသား လမ်းေပါင်း 

လမ်း မုိင် လမ်း မိုင် လမ်း မိုင် 

၁ ဖယ်ခံု ၁၀၄ ၂၆/၃.၇ ၂၅ ၉/၅.၀၆ ၃၄ ၈/၄.၅၅ ၄၅ ၈/၂.၁ 

၂ မုိးဗဲ ၆၆ ၁၉/၄.၇ ၅ ၂/၅.၅၇ ၁၁ ၃/၇.၃၄ ၅၀ ၁၂/၇.၈ 

မိနယ်ချပ် ၁၇၀ ၄၆/၀.၄၂ ၃၀ ၁၂/၂.၆၃ ၄၅ ၁၂/၃.၈၉ ၉၅ ၂၁/၁.၉ 
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(၂) တံတားလုပ်ငန်း 

စဉ် မိနယ် 
တံတားေပါင်း(စင်း) 

သံ ကွန်ကရစ် အုတ် သစ်သား ေပါင်း 
၁ ဖယ်ခံု - ၆၂ ၃၇ ၄ ၁၀၃ 

၂ မိုးဗဲ - ၂၆ ၄၆ ၂ ၇၄ 

မိနယ်ချပ် - ၈၈ ၈၃ ၆ ၁၇၇ 

    

(၃) လမ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာများ 

စဉ် မိနယ် 

လမ်းတံတားသံုးစက်ကိရိယာများ 

လုပ်သား ဦးေရ ေြမထိုး 

စက် 

ေြမေကာ် 

စက် 

ေြမကိတ်  

စက် 
ေြမသယ် ယာဉ် 

၁ ဖယ်ခံု  -  - ၁  -  - 

မိနယ်ချပ်  -  - ၁  -  - 

 

 

ပံုှိပ်လုပ်ငန်းှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

၃၆။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင်ရှိေသာပံုှိပ်တိုက်ှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းများမှာေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ပံုှိပ်လုပ်ငန်းှင့် ေတးသံသွင်း၊ ဗီဒီယို  

 

စဉ် မိနယ် 

ပံုိှပ်စက် 

ကွ
န်ပ

ျတ
ာ 

မိတ
 

 ေတ
းသံ

သွ
င်း

 

ဗီဒ
ီယ

ို 

ိုင်
ငံပ

ိုင် 

ပုဂ
လ

ိက
 

ပိုင
် 

၁ ဖယ်ခံု  -  - ၉ ၉  - ၆ 

မိနယ် ချပ်  -  - ၉ ၉  - ၆ 

 

(ခ) မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

   မရိှပါ။ 
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ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့်ဝန်ေဆာင်မတန်ဖုိး 

၃၇။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့် ဝန် ေဆာင်မတန်ဖုိးကို ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

 ကျပ်သန်းေပါင်း 

စဉ် အေကာင်းအရာ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

အသားတင် 

ထုတ်လုပ်မ 

တန်ဖိုး 

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ 

ရည်မှန်းချက် 

တန်ဖုိး 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုှစ် ေဆာင်ရ7က်ိုင်မ 

တန်ဖုိး 

အေကာင် 

အထည် 

ေဖာ်ိုင်မ 

 

တိုး 

တက်မ 

% 

 

၁ ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး ၄၀၁၆၆.၇ ၄၉၆၂၁.၉ ၄၃၃၉၀.၆ ၈၇.၄ ၈.၀ 

၂ ဝန်ေဆာင်မ ၈၃၈၃.၃ ၉၄၁၂.၁ ၁၀၁၂၀.၄ ၁၀၇.၅ ၂၀.၇ 

၃ ကုန်သွယ်မတန်ဖိုး ၁၈၇၂၀.၅ ၂၂၂၁၁.၄ ၂၀၅၈၂.၆ ၉၂.၇ ၉.၉ 

၄ အသားတင်ထုတ် 

လုပ်မှင့်ဝန်ေဆာင် 

မတန်ဖိုး 

၆၇၂၇၀.၅ ၈၁၂၄၅.၄ ၇၄၀၉၃.၅ ၉၁.၂ ၁၀.၁ 

 

လူတစ်ဦးချင်းဝင်ေငွ  

၃၈။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ တစ်ဦးချင်းဝင်ေငွကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ် ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ၂၀၁၆-၁၇ 
၂၀၁၇-၁၈ 

(ေရှေြပးအမှန်) 

၂၀၁၈-၁၉ 

(ခန်jမှန်း) 

၁ ၅၂၀၆၀၆ ၅၂၇၈၁၂ ၈၄၄၇၂၇ 

 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းအလိုက် အလုပ်လုပ်သူဦးေရ 

၃၉။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း အလုိက် အလုပ်လုပ်ကုိင်သူဦးေရမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါ သည်- 

စဉ် မိနယ် 

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 

က
ျပ

န်း
 

အ
 ြခ

ား
 

စုစု
ေပ

ါင
်း 

၁ ဖယ်ခံု ၂၄၇၅ ၁၃၉၉ ၃၈၈၉၀ ၂၉၅ ၂၁၅၀ ၃၀၆ ၂၅၁၅ ၁၀၄၉၉ ၅၈၅၂၉

မိနယ်ချပ် ၂၄၇၅ ၁၃၉၉ ၃၈၈၉၀ ၂၉၅ ၂၁၅၀ ၃၀၆ ၂၅၁၅ ၁၀၄၉၉ ၅၈၅၂၉
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အလုပ်လုပ်ိုင်သူဦးေရှင့် အလုပ်လက်မဲ့ဦးေရ 

၄၀။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင်ရှိေသာ  အလုပ်လုပ်ိုင်သူဦးေရှင့်   အလုပ် လက်မ့ဲန်းကုိ 
ေအာက်ပါအတိုင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် မိနယ် 
အလုပ်လုပ် 

ိုင်သူဦးေရ 

လုပ်ငန်းခွင်ရှိ 

လုပ်သားဦးေရ 

အလုပ် 

လက်မဲ့ ဦးေရ 
အလုပ်လက်မ့ဲရာခုိင်န်း 

၁ ဖယ်ခံု ၆၃၅၇၁ ၅၈၅၂၉ ၅၀၄၂ ၇.၉ 

မိနယ်ချပ် ၆၃၅၇၁ ၅၈၅၂၉ ၅၀၄၂ ၇.၉ 

 

အခန်း(၇) 

လူမေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

ပညာေရးက 

၄၁။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင်ရိှေသာ ပညာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များမှာ  ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ြပ 

အပ်ပါသည်- 

 (က) အဆင့်ြမင့်ပညာ 

  မရိှပါ။   

 ( ခ) အေြခခံပညာ 

  (၁) အထကေကျာင်းများ 

စဉ် 
ေကျာင်း 
အမည် 

တည်ေနရာ 
အကျယ် 

အဝန်း (ဧက) 
ဆရာ/ ဆရာမ 

ဦးေရ 
ေကျာင်း 

သား / သူဦးေရ 
ဆရာှင့် ေကျာင်း 

သား အချိး 

၁ အထက(၁) 
ဖယ်ခုံ 

ေညာင်ကုန်း 
ရပ်ကွက် 

၁၀.၂၄ ၆၂ ၁၇၇၅ ၁:၂၉ 

၂ အထက(၂) 
ဖယ်ခုံ 

ေစျးေရှ 
ရပ်ကွက် 

၇.၃၂ ၂၇ ၁၀၁၉ ၁:၃၈ 

၃ အထက 
မိုးဗဲ 

မိုးဗဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၈.၄၃ ၆၁ ၂၁၄၅ ၁:၃၅ 

၄ အထက 
လွယ်ယင်း 

ရီလံုရီကန် 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၂.၆၃ ၂၄ ၃၈၀ ၁:၁၅ 

၅ အထက 
လအိ 

ရီွဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၅.၁၂ ၂၂  ၆၉၁ ၁:၃၁ 

၆ အထက 
ဆီးဘူး 

အလယ်ကယန်း 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၁၀.၇၂ ၂၀ ၅၄၄ ၁:၂၇ 

၇ အထက 
ဖာလုိင် 

ရီလံုရီကန် 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၆.၀၀ ၂၄ ၅၁၂ ၁:၂၁ 

မိနယ်ချပ်   ၂၄၀ ၇၀၆၆ ၁:၂၉ 
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(၂) အထကေကျာင်းခဲွများ 

စဉ် 
ေကျာင်း 
အမည် 

တည် ေနရာ 
အကျယ် 
အဝန်း 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ ဦးေရ 

ေကျာင်း 
သား/ သူဦးေရ 

ဆရာှင့် ေကျာင်း 
သားအချိး 

၁ အထက(ခဲွ) 
ေရqြပည်ေအး 

ကုန်းဆုံ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၁၂.၆၁ ၂၁ ၄၁၀ ၁:၂၀ 

၂ အထက(ခဲွ) 
ဆင်ြဖ 

ကုရင် 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၉.၂၀ ၂၂ ၈၂၀ ၁:၃၇ 

၃ အထက(ခဲွ)(၁) 
ဖယ်ခံု 

ဟိန်ဓမ 
ရပ်ကွက် 

၉.၈၆ ၁၇ ၅၅၈ ၁:၃၃ 

၄ အထက(ခဲွ) 
လတိန် 

ေခါင်းအိ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၅.၆၇ ၂၃ ၄၅၂ ၁:၂၀ 

၅ အထက(ခဲွ) 
လွယ်ယင်း 
မဂလာ 

မုိးဗဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၁၀.၅၄ ၂၃ ၆၉၁ ၁:၃၀ 

၆ အထက(ခဲွ) 
ပီကင်း 

ရီွဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၅.၅၇ ၁၂ ၄၄၃ ၁:၃၇ 

၇ အထက(ခဲွ) 
လယ်ထွန် 

မုိးဗဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၈.၂၃ ၁၈ ၇၀၂ ၁:၃၉ 

၈ အထက(ခဲွ)(၁) 
လွယ်ေပါ 

လွယ်ေပါ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၁၀.၀၅ ၁၁ ၃၉၈ ၁:၃၆ 

၉ အထက(ခဲွ) 
သိကျတိ် 

သိကျတိ် 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၅.၄၀ ၁၃ ၅၀၀ ၁:၃၈ 

၁၀ အထက(ခဲွ) 
စလင်း 

ရီွဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၁.၄ ၉ ၂၆၂ ၁:၂၉ 

မိနယ်ချပ်   ၁၆၉ ၅၂၃၆ ၁:၃၁ 
 

 (၃) အလကေကျာင်းများ  

စဉ် 
ေကျာင်း 
အမည် 

တည် ေနရာ 
အကျယ် အဝန်း 

(ဧက) 
ဆရာ/ ဆရာမ 

ဦးေရ 
ေကျာင်း 

သား/ သူဦးေရ 
ဆရာှင့် ေကျာင်း 

သားအချိး 
၁ အလက 

ဘာလဗလုိ 
ရီွဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၈.၈၃ ၁၂ ၉၉ ၁:၈ 

၂ အလက 
ဖာလုိင်နန်းဖဲ 

မုိးဗဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၅.၂၅ ၁၁ ၃၁၉ ၁:၂၈ 

၃ အလက 
ဆီးမီးေလာ့ 

မုိးဗဲေကျးရAာ 
အုပ်စု 

၆.၅၆ ၁၁ ၃၂၀ ၁:၂၉ 

၄ အလက 
ေခါင်းအိ 
 

ေခါင်းအိ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၁၄.၆၉ ၁၅ ၁၅၈ ၁:၁၁ 
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စဉ် 
ေကျာင်း 
အမည် 

တည် ေနရာ 
အကျယ် အဝန်း 

(ဧက) 
ဆရာ/ ဆရာမ 

ဦးေရ 
ေကျာင်း 

သား/ သူဦးေရ 
ဆရာှင့် ေကျာင်း 

သားအချိး 
၅ အလက 

လကျီွဲ 
ရီလုံရီကန် 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၄.၀၄ ၁၁ ၁၃၇ ၁:၁၂ 

၆ အလက 
ေလဒူေခါင် 

သိကျတိ် 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၄.၅၆ ၇ ၁၀၅ ၁:၁၅ 

၇ အလက 
ေနာင်လိုင် 

ေနာင်လိုင် 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၂.၈၉ ၁၀ ၂၅၆ ၁:၂၆ 

၈ 
 

အလက 
စလင်းမိုးငံ 

ရီွဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၆.၂၀ ၈ ၁၄၁ ၁:၁၈ 

၉ အလက 
စုိက်ပေရခူ 

အလယ်ကယန်း 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၄.၅၀ ၈ ၁၄၇ ၁:၁၈ 

၁၀ အလက 
ြပင်ေဆာင် 

အလယ်ကယန်း 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၃.၉၈ ၇ ၂၁၃ ၁:၃၀ 

၁၁ အလက 
နန်းကဲ 

ရီွဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၂.၄၄ ၇ ၂၆၄ ၁:၃၈ 

၁၂ အလက 
ဆီေဆာင် 

အလယ်ကယန်း 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၅.၄၀ ၇ ၁၅၆ ၁:၂၂ 

၁၃ အလက 
ဘန်းမိုက် 

ရီွဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၂.၀၂ ၉ ၁၂၈ ၁:၁၄ 

၁၄ အလက 
လပင်ွဲ 

ရီလုံရီကန် 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၂.၂၅ ၁၀ ၁၈၉ ၁:၁၉ 

၁၅ အလက 
ကုန်းငူး 

ရီွဲ 
ေကျးရAာအုပ်စု 

၃.၉၉ ၈ ၁၆၈ ၁:၂၁ 

မိနယ်ချပ်   ၁၄၁ ၂၈၀၀ ၁:၂၀ 

 

 

 (၄) အလကေကျာင်းခဲွများ  

 မရိှပါ။ 

 

 (၅) မူလတန်းလွန်ေကျာင်းများ 

 မရိှပါ။ 
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(၆) အမကေကျာင်းများ 

စဉ် မိနယ် 
ေကျာင်းအေရ 

အတွက် 

ဆရာ/ ဆရာမ 

ဦးေရ 

ေကျာင်းသား/ 

သူဦးေရ 

ဆရာှင့်ေကျာင်းသား 

အချိး 

၁ ဖယ်ခံု ၁၆၂ ၇၀၃ ၁၁၂၅၈ ၁:၁၆ 

မိနယ်ချပ် ၁၆၂ ၇၀၃ ၁၁၂၅၈ ၁:၁၆ 

 

(ဂ) မူလတန်းကိေကျာင်း 

စဉ် ေကျာင်းအမည် တည်ေနရာ 
ဆရာ/ ဆရာမ 

ဦးေရ 
ေကျာင်းသား/  

သူဦးေရ 
အချိး 

၁ ထ-ဖာလုိင် ဖာလုိင်ေကျးရAာ ၃ ၆၂ ၁:၂၁ 

၂ ထ(ခဲွ)ေရqြပည်ေအး ကသဲေကျးရAာ ၂ ၃၀ ၁:၁၅ 

၃ လ-ေနာင်လိုင် ေနာင်လုိင်ေကျးရAာ ၂ ၂၀ ၁:၁၀ 

၄ လ(ခဲွ)-၇ မုိးဗဲ မုိးဗဲေကျးရAာ ၂ ၃၇ ၁:၁၉ 

၅ မူလွန်-၃ ဖယ်ခံု မိကုန်းရပ်ကွက် ၂ ၂၄ ၁:၁၂ 

၆ မူလွန်-မုိင်းြဖတ်ထက် မုိင်းြဖတ်ထက်ေကျးရAာ ၂ ၁၉ ၁:၁၀ 

၇ မူလွန်-ေဆာင်ေရး ေဆာင်ေရးေကျးရAာ ၁ ၁၅ ၁:၁၅ 

၈ မ-ကွမ်လုံ ကွမ်လုံေကျးရAာ ၁ ၁၂ ၁:၁၂ 

၉ မ-လကျနီန်းဖဲ လကျနီန်းဖဲေကျးရAာ ၂ ၁၅ ၁:၈ 

၁၀ မ-ဟ့ဲကီွလွယ်ကဲ ဟ့ဲကီွလွယ်ကဲေကျးရAာ ၂ ၂၉ ၁:၁၅ 

၁၁ မ-၁ မိုးဗဲ မိုးဗဲေကျးရAာ ၅ ၉၆ ၁:၁၉ 

၁၂ မ-၉ မိုးဗဲ မိုးဗဲေကျးရAာ ၂ ၄၃ ၁:၂၂ 

၁၃ မ-လွယ်လုံ လွယ်လုံေကျးရAာ ၁ ၁၀ ၁:၁၀ 

မိနယ်ချပ်  ၂၇ ၄၁၂ ၁:၁၅ 

  

(ဃ) ဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရးေကျာင်း 

စဉ် ေကျာင်းအမည် 
တည်ေနရာ ဆရာ/ဆရာမ 

ဦးေရ 
ေကျာင်းသား/ 

သူဦးေရ 
အချိး 

၁ မိဉီးေကျာင်း ေစျးေနာက်ရပ်ကွက် ၅ ၆၂ ၁:၁၂ 

၂ လအိေကျာင်း လအိေကျးရAာ ၁၁ ၂၂၆ ၁:၂၁ 

၃ ေကာခူေအးသာယာေကျာင်း ေကာခူေကျးရAာ ၆ ၆၇ ၁:၁၁ 

၄ ေကာင်းေဆာင်ေကျာင်း ေကာင်းေဆာင်ေကျးရAာ ၆ ၆၈ ၁:၁၁ 

မိနယ်ချပ်  ၂၈ ၄၂၃ ၁:၁၅ 
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(င) ေကျာင်းေနအရ7ယ်ကေလးများ ေကျာင်းအပ်ှံမ 

စဉ် မိနယ် 
(၅)ှစ်ြပည့်ကေလး ေကျာင်းအပ်ှံမ ေကျာင်း 

အပ်ံှမ % ကျား မ ေပါင်း ကျား မ  ေပါင်း 

၁ ဖယ်ခံုမိနယ် ၁၂၆၅ ၁၂၂၂ ၂၄၈၇ ၁၂၇၄ ၁၂၅၂ ၂၅၂၆ ၁၀၀ 

(စ) တကသုိလ်ဝင်တန်း ေအာင်ြမင်မ 

စဉ် မိနယ် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ် 

စာ
ရင်

းရှိ
 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင

်ြမ
င် 

 

%
 

စာ
ရင်

းရှိ
 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင

်ြမ
င် 

%
 

၁ ဖယ်ခံု ၂၂၅၅ ၂၁၃၇ ၅၇၅ ၂၆.၉၁ ၂၆၁၁ ၂၄၉၄ ၆၃၆ ၂၅.၅၀ 

မိနယ်ချပ် ၂၂၅၅ ၂၁၃၇ ၅၇၅ ၂၆.၉၁ ၂၆၁၁ ၂၄၉၄ ၆၃၆ ၂၅.၅၀ 

 (ဆ) စာတတ်ေြမာက်မရာခိုင်န်း  

စဉ် မိနယ် မိနယ်လူ ဦးေရ 
(၁၅)ှစ်အထက် 

လူဦးေရ 

စာတတ် 

ေြမာက်ဦးေရ 

စာတတ် 

ေြမာက်မန်း 

၁ ဖယ်ခံု ၁၀၇၈၄၁ ၆၇၉၃၃ ၅၅၀၇၀ ၈၁.၀၆ 

မိနယ် ချပ် ၁၀၇၈၄၁ ၆၇၉၃၃ ၅၅၀၇၀ ၈၁.၀၆ 

  

(ဇ) သင်ကားမ၊သင်ယူမ၊အေထာက်အကူြပ စာသင်ခန်းများ ဖွင့် လှစ်ုိင်မ  
  (၁) အထက ေကျာင်းများ 

စဉ် မိနယ် 

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
ါင

်း 

၁ ဖယ်ခံု ၇ ၂ ၅  -  - ၇ 

မိနယ် ချပ် ၇ ၂ ၅  -  - ၇ 

 

(၂) အလက ေကျာင်းများ 

စဉ် မိနယ် 

အလယ်တန်းေကျာင်း 

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 မိနယ် ၂၅ - ၅ ၂၀ - ၂၅ 

မိနယ် ချပ် ၂၅ - ၅ ၂၀ - ၂၅ 
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(၃) အမက ေကျာင်းများ 

စဉ် မိနယ် 

မူလတန်းေကျာင်း 

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 ဖယ်ခံု ၁၆၂ - ၂ ၂၅ ၁၃၅ ၁၆၂ 

မိနယ် ချပ် ၁၆၂ - ၂ ၂၅ ၁၃၅ ၁၆၂ 

 

(စျ) စာကည့်တိုက်များ ဖွင့်လှစ်ိုင်မ 

စဉ် မိနယ် အုပ်ချပ်ေရး ပညာေရး ြပန် ဆက် 
ဘုန်ကီး 

ေကျာင်း 
အြခား ေပါင်း 

၁ ဖယ်ခံု - ၁၂၇ - - - ၁၂၇ 

မိနယ်ချပ် - ၁၂၇ - - - ၁၂၇ 

 

ကျန်းမာေရးက 

၄၂။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ ကျန်းမာေရးကဆုိင်ရာအချက်အလက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါ 

သည်- 

 (က) ေဆးုံများ 

စဉ် 
ေဆးံု 

အမည် 
တည်ေနရာ 

အစိုးရ/ 

ပုဂလိက 

ကုတင် 

အေရအတွက် 

၁ ဖယ်ခံုမိနယ်ေဆးုံ ေညာင်ကုန်း 

ရပ်ကွက် 

အစိုးရ ၂၅ 

၂ ေရqြပည်ေအးလူငယ်များ 

ြပစုပျိးေထာင်ေရးေဆးုံ 

ကုန်းဆုံအုပ်စု အစိုးရ ၂၀ 

၃ မုိးဗဲတိုက်နယ်ေဆးံု မုိးဗဲအုပ်စု အစိုးရ ၁၆ 

၄ ဆီးဘူးတုိက်နယ်ေဆးုံ အလယ်ကယန်း 

အုပ်စု 

အစိုးရ ၁၆ 

၅ ခရက်ဒုန်းတိုက်နယ်ေဆးုံ ရီလုံရီကန်အုပ်စု အစိုးရ ၁၆ 

၆ လအိတိုက်နယ်ေဆးုံ ရီဲွအုပ်စု အစိုးရ ၁၆ 

 မိနယ်ချပ်  ၆ ၁၀၉ 
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(ခ) ေဆးေပးခန်းများ 

စဉ် ေဆးေပးခန်း အမည် တည်ေနရာ  အစုိးရ/ပုဂလိက ကုသသည့်ေရာဂါအမျိးအစား 

၁ ခရက်စံြပေဆးခန်း ရီလုံရီကန်အုပ်စု အစိုးရ  

 

(ဂ) ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန/ဌာနခွဲ 

စဉ် 
ေကျးလက်ကျန်းမာေရး ဌာန/  

ဌာနခဲွအမည် 

ေကျးလက်ကျန်း 
မာေရးဌာနခဲွ 

အမည် 
 

မှတ်ချက် 

၁ 
 

မိခင်ှင့်ကေလးကျန်းမားေရးဌာန  
 

  

၂ မုိးဗဲေကျးလက် 
ကျန်းမာေရးဌာန 
 

 လယ်ထွန်(S/C) 
 ေညာင်ပင်သာ(S/C) 
ထင်ရှးကုန်း(S/C) 
လွယ်ယင်းမဂလာ (S/C) 

 

၃ ပီကင်းေကျးလက် 
ကျန်းမာေရးဌာန 
 

လကျဲွီ(S/C) 
ဖာလုိင်(S/C) 
ဆုိင်ခွန်(S/C) 
ေဆာင်ေရး(S/C) 

 

၄ သိကျတ်ိေကျးလက် 
ကျန်းမာေရးဌာန 
 

ဆင်ကွင်း(S/C) 
ဇီးြဖေတာင်(S/C) 
ေရကန်ဖူးေလာ(S/C) 
ေလဒူေခါင်(S/C) 
 

 

၅ လအိေကျးလက် 
ကျန်းမာေရးဌာန 
  

မယ်စံု(S/C) 
လန်းေကာ(S/C) 
ရန်းေယာ(S/C) 
နန်းကဲ(S/C) 

 
 

၆ ေဘာရန်ေကျးလက် 
ကျန်းမာေရးဌာန 
 

ေရqြပည်ေအး(S/C) 
မုိင်းြဖတ်(S/C) 
ေခါင်းအိ(S/C) 
လတိန်(S/C) 

 
 

၇ လွယ်ေပါေကျးရ7ာ 
ကျန်းမာေရးဌာန 
 

အုံတိုင်း(S/C) 
ေတာင်ပိုကီး(S/C) 
ေနာင်လိုင်(S/C) 
လွယ်ပန်းစံု(S/C) 
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စဉ် 
ေကျးလက်ကျန်းမာေရး ဌာန/  

ဌာနခဲွအမည် 

ေကျးလက်ကျန်း 
မာေရးဌာနခဲွ 

အမည် 
 

မှတ်ချက် 

၈ ကုန်းငူေကျးလက် ကျန်းမာေရးဌာန 
 

ဘန်းမိုက်(S/C) 
စလင်းမိုးငံ(S/C) 
စလင်းေဆာင်ဘို(S/C) 
ဝှါစမ်းကရား(S/C) 

 

၉ ဆီးဘူးေကျးလက်ကျန်း မာေရးဌာနခဲွ သာယု(S/C) 
ဆူးေြပာင်း(S/C) 
သာေအာက်(S/C) 
ဟန်ြဖ(S/C) 

 

 ( ၉) ဌာန ၃၂ (ဌာနခဲွ)  
 

(ဃ) ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ 

စဉ် မိနယ် လူဦးေရ 

ဆရာဝန်မှ   

ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရာှက်မန်း 

  သူနာြပမှ 

ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရာက်မန်း 

လက်ေထာက် ကျန်းမာေရးမှးမှ 

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှက်မန်း 

ဆရာ၀န်

ဦးေရ 

ဆရာ၀န် ှင့် 

လူဦးေရ 

အချိး 

သူနာ ြပ 

 ဦးေရ 

သူနာြပှင့် 

လူဦးေရ  

အချိး 

လ/ထ ကျန်းမာ 

ေရးမှး ဦးေရ 

လ/ထ ကျန်းမာ 

ေရးမှးှင့်      

လူဦးေရ အချိး 

၁ မိနယ် ၁၀၇၈၄၁ ၉ ၁: ၁၁၉၈၂ ၃၀ ၁: ၃၅၉၄ ၈ ၁: ၁၃၄၈၀ 

မိနယ် ချပ် ၁၀၇၈၄၁ ၉ ၁: ၁၁၉၈၂ ၃၀ ၁: ၃၅၉၄ ၈ ၁: ၁၃၄၈၀ 

(င) ေဒသတွင်းအများဆုံးြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါများ 

စဉ် မိနယ် 

ေရာဂါအမျိးအစား 

ငှက်ဖျား ဝမ်း ေလာ တီဘီ ဝမ်းကုိက် 
အသည်း 

ေရာင် 

ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ 

၁ ဖယ်ခံု ၂၃ - ၂၈၅၉ ၂ ၁၃

၄ 

၅ ၆၀၆ - ၂၅ - 

မိနယ်ချပ် 
၂၃ - ၂၈၅၉ ၂ ၁၃

၄ 

၅ ၆၀၆ - ၂၅ - 

 

(စ ) HIV/AIDS -ေရာဂါ ြဖစ်ပွား/ ေသဆုံးဦးေရ 

 မရှိပါ။ 
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(ဆ) ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အန်းကိန်းများ 

စဉ် မိနယ် 
မိခင် 

 ဦးေရ 
 ကေလး ဦးေရ 

လူ(၁၀၀၀)လင် 

ေမ
ွး

န်း
 

 မိခ
င်ေ

သ
န်

း 

ေမ
ွက

င်း
စ 

က
ေလ

းေ
သ

န
်း 

ကို
ယ

်ဝန
်ပျ

က်
န

်း 

၁ မိနယ် ၂၇၆၃ ၂၅၆၆ ၂၃ ၁.၇ - ၃.၅% 

မ ိ နယ်ချပ ် ၂၇၆၃ ၂၅၆၆ ၂၃ ၁.၇ - ၃.၅% 

 

လူမေရးအသင်းအဖဲွများ  
၄၃။ ဖယ်ခံုမိနယ်ရှိ လူမေရးအသင်းအဖဲွများဆုိင်ရာအချက်အလက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ် 
ပါသည်- 
 (က) INGO   
  မရိှပါ။ 

 (ခ) NGO (ဦးေရ) 

စဉ် မိနယ် 

အ
မျ

ိးသ
မီး

 

ေရ
းရ

ာ 

မိခ
င်/

က
ေလ

း 

အ
သ

င်း
 

စစ
်မထ

မ်း
 

ေဟ
ာင

်း 

က
က်

ေြ
ခနီ

 

အ
ရန်

မီး
သ

တ်
 

၁ ဖယ်ခံုမိနယ် ၁၁၁၃၆ ၄၈၁၀ ၉၈ ၁၁၆ ၂၃၉ 

 

(ဂ) အသင်းအဖဲွများ 

စဉ် အသင်းအဖွဲ အမည် ံုးတည်ေနရာ 
မှတ်ပုံ တင် 

အမှတ် 

ေဆာင်ရ7က်သည့်  

လုပ်ငန်း 

၁ အာယုဒါနေသွးလှရှင် 

အသင်း 

ေစျးတန်း 

ရပ်ကွက် 

ြပည်တွင်း 

/၀၀၀၁ 

ေဝဒနာရှင်များလုိ အပ်ေသွးများရာှ 

ေဖွလှဒါန်းြခင်း 

၂ လူထုအေြခြပနာေရး

ကူညီမ အသင်း 

ေစျးေနာက် 

ရပ်ကွက် 

ြပည်တွင်း 

/၀၀၀၂ 

နာေရးအမျိးမျိးေထာက်ပံ့ကူညီြခင်း 

၃ ကယန်းစတားလူမကွန်

ယက် အသင်း 

ေညာင်ကုန်း 

ရပ်ကွက် 

ြပည်တွင်း 

/၀၀၀၃ 

ေကျးရAာများဖွံဖိးတုိးတက်ေစရန် 

၄ သံတာထေရဇာမိဘမဲ့ 

အသင်း 

မုိးဗဲေကျးရAာ ြပည်တွင်း 

/၀၀၀၄ 

မိဘမဲ့/ဆင်းရဲေသာကေလးများ 

ဘက်စုံပညာေရးဖွံ ဖိးရန် 



51 

 

စဉ် အသင်းအဖွဲ အမည် ံုးတည်ေနရာ 
မှတ်ပုံ တင် 

အမှတ် 

ေဆာင်ရ7က်သည့်  

လုပ်ငန်း 

၅ ကလာရီးနီမိဘမဲ့ပရဟိ

တအ သင်း 

လအိေကျးရAာ ြပည်တွင်း 

/၀၀၀၅ 

မိဘမဲ့မရိှဆင်းရဲ ကေလးများဆက် 

လက်ြပစုေစာင့် ေရှာက်ရန် 

၆ ဝမ်းနည်းေသာသခင်မ 

မိဘမဲ့ပရဟိတအသင်း 

ရီလုံရီကန် 

ေကျးရAာ 

ြပည်တွင်း 

/၀၀၀၆ 

မိဘမဲ့မရိှဆင်းရဲ ကေလးများဆက် 

လက် ြပစုေစာင့် ေရာှက်ရန် 

၇ ဖယ်ခံုေတာင်သူလယ်

သမား  

ကွန်ယက်အသင်း 

ဟိန်ဓမ ရပ်ကွက် ြပည်တွင်း 

/၀၀၀၇ 

ေတာင်သူလယ်သမားများ၏စား 

ဝတ်ေနေရးဖူလုံမရှိေစရန် 

၈ ဗမာတိုင်းရင်းသားေရး

ရာယဉ် ေကျးမအသင်း 

ေညာင်ကုန်း 

ရပ်ကွက် 

ဖယ်ခံု/  

၀၀၀၈ 

ဗမာတုိင်းရင်းသားများ၏ိုးရာဓေလ့

ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ မေပျာက် 

ပျက်ေစေရး ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှက် 

ရန် 

၉ အလင်းသစ်လူမဖံွဖိး 

ေရး အသင်း 

မုိးဗဲေကျးရAာ ဖယ်ခံု/  

၀၀၀၉ 

ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေသာဘဝ 

တွင် အတူယှဉ်တွဲ ေနထိုင်ုိင်ရန် 

၁၀ လင်းေရာင်သစ်ေတာင်

သူ အသင်းအဖွဲ 

မုိးဗဲေကျးရAာ ဖယ်ခံု/  

၀၀၁၀ 

ေတာင်သူလယ်သမားများ၏လူေနမ

ဘဝစဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုး 

တက်လာေစရန် 

မ ိ နယ်ချပ ်  ၁၀  

 

အားကစားှင့် ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းများ 

၄၄။ ဖယ်ခံုမိနယ်ရှိ အားကစားှင့် ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမာှ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
မိနယ် 

 

အားကစားကွင်း ေဖျာ်ေြဖေရး 

ေဘ
ာလ

ုံး 

ေဘ
ာ်လ

ီေဘ
ာ 

ဘ
တ

်စက
က်

 

တ
င်း

နစ်
 

ေဂ
ါက်

 

အ
ြခ

ား
 

ုပ
်ရှင

်ုံ 

ပန်
းFခံ

 

အ
ြခ

ား
 

၁ ဖယ်ခံု ၂ ၁  -  - ၁  -  -  -  - 

မ ိ နယ်ချပ ် ၂ ၁  -  - ၁  -  -  -  - 
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အခန်း(၈) 

ဘာသာေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

ဗုဒဘာသာဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦများှင့် သာသနာဝင်ပုဂိလ်များ 

၄၅။ ဖယ်ခံုမိနယ်ရှ ိ ဗုဒဘာသာဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများှင့် သာသနာဝင်ပုဂိလ်များဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များအား  ေအာက်ပါ အတုိင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦများ 

စဉ် မိနယ် ဘုရား ေစတီ ပုထိုး ဘုန်း ကီး  ေကျာင်း 
သီလရှင် 

ေကျာင်း 
ဓမာံု 

၁ ဖယ်ခံု ၆ ၈၀ - ၁၀၃ ၁ ၉ 

 (ခ) ရဟန်းသံဃာှင့်သီလရှင်များ  

စဉ် မိနယ် ရဟန်း သာမေဏ သီလရှင် 

၁ ဖယ်ခံု ၂၄၈ ၂၅၉ ၆၂ 

မိနယ်ချပ် ၂၄၈ ၂၅၉ ၆၂ 

 

(ဂ) ထင်ရှားသည့်ဘုရား၊ေစတီှင့်ပုထိုးများ 

စဉ် မိနယ် ဘုရား၊ေစတီ ၊ပုထုိးအမည် တည်ေနရာ 

၁ ဖယ်ခံု နတ်ေတာဘုရား ဟိန်ဓမရပ်ကွက် 

၂  မိုးဗဲေမွေတာ်ဓါတ်စစ်ဘုရား မုိးဗဲေကျးရAာ 

၃  မိုးဗဲေမွေတာ်ီှးဘုရား မုိးဗဲေကျးရAာ 

၄  ထိုင်ေတာ်မူဘုရား မုိးဗဲလယ်တီ 

မ ိ နယ်ချပ ် ၄  

 

(ဃ) ထင်ရှားသည့်ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ 

စဉ် မိနယ် ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း တည်ေနရာ 

၁ ဖယ်ခံု နတ်ေတာေကျာင်း ဟိန်ဓမရပ် ကွက်  

၂ 
။ 

မိုးဗဲေမွေတာ်ဓါတ်စစ် 

ဘုရားေကျာင်း 

မုိးဗဲေကျးရAာ  

၃ ။ ေညာင်ဝုိင်းေကျာင်း         ။  

၄ ။ သုဝဏဘူမိေရq ေကျာင်း ေစျးတန်းရပ် ကွက်  

မ ိ နယ်ချပ ် ၄ ေကျာင်း  
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အြခားဘာသာေရးအေဆာက်အဦများ 

၄၆။ ဖယ်ခံုမိနယ်ရိှ အြခားဘာသာေရးအေဆာက်အဦများှင့် ဆုိင်ေသာ အချက်အလက်များမှာ  

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
မိနယ်/ 

မိ 

ခရစ်ယာန် အစလာမ ် ဟိ  ဘုရားေကျာင်း 
တုတ်   

ဘုရားေကျာင်း 

မိ 
ေကျး 

လက် 
မိ ေကျး လက် မိ 

ေကျး 

လက် 
မိ 

ေကျး  

လက် 

 ဖယ်ခံု ၆ ၁၃၁ - - - - - - 

 

သမုိင်း၀င်ထင်ရှားေသာ အေဆာက်အဦှင့်ေနရာများ 

၄၇။ ဖယ်ခံုမိနယ်ရိှေသာ သမုိင်း၀င်ထင်ရှားေသာ အေဆာက်အဦှင့် ေနရာများမှာ  

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မိနယ် သမိုင်းဝင် အေဆာက်ဦ တည်ေနရာ 
ယဉ်ေကျးမ 

ဇုန်အမည် 
တည်ေနရာ 

 
ဖယ်ခံု 

မုိးဗဲေမွေတာ် 

ဓါတ်စစ်ဘုရား 

မိုးဗဲေကျးရAာ - - 

 

အခန်း(၉) 

ေဒသဖံွဖိးေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 

ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ7က်ိုင်မအေြခအေန 

၄၈။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရAက်မအေြခ အေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ် 

ပါသည်- 

 (က) ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရ7က်သည့် လုပ်ငန်းများ  

(၁) မိ- ေကျးလက်၊ ေကျးရ7ာချင်းဆက်လမ်းများ 

စဉ်
 

လ
မ်း

အ
ေရ

အ
တွ

က်
 

အ
ရှည

် (မ
ိုင်-

ဖာ
လုံ

) အမျိးအစား 

ကတရာ ေကျာက် ေချာ ေြမသား ဂဝံ ကွန်က ရစ် 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်

မိုင်
/ဖ

ာလုံ
 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်

မိုင်
/ဖ

ာလုံ
 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်

မိုင်
/ဖ

ာလုံ
 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်

မိုင်
/ဖ

ာလုံ
 

အ
ေရ

အ
တ

ွက်

မိုင်
/ဖ

ာလုံ
 

၁ ၁ ၁/၀ - - - - ၁ ၁/၀ - - - - 
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(၂) တံတားများ 

   မရိှပါ။ 

(၃) ေသာက်သုံးေရရရှိေရးလုပ်ငန်း 

စဉ် 
လုပ်ငန်းတည် 

ေနရာ 

အမျိးအစားှင့်အတိုင်းအတာ 

အကျိးြပအိမ်ေြခ 
ေရကန် ေရတွင်း အဝီစိတွင်း လိပိတ် ြမစ်ေရတင် 

၁ လတူးရAာသစ် ၁ - - - - ၄၅ 

၂ ဘီကင်း - - - - ၁ ၄၉၅ 

၃ လာဝှဲ - - - - ၁ ၇၂ 

မိနယ်ချပ် ၁ - - - ၃ ၆၁၂ 

  (၄) လပ်စစ်မီးလင်းေရးလုပ်ငန်း  

   မရိှပါ။  

  

(၅) ြမစိမ်းေရာင်ေကျးရ7ာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း 

စဉ် ေကျးရ7ာအမည် အိမ်ေြခ အိမ်ေထာင်စု 
ခွင့်ြပေငွ 

ကျပ်(သိန်း) 

၁ ေဆာင်ကန်းရှမ်း ၈၂ ၈၅ ၃၀၀ 

၂ ေကာင်ထူ ၈၀ ၈၂ ၃၀၀ 

၃ ေလဒူေခါင်+ 

ငှက်ကီးေတာင် 

၁၀၈ ၁၀၉ ၃၀၀ 

၄ ဟန်ဘူး ၉၈ ၁၀၁ ၃၀၀ 

၅ ဆီးဘူး ၁၄၁ ၁၄၇ ၃၀၀ 

မိနယ်ချပ် ၅၀၉ ၅၂၄ ၁၅၀၀ 

   

(၆) ေကျးလက်အိမ်ယာဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်း 

   မရှိပါ။   

  (၇) ေကျးလက်အိမ်သာလုပ်ငန်း 

   မရိှပါ။ 
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(ခ) အစိုးရှင့် ြပည်သူေဆာင်ရ7က်သည့် ေဒသဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်းများ 

 

စဉ် လုပ်ငန်း အမည် 
အရ7ယ် 

အစား / အရှည် 
ကုန်ကျေငွ 

ပီးစီး ရက် 
အစုိးရ ြပည်သူ ေပါင်း 

၁ ေတာင်ပိုကီးေကျးရAာတွင်း 
ေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း 

၂၀၀၀ေပ× 

၁၀ေပ 
၁၀၀ ၃၁ ၁၃၁ ၁၅.၅.၂၀၁၉ 

၂ ေရqစန်းေကျးရAာတွင်း 
ေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း 

၂၀၀၀ေပ× 

၁၀ေပ 
၁၀၀ ၃၁ ၁၃၁ ၁၀.၅.၂၀၁၉ 

၃ ဝါှရီဆူးပလုိင်ေကျးရAာတွင်း 
ေကျာက်လမ်း ခင်းြခင်း 

၂၀၀၀ေပ× ၁၀ေပ    ၁၀.၅.၂၀၁၉ 

၄ သစ်ယာထင်းရှးကုန်းေကျး 
ရAာတွင်းေကျာက်လမ်းခင်း 
ြခင်း 

၂၀၀၀ေပ× ၁၀ေပ ၁၀၀ ၃၁ ၁၃၁ ၁၀.၅.၂၀၁၉ 

၅ ေခါင်းအိေကျးရAာမူကိ 
ေကျာင်းေဆာင်သစ်သား 
အုတ်ညပ်တည်ေဆာက်ြခင်း 

၄၀ေပ× 

၂၄ေပ× 

၁၂ေပ 

၁၀၀ ၃၀ ၁၃၀ ၃၀.၅.၂၀၁၉ 

၆ လွယ်ယင်းေကျးရAာ စာသင်
ေကျာင်းဆရာ/မေနအိမ်(၂)
လုံးသစ်သားအုတ်ညပ်တည် 
ေဆာက်ြခင်း 

၂၄ေပ× 

၁၈ေပ× 

၉ေပ 

၁၀၀ ၁၇.၈ ၁၁၇.၈ ၃၀.၅.၂၀၁၉ 

၇ လကျဲွီေကျးရAာတွင်း 
ေကျာက်လမ်း ခင်းြခင်း 

၂၀၀၀ေပ × 
၁၀၀ေပ 

၁၀၀ ၃၂ ၁၃၂ ၁၀.၅.၂၀၁၉ 

၈ မိုင်းြဖတ်(လယ်)ေကျးရAာ 
တွင်းေြမသားသဲြဗန်းခင်း 
ြခင်း 

၄၃၀၀ေပ× ၁၂ေပ ၁၀၀ ၄၅ ၁၄၅ ၁၅.၅.၂၀၁၉ 

၉ ေဒါေပကူးေကျးရAာတွင်း 
ေကျာက်လမ်း ခင်းြခင်း 

၂၀၀ေပ× ၁၂ေပ ၁၀၀ ၂၂.၅ ၁၂၂.၅ ၁၅.၅.၂၀၁၉ 

၁၀ ေဘာရန်(ေအာက်)ေကျးရAာ 
စာသင်ေကျာင်းဆရာ/မ 
သစ်သားအုတ်ညပ် ေနအိမ်
ှင့်ကွန်ကရစ် ေရကန်တည်
ေဆာက် ြခင်း 

၂၄ေပ × ၁၈ေပ × 

၁၀ေပ၊  15’Ø 9’ 
၁၀၀ ၃၉ ၁၃၉ ၃၀.၅.၂၀၁၉ 

၁၁ လဟယ်ေကျးရAာတွင်း 
ေကျာက်လမ်းခင်း ြခင်း 
 

၁၇၀၀ေပ× ၁၂ေပ ၁၀၀ ၃၀ ၁၃၀ ၁၅.၅.၂၀၁၉ 

၁၂ စုိက်မိုရ်ကုိေကျးရAာေြမသား 
သဲြဗန်းလမ်း ခင်းြခင်း 
 

၇၇၀၀ေပ× 

၁၀ေပ 
၁၀၀ ၁၅.၈ ၁၁၅.၈ ၁၅.၅.၂၀၁၉ 
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စဉ် လုပ်ငန်း အမည် 
အရ7ယ် 

အစား / အရှည် 
ကုန်ကျေငွ ပီးစီး ရက် 

အစုိးရ ြပည်သူ ေပါင်း  
၁၃ ပီကင်းေကျာင်းကုန်းေကျးရAာ 

ကန်ေရအြမင့်တင်ေရသွယ် 
ယူြခင်း 

2"Ø GI/ ၄၅၀ 
2"ØPVC/ 

၁၀၀၀ေပ 

၁၀၀ ၃၅ ၁၃၅ ၁၅.၈.၂၀၁၉ 

၁၄ ပီကင်းမိမေကျးရAာကန်ေရ 
အြမင့်တင်ေရ သွယ်ယူြခင်း 

2"ØPVC/ 

၁/၀မုိင် 
၁၀၀ ၂၀ ၁၂၀ ၁၅.၈.၂၀၁၉ 

မိနယ်ချပ် - ၁၄၀၀ ၄၁၁.၁ ၁၈၁၁.၁ - 
 

မိြပစီမံကိန်း (Town Plan)ှစ်(၃၀)အတွက် ေြမအသံုးချမဆိုင်ရာ လျာထားချက် 

၄၉။ မရှိပါ။ 

 

အခန်း(၁၀) 

အေထွေထွ 

အြခားတင်ြပလုိေသာအချက်များ 

၅၀။ ဖယ်ခံုမိနယ်တွင် မုိးဗဲေမွေတာ်ဓာတ်စစ်ဘုရားှင့် နတ်ေတာဘုရားမှာထင်ရှားပီး ှစ်စဉ်ဘုရား 

ပဲွေတာ်ကုိ စည်ကားသုိက်မိက်စွာ ကျင်းပြပလုပ်ကပါသည်။ ဖယ်ခုံမိနယ်၊ မုိးဗဲအင်းေရေလာှင်ကန် 

သည် ေဒသအတွင်း ထင်ရာှးသည့် ေရေလာှင်ကန် တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 

 

နိဂုံး 

၅၁။ ဖယ်ခံုမိနယ်၏ ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဌာနဆိုင်ရာများမှေပးပုိေသာ  အချက် 

အလက်များ၊ ေဒသဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာေစာင်များ၊ မှတ်တမ်းများအေပတွင် အေြခခံလျက် 

အကျဉ်းချံးြပစုထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းတင်စုစည်း 

တင်ြပြခင်းအားြဖင့် ဖယ်ခံုမိနယ် တစ်ခုလုံး၏ အချက်အလက်ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ အေြခအေနများ 

ကုိ ေလ့လာသိရှိုိင်ပီး မိမိတို၏လုပ်ငန်းများကို အေထာက်အကူြပမည် ြဖစ်ပါေကာင်း  တင်ြပအပ် 

ပါသည်။ 

 

 

           မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှး 

           မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန 

         ဖယ်ခံုမိနယ် 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက် 


