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စဉ် အေကာငး်အရာ 
စာမျက်ာှ 
မ ှ ထ ိ

 ေြမပုံ   
 အခနး်(၁) 

နဒိါန်းငှ့်ေဒသသမိုငး် 
  

၁။ နဒိါန်း   ၁ - 
၂။ ေဒသသမိုငး်အကျဉ်း ၂ - 
 အခနး်(၂) 

ပထဝီဝငအ်ေနအထား 
  

၃။ တညေ်နရာ၊ အကျယအ်ဝနး် ၂ ၃ 
၄။ နယနိ်မတိ ် ၃ - 
၅။ ေြမမျက်ာှသွင်ြပင ် ၃ - 
၆။ ေရဆငး် ၃ - 
၇။ ပင်လယေ်ရမျက်ာှြပင်အြမင့် ၄ - 
 အခနး်(၃) 

ရာသီဥတုငှ့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
  

၈။ ရာသီဥတု ၄ - 
၉။ သဘာဝေပါက်ပငမ်ျား ၅ - 

၁၀။ ေတာုိငး်တရိစာနမ်ျား ၅ - 
၁၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျငအ်ေြခအေန ၅ - 
၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ၅ - 
၁၃။ သဘာဝေဘးအရာယ ်ကျေရာက်မ ၆ - 

 အခနး်(၄) 
လဦူးေရဆုိငရ်ာအချက်အလက်များ 

  

၁၄။ ေနထိုငသ်ည့်တုိငး်ရငး်သားလမူျ ိးစမုျား ၇ - 
၁၅။ အိမ် ေြခ ၊ အိမေ်ထာငစ်ှုင့်လဦူးေရ  

(က) အိမေ်ြခ/အိမေ်ထာငစ် ု
(ခ) လဦူးေရ 

၈ ၉ 



  

စဉ် အေကာငး်အရာ 
စာမျက်ာှ 
မ ှ ထ ိ

၁၆။ လဦူးေရတိုးန်းငှ့် ကျား/မ အချ ိး 
(က) လဦူးေရတိုးန်းငှ့်ကျား/မ အချ ိး 
(ခ) ေမးွဖာွး၊ ေသဆံုး၊ ေြပာငး်ဝင၊် ေြပာငး်ထက်ွ 

လဦူးေရ 

၁၀ - 

၁၇။ ကုိးကွယသ်ည့်ဘာသာ  ၁၀ - 
၁၈။ ိုင်ငြံခားသားများေနထိုငမ် ၁၁ - 

 အခနး်(၅) 
အုပခ်ျပေ်ရးဆုိငရ်ာအချက်အလက်များ 

  

၁၉။ အုပခ်ျပေ်ရးနယ်ေြမ ဖွဲစညး်မ  ၁၁ - 
၂၀။ ေရ�းေကာက်ပွဲဆုိငရ်ာ ကိစရပမ်ျား 

(က) မိနယ်ေရ�းေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ အဖဲွဝင် 
စာရင်း 

(ခ) ဆမေဲပးပိုင်ခငွ့်ရှိသူဦးေရ 
(ဂ) ိုင်ငေံရးပါတီများ 
(ဃ) ေရ�းချယခ်ရံေသာလတေ်တာ ်ကုိယစ်ားလယှ ်

များ 

၁၁ ၁၃ 

 အခနး်(၆) 
စးီပာွးေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ 

  

၂၁။ စးီပာွးေရးဆုိငရ်ာ �ခငံုံသံုးသပခ်ျက် ၁၃ - 
၂၂။ ေြမအသံုးချမ ၁၃ ၁၄ 
၂၃။ ဆညေ်ြမာငး်တာတမမံျားင့်ှဆညေ်ရေသာက် 

ဧရိယာ 
(က)  ကုိယ့်အားကုိယက်ိုးဆညမ်ျား 
(ခ)  ြမစ်ေရတငစီ်မကိံနး်များ 
(ဂ) တာတမံများ/ေရထန်ိးတခံါးများ 

၁၄ ၁၅ 



  

စဉ် အေကာငး်အရာ 
စာမျက်ာှ 
မ ှ ထ ိ

၂၄။ စိုက်ပျ ိးေရးလပုင်နး် 
(က) အဓကိသီးှံ(၁၀)မျ ိး စိုက်ပျ ိးထတ်ုလပုမ် 
(ခ)   စ်ှရညှသီ်းှံစိုက်ပျ ိးမအေြခအေန 
(ဂ)  အြခားေစျးကွက်ဝငသီ်းှံများ စိုက်ပျ ိး 

ထတုလ်ပ်ုမ 
(ဃ) လယယ်ာသံုးစက်ကိရယိာ သံုးစွဲမအ ေြခအေန 
(င) လယယ်ာသံုးထယ၊်ထနွှ်င့်က၊ဲာွးေကာငေ်ရ 
(စ)  ေဒသတငွး်ဆနဖ်လူုံမရာခိုင်နး် 
(ဆ) ေဒသတငွး်ဆီဖလူုံမရာခိုင်န်း 

၁၅ ၁၈ 

၂၅။ ေမးွြမေရးလပုင်နး် 
(က) ေမးွြမေရးဇုနမ်ျား 
(ခ) မိနယ်ေမးွြမေရး(ေကာငေ်ရ) 
(ဂ) မိနယ်အသားထတုလ်ပုမ်(ပိဿာ) 
(ဃ)  မိနယ်ကက်/ဘဲ/ငုံးဥထတုလ်ပ်ုမ(လုံး) 
(င)  ိုထက်ွပစညး်ထတုလ်ပုမ် 
(စ)  မိနယ်ငါးပုစနွေ်မးွြမမအေြခအေန 
(ဆ) ေရချ ိ၊ ေရငနင်ါးဖမ်းလပ်ုငနး်မ ှ

အသားထတုလ်ပုမ် 

၁၈ ၂၀ 

၂၆။ စက်မလက်မလုပင်န်း 
(က) စက်မဇုန်များ 
(ခ)  မိနယ်ရှိစက်ံုများ 
(ဂ)  မိနယ်ရှိအလပု်ုံများ 
(ဃ) အိမတ်ငွး်စက်မလက်မလပ်ုငနး်များ 

၂၀ ၂၂ 

၂၇။ သစေ်တာလပုင်န်းေဆာငရ်�က်မအေြခအေန 
(က) သစေ်တာများ 
(ခ)  စးီပာွးြဖစ်သစေ်တာစုိက်ခငး် 

၂၂ ၂၄ 



  

စဉ် အေကာငး်အရာ 
စာမျက်ာှ 
မ ှ ထ ိ

(ဂ)  သစထ်တ်ုလပုမ် 
(ဃ) သစေ်တာထက်ွပစညး်များ 

၂၈။ တင်ွးထက်ွပစညး်ထတုလ်ပုမ်လုပင်န်း 
(က) ဓာတ်သတတးူေဖာထ်တ်ုလပုမ် 
(ခ) ေကျာက်မျက်တးူေဖာထ်တုလ်ပုမ် 

၂၄ - 

၂၉။ စမ်ွးအင်ငှ့်လပစ်စ်က 
(က)  ဓာတ်ဆီ/ဒီဇယ် အေရာင်းဆုိင်များ 
(ခ)  သဘာဝဓါတ်ေငွအေရာငး်ဆုိငမ်ျား 

၂၅ ၂၆ 

၃၀။ ပိုေဆာငေ်ရးငှ့်လမး်ပနး်ဆက်သွယ်ေရးလပု်ငန်း 
(က) ေလေကာင်းလမ်း  
(ခ)  ေရေကာငး်လမး် 
(ဂ)  ရထားလမ်းငှ့်ဘူတာံုများ 
(ဃ)  ကားဂိတမ်ျား 

၂၇ ၂၈ 

၃၁။ မိနယ်လမး်ဦးစးီဌာန၏လပ်ုငနး်များ 
(က) ကားလမး်များ 
(ခ)  မိနယ်ချငး်ဆက်လမး်များ 
(ဂ)  တတံားများ 
(ဃ) လမး်၊တတံားသံုးစက်ကိရယိာများ 
(င)  လမး်၊ တတံားအသံုးြပခ ေကာက်ခသံည့် 

လပုင်န်း 

၂၈ ၃၀ 

၃၂။ ဟုိတယ်ငှ့်ခရီးသွားလပုင်နး် 
(က) ဟုိတယ၊် မိုတယ၊်အငး်၊ တည်းခိုခနး် 
( ခ ) ကမး်ေြခ/ အပန်းေြဖေနရာ  

၃၀ ၃၁ 

၃၃။ သမဝါယမအသင်းများ ၃၁ - 
၃၄။ စးီပာွးေရးဆုိငရ်ာ အေြခခအံေဆာက်အဦများ  

(က) ကုမဏီ၊ ကုနစ်ညဒုိ်င၊် ပွဲုံ၊ ေဈးငှ့် 
၃၁ ၃၃ 



  

စဉ် အေကာငး်အရာ 
စာမျက်ာှ 
မ ှ ထ ိ

ကုနတ်ိုက်များ 
( ခ ) ဘဏ်များ 
( ဂ ) စတုိးဆုိင်ငှ့်အေရာငး်ဆုိငမ်ျား 

၃၅။ စည်ပငသ်ာယာေရးလပုင်နး်များ 
(က) ေဈးလပုင်နး် 
( ခ ) ေသာက်သံုးေရရရှိေရးလပုင်န်း 
( ဂ ) သန�ရှ်ငး်ေရးလပုင်န်း 
(ဃ ) လမး်၊ တတံားလပ်ုငန်း 

၃၃ ၃၄ 

၃၆။ ပုံှိပလု်ပင်န်းငှ့် မဒီီယာလပုင်နး်များ 
(က) ပုံိှပလ်ပုင်န်းငှ့် ေတးသံသွငး်၊ ဗွီဒီယို 
(ခ)  မဒီီယာလပ်ုငနး်များ 

၃၅ - 

၃၇။ ြပညတွ်ငး် အသားတငထ်တုလ်ပ်ုမငှ့်ဝန်ေဆာငမ် 
တန်ဖိုး 

၃၅ - 

၃၈။ တစ်ဦးချငး်ဝငေ်င ွ ၃၆ - 
၃၉။ အသက်ေမးွဝမး်ေကျာငး်လပုင်နး်အလိုက် အလပု ်

လပုသူ်ဦးေရ 
၃၆ - 

၄၀။ အလပုလ်ပု်ိုင်သူဦးေရငှ့် အလပုလ်က်မဲ့ဦးေရ  ၃၆ - 
 အခနး်(၇) 

လမူေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ 
  

၄၁။ ပညာေရးက 
(က) အဆင့်ြမင့်ပညာ 
( ခ) အေြခခပံညာ 
(ဂ) မလူတန်းကိေကျာငး် 
(ဃ) ဘန်ုးေတာ်ကီးသငပ်ညာေရးေကျာငး် 
(င) ေကျာင်းေနအရ�ယ်ကေလးများ ေကျာင်းအပ်ံှမ  
(စ)  တကသုိလ၀်ငတ်န်းေအာငြ်မငမ် 

၃၇ ၄၂ 



  

စဉ် အေကာငး်အရာ 
စာမျက်ာှ 
မ ှ ထ ိ

(ဆ)  စာတတ်ေြမာက်မ ရာခိုင်နး် 
(ဇ)  သင်ကားမ သငယ်မူအေထာက်အကူြပစာသင ် 

ခနး်များဖွင့်လစ်ှိုငမ် 
(စျ)  စာကည့်တုိက်များဖငွ့်လစ်ှိုငမ်  

၄၂။ ကျနး်မာေရးက 
( က) ေဆးုံများ 
( ခ)  ေဆးေပးခနး်များ 
(ဂ)  ေကျးလက်ကျနး်မာေရးဌာန/ဌာနခဲွ 
(ဃ)  ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရာှက်မ 
(င)  ေဒသတွင်း အများဆံုးြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါများ 
( စ)  HIV/ AIDS- ေရာဂါ ြဖစပွ်ား/ ေသဆံုးဦးေရ 
(ဆ) ကျန်းမာေရးဆုိငရ်ာ အနး်ကိနး်များ 

၄၂ ၄၆ 

၄၃။ လမူေရးအသငး်အဖွဲများ 
(က) INGO 
(ခ)  NGO (ဦးေရ) 
(ဂ)  အသငး်အဖွဲများ 

၄၆ ၄၉ 

၄၄။ အားကစားငှ့်ေဖျာ်ေြဖေရးလပုင်နး်များ ၄၉ - 
                          အခနး်(၈) 

ဘာသာေရးဆုိငရ်ာအချက်အလက်များ 
  

၄၅။ ဗဒုဘာသာဆုိငရ်ာ အေဆာက်အဦများငှ့် 
သာသနာဝင ်ပဂုိလမ်ျား 
(က) သာသနကိအေဆာက်အဦများ 
(ခ)  ရဟနး်သံဃာင့်ှသီလရငှမ်ျား 
(ဂ)  ထငရှ်ားသည့်ဘရုား၊ေစတ၊ီပုထိုးများ 
(ဃ)  ထငရှ်ားသည့်ဘနုး်ေတာ်ကီးေကျာငး်များ 

၅၀ - 

၄၆။ အြခားဘာသာေရး အေဆာက်အဦများ ၅၁ - 



  

စဉ် အေကာငး်အရာ 
စာမျက်ာှ 
မ ှ ထ ိ

၄၇။ သမိုငး်ဝင်ထငရှ်ားေသာအေဆာက်အဦငှ့်ေနရာများ ၅၁ - 
 အခနး်(၉) 

ေဒသဖွံဖိးေရးဆုိငရ်ာအချက်အလက်များ 
  

၄၈။ ေဒသဖွံဖိးေရးလပုင်န်းများ ေဆာင်ရ�က်ိုငမ် 
အေြခအေန 
(က) ေကျးလက်လမး်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးင့်ှ 

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစးီဌာန
မ ှ ေဆာငရ်�က်သည့် လပုင်နး်များ 

(ခ) အစိုးရင့်ှြပညသူ်မ ှ ေဆာငရ်�က်သည့် ေဒသ 
ဖွံဖိးေရး လပုင်နး်များ 

၅၁ ၈၇ 

၄၉။ မိြပစီမကိံနး်(TownPlan)ှစ(်၃၀)အတက်ွေြမအ
သံုးချမဆုိငရ်ာလျာထားမ 

၈၈ - 

 အခနး်(၁၀) 
အေထေွထွ 

  

၅၀။ အြခားတငြ်ပလုိေသာအချက်များ ၈၈ - 
၅၁။ နဂံုိး ၈၈ ၈၉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ပုသိမက်ြီးမမို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျား 

အခန်း (၁) 
နေိါန်းနှင့်ဒေသသမိုင်း 

နိေါန်း  
၁။ အထထွေထထွေအုပခ်ျုပထ်ေးဦးစီးဌာနသည ် ပပည်ထထာင်စုအစိုးေအဖွေဲ့ ရုံး 
ဝန်ကြီးဌာနထအာြ်ေိိ ဌာနစစ်ခုပဖစ်ြပီး စေားဥပထေစိုးမိုးထေး၊ ေပ်ေွာ 
ထအးချမ်းသာယာထေး၊ နိုင်ငံထစာအ်စိုးေ၏ မူဝါေများ အထြာင်အထည်ထဖာ် 
ထောင်ထေး၊ ထြာင်းမွေနထ်သာအုပ်ချုပ်ထေးစနစ်ထဖာ်ထောင်ထေး၊ ပပညသူ်ဗဟို 
ပပုထေသဖွေြံဖိုးထေးလုပ်ငန်းများ ထောင်ေွြ်ထေးဟူထသာ ေညမ်ိနး်ချြ်စာဝန် 
များြုိ ထအာင်ပမင်ထအာင် ထောင်ေွြလ်ျြ်ေိိပါသည။် အထထွေထထွေအုပခ်ျုပ် 
ထေးဦးစီးဌာနစွေင် စာဝန်ထမ်းထောင်ကြသည့် အေင့်ေင့်ထသာ အောထမ်း၊ 
အမှုထမ်းများသည် ရုံးချုပ်အေင့်မိ ထအာြ်ထပခ ေပ်ြွေြ်/ ထြျးေွာအုပစ်ု 
အေင့်အထိ အထထွေထထွေအုပခ်ျုပထ်ေးဦးစီးဌာနရုံး အသီးသီးစွေင် စာဝန်ထမ်း 
ထောင်ကြေြပီး နိုင်ငံထစာ်အုပခ်ျုပ်ထေးယန္တေား ထချာထမွေ့စွော လည်ပစ်ထေး 
စွေင် ပါဝင်ထောင်ေွြ်ပခင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ ေညမ်ိန်းချြ်စာဝန်များ၊ အပခား 
ဝန်ကြီးဌာနမိ ထပးအပ်ထသာ စာဝန်များနိင့် ထေသေိုင်ောအစိုးေအဖွေဲ့ များမိ 
ထပးအပ်ထသာ လုပ်ငန်းစာဝန်များြို ထြျပွေန်စွောထမ်းထောင်ထနကြေ 
သညပ်ဖစ်ော ထေသေိုင်ော အချြ်အလြ်များ ပပုစုထားေိိပခင်းသည ် များစွော 
အထေးပါပါသည။် ထေသေိုင်ော အချြ်အလြမ်ျား ပပုစုပခင်းပဖင့် မိမိစို့၏ 
လုပ်ငန်းထောင်ေွြေ်ာစွေင် အထထာြ်အြူပပုသြ့ဲသ့ုိ အကြီးအြဲများ 
နယ်ထပမသ့ုိ ြွေင်းေင်းောစွေင် နယ်ထပမ၏ အချြ်အလြမ်ျားြုိ လွေယ်ြူစွော 
သိေိိနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည။် ဤစာအုပသ်ည ် ပုသိမ်ကြီးြမို့နယ်၏ ထေသေိုင်ော 
အချြ်အလြမ်ျား (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒအာြ်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင် 
ဘာလအထိ) ြုိ သြ်ေိုင်ောဌာန အသီးသီးမိ ထပးပို့ထသာ ြိန်းဂဏန်းများ 
နိင့်အညီ ပပုစစုင်ပပထားပခင်းပဖစ်ပါသည။် 
 
 

 



ဒေသသမိင်ုးအြျဉ်း 
၂။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်အစွေင်းေိိ ထေသအများစုသည် ပုဂံထခစ် အထနာေ်ထာ 
မင်း (ပမန်မာသြ္ကောဇ် ၃၇၉-၄၂၀) လြထ်ြမ်ိစ၍ အထင်အေိားစညေ်ိိခဲ့ 
ထသာ ထြျးေွာများပဖစ်ြပီး အေင့်ေင့်ထပပာင်းလဲဖွေဲ့ စညး်မှုထကြာင့် ပုသိမက်ြီး 
ြမို့အပဖစ် စညေ်ိိခဲ့ပါသည။် ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်ထေသသည ် ထအာင်ပင်လယ် 
ြန်ြုိ အထကြာင်းပပု၍ လယ်ပယ်သံုးထသာင်း၊ နန္ဒာြန်ြုိ အထကြာင်းပပု၍ 
လယ်ပယ်နိစ်ထသာင်း စိုြ်ပျ ိုးခဲ့သညပ်ဖစ်ော ယင်းြန်ထပမ၊ လယ်ထပမအပိုင်း 
အပခားသစ်မိစေ်ယူသူများ အထပခစိုြ် ထနထိုင်သည့်အစွေြ် ထအေီ(၁၂၄၄) 
ခုနိစ် ပုဂံထခစ်အထခါ်ထဝါ် အသံုးအနှုန်း အေ ပိန်သူကြီးဟု ထခါ်ခဲ့ြပီး ၎င်းမိ 
ပုသိမက်ြီးဟု အမည်အေင့်ေင့် ထပပာင်းလဲပဖစ်ထပါ်လာပါသည်။ ပုသိမ်ကြီး 
ြမို့နယ်အပဖစ် ပပည်ထဲထေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၁၂-၆-၁၉၅၉)ေြ်ထန့မိ ဖွေဲ့ စည်းခဲ့ 
ပါသည။် 

 

အခန်း(၂) 
ပထဝီဝင် အဒနအထား 

တညဒ်နရာနှင့်အြျယ်အဝန်း 

၃။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်သည ်  ထပမာြ်လစ္တီစွေေ် ၂၁ ေီဂေီ ၅၁ မနိစ် (-) 
စြ္ကန့်နိင့် ၂၂ ေီဂေီ ၀၉ မိနစ် (-) စြ္ကန့်အကြား အထေိ့ထလာင်ဂျစီွေေ် ၉၆ ေီဂေီ ၀၁ 
မိနစ ်(-) စြ္ကန့်နိင့် ၉၆ ေီဂေီ ၂၂ မိနစ် (-)စြ္ကန့် အကြားစွေင် စညေ်ိိ ပါသည။်  
အထေိ့မိအထနာြ်သ့ုိ (၂၀) မိင်ုနိင့် ထစာင်မိထပမာြ်သ့ုိ (၂၄)မိင်ု ေိည်လျား 
ပါသည။် မန္တထလးမိ (၅)မိင်ုခန့်ြွောထဝးြပီး ပင်လယ်ထေ မျြ်နိာပပင် 
အထြထ်ပ (၂၅၀)စွေင် စညေ်ိိပါသည။် ပုသိမ်ကြီးြမို့နယ်အစွေင်းေိိ ေပ်ြွေြ် 

နိင့်ထြျးေွာအုပစ်ုများ၏ ဧေိယာစစေုန်းမိုင်မာိစဖြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

 



စဉ ် မမို့အမည် 
မမို့ဧရယိာ 
စတုရန်းမိုင် 

ဒြျးရာွအုပ်စု 
ဧရယိာ 

စတုရန်းမိုင် 

မမို့နယ်ဧရယိာ 
စတုရန်းမိုင် 

၁ ပုသမိ်ကြီး ၀.၆၄ ၂၃၀.၉၁ ၂၃၁.၅၅ 

မမို့နယ်ချုပ် ပုသမိ်ကြီး ၀.၆၄ ၂၃၀.၉၁ ၂၃၁.၅၅ 

နယ်နိမိတ် 
၄။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ အထေိ့ဘြ်စွေင် ပပင်ဦးလွေင်ြမို့နယ်၊ ထစာင်ဘြ် 
စွေင် အမေပူေြမို့နယ်နိင့် ထိစပ်လျြေ်ိိပါသည။် အထနာြ်ဘြ်စွေင် မန္တထလး 
(၅)ြမို့နယ်နိင့် စစ်ြုိင်းြမို့နယ်စိုန့ိင့် ထိစပ်လျြ်ေိိြပီး ထပမာြ်ဘြ်စွေင် 
မစ္တောြမို့နယစ်ို့နိင့် နယ်နိမစိ် ထိစပ်လျြ်ေိိပါသည။်  

ဒပမမျြ်နှာသွင်ပပင် 

၅။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်သည ် ထစာင်ြုန်း ထစာင်စန်း ထပါများထသာ 
လွေင်ပပင်ထေသပဖစ်ပါသည။် ေိမး်ရိုးမထစာင်စန်းမိာ ထပမာြ်မိထစာင်သ့ုိ 
သွေယ်စန်းလျြ် ေိိပါသည။် ထငေ်ိားထသာ ပမစ်ထချာင်းများမိာ ဧောဝစီပမစ် 
နိင့် ေုဌဝစပီမစ်စို့ ပဖစ်ပါသည။် 

ဒရဆင်း  

၆။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်သည ် ပမစ်ထချာင်းများ နည်းပါးသည့် ထေသစစ်ခု 
ပဖစ်ြပီး ပမစ်ထချာင်းများသည ် ထပမာြ်မထိစာင်သို့ လည်းထြာင်း၊ အထေိ့မိ 
အထနာြ်သ့ုိလည်းထြာင်း စီးေင်းလျြ်ေိိပါသည်။ ထငေ်ိားထသာ ပမစ်မိာ 
ဧောဝစပီမစ်ပဖစ်ြပီး မန္တထလးြမို့အနီးမိ ပဖစ၍် ထပမာြ်မထိစာင်သို့ စီးေင်း 
ပါသည။် ထေသအစွေင်းေိိ ေုဌဝစီပမစ်မိာ ထူးပခားစွော အထေိ့မိအထနာြ်သို့  
စီးေင်း၍ ဧောဝစပီမစ်သ့ုိ စီးဝင်ပါသည။် ဧောဝစီပမစ်မာိ ထနွေောသီစွေင် 
ထေအနြ် (၁၂)ထပခန့်ေိိ၍ သထဘော/ စြ်ထလိများ သွေားလာနိုင်ပါသည။် 

 

 



ပင်လယ်ဒရမျြ်နှာပပင်အပမင့် 

၇။ ပုသိမက်ြီးြမိုနယ်သည ်ပင်လယ်ထေမျြ်နိာပပင်အထြ် ပျှမ်းမျှ အပမင့် 
(၂၅၀)ထပ အထြစ်ွေင် စညေ်ိိပါသည။် အပမင့်ေုံးထစာင်မိာ ေိမး်ရိုးမ 
ထစာင်စန်းထပါ်ေိိ  နွေားလဘ့ုိထစာင်ပဖစ်ြပီး ပင်လယ်ထေ မျြ်နိာပပင်အထြ် 
(၃၁၈၈)ထပေိိ၍ ြမို့နယ်၏ အနိမ့်ေုံးအေပ်ထေသမိာ ဧောဝစပီမစ် အစွေင်းေိိ 
ြျွန်းပုိင်းထေသများပဖစ်ပါသည။် 

အခန်း(၃) 
ရာသီဥတနုှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းြျင် 

ရာသီဥတု 

၈။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်သည် ပူပပင်းထပခာြ်ထသွေ့ထသာ ောသီဥစုေိိြပီး 
အပမင့်ေုံး အပူချနိ် (၃၆.၉ºC) နိင့် အနိမ့်ေုံးအပူချနိ်မာိ (၂၉ºC) ပဖစ်ပါသည။် 
၂၀၁၈ ခုနိစ်၊ ထအာြ်စိဘုာလ၊မိ ၂၀၁၉ ခုနိစ်၊ စြ်စင်ဘာလအထိ 
ပဖစ်ထပါ်ခဲထ့သာ မိးုထေချနိ်နိင့် အပူချနိ်မာိ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည ်- 

စဉ ် ခုနှစ် 

မိုးဒရချနိ် အပူချနိ် 

မိုးရွာရြ် 
စုစုဒပါင်းမုိးဒရချနိ် 

(လြ်မ) 

ဒနရွာသီ (.C) ဒဆာင်းရာသီ (.C) 

အပမင့်ဆုံး အနိမ့်ဆုံး 

၁ ၂၀၁၅ ၅၈ ၃၈.၄၆ ၃၈.၇၀.C ၁၆.၃၀ .C 

၂ ၂၀၁၆ ၆၀ ၅၁.၂၁ ၄၃.၇ .C ၁၁.၀ .C 

၃ ၂၀၁၇ ၄၂ ၃၂.၉၃ ၃၈ .C ၁၀.၃ .C 

၄ ၂၀၁၈ ၅၇ ၄၅.၃၈ ၃၆.C ၉ . ၃ .C 

၅ ၂၀၁၉ ၃၃ ၁၆.၀၀ ၄၀.C ၁၀ . ၃ .C 

 

 



သဘာဝဒပါြ်ပင်များ 

၉။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်အစွေင်း ထပါြ်ထောြ်သည့် သဘာဝထပါြ်ပင် 
များမိာ ြျွန်း၊ ပျဉ်းြစိးု၊ ပိထစာြ်၊ ယမထန၊ သစ်ထစး၊ ထေးပုလဲ၊ 
ထေးခါးကြီးပင်များနိင့် ထေသသဘာဝထပါြ်ပင်များ ထပါြ်ထောြ်လျြ် ေိိြပီး 
ြာြွေယ်ထစာအပဖစ် ထိန်းသိမး်ထားေိိပါသည။် 

ဒတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ  

၁၀။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စွေင် ထစွေ့ေိိေထသာ ထစာရိုင်း စိေစ္ဆာနမ်ျားမိာ 
ထစာဝြ်၊ ေစ်၊ သမင်၊ ထစာင်ေိစ်၊ ထစာေိစ်၊ ဂျ ီ၊ ထစာထကြာင်၊ ယုန် 
နိင့် ထမျာြ်စသညစ်ို့ပဖစ်ြပီး ြမ္ဘာ့ေိားပါး သစ္တဝါပဖစ်သည့် ြျားမေိိထကြာင်း 
ထလ့လာထစွေ့ေိိေပါသည။် 

သဘာဝပတဝ်န်းြျင်လြ်ရိှအဒပခအဒန 

၁၁။ ပုသိမက်ြီးမမို့နယ်အဒနပြင့် သဘာဝပစဝ်န်းြျင် ထစာထစာင် 
ထေထပမများအနြ် ဧောဝစီပမစ်နိင့် ေုဌဝစီပမစ်စ့ုိ စညေ်ိိြပီး ပမစ်ြျ ိုးအင်း 
ပဖစ်ထပါ်မှု မေိိထသးပါ။  ြမို့နယ်၏ အထေိ့ပခမ်း ထစာင်ြုန်း၊ ထစာင်စန်း 
များထပါ်စွေင် ထပမလွေစထ်ပမရိုင်း ထဖာ်ထုစ်စိုြ်ပျ ိုးပခင်း၊ ထစာင်ယာခုစ်ပခင်း၊ 
ထငး်မီးထသွေးဖုစ်ပခင်းများထကြာင့် ြာြွေယ်ထားသည့် သစ်ထစာကြိုးဝိုင်း 
ဧေိယာမအိပ ြျန်သဘာဝသစ်ထစာများ ပပုန်းစီးလျြ် ေိိပါသည။်  

သဘာဝပတဝ်န်းြျင်ထိန်းသိမး်ဒရးလုပ်ငန်းများ 

၁၂။ ပုသိမက်ြီးြမို့အထနပဖင့် ပူပပင်းထပခာြ်ထသွေ့ထသာ ောသီဥစုေိိော 
သဘာဝပစ်ဝန်းြျင် ထိန်းသိမး်ထေးလုပ်ငန်းအစွေြ် ပုဂ္ဂလိြ သစ်ထစာ 
စိုြ်ခင်းများ ထူထထာင်ပခင်း၊ ထြျးေွာထင်းစိုြ်ခင်းများ ထူထထာင်ပခင်း၊ 
စစ်အိမထ်ထာင် ြျွန်း(၂)ပင် စိုြ်ပျ ိုးပခင်းနိင့် လမ်းထဘးဝဲ/ယာ စိမ်းလန်း 
စိုထပပထေး သစ်ပင်စိုြ်ခင်းများ စိုြ်ပျ ိုးပခင်းြုိ ထေသေိုင်ော အာဏာပုိင် 
အဖွေဲ့ ၊ သစ်ထစာဦးစီးဌာနနိင့် စည်ပင်ယာယာထေးဦးစီးဌာနစို့ပဖင့် ညှိနှိုင်း၍ 
နိစ်စဉ်စိုြ်ပျ ိုး ထိန်းသိမး်ပခင်း ထောင်ေွြလ်ျြ်ေိိပါသည။် 



သဘာဝဒဘးအန္တရာယ်ြျဒရာြ်မှု 

၁၃။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်သည် လွေင်ပပင်ထေသပဖစ်ြပီး အပူပုိင်းထေသပဖစ်၍ 
မီးထဘး၊ မိးုထခါင်ထဘး အန္တောယ် ြျထောြ်နိုင်ထသာ ထေသပဖစ်ပါသည။် 
ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်အစွေင်းေိိ အချ ို့ထြျးေွာများမိာ ဧောဝစပီမစ်ြမ်းထဘး 
စွေင်လည်းထြာင်း၊ အချ ို့ထြျးေွာများမိာ ဧောဝစပီမစ်အစွေင်း၌ လည်း 
ထြာင်း စညေ်ိိပါသည။် ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ စိုးေိမထ်ေအမိစမ်ိာ (၁၃၂၅) cm 
ပဖစ်ပါသည။် ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စွေင် အစီေငခ်ံသည့် ြာလ (၂၀၁၈ ခုနိစ်၊ 
ထအာြ်စိုဘာလမိ ၂၀၁၉ခုနိစ်၊ စြ်စင်ဘာလအထိ) အစွေင်း သဘာ၀ထဘး 
အန္တောယ် ြျထောြ်ခဲ့မှု အထပခအထနအား ထအာြ်ပါအစိင်ုး စင်ပပအပ်ပါ 
သည် - 

 
စဉ် 

အမျ ိုးအစား 
ပြစ်ပွါး 
ကြိမ် 

ဒသ/ဒပျာြ် 
ဦးဒရ 

အဒဆာြ်အဦ 
ပျြ်စီးမှု 

ဆုံးရှံးမှု 
တန်ြိုး 

(ြျပ်သန်း) 

၁ မုန်တိင်ုးဒဘး - - - - 

၂ ဆနူာမီဒဘး - - - - 

၃ ငလျင်ဒဘး - - - - 

၄ ဒရဒဘး - - - - 

၅ မီးဒဘး ၂၅ - ၈ ၁၃.၈၁၇၂ 

ဒပါင်း ၂၅ - ၈ ၁၃.၈၁၇၂ 

 

 

 



အခန်း(၄) 
လူဦးဒရဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျား 

ဒနထိုင်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုများ 

၁၄။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စွေင် ထနထိုင်ကြထသာ လူမျ ိုးစုများမိာ ထအာြ်ပါ 
အစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် လူမျ ိုး 
ဒနထိုင်သည့် 

ဦးဒရ 

မမို့နယ် 

လူဦးဒရ 

မမို့နယ်လူဦးဒရ၏ 

ရာခိုင်နှုန်း 

၁ ြချင် ၆၂ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၃ 

၂ ြယား - - - 

၃ ြေင် ၆၈ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၃ 

၄ ချင်း ၄၄ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၂ 

၅ မွေန် ၄ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၀၁ 

၆ ဗမာ ၂၄၀၉၃၉ ၂၄၁၅၄၀ ၉၉.၈၄ 

၇ ေခိုင် ၄၈ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၂ 

၈ ေိမ်း ၁၄၀ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၆ 

၉ အပခား ၂၃၅ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၉ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၄၁၅၄၀ ၂၄၁၅၄၀  

 

 

 

 



အိမဒ်ပခ၊ အိမဒ်ထာင်စု၊ လူဦးဒရ  

  ၁၅။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနိစ်၊ ထအာြ်စိုဘာလမိ ၂၀၁၉ ခုနိစ်၊ စြ်စင်ဘာလအထိ ထန့အထိ အိမထ်ပခ၊ 
   အိမထ်ထာင်စု၊ လူဦးထေစာေင်းမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည် - 

(ြ) အိမဒ်ပခ/အိမဒ်ထာင်စု 

စဉ် အဒကြာင်းအရာ အိမဒ်ပခ အိမဒ်ထာင်စု ရပ်ြွြ် ဒြျးရွာအုပစ်ု ဒြျးရွာ 

၁ ြမို့ထန ၂၂၈၃ ၂၈၇၄ ၁ - - 

၂ ထြျးလြ်ထန ၄၅၆၁၂ ၅၃၄၆၁ - ၅၈ ၁၄၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၇၈၉၅ ၅၆၃၃၅ ၁ ၅၈ ၁၄၀ 

 

 

 

 

 

 



(ခ) လူဦးဒရ 

စဉ ်
အဒကြာင်း 

အရာ 

အသြ(်၁၈) နှစ်အထြ် အသြ(်၁၈) နှစ်ဒအာြ် စုစုဒပါင်း 

ြျား မ ဒပါင်း ြျား မ ဒပါင်း ြျား မ ဒပါင်း 

၁ မမို့ဒန ၄၂၇၈ ၅၁၄၉ ၉၄၂၇ ၁၂၀၂ ၁၁၆၅ ၂၃၆၇ ၅၄၈၀ ၆၃၁၄ ၁၁၇၉၄ 

၂ ဒြျးလြ်ဒန ၈၀၁၉၄ ၈၉၁၁၈ ၁၆၉၃၁၂ ၃၀၅၆၇ ၂၉၈၆၇ ၆၀၄၃၄ ၁၁၀၇၆၁ ၁၁၈၉၈၅ ၂၂၉၇၄၆ 

မမို့နယ်ချုပ် ၈၄၄၇၂ ၉၄၂၆၇ ၁၇၈၇၃၉ ၃၁၇၆၉ ၃၁၀၃၂ ၆၂၈၀၁ ၁၁၆၂၄၁ ၁၂၅၂၉၉ ၂၄၁၅၄၀ 



လူဦးဒရတိးုနှုန်းနှင့်ြျားမအချ ိုး 

၁၆။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနိစ်၊ ထအာြ်စိုဘာလမိ ၂၀၁၉ ခုနိစ်၊ 
စြ်စင်ဘာလအထိ လူဦးထေစိုးနှုန်းနိင့် ြျား/မအချ ိုးမိာထအာြ်ပါ 
အစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

(ြ) လူဦးဒရတိးုနှုန်းနှင့် ြျား၊ မ အချ ိုး 

စဉ ်
မမို့နယ်/ 

 မမို့ 
ယခင်နှစ် 
လူဦးဒရ 

ယခုနှစ် 
လူဦးဒရ 

တိးုလာ 
ဦးဒရ 

တုိး 
နှုန်း 

ြျား/မအချ ိုး 

ြျား မ အချ ိုး 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၂၁၅၃၉၆ ၂၄၁၅၄၀ ၂၆၁၄၄ ၁၀.၈၂ ၁၁၆၂၄၀ ၁၂၅၂၉၉ ၁ : ၁.၀၇ 

၂ ြမို့ - - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ ် ၂၁၅၃၉၆ ၂၄၁၅၄၀ ၂၆၁၄၄ ၁၀.၈၂ ၁၁၆၂၄၀ ၁၂၅၂၉၉ ၁ : ၁.၀၇ 

(ခ) ဒမွးြွား၊ ဒသဆုံးနှုန်း၊ ဒပပာင်းဝင်၊ ဒပပာင်းထွြ်လူဦးဒရ 

စဉ ် မမို့နယ်/ မမို့ 
မူလလူ 
ဦးဒရ 

ဒမွးြွား 
ဦးဒရ 

ဒသဆုံး 
ဦးဒရ 

ဒပပာင်းဝင် 
ဦးဒရ 

ဒပပာင်းထွြ ်
ဦးဒရ 

လြ်ရိှ 
လူဦးဒရ 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၂၁၅၃၉၆ ၅၄၆၅ ၁၂၇၁ ၂၆၉၈၆ ၅၀၃၆ ၂၄၁၅၄၀ 

၂ ြမို့ - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၁၅၃၉၆ ၅၄၆၅ ၁၂၇၁ ၂၆၉၈၆ ၅၀၃၆ ၂၄၁၅၄၀ 

ြုိးြယွ်သည့်ဘာသာ 

၁၇။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စွေင် ထနထိုင်ကြသူများ၏ ြုိးြွေယ်သည့်ဘာသာ 
အလိုြ် လူဦးထေစာေင်းမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

စဉ ် မမို့နယ် 
ဗုေ္ဓ 

ဘာသာ 
ခရစ် 
ယာန် 

ဟိန္ဒ  
ဘာသာ 

အစ္စလာမ် 
ဘာသာ 

နတ် အပခား ဒပါင်း 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၂၄၀၉၃၀ ၂၀၅ ၈၈ ၃၀၅ - ၁၂ ၂၄၁၅၄၀ 

၂ ြမို့ - - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၄၀၉၃၀ ၂၀၅ ၈၈ ၃၀၅ - ၁၂ ၂၄၁၅၄၀ 



နုိင်ငပံခားသားများဒနထိုငမ်ှု 
၁၈။ ပုသိမက်ြီးမမို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံပခားသားများ ဒနထိုင်သူဦးထေမိာ 
ထအာြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

စဉ ် နိငု်ငံပခားသားလူမျ ိုး ဒနထုိင်ဦးဒရ မမို့နယ်လူဦးဒရ 
မမို့နယ်လူဦးဒရ၏ 

ရာခိုင်နှုန်း 

(ြ) စရုစ် ၉ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၀၃၇% 

(ခ) အိန္ဒိယ ၁၃၅ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၅၅ % 

(ဂ) ပါြစ္စစန် - - - 

(ဃ) ဘဂေလားထေ့ေိ် - - - 

(င) အပခား ၉၁ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၀၃၇ % 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၃၅ ၂၄၁၅၄၀ ၀.၉၇ % 

အခန်း(၅) 
အုပခ်ျုပဒ်ရးဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျား 

အုပခ်ျုပဒ်ရးနယ်ဒပမြွဲ့ စည်းမှု 

၁၉။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ အုပ်ချုပ်ထေးနယ်ထပမဖွေဲ့စည်းမှုမိာ ထအာြ်ပါ 
အစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် မမို့ ရပ်ြွြ် ဒြျးရွာအုပ်စု ဒြျးရွာ 

၁ ၁ - ၁ ၅၈ ၁၄၀ 

ဒရွးဒြာြ်ပွဲဆိုင်ရာြိစ္စရပ်များ 
၂၀။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ထေွးထြာြ်ပွေဲေိုင်ော ြိစ္စေပ်များအား 
ထအာြ်ပါအစိင်ုး ထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 
  (ြ) မမို့နယ်ဒြာ်မရှင်အြွဲ့ ခွဲ အြွဲ့ ဝင်စာရင်း 

စဉ ် အမည် အလုပ်အြိငု် တာဝန် 

၁ ဦးစင့်လွေင်ဦး ြမို့မိြမို့ဖ ဥြ္ကဌ 

၂ ဦးထဇာ်မင်း ြမို့မိြမို့ဖ အဖွေဲ့ဝင် 

၃ ဦးမုိးထြျာထ်င် ြမို့မိြမို့ဖ အဖွေဲ့ဝင် 

၄ ဦးညီညီထွေန်း ြမို့မိြမို့ဖ အဖွေဲ့ဝင် 

၅ ဦးစင်ထငွေ ြမို့မိြမို့ဖ အဖွေဲ့ဝင် 



စဉ ် အမည် အလုပ်အြိငု် တာဝန် 

၆ - ြမို့မိြမို့ဖ အဖွေဲ့ဝင် 

၇ ဦးထအာင်ထြျာ်မင်း ြမို့နယ်ထထွေ/အုပ် အဖွေဲ့ဝင် 

၈ ထေါ်ခင်စိမ်းဝင်း ြမို့နယ်ပပန်/ေြ်ဦးစီးဌာန အဖွေဲ့ဝင် 

၉ ထေါ်သီစာထအာင် ြမို့နယ်စိုြ်ပျ ိုးထေးဦးစီးဌာန အဖွေဲ့ဝင် 

၁၀ ဦးြိြုိကုြီး ြမို့နယ် လ.ဝ.ြ အဖွေဲ့ဝင် 

၁၁ - ြမို့နယ်ပညာထေးမိူးရုံး အဖွေဲ့ဝင် 

၁၂ Dr.ထမာင်ထမာင်ထဌး ြမို့နယ်ြျန်းမာထေးဦးစီးဌာန အဖွေဲ့ဝင် 

၁၃ ဦးဝင်းမင်းသိန်း ြမို့နယ်ဥပထေရံုး အဖွေဲ့ဝင် 

၁၄ ထေါ်ခင်ထေွေဦး ြမို့နယ်စာေင်းစစ်ရံုး အဖွေဲ့ဝင် 

၁၅ ဦးပမင့်လွေင် ြမို့နယ်စည်ပင်သာယာထေးအဖွေဲ့ အဖွေဲ့ဝင် 

၁၆ ထေါ်ခင်ထစာယုသင်း ြမို့နယ်ထြာ်မေိင်အဖွေဲ့ခွေဲရုံး အစွေင်းထေးမိူး 

  (ခ) ဆန္ဒမဒဲပးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးဒရ 

   ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်အစွေင်း ၂၀၁၉ ခုနိစ်၊စြ်စင်ဘာလအထိ   
မဲထပးပိုင် ခွေင့် ေိိသူဦးထေစာေင်းမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ ် မမို့နယ်/မမို့ 
မမို့နယ်/ 

မမို့လူဦးဒရ 
ြျား မ ဒပါင်း 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၂၄၁၅၄၀ ၈၄၄၇၂ ၉၄၂၆၇ ၁၇၈၇၃၉ 

၂ ြမို့ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၄၁၅၄၀ ၈၄၄၇၂ ၉၄၂၆၇ ၁၇၈၇၃၉ 

  (ဂ) နိုင်ငံဒရးပါတီများ 

စဉ ် ပါတ ီ ဥြ္ကဌ အတင်ွးဒရးမှူး 
အမှုဒဆာင် 

ဦးဒရ 
ပါတဝီင် 
ဦးဒရ 

၁ 
ပပညထ်ထာင်စုကြံ့ခုိင်ထေး 

နိင့်ဖွေံ့ြဖိုးထေးပါစီ 
- ဦးထေွေသန်း ၁၅ ၃၆၅၀၈ 

၂ 
စိငု်းေင်းသားစည်းလံုး 

ညညီွှစထ်ေးပါစီ 
ဦးထအာင်ေန်း ဦးပဖူဝင်း ၂၀ ၁၀၁၈ 

၃ 
အမျ ိုးသားေီမိုြထေစီ 

အဖွေဲ့ချုပ် 
ဦးခင်ထမာင်ပမင့် ဦးေန်ထနာင်စိုး ၂၁ ၅၃၀၀ 

၄ 
ဝံသာနုေမီိုြေြ်စစ် 

ပါစီ 
ဦးြုိြိုထမာင် ဦးထအာင်ထြျာ် ၁၈ ၁၅၂၀ 

၅ 
ညညီွေစထ်သာ 

ေီမိုြေြ်စစ်ပါစီ 
ဦးသဲထမာင်ထမာင် ဦးြမို့စင် - ၁၀ 



စဉ ် ပါတ ီ ဥြ္ကဌ အတင်ွးဒရးမှူး 
အမှုဒဆာင် 

ဦးဒရ 
ပါတဝီင် 
ဦးဒရ 

၆ 
ပပညထ်ထာင်စု 

ထြာင်းြျ ိုးထောင်ပါစီ 
- - - - 

  (ဃ) ဒရွးချယ်ခံရဒသာ လွှတ်ဒတာ်ြုိယ်စားလှယ်များ 

စဉ ်
လွှတဒ်တာ် 

ြုိယ်စားလှယ်အမည် 
ပါတ/ီတစ်သီး 
ပုဂ္ဂလအမည် 

လွှတ်ဒတာ်အမည် 

၁ ဦးထအာင်ထြျာ်ဦး NLD စိငု်းထေသကြီးလွေစထ်စာ်မဲေန္ဒနယ် အမိစ်(၁) 

၂ ဦးေဲမင်းဦး NLD စိငု်းထေသကြီးလွေစထ်စာ်မဲေန္ဒနယ် အမိစ်(၂) 

၃ ဦးထသာင်းထဌးလင်း NLD ပပညသူ့်လွှစထ်စာ် 

၄ Dr.သန်း၀င်း NLD အမျ ိုးသားလွှစထ်စာ် 

၅ - - ေိမ်းစိင်ုးေင်းသားလူမျ ိုးလွှစထ်စာ် 

 

အခန်း(၆) 
စီးပွားဒရးဆိုင်ရာအချြ်အလြ် 

စီးပွားဒရးဆိုင်ရာခခုံငံုသံုးသပ်ချြ် 

၂၁။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်သည် မန္တထလးစိင်ုးထေသကြီးအစွေင်း စညေ်ိိြပီး 
စီးပွေားထေး ဖွေံ့ ြဖိုးစိးုစြ်မှု ထနိးထြွေးထသာ ြမို့နယ်စစ်ခု ပဖစ်ပါသည။် 
ြမို့နယ်အစွေင်းေိိ ထေသခံပပည်သူလူထုသည် စိုြ်ပျ ိုးထေးလုပ်ငန်း အဓိြ 
လုပ်ြုိင်ထောင်ေွြက်ြပါသည။် ပုသိမ်ကြီးြမို့နယ်သညမ်န္တထလး၊ ပပင်ဦးလွေင်၊ 
မစ္တော၊ စစ်ြုိင်းထေသများသ့ုိ ြုန်းလမ်း၊ ထေလမ်းများပဖင့် သွေားလာနိုင်ြပီး 
လမ်းပန်းေြ်သွေယ်ထေး ထြာင်းမွေနထ်သာြမို့နယ် ပဖစ်ပါသည။် ပုသိမက်ြီး 
ြမို့နယ်၏ အဓိြထွေြ်ြုန်မိာ စပါးပဖစ်ြပီး မန္တထလးထေသသ့ုိ အများေုံး 
စင်ပို့ထောင်းချပါသည။်  

ဒပမအသုးံချမှု 

၂၂။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ထပမအမျ ိုးအစားအလိုြ် အသံုးချထားသည့် ဧြ 
အား ထအာြ်ပါအစိင်ုး ထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

 



စဉ ် ဒပမအမျ ိုးအစား ဧရိယာ(ဧြ) 

၁ လယ်ထပမ ၂၇၄၁၃ 

၂ ယာထပမ ၂၆၂၇၃ 

၃ ြိုင်းြျွန်းထပမ ၄၈၅၁ 

၄ ဥယျာဉ်ခခံထပမ ၂၈၀၂ 

၅ လိပ်ထပမ ၁၁၆ 

၆ သစ်ထစာဧေိယာ ၃၅၁၇၉ 

၆ ထစာရုိင်းထပမ ၃၁၉၈ 

၈ အပခားထပမ ၄၈၃၆၀ 

စုစုဒပါင်း ၁၄၈၁၉၂ 

 

ဆညဒ်ပမာင်းတာတမမံျားနှင့် ဆညဒ်ရဒသာြ်ဧရိယာ 

၂၃။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်ေိိ ေည်ထပမာင်းစာစမံများနိင့် ေညထ်ေထသာြ် 
ဧေိယာမာိ ထအာြ်ပါအစိင်ုးထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

  (ြ) ြုိယ်အ့ားြုိယ့်ြုိးဆညမ်ျား 

စဉ ် ဆညအ်မည် ဆညအ်မျ ိုးအစား 
ဒရဝင်ဆ့ံမှု 
(ြုဗဒပ) 

အြျ ိုးပပုဧြ 

 - - - - 

  (ခ) ပမစ်ဒရတင်စီမံြိန်းများ 

စဉ ် စီမံြိန်းအမည် တည်ဒနရာ အြျ ိုးပပုဧြ မှတခ်ျြ် 

၁ ထန်းထစာထေစင်ပွေိုင့် ထန်းဥယျာဉ် ၉၉.၀၀  ၉၅  

၂ ကြိုးကြာဥထေစင်ပွေို င့် အင်ြျယ် ၇၆.၀၀  ၇၅ 

၃ ြံကြီးထေစင်ပွေို င့် ြံကြီး ၁၅၉.၀၀  ၁၁၅ 

၄ ဇီးထစာထေစင်ပွေိုင့် ဇီးထစာ ၄၄၆.၀၀  ၃၄၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄ ၇၈၀.၀၀  

   



  (ဂ) တာတမမံျား/ဒရထိန်းတံခါး 

စဉ ်

တာတမံ/ဒရထိန်းတံခါး 
ြာြွယ်သည့် 

ပမစ်/ဒချာင်း 
အြျ ိုးပပု 

ဧြ အမည် 
အမျ ိုး 
အစား 

အရည်ှ(ဒပ) 

၁ - - - - - 

မမို့ နယ် ချုပ် - - - - - 

စိုြ်ပျ ိုးဒရးလုပ်ငန်း 

၂၄။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ စိုြ်ပျ ိုးထေးလုပ်ငန်း ထောင်ေွြ်နိုင်မှု အထပခ 
အထနမာိ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

  (ြ) အဓိြသီးနှံ (၁၀)မျ ိုး စိြ်ုပျ ိုးထုတလ်ုပ်မှု 

စဉ် သီးနှံအမည် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

လျာထားဧြ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စုိြ် ရိတ် နှုန်း အထွြ်(တင်း) 

၁ စပါးထပါင်း 

မုိး ၂၃၉၀၀ ၂၃၄၂၀ ၂၃၄၂၀ ၉၄.၈၅ ၂၂၂၁၃၈၇ 

ထနွေ ၂၀၀၀၅ ၂၃၉၀၁ ၂၃၉၀၁ ၉၄.၇၅ ၂၂၆၄၆၂၀ 

      

 ဒပါင်း  ၄၃၉၀၅ ၄၃၀၇၉ ၄၃၀၇၉ ၁၀၀.၁၉ ၄၃၁၆၀၅၃ 

၂  ထပမပဲ 
မုိး ၄၉၈ ၅၀၁ ၅၀၁ ၂၈.၇၅ ၁၄၄၀၄ 

ထောင်း ၂၈၀၀ ၂၈၅၁ ၂၈၅၁ ၆၅.၇၅ ၁၈၅၀၈၆ 

 ဒပါင်း  ၃၂၉၈ ၃၃၁၄ ၃၃၁၄ ၅၉.၉၄ ၁၉၈၆၂၉ 

၃ နှမ်း 
မုိး ၈၄၈ ၇၉၀ ၇၉၀ ၅.၂၅ ၄၁၄၈ 

ဒဆာင်း ၁၃၀၀ ၁၂၉၀ ၁၂၉၀ ၁၁.၅၀ ၁၄၈၃၅ 

 ဒပါင်း  ၂၁၄၈ ၂၀၈၀ ၂၀၈၀ ၇.၈၃ ၁၆၂၈၃ 

၄  ထနကြာ 
မုိး ၈၈၅ ၁၈၅ ၁၈၅ ၂၀.၅၀ ၃၇၉၃ 

ထောင်း ၂၅၀ ၃၁၈ ၃၁၈ ၂၂.၇၅ ၇၂၃၅ 

 ဒပါင်း  ၁၁၃၅ ၅၀၃ ၅၀၃ ၂၁.၉၂ ၁၁၀၂၈ 

၅ မစ်ပဲ ထောင်း ၂၅၀ ၂၄၂ ၂၄၂ ၁၃.၅၀ ၃၂၆၇ 

 ဒပါင်း  ၂၅၀ ၂၄၂ ၂၄၂ ၁၃.၅၀ ၃၂၆၇ 

၆ ပဲစီစိမ်း 
မုိး ၂၀၂၀ ၁၉၂၅ ၁၉၂၅ ၇.၅၀ ၁၄၄၃၈ 

ထောင်း ၄၇၀ ၄၅၅ ၄၅၅ ၁၀.၂၅ ၄၆၆၄ 

 ဒပါင်း  ၂၄၉၀ ၂၃၈၀ ၂၃၈၀ ၈.၀၃ ၁၉၁၀၂ 

၇ ပဲစဉး်ငုံ မုိး ၆၈၀ ၇၃၀ ၇၃၀ ၁၂.၂၅ ၈၉၄၃ 

 ဒပါင်း  ၆၈၀ ၇၃၀ ၇၃၀ ၁၂.၂၅ ၈၉၄၃ 

၈ ဝါ 
မုိး ၁၀၀ ၅၂ ၅၂ ၄၀၃.၂၅ ၂၀၉၆၉ 

မုိးထနိာင်း ၅၀၀ ၅၁၅ ၅၁၅ ၄၀၀.၇၅ ၂၀၆၉၀၁ 

 ဒပါင်း  ၆၀၀ ၅၆၇ ၅၆၇ ၄၀၁.၈၉ ၂၂၇၈၇၀ 



စဉ် သီးနှံအမည် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

လျာထားဧြ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စုိြ် ရိတ် နှုန်း အထွြ်(တင်း) 

၉ ကြံ - - ၂၈၅ ၂၈၅ ၂၂.၇၁ ၆၄.၇၃ 

 ဒပါင်း  - ၂၈၅ ၂၈၅ ၂၂.၇၁ ၆၄.၇၃ 

၁၀ ထပပာင်း 
မုိး ၈၄၀ ၈၄၂ ၈၄၂ ၁၀၀၀၀.၀၀ ၈၄၂၀၀၀၀ 

ထောင်း ၈၆၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၁၅၀၀၀.၀၀ ၁၂၇၅၀၀၀၀ 

 ဒပါင်း  ၁၇၀၀ ၁၆၉၂ ၁၆၉၂ ၁၂၅၁၁.၈၂ ၂၁၁၇၀၀၀၀ 

စုစုဒပါင်း  ၅၆၂၀၆ ၅၄၈၇၄ ၃၄၉၇၃ ၆၈၂.၉၂ ၂၃၈၈၃၇၈၃ 

  (ခ) နှစ်ရှည်သီးနှံစိုြ်ပျ ိုးမှုအ ဒပခအဒန 

စဉ ် သီးနှအံမည် 
စိုြ် 

(ဧြ) 
ရတိ် 

(ဧြ) 
အထွြန်ှုန်း  

(ပိဿာ) 
အထွြဒ်ပါင်း 

(ပိဿာ) 

၁ သေြ် ၃၃၂၁ ၂၇၆၀ ၉၇၀၀.၀၀ ၂၆၇၇၂၀၀ 

၂ အုန်း ၂၁၄ ၂၁၄ ၁၁၅၀.၀၀ ၂၄၆၁၀၀ 

၃ ထေိာြ်/သံပုော ၁၂၂ ၁၂၂ ၁၉၀၀၀.၀၀ ၂၃၁၈၀၀၀ 

၄ လိထမ္မော် ၂၅ ၂၅ ၁၃၃၃၃.၃၃ ၃၃၃၃၃၃ 

၅ ကသဇာ ၁၂၂ ၁၂၂ ၉၃၃၁.၀၀ ၁၁၃၈၃၈၂ 

၆ လိုင်ချးီ ၃၉၁ ၃၉၁ ၅၄၅၀၀.၀၀ ၂၁၃၀၉၅၀၀ 

၇ စပျစ် ၃၂ ၃၂ ၃၄၀၀.၀၀ ၁၀၈၈၀၀ 

၈ ဇီး ၃၀၁၀ ၃၀၁၀ ၄၃၀၀.၀၀ ၁၂၉၄၃၀၀၀ 

၉ ငိြထ်ပျာ ၇၉ ၇၉ ၁၂၀၀.၀၀ ၉၄၈၀၀ 

၁၀ ထန်း ၁၁၂ - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၇၄၂၈ ၆၇၅၅ ၆၀၉၄.၆၁ ၄၁၁၆၉၁၁၅ 

  (ဂ) အပခားဒစျးြွြ်ဝင်သီးနှံများ စိုြ်ပျ ိုးထုတလ်ုပ်မှု 

စဉ ် သီးနှအံမည် စိုြ်ဧြ ရတိ် နှုန်း ထွြ် 

(၁) ဖေဲ ၁၆၀ ၁၆၀ ၂၅၀၀.၀၀ ၄၀၀၀၀၀ 

(၂) ခေမ်းချဉ် ၆၅၀ ၆၅၀ ၁၂၇၅.၀၀ ၈၂၈၇၅၀ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၈၁၀ ၈၁၀ ၁၅၁၆.၉၈ ၁၂၂၈၇၅၀ 

  



  (ဃ) လယ်ယာသံုးစြ်ြိရိယာ သံုးစွဲမှုအဒပခအဒန 

စဉ ်

အစုိးရ ပုဂ္ဂလိြ 
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ရိတ
သ်ိ

မ်း
စြ်

 

ဒခ
ျွေဒ

လှ့
စြ်

 

ဒရ
စုပ

်စြ်
 

၁ ၂၁
 

- - ၉ - - - 

၁၇
၈ 

၉၉
၃ 

၁၄
 

၃၄
 

- ၈၀
 

၄၃
၅ 

  (င) လယ်ယာသံုးထယ်၊ ထွန်နှင့် ြျွေဲ၊ နွားဒြာင်ဒရ 

စဉ ် ထယ်အဒရအတွြ် 
ထွန်အဒရ 
အတွြ ်

ြျဲွေဒြာင်ဒရ နွားဒြာင်ဒရ 

၁ ၂၀၀၆ ၂၀၁၄ ၂၈၂ ၄၈၃၃ 

  (စ) ဒေသတွင်း ဆန်ြလူုံမှုရာခိုင်နှုန်း 

စဉ ် အဒကြာင်းအရာ ဒရတွြ်ပံု 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

အမှန် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

အမှန် 
မှတ ်
ချြ် 

၁ လူဦးထေ ဦး ၂၁၃၂၉၆ ၂၁၆၆၄၅  

၂ 

လူစစ်ဦးစစ်နိစ်စားသံုးမှု     

-ထြျးလြ်ထန စင်း ၂၉၁၀၄၀၅ ၃၀၃၄၀၃၅  

-ြမို့ထန စင်း ၁၅၈၄၇၂ ၁၇၂၅၁၂  

၃ ဝမ်းစာလုိအပခ်ျြ် စင်း ၃၃၂၅၆၉၂ ၃၂၀၆၅၄၇  

၄ 

စပါးစုိြ်ဧြထပါင်း ဧြ ၄၄၀၂၁ ၄၃၀၇၉  

-အထွေြ်နှုန်း စင်း ၉၇၂၆ ၁၀၀.၀၈  

-အထွေြ်စင်း စင်း ၄၂၈၁၆၅၀ ၄၃၁၁၁၃၉  

၅ လာမည့်နိစ်စပါးစုိြ်ဧြ ဧြ ၅၁၃၆၃ ၄၃၉၀၅  

၆ ချန်လိပ်ေမည့်စင်း စင်း ၁၀၂၇၂၆ ၈၇၈၁၀  

၇ အသံုးပပုစင်း စင်း ၃၅၄၅၇၉၇ ၃၄၂၁၉၄၂  

၈ ပိုလျှမံှု/လုိအပ်မှု စင်း ၇၃၅၈၅၃ ၈၈၉၁၉၇  

၉ ဝမ်းစာြျန်ေိိမှု စင်း - -  

၁၀ ဖူလံုမှု ောခိငု်နှုန်း ၁၂၀.၇၅% ၁၂၅.၉၉%  



  (ဆ) ဒေသတွင်း ဆီြလူုံမှုရာခိုင်နှုန်း 

စဉ ် အဒကြာင်းအရာ ဒရတွြ်ပံု 
၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 
၂၀၁၈-၁၉ 

အမှန် 
မှတ ်
ချြ် 

၁ လူဦးထေ ဦး ၂၁၃၂၉၆ ၂၁၆၆၄၅  

၂ 

လူစစ်ဦးစစ်နိစ် စားသံုးမှု ပိဿာ ၁၂၇၉၇၇၆ ၁၂၉၉၈၇၀  

ဝမ်းစာလုိအပခ်ျြ်  စန် ၂၀၈၉ ၂၁၂၂  

ေီထွေြ်မှု စင်း ၂၂၇၄၀၄ ၂၃၂၁၃၂  

၃ အထလအလွေင့်နိင့် အပခား စင်း ၂၁၈၇၇.၂၅ ၂၂၂၃၃.၉၄  

၄ 

ချန်လိပ်ေမည့်စင်း စင်း ၂၀၂၅၃ ၂၀၃၂၉  

အသံုးပပုမှု မြ်/စန် ၂၀၈၉ ၂၁၂၂  

လုိအပမ်ှု (ပိဿာ) မြ်/စန် (-)၁၃၆၂.၇၂ (-)၁၂၀၂.၄၃  

၅ ဖူလံုမှု ောခိငု်နှုန်း ၄၁.၈၈% ၄၃.၃၃%  

 

ဒမွးပမူဒရးလုပ်ငန်းများ 

၂၅။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ထမွေးပမူထေးလုပင်န်း ထောင်ေွြ်နိုင်မှု အထပခ 
အထနမာိ ထအာြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

  (ြ)  ဒမွးပမူဒရးဇုန်များ 

စဉ ်
ဇုန် 

အမည် 
ြျဲွေ နွား ဝြ် သုိး/ဆိတ် ကြြ ် ဘ ဲ ငုံး 

၁ - - - - - - - - 

  (ခ) မမို့နယ်ဒမွးပမူဒရး(ဒြာင်ဒရ) 

စဉ ် ခုနှစ် ြျဲွေ နွား ၀ြ် 
သုိး/ 
ဆိတ် 

ကြြ် ဘဲ ငုံး 

၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၂၇၀ ၆၉၅၆၄ ၃၂၃၉၄ ၁၆၀၄၈ ၁၂၅၃၇၉၉ ၇၇၁၀၁ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၂၇၀ ၆၉၅၆၄ ၃၂၃၉၄ ၁၆၀၄၈ ၁၂၅၃၇၉၉ ၇၇၁၀၁ - 



  (ဂ) မမို့နယ်အသားထုတ်လုပ်မှု(ပိဿာ)  

စဉ် ခုနှစ် ြျွေဲ နွား ၀ြ် သုိး/ဆိတ် ကြြ် ဘဲ ငုံး 

၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ - ၆၂၂၅၀၀ ၈၈၄၀၆၉ ၄၅၄၆၇ ၂၃၈၅၉၇၄ ၁၆၃၄၇၂ - 

မမို့နယ်ချုပ် - ၆၂၂၅၀၀ ၈၈၄၀၆၉ ၄၅၄၆၇ ၂၃၈၅၉၇၄ ၁၆၃၄၇၂ - 

 (ဃ) မမို့နယ် ကြြ်/ ဘဲ/ ငံုး ဥထုတ်လုပ်မှု (လုံး)  

စဉ ် ခုနှစ် ကြြ်ဥ ဘဲဥ ငုံးဥ 

၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၉၉၁၁၉၆၃ ၁၇၇၅၈၀၁ - 

 (င) မမို့နယ် နို့ထွြ်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်မှု  (ထထာင်ထပါင်း) 

စဉ ် ခုနှစ် နို့စားနွား(ဒြာင်ဒရ) နို့ထွြ ်(ပိဿာ) 

၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၇၅၇၃ ၃၈၂၅.၅၈၂ 

  (စ) ြမို့နယ်ငါး၊ ပုဇွေန်ထမွေးပမူမှု အထပခအထန 

စဉ် ခုနိစ် 

ငါး ပုဇွေန် 

အထေ 
အစွေြ် 
(ြန်) 

ဧြ 
ထုစလု်ပ် 
မှု    ပိဿာ 

အထေ 
အစွေြ် 
(ြန်) 

ဧြ 
ထုစလု်ပ်

မှု       
ပိဿာ 

၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၆၃ ၄၄၁.၀၃ 

 
၇၇၉၀၀၀ 
(၁၂၅၂.၄၁) 

စန် 

- - - 

   

 

 



  (ေ) ဒရချ ိုဒရငန်ငါးြမ်းလုပ်ငန်းမှအသားထုတ်မှု(တန)် 

စဉ ်

 
 

ခုနှစ် 

ငါး ပုဇွန် 

ဒလလံ 
အဒရ 

အတြ်ွ 

လုပ်ငန်း 
အဒရ 

အတြ်ွ 

ထုတလု်ပ် 
မှု(တန်) 

ဒလလံ 
အဒရ 

အတြ်ွ 

လုပ်ငန်း 
အဒရ 

အတြ်ွ 

ထုတ်
လုပ်မှု 
(တန်) 

၁ ၂၀၁၈-၁၉ ၁ ၉ 
၈၅၅၀၀၀ 

(၁၃၇၄.၆)စန် 
- - - 

စြ်မှုလြမ်ှုလုပ်ငန်း  

၂၆။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ စြ်မှုလြ်မှု လုပ်ငန်းထောင်ေွြ်နိုင်မှု အထပခ 
အထနမာိ ထအာြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

  (ြ)  စြ်မှုဇုန်များ 

စဉ် စြ်မှုဇုန်အမည် စြ်ရံုအမည် 
ထုတ်လပု်သည့် 

ပစ္စည်းများ 
၁ - - - 

  (ခ) မမို့နယ်ရိှ စြ်ရုံများ 

စဉ ် စြ်ရုံအမည် အမျ ိုးအစား နုိင်ငံပိငု် 
ပုဂ္ဂလိြ 

ပိုင ်
လုပ်သား 
အင်အား 

၁ ပုသိမ်ကြီး မျ ိုးထစ့သန့်စင်စြ်ရုံ နိုင်ငံပိုင် - ၆ 

၂ ပုသိမ်ကြီး ဝါမျ ိုးထစ့သန့်စင်စြ်ရံု နိုင်ငံပိုင် - ၅ 

၃ ပုသိမ်ကြီး ထေွှေသန့်စင်စြ်ရုံ နိုင်ငံပိုင် - ၁၂၀၀ 

၄ စိငု်းထြျာ် သကြားစြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၅၀ 

၅ ပမန်မာေင် ဘိလပ်ထပမစြ်ရုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၁၃၀၀ 

၆ ဟုိြ်ချမ်း ထဖာ့ခသံွေပ်ပပားစြ်ရုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၃၀ 

၇ ထေခဲထစာင် ထေသန့်ခစံြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၂၇ 

၈ ဝင်း ထေခဲစြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၂၅ 

၉ Gold–Oscar ထေသန့်စြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၂၅ 

၁၀ Juve-Nine ထေသန့်စြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၂၅ 

၁၁ လှိုင် ထမွေးပမူထေးအစာစြ်ရုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၂၀ 

၁၂ ထအးပမသီစာ ထေသန့်စြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၂၀ 

၁၃ ဟယ်လုိ စစ်ရှုးစြ္ကူစြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၃၄ 

၁၄ ဘန့်ဘူး စစ်ရှုးစြ္ကူစြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၃၂ 

၁၅ ကြိုြ်ကြိုြ် ထေခဲစြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၂၅ 



စဉ ် စြ်ရုံအမည် အမျ ိုးအစား နုိင်ငံပိငု် 
ပုဂ္ဂလိြ 

ပိုင ်
လုပ်သား 
အင်အား 

၁၆ ေင်နိစ်ထြာင် ပလပ်စစစ်စြ်ရုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၃၃ 

၁၇ နဂါးနိစ်ထြာင် ပလပ်စစစ်စြ်ရုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၃၀ 

၁၈ လံုမန်ိ ပလပ်စစစ်စြ်ရုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၂၇ 

၁၉ ထေွှေလီနန်း ပလပ်စစစ်စြ်ရုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၃၀ 

၂၀ ငါးသံုးလံုး ပလပ်စစစ်ဘူးခွေစံြ်ရုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၂၅ 

၂၁ စိန်ြမ္ဘာ ပလပ်စစစ်အိစ်စြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၃၃ 

၂၂ ေိငု်းမွေန်း ပလပ်စစစ်ထြာ်ဘေပ် - ပုဂ္ဂလိြ ၂၅ 

၂၃ ေန်းလုိြ် ပလပ်စစစ်အိစ်ထပျာ့ - ပုဂ္ဂလိြ ၇ 

၂၄ ေင်ဝိာ ပလပ်စစစ်စြ်ရုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၃၀ 

၂၅ ဦးထဌးဝင်း ပလပ်စစစ်ပိြု်စြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၂၂ 

၂၆ ထဝြဖိုးထြ် ပလပ်စစစ်ပိြု်စြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၂၀ 

၂၇ ထြျာ်ဝင်းသူ ပလပ်စစစ်ပိြု်စြ်ရံု - ပုဂ္ဂလိြ ၂၀ 

၂၈ ဦးထြျာ်မင်း ပလပ်စစစ်ပစ္စည်း - ပုဂ္ဂလိြ ၂၃ 

၂၉ ဦးခင်ထမာင်ချ ို ပလပ်စစစ်ဘူးခွေ ံ - ပုဂ္ဂလိြ ၂၀ 

၃၀ ထအာင်ထြျာ်ဦး ပလပ်စစစ်ဘူးခွေ ံ - ပုဂ္ဂလိြ ၂၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၀ ၃ ၂၇ ၃၂၀၉ 

  (ဂ) မမို့နယ်ရိှအလုပရ်ုံများ 

စဉ ် အလုပ်ရုံအမည် 
အမျ ိုး 
အစား 

နုိင်ငံပိငု် ပုဂ္ဂလိြပုိင် လုပ်သားအင်အား 

၁ ထွေန်းထအာင်ထြျာ် စွေင်ခုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၆ 

၂ စွေမ်းအားသစ် စွေင်ခုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၆ 

၃ သစ်ေန်း စွေင်ခုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၅ 

၄ ထနပခည် စွေင်ခုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၅ 

၅ ောမည စွေင်ခုံ - ပုဂ္ဂလိြ ၅ 

၆ စိုးမင်းထုိြ် ြားဝပ်ထေိာ့ - ပုဂ္ဂလိြ ၈ 

၇ ထစာဝင်းနိုင် ြားထဘာ်ေီ - ပုဂ္ဂလိြ ၇ 

၈ ထမာင်ကြီး ြားဝပ်ထေိာ့ - ပုဂ္ဂလိြ ၆ 

၉ ထအာင်ြမ္ဘာ ြားဝပ်ထေိာ့ - ပုဂ္ဂလိြ ၆ 

၁၀ ညစီင် ြားဝပ်ထေိာ့ - ပုဂ္ဂလိြ ၆ 

၁၁ ထဌးလင်း ြားဝပ်ထေိာ့ - ပုဂ္ဂလိြ ၆ 

၁၂ သိန်းြမ္ဘာ သံထသစ္တာ - ပုဂ္ဂလိြ ၁၀ 

မမို့နယ်ချုပ်  - ၁၂ ၇၆ 

  



  (ဃ) အိမတ်ွင်းစြ်မှုလြမ်ှုလုပ်ငန်းများ 

စဉ ် စြ်မှုလြ်မှုလုပ်ငန်း အမျ ိုးအစား အဒရအတြ်ွ လုပ်သားအင်အား 

၁ ထြျာြ်ခွေဲစြ် ၈၅ ၁၂၇၅ 

၂ ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း ၁ ၇ 

၃ မုန့်လုပ်ငန်း ၂၀ ၁၅၃ 

၄ ေန်စြ် ၄၅ ၂၀၀ 

၅ ေီစြ် ၂ ၇ 

၆ သစ်စြ် ၁၀ ၄၈ 

၇ အုစ်စြ် ၆ ၁၄၄၀ 

၈ အထကြာ်အထလိာ် ၃ ၁၂ 

၉ ထံုးဖုစလု်ပ်ငန်း ၂၅ ၄၅၀ 

၁၀ စြ်ချုပ်လုပ်ငန်း ၃ ၆ 

၁၁ ေုိင်ြယ်ပပင် ၁၉ ၃၈ 

၁၂ ဖထယာင်းစြ် ၂ ၄၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၂၁ ၃၆၇၆ 

သစ်ဒတာလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွြ်မှုအဒပခအဒန 

၂၇။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ သစ်ထစာလုပ်ငန်းနိင့် ပစသ်ြ်ထသာ အချြ် 
အလြမ်ျားမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

  (ြ) သစ်ဒတာများ 

စဉ ် အဒကြာင်းအရာ 
ဧရိယာ 
(ဧြ) 

ဒပါြ်ဒရာြ်သည့်အပင်များ 

၁ မယ်ဥထစာင်ြာြွေယ်ထစာ ၁၆၂၆ ေိား၊ သန်း၊ ေဟစ်၊ နဘဲ၊ ြမာ 

၂ ထစာင်ြျွန်းကြိုးဝိုင်း/စုိးချဲ့ ၃၃၀၆၇ ြျွန်း၊ ပျဉ်းြစိးု၊ စမလန်း၊ ကြို့၊အင် 

၃ စခန်းကြီးကြိုးဝိုင်း ၂၇၇ ြျွန်း၊ ပျဉ်းြစိးု၊ စမလန်း၊ ကြို့၊အင် 

၄ ေန်ြင်းထစာင်ြာြွေယ်ထစာ ၂၀၉.၃၈ ေိား၊ သန်း၊ ေဟစ်၊ နဘဲ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၅၁၇၉.၃၈  

  (ခ) စီးပွားပြစ် သစ်ဒတာစိုြ်ခင်း 

စဉ် စုိြ်ပျ ိုးသူ 

နိုင်ငံ/ 

ပုဂ္ဂလိြ 

ပုိင် 

စုိြ် 

ဧြ 
တည်ဒနရာ 

အပင် 

အမျ ိုးအစား 

အဒရ 

အတွြ် 

၁ ဦးထြျာ်ဝင်းဦး ပုဂ္ဂလိြ ၄၁.၇ 
ထစာင်ြျွန်းစိုးချဲ့  

၂၂/၅၁/၅၂ 
၅၁/၅၂ ၈၃၄၀ 

၂ ထေါ်သင်ဇာ ပုဂ္ဂလိြ ၂၀ ။ ၅၁/၅၂ ၄၀၀၀ 



စဉ် စုိြ်ပျ ိုးသူ 

နိုင်ငံ/ 

ပုဂ္ဂလိြ 

ပုိင် 

စုိြ် 

ဧြ 
တည်ဒနရာ 

အပင် 

အမျ ိုးအစား 

အဒရ 

အတွြ် 

၃ ဦးေန်ကြီးထအာင် ပုဂ္ဂလိြ ၁၀၀ ထစာင်ြျွန်း ၉ ၅၁/၅၂ ၂၀၀၀၀ 

၄ ဦးလင်းထွေဋ်ထအာင် ပုဂ္ဂလိြ ၉၇  ၅၁/၅၂ ၁၉၄၀၀ 

၅ ဗုိလ်ကြီးဝင်းထမာင် ပုဂ္ဂလိြ -  - - 

၆ 
ဗုိလ်မိူးကြီး 
ခင်ထမာင်စင် 

ပုဂ္ဂလိြ ၂၀ စိုးချဲ့ ၅၃ ၅၁/၅၂ ၄၀၀၀ 

၇ ထေါ်ချုံထစး ပုဂ္ဂလိြ ၁၅ 
ထစာင်ြျွန်း ၂၂/ 

စိုးချဲ့ ၅၁ 
၅၁/၅၂ ၃၀၀၀ 

၈ ဦးထနလင်းထအာင် ပုဂ္ဂလိြ ၁၀၀ စိုးချဲ့ ၅၃ ၅၁/၅၂ ၂၀၀၀၀ 

၉ ဦးထင်ထြျာ်ထြျာ် ပုဂ္ဂလိြ -  - - 

၁၀ ဦးထအာင်စုိး ပုဂ္ဂလိြ ၆၈ စိုးချဲ့ ၅၄ ၅၁/၅၂ ၁၃၆၀၀ 

၁၁ ဦးကြင် ပုဂ္ဂလိြ ၁၀၀ 
ထစာင်ြျွန်း ၂၁/ 

စိုးချဲ့ ၅၁ 
၅၁/၅၂ ၂၀၀၀၀ 

၁၂ ထေါ်စန်းစင် ပုဂ္ဂလိြ ၁၀၀ ထစာင်ြျွန်း ၂၁ ၅၁/၅၂ ၂၀၀၀၀ 

၁၃ ဦးသန်းထဇာ် ပုဂ္ဂလိြ ၅၀ စိုးချဲ့ ၅၁/၅၂/၅၃ ၅၁/၅၂ ၁၀၀၀၀ 

၁၄ ဦးဖုိးညို ပုဂ္ဂလိြ ၁၀၀ စိုးချဲ့ ၅၃ ၅၁/၅၂ ၂၀၀၀၀ 

၁၅ 
ဗုိလ်မိူးကြီး 

လိမုိးပမင့် 
ပုဂ္ဂလိြ ၉၃ စိုးချဲ့ ၂၁/၂၂/၅၂ ၅၁/၅၂ ၁၈၆၀၀ 

၁၆ ထေါ်နန်းသင်းစုြငိမ်း ပုဂ္ဂလိြ ၆၀ စိုးချဲ့ ၅၂ ၅၁/၅၂ ၁၂၀၀၀ 

၁၇ 
ဦးထစာထြ်ထအာင်

လှိုင် 
ပုဂ္ဂလိြ ၆၀ စိုးချဲ့ ၅၁/ ၅၂ ၅၁/၅၂ ၁၂၀၀၀ 

၁၈ ထေါ်စပယ်လှိုင် ပုဂ္ဂလိြ - - - - 

၁၉ ဦးယဉ်ထထွေး ပုဂ္ဂလိြ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁၀၂၄.၇   ၂၀၄၉၄၀ 

  (ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မှု  

စဉ ် အမျ ိုးအစား နိငု်ငံ/ပုဂ္ဂလိြပိငု် ထုတ်လုပ်မှု(တန်) 

၁ ြျွန်း မေိိပါ။  

၂ ပျဉ်းြစိုး မေိိပါ။  

၃ ပိထစာြ် မေိိပါ။  

၄ ြညင် မေိိပါ။  

၅ အင်/အင်ကြင်း မေိိပါ။  

၆ အပခား မေိိပါ။  

  



  (ဃ)  သစ်ဒတာထွြ်ပစ္စညး်များ 

စဉ ် ပစ္စည်းအမျ ိုးအမည် ဒရတွြပ်ုံ ထုတ်လုပ်မှု 

၁ ထင်း ြုဗစန် ၉၀၃.၈၀၁၆ 

၂ မီးထသွေး ြုဗစန် ၂၄.၉၉ 

၃ ဝါး လုံး ၂၅၀ 

၄ ကြိမ် လုံး - 

၅ လင်းနို့ထချး ပိဿာ ၂၈၀၀၀ 

၆ သစ်ထခါြ် ပိဿာ - 

၇ သစ်ခွေ ပိဿာ - 

၈ သနပ်ခါး ပိဿာ - 

၉ ဖါလာထစ့ ပိဿာ - 

၁၀ ပျားေည် ပိဿာ - 

တွင်းထွြ်ပစ္စညး်ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်း  

၂၈။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ စွေင်းထွေြ်ပစ္စညး် ထုစ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းနငိ့် 
ပစသ်ြ်ထသာ အချြ်အလြမ်ျားမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

  (ြ)  သတ္တုတူးဒြာ်ထုတ်လုပမ်ှု 

စဉ ်
ဓါတ်သတ္တု 
အမျ ိုးအစား 

ထွြရ်ှိသည့်ဒေသ 
ထုတ်လုပ်မှု 
(ပမာဏ) 

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဘိုး 
(ြျပ်သန်းဒပါင်း) 

၁ ထေွှေ 
ဖထယာင်းထစာင် 

(ပမန်မာဂုိးေင်းပွေိုင့်ြုမ္ပဏီ) 
၃.၅၈ 

(ပိဿာ) 
- 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ 
၃.၅၈ 

(ပိဿာ) 

- 

  (ခ)  ဒြျာြ်မျြ်တူးဒြာ်ထုတ်လုပမ်ှု 

စဉ ်
လုပ်ငန်း 
တည် 
ဒနရာ 

ဒြျာြ်မျြ်ရတနာအမျ ိုးအစား 

စသည့် 
ဒရွှေ ဒငွ 

ဒြျာြ် 
စိမ်း 

နီလာ စိန် ပတ္တပမား ပုလဲ 

၁ - - - - - - - - - 

ြမို့နယ် 
ချုပ် 

- - - - - - - - - 



စွမး်အင်/လျှပ်စစ်ြဏ္ဍ  

၂၉။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ စွေမ်းအင်/လျှပ်စစ်ြဏ္ဍနိင့် ပစသ်ြ်ထသာ 
အချြ်အလြမ်ျားမိာ စစ်ဖြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

  (ြ) ဓါတဆ်ီ/ေီဇယ်အဒရာင်းဆိုင်များ 

စဉ ် ဆုိင်အမည် နုိင်ငံပိငု် ပုဂ္ဂလိြပုိင် 
တစ်နှစ်ဒရာင်းချမှု စည်ဒပါင်း 

ဓါတ်ဆီ ေီဇယ် 

၁ စွေယ်ထစာ်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂ ထအာင်သထပပ(၁)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃ ထအာင်သထပပ(၂)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၄ ထအာင်ထပ်ိစင်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၅ ယင်းမာ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၆ ထြာင်းသန့်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၇ စမာေိပ်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၈ မင်းသူထအာင်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၉ မုပော  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၀ သံလွေင်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၁ Green Luck  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၂ Asia Enregy  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၃ လစကြာ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၄ စိန်မင်းသား(၁)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၅ စမ်းထိပ်ဦး  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၆ ထနလ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၇ မိုး  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၈ ထဝြဖိုးဟိန်း  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၁၉ ကြယ်စင်ဟိန်း  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂၀ မျ ိုးသိန်း(၁)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂၁ စြ်ထနလင်း  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂၂ စိမပ်ဖူ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂၃ ၀ေဇိန်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂၄ မျ ိုးသိန်း(၂)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂၅ ထေွှေပိုင်ပိငု်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂၆ ထအာင်သေိ္ဓိ(၁)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 



စဉ ် ဆုိင်အမည် နုိင်ငံပိငု် ပုဂ္ဂလိြပုိင် 
တစ်နှစ်ဒရာင်းချမှု စည်ဒပါင်း 

ဓါတ်ဆီ ေီဇယ် 

၂၇ ချ ိုချ ိုထဌး  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂၈ ပပညထ်ြျာ်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၂၉ စစားပါဝါ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၀ ဂုိးပါဝါ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၁ 21 ပါဝါ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၂ နေီ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၃ ထေွှေဗျ ိုင်းပဖူ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၄ Full Mark  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၅ ထအာင်သေိ္ဓိ(၂)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၆ စွေမ်းအားပပည့်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၇ စိန်မင်းသား(၂)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၈ မျ ိုးသိန်း(၃)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၃၉ ထအာင်ေစနာ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၄၀ ထအာင်သေိ္ဓ ိ(၃)  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၄၁ ြုမုပော  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၄၂ လုိစေ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၄၃ ထေွှေမဲ  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၄၄ မင်းသူထအာင်  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

၄၅ Asia Energy  ပုဂ္ဂလိြ ၉၀ ၁၄၄ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၄၅ ၄၀၅၀ ၆၄၈၀ 

  (ခ) သဘာဝဓါတဒ်ငွ့အဒရာင်းဆိုင်များ 

စဉ် 
သဘာဝဓါတ်ဒငွ့ 

ဆိုင်အမည် 
နိငု်ငံပုိင် 

ပုဂ္ဂလိြ 
ပိုင် 

တစ်နစှ်ဒရာင်းရ 
ြုဗဒပဒပါင်း 

၁ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - 
- 

  

 

 



ပို့ဒဆာင်ဒရးနှင့် လမ်းပန်းဆြ်သွယ်ဒရးလုပ်ငန်း 

၃၀။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ပို့ထောင်ထေးနိင့် လမ်းပန်းေြ်သွေယ်ထေး 
လုပ်ငန်းနင့်ိပစ်သြ်ထသာ အချြ်အလြမ်ျားမိာ စစ်ဖြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါ 
သည်- 
  (ြ) ဒလဒကြာင်းလမ်း 

စဉ် ဒလဆိပ်/ရဟတ်ယာဉ်ြွင်းအမည် 
တည်ဒနရ

ာာ 
မှတ်ချြ် 

၁ - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - 

  (ခ) ဒရဒကြာင်းလမ်း 

စဉ ်
ဒရဒကြာင်းလမ်း 

အမည် 

မမို့နယ်အတွင်း အရည်ှ 
ဒရမိုင် 

ဆိပ်ြမ်း အဒရအတွြ် 

မ ိ ထ ိ သထဘောေိပ် အပခား 

၁ - - - - - - 

ြမို့နယ် 
ချုပ် 

- - - - - 
- 

  (ဂ) ရထားလမ်းနှင့် ဘူတာရုံများ 

စဉ ်
ရထားလမ်း 

အမည် 

မမို့နယ်အတွင်း 
အရှည်မိင်ု 

ဘူတာအဒရအတြွ် 

မ ှ ထိ ကြီး ဒသး 

၁ မန္တထလး-လားရှိုးလမ်း အုန်းထချာ အုန်းထချာ ၂.၂၃ - ၁ 

  (ဃ) ြားဂိတ်များ 

စဉ ်
ြားဂိတ် 
အမည် 

ဒပပးဆဲွသည့်ခရီးစဉ် 
ဒပပးဆဲွသည့် 

ယာဉ်အမျ ိုးအစား 
ဒပပးဆဲွသည့် 
ယာဉ်စီးဒရ 

၁ ေန်ြင်းမန်း မန္တထလး-  ပုသိမ်ကြီးလမ်း ေိုင်နာ၊ဟုိင်းလစ် ၄၅ 

၂ အမိစ် ၄/၅ မန္တထလး-  ပုသိမ်ကြီးလမ်း ေိုင်နာ၊ဟုိင်းလစ် ၂၆ 

၃ အမိစ်(၁၁) 
မန္တထလး- အုန်းထချာ- 
ထြျာြ်ထချာလမ်း 

ေိုင်နာ၊လုိြ်ထေပ် ၆၀ 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#2019


စဉ ်
ြားဂိတ် 
အမည် 

ဒပပးဆဲွသည့်ခရီးစဉ် 
ဒပပးဆဲွသည့် 

ယာဉ်အမျ ိုးအစား 
ဒပပးဆဲွသည့် 
ယာဉ်စီးဒရ 

၄ အမိစ်(၂၄) 
မန္တထလး- အုန်းထချာ- 
ထြျာြ်ထချာလမ်း 

ေိုင်နာ၊လုိြ်ထေပ် ၁၅ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄ ၄ ၁၄၆ 

 

မမို့နယ်လမ်းဦးစီးဌာန၏လုပင်န်းများ 

၃၁။ ြမို့နယ်လမ်းဦးစီးဌာန၏လုပင်န်းများမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်-  

  (ြ) ြားလမ်းများ 

စဉ ် ြားလမ်းအမည် 
မမို့နယ်အတွင်း 

အရည်ှမိုင် 
မှ ထ ိ

၁ မန္တထလး-ထချာင်းဝန်းလမ်း ၁/၆ ၆/၀ ၄မိုင်၂ဖာလံု 

၂ 
ေန်ြင်းထစာင်-စြ်မှုစြ္ကသုိလ် 
ထေစံခွေန်ထစာင်လမ်း 

၃/၇ ၉/၂ ၅မိုင်၃ဖာလံု 

၃ ထုံးဘုိ-ထေွှေစာေံလမ်း ၀/၀ ၃/၁ ၃မိုင်၁ဖာလံု 

၄ မန္တထလး- မစ္တော-မိုးြုစ်လမ်း ၄/၀ ၁၂/၆ ၁၂မုိင်၆ဖာလံု 

၅ မန္တထလး-ပပင်ဦးလွေင်လမ်း ၈/၀ ၁၆/၄ ၈မိုင်၄ဖာလံု 

မမို့နယ်ချုပ်   ၃၄ မိုင် 

  (ခ)  မမို့နယ်ချင်းဆြ်လမ်းများ 

စဉ် လမ်းအမည် 
အရှည် 

(မုိင်-ြာလုံ) 

အမျ ိုးအစား 
မှတ် 

ချြ် ြတ္တရာ 
ဒြျာြ်  

ဒချာ 

အမာ ခံ 

လမ်း 

၁ 
ေန်ြင်းထစာင် စြ်မှု စြ္ကသုိလ်-

ထေစံခွေန်ထစာင်လမ်း 
၅မုိင်၃ဖာလုံ ြစ္တော - - 

ထပ်ပုိး
လွှာစင်

ပခင်း 

၂ 
ေန်ြင်ထစာင် - စြ်မှုစြ္ကသုိလ် 

ထေစံခွေန်ထစာင်လမ်း 
၅ဖာလုံ ြစ္တော - -  

၃ ထုံးဘုိ - ထေွှေစာေံလမ်း ၅ဖာလုံ ြစ္တော - -  

၄ ခရုိင်ချင်းေြ်လမ်းအမိစ်(၂) ၅ဖာလုံ ြစ္တော - -  

 မမို့နယ်ချုပ်  ၇ မုိင် ၂ ဖာလုံ ြစ္တော - -  

  

 



  (ဂ) တံတားများ 

    (၁) ဒပ(၁၈၀)အထြတ်ံတားများ 

စဉ ် တံတားအမည် 
အရှည်  
(ဒပ) 

အမျ ိုးအစား 
တည်ဒဆာြ်သည့် 

ခုနှစ် 

သွားလာ 
နုိင်သည့်ယာဉ် 
(ြား/ရထား) 

၁ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

   (၂) ဒပ(၁၈၀)ဒအာြ်တတံားများ 

စဉ ်
ဒပ(၅၀)မှ 
(၁၈၀)ရိှ 

တံတားအမည် 

အရှည် 
(ဒပ) 

အမျ ိုး 
အစား 

တည်ဒဆာြ် 
သည့် ခုနှစ် 

သွားလာ 
နုိင်သည့်ယာဉ် 
(ြား/ရထား) 

ဒပ(၅၀) 
ဒအာြ်တံတား 
အဒရအတြ်ွ 

၁ - - - - - (၂၇) စင်း 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - (၂၇) စင်း 

  (ဃ) လမ်းတံတားသံုးစြြိ်ရိယာများ 

စဉ ်

လမ်းတံတားသံုးစြ်ြိရိယာများ 
လုပ်သား 

ဦးဒရ ဒပမထုိး 
စြ ်

ဒပမဒြာ် 
စြ် 

ဒပမကြိတ် 
စြ ်

ဒပမသယ် 
ယာဉ ်

၁ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

   

 

 



  ( င )  လမ်း/ တံတားအသံုးပပုခ ဒြာြ်ခံသည့်လုပင်န်း 

စဉ ် တိုးဂိတ်အမည် တည်ဒနရာ 

လမ်း/တံတား 
အရည်ှ ြုမ္ပဏီ/အြွဲ့အစည်း/ 

လူပုဂ္ဂိုလ် 
မ ှ ထိ 

၁ 
Oriental 
Highway 

ထြျာြ်ထချာ ၈/၀ ၁၆/၄ 
Oriental Highway 

ြုမ္ပဏီ 

၂ သန္တိသစ္စာ ဒရွှေြျင် ၃/၄ ၁၂/၆ သန္တိသစ္စာြုမ္ပဏီ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂   ၂ 

 

ဟုိတယန်ှင့် ခရးီသွားလုပ်ငန်း 

၃၂။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်ေိိ ဟုိစယ်နိင့်ခေီးသွေားလုပ်ငန်းနိင့် ပစသ်ြ်ထသာ 
အချြ်အလြမ်ျားမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 
  (ြ) ဟုိတယ၊် မိတုယ်၊ အင်း၊ တညး်ခိုခန်း 
   (၁) ဟုိတယ် 

စဉ ် ဟိုတယ်အမည် 
ဟိုတယ် 

အဆင့် 
အခန်း 
ဒပါင်း နိငု်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိြ 

၁ 
White House 
(နန်းဦးလွေင်) 

 ပုဂ္ဂလိြ ၃ ၁၉ 

မမို့နယ်ချုပ် - ၁ ၃ ၁၉ 

   (၂) မိတုယ်၊ အင်း၊ တညး်ခိုခန်း 

စဉ ် မိုတယ်အဒရအတွြ် အင်းအဒရအတွြ် တည်းခိုခန်းအဒရအတွြ် 

၁ - - ၃ 

မမို့နယ်ချုပ် - ၃ 

   



  (ခ) ြမ်းဒပခနှင့် အပန်းဒပြဒနရာများ 

စဉ် ြမ်းဒပခ/အပန်းဒပြဒနရာအမည် တည်ဒနရာ 

၁ - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - 

သမဝါယမအသင်းများ 

၃၃။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စွေင်ေိိထသာ သမဝါယမအသင်းများမိာ ထအာြ်ပါ 
အစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် သမဝါယမအသင်းဒပါင်း သမဝါယမ အသင်းစုဒပါင်း မှတ်ချြ် 

၁ ၁၃၉ ၂  

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃၉ ၂  

စီးပွားဒရးဆိုင်ရာ အဒပခခံအဒဆာြ်အဦများ 

၃၄။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စွေင်ေိိထသာ စီးပွေားထေးေိုင်ော အထပခခံ အထောြ် 
အဦများမိာ ပါအစိုင်းထအာြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

 (ြ)  ြုမ္ပဏီ၊ ြုန်စည်ေုိင်၊ ပွရဲုံများ၊ ဒေးနှင့် ြုန်တိုြ်များ 

  (၁) ြုမ္ပဏီများ 

စဉ် ြုမ္ပဏီအမည် ဒဆာင်ရွြ်သည့်လုပ်ငန်း တည်ဒနရာ 

၁ - - - 

ြမို့နယ်ချုပ် -  

 (၂) ြုန်စည်ေုိင်များ  

စဉ ် ြုန်စည်ေိုင်အမည် ဒရာင်းဝယ်သည့် ပစ္စည်းများ တည်ဒနရာ 

၁ -   

ြမို့နယ်ချုပ် -  

  (၃) ပွရဲုံများ 

စဉ် ပွဲရုံအမည် ဒရာင်းဝယ်သည့်ပစ္စည်းများ တည်ဒနရာ 

၁ -   

ြမို့နယ်ချုပ် -  



  (၄) ဒေးများ 

စဉ ် ဒေးအမည် တည်ဒနရာ မှတ်ချြ် 

၁ ြမို့မထေး ြမို့မေပ်ြွေြ်  

၂ အုန်းထချာထေး အုန်းထချာထြျးေွာ  

၃ နန်းဦးလွေင်ထေး နန်းဦးလွေင်ထြျးေွာ ပျြံျဒစျး 

မမို့နယ်ချုပ် ၃  

  (၅) ြုန်တိြ်ုများ 

စဉ် ြုန်တိြု်အမည် တည်ဒနရာ မှတ်ချြ် 

၁ - - - 

ြမို့နယ်ချုပ် -  

  (ခ) ဘဏ်များ 

စဉ် မမို့နယ် ဘဏ်ဒပါင်း အစိုးရပိုင် ပုဂ္ဂလိြပိုင် စုစုဒပါင်း 

၁ ပုသမိ်ကြီး ၂ ၁ ၁ ၂ 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

  (ဂ) စတိုးဆိုင်နှင့်အဒရာင်းဆိုင်များ 

စဉ် ဆိုင်အမျ ိုးအစား အဒရအတွြ် 

၁  စစိုးေိုင် ၃၅ 

၂ ထေွှေေိုင် ၃ 

၃ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းေိုင် ၇ 

၄ ဖုန်း/ဖုန်းပစ္စည်းအထောင်းေိုင် ၉ 

၅ စာအုပ်ေိုင် - 

၆ ထေးေိုင် ၁၀ 

၇ စားထသာြ်ေိုင် ၂၅ 

၈ လြ်ဖြ်ေည်ေိုင် ၇၀ 



စဉ် ဆိုင်အမျ ိုးအစား အဒရအတွြ် 

၉ ြုန်မာေိုင် ၂ 

၁၀ စိုြ်ပျ ိုးထေးပစ္စည်းေိုင် ၂ 

၁၁ ထောြ်လုပ်ထေးပစ္စည်းေိုင် - 

၁၂ ဝန်ထောင်မှုလုပ်ငန်းေိုင် - 

၁၃ ေန်ေိုင် ၄ 

၁၄ အဝစ်အထည်ေိုင် ၃ 

၁၅ နိဗ္ဗာန်ြုန်ေိုင် - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၇၀ 

စည်ပင်သာယာဒရး လုပ်ငန်းများ 

၃၅။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ စည်ပင်သာယာထေးလုပ်ငန်းများမိာ ထအာြ်ပါ 
အစိင်ုးပဖစ်ပါသည်− 

 (ြ) ဒေးလုပ်ငန်း 

စဉ ် ဒစျးအမည် 
ဆိုင်ခန်း 

အဒရအတွြ် 
နိငု်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိြပိငု် တည်ဒနရာ 

၁ ြမို့မထစျး ၂၅၀ နိငု်ငံပုိင် - ြမို့မေပ်ြွေြ် 

၂ အုန်းထချာထစျး ၁၂၃ နိငု်ငံပုိင် - အုန်းထချာထြျးေွာ 

၃ နန်းဦးလွေင်ထစျး ၂၅ နိငု်ငံပုိင် - နန်းဦးလွေင် 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၉၈ ၃ -  

 (ခ) ဒသာြ်သံုးဒရရရိှဒရးလုပ်ငန်း 

စဉ ် စြ်ရုံအမည် တည်ဒနရာ 
အမျ ိုး 
အစား 

တစ်ရြ် 
ထုတ်လုပ်မှု 

(ဂါလံ) 

ပြန့်ပြူးနိုင်မှု 
(အိမ်ဒပခ) 

၁ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 



 (ဂ) သန့်ရှင်းဒရးလုပ်ငန်း 

စဉ ်

သန့်ရှင်းဒရးသံုးစြ်ြိရိယာများ(စီး) လုပ်သားဦးဒရ 

သန့်ရှင်းဒရယာဉ် မိလ္လာယာဉ် ြုံစုပ်စြ် ဒရစုပ်စြ်  

၁ ၂ ၁ - - ၉ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ - - ၉ 

 (ဃ) လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း 
  (၁) လမ်းလုပင်န်း 

စဉ် 

လမ်း  

ဒပါင်း 

(လမ်း) 

စုစုဒပါင်း 

လမ်း အရှည် 

(မုိင်) 

ြတ္တရာ လမ်းဒပါင်း 
ဒြျာြ်ခင်း 
လမ်းဒပါင်း 

ဒပမသား 
လမ်းဒပါင်း 

လမ်း မုိင် လမ်း မုိင် လမ်း မုိင် 

၁ ၂၁ ၂.၈ မုိင် ၆ ၁.၁ မုိင် ၁၅ ၁.၇ မုိင် - - 

မမို့ 

နယ်ချုပ် 
၂၁ ၂.၈ မုိင် ၆ ၁.၁ မုိင် ၁၅ ၁.၇ မုိင် - - 

  (၂) တံတားလုပ်ငန်း 

စဉ် 
တံတားဒပါင်း(စင်း) 

သံ ြွန်ြရစ် အုတ် သစ်သား ဒပါင်း 

၁ - ၁၁ - - ၁၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၁ - - ၁၁ 

  (၃) လမ်းတံတားသံုးစြြိ်ရိယာများ 

စဉ် 

လမ်းတံတားသံုးစြ်ြိရိယာများ 

လုပ်သား 
ဦးဒရ 

ဒပ
မထို

း  
   

စြ
 ်

ဒပ
မဒ

ြ
ာ် 

  

စြ
 ်

ဒပ
မက

ြ
ိတ်

  

စြ
 ်

ဒပ
မသ

ယ
် 

ယ
ာဉ

် 

၁ - ၁ ၁ - - 

မမို့နယ်ချုပ် - ၁ ၁ - - 

 



ပုနံှိပ်လုပင်န်းနှင့် မီေီယာလုပ်ငန်းများ 

၃၆။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စွေင်ေိိထသာ ပုနံိိပစ်ိုြ်နိင့် မီေီယာ လုပ်ငန်းများမိာ 
စဖြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်-  
 (ြ) ပုနံှိပ်လုပင်န်းနှင့် ဒတးသံသွင်း၊ ဗီေီယို 

စဉ ်

ပုံနှိပ်စြ ်

ြ
ွန်ပ

ျူတ
ာ 

မိတ
္တူ 

 ဒတ
းသံ

သွ
င်း

 

ဗီေ
ီယ

ို 

နိငု
်ငံပို

င် 

ပုဂ
္ဂလ

ိြ
ပိငု

် 

၁ - ၂ ၃ ၁၃ - ၂၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂ ၃ ၁၃ - ၂၂ 

 (ခ)  မီေီယာလုပ်ငန်းများ 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

သတင်းစာ 

အမည် 

တစ်လပြန့် 

ဒစာင်ဒရ 

ဂျာနယ် 

အမည် 

တစ်လပြန့် 

ဒစာင်ဒရ 

၁ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

ပပည်တင်ွးအသားတင်ထုတ်လုပမ်ှုနှင့်ဝနဒ်ဆာင်မှုတန်ြိုး 

၃၇။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ပပည်စွေင်းအသားစင်ထုစ်လုပ်မှုနင့်ိ ဝန်ထောင် 
မှု စန်ဖိုးြုိ ထအာြ်ပါအစိင်ုးထဖာ်ပပအပ်ပါသည်-   

 (ြျပ်သန်းထပါင်း) 

စဉ ် အဒကြာင်းအရာ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
မတ်လ 

(ခန့်မှန်း) 
အသားတင် 
ထုတလု်ပ်မှု 

တန်ြိးု 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ရညမ်ှန်းချြ် 

တန်ြိးု 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒဆာင်ရွြ်နုိင်မှု 
စြ်တင်ဘာလ(ခန့်မှန်း) 

တန်ြိးု 
 အဒြာင် 
အထည် 
ဒြာ်နုိင်မှု 

တိးု 
တြ်
မှု% 

၁ ထုစလု်ပ်မှုစန်ဖုိး ၇၃၄၈၄.၃ ၁၆၄၉၀၂.၅ ၈၂၄၅၁.၃ ၅၀ ၁၂.၂ 

၂ ဝန်ထောင်မှု ၃၈၀၀၈.၇ ၈၆၉၇၆.၈ ၄၃၆၈၈.၃ ၅၀.၂ ၁၄.၉ 

၃ ြုန်သွေယ်မှုစန်ဖိးု ၁၅၆၁၄.၄ ၃၄၇၁၆.၉ ၁၇၆၅၈.၅ ၅၀.၉ ၁၃.၁ 

၄ 
အသားစင်ထုစလု်ပ် 
မှုနိင့်ဝန်ထောင်မှုစန်ဖိုး 

၁၂၇၁၀၇.၄ ၂၈၆၅၉၆.၂ ၁၄၃၇၉၈.၁ ၅၀.၂ ၁၃.၁ 



တစ်ဦးချင်းဝင်ဒငွ 

၃၈။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ စစ်ဦးချင်းဝင်ထငွေြုိ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ထဖာ်ပပ 
အပ်ပါသည-် 

စဉ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

(ခန့်မှန်း) 

၁ ၁၉၇၂၄၂.၅ ၂၁၆၉၆၆.၈ ၁၀၈၁၁၁၅ 

အသြ်ဒမွးဝမး်ဒြျာင်းလုပ်ငန်းအလိုြ် အလုပ်လုပသူ်ဦးဒရ 

၃၉။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ အသြ်ထမွေးဝမ်းထြျာင်း လုပ်ငန်းအလိုြ် 
အလုပ် လုပ်ြုိင်သူဦးထေမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ ်

အ
စိုး

ရဝ
န်ထ

မ်း
 

ဝန
်ဒဆ

ာင်
မှု 

စိုြ်
ပျ

ိုးဒ
ရး

 

ဒမ
ွးပမ

ူဒ
ရး

 

အ
ဒရ

ာင
်း 

အ
၀ယ်

 

စြ
်မှုလ

ြ်
မှု 

ဒရ
လ

ုပ်င
န်း

 

ြ
ျပ

န်း
 

အ
 ပခ

ား
 

စုစု
ဒပ

ါင
်း 

၁ 

၂၆
၃၇

 

၁၇
၁၁

၉ 

၃၂
၀၆

၀ 

၄၂
၇၉

 

၈၁
၃၁

၆ 

၈၆
၀၀

 

- 

၂၅
၆၇

၉ 

၁၇
၁၁

၉ 

၁၈
၈၈

၀၉
 

မမို့နယ်ချုပ် 

၂၆
၃၇

 

၁၇
၁၁

၉ 

၃၂
၀၆

၀ 

၄၂
၇၉

 

၈၁
၃၁

၆ 

၈၆
၀၀

 

- 

၂၅
၆၇

၉ 

၁၇
၁၁

၉ 

၁၈
၈၈

၀၉
 

အလုပ်လုပနုိ်င်သူဦးဒရနှင့် အလုပ်လြ်မဲ့ဦးဒရ 

၄၀။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စွေင်ေိိထသာ အလုပ်လုပန်ိုင်သူ ဦးထေနိင့် အလုပ် 
လြမ်ဲန့ှုန်းြုိ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 

စဉ် 
အလုပ်လုပ်နိုင်သူ     

ဦးဒရ 
လုပ်ငန်းခွင်ရှ ိ

လုပ်သားဦးဒရ 
အလုပ်လြ်မဲ့ 

ဦးဒရ 

အလုပ် 
လြ်မဲ့ 

ရာခိုင်နှုန်း 

၁ ၁၉၄၅၆၇ ၁၈၈၈၀၉ ၅၇၅၈ ၂.၉၅ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၉၄၅၆၇ ၁၈၈၈၀၉ ၅၇၅၈ ၂.၉၅ 



အခန်း(၇) 
လူမှုဒရးဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျား 

ပညာဒရးြဏ္ဍ 

၄၁။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စွေင်ေိိထသာ လူမှုထေးေိုင်ော အချြ်အလြမ်ျားမိာ 
ထအာြ်ပါအစိင်ုး ထဖာ်ပပအပ်ပါသည ်-  

 (ြ) အဆင့်ပမင့်ပညာ  

စဉ် 
တြ္ကသုိလ်/ဒြာလိပ်/ 

သိပ္ပံဒြျာင်းအမည် 
တည်ဒနရာ 

အြျယ် 

အဝန်း(ဧြ) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦးဒရ 

ဒြျာင်း 

သား/သူ 

ဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 

ဒြျာင်းသား 

အချ ိုး 

၁ မန္တထလးနည်းပညာ စြ္ကသုိလ် ေိင်ထစာ်ြုန်း ၇၀၄.၇ ၁၈၈ ၂၀၇၈ ၁: ၁၁ 

၂ ြွေန်ပျူစာ စြ္ကသိုလ် ေဟထစ္တာ ၁၈၀.၀ ၆၃ ၅၈၇ ၁: ၉ 

၃ 
အမျ ိုးသားယဉ်ထြျးမှုနိင့် အနု 

ပညာစြ္ကသုိလ် 
အုန်းထချာ ၄၁.၃၅ ၁၁၈ ၂၉၃ 

၁: ၅ 

၄ 
ထေးဘြ်ေိုင်ော 

နည်းပညာစြ္ကသိုလ် 
မဲြင်းြုန်း ၁၇.၆၃ ၈၂ ၅၈၀ 

၁: ၇ 

၅ နည်းပညာ စြ္ကသုိလ် (မန္တထလး) ထအာင်ချမ်းသာ ၆၅.၃၇ ၂၁၄ ၃၅၁၆ 
၁: ၁၆ 

၆ သမဝါယမထြာလိပ် ေန်ြင်းထစာင်  ၂၁.၇၂ ၃၇ ၆၀၇ 
၁: ၁၆ 

၇ စုိြ်ပျ ိုးထေးသိပ္ပံ ေိင်ထစာ်ြုန်း ၁၁၂.၀၀ ၂၃ ၄၇၀ 
၁: ၂၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၇  ၇၂၅ ၈၁၃၁ ၁: ၁၁ 

 (ခ) အဒပခခံပညာ 

  (၁) အထြဒြျာင်းများ 

စဉ ်
ဒြျာင်း 
အမည် 

တည်ဒနရာ 
အြျယ် 
အဝန်း 
(ဧြ) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးဒရ 

ဒြျာင်းသား/ 
သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 
ဒြျာင်းသား 

အချ ိုး 

၁ အထြ ပုသိမ်ကြီး ၁၀.၀၈ ၇၉ ၂၅၉၉ ၁: ၃၂ 

၂ အထြ ထြျာြ်မီး ၁၀.၅၀ ၅၃ ၁၄၁၇ ၁: ၂၆ 

၃ အထြ အုန်းထချာ ၁၀.၀၃ ၁၀၄ ၃၈၅၁ ၁: ၃၇ 

၄ အထြ ေင်ေွာကြီး ၆.၂၁ ၄၃ ၁၃၅၄ ၁: ၃၁ 



၅ အထြ ြျဲွနဖား ၅.၀၂ ၃၄ ၁၂၀၀ ၁: ၃၅ 

၆ အထြ ပမြံသာ ၁.၅ ၂၉ ၁၀၈၇ ၁: ၃၇ 

မမို့နယ်ချုပ် ၆  ၃၄၂ ၁၁၅၀၈ ၁: ၃၃ 

(၂) အထြဒြျာင်းခွဲများ 

စဉ ်
ဒြျာင်း 
အမည် 

တည်ဒနရာ 
အြျယ် 
အဝန်း 
(ဧြ) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးဒရ 

ဒြျာင်းသား/ 
သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 
ဒြျာင်းသား 

အချ ိုး 

၁ အထြ(ခွေဲ) မင်းြန် ၉.၇၁ ၃၀ ၈၅၃ ၁: ၂၈ 

၂ အထြ(ခွေဲ) လြ်ထြာင်း ၀.၉၁ ၂၇ ၉၁၄ ၁: ၃၃ 

၃ အထြ(ခွေဲ) ေဟထစ္တာ ၁.၂၀ ၂၅ ၆၉၁ ၁: ၂၇ 

၄ အထြ(ခွေဲ) ထေကြည် ၀.၈၆ ၂၃ ၈၅၁ ၁: ၃၇ 

၅ အထြ(ခွေဲ) နန္ဒာထစာင် ၀.၈၃ ၂၁ ၆၅၆ ၁: ၃၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၅  ၁၂၆ ၃၉၆၅ ၁: ၃၁ 

(၃) အလြဒြျာင်းများ  

စဉ ်
ဒြျာင်း 
အမည် 

တည်ဒနရာ 
အြျယ် 
အဝန်း 
(ဧြ) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးဒရ 

ဒြျာင်းသား/ 
သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 
ဒြျာင်း

သား 
အချ ိုး 

၁ အလြ ထညာင်ပင်သာ ၃.၀၀ ၁၁ ၂၇၄ ၁ :၂၄ 

၂ အလြ ထံုးဘိ ု ၀.၉၇ ၃၂ ၁၁၆၈ ၁: ၃၆ 

၃ အလြ ထစာစွေင် ၀.၉၆ ၂၁ ၇၂၃ ၁: ၃၄ 

၄ အလြ ထအာင်ချမ်းသာ ၀.၉၉၆ ၂၁ ၇၄၀ ၁: ၃၅ 

၅ အလြ ပုသိမ်ထလး ၂.၀၀ ၁၃ ၆၄၄ ၁: ၄၉ 

၆ အလြ နန္ဒာထပမာြ် ၀.၈၁ ၁၂ ၃၇၂ ၁: ၃၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၆  ၁၁၀ ၃၉၂၁ ၁: ၃၅ 

 (၄) အလြဒြျာင်းခွဲများ  

စဉ ်
ဒြျာင်း 
အမည် 

တည်ဒနရာ 
အြျယ် 
အဝန်း 
(ဧြ) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးဒရ 

ဒြျာင်းသား/ 
သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 
ဒြျာင်း

သား 
အချ ိုး 



၁ အလြ(ခွေဲ) ခမေ-၁၁၉ ၁.၅၀ ၉ ၂၇၃ ၁: ၃၀ 

၂ အလြ(ခွေဲ) သမ္မေထစာ ၁.၃၈ ၁၃ ၃၂၂ ၁: ၂၄ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂  ၂၂ ၅၉၅ ၁: ၂၇ 

(၅) မူလတန်းလွန်ဒြျာင်းများ 

စဉ ် ြမို့နယ် 
ထြျာင်း 

အထေအစွေြ် 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးဒရ 

ဒြျာင်းသား/ 
သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 
ဒြျာင်းသား 

အချ ိုး 

မိစ ် 
ချြ် 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၁၉ ၁၉၇ ၈၂၅၄ ၁: ၁၉  

 

(၆) အမြဒြျာင်းများ 

စဉ ် မမို့နယ် 
ထြျာင်း 

အထေအစွေြ် 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးဒရ 

ဒြျာင်းသား/ 
သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 
ဒြျာင်းသား 

အချ ိုး 

မှတ ် 
ချြ် 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၇၃ ၄၂၆ ၈၂၅၄ ၁: ၂၇  

 

(ဂ) မူလတန်းကြိုဒြျာင်း 

စဉ ် ဒြျာင်းအမည် တည်ဒနရာ 
ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးဒရ 

ဒြျာင်းသား/ 
သူဦးဒရ 

ဆရာနှင့် 
ဒြျာင်းသား 

အချ ိုး 

၁ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

(ဃ) ဘုန်းဒတာ်ကြီးသင် ပညာဒရးဒြျာင်း 

စဉ ် ဒြျာင်းအမည် တည်ဒနရာ 
ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးဒရ 

ဒြျာင်းသား/သူ 
ဦးဒရ 

အချ ိုး 

၁ ြံထူးထအာင် ေန်ြင်းထစာင် ၇ ၁၀၄ ၁: ၁၅ 

၂ ယင်းစိြ်ုပင် ေင်ေွာကြီး ၅ ၁၀၉ ၁: ၂၂ 

၃ မဂေလာသိမ် ေင်ေွာကြီး ၄ ၂၁  ၁:၁၈ 

၄ ထီးထစာ်မိးု(ထလသာ) အင်ြျယ် ၇ ၆၁ ၁:၀၉ 

၅ ြံကြီးြုန်း ြံကြီးြုန်း ၅၀ ၁၈၅၈ ၁ :၃၇ 

၆ အုန်းထချာ အုန်းထချာ ၃၉ ၄၈၂ ၁ :၁၂ 



စဉ ် ဒြျာင်းအမည် တည်ဒနရာ 
ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦးဒရ 

ဒြျာင်းသား/သူ 
ဦးဒရ 

အချ ိုး 

၇ ဝင်းခခံ ဝင်းခခံ ၉ ၁၃၆ ၁: ၁၅ 

၈ ထေွှေဘံုသာ (၁) ေိင်ထစာ်ြုန်း ၂၃ ၇၃၈ ၁: ၃၂ 

၉ သာသနာ့ထအာင်ထပမ ေန်ြင်းထစာင် ၈ ၁၇၈ ၁: ၂၂ 

၁၀ ပမေစနာမာန်ထအာင် ေဟထစ္တာ ၁၄ ၁၅၇ ၁: ၁၁ 

၁၁ ြံစထီစာေ ထေွှေစာေံ ၅ ၄၃ ၁: ၀၉ 

၁၂ ထေွှေစာေံေွာဦး ထေွှေစာေံ ၁၅ ၁၉၆ ၁: ၁၃ 

၁၃ ြန်လည် သမ္မေထစာ ၇ ၁၅၀ ၁: ၂၁ 

၁၄ ထအးပမသာယာ နန်းဦးလွေင် ၁၇ ၅၁၅ ၁: ၃၀ 

၁၅ ထြျာင်းမကြီး အင်ြျယ် ၁၃ ၁၈၆ ၁: ၁၄ 

၁၆ ထြျာြ်စြ်ထြွေ့ ကြာနီြန် ၁၈ ၁၅၇ ၁: ၀၉ 

၁၇ စိမ့်စမ်းေည် နိမ်းကြဲ ၉ ၆၂ ၁: ၀၇ 

၁၈ ရှုခင်းသာ နိမ်းကြဲ ၈ ၁၃၇ ၁: ၁၇ 

၁၉ သစ္စထဝေဂူ ထေကြည် ၃၃ ၇၂၃ ၁: ၂၂ 

၂၀ မဂေလာထစာေ ထပမာြ်/ေိည် ၁၀ ၂၀၅ ၁: ၂၁ 

၂၁ စံစုိင်းေိည် ထစာင်/ေိည ် ၁၈ ၅၃၂ ၁: ၃၀ 

၂၂ ထအာင်ြမ္ဘာ သမ္မေထစာ ၉ ၂၁၁ ၁: ၂၃ 

၂၃ မစုိးေိမ် ထေထွေြ် ၃၀ ၅၂၁ ၁: ၁၇ 

၂၄ ထေွှေဘံုသာ(၂) ေိင်ထစာ်ြုန်း ၆ ၈၉ ၁: ၁၅ 

၂၅ ဘုိင်ပင်ဂူ မင်းြန် ၄ ၂၅ ၁: ၀၆ 

၂၆ ဗုေ္ဓောယာ ထေထွေြ် ၁၅ ၁၈၁ ၁: ၁၂ 

၂၇ သာသနာ့ေံသီ ထေကြည် ၁၀ ၆၃ ၁: ၀၆ 

၂၈ ထဗာဓိငါးထထာင် ေင်ပွေစ်ကြီး ၃ ၃၆ ၁: ၁၂ 

၂၉ ဘန့်ထမွှး ဘန့်ထမွှး ၃ ၂၄ ၁: ၀၈ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၃၉၉ ၇၉၀၀ ၁: ၁၉ 

  

(င) ဒြျာင်းဒနအရွယ်ြဒလးများ ဒြျာင်းအပ်နှံမှု 

စဉ ်
(၅)နှစ်ပပည့်ြဒလး  ဒြျာင်းအပ်နှမံှု  ဒြျာင်း 

အပ်နှမံှု  
(%) ြျား မ ဒပါင်း ြျား မ  ဒပါင်း 

၁ ၁၈၁၀ ၁၅၆၀ ၃၃၇၀ ၁၃၅၇ ၁၂၃၀ ၂၅၈၇ ၁၁၉ % 

ဒပါင်း ၁၈၁၀ ၁၅၆၀ ၃၃၇၀ ၁၃၅၇ ၁၂၃၀ ၂၅၈၇ ၁၁၉ % 

 



 (စ) တြ္ကသုိလ်ဝင်တန်း ဒအာင်ပမင်မှု 

စဉ ်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနစ်ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စာ
ရင်

း

ရှိ 

ဒပ
ြဆို

 

ဒအ
ာင်

 

ပမ
င် 

 

%
 

စာ
ရင်

း

ရှိ 

ဒပ
ြဆို

 

ဒအ
ာင်

 

ပမ
င် 

  

%
 

၁ ၁၈၁၆ ၁၆၈၀ ၄၉၉ ၂၉.၇၀ ၂၁၀၄ ၁၉၉၉ ၆၆၈ ၃၃.၄၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၈၁၆ ၁၆၈၀ ၄၉၉ ၂၉.၇၀ ၂၁၀၄ ၁၉၉၉ ၆၆၈ ၃၃.၄၂ 

 (ေ) စာတတ်ဒပမာြ်မှုရာခိုင်နှုန်း  

စဉ် 
မမို့နယ် 

လူဦးဒရ 

(၁၅)နှစ်အထြ် 

လူဦးဒရ 

စာတတ် 

ဒပမာြ်ဦးဒရ 

စာတတ်   

ဒပမာြ်မှုနှုန်း 

၁ ၂၄၁၅၄၀ ၂၀၅၇၃၉ ၁၉၈၀၁၈ ၉၆.၂၄% 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၄၁၅၄၀ ၂၀၅၇၃၉ ၁၉၈၀၁၈ ၉၆.၂၄% 

  

(ဇ) သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှု၊  အဒထာြ်အြူပပု စာသင်ခန်းများ 
ြွင့်လှစ်နိုင်မှု အဒပခအဒန 

  (၁) အထြ ဒြျာင်းများ 

စဉ် 

အထြ်တန်းဒြျာင်း 

စာ
ရင

်းရ
ှ ိ

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

ဒပ
ါင်

း 

၁ ၃ ၁ ၂ - - ၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃ ၁ ၂ - - ၃ 

 

 



(၂)  အလြ ဒြျာင်းများ 

စဉ် 

အလယ်တန်းဒြျာင်း 

စာ
ရင

်းရ
ှ ိ

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီး
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီး
 

ဒပ
ါင်

း 

၁ ၉ - ၅ ၄ - ၉ 

မမို့နယ်ချုပ် ၉ - ၅ ၄ - ၉ 

(၃)  အမြ ဒြျာင်းများ 

စဉ် 

မူလတန်းဒြျာင်း 

စာ
ရင်

းရ
ှိ 

M
ed

ia
တ

ပ်မ
ပီး

 

3P
LT

တ
ပ်မ

ပီး
 

2P
LT

တ
ပ်မ

ပီး
 

1P
LT

တ
ပ်မ

ပီး
 

ဒပ
ါင်

း 

၁ ၉၉ - ၅ ၂၁ ၇၃ ၉၉ 

မမို့နယ်ချုပ် ၉၉ - ၅ ၂၁ ၇၃ ၉၉ 

 (စျ) စာကြည့်တိြ်ုများ ြွင့်လှစ်နိုင်မှု 

စဉ ် မမို့နယ် 
အုပ်ချုပ် 

ဒရး 
ပညာဒရး 

ပပန်/ 
ဆြ ်

ဘုန်ကြီး  
ဒြျာင်း 

အပခား ဒပါင်း 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၁ - ၁ - ၁၃၈ ၁၄၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ - ၁ - ၁၃၈ ၁၄၀ 

ြျန်းမာဒရးြဏ္ဍ 

၄၂။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ြျန်းမာထေးြဏ္ဍေိုင်ော အချြ်အလြ ်
များမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) ဒဆးရုံများ 

စဉ ် ဒဆးရံုအမည် တည်ဒနရာ 
အစုိးရ/ 
ပုဂ္ဂလိြ 

ြုတင် 
အဒရ 

အတြ်ွ 

၁ ပုသိမ်ကြီးြမို့နယ်ထေးရုံ ြမို့မေပ်ြွေြ် အစုိးေ ၂၅ 



စဉ ် ဒဆးရံုအမည် တည်ဒနရာ 
အစုိးရ/ 
ပုဂ္ဂလိြ 

ြုတင် 
အဒရ 

အတြ်ွ 

၂ ထြျာြ်မီးစိြ်ုနယ်ထေးရုံ ထြျာြ်မီးထြျးေွာ အစုိးေ ၁၆ 

၃ စြ္ကသုိလ်ထေးရုံ(နည်းပညာ) ေိင်ထစာ်ြုန်းထြျးေွာ အစုိးေ ၁၆ 

၄ စြ္ကသုိလ်ထေးရုံ(ြွေန်ပျူစာ) ေဟထစ္တာထြျးေွာ အစုိးေ ၁၆ 

၅ 
အေုစထ်ေးရုံ  
(အထြ်ပမန်မာပပည)် 

မဲြင်းြုန်းထြျးေွာ အစုိးေ ၂၀၀ 

၆ 
ဦးလိထွေန်း 
ြင်ောထဖာင်ထေးေိင်း 

မဲြင်းြုန်းထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ ၅၀ 

၇ ြငိမ်းချမ်းအထူးြုထေးရုံ ထြျာြ်မီးထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ ၁၆ 

၈ အုန်းထချာမျြ်စိထေးရုံ အုန်းထချာထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ ၁၀၀ 

ြမို့နယ်ချုပ်  ၈ ၄၃၉ 

 (ခ) ဒဆးဒပးခန်းများ 

စဉ ်
ဒဆးဒပးခန်း  

အမည် 
 

တည်ဒနရာ 
အစုိးရ/    
ပုဂ္ဂလိြ 

ြုသသည့် ဒရာဂါ 
အမျ ိုးအစား 

၁ နစ်သစ်ပင် ြျြီုန်းထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂ သစ္စာ အုန်းထချာအမိစ်(၃) ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၃ ဇီဝိစေါန ေန်ြင်ထစာင်ထပခ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၄ ထေွှေထကြးစည် ေန်ြင်းထစာင်ထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၅ ဉာဏ်လင်းထွေန်း အုန်းထချာအမိစ်(၅) ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၆ သုခသိန်း ထအာင်မဂေလာ(၁) ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၇ ဝင်းသီဟစိုး ေင်ေွာကြီးထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၈ ထဇာ်မင်းထြ် အုန်းထချာအမိစ်(၄) ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၉ မျ ိုးသီဟ ကြာနီြန်ထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၁၀ ဟိန်းသန့် ေန်ြင်းထစာင်ထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၁၁ ပမစ်ထစစနာမွေန် နန်းဦးလွေင်ထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၁၂ ခင်ြငိမ်းချမ်း မန်ြျည်းပင်ထစာြ် ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၁၃ သြ်ထအာင် ထအာင်ချမ်းသာထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၁၄ ြံထြာ်ပဖူ ေန်ြင်းထအာင်ေပ် ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၁၅ ချယ်ေီ အုန်းထချာအမိစ်(၅) ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၁၆ လိစန္ဒာစင် သိေိေစနာေပ်ြွေြ် ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၁၇ ထမာင်ထမာင်ထဌး ြမို့မေပ်ြွေြ် ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 



စဉ ်
ဒဆးဒပးခန်း  

အမည် 
 

တည်ဒနရာ 
အစုိးရ/    
ပုဂ္ဂလိြ 

ြုသသည့် ဒရာဂါ 
အမျ ိုးအစား 

၁၈ သုခထဝယံ သုခမဂေလာ(၂) ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၁၉ မာဃ ထအာင်မလော(၁) ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၀ ခင်ထငွေဦး ေန်ြင်းသာယာေပ် ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၁ စိုးဦး ထအာင်ချမ်းသာထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၂ ပမင့် ထုံးဘုိထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၃ ဉာဏ်လင်း ထေွှေစာေံထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၄ ထနထအးချမ်း ထအာင်ချမ်းသာထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၅ ထမာင်ထမာင်သူ အုန်းထချာထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၆ ထမာင်ထမာင်မင်း အုန်းထချာထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၇ ြငိမ်းချမ်း ထြျာြ်မီးထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၈ ြဖိုးဇာပခည် ထအာင်မဂေလာ(၁)ေပ် ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၂၉ စိန် ထုံးဘုိထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၃၀ နန်းပမသဂီိ ထေထွေြထ်ြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၃၁ လင်းထောင်ပခည် ြျြီုန်း ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၃၂ ထအာင်ထြျာ်ေန်း ြမို့မေပ်ြွေြ် ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၃၃ ပပည့်ြဖိုးထအာင် အုန်းထချာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၃၄ ထဇာ်မင်းထွေန်း ေန်ြင်းသာယာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

၃၅ သီေိအာယု ထေကြည်ထြျးေွာ ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

ြမို့ 
နယ် 
ချုပ် 

၃၅ 
 

ပုဂ္ဂလိြ အထထွေထထွေထောဂါ 

 (ဂ) ဒြျးလြြ်ျန်းမာဒရးဌာန/ဌာနခွဲ 

စဉ ် ဒြျးလြ်ြျန်းမာဒရး ဌာနအမည် တည်ဒနရာ 

၁ ေဟထစ္တာ ေဟထစ္တာ 

၂ ေင်ေွာကြီး ေင်ေွာကြီး 

၃ သေြ်စပင် သေြ်စပင် 

၄ မင်းြန် မင်းြန် 

၅ ထြျာြ်မီး ထြျာြ်မီး 

 ထြျးလြ်ြျန်းမာထေးဌာနခွေဲအမည်  

၁ ရုံးပင် ရုံးပင် 

၂ ထြာင်းမွေန် ထြာင်းမွေန် 

၃ ပမြံသာ ပမြံသာ 



စဉ ် ဒြျးလြ်ြျန်းမာဒရး ဌာနအမည် တည်ဒနရာ 

၄ ပုသိမ်ထလး ပုသိမ်ထလး 

၅ ကြာနီြန် ကြာနီြန် 

၆ ေန်ြင်းထစာင် ေန်ြင်းထစာင် 

၇ နွေယ်နီ နွေယ်နီ 

၈ နန်းဦးလွေင် နန်းဦးလွေင် 

၉ မဲြင်းြုန်း မဲြင်းြုန်း 

၁၀ သံဘိုြျွန်း သံဘိုြျွန်း 

၁၁ ထအာင်ချမ်းသာ ထအာင်ချမ်းသာ 

၁၂ ထပါြြ်မိုင် ထပါြြ်မိုင် 

၁၃ ထညာင်ပင်သာ ထညာင်ပင်သာ 

၁၄ ဝင်းခခံ ဝင်းခခံ 

၁၅ နိမ်းကြဲ နိမ်းကြဲ 

၁၆ အင်ြျယ် အင်ြျယ် 

၁၇ ေင်ပွေစ်ကြီး ေင်ပွေစ်ကြီး 

၁၈ ထေကြည် ထေကြည် 

၁၉ အုန်းထချာ အုန်းထချာ 

၂၀ ထုံးဘုိ ထုံးဘုိ 

၂၁ ထေွှေစာေံ ထေွှေစာေံ 

၂၂ ြျဲွနဖား ြျဲွနဖား 

၂၃ စံစုိင်းေိည် စံစုိင်းေိည် 

၂၄ ထေထလာင် ထေထလာင် 

၂၅ ဘန့်ြွေ ဲ ဘန့်ြွေ ဲ

 (ဃ) ြျန်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာြ်မှု 

စဉ် မမို့နယ် လူဦးဒရ 

ဆရာဝန်မှ   

ြျန်းမာဒရး 
ဒစာင့်ဒရှာြ်မှုနှုန်း 

သူနာပပုမှ 

ြျန်းမာဒရး 
ဒစာင့်ဒရာြ်မှုနှုန်း 

လြ်ဒထာြ်  

ြျန်းမာဒရးမှူးမှ 

ြျန်းမာဒရး 

ဒစာင့်ဒရှာြ်မှုနှုန်း 

ဆရာ 

၀န် 
ဦးဒရ 

ဆရာ၀န် 

နှင့်  

လူဦးဒရ 

အချ ိုး 

သူနာ 

ပပု 
ဦးဒရ 

သူနာပပု 

နှင့် 

 လူဦးဒရ 

အချ ိုး 

လ/ထ  

ြျန်းမာ 

ဒရးမှူး 

 ဦးဒရ 

လ/ထ  

ြျန်းမာဒရး 

မှူးနှင့် 
 လူဦးဒရ 

အချ ိုး 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၂၄၁၅၄၀ ၁၉ ၁:၁၂၇၉၈ ၃၃ ၁:၇၃၁၇ ၈ ၁:၃၀၁၈၃ 

စုစုဒပါင်း ၂၄၁၅၄၀ ၁၉ ၁:၁၂၇၉၈ ၃၃ ၁:၇၃၁၇ ၈ ၁:၃၀၁၈၃ 



 (င) ဒေသတွင်း အများဆုံးပြစ်တတ်ဒသာ ဒရာဂါများ 

စဉ ်

ဒရာဂါအမျ ိုးအစား 

ငှြ်ြျား ဝမ်းဒလျှာ တီဘီ ဝမ်းြုိြ် အသည်းဒရာင် 

ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ 

၁ ၁၄ - ၁၈၇၅ - ၃၁၄ ၂၀ ၆၄၂ - ၃ - 

မမို့နယ် 
ချုပ် ၁၄ - ၁၈၇၅ - ၃၁၄ ၂၀ ၆၄၂ - ၃ - 

  

(စ) HIV/AIDS -ဒရာဂါ ပြစ်ပွား/ ဒသဆုံးဦးဒရ 

စဉ ်
၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

 ၂၀၁၈ခုနစှ် ဒအာြ်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ 
ခုနှစ် စြ်တင်ဘာလထိ  

ပြစ် ဒသ ပြစ် ဒသ 

၁ ၇ ၂ ၉ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၇ ၂ ၉ - 

 (ေ) ြျန်းမာဒရးဆိုင်ရာ အညွှန်းြိန်းများ 

စဉ ်
မမို့နယ်/ 

မမို့ 
မိခင် 
ဦးဒရ 

 ြဒလး 
ဦးဒရ 

လူ(၁၀၀၀)လျှင် 

ဒမွ
းန

ှုန်း
 

 မိခ
င်ဒ

သ
 

နှုန
်း 

ဒမွ
းြ

င်း
စ 

ြ
ဒလ

း 

ဒသ
နှုန

်း 

ြို
ယ်

ဝန
် 

ပျ
ြ်

နှုန
်း 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၅၈၀၈ ၅၇၄၉ ၂၁ ၀.၃၉ ၆.၂၈ ၁၁.၅ 

မမို့နယ်ချုပ် ၅၈၀၈ ၅၇၄၉ ၂၁ ၀.၃၉ ၆.၂၈ ၁၁.၅ 

လူမှုဒရးအသင်းအြွဲ့ များ 

၄၃။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်ေိိ လူမှုထေးအသင်းအဖွေဲ့ များေိုင်ော အချြ်အလြ ်
များမိာ စဖြ်ပါအစိုင်း ပဖစ်ပါသည်- 



(ြ) INGO  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(ခ) NGO အြွဲ့ များ (ဦးဒရ) 

စဉ ် မမို့နယ် 
အမျ ိုးသမီး 

ဒရးရာ 
မိခင်/ြဒလး 

အသင်း 
စစ်မှုထမ်း 
ဒဟာင်း 

ကြြ်ဒပခနီ 
အရန် 

မီးသတ် 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၄၄၃၅၀ ၄၈၃၁၇ ၃၅၄၃ ၉၁၂ ၆၁၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၄၃၅၀ ၄၈၃၁၇ ၃၅၄၃ ၉၁၂ ၆၁၁ 

 (ဂ) အသင်းအြွဲ့ များ 

စဉ ် အသင်းအြဲွ့အမည ်
ရုံး/ရုံးခဲွ  

တည်ဒနရာ 
မှတပံု်တင် 

အမှတ် 

ဒဆာင်ရွြ်   
သည့်လုပ် 

ငန်း 

၁ 
ထမစ္တာထစစနာေိင်များနာထေး 
ြူညီမှုအသင်း 

ထေထွေြ် ၁၉၆၂ 
လူမှုထေးလု
ပ်ငန်းများ 

၂ 
ထစစနာမွေန်လမူှုြူညီထေး 
အသင်း 

အုန်းထချာ 
အမိစ်(၃) 

၂၂၇၉ ။ 

၃ 
ေန်ြင်းအဖွေဲ့လူမှုြူညီထေး 
အသင်း 

ြမို့မ 
ေပ်ြွေြ် 

၂/မန္တထလး/ 
၀၂၄ 

။ 

၄ 
ထဘာဇနေါစာလူမှုြူညီထေး 
အသင်း 

ေန်ြင်း 
ထစာင် 

၁/ ပပညစ်ွေင်း 
/၀၂၁၇ 

။ 

၅ 
အာယုပါလြပေဟိစ 
လူမှုထေးအသင်း 

ထအာင်သေိ္ဓ ိ
ေပ ်

၂/မန္တထလး/ 
၀၀၅၁ 

။ 

၆ 
မွေန်ပမစ်စိစ်ထားပေဟိစ လူမှု 
ြူညီထေးအသင်း 

ထေကြည် 
၁/ ပပညစ်ွေင်း/ 

၀၃၇၂ 
။ 

၇ 
ဂိလာနယာနေဟန်း၊သာမထဏ၊ 
သီလေိင်ြျန်းမာထေး သီးသန့် 

ေန်ြင်း 
ထစာင် 

၂/မန္တထလး/ ၀၀၃၈ 
လူမှုထေး 

လုပ်ငန်းများ 

စဉ် 
INGO  
အမည် 

ရုံး/ရုံးခဲွ တည်ဒနရာ ဒဆာင်ရွြ်သည့်လုပ်ငန်း 

၁ 
World  

Version 
မဟာထအာင်ထပမြမို့နယ် 

၈၀-၄၁လမ်း 
ြထလးသူငယ်ထစာင့်ထေိာြ် 

ထေးနိင့်ဖွေံ့ြဖိုးထေးေုိင်ော လုပ်ငန်း 

၂ 
World  

Version 
နန်းဦးလွေင်ထြျးေွာ 

အထသးစားထငွေထေး 
ထကြးထေးလုပ်ငန်း 

၃ 
Care  

Myanmar 
ထအာင်ထပမသာစံြမို့နယ် 

ထေါနဘွေားေပ်ြွေြ် 

အမျ ိုးသမီးများအစွေြ်လံုခခုံ 
စိစ်ချေထသာ အလုပ်အြုိင် 

အခွေင့်အလမ်းများ ေေိိထေး စီမံချြ် 

၄ ပြ်ပမန်မာ နန်းဦးလွေင်ထြျးေွာ 
အမျ ိုးသမီးများစီးပွေား စွေမ်းအား ပမှင့် 
စီမံြိန်း လုပ်ငန်း 

မမို့နယ်ချုပ် ၄ - - 



စဉ ် အသင်းအြဲွ့အမည ်
ရုံး/ရုံးခဲွ  

တည်ဒနရာ 
မှတပံု်တင် 

အမှတ် 

ဒဆာင်ရွြ်   
သည့်လုပ် 

ငန်း 

ထစာင့်ထေိာြ်ထေးကြို/ ပိုယ့ာဉ် 
အသင်း 

၈ နာသံုးနာလူမှုြူညီထေးအသင်း ေင်ေွာကြီး ၂/မန္တထလး/ ၀၀၄၅ ။ 

၉ 
မွေန်ပမစ်ထသာ နိလုးံသား ပေဟိ 
စ လူမှုြူညီထေး အသင်း 

ထစာင်ငူစု 
၁/ပပညစ်ွေင်း/ 

၀၄၄၇ 
။ 

၁၀ 
လူငယ့်အားမာန် လူမှုြူညီထေး 
အသင်း 

လိမ်ပင် 
၂/မန္တထလး/ 

၀၀၆၇ 
။ 

၁၁ 
ထေွှေထကြးစည်လူမှုြူညီထေး 
အသင်း 

ေန်ြင်း 
ထစာင်ထပခ 

၁/ပပညစ်ွေင်း/ 
၀၄၄၈ 

။ 

၁၂ 
ထမစ္တာေင်ခွေင် (SHG) ြုိယ်ထူ 
ြုိယ်ထအသင်း 

စည်သာယာ 
၅/မန္တထလး/ 
၀၁၃/၂၀၁၇ 

။ 

၁၃ 
ဘဝစစ်သြ်စာ ြျွမ်းြျင် 
မှု အထပခခံ/ သြ်ေွယ်ေင့်စူ 
ပညာထပးလုပ်ငန်း (LSBPE) 

ပမေစနာ  
ေပ်ြွေြ် 

၂/မန္တထလး/ 
၀၀၇၈ 

။ 

၁၄ 
အထေိ့ေိမ်းရိုးမ ေွေမ်းေန်စိမ်းနိင့် 
ထေအလိူ ထစာ်အသင်း 

ထေထွေြ် 
၅/မန္တထလး/ ၀၂၀/ 

၂၀၁၈ 
။ 

၁၅ 
လမ်းပပကြယ်လူမှုြူညီမှု 
အသင်း 

ေွာေိည် 
၆/ ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၀၁ 
။ 

၁၆ 
စည်သာယာလူမှုြူညီမှု 
အသင်း 

စည်သာယာ 
၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၀၂ 
။ 

၁၇ 
ေစနာသိဂီလူမှုြူညီထေး 
အသင်း 

ထေဝန်း 
၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၀၃ 
။ 

၁၈ 
ြရုဏာေိင်လူမှုြူညီထေး 
အသင်း 

ြံကြီး 
၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၀၄ 
။ 

၁၉ ေွာသစ်လူမှုြူညီထေး အသင်း 
ေွာသစ် 
ြထလး 

၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 
၀၀၅ 

။ 

၂၀ 
သီစလြာေီလူမှုြူညီထေး 
အသင်း 

ထေထလာင် 
၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၀၆ 
။ 

၂၁ 
ြငိမ်းချမ်းထစာ်ဝင်လူမှုြူညီထေး 
အသင်း 

ြငိမ်းချမ်း 
သာစံ 

၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 
၀၀၇ 

။ 

၂၂ နွေယ်နီလူမှုြူညီထေးအသင်း နွေယ်နီ 
၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၀၈ 
။ 

၂၃ စဲြုန်းလူမှုြူညီထေး အသင်း စဲြုန်း 
၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၀၉ 
။ 

၂၄ 
ြျန်းမာသုခလူမှုြူညီထေး 
အသင်း 

ကြာနီြန် 
၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၁၀ 
လူမှုထေး 

လုပ်ငန်းများ 

၂၅ 
အြငိမ်းစားဝန်ထမ်းများလူမှု 
ြူညီထေးအသင်း 

ေန်ြင်း 
သာယာ 

၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 
၀၁၁ 

။ 



စဉ ် အသင်းအြဲွ့အမည ်
ရုံး/ရုံးခဲွ  

တည်ဒနရာ 
မှတပံု်တင် 

အမှတ် 

ဒဆာင်ရွြ်   
သည့်လုပ် 

ငန်း 

၂၆ 
အာထောဂျလူံမှုြူညီထေး 
အသင်း 

မိုင်ြုန်း 
၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၁၂ 
။ 

၂၇ နိဗ္ဗာန်ဝ လူမှုြူညီထေးအသင်း ေညထ်စာ် 
၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၁၃ 
။ 

၂၈ 
ထေါင်းမင်းပေဟိစလူမှုြူညီ 
ထေး အသင်း 

ထအာင်မဂေ 
လာ (၁)ေပ ်

၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 
၀၁၄ 

။ 

၂၉ 
သာသနာ့ပါလြဘံုေွေမ်း 
ထလာင်းအသင်း 

ေန်ြင်း 
သာယာေပ ်

၆ /ပုသိမ်ကြီး/ 
၀၁၅ 

။ 

၃၀ 
ထအးချမ်းသာပေဟိစလူမှုြူ
ညီ ထေးအသင်း 

ကြံခင်း 
၆/ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၁၆ 
။ 

၃၁ 
သထပပပေဟိစ  လူမှုြူညီ ထေး 
အသင်း 

ထအာင်သ 
ထပပ 

၆/ပုသိမ်ကြီး/ 
၀၁၇ 

။ 

၃၂ 
ထမစ္တာပါေမီ ြျန်းမာထေး နိင့် 
သဘာဝထဘးြူညီ ထေး 
အသင်း 

ပုဏ္ဍားြုန်း 
၆/ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၁၈ 

သဘာဝ 
ထဘးလုပ် 
ငန်းများ 

၃၃ 
စိမ်းလ့ဲြန်သာ လူမှုြူညီ ထေး 
အသင်း 

ြံသာ 
၆/ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၁၉ 
လူမှုထေး 

လုပ်ငန်းများ 

၃၄ ေုြ္ခြငိမ်းောထအးမစ္တာ မဲြင်းြုန်း 
၆/ပုသိမ်ကြီး/ 

၀၂၀ 

နာထေး 
ြူညီမှု 

လုပ်ငန်းများ 

အားြစားနှင့် ဒြျာ်ဒပြဒရးလုပ်ငန်းများ 
၄၄။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်ေိိ အားြစားနိင့် ထဖျာ်ထပဖထေးလုပ်ငန်းများ ေိုင်ော 
အချြ် အလြမ်ျားမိာ ထအာြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

စဉ ် မမို့နယ် 

အားြစားြွင်း ဒြျာ်ဒပြဒရး 

ထဘ
ာလ

ုံး 

ထဘ
ာ်လ

ီ 

ထဘ
ာ 

ဘ
စ်

စ 

ြ
ြ်

 

စ
င်း

နစ်
 

ထဂ
ါြ

် 

အ
ပခ

ား
 

ရုပ
်ေိင

်ရုံ 

ပန
်းခခံ

 

အ
ပခ

ား
 

၁ ပုသမိ်ကြီး ၁ - - - ၂ - - ၁ ၁ 

မမို့ နယ်ချုပ် ၁ - - - ၂ - - ၁ ၁ 

     



အခန်း(၈) 
ဘာသာဒရးဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျား 

ဗုေ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အဒဆာြ်အဦများနှင့် သာသနာဝင်ပဂု္ဂိုလ်များ 

၄၅။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်ေိိ ဗုေ္ဓဘာသာေိုင်ော အထောြ်အဦများနိင့် 
သာသနာဝင် ပုဂ္ဂို လ်များေိုင်ော အချြ်အလြမ်ျားအား ထအာြ်ပါအစိင်ုး 
ထဖာ်ပပအပ်ပါသည်- 
 (ြ) သာသနိြအဒဆာြ်အဦများ 

စဉ ် မမို့နယ် ဘုရား ဒစတီ ပုထုိး ဘုန်းကြီးဒြျာင်း သီလရှင်ဒြျာင်း ဓမ္မာရုံ 

၁ ပုသိမ်ကြီး ၈၅၃ ၃၆၀ - ၃၉၂ ၄၁ ၈၁ 

မမို့နယ်ချုပ ် ၈၅၃ ၃၆၀ - ၃၉၂ ၄၁ ၈၁ 

 (ခ) ရဟန်းသံဃာနှင့်သီလရှင်များ  

စဉ် မမို့နယ် ရဟန်း သာမဒဏ သီလရှင် 

၁ ပုသမိ်ကြီး ၂၄၉၉ ၂၅၆၁ ၆၈၆ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၄၉၉ ၂၅၆၁ ၆၈၆ 

 (ဂ) ထငရှ်ားသည့်ဘုရား၊ ဒစတီနှင့်ပုထိုးများ 

စဉ် မမို့နယ် ဘုရား၊ ဒစတီ၊ ပုထိုးအမည် တည်ဒနရာ 

၁ ပုသမိ်ကြီး ပမဒြျာြ်ဒစတီဒတာ် ရန်ြင်းဒတာင်ဒြျးရွာ 

၂ ။ ဒရွှေစာရံဘရုား ဒရွှေစာရံဒြျးရွာ 

၃ ။ ဆန်(၂)ဆန်ဘုရား ဒရကြည်ဒြျးရွာ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃  

 (ဃ) ထငရှ်ားသည့်ဘုန်းဒတာ်ကြီးဒြျာင်းများ 

စဉ် မမို့နယ် ဘုန်းကြီးဒြျာင်းအမည် ဆရာဒတာ်ဘွဲ့အမည် တည်ဒနရာ 

၁ ပုသိမ်ကြီး ဥယျာဉစ်ာသင်စုိြ် ဦးဇဋိလ ေန်ြင်းထစာင် 

မမို့နယ်ချုပ် ၁   

 



အပခားဘာသာဒရးအဒဆာြ်အဦများ 

၄၆။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်ေိိ အပခားဘာသာထေး အထောြ်အဦများနိင့် ေိုင် 
ထသာ အချြ်အလြမ်ျားအား ထအာြ်ပါအစိင်ုးထဖာ်ပပအပ်ပါသည ်-  

စဉ ် မမို့နယ် 
ခရစ်ယာန် အစ္စလာမ် 

ဟိန္နူ  
ဘုရားဒြျာင်း 

တရုတ် 
ဘုရားဒြျာင်း 

မမို့ 
ဒြျး 
လြ ်

မမို့ 
ဒြျး 
လြ ်

မမို့ 
ဒြျး 
လြ ်

မမို့ 
ဒြျး 
လြ် 

၁ ပုသိမ်ကြီး - - - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ ် - - - - - - - - 

သမိင်ုး၀င်ထင်ရှားဒသာ အဒဆာြ်အဦနှင့် ဒနရာများ 

၄၇။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၌ သမိင်ုး၀င်ထင်ေိားထသာ အထောြ်အဦနိင့် 
ထနောများမိာ  ထအာြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 

စဉ ် မမို့နယ် သမိုင်းဝင်အဒဆာြ်အဦ တည်ဒနရာ 
ယဉ်ဒြျးမှု 
ဇုန်အမည် 

တည် 
ဒနရာ 

၁ ပုသိမ်ကြီး ေန်ြင်းထစာင်ထစာ် ေန်ြင်းထစာင် - - 

၂ ။ ပမထြျာြ်ထစစီထစာ် ေန်ြင်းထစာင် - - 

၃ ။ ထေွှေစာေံဘုေား ထေွှေစာေံထြျးေွာ - - 

၄ ။ ေန်(၂)ေန်ဘုေား ထေကြည်ထြျးေွာ - - 

၅ ။ သခင်မထစာင်ထစာ် အင်ြျယ်ထြျးေွာ - - 

၆ ။ အိမ်ထေိ့မင်းထန်းထစာ အင်ြျယ်ထြျးေွာ - - 

မမို့နယ်ချုပ ် ၆ - - - 

အခန်း(၉) 

ဒေသြွံ့မြိုးဒရးဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျား 

ဒေသြွံ့မြိုးဒရးလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွြ်နိုင်မှုအဒပခအဒန 

၄၈။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ထေသဖွေံ့ ြဖိုးထေးလုပ်ငန်းများ ထောင်ေွြန်ိုင်မှု 
အထပခအထနမာိ စဖြ်ပါအစိင်ုးပဖစ်ပါသည်- 



 (ြ) ဒြျးလြ်လမ်းြွံ့ မြိုးဒရးဦးစီးဌာနနှင့် ဒြျးလြ်ဒေသြွံ့ မြိုးတုိး 
တြ်ဒရးဦးစီးဌာန၊ မမို့နယ်လမ်းဦးစီးဌာနတ့ုိမှ ဒဆာင်ရွြ်သည့် 
လုပ်ငန်း များ 

  (၁) ဒြျးလြလ်မ်းဦးစီးဌာန   
   (ြြ)  လမ်းများ 

စဉ် 
ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာအုပ်စု 

ဒဆာင်ရွြ်သည့် 

လုပ်ငန်းအမည် 

နှင့်အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတိုင်းအတာ 

ချထား 

ဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

% 

၁ အာထလာင် 
အာထလာင်-ပုဂံစပ်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁/၁ မုိင်x ၁၈' x ၄" ၁၉.၅၆ ၁၀၀ 

၂ ဝင်းခခံ 
ဝင်းခခံ-ေူးြားြင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁/၂ မုိင်x ၁၈' x၄"  ၂၁.၂၈ ၁၀၀ 

၃ ဂန္ဓမာ 

မန္တထလး- မစ္တောလမ်းမိ 

ဂန္ဓမာထြျးေွာသ့ုိ ေြ် 

သွေယ်ထသာလမ်းဂျင်းခင်းပခင်း 

၁/၂မုိင်x ၁၈' x၈" ၃၄.၈၄ ၁၀၀ 

၄ သေြ်စပင် 
သေြ်စပင်-မင်းေဲလိလမ်း 

ဂျင်းခင်းပခင်း 
၁/၂မုိင်x ၁၅' x၈" ၂၈.၄၅ ၁၀၀ 

၅ မထနာယျမ 
မထနာယျမ-ပဲထလိာ်ဖုိလမ်း 

ဂျင်းခင်းပခင်း 
၁/၁မုိင်x ၁၈' x၈" ၃၂.၂၁ ၁၀၀ 

၆ ထနေဉ္ဇယျ 

ြွေင်းအမိစ်(၄၅၂)(၄၅၃)ကြား 

နန္ဒာ(B)ထပမာင်းမိ ပမန္ဒာလမ်း 

အထိထပမသားစင်ပခင်း 

၁/၁မုိင်x ၁၈' x၁' ၀.၃၉ ၁၀၀ 

၇ ထနေဉ္ဇယျ 

နစ်စိမ်းထြျးေွာြွေင်းအမိစ် 

(၄၅၃)ြန့်လန့်ထပမာင်းထိပ်မိ 

ထနေဉ္ဇယျအုပ်စုသို့ေြ်သွေယ် 
ထသာလမ်းထပမသားစင်ပခင်း 

၀/၇.၅မုိင်x ၁၈' x ၁' ၀.၃၂ ၁၀၀ 

၈ အင်ြျယ် 
ကြာနီြန်-သခင်မထစာင် 
လမ်းြစ္တောခင်းပခင်း 

၁/၀မုိင်x ၁၂' x ၁၅" 
၁၄၅.၃

၈ 
၁၀၀ 

စုစုဒပါင်း ၈ ၉ မုိင်၊ ၀.၅ ြာလုံ ၂၈၂.၄၂ ၁၀၀   

 
    

 



   (ခခ)    ဒြျးလြတ်ံတားများ 

စဉ် 
ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာအုပ်စု 

ဒဆာင်ရွြ်သည့် 

လုပ်ငန်းအမည် 

နှင့်အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတိုင်းအတာ 

ချထား 

ဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

% 

၁ အုိင်ကြီး 
ထစာစွေင်-အုိင်ကြီးသံြူြွေန် 

ြေစ်စံစားစည်ထောြ်ပခင်း 
၄၅' x၂၀' ၁၁၄.၆၂ ၁၀၀ 

၂ မိန်ပင် 

ဇီးထစာ-မိန်ပင်လမ်းထပါ်ေိိသံြူ 

ြွေန်ြေစ်စံစားစည်းထောြ် 
ပခင်း 

၂၀' x၂၀' ၅၄.၀၀ ၁၀၀ 

၃ မထနာယျမ 

ြျွဲထေြုန်း-

ြုလားမထစာင်လမ်း ထပါ်ေိိ 
Box Culvert စည်ထောြပ်ခင်း 

၅' x၂၄'×၅' ၉.၅၀ ၁၀၀ 

  စုစုဒပါင်း ၃ ၇၀ ဒပ  ၁၇၈. ၁၂ ၁၀၀  

  (၂) ဒြျးလြ်ဒေသြွံ့ မြိုးတိုးတြ်ဒရးဦးစီးဌာန  

   (ြြ) (လမ်းများ) 

စဉ ် လုပ်ငန်းအမည် အမျ ိုးအစား အတုိင်းအတာ 
ခွင့်ပပုဒငွ 
(ြျပ်သန်

ား) 

လုပ်ငန်း 
မပီးစီးမှု

% 

၁ 
ထခမာဘယထြျးေွာ 

ြုန်ထုစ်လမ်း 
ဂဝံ/သဲ 

ထြျာြ် 
(၁)မိုင်(၀.၃)ဖာလု ံ ၂၃.၅၀ ၁၀၀ 

၂ 
နစ်စိမ်းထြျးေွာ 
ြုန်ထုစ်လမ်း 

ဂဝံ/သဲ 
ထြျာြ် 

(၀)မိုင်(၆.၅)ဖာလု ံ ၁၈.၃ ၁၀၀ 

၃ မထနာယျမ 
ဂဝံ/သဲ 

ထြျာြ် 
(၁)မိုင်(၂)ဖာလု ံ ၂၈.၆၆ ၁၀၀ 

၄  ြျင်းလမ်း ၂/ ၁.၆၂ မုိင် ၆၉.၃၂ ၁၀၀ 

 စုစုဒပါင်း ၃ (၃)မိုင်(၀.၉)ြာလုံ ၇၀.၄၇  

    

    



   (ခခ) ဒရရရိှဒရး 

စဉ ် ဒြျးရာွ အမျ ိုးအစား 
အဒရ  

အတွြ ်
ခွင့်ပပုဒငွ 
(ြျပ်သန်း) 

လုပ်ငန်း 
မပီးစီးမှု% 

အြျ ိုးပပု 
အိမ်ဒပခ 

၁ ထညာင်ပင်သာ စွေင်းနြ် ၁ ၁၃.၃၈ ၁၀၀ ၄၀၃ 

၂ ေွာသစ် စွေင်းနြ် ၁ ၁၃.၃၈ ၁၀၀ ၂၃၂ 

၃ အာထလာင် စွေင်းနြ် ၁ ၁၃.၃၈ ၁၀၀ ၁၂၆ 

၄ ထပျာ်ဘွေယ် စွေင်းနြ် ၁ ၇.၅၁ ၁၀၀ ၉၈ 

 စုစုဒပါင်း  ၄ ၄၇.၆၆  ၈၅၉ 

   (ဂဂ) လျှပ်စစမီ်းလင်းဒရးလုပ်ငန်း   

စဉ ်
လုပ်ငန်း 

တည်ဒနရာ 

ဒဆာင်ရွြသ်ည့် နည်းလမ်း 

အြျ ိုးပပု 
အိမ်ဒပခ 

မဟာ 
ဓါတ်အား 

လိုင်း 

မီး 
စြ ်

ဒနဒရာင်      
ပခည် 

ဒလ 
ဒရ 

အား 
ဇီဝ 

၁ - - - - - - - - 

   (ဃဃ) ပမစမ်ိးဒရာင်ဒြျးရွာစီမံြိန်းလုပ်ငန်း   

စဉ ် ဒြျးရာွအမည် အိမ်ဒပခ အိမ်ဒထာင်စု ခွင့်ပပုဒငွြျပ် 
(သိန်း) 

၁ ထစာင်စံစုိင်းေိည် ၁၀၃ ၁၀၀ ၃၀၀ 

၂ ထစာစု ၁၉၅ ၂၂၁ ၃၀၀ 

၃ ေဟထစ္တာ ၃၇၉ ၄၀၃ ၃၀၀ 

၄ ထညာင်ပင်သာ ၄၀၃ ၄၅၇ ၃၀၀ 

၅ လှိုင်းထပါြ် ၂၉၁ ၂၉၇ ၃၀၀ 

စုစုဒပါင်း ၁၃၇၁ ၁၄၇၇ ၁၅၀၀ 

   

  



  (၃) မမို ့နယ်လမ်းဦးစီးဌာနမှဒဆာင်ရွြ်သည့်လုပ်ငန်းများ 

စဉ် လမ်းအမည် 
ခွေင့်ပပုေန်ပံုထငွေ 

(ြျပ်သန်း) 
လုပ်ငန်းအမည် အစိုင်း အစာ 

၁ 
မန္တထလး- 

ထချာင်ဝန်းလမ်း 
၁၆၀.၃၉၇ 

စိမ့်ဝင်ြစ္တောထလာင်းပခင်း၊ 

ြစ္တောထေပိစ်လွှာထလာင်း 

ပခင်း၊ လမ်းပုခုံးခင်းပခင်း 

၀.၅၅ 

ြီလိုမီစာ 

၂ 
မန္တထလး- 
ထချာင်ဝန်းလမ်း 

၁၆၀.၃၉၇ 

စိမ့်ဝင်ြစ္တောထလာင်းပခင်း၊ 

ြစ္တောထေပိစ်လွှာထလာင်း 

ပခင်း၊ လမ်းပုခုံးခင်းပခင်း 

၀.၅၅ 
ြီလိုမီစာ 

၃ ထုံးဘုိ -ထေွှေစာေံ ၁၆၀,၀၀၀ 

စိမ့်ဝင်ြစ္တောထလာင်းပခင်း၊ 

ြစ္တောထေပိစ်လွှာထလာင်း 

ပခင်း၊ လမ်းပုခုံးခင်းပခင်း 

၁ ြီလိုမီစာ 

၄ 
ခရုိင်ချင်းေြ် 
လမ်း အမိစ်(၂) 

၁၇၄.၀၀၀ 
စိမ့်ဝင်ြစ္တောထလာင်းပခင်း၊ 

လမ်းပုခုံးခင်းပခင်း 
၁ ြီလိုမီစာ 

၅ ထုံးဘုိ -ထေွှေစာေံ ၇၉.၅၀၀ 

စိမ့်ဝင်ြစ္တောထလာင်းပခင်း၊ 

ြစ္တောထေပိစ်လွှာထလာင်း 

ပခင်း၊ လမ်းပုခုံးခင်းပခင်း 

၃.၄ ြီလိုမီစာ 

ဒပါင်း  ၇၃၄.၂၉၄   

  (၄) မမို ့နယ်စည်ပင်သာယာဒရးအြဲွ့မဒှဆာင်ရွြ်သည့်လုပ်ငန်းများ 

စဉ ် လုပ်ငန်းအမည် 
အမျ ိုး 
အစား 

အတုိင်းအတာ ခွင့်ပပုဒငွ 
(ြျပ်သန်း) 

လုပ်ငန်း 

မပီးစီးမှု

% 

၁ ဂုိထေါင်ထောြ်လုပ်ပခင်း 
သစ်သား 
သွေပ်မိုး 

၉၀'×၄၀'×၁၅' ၁၆၂.၀၀ ၁၀၀ 

၂ အုန်းထချာပျြံျ ထေး 
Streel 

Srtucture 
၂'×၃၀'×၄၀'× 

၁၂' 
၁၉၀.၀၀ ၁၀၀ 

၃ 
ခန်းမ(၄)ခန်းစွေဲ 
ထေထလာင်းအိမ် 

သာထောြ်လုပ်ပခင်း 
အုစ် ၂၄'×၆'×၆' ၄၀.၀၀ ၁၀၀ 

    ၃၉၂.၀၀  

၁ 
စည်သာယာ ေ/န(၄) 

လမ်းခင်းပခင်း 
ထြျာြ ်

ထချာ 
၄၅၀'×၁၂'×၉' ၆.၇၀၀ ၁၀၀ 

၂ 
ထအာင်သုခ ေ/န(၂) 

လမ်းခင်းပခင်း 
ြွေန်ြေစ် ၇၀၀'×၁၂'×၆" ၁၂.၅၀၀  

၃ 
ြမို့မေပ်ြွေြ် 

ပမဝစီလမ်းခင်းပခင်း 
ြွေန်ြေစ် ၇၀၀'×၁၂'×၆" ၁၂.၅၀၀  

၄ အုန်းထချာေွာပစ် ထြျာြ ် ၃၂၀၀'×၁၂'×၉" ၂၁.၅၀၀  



လမ်းခင်းပခင်း ထချာ 

၅ 
ထအာင်မဂေလာ ၊ စ/ မ 

(၉)လမ်းခင်းပခင်း 
ြွေန်ြေစ် ၅၅၀'×၁၂'×၆" ၉.၆၈၀  

၆ 
ြန်သာယာ၊ ထယာမင်း 
ကြီးလမ်းခင်ပခင်း 

ြွေန်ြေစ် ၇၅၀'×၁၂'×၉" ၅.၃၂၀ 
 

၇ 
ြန်သာယာ၊ ြင်းဝန် 
မင်းကြီးလမ်းခင်းပခင်း 

ြွေန်ြေစ် ၇၅၀'×၁၂'×၉" ၅.၃၂၀ 
 

၈ 
စည်သာယာ၊ ေ/န 
(၁၂)လမ်းခင်းပခင်း 

ြွေန်ြေစ် 
၁၄၀၀'×၁၂'× 

၉" 

၉.၉၄၀ 
 
 

 

၉ 
စည်သာယာ၊ ေ/န 
(၁၄)လမ်းခင်းပခင်း 

ထြျာြ ်
ထချာ 

၁၄၀၀'×၁၂'× 

၉" 
၉.၉၄၀ 

 

၁၀ 
စည်သာယာ၊ ေ/န 
(၁၅)လမ်းခင်းပခင်း 

ထြျာြ ်
ထချာ 

၁၄၀၀'×၁၂'× 

၉" 
၉.၉၄၀ 

 

၁၁ 
ေန်ြင်းသာယာ၊ 
ထစာင်ငူလမ်းခင်း 
ပခင်း(အပိုင်း၁) 

ြွေန်ြေစ် ၅၅၀'×၁၂'×၆" ၉.၆၈၀ 
 

၁၂ 
ေန်ြင်သာယာ၊ ေ/န 
(၄)လမ်းခင်းပခင်း 

ထြျာြ ်
ထချာ 

၇၅၀'×၁၂'×၉" ၅.၅၀၀ 
 

၁၃ 
ေန်ြင်သာယာ၊ ေ/န 
(၁)လမ်းခင်းပခင်း 

ထြျာြ ်
ထချာ 

၁၂၀၀'×၁၂'×၉" ၈.၅၂၀ 
 

၁၄ 
အုန်းထချာပန်းစုိင် 
လမ်းခင်းပခင်း 

ထြျာြ ်
ထချာ 

၆၀၀'×၁၂'×၆" ၄.၃၅၀ 
 

၁၅ 
ြန်သာယာ၊ ဦးထပါ်ဦး 
လမ်းခင်းပခင်း 

ြွေန်ြေစ် ၅၀၀'×၁၂'×၆" ၈.၅၀၀ 
 

၁၆ 
စည်သာယာ၊ ေ/န 
(၆)လမ်းခင်းပခင်း 

ထြျာြ ်
ထချာ 

၁၄၀၀'×၁၂'×၉" ၉.၉၄၀ 
 

၁၇ 
ေန်ြင်သာယာ၊ 
ေန်ကြီးထအာင် 
လမ်းခင်းပခင်း 

ြွေန်ြေစ် ၉၀၀'×၁၂'×၆" ၁၅.၃၀၀ 
 

စုစုဒပါင်း   ၆၃၁.၃၃၀ 
 
 

မမို့ပပတံတား တည်ဒဆာြ်ဒရး 



၁ 

ေန်ြင်းသာယာ၊ 
ေ/န(၂)လမ်း  
Box Culvert 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 

ထြျာြ်
စီ ြွေန်ြ 

ေစ် 
၂၀'×၆'×၃.၆" ၁.၅၀၀ 

 

၂ 

ေန်ြင်းသာယာ၊ 
ေ/န(၃)လမ်း  
 Box Culvert 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 

ထြျာြ်
စီ ြွေန်ြ 

ေစ် 
၂၀'×၆'×၃.၆" ၁.၅၀၀ 

 

၃ 
ခမ်းမ အဝင်/ထွေြ ် 

Box Culvert 
ထောြ်လုပ်ပခင်း 

ထြျာြ်
စီ ြွေန်ြ 

ေစ် 

၃'×၂၀'×၆'×၃.၆
" 

၄.၅၀၀ 
 

 စုစုဒပါင်း   ၇.၅၀၀  

 အပခား     

၁ 
ြမို့ထစာ်ခန်းမနိင့် အဖွေဲ့ 

ရုံးမီးလိုင်းသွေယ်စန်း ပခင်း 
  ၄.၀၀၀ 

 

၂ 
ခန်းမထောြ်လုပ် 

ပခင်းနိင့်ေြ်စပ်လုပ် 
ငန်းများစည်ထောြ်ပခင်း 

   
 

 
(ြ)ခန်းမအဝင်/ထွေြ် 
လမ်းထပမပပင်ပခင်းနိင့် 
ြွေန်ြေစ်လမ်းခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၂၀၀'×၁၄'×၆" ၇.၀၀၀ 
 

 
(ခ)ခန်းမပစ်လည် 
ြားပါြင်ပပုလုပ် ပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၈၀၀ြ/ပ ၈.၈၀၀ 
 

 
(ဂ)ခန်းမထေိ့ေိုင်း ဘုစ် 
နိင့်အလံခုံပပုလုပ်ပခင်း 

  ၁.၈၀၀ 
 

 
(ဃ)ခန်းမထေိ့ထပမြွေြ ်
လပ် သဲနှုံးပဖည့်ပခင်း 

 ၉၃၇၅ြ/ပ ၃.၃၀၀ 
 

 
(င)ခန့်မထေိ့Land 
Scaping ပပုလုပ်ပခင်း 

 ၃၇၅၀စ/ပ ၄.၀၀၀ 
 

 
(စ)ခန်းမအစွေင်းထေပုိြ် 
လိုင်းသွေယ်စန်းပခင်း 

PVC ၂"Ø ၁ ၁/၂ ၁.၀၀၀ 
 

 
(ေ)ခန်းမပစ်လည် ထပမ 
ဖို့ပခင်း 

ထြျာြ ်
ထောထပမ 

၄၀၀၀၀ ြ/ပ ၈.၀၀၀ 
 



 
(ဇ)ခန်းမအဝင်/ထွေြ ်
ခခံဝင်းစံခါး 

သံပန်း ၃'×၁၄'×၆" ၃.၀၀၀ 
 

၃ 
ြမို့ထစာ်ခန်းမစွေင်း 
200KVA Transformer 
စပ်ေင်ပခင်း 

200KVA (၁)လံုး ၂၀၀.၀၀ 

 
 
 

၄ 
ခန်းမစွေင်းအုစ်ထေ 
ထပမာင်းပပုလုပ်ပခင်း 

 ၅၀၀' ၈.၇၀၀ 
 

၅ 
အုန်းထချာ-ထုံးဘို 
လမ်းေုံမီးပွေိုင့်စပ် 
ေင်ပခင်း 

  ၇.၀၀၀ 
 

၆ 
ခန်းမစွေင်းထလထအး 
ထပးစြ်နိင့်ပန်ြာ 
များစပ်ေင်ပခင်း 

  ၅.၀၀၀ 
 

၇ 
ခန်းမအသံစနစ်နိင့် 
စြ်များစပ်ေင်ပခင်း 

  ၅.၀၀၀ 
 

၈ 

ခန်းမစစိစ်စင်ထနာြ် 
ခံနဖူးစည်းနိင့် စံခါး 
ပပစင်းလုိြ်ြာများ 
စပ်ေင်ပခင်း 

  ၄.၀၀၀ 

 

 
(ြ)ခန်းမထြာထ်ဇာ 
များခင်းပခင်း 

  ၁၅.၀၀ 
 

 
(ခ)ထနာြ်ခံနဖူးစည်း 
နိင့်စံခါးပပူးစင်းလုိြ် 
ြာစပ်ေင် ပခင်း 

  ၂၅.၀၀ 
 

၉ 
ခန်းမအစွေြစ်စီ နိင့ ်
ထိုင်ခုံများဝယ်ယူ ပခင်း 

  ၉၅.၀၀ 
 

 စုစုဒပါင်း   ၂၈၄.၁၀၀  

 လမ်း     

၁ 
စည်သာယာ(၉)လမ်းထြျ
ာာြ်ထချာခင်းပခင်း 

ထြျာြ်
ထချာ 

၁၄၀၀'×၁၂'×၉" ၉.၉၄၀ 
၁၀၀ 

၂ 
စည်သာယာ(၁၀)လမ်း
ထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 

ထြျာြ်
ထချာ 

၁၄၀၀'×၁၂'×၉" ၉.၉၄၀ 
 

၃ 
ေန်ြင်းသာယာ၇/န 
လမ်းထြျာြ်ထချာခင်း 
ပခင်း 

ထြျာြ်
ထချာ 

၆၆၀'×၁၂'×၉" ၅.၀၀၀ 

 
 

၄ သုခမဂေလာအပိုင်း(၂) ြွေန်ြ ၁၅၀၀'×၁၂'×၉" ၂၅.၅၀၀ ၁၀၀ 



ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း ေစ် 

၅ 
ေန်ြင်းသာယာမျ ိုးသန့် 
စြ်ရုံထနာြ် 
၇/န(၅)လမ်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၆၉၀၀'×၁၂'×၉" ၅.၂၀၀ 

၁၀၀ 

၆ 
ပမဝစီလမ်းြွေန်ြေစ် 
စိုးေြ်ခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၄၇၀'×၁၂'×၉" ၈.၃၀၀ 
၁၀၀ 

၇ 
ထအာင်မဂေလာစ/မ(၉)လ
မ်းြွေန်ြေစ်စိုးေြ် 
ခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၄၉၅'×၁၂'×၉" ၉.၇၀၀ 

၁၀၀ 

၈ 
ထအာင်မဂေလာစ/မ(၂)လ
မ်းြွေန်ြေစ်စိုးေြ် 
ခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၄၉၅'×၁၂'×၉" ၈.၇၀၀ 

၁၀၀ 

၉ 
ထအာင်မဂေလာစ/မ(၃)လ
မ်းြွေန်ြေစ်စိုးေြ် 
ခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၄၉၅'×၁၂'×၉" ၈.၇၀၀ 

၁၀၀ 

၁၀ 
ြျြီုန်းဓမ္မောရုံလမ်း 
ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၁၀၃၉'×၁၂'×၉" ၁၈.၄၅၀ 
၁၀၀ 

၁၁ 
သုခမဂေလာ(၂) စိြရုုံး 
အထနာြ်ဘြ်လမ်း 
အမာခံခင်းပခင်း 

အမာခံ 
၈၇၀'×၁၈'×၁၆

" 
၆.၃၂၀ 

၁၀၀ 

၁၂ 
နန်းဦးလွေင်ေွာလယ် 
ဓမ္မောရုံလမ်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၁၄၆၄'×၁၂'×၉" ၂၆.၀၀၀ 
၁၀၀ 

၁၃ 
အုန်းထချစာအမိစ် (၆) 
ေပ်ြွေြ် လမ်း ြစ္တော 
ခင်းပခင်း 

ြစ္တော ၁၀၀၀'×၁၂'×၉" ၁၄.၇၀၀ 

၁၀၀ 

၁၄ 
ြမို့မေပ်ြွေြ်(၃)လမ်း 
ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၅၀၀'×၁၂'×၉" ၈.၈၇၀ 
၁၀၀ 

၁၅ 
ပမေစနာလမ်းြွေန်ြေစ်
လမ်းခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၆၀၀'×၁၂'×၉" ၉.၉၅၀ 
၁၀၀ 

၁၆ 
သုခမဂေလာ၊ သထံုလမ်း 
ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၅၈၀'×၁၂'×၉" ၉.၈၀၀ 
၁၀၀ 

၁၇ 
ေန်ြင်းသာယာ၊ 
စစ်ြိုင်းလမ်းြွေန်ြေစ် 
ခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၅၀၀'×၁၂'×၉" ၉.၅၀၀ 

၁၀၀ 

၁၈ 
ေန်ြင်းသာယာ၊ အင်းဝ 
လမ်းြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၅၈၀'×၁၂'×၉" ၉.၅၀၀ 
၁၀၀ 



၁၉ 
ြမို့စွေင်းလမ်း Box 
Culvert 
(၅)စင်ပပုလုပ်ပခင်း 

ထြျာြ်
ရိုးစီ 

ြွေန်ြ 
ေစ် 

၅'×၂၀'×၆'× 

၃.၆" 
၇.၅၀၀ 

၁၀၀ 

စုစုဒပါင်း   ၂၁၁.၅၇၀  

 
 (၅) ပညာဒရးဌာနမှ ဒဆာင်ရွြ်သည့်လုပ်ငန်းများ 

 

စဉ ် ဒြျာင်းအမည် 
ြုန်ြျ 

ဒငွ 
လုပ်ငန်းအမည် အတိုင်းအတာ 

၁ အထြ- ထပမာြ်ေိည် ၃၃.၃ 
ထြျာင်းထောင်သစ ်
ထောြ်လုပ်ပခင်း 

(၈၀×၃၀)ထပ  St (၁)ထပ် 

၂ အမြ - သံုးအိမ် ၃၃.၄ ။ (၈၀×၃၀)ထပ  St (၁)ထပ် 

၃ မူလွေန်-ထေွှေစာေံ ၄၁.၆၂၅ ။ (၁၀၀×၃၀)ထပSt(၁)ထပ် 

၄ မူလွေန်- ထညာင်ပင်သာ ၃၃.၃ ။ (၆၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၅ မူလွေန်- ဂုိြ်စန်း ၄၉.၉၅ ။ (၉၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၆ အထြ-ေင်ေွာကြီး ၄၉.၉၅ ။ (၁၂၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၇ အမြ- ခလေ(၇၆) ၃၃.၃ ။ (၈၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၈ အမြ- ဘန့်စင် ၃၃.၃ ။ (၆၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၉ မူလွေန်- ေွာသစ်ြထလး ၄၄.၄ ။ (၈၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၁၀ အမြ- ထေထလာင် ၃၃.၃ ။ (၆၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၁၁ အလြ- ပမြန်သာ ၁၅၅.၄ ။ (၁၄၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၁၂ အလြ(ခွေဲ)-ပုသိမ်ထလး ၅၅.၅ ။ (၁၀၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၁၃ အမြ- ခလေ(၄) ၃၃.၃ ။ (၆၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၁၄ အမြ-ရုံးသာ ၄၄.၄ ။ (၈၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၁၅ အမြ-ပုဂံစပ် ၅၀.၄ ။ (၆၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၁၆ အမြ-ဟင်းေွြ်စု ၅၀.၄ ။ (၆၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

၁၇ အမြ-ေိင်ထစာ်ြုန်း ၃၃.၃ ။ (၆၀×၃၀)ထပ St(၁)ထပ် 

(၁၇) ၉၀၂.၄၇၅   



 (၆) မမို ့နယ်ဆည်ဒပမာင်းနှင့် ဒရအသံုးချမှု စီမံခန့ခ်ွဒဲရးဦးစီးဌာနမှ ဒဆာင်ရွြ် 
သည့်လုပ်ငန်းများ 

        တိုင်းဒေသကြီး(သာမန်) 

စဉ ် လုပ်ငန်းအမည် 
ခွင့်ပပု 

ရန်ပုံဒငွ 

အတိုင်းအတာ  
လုပ်ငန်း 
မပီးစီးမှု% ဒပ 

ဒပမကြီး    
ြျင်း 

၁ 
ထငွေထလာင်းထပမာင်း ထပမာင်းေံုးအထောြ် 
အအု ံပပုပပင်ပခင်း။ 

၁၀.၅၀ ၄၃.၆ - ၁၀၀ 

၂ 
ထပမာင်းမထစာ်ထပမာင်းထပမာင်းေံုးအထောြ် 
အအုပံပုပပင်ပခင်း။ 

၁၃.၀၀ ၈၁ - ၁၀၀ 

၃ 
ထြျာြ်သံပစ်ထပမာင်း ြစ - ၆၅၀၀ 
ထေြျအထောြ်အအုံပပုပပင်ပခင်း။ 

၁၅.၀၀ ၁၀၀ - ၁၀၀ 

၄ 
ဝါခင်းြုန်းထပမာင်း ြစ- ၂ / ၅၀၀ ထေြျ 
ပပုပပင်ပခင်း။ 

၁၅.၀၀ ၁၁၂ - ၁၀၀ 

၅ 
နန္ဒာ (ထအ)ထပမာင်း ြစ - ၄၀၀၀ ထေြျ 
အထောြ်အအုံပပုပပင်ပခင်း။ 

၁၅.၀၀ ၁၀၀ - ၁၀၀ 

၆ 
ေိင်ထစာ်ြုန်းဧြ (၁၀၀)စိုြ်ြွေင်း ထေနုစ ်
ထပမာင်းများပပုပပင်ပခင်း။ 

၅.၀၀ - ၁၀၉၉ ၁၀၀ 

၇ 

ပုသိမ်ကြီး(မိန်း)ထပမာင်း ြစ - ၀ မိ ၅၀၀၀ 
အစွေင်း NIP ဘြ်ပခမး်ထပါင်အား ပဖည့်ပခင်း 
လုပ်ငန်း၊ DO (၅)လံုးပပုပပင်ပခင်း နိင့် Drop 
Structure ပပုပပင်ပခင်းလုပ်ငန်း။ 

၅၃.၀၀ ၁၅၀ ၄၀၇ ၁၀၀ 

၈ 
မန္တထလးစူးထပမာင်းမကြီး ြစ - ၁၅၂ / 
၀၀၀ မိ ၁၈၇ / ၅၀၀ အစွေင်း ထပမာင်းစစ် 
ြစ္တောလမ်းခင်းပခင်း။ 

၁၅၅.၀၀ ၈၆၇၁ - ၁၀၀ 

၉ ထေွှေစာေံ(မိန်း)ထပမာင်း သဲနှုန်းစူးထဖာ်ပခင်း။ ၂.၀၀ - ၂၃၀၀ ၁၀၀ 

၁၀ 
ေညထ်စာ်ထလးထပမာင်းမထစာ်ထပမာင်း 
ြစ - ၂၂ / ၂၀၀ ေိိ ထေထပးအထောြ်အအံု 
ပပုပပင်ပခင်း။ 

၄၀.၀၀ ၆၀ - ၁၀၀ 

၁၁ 
အထြထြျာြ်မီးမိ မန္တထလး - ပပင်ဦးလွေင် 
လမ်းအထိ ထပမာင်းထပါင် ြစ္တောလမ်းခင်း 
ပခင်း။ 

၅၀.၀၀ ၂၀၃၉ - ၁၀၀ 

၁၂ 
ြံကြီး - ရုံးပင်- ေွာပစ်ထေနုစထ်ပမာင်းများ 
ပပုပပင်ပခင်း။ 

၇.၅၀ - ၈၄၀၀ ၁၀၀ 

၁၃ 
ပုသိမ်ကြီး(မိန်း)ထပမာင်း ၁၉လမ်း အထြ် / 
ထအာြ် (Concrete Box Culvert) စည် 
ထောြ်ပခင်း၊  

၄၀၀.၀၀ ၁၂၆၅ - ၉၄ 



၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွင်း မန္တဒလးခရိုင်၊ ပုသမိ်ကြီးမမို့နယ်၌ ဒေသြွံ့မြိုးဒရးလုပ်ငန်းများ 

ဒဆာင်ရွြ်မပီးစီးမှု အဒပခအဒန(စာရင်းချုပ်) 

စဉ် မမို့နယ် 
လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား 

ြုန်ြျဒငွ 

ြျပ်(သိန်း) 
လမ်း တံတား ပညာဒရး ြျန်းမာဒရး ဒသာြ်သုံးဒရ မီးလင်းဒရး 

၁ ပုသမိ်ကြီး ၁၀၉ ၃ ၈ ၆ ၇ ၁၇ ၃၂၄၆၅.၄၁၅ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဆိုင်ရာြွံ့မြိုးဒရးရန်ပုံဒငွပြင့် ဒဆာင်ရွြ်မည့်  လုပ်ငန်းများလျာထားစာရင်း 

အပခားဖွေံ့ြဖိုးထေးြဏ္ဍ 

ပုသမိ်ကြီးြမို့နယ်             

           (ြျပ်သနိ်း) 
 

စဉ် 
ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရွာ 

ဒဆာင်ရွြ်လိုဒသာ 

လုပ်ငန်းအမည်နှင့်အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတိုင်းအတာ 
ချထားဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 

မှတ် 

ချြ် 

၁ ထြျာြ်မီး ထြျာြ်မီး ထြျာြ်စီထေထပမာင်း ၇၂'×၂'×၁'-၆" ၁၅.၀၀   

၂ လြ်သစ် လြ်သစ် 
လြ်သစ် 

အမြထြျာင်းခခံစည်းရိုး 

ထအာြ်ခံထြျာြ်ထုပ်စီပခင်း 

၃၀၀'×၁'-

၆"×၆' 
၁၈.၀၀ ၁၀၀  

၃ ထေထလာင် ထေထလာင် ထြျာြ်စီထေထပမာင်း ၇၂'×၂'×၁'-၆" ၁၅.၀၀   

၄ ထြာင်းမွေန် ထြာင်းမွေန် 
အမြ(၂၉) ထြျာင်းဝန်း 

အုစ်စံစိုင်း 

ထအာြ်ထပခ ထြျာြ်ရိုးစီပခင်း 

၅၂၀'×၁'၆"×၂' ၂၅.၀၀ ၁၀၀  

၅ ေိင်ထစာ်ြုန်း ထေွးစု 
သုဿန်မီးသြဂြိုလ်ထလာင်စိြု် 

စည်ထောြ်ပခင်း 
၂၅'×၁၅' ၂၀.၀၀ ၁၀၀  

၆ ေင်ပွေစ်ကြီး ေင်ပွေစ်ကြီး ထပမထိန်းနံေံထြျာြ်ရိုးစီပခင်း ၅၅'×၃'×၅' ၂၀.၀၀   



စဉ် 
ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရွာ 

ဒဆာင်ရွြ်လိုဒသာ 

လုပ်ငန်းအမည်နှင့်အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတိုင်းအတာ 
ချထားဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 

မှတ် 

ချြ် 

၇ ြျဲွထေြုန်း ြျဲွထေြုန်း 
ချလံထေေိုးထပမာင်းများ 

ထပမာင်းဖုံးပပုလုပ်ပခင်း 

၁၄၇၀'-၀"×၁'-

၀"×၀ 
၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၈ နိမ်းကြဲ နိမ်းကြဲ 
ထစာင်ြျထချာင်း 

ထေစီးထပမာင်းပပုလုပ်ပခင်း 
၃၀'×၆'×၃.၅' ၁၅.၀၀ ၁၀၀  

၉ ထပါြ်ြမိုင် ကြံခငး် 
အမြ(၉၇) ထြျာင်းအုစ်စံစိုင်း 

ထအာြ်ထပခ ထြျာြ်ရိုးစီပခင်း 

၄၀၀'×၁'-

၆"×၂'နိင့် 

၄၆'×၁'-၆"×၂' 

၂၀.၀၀ ၁၀၀  

၁၀ ထအာင်ချမ်းသာ မန်ြျဉ်းပင်ထစာြ် ထေေိုးထပမာင်း ထြျာြ်ရိုးစီပခင်း ၃၀၀'×၂'×၃' ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၁၁ ေုန်းြုန်း ေုန်းြုန်း 
အမြ ထြျာင်းခခံစည်းရိုး ၂"×၂" 

သံဇြာြွေြ် ြာေံပခင်း 
၅၀၀'×၅' ၁၀.၀၀   

၁၂ အုိင်ကြီး အုိင်ကြီး 
အုိင်ကြီးအမြ 

ထေသန့်စြ်ဝယ်ယူစပ်ေင်ပခင်း 
(၁) ခ ု ၈.၀၀ ၁၀၀  

စုစုဒပါင်း ဒြျးရွာ(၁၂)ရွာ (၁၂)ခ ု - ၁၈၆.၀၀   

 
 
 
 



ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဆုိင်ရာြွံ့မြိုးဒရးရန်ပုံဒငွပြင့်  ဒဆာင်ရွြမ်ည့် လုပ်ငန်းများလျာထားစာရင်း 
လမ်းတံတားြဏ္ဍ 

ပုသိမ်ကြီးမမို့နယ်              
          (ြျပ်သိန်း) 

စဉ် 
ရပ်ြွြ/် 

ဒြျးရာွအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရာွ 

ဒဆာင်ရွြလ်ိုဒသာ 

လုပ်ငန်းအမည်နငှ့် အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတုိင်းအတာ 
ချထားဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 
မှတ် ချြ် 

၁ ကြူဝန်း ကြူဝန်း 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၃၀၀'×၁၂'×၆" ၂၀.၀၀ ၁၀၀ 

လုပ်ငန်း 

ဒပပာင်း 

၂ ထငွေထစာင် ြုလားကြီးခခံ ြွေန်ြေစ်လမ်းခင်းပခင်း ၄၅၃'×၁၈'×၆" ၄၅.၀၀   

၃ အုန်းထချာ ထုံးဘုိ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 
၃၅၀'×၁၅'×၈" ၄၉.၀၀ ၁၀၀ 

ပစ္စည်း 

စုထောင်း 

၄ အုန်းထချာ နားထဋာင်းြျ 
သုဿန်သွေားလမ်း 
ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၃၅၀'×၁၅'×၈" ၄၉.၀၀ ၁၀၀  



စဉ် 
ရပ်ြွြ/် 

ဒြျးရာွအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရာွ 

ဒဆာင်ရွြလ်ိုဒသာ 

လုပ်ငန်းအမည်နငှ့် အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတုိင်းအတာ 
ချထားဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 
မှတ် ချြ် 

၅ 
ထပမာြစံ်စိုင်း 
ေိည် 

ထညာင်ဝန်း 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၀၅၀'×၁၂'×၆" ၁၆.၀၀ ၁၀၀  

၆ ထစာင်စံစုိင်းေိည် သာစည်ေွာသစ် 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၈၀၀'×၁၂'×၆" ၁၈.၀၀ ၁၀၀  

၇ 
ထပမာြစံ်စိုင်း 
ေိည် 

ထပမာြစံ်စိုင်းေိည် 
ေွာလယ်လမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 
၂၆၅'×၁၂'×၆" ၂၅.၀၀ ၁၀၀  

၈ မိန်ပင် မိန်ပင် 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၇၀၀'×၁၂'×၆" ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၉ မိန်ပင် ရုံးသာ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၇၀၀'×၁၂'×၆" ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၁၀ ထေကြည် ထေကြည်-ထညာင်ပင် 
ထြျးေွာချင်းေြ်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၂၀၀'×၁၂'×၆" ၁၈.၀၀ ၁၀၀  



စဉ် 
ရပ်ြွြ/် 

ဒြျးရာွအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရာွ 

ဒဆာင်ရွြလ်ိုဒသာ 

လုပ်ငန်းအမည်နငှ့် အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတုိင်းအတာ 
ချထားဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 
မှတ် ချြ် 

၁၁ ေန်ြင်းထစာင် ပုဏ္ဍားြုန်း စံစားပပုပပင်ပခင်း ၁၂'×၁၄'×၆' ၂၀.၀၀ ၁၀၀  

၁၂ ထေွှေစာေံ ထေွှေစာေံ 
ေွာပစ်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၆၀၀' '×၁၈'×၆" ၁၄.၀၀ ၁၀၀  

၁၃ ဇီးအုပ် ဇီးအုပ် 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၅၀၀'×၁၈'×၆" ၂၃.၀၀ ၁၀၀ 

လုပ်ငန်း 

ဒပပာင်း 

၁၄ ေင်ေွာကြီး ေင်ေွာကြီး 
ေွာအဝင်လမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 
၃၀၀'×၂၅'×၈" ၃၀.၀၀ ၁၀၀  

၁၅ ဇီးချ ိုြုန်း ပုသိမ်ထလး 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၀၀၀'×၁၂'×၆" ၁၅.၀၀ ၁၀၀  

၁၆ အာထလာင် အာထလာင် 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၈၀၀'×၁၀'×၆" ၁၅.၀၀ ၁၀၀  



စဉ် 
ရပ်ြွြ/် 

ဒြျးရာွအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရာွ 

ဒဆာင်ရွြလ်ိုဒသာ 

လုပ်ငန်းအမည်နငှ့် အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတုိင်းအတာ 
ချထားဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 
မှတ် ချြ် 

၁၇ အာထလာင် ထပျာ်ဘွေယ် 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၈၀၀'×၁၀'×၆" ၁၅.၀၀ ၁၀၀  

၁၈ ေိင်ထစာ်ြုန်း ေိင်ထစာ်ြုန်း 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၂၀၀'×၁၂'×၆" ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၁၉ ြံပပင် ရုံးပပင် 
ေွာစွေင်းလမ်း(၁၀)လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၂၅၀၀'×၁၂'×၆" ၂၅.၀၀ ၁၀၀  

၂၀ ြံပပင် ြံပပင် 
ေွာစွေင်းလမ်း(၄)လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၈၀၀'×၁၂'×၆" ၁၂.၀၀ ၁၀၀  

၂၁ ထနေဉ္ဇယျ ဓနသိေ္ဓိ 
ေွာလယ်လမ်းမကြီး 
ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၂၀၀'×၁၃'×၆" ၁၅.၀၀ ၁၀၀  

၂၂ ဘုစ် ဘုစ် 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၄၀၀'×၁၂'×၆" ၁၅.၀၀ ၁၀၀  



စဉ် 
ရပ်ြွြ/် 

ဒြျးရာွအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရာွ 

ဒဆာင်ရွြလ်ိုဒသာ 

လုပ်ငန်းအမည်နငှ့် အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတုိင်းအတာ 
ချထားဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 
မှတ် ချြ် 

၂၃ ဘုစ် သြ္ကယ်ြျင်း 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၈၀၀'×၁၀'×၆" ၁၅.၀၀ ၁၀၀  

၂၄ နန်းဦးလွေင် ဘူးြုန်း 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 
၁၅၀'×၁၄'×၆" ၁၅.၀၀ ၁၀၀  

၂၅ မထနာယျမ မထနာယျမ 
ေွာလယ်လမ်းမကြီး 
ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၁၃၀၀'×၁၂'×၆" ၂၅.၀၀ ၁၀၀  

၂၆ မထနာယျမ ပဲထလိာဖ်ို 
ေွာအဝင်ြွေန်ြေစ်စံစား 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 
၁၈'-၀"×၁၄'-

၀"×၆" 
၂၅.၀၀ ၁၀၀  

၂၇ ပုသိမ်ထလး ပုသိမ်ထလး 
ေွာစွေင်းလမ်းြွေန်ြေစ် 

ခင်းပခင်း 
၂၀၀၀'×၁၂'×၆" ၄၀.၀၀ ၁၀၀  

၂၈ မင်းြန် မင်းြန်-ထစာစု 
ထြျးေွာချင်းေြ်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၅၀၀'×၁၀'×၆" ၂၀.၀၀ ၁၀၀  



စဉ် 
ရပ်ြွြ/် 

ဒြျးရာွအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရာွ 

ဒဆာင်ရွြလ်ိုဒသာ 

လုပ်ငန်းအမည်နငှ့် အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတုိင်းအတာ 
ချထားဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 
မှတ် ချြ် 

၂၉ မင်းေဲလိ သံဘိုြျွန်း 
စံစားအထနာြ်ဘြ် 

ထပမဖို့ပခင်း 
၂၀၀'×၂၅'×၁.၅" ၅.၀၀ ၁၀၀  

၃၀ ဖိုးလိြနု်း 
ထညာင်ပင်သာ 
အထနာြ် 

ထြျးေွာလမ်းထြျာြ်ရိုးစီပခင်း ၂၉'×၂'×၅" ၁၅.၀၀ ၁၀၀  

၃၁ ဖိုးလိြနု်း ဓမ္မေြျ ထြျးေွာလမ်းထြျာြ်ရိုးစီပခင်း ၃၂'×၂'×၃" ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၃၂ နန္ဒာ ထစာင်ငူစု 
ေွာစွေင်းလမ်းြွေန်ြေစ် 

ခင်းပခင်း 
၃၅၀'×၁၂'×၆" ၂၀.၀၀ ၁၀၀  

၃၃ ေဟထစ္တာ သေြ်ြုိင်း 
သုဿန်သွေားလမ်းထြျာြ်ထော 

ထပမခင်းပခင်း 
၅၀၀'×၁၂'×၈" ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၃၄ သေြ်စပင် သေြ်စပင် ေွာဝင်လမ်းြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း ၁၀၀၀'×၁၂'×၆" ၃၀.၀၀ ၁၀၀  

၃၅ သေြ်စပင် ထစာင်စြ်ေိပ် 
ေွာစွေင်းလမ်းထြျာြ်ထောထပမ 

ခင်းပခင်း 
၁၀၀၀'×၁၂'×၆" ၁၅.၀၀ ၁၀၀ 

လုပ်ငန်း 

ဒပပာင်း 



စဉ် 
ရပ်ြွြ/် 

ဒြျးရာွအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရာွ 

ဒဆာင်ရွြလ်ိုဒသာ 

လုပ်ငန်းအမည်နငှ့် အမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတုိင်းအတာ 
ချထားဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 
မှတ် ချြ် 

၃၆ ထပါြြ်မိုင် လှိုင်းထပါြ် 
ေွာဝင်လမ်းထြျာြ်ထောထပမ 

ခင်းပခင်း 
၁၅၀၀'×၁၂'×၆" ၂၀.၀၀ ၁၀၀  

၃၇ ထပါြြ်မိုင် ြံသစ်ြနု်း 
ေွာလယ်လမ်းထြျာြ်ထောထပမ 

ခင်းပခင်း 
၆၀၀'×၁၂'×၈" ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၃၈ ထအာင်ချမ်းသာ ထေွှေြျင် ြွေြ်သစ်(၂) 
ေွာစွေင်းလမ်းထြျာြ်ထောထပမ 

ခင်းပခင်း 
၇၀၀'×၁၂'×၆" ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၃၉ ဝင်းခခံ ဝင်းခခံ 
ထြျးေွာစွေင်းလမ်း ထြျာြ်ထော 

ထပမခင်းပခင်း 
၂၀၀'×၁၀'×၄' ၂၀.၀၀ ၁၀၀  

၄၀ ပုဂံစပ် ပုဂံစပ် 
ေွာဝင်လမ်းမကြီး(၆"×၉") 

ထြျာြ်ကြီးခံ ထြျာြ်ထော 
ထပမခင်းပခင်း 

၂၀၀'×၈'×၁'-၆" ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

စုစုဒပါင်း ဒြျးရာွ(  ၄၀ ) ( ၄၀ ) ခ ု - ၇၈၄.၀၀   

   

 
 



 ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဆိုင်ရာြွံ့မြိုးဒရးရန်ပုံဒငွပြင့် ဒဆာင်ရွြ်မည့် လုပ်ငန်းများလျာထားစာရင်း 

              

                                                                                                                     ထေေေိိထေးြဏ္ဍ 

ပုသမိ်ကြီးြမို့နယ်                (ြျပ်သနိ်း) 

စဉ် 
ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာအုပ်စု 
ရပ်ြွြ်/ ဒြျးရွာ 

ဒဆာင်ရွြ်လိုဒသာ လုပ်ငန်းအမည်နှင့် 

လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား 

လုပ်ငန်းပမာဏ 

အတိုင်းအတာ 

ချထား 

ဒပးဒငွ 

မပီးစီးမှု 

(%) 

မှတ် 

ချြ် 

၁ ဖိုးလိြုန်း ထညာင်ပင်သာ(ထေိ့) ထေပိုြ်သွေယ်စန်းပခင်းလပု်ငန်း ၂၀၀၀'× ၂ ø ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

၂ ဟင်းေွြ်စု ဟင်းေွြ်စု ထေပိုြ်သွေယ်စန်းပခင်းလပု်ငန်း ၂၀၀၀'× ၂ ø ၁၀.၀၀ ၁၀၀  

စုစုဒပါင်း ဒြျးရွာ(၂)ရွာ (၂) ခ ု - ၂၀.၀၀   

 



(ခ)အစုိးရနှင့်ပပည်သူ ဒဆာင်ရွြ်သည့် ဒေသြံွ့မြိုးဒရးလုပ်ငန်းများ 
ပပညဒ်ထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ရန်ပုံဒငွ 

စဉ် 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် 
အတိုင်းအ

တာ 

လုပ် 

ငန်း 

ြဏ္ဍ 
အစုိးရ 

ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

၁ ဇီးချ ိုြုန်း 
ဇီးချ ိုြုန်း 

ထြျးေွာ 
၂.၀၀ - ၂.၀၀ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမ 

ခင်းပခင်း 

၂၀၀၀’× 

၁၀’× ၄” 
လမ်း 

၂ နန်းဦးလွေင် 
ြန်ထြာြ်

အထေိ့ 
၂.၀၀ - ၂.၀၀ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၁၃၀’× ၂၀’× 

၆” 
လမ်း 

၃ နန်းဦးလွေင် 
ဘူးြုန်း/ြုန်း

စန်း 

၁.၅၀ 

- 

၁.၅၀ စံစား(၂)စင်းနိင့် 

(ထြျာြ်ထော 

ထပမခင်းပခင်း) 

၁၈’× ၅’×  

၃’(၂)စင်း 
လမ်း 

၀.၅၀ ၀.၅၀ 
၅၀၀’× ၁၂’× 

၅” 

၄ 
မဲြင်း 

ြုန်း 
စဲြုန်း ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမ 

ခင်းပခင်း 

၁၂၀၀’× 

၁၂’× ၆” 
လမ်း 

၅ 
ေိင်ထစာ် 

ြုန်း 

ထေွးစု  

အထနာြ် 
၁.၅၀ - ၁.၅၀ 

ေွာစွေင်းလမ်းနိင့်သုဿန်

လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမ 
ခင်းပခင်း 

၁၂၀၀’× 

၁၂’× ၆” 
လမ်း 

၆ 
ေိင်ထစာ် 

ြုန်း 
လိန်ပင်အထေိ့ ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 

စံစား(၁)စင်းနိင့်ချဉး် 
ြပ်လမ်း  

ထြျာြ်ထော 

ထပမခင်းပခင်း 

(၁၃’× ၈’× 
၃’)၊ 

လမ်းထပ 

၂၅၀’ 

လမ်း 

၇ 
ေင်ဘွေစ် 

ကြီး  
ေင်ဘွေစ်ကြီး ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမ 

ခင်းပခင်း 

၈၀၀’× ၁၂’× 

၆” 
လမ်း 

၈ ဘုစ် ဘုစ် ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမ 

ခင်းပခင်း 

၁၂၀၀’× 

၁၂’× ၆” 
လမ်း 

၉ ဘုစ် သြ္ကယ်ြျင်း ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်း 

ပခင်း 

၈၀၀’× ၁၂’× 

၆” 
လမ်း 

၁၀ မင်းြန် မင်းြန် ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်း 

ပခင်း 

၈၀၀’× ၁၂’× 

၆” 
လမ်း 

၁၁ မင်းြန် ဇီးထစာ ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်း 

ပခင်း 

၈၀၀’× ၁၂’× 

၆” 
လမ်း 

၁၂ ဂန္ဓမာ ဂန္ဓမာ ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာအဝင်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်း 

ပခင်း 

၁၂၀၀’× 

၁၂’× ၅” 
လမ်း 

၁၃ ကြာနီြန် ကြာနီြန် ၃.၀၀ - ၃.၀၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်း 

ပခင်း 

၄၀၀၀’× 

၁၂’× ၅” 
လမ်း 



စဉ် 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် 
အတိုင်းအ

တာ 

လုပ် 

ငန်း 

ြဏ္ဍ 
အစုိးရ 

ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

၁၄ ေဟထစ္တာ ပမြန်သာ ၄.၅၀ - ၄.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၃၀၀’× 

၁၅’× ၆” 
လမ်း 

၁၅ ပုသိမ် ထလး ပုသိမ်ထလး ၂.၀၀ - ၂.၀၀ 

စံစား(၁)စင်းနိင့်  

ေွာစွေင်း 

လမ်းထြျာြ်ထော 

ထပမခင်းပခင်း 

(၈’× ၆’× 

၄’)၊ 

(၁၂၀၀’× 

၁၂’× ၅”) 

လမ်း 

၁၆ နန္ဒာ နန္ဒာထပမာြ် ၁.၈၀ - ၁.၈၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၂၅၀’× ၁၂’× 

၄” 
လမ်း 

၁၇ နန္ဒာ ြန်လယ် ၀.၅၀ - ၀.၅၀ 
ေွာစွေင်းစံစား 

(အုစ်)ပပုလုပ်ပခင်း 
၁၂’× ၆’× ၅’ လမ်း 

၁၈ ထပါြ်ြမိုင် ထပမာင်းဦး ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၂၅၀’× ၁၂’ 

× ၆” 
လမ်း 

၁၉ ထပါြ်ြမိုင် လှိုင်းထပါြ် ၁.၇၀ - ၁.၇၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၆၀၀’× 

၁၂’× ၅” 
လမ်း 

၂၀ ထပါြ်ြမိုင် ထပါြ်ြမိုင် ၁.၇၀ - ၁.၇၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၆၀၀’× 
၁၂’× ၅” 

လမ်း 

၂၁ ထနေဉ္ဇယျ နစ်စိမ်း ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၀၀၀’× 
၁၂’× ၇” 

လမ်း 

၂၂ 
ြငိမ်းချမ်းသ

ာာဇံ 
ြငိမ်းချမ်းသာဇံ ၂.၀၀ - ၂.၀၀ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၅၀၀’× 

၁၂’× ၆.၂၅” 
လမ်း 

၂၃ ေင်ေွာကြီး ြန်သာ ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၉၀၀’× ၁၂’× 

၅” 
လမ်း 

၂၄ 
ထအာင်ချမ်း

သာ 

ထေွှေြျင် 

ြွေြ်သစ် 
၁.၀၀ - ၁.၀၀ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၇၀၀’× ၁၂’× 

၇” 
လမ်း 

၂၅ မင်းေဲလိ မင်းေဲလိ ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၂၀၀’× 

၁၂’× ၆” 
လမ်း 

၂၆ မင်းေဲလိ ေယ်စာ ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၂၀၀’× 

၁၂’× ၆” 
လမ်း 

၂၇ 
သေြ်စပ

င် 
သေြ်စပင် ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 

ထြျာြ်သားခင်း 
ထြျာြ်ထောထပမဖံုးပခင်း 

၃၀၀’× ၁၂’× 
၉” 

လမ်း 

၂၈ ဖုိးလိြုန်း 
ထညာင်ပင်သာ 

အထနာြ် 
၀.၅၀ - ၀.၅၀ 

သစ်သားစံစား 
(သဲပပင်ခင်း)ပပုလုပ်ပခင်း 

၃၀၀’× ၃’ လမ်း 

၂၉ အာထလာင် အာထလာင် ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၇၀၀’× ၁၂’× 

၇” 
လမ်း 

၃၀ အာထလာင် ထပျာ်ဘွေယ် ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၇၀၀’× ၁၂’× 

၇” 
လမ်း 

၃၁ နိမ်းကြဲ နိမ်းကြဲအထေိ့ေွာ ၀.၇၀ - ၀.၇၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၆၀၀’× ၁၂’× 

၆” 
လမ်း 

၃၂ 
လြ် 

ထြာင်း 
လြ်ထြာင်း ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 

သုဿန်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၇၀၀’× ၁၂’× 

၄” 
လမ်း 

၃၃ သလဲြုန်း ေွာေိည် ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၂၀၀’× ၁၅’× 

၆” 
လမ်း 



စဉ် 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် 
အတိုင်းအ

တာ 

လုပ် 

ငန်း 

ြဏ္ဍ 
အစုိးရ 

ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

၃၄ 
ဘုိစြ် 

ြုန်း 
သန့်ဇင်ြုန်း ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၂၀၀’× 

၁၂’× ၆” 
လမ်း 

၃၅ 
ထပမာြ်/ 

ေိည် 
ဉယျာဉထ်လး ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၅၀၀’× 

၁၂’× ၅” 
လမ်း 

၃၆ ကြူဝန်း ထေမ ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာဝင်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၅၀၀’× 

၁၂’× ၅” 
လမ်း 

၃၇ ထေွှေစာေံ ြျွဲနဖား ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
သုဿန်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၅၀၀’× 

၁၂’× ၅” 
လမ်း 

၃၈ ေည်ထစာ် ဂိုြစ်န်း ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာပစ်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၂၀၀’× 

၁၂’× ၆” 
လမ်း 

၃၉ မိန်ပင် မိန်ပင် ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာဝင်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၂၃၀၀’× 

၁၂’× ၂” 
လမ်း 

၄၀ မိန်ပင် ရံုးသာ ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာဝင်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၇၀၀’× 

၁၅’× ၅.၅” 
လမ်း 

၄၁ ထေထလာင် ေွာသစ်ြထလး ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 
၁၂၀၀’× ၈’× 

၉” 
လမ်း 

၄၂ အုန်းထချာ နွေားဂဲ ၂.၀၀ - ၂.၀၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၅၀၀’× 

၁၂’× ၆.၅” 
လမ်း 

၄၃ ဇီးအုပ် ဇီးအုပ် ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၅၀၀’× 

၁၂’× ၆.၅” 
လမ်း 

၄၄ ြမို့မ ြမို့မ ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
သုဿန်လမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၁၀၀’× ၁၂’× 

၆” 
လမ်း 

၄၅ 
ေန်ြင်း 

ထစာင် 
ြမို့သာြန်ုး ၂.၅၀ - ၂.၅၀ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၂၈၀၀’× 

၁၂’× ၄.၂၅” 
လမ်း 

၄၆ အုိင်ကြီး အုိင်ကြီး ၃.၀၀ - ၃.၀၀ 
အုိင်ကြီး-ထစာစွေင်လမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၂၈၀၀’×၁၂’

×၅” 
လမ်း 

၄၇ ထစာင်/ေိည် နစ်စု ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၈၀၀’× 

၁၅’× ၃” 
လမ်း 

၄၈ ထစာင်/ေိည် ထစာင်/ေိည် ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာစွေင်းလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်းပခင်း 

၁၂၀၀’× 

၁၅’× ၃” 
လမ်း 

၄၉ ဘန့်စင် ဘန့်စင် ၂.၀၀ - ၂.၀၀ စံစားချဲ့ပခင်း ၆’×၅’×၂’ လမ်း 

၅၀ ဘန့်ြွေဲ ဘန့်ြွေဲ ၂.၀၀ - ၂.၀၀ စံစားချဲ့ပခင်း ၆’×၅’×၂’ လမ်း 

ဒပါင်း ဒြျးရွာ(၅၀) ၇၈.၄၀  -    

၅၁ ဖုိးလိြုန်း 
ထညာင်ပင်သာအ

ထေိ့ 
၀.၆၀ - ၀.၆၀ 

အုပ်ထေြန်(၂)ြန်ပပု 

လုပ်ပခင်း 
၈’× ၄’× ၄’ 

ထေေိိ 

ထေး 

၅၂ ဖုိးလိြုန်း ဓမ္မေြျ ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာစွေင်းထေပုိြ်သွေယ် 

စန်းပခင်း 
၂” ø ၂၀၀၀’ 

ထေေိိ 

ထေး 

၅၃ ဖုိးလိြုန်း ဖုိးလိြုန်း ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာစွေင်းထေပုိြ်သွေယ် 

စန်းပခင်း 
၂” ø ၂၀၀၀’ 

ထေေိိ 

ထေး 

၅၄ ြံကြီး ြံကြီး ၂.၀၀ - ၂.၀၀ 

ထေပုိြ်သွေယ်စန်းေန် 

အစွေြ် 

Power Meter 

၃” ø ၂၁၄၀’ 
ထေေိိ 

ထေး 



စဉ် 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် 
အတိုင်းအ

တာ 

လုပ် 

ငန်း 

ြဏ္ဍ 
အစုိးရ 

ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

စပ်ေင်ပခင်း 

၅၅ ဟင်းေွြ်စု ဟင်းေွြ်စု ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
အုစ်ထေြန်(၄)ြန်ပပု

လုပ်ပခင်း 
၈’× ၄’× ၄’ 

ထေေိိ 

ထေး 

၅၆ အုန်းထချာ အုန်းထချာ ၄.၀၀ - ၄.၀၀ ထသာြ်သံုးထေြန် 
ဂါလံ(၆၀၀၀

)ေ့ံ 

ထေေိိ 

ထေး 

ဒပါင်း ဒြျးရွာ(၆) ရွာ ၉.၆၀  -  -  

၅၇ ဇီးချ ိုြုန်း 
ဇီးချ ိုြုန်း 

ထြျးေွာ 
၀.၅၀ - ၀.၅၀ 

ထေပပန်ေြ်ပခင်းနိင့် slab 

ထလာင်းပခင်း 
၁’× ၆” ø ၅’  အပခား 

၅၈ ထြာင်းမွေန် မရုိးြုန်း ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
စာသင်ထြျာင်းဝန်းစည်း

ရုိးသံဇြာ ြာေံပခင်း 

၁၅’×၁၄’×၆

’ 

၃၇၀’×၅’ 

အပခား 

၅၉ နန္ဒာ နန္ဒာထစာင် ၁.၀၀ - ၁.၀၀ 
ေွာပစ်လမ်းထေေိးု 

ထပမာင်း 

ေယ်/စူးပခင်း 

၆၀၀၀’× 

၃’× ၃’ 
အပခား 

၆၀ ထနေဉ္ဇယျ ထခမာဘယ ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
သုဿန်ဇေပ်ထောြ်လုပ်

ပခင်း 

၁၆’× ၁၆’× 

၁၀’ 
အပခား 

၆၁ 
ထအာင်ချမ်း

သာ 
ထအာင်ချမ်းသာ ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 

ထေေိးုထုစ်ထပမာင်းေယ်

ေန်နိင့် 

အုစ်ရုိးစီေန် 

၃၁၀’× 
၁.၅’× ၂’ 

အပခား 

၆၂ မင်းေဲလိ သံဘုိြျွန်း ၁.၅၀ - ၁.၅၀ 
ထပမဖို့ပခင်းနိင့်ထြျာြ်ရုိးစီ

ပခင်း 

 (၂၀၀’× 

၁.၆’× ၂’) 
အပခား 

၆၃ ထငွေထစာင် ထငွေထစာင် ၃.၅၀ - ၃.၅၀ 
ထြျာင်းဝန်းအစွေင်းထပမဖို့

ေန် 

၈၀’× ၄၀’× 

၃.၆” 
အပခား 

ဒပါင်း ဒြျးရွာ(၇) ရွာ ၁၀.၅၀ 
၁၀.၅

၀ 
၁၀.၅၀ (၇) ခ ု   

စုစုဒပါင်း (၆၃) ရွာ ၉၈.၅ ၉၈.၅ ၉၈.၅ (၆၃) ခ ု   

 
တိငု်းဒေသကြီးဘတ်ဂျြ် 

စဉ် 

ရပ် 

ြွြ်/ 

ဒြျး 

ရွာ 
အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်

/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် အတိုင်းအတာ 
လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

၁ ဂျ ိုင့်ကြီး 
မူလွေန်- 

ဂျ ိုင့်ကြီး 
၅၁.၇၂ - ၅၁.၇၂ 

ထြျာင်းထောင်သစ် 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 

(၉၀×၃၀)ထပ 
Steel 

Structure 

ထပခစံေိည်(၁)

ထပ် 

ပညာထေး 



စဉ် 

ရပ် 

ြွြ်/ 

ဒြျး 

ရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်

/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် အတိုင်းအတာ 
လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

၂ 
ေုန်း 

ြုန်း 
အမြ-
ေုန်းြုန်း 

၃၃.၈၉ - ၃၃.၈၉ 
ထြျာင်းထောင်သစ် 
ထောြ်လုပ်ပခင်း 

(၆၀×၃၀)ထပ 

Steel 

Structure 

ထပခစံေိည်(၁)

ထပ် 

ပညာထေး 

၃ 
ဖုိးလိ 

ြုန်း 

အမြ-

ဖုိးလိ 

ြုန်း 

၃၃.၈၉ - ၃၃.၈၉ 
ထြျာင်းထောင်သစ် 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 

(၆၀×၃၀)ထပSt

eel Structure 

ထပခစံေိည်(၁)
ထပ် 

ပညာထေး 

ဒပါင်း (၃ ရွာ ၁၁၉.၅ - ၁၁၉.၅ လုပ်ငန်း(၃)ခ ု   

၄ 
ေင်ပွေစ်

ကြီး 

ေင်ပွေ

စ်ကြီး 

ပိန္နဲရုိး 

၂၇.၇၆
၉၅ 

- 
၂၇.၇၆၉

၅ 

ေင်ပွေစ်ကြီး-

ပိန္နဲရုိးထြျးေွာချင်း 
ေြ်လမ်းဂျင်းထြျာြ် 

ခင်းပခင်း 

၁/၄ လမ်း 

၅ ဝင်းခခံ 

ဝင်းခခံ-  

ေူးြာ

ားြင်း 

၂၃.၁၄
၄ 

- ၂၃.၁၄၄ 

ဝင်းခခံ-ေူးြားြင်းလမ်း 

ထပမသားလမ်းခင်းပခင်း 

လုပ်ငန်း 

၁/၂ လမ်း 

၆ 
သေြ် 

စပင် 

သေြ်

စပင်-  

ေယ် 

စာ 

၂၃.၅၃
၆ 

- ၂၃.၅၃၆ 

သေြ်စပင်-

ေယ်စာထြျးေွာချင်း 
ေြ်လမ်းထပမသားလမ်း 

ခင်းပခင်း 

၁/၂.၁၇ လမ်း 

၇ ြမို့မ 

ြမို့မ- 

ထညာင် 

ပင်သာ 

၇၄.၆၃ - ၇၄.၆၃ 

ပုသိမ်ကြီးြမို့မအစမိ 

ထညာင်ပင်သာ 

ထြျးေွာသ့ုိေြ်သွေယ်ထသာ 

လမ်းြစ္တောခင်းပခင်း 

၀/၄.၆ လမ်း 

၈ 
နန်းဦး 

လွေင် 

နန်းဦး

လွေင် 
၁၇.၄၄

၄ 
- ၁၇.၄၄၄ 

ြျွန်းထေွှေဝါလမ်း 
ထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 

၀/၂.၈၄ လမ်း 

၉ ထေွှေစာေံ 

ထေွှေစာေံ

- 

ြာဝန်

ား 

၁၁၀.၇

၅ 
- ၁၁၀.၇၅ 

ထေွှေစာေံြာ၀န်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 
၀/၆.၁၃ လမ်း 

၁၀ နိမ်းကြဲ နိမ်းကြဲ 
၁၅၆.၈

၃ 
- ၁၅၆.၈၃ 

မန္တထလးစူးထပမာင်းမကြီး 

ြစ-၁၄၀/၀၀၀မိ၁၄၅/၉၀၀ 

အစွေင်း 
(ခ.လ.ေ (၁၁၉)မိ 

နိမ်းကြဲအ.မ.ြ အထိ) 

၆၉၀၀'-၀" လမ်း 

၁၁ 
ထပမာြ်/ 

ေိည် 

ထပမာြ်

/ေိည် 

၁၅၃.၈

၃ 
- ၁၅၃.၈၃ 

မန္တထလးစူးထပမာင်းမကြီး 

ြစ-၁၉၃/၇၀၀မိ၁၉၉/၅၀၀ 

အစွေင်း 

(ထပမာြ် 

၆၈၁၀'-၀" လမ်း 



စဉ် 

ရပ် 

ြွြ်/ 

ဒြျး 

ရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်

/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် အတိုင်းအတာ 
လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

စံစိုင်းေိည်ထြျးေွာမိ 

ထစာစွေင် ထြျးေွာအထိ) 

ထပမာင်းထပါင်လမ်း 

ြစ္တောခင်းပခင်း လုပ်ငန်း 

၁၂ 
ေင်ေွာ 

ကြီး 

ေင်ေွာ

ကြီး 

၁၃၀.၀

၀ 
- ၁၃၀.၀၀ 

မန္တထလးစူးထပမာင်းမကြီး 

ြစ-၁၃၃/၇၀၀မိ 

၁၃၉/၀၀၀ အစွေင်း 

ထပမာင်းထပါင်လမ်း 
ြစ္တောခင်းပခင်း လုပ်ငန်း 

၄၈၈၀'-၀" လမ်း 

၁၃ 
ထပါြ် 

ြမိုင် 

ထပါြ် 

ြမိုင် 
၁၀.၀၀ - ၁၀.၀၀ 

(ထပါြ်ြမိုင်ထြျးေွာမိ 

အုိးဘုိထြျးေွာ အထိ 

ထေွှေစထချာင်းထပမာင်း ြစ-

၁၁၅/ ၀၀၀ မိ ၁၂၅/၀၀၀ 

အထိ သဲနုန်း စူးထဖာ်ပခင်း 

၁၀၀၀၀' လမ်း 

၁၄ - - 

၁၄၆.၃
၈၈    - 

၁၄၆.၃၈
၈    

ြွေန်ပျူစာ စြ္ကသိုလ် 

အ၀င်လမ်း ြစ္တော 

လမ်းသစ် ခင်းပခင်း 

၅၄၀၀ ' လမ်း 

၁၅ - - 

၃၈.၀၀
၀     

- 

၃၈.၀၀၀     မန္တထလး-ထချာင်းဝန်းလမ်း 
ေိိေုံများအား စူးထဖာ်၍ 

ထြျာြပ်ဖည့်ခင်းကြိစ်ပခင်း 

နိင့် ြစ္တော 

ထေပိစ်လွှာထလာင်းပခင်း။ 

၈၉၂.၉၅   
စစုေန်းမီစာ 

လမ်း 

၁၆ - - 

၃၅.၀၀၀   

- 

၃၅.၀၀၀   မန္တထလး - ထချာင်းဝန်းလမ်း 

အစွေင်း လမ်း၏ဝဲဘြ်နိင့် 

ယာဘြ်စွေင် ပလြ် ထဖာင်း 

ပပုလုပ်ပခင်း။ 

၅၅၀.၇၅ 
မီစာ           

(၁၈၀၇ ထပ)               
၅၉၂.၅ မီစာ                  
(၁၉၄၄ ထပ) 

လမ်း 

၁၇ - - 

၄.၅၀၀     

- 

၄.၅၀၀     မန္တထလး - ထချာင်းဝန်းလမ်း 

အစွေင်းယာဉ်ထကြာ ခွေဲမျဉး် 

များနိင့် မီးပွေိုင့်လမ်းေုစံွေင် 

ေပ်မျဉး်၊ လူြူးမျဉး်များ ထေးေွေဲ 

ပခင်း 

၁၄၃၈၉ မီစာ                         
(၄၇၂၁၀ ထပ) 

လမ်း 

၁၈ - - 

၂.၅၅၀     

- 

၂.၅၅၀     မန္တထလး - ထချာင်းဝန်းလမ်း  
အစွေင်း ခခုံခုစ် ထစာေိင်းပခင်း၊ 

လမ်းထပါြ် ဖာပခင်း 

(၂.၈ 
ြီလိုမီစာ) မိ 

(၉.၆ ြီလို 
မီစာ) 

လမ်း 

၁၉ - - 

၅၀.၀၀၀    

- 

၅၀.၀၀၀    ေန်ြင်းထစာင် - စြ်မှု 

စြ္ကသုိလ်- ထေစံခွေန် ထစာင် 

လမ်း အစွေင်းဘုန်းကြီး 
ထြျာင်း အုစ်စံစိုင်းထဟာင်း 

များ ဖျြ်၍ အုစ်စံစိုင်း 

အသစ်ပပန်လည် စည်ထောြ် 

ပခင်း၊ ထပမသားစာထဘာင်ဖ့ုိ 

အုစ်စံစိုင်း            
(၃၀၉')အုစ်စီ          

ထေထပမာင်း 
(၃၀၉')         
(၅၆၀') 
ြစ္တော             

လမ်းချဲ့ပခင်း။ 

လမ်း 



စဉ် 

ရပ် 

ြွြ်/ 

ဒြျး 

ရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်

/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် အတိုင်းအတာ 
လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

ကြိစ်ပခင်း ြစ္တော လမ်းသား 

ချဲ့ပခင်း၊ အြျယ်အုစ်စီထေ 

ထပမာင်း ပပုလုပ်ပခင်း။ 

၂၀ - - 

၃.၂၂၅      

- 

၃.၂၂၅      ေန်ြင်းထစာင် - စြ်မှု 

စြ္ကသုိလ်ထေစံ ခွေန်ထစာင် 
လမ်းအစွေင်း ခခုံခုစ်ထစာ 

ေိင်းပခင်း။ 

(၆.၂) 
ြီလိုမီစာ မိ 

(၁၄.၈) 
ြီလိုမီစာ 

လမ်း 

၂၁ - - 

၁.၈၇၅     

- 

၁.၈၇၅     ထုံးဘုိ-ထေွှေစာေံလမ်း အစွေင်း 

ခခုံခုစ်ထစာ ေိင်းပခင်း၊   လမ်း 
ထပါြ်ဖာပခင်း။ 

(၀) 
ြီလိုမီစာမိ 

(၅.၀၂) 
ြီလိုမီစာ 

လမ်း 

၂၂ - - 

၀.၃၇၅     

- 

၀.၃၇၅     ခရုိင်ချင်းေြ် လမ်း အမိစ် 

(၂) အစွေင်း ခခုံခုစ် ထစာေိင်း 

ပခင်း။ 

(၂၀.၅)ြီလိုမီ
စာမိ 
(၂၁.၅) 

ြီလိုမီစာ 

လမ်း 

ဒပါင်း 
(၁၀) 
ရွာ 

၁၀၀၉.

၈၄၇ 
- 

၁၀၀၉.၈

၄၇ 
လုပ်ငန်း(၁၉)ခ ု   

၂၃ မင်းြန် 
ဇီးထစ

ာာ 
၇.၃၁၇ - ၇.၃၁၇ 

ဇီးထစာ -မိန်ပင်လမ်း 

(ရံုးသာနိင့်မိန်ပင် ကြား) 

ထပါ်ေိိ Bo× Culvert (၁)စင်း 

၅'×၂၄'×၅' စံစား 

၂၄ 
မဲြင်း 

ြုန်း 

ပုသိမ် 

ကြီး- 

စဲြုန်

ား 

၇.၃၁၇ - ၇.၃၁၇ 

ပုသိမ်ကြီး-စဲြုန်းလမ်း 

ထပါ်ေိိ  

Bo× Culvert (၁)စင်း 

၅'×၂၄'×၅' စံစား 

၂၅ 
ထပါြ် 

ြမိုင် 
ထေဝန်း ၇.၃၁၇ - ၇.၃၁၇ 

ထေ၀န်း-

ထေွှေစထချာင်းထပမာင်းထဘာင် 

လမ်းထပါ်ေိိBo× Culvert 

(၁)စင်း 

၅'×၂၄'×၅' စံစား 

၂၆ 
ြျွဲထေ 

ြုန်း 

ြျွဲထေ 

ြုန်း- 
ြုလား

မထစာင် 

၇.၃၁၇ - ၇.၃၁၇ 

ြျွဲထေြုန်း-ြုလားမထစာင် 

လမ်းထပါ်ေိိBo× Culvert   
(၁)စင်း 

၅'×၂၄'×၅' စံစား 

၂၇ နန္ဒာ 
နန္ဒာ 

ထပမာြ် 
၇.၃၁၇ - ၇.၃၁၇ 

မန္တထလးမစ္တောြားလမ်းမိ 
နန္ဒာထပမာြ်ထြျးေွာသ့ုိ 

ေြ်သွေယ်ထသာလမ်းထပါ်ေိိ  

Bo× Culvert (၁)စင်း 

၅'×၂၄'×၅' စံစား 

ဒပါင်း (၅)ရွာ 
၃၆.၅၈

၅ 
 ၃၆.၅၈၅ လုပ်ငန်း(၅)ခ ု   

၂၈ 
ထြာင်း 

မွေန် 

မရုိး 

ြုန်း 
ထြျး 

၅၁ - ၅၁ 

၃၃ ထြဗွေီ ဓာစ်အားလိုင်း 

(၁.၁၇)မုိင် နိင့် ၃၃/၀.၄ ထြဗွေီ 
(၂၀၀)ထြဗွေီထအ ထ ေန် 

၁ လုံး 

၁.၁၇ မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 



စဉ် 

ရပ် 

ြွြ်/ 

ဒြျး 

ရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်

/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် အတိုင်းအတာ 
လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

ေွာ စထဖာ်မာ 

(၁)လုံးစည်ထောြ် ပခင်း 

၂၉ အုိင်ကြီး 

ထစာ 

စွေင် 

ထြျးေွ

ာာ 

၁၁၅ - 

၁၁၅ 

၁၁ ထြဗွေီ ဓာစ်အားလိုင်း 

(၁.၃၄)မုိင် နိင့် ၁၁/၀.၄ ထြဗွေီ 

(၂၀၀) ထြဗွေီထအ 

ထေန်စထဖာ်မာ(၁)လုံးစည်ထ
ထာာြ်ပခင်း 

၁ လုံး 

၁.၃၄ မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

၃၀ မင်းြန် 
ထစာစု 

ထြျးေွ

ာာ 

 - 

၁၁ ထြဗွေီ ဓာစ်အားလိုင်း 
(၂.၅)မုိင် နိင့် ၁၁/၀.၄ ထြဗွေီ 

(၂၀၀) ထြဗွေီထအ 

ထေန်စထဖာ်မာ(၁)လုံးစည်ထ

ထာာြ်ပခင်း 

၁ လုံး 

၂.၅ မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

၃၁ နိမ်းကြဲ 
သာခို 

ထစာင်

စန်း 

 - 

၁၁ ထြဗွေီ ဓာစ်အားလိုင်း 

(၀.၁၉)မုိင် နိင့် ၁၁/၀.၄ ထြဗွေီ 

(၂၀၀) ထြဗွေီထအ 

ထေန်စထဖာ်မာ(၁)လုံးစည်ထ
ထာာြ်ပခင်း 

၁ လုံး 

၀.၁၉ မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

ဒပါင်း (၄) ရွာ ၁၆၆ - ၁၆၆ လုပ်ငန်း(၄) ခ ု   

၃၂ 
သေြ်

စပင် 
စြ်ေိပ် ၃.၅ - ၃.၅ 

စာကြည့်စိုြ်ထောြ် 

လုပ်ပခင်း 
(ြမို့နယ်ပပန်/ေြ်) 

၂၄'×၁၄'×၉' အပခား 

၃၃ ထေထွေြ် ြျြုီန်း ၁၄၁.၈ - ၁၄၁.၈ 
မီးသစ်စခန်းထောြ်လုပ်ပခင်

ား 

(ြမို့နယ်မီးသစ်) 

၆၅'×၅၂'×၂၆' အပခား 

၃၄ ထေထွေြ် 
ထေ 

ထွေြ် 
၄.၉၅ - ၄.၉၅ 

ဝြ်သုိးရံုပပင်ေင်ပခင်းနိင့် 

စင်ပမင့်ထေစင် 

စည်ထောြ်ပခင်း(ြမို့နယ်ထမ

ာွေထး/ြု) 

၅၀'×၃၆' 

၁၀'×၁၀'×၉' 
အပခား 

၃၅ ထေထွေြ် 
ထေ 

ထွေြ် 
၃၇.၁၁ - ၃၇.၁၁ 

အားြစားြွေင်း ထပမခုံဖ့ုိ 

Inner Fencing အပပင်ဘြ် 
၂၀၅၀၇၀' အပခား 

၃၆ ထေထွေြ် 
ထေ 

ထွေြ် 

၅၇.၇၄

၅ 
- ၅၇.၇၄၅ ထပမာြ်ဘြ်ပွေဲကြည့်စင် ၈၀'×၂၅'×၁၈' အပခား 

၃၇ ထေထွေြ် 
ထေ 

ထွေြ် 

၅၇.၇၄

၅ 
- ၅၇.၇၄၅ ထစာင်ဘြ်ပွေဲကြည့်စင် ၈၀'×၂၅'×၁၈' အပခား 

၃၈ ထေထွေြ် 
ထေ 

ထွေြ် 

၂၆၆.၀

၀ 
- ၂၆၆.၀၀ အားြစားရံုကြီး 

၁၅၀'×၉၀'×၃

၆' 
အပခား 

ဒပါင်း (၇) ရွာ 
၅၆၈.၈

၅ 
- ၅၆၈.၈၅ လုပ်ငန်း(၇)ခ ု   

စုစုဒပါင်း 
(၂၉) 

ရွာ 

၁၉၀၀.

၇၈၂ 
- 

၁၉၀၀.၇

၈၂ 
လုပ်ငန်း(၃၈)ခ ု   



ဌာနရန်ပုဒံငွ 

စဉ် 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် 
အတိုင်းအ

တာ 

လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

၁ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၁၃.၈၃၉ - 

၁၃.၈၃

၉ 

ြမို့မေပ်၊ထအာင်သျှမ်းလမ်းြွေန်

ြေစ်ခင်းပခင်း 

၁၀၀၀'x၁၂'

x၆'' 
လမ်း 

၂ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၄.၉၂၀ - ၄.၉၂၀ 

ေန်ြင်းသာယာ ေ/န 

(၃)လမ်းထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 

၇၀၀'x၁၂'x

၉'' 
လမ်း 

၃ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၅.၃၄၀ - ၅.၃၄၀ 

ေန်ြင်းသာယာ ေ/န 

(၅)လမ်းထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 

၇၅၀'x၁၂'x

၉'' 
လမ်း 

၄ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၆.၂၉၀ - ၆.၂၉၀ 

ေန်ြင်းသာယာ ေ/န 

(၆)လမ်းထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 

၈၇၀'x၁၂'x

၉'' 
လမ်း 

၅ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၆.၇၅၀ - ၆.၇၅၀ 

ေန်ြင်းသာယာ ေ/န 

(၇)လမ်းထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 

၉၅၀'x၁၂'x

၉'' 
လမ်း 

၆ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၆.၇၅၀ - ၆.၇၅၀ 

ေန်ြင်းသာယာ ေ/န 

(၈)လမ်းထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 

၉၅၀'x၁၂'x

၉'' 
လမ်း 

၇ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၁၃.၈၃၉ - 

၁၃.၈၃

၉ 

ေန်ြင်းသာယာ 

ပုဂံလမ်းြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၁၀၀၀'x၁၂'

x၆'' 
လမ်း 

၈ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၉.၉၃၀ - ၉.၉၃၀ 

ေန်ြင်းထအာင် စ/မ 

(၄)လမ်းထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 

၁၄၀၀'x၁၂'

x၉'' 
လမ်း 

၉ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၁၀.၀၁၃ - 

၁၀.၀၁

၃ 

ေန်ြင်းထအာင် စ/မ 

(၅)လမ်းထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 

၁၆၀၀'x၁၂'

x၉'' 
လမ်း 

၁၀ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၈.၀၀၀ - ၈.၀၀၀ 

ထအာင်မဂေလာ 
စ/မ(၂)လမ်းြွေန်ြေစ်ခင်းပခ

င်း 

၅၀၀'x၁၂'x

၆'' 
လမ်း 

၁၁ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၈.၀၀၀ - ၈.၀၀၀ 

ထအာင်မဂေလာ 

စ/မ(၃)လမ်းြွေန်ြေစ်ခင်းပခ

င်း 

၅၀၀'x၁၂'x

၆'' 
လမ်း 

၁၂ 
ြမို့မ   

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၈.၀၀၀ - ၈.၀၀၀ 

ထအာင်မဂေလာ 

စ/မ(၄)လမ်းြွေန်ြေစ်ခင်းပခ

င်း 

၅၀၀'x၁၂'x
၆'' 

လမ်း 

၁၃ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၈.၀၀၀ - ၈.၀၀၀ 

ထအာင်မဂေလာ 

စ/မ(၅)လမ်းြွေန်ြေစ်ခင်းပခ

င်း 

၅၀၀'x၁၂'x

၆'' 
လမ်း 

၁၄ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၇.၁၀၀ - ၇.၁၀၀ 

ထအာင်မဂေလာ 
စ/မ(၆)လမ်းထြျာြ်ထချာ 

ခင်းပခင်း 

၁၀၀၀'x၁၂'

x၉'' 
လမ်း 

၁၅ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၄.၉၇၀ - ၄.၉၇၀ 

ထအာင်မဂေလာ စ/မ(၇) 
လမ်းထြျာြ်ထချာ ခင်းပခင်း 

၇၀၀'x၁၂'x

၉'' 
လမ်း 

၁၆ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၉.၅၈၂ - ၉.၅၈၂ 

ထအာင်မဂေလာ 

စ/မ(၈)လမ်းြွေန်ြေစ်ခင်းပခ

င်း 

၇၀၀'x၁၂'x

၆'' 
လမ်း 

၁၇ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၃.၅၅၀ - ၃.၅၅၀ 

ထအာင်မဂေလာ၊စံပယ်လမ်းထြျ

ာာြ်ထချာခင်းပခင်း 

၅၀၀'x၁၂'x

၉'' 
လမ်း 



စဉ် 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် 
အတိုင်းအ

တာ 

လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

၁၈ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၁၂.၃၂၀ - ၁၂.၃၂၀ 

သုခမဂေလာ(၂)၊သစ္စာလမ်းြွေန်

ြေစ်ခင်းပခင်း 

၆၀၀'x၁၂'x

၆'' 
လမ်း 

၁၉ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၆.၉၀၀ - ၆.၉၀၀ 

သုခမဂေလာ(၂)၊စိန်ပန်းလမ်းြွေ

န်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၃၀၀'x၁၂'x

၆'' 
လမ်း 

၂၀ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၈.၆၉၆ - ၈.၆၉၆ 

သုခမဂေလာ(၂) 

ေ/နလမ်းစိုြွေန်ြေစ်ခင်းပခင်း 

၃၆၀'x၁၂'x

၆'' 
လမ်း 

၂၁ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၁၅.၄၀၃ - 

၁၅.၄၀

၃ 

ြန်သာယာ၊ဓမ္မောရံုလမ်းြွေန်

ြေစ်ခင်းပခင်း 

၇၅၀'x၁၂'x

၆'' 
လမ်း 

၂၂ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၄.၁၂၅ - ၄.၁၂၅ ြမို့ပပြွေန်ြေစ်ထေပပန်(၅)စင်း 

၅x၂၀'x၁'-

၆''ϕ 
လမ်း 

၂၃ 
ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 

ြမို့မ 

ေပ်ြွေြ် 
၇.၀၀၀ - ၇.၀၀၀ 

(၂)ခန်းစွေဲ၀န်ထမ်းအိမ်ယာထေ
ာာြ်လုပ်ပခင်း 

၃၈'x၁၉' လမ်း 

၂၄ အုန်းထချာ အုန်းထချာ ၁၀.၂၅၅ - 
၁၀.၂၅

၅ 

အုန်းထချာထစျးရံု(၄)ရံုထောြ်

လုပ် ပခင်း 

၃၇'x၁၂'x၈'

-၆'' 
လမ်း 

၂၅ အုန်းထချာ အုန်းထချာ ၃.၅၀၀ - ၃.၅၀၀ 
အုန်းထချာထစျးအိမ်သာ(၂)ခန်း

စွေ(ဲ၂)လုံး 
၁၂'x၆'x၆' လမ်း 

၂၆ 
ြမို့မေပ်ြွေ

ြ် 

ြမို့မေပ် 

ြွေြ် 
၁၅.၀၀၀ - 

၁၅.၀၀

၀ 
အဖွေဲ့ရံုးခခံစည်းရုိးြာေံပခင်း 

၇၀၀'x၄'-

၆'' 
လမ်း 

ဒပါင်း (၂၆) ရွာ ၂၁၈.၀၇၂ - 
၂၁၈.၀

၇၂ 
လုပ်ငန်း(၂၆)ခ ု   

၂၇ 
ေန်ြင်း 

ထစာင် 

ေန်ြင်း 

ထစာင် 

ထပမာင်း 

ထဘာင် 

၂.၈၈ - ၂.၈၈ 

100 ထြဗွေီထအ ထေန်စထဖာ်မာ 

စစ်လုံး ၊400 ဗ့ုိလိုင်း  3850  

ထပ စည်ထောြ်ပခင်း 

၁ လုံး 

၀.၇၃ မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

၂၈ 
ေန်ြင်း 

ထစာင် 

ြမို့သာ 

ြုန်း 
၂.၅၇ - ၂.၅၇ 

200 ထြဗွေီထအ  

ထေန်စထဖာ်မာ (1)လုံး ၊11 

ထြဗွေီလိုင်း 150 ထပနိင့်  400 

ဗ့ုိလိုင်း1200 ထပ  
အသစ် စည်ထောြပ်ခင်း 

၁ လုံး 

၀.၀၂ မုိင် 

၀.၂၂ မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

၂၉ 
ြမို့မေပ်ြွေ

ြ် 

ေန်ြင်း 

ထအာင် 
၂.၉၄ - ၂.၉၄ 

200  ထြဗွေီထအ 

ထေန်စထဖာ်မာ(1)လုံး၊ 11 

ထြဗွေီလိုင်း  1000  ထပနိင့်  

400  

ဗ့ုိလိုင်း 800 ထပ 

အသစ်စည်ထောြ်ပခင်း 

၁  လုံး 

၀.၁၈ မုိင် 
၀.၁၅ မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

၃၀ 
ေန်ြင်း 

ထစာင် 
မုိင်ြုန်း ၁.၆၉ - ၁.၆၉ 

200 ထြဗွေီထအ ထေန်စထဖာ်မာ  

(1)လုံး နိင့်  11 ထြဗွေီလိုင်း  

500  ထပစည်ထောြ်ပခင်း 

၁ လုံး 

၀.၀၉  မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

၃၁ အုန်းထချာ အုန်းထချာ ၂.၀၅ - ၂.၀၅ 

200 ထြဗွေီထအ ထေန် 

စထဖာ်မာ(1)လုံး နိင့် ၊11 

ထြဗွေီလိုင်း 1000  ထပ 

အသစ်စည်ထောြ်ပခင်း 

၁ လုံး 

၀.၁၈ မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 



စဉ် 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

အုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် 
အတိုင်းအ

တာ 

လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည်

သူ 
ဒပါင်း 

၃၂ 
ထြျာြ ်

မီး 

ထြျာြ် 

မီး 

ထြျးေွာ 

၅.၇၆ - ၅.၇၆ 

၁၁/၀.၄  ထြဗွေီ ၃၁၅ 

ထြဗွေီထအမိ  

ဓာစ်အား 

ပဖန့်ပဖူးထပးထားထသာ ၄၀၀ 

ဗ့ုိလိုင်း  ACSR ကြိုး(၂.၂) မုိင် 

အား Coated Wire 95 mm²  
ကြိုးများပဖင့် လဲလိယ်ပခင်း   

၂.၂ မုိင် 
မီးလင်း 

ထေး 

၃၃ သမ္မေထစာ 
သမ္မေထစာ 
ထြျးေွာ 

၂.၅၉ - ၂.၅၉ 

၁၁/၀.၄  ထြဗွေီ ၄၀၀ 

ထြဗွေီထအ မိ  

ဓာစ်အားပဖန့်ပဖူးထပးထားထ

ထာာ ၄၀၀ ဗ့ုိလိုင်း  ACSR 

ကြိုး(၁) မုိင် အား Coated 

Wire 95 mm²  

ကြိုးများပဖင့်လဲလိယ်ပခင်း  

၁  မုိင် 
မီးလင်း 

ထေး 

၃၄ ထေထွေြ် ထေထွေြ် ၂.၉၁ - ၂.၉၁ 

၁၁/၀.၄  ထြဗွေီ ၂၀၀ 
ထြဗွေီထအမိ 

ဓာစ်အားပဖန့်ပဖူးထပးထားထ

ထာာ ၄၀၀ ဗ့ုိလိုင်း  ACSR ကြိုး 

(၀.၅)မုိင် အားCoated Wire 

95 mm²  ကြိုးများ 

ပဖင့်လဲလိယ်ပခင်း  

၀.၅ မုိင် 
မီးလင်း 

ထေး 

၃၅ 
ြမို့မေပ်ြွေ

ြ် 

ထအာင်မဂေ

လာ 

ေပ်ြွေြ် 

၁.၂၅ - ၁.၂၅ 

၁၁/၀.၄  ထြဗွေီ ၂၀၀ 

ထြဗွေီထအမိ ဓာစ်အား 

ပဖန့်ပဖူးထပးထားထသာ ၄၀၀ 
ဗ့ုိလိုင်း  ACSR  ကြိုး (၀.၅) မုိင် 

အား Coated Wire 95 mm²  

ကြိုးများ ပဖင့် လဲလိယ်ပခင်း   

၀.၅ မုိင် 
မီးလင်း 

ထေး 

၃၆ ဇီးချ ိုြုန်း 
သစ်ချ ိုြု

န်း 
၂.၈ - ၂.၈ 

၁၁/၀.၄  ထြဗွေီ ၁၀၀ 

ထြဗွေီထအမိ ဓာစ်အား 

ပဖန့်ပဖူးထပးထားထသာ ၄၀၀ 

ဗ့ုိလိုင်း  ACSR  ကြိုး (၀.၅) မုိင် 

အား Coated Wire 95 mm²  
ကြိုးများ ပဖင့်လဲလိယ်ပခင်း  

၀.၅ မုိင် 
မီးလင်း 

ထေး 

ဒပါင်း (၁၀) ရွာ ၂၇.၄၄  - လုပ်ငန်း (၁၀)ခ ု   

၃၇ ေဟထစ္တာ ေဟထစ္တာ ၁၀.၄၂ - ၁၀.၄၂ 

ထအာင်သထပပထြျးေွာ 

စြ်ထေစွေင်းစူးထဖာ်ပခင်းလုပ်

ငန်း 

၄"Ø ၂၁၀' 
ထေေေိိ 

ထေး 

ဒပါင်း (၁) ရွာ ၁၀.၄၂ - ၁၀.၄၂ လုပ်ငန်း (၁)ခ ု   

စုစုဒပါင်း (၃၇)ရွာ ၂၅၅.၉၃၂ - 
၂၅၅.၉

၃၂ 
လုပ်ငန်း(၃၇)ခ ု   

 
 

 



ဒေသအစီအစဉ်၊ အလှူရှင် 

စဉ် 
ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာအုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 
လုပ်ငန်းအမည် 

အတိုင်း 

အတာ 

လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ ပပည်သူ ဒပါင်း 

၁ ထေကြည် 
အမြ 

ထေကြည် 
- ၂၈ ၂၈ 

ထြျာင်းထောင်သစ် 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 
၃၀'×၆၀' 

ပညာထေး 

(အလိူေိင်) 

ဒပါင်း (၁) ရွာ - ၂၈.၀၀ ၂၈.၀၀ လုပ်ငန်း(၁) ခ ု   

၂ ဇီးချ ိုြုန်း ဇီးချ ိုြုန်း ၂၅ - ၂၅ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်လမ်း 

ခင်းပခင်း 

၅၀၀၀'×၅" လမ်း 

၃ ေင်ေွာကြီး ေင်ေွာကြီး ၁၂ - ၁၂ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်လမ်း 

ခင်းပခင်း 

၉၈၀'×၁၂' လမ်း 

၄ ေင်ေွာကြီး ေင်ေွာကြီး - ၂၂ ၂၂ 

ေွာစွေင်းလမ်း 

ြွေန်ြေစ်လမ်း 

ခင်းပခင်း 

၁၁၈၀'×၁၄' 
လမ်း 

(အလိူေိင်) 

၅ နိမ်းကြဲ နိမ်းကြဲ ၂.၈ - ၂.၈ 
ြွေန်ြေစ်လမ်း 

ခင်းပခင်း 
၂၀၀' လမ်း 

၆ နန္ဒာ ထစာင်ငူစု ၃.၅၃ - ၃.၅၃ 
ြွေန်ြေစ်လမ်း 

ပခင်း 
၆၂၀'×၁၇'×၄" လမ်း 

ဒပါင်း ( ၅) ရွာ ၆၅.၃၃ - ၆၅.၃၃ လုပ်ငန်း(၅)ခ ု   

၇ မဲြင်းြုန်း မဲြင်းြုန်း ၁၈.၆ - ၁၈.၆ 
ြွေန်ြေစ်စံစား 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 
၁၅'×၁၈' စံစား 

၈ မဲြင်းြုန်း စဲြုန်း ၁.၇ - ၁.၇ 
ြွေန်ြေစ်စံစား 
ထောြ်လုပ်ပခင်း 

၅'×၂၀' စံစား 

ဒပါင်း (၂) ရွာ ၂၀.၃ - ၂၀.၃ လုပ်ငန်း(၂)ခ ု   

၉ နန်းဦးလွေင် 
ဘူးြုန်း- 

ြုန်းစန်း 
၃၈ - ၃၈ 

၁၁/၀.၄ ထြဗွေီ 

၃၁၅ ထြဗွေီထအ 
ထေန်စထဖာ် (၁) 

လုံး၊ ၁၁ ထြဗွေီလိုင်း 

၁၀၀ ထပနိင့်၄၀၀ 

ဗ့ုိလိုင်း (၂၅၀၀) ထပ 

စည်ထောြ်ပခင်း 

၁ လုံး 

၀.၄၈  မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

၁၀ နန်းဦးလွေင် 
ဘူးြုန်း- 

ြုန်းစန်း 
၃၈ - ၃၈ 

၁၁/၀.၄ ထြဗွေီ 

၃၁၅  ထြဗွေီထအ 

ထေန်စထဖာ် (၁) 
လုံး နိင့် ၁၁ 

ထြဗွေီလိုင်း ၁၄၄၀ 

ထပစည် ထောြ် 

ပခင်း 

၁ လုံး 

၀.၂၈  မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

၁၁ နန္ဒာ သာစည်ေွာသစ် ၁၅ - ၁၅ 

၁၁/၀.၄ ထြဗွေီ  

၂၀၀ ထြဗွေီ ထအနိင့်  

၁၁ ထြဗွေီလိုင်း 

(၁၀၀) ထပ 

စည်ထောြ်ပခင်း 

၁ လုံး 

၀.၀၂  မုိင် 

မီးလင်း 

ထေး 

ဒပါင်း (၃) ရွာ ၉၁.၀၀ - ၉၁.၀၀ လုပ်ငန်း(၃)ခ ု   



စဉ် 
ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာအုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 
လုပ်ငန်းအမည် 

အတိုင်း 

အတာ 

လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ ပပည်သူ ဒပါင်း 

၁၂ ေွာသစ် ေွာသစ် ၈.၀ - ၈.၀ 

သုသာန်သံုး 

မီးရှို့စြ် 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 

၁၀'×၇' အပခား 

၁၃ မထနာယျမ 
ြုလားမ 

ထစာင် 
- ၉.၅ ၉.၅ 

သုသာန်သံုး 

မီးရှို့စြ် 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 

၂၆'×၁၄ 

အပခား 

(အလိူ 

ေိင်) 

ဒပါင်း (၂) ရွာ ၈.၀ ၉.၅ ၁၇.၅ လုပ်ငန်း(၂)ခ ု   

ဒပါင်း (၁၃) ရွာ ၁၉၀.၆၃ ၃၁.၅ ၂၂၂.၁၃ လုပ်ငန်း (၁၃) ခ ု   

 
 

       ပညာဒရးြဏ္ဍ 

စဉ် 

ရပ် 

ြွြ်/ 

ဒြျး 

ရွာအုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် အတိုင်းအတာ 
လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည် 
သူ 

ဒပါင်း 

၁ 
အုန်း 

ထချာ 

အထြ-

အုန်းထချာ 
၁၀၉.၂၀ - ၁၀၉.၂၀ 

ထြျာင်းထောင်သစ် 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 

(၁၄၀×၃၀)ထပ 

အုပ်ညှပ်(၂)ထပ် 

ပညာ 

ထေး 

၂ နိမ်းကြဲ 
အမြ-

ထေထစာ် 
၃၂.၄၀ - ၃၂.၄၀ 

ထြျာင်းထောင်သစ် 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 

(၆၀×၃၀)ထပအုပ် 

ညှပ်(၁)ထပ် 

ပညာ 

ထေး 

၃ ထေထွေြ် 
မူလွေန်-
ထေထွေြ် 

၅၄.၆၀ - ၅၄.၆၀ 
ထြျာင်းထောင်သစ် 
ထောြ်လုပ်ပခင်း 

(၇၀×၃၀)ထပအုပ် 
ညှပ်(၂)ထပ် 

ပညာ 
ထေး 

၄ အုိင် ကြီး 
မူလွေန်-

အုိင်ကြီး 
၃၅.၁၀ - ၃၅.၁၀ 

ထြျာင်းထောင်သစ် 

ထောြ်လုပ်ပခင်း 

(၉၀×၃၀)ထပအုပ် 

ညှပ်(၁)ထပ် 

ပညာ 

ထေး 

ဒပါင်း (၄)ရွာ ၂၃၁.၃  - ၂၃၁.၃   

၅ မင်း ြန် 
မင်း  

ြန် 
၁၀.၁၉၇ - ၁၀.၁၉၇ 

မင်းြန် RHC 

သားဖွေားထောင် 

400 Gal Fiber Tank 

ထေ/မီး ပပင်ေင်ထိန်း 
သိမ်းပခင်း 

- 
ြျန်းမာ 

ထေး 

၆ 
ဖုိးလိ 

ြုန်း 

ထညာင် 

ပင်သာ 
၃.၅၀၀ - ၃.၅၀၀ 

ထညာင်ပင်သာထြျး 
လြ်ြျန်းမာထေး 

ဌာနခွေဲ ပပင်ေင် 

ထိန်းသိမ်းပခင်း 

- 
ြျန်းမာ 

ထေး 

၇ 
အုန်း 

ထချာ 
အုန်း ထချာ ၁.၃၂၁ - ၁.၃၂၁ 

အုန်းထချာထြျးလြ် 

ြျန်းမာထေး 

ဌာနခွေဲ မျြ်နိာြျြ် 

ပပင်ေင်ပခင်း 

- 
ြျန်းမာ 

ထေး 

၈ 

ေဟ
ထစ

္တာ 

ေဟ
ထစ

္တာ 

၉.၀၀၁ - ၉.၀၀၁ 

ေဟထစ္တာထြျးလြ် 

ြျန်းမာထေးဌာန၊ 

ခခံစည်းရုိး ြာေံပခင်း 

၆၅၀' 

ြျန်းမာ 

ထေး 

 



စဉ် 

ရပ် 

ြွြ်/ 

ဒြျး 

ရွာအုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် အတိုင်းအတာ 
လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည် 

သူ 
ဒပါင်း 

၉ 
မဲြင်း

ြုန်း 

မဲြင်း 

ြုန်း 
၃.၀၆၇ - ၃.၀၆၇ 

မဲြင်းြုန်း ထြျးလြ် 

ြျန်းမာထေး 

ဌာနခွေဲ 
ခခံစည်းရုိးြာေံပခင်း 

၂၂၀.၅' 
ြျန်းမာ 

ထေး 

၁၀ 
စံစိုင်း

ေိည် 

စံစိုင်း 

ေိည် 
၂.၉၃၇ - ၂.၉၃၇ 

စံစိုင်းေိည် ထြျးလြ် 
ြျန်းမာထေး 

ဌာနခွေဲစွေင် 

ထေစွေင်းစူးထဖာ်ပခင်းနိင့် 

ထေစင်စည် 

ထောြ်ပခင်း 

- 
ြျန်းမာ 

ထေး 

ဒပါင်း (၆ )ရွာ ၃၀.၀၃၀  - ၃၀.၀၃၀   

၁၁ မင်း ြန် 
မင်းြန်-

ဘုစ် 
၁၃.၉၂ - ၁၃.၉၂ 

မင်းြန်ထြျးေွာနိင့် 
ဘုစ်ထြျးေွာ 

ကြားေိိ ထေထြျာ် 

၈၀'×၂၀' လမ်း 

၁၂ အုိင်ကြီး 
ထစာစွေင်- 

အုိင်ကြီး 
၁၁၄.၆၄၄ - ၁၁၄.၆၄၄ 

ထစာစွေင်-အုိင်ကြီးလမ်း 

ထြျာြ်ထချာခင်းပခင်း 
၁/၃ 

လမ်း 

(လုပ် 

ငန်း 

ထပပာင်း 

စင်ပပထ

ာားေ)ဲ 

၁၃ 
ဇီးချ ို 

ြုန်း 

ဇီးချ ို 

ြုန်း- 

ေင်ေွာ 

ကြီး 

၈.၇၉ - ၈.၇၉ 

ဇီးချ ိုြုန်း-

ေင်ေွာကြီးလမ်း 

ထြျာြ်ထောထပမခင်း 

ပပုပပင်ပခင်း 

၀/၄.၇၇ 

လမ်း 
(လုပ် 

ငန်း 

ထပပာင်း 

စင်ပပထ

ာားေ)ဲ 

၁၄ - - ၁၅၂.၀၀၀ - ၁၅၂.၀၀၀ 

မန္တထလး-ထချာင်းဝန်း 

လမ်း ေိိေုံများ အားစူး 

ထုစ်၍ ထြျာြပ်ဖည့် 

ခင်း ကြိစ်ပခင်းနိင့် လမ်း 
မျြ်နိာပပင်အားထု၂လွှာ 

ခင်းကြိစ် ထြျာြထ်ု 

ခင်းကြိစ်၍ စိမ့်ဝင် 

ြစ္တောထလာင်းပခင်း၊ 

ြစ္တော ထေပိစ်လွှာ 

ထလာင်းပခင်းနိင့်လမ်းပုခုံး 

ခင်းပခင်း။ 

(၈ြီလိုမီစာ - 

၉ြီလိုမီစာ) 

အစွေင်း(၅၀၇.၇

၂စစုေန်း 
မီစာ) ေိိ ေုံများ 

အားစူးထုစ်၍ 

ထြျာြပ်ဖည့် 

ခင်းကြိစ်ပခင်းနိ

င့်(၁ြီလို 

မီစာ) အေိည် ( 

၁၂.၁၉၁  မီစာ) 
အြျယ်ထပ်ပုိး

လွှာ ခင်းပခင်း 

လမ်း 

 

 
 

၁၅ - - ၉၀.၀၀၀ - ၉၀.၀၀၀ 

မန္တထလး - ထချာင်းဝန်း 

လမ်း အစွေင်းလမ်း မျြ် 

နိာပပင်ေိိနိမ့်ြျွ ံ ေုံထပါြ် 

များအား စူးထုစ်၍ 

(၇.၅ ြီလိုမီ 

စာ- ၈ ြီလိုမီ 

စာ) အစွေင်းေုံ 

များစူးထုစ် 

လမ်း 



စဉ် 

ရပ် 

ြွြ်/ 

ဒြျး 

ရွာအုပ်စု 

ရပ်ြွြ်/ 

ဒြျးရွာ 

ြုန်ြျဒငွ 

လုပ်ငန်းအမည် အတိုင်းအတာ 
လုပ်ငန်း 

ြဏ္ဍ အစုိးရ 
ပပည် 

သူ 
ဒပါင်း 

ြစ္တောထပ်ပုိးလွှာခင်း 

ပခင်းနိင့် ထုအမာခံလမ်း 

ပုခုံး ခင်းပခင်း။     

၍(၀.၅ြီလိုမီ 

စာ) အေိည် 

(၁၂.၁၉၁ မီစာ) 
အြျယ် ထပ်ပုိး 

လွှာခင်း ပခင်း။ 

၁၆ - - ၁၀၉.၀၀၀ - ၁၀၉.၀၀၀ 

မန္တထလး - ထချာင်းဝန်း 

လမ်းထြျာြ်ပဖင့် နိမ့် 
ပမင့် ထပဖညှိ၍ ြစ္တော 

ထပ်ပုိးလွှာ ခင်းပခင်း၊ 

ထုအမာခံလမ်းပုခုံးခင်း 

ပခင်း။                     

(၉ ြီလိုမီစာ- 

၉.၆၆ ြီလိုမီ 

စာ)အထိ (၀.၆ 

၆ ြီလုိ မီ စာ ) 
စွေင်၃၀% နိမ့် 

ပမင့် ထပဖညှိ၍ 

(၁၂.၁၉၁မီစာ ) 
အြျယ်ထပ် 

ပုိးလွှာခင်းပခင်း 

လမ်း 

ဒပါင်း (၆)ရွာ ၄၈၈.၃၅၄  - ၄၈၈.၃၅၄   

၁၇ - - ၈.၂၅၀ - ၈.၂၅၀ 

ဦးစီးအောေိိ (ြမို့ပပ) ရံုး၊ 

ရံုးဝင်းအာသံြူ ြွေန်ြ 

ေစ်စိုင်နိင့် ChainLink 
ခခံစည်း ရုိးြာေံပခင်း။ 

(၄၉၅')အေိည်     

(၅'-၆'') အပမင့် 
အပခား 

၁၈ - - ၆.၀၉၁ - ၆.၀၉၁ 

မန္တထလး - ထချာင်း၀န်း 
လမ်းထပါ်ေိိ  ပုသိမ်ကြီး 

ြမို့နယ် ဦးစီးအောေိိ 

(ြမို့ပပ) ရံုး  အထောြ် 

အဦ အား ထပမှာြ်ပင့်၍ 

ြွေန်ြေစ်ဘိနပ်စိုင်နိင့်

အုစ်စီထပမြာ နံေံစည် 

ထောြ်ပခင်း။ 

- အပခား 

၁၉ - - ၅.၁၇၃ - ၅.၁၇၃ 

ပုသိမ်ကြီးြမို့နယ် ဦးစီး 

အောေိိ (ြမို့ပပ) ထနအိမ် 
မီးဖုိထောင် အဖီချ စည် 

ထောြ် ပခင်း။ 

၃၀' × ၁၀' အပခား 

ဒပါင်း (၃) ရွာ ၁၉.၅၁၄  - ၁၉.၅၁၄   

စုစုဒပါင်း (၁၉) ရွာ ၇.၁၉၈  - ၇.၁၉၈   

 
 

 

 



မမို့ပပစီမံြိန်း (Town Plan) နှစ် (၃၀) အတွြ် ဒပမအသုးံချမှုဆိုင်ရာ 
လျာထားချြ်  

၄၉။ ြမို့ပပစီမံြိန်း (Town Plan) နိစ် (၃၀) အစွေြ် ထပမအသံုးချမှုေိုင်ော 
လျာထားချြ်မာိ ထအာြ်ပါအစိင်ုး ပဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် 
လျာထား  

ဒပမဧြဒပါင်း 

လျာထားမည့်  

ဒပမြွြ်ဒပါင်း 
မှတ်ချြ် 

၁ ပုသမိ်ကြီး (၅၀) ဧြ ၃၇၅ ြွင်းအမှတ်(၄၉၄)၊ ဘူးြုန်းရွာ 

၂ ။ (၅၀) ဧြ ၄၀၀ 
ြွင်းအမှတ်(၄၉၇)၊စည်သာယာ

နှင့် တဲြုန်းကြား 

၃ ။ (၂၀) ဧြ ၂၄၅ 
ြွင်းအမှတ်(၅၀၃)၊ 

မမို့သာြုန်းအဒရှ့ဘြ် 

၄ ။ (၂၀) ဧြ ၂၄၀ 
ြွင်းအမှတ် (၄၉၈)၊ 

ဒရထွြ်ဒြျးရွာ 

မမို့နယ်ချုပ် (၁၄၀)ဧြ ၁၂၆၀  

 

အခန်း(၁၀) 
အဒထွဒထ ွ

၅၀။ အပခားတင်ပပလိုဒသာအချြ်များ 

  မေိိပါ။ 

နိဂုံး 

၅၁။ ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်၏ ထေသေိုင်ောအချြ်အလြမ်ျားြုိ ဌာနေိုင်ော 
များမိ ထပးပို့ထသာ အချြ်အလြမ်ျား၊ ထေသေိုင်ော အချြ်အလြ ်
စာထစာင်များ၊ မိစ်စမ်းများအထပါ်စွေင် အထပခခံလျြ် အြျဉ်းချုးံ ပပုစု 
ထားပခင်း ပဖစ်ပါသည။် ထေသေိုင်ော အချြ်အလြမ်ျားအား မိစ်စမ်းစင် 
စုစည်း စင်ပပပခင်းအားပဖင့် ပုသိမက်ြီးြမို့နယ်စစ်ခုလုံး၏ အချြ်အလြ ်



နိင့် ဖွေံ့ ြဖိုးစိုးစြ်မှု အထပခအထနများြုိ ထလ့လာသိေိိနိုင်ြပီး မိမိစို့၏ 
လုပ်ငန်းများြုိ အထထာြ်အြူပပုမည် ပဖစ်ပါထကြာင်း စင်ပပအပ်ပါသည။် 

 

 

 

အုပခ်ျုပဒ်ရးမှူး 
မမို့နယ်အဒထွဒထွအုပခ်ျုပ်ဒရးဦးစီးဌာန 

ပုသိမက်ြီးမမို့နယ် 

 

 


