
 

 



 

ခန္တီဵမမို ့နယ်ေဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 
အခန်ဵ(၁) 

နိဒါန်ဵနှငဴ်ေဒသသမုိင်ဵ 
နိဒါန်ဵ  

၁။ အေထွေထွအုပခ်ျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနသည ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ ရုဳဵ 
ဝန်ကြီဵဌာနေအာြ်ရှိ ဌာနတစ်ခုြဖစ်ပပီဵ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵ၊ ရပ်ရွာ 
ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵ၊ နိုင်ငဳေတာအ်စိုဵရ၏ မူဝါဒမျာဵ အေြာင်အထည် 
ေဖာ်ေရဵ၊ ေြာင်ဵမွနေ်သာအုပခ်ျုပေ်ရဵစနစ် ေဖာ်ေဆာင်ေရဵ၊ ြပည်သူဗဟုိြပု 
ေဒသဖွဳ့ ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ေရဵ ဟူေသာ ရညမ်ှန်ဵ ချြ် တာဝန် 
မျာဵြုိ ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရွြလ်ျြ် ရိှပါသည။် အေထွေထွအုပ်ချုပ် 
ေရဵ ဦဵစီဵ ဌာနတွင် တာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ကြ သညဴ် ဆင်ဴဆင်ဴေသာအရာထမ်ဵ၊ 
အမှုထမ်ဵမျာဵသည ် ရုဳဵချုပ်အဆင်ဴမှ ေအာြ်ေြခရပ်ြွြ်/ ေြျဵရွာအုပစု် 
အဆင်ဴအထိ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရ  ဵ ဦဵစီဵဌာနရဳုဵအသီဵသီဵတွင် တာဝန် 
ထမ်ဵေဆာင်ကြရပပီဵ နိုင်ငဳေတာ် အုပခ်ျုပ်ေရဵ ယန္တရာဵ ေချာေမွ့စွာ 
လည်ပတေ်ရဵတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရွြြ်ခင်ဵ၊ ဝန်ကြီဵဌာန၏ ရညမ်ှန်ဵ ချြ် 
တာဝန်မျာဵ၊ အြခာဵဝန်ကြီဵဌာနမှ ေပဵအပ်ေသာတာဝန်မျာဵနှင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာ 
အစိုဵရအဖဲွ့ မျာဵမှေပဵအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြုိ ေြျပွန်စွာ 
ထမ်ဵေဆာင် ေနကြရသညြ်ဖစ်ရာ ေဒသဆိုင်ရာ အချြ်အလြမ်ျာဵ 
ြပုစုထာဵရှိြခင်ဵသည် မျာဵစွာအေရဵပါလာပါသည။် ေဒသဆိုင်ရာ အချြ် 
အလြမ်ျာဵြပုစုြခင်ဵြဖင်ဴ မိမိတုိ္ဓ၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ် ရာတွင် အေထာြ် 
အြူြပုသြဴဲသုိ အကြီဵအြဲမျာဵ နယ်ေြမသို္ဓြွင်ဵဆင်ဵရာတင်ွ နယ်ေြမ၏ 
အချြ်အလြ်မျာဵြုိ လွယ်ြူစွာသိရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည။် ဤစာအုပသ်ည် 
ခန္တီဵပမို့နယ၏် ေဒသဆိုင်ရာအချြ်အလြ်မျာဵ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာ 
လြုနအ်ထအိေြခအေန)ြုိ သြ်ဆိုင်ရာဌာန အသီဵသီဵမှေပဵပို္ဓေသာ 
ြိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ြပုစုတင်ြပထာဵြခင်ဵြဖစ် ပါသည။် 
 
 



 

ေဒသသမုိင်ဵအကျဉ်ဵ 

၂။ ခန္တီ ပဵမို့နယ်သည် ခန္တီဵခရုိင်အတွင်ဵပါဝင်သည်။ နယ်ေြမအာဵလဳုဵသည် (၁-၁-
၁၉၄၀)ေန ့ မတုိင်မီြ အထြ်ချင်ဵတွင်ဵခရုိင်၌ ပါဝင်ခဴဲသည်။ (၂၁-၁၂-၃၉)ရြ်စဲွပါ 
အမိန့်ြပန်တမ်ဵအမှတ်(၆၂၉)ြဖင်ဴ (၁-၁-၄၈)ရြ်ေန့မှစ၍ နာဂေတာင်တန်ဵခရုိင်ဟု 
သတ်မှတ်ခဴဲပပီ  ဵ ခန္တီ ပဵမို့နယ်တစ်စိတ်တစ်ေဒသသည် ခန္တီဵေစာ်ဘွာဵနယ်တွင် 
ပါဝင်ခဴဲပါသည်။ ယခင်ခရုိင်ဝန်သည် ဟုမ္မလင်ဵတွင် ရဳုဵစုိြ်ပါသည်။ 

(၂-၆-၁၉၄၇)ရြ်စဲွပါ နယ်ြခာဵအုပ်ချုပ်ေရ  ဵ ြပန်တမ်ဵအမှတ် (၂၀၅) အရ 
နာဂေတာင်တန်ဵခရုိင်တွင် (ြ)နာဂေတာင်တန်ဵေဒသ (ခ)ဇဂေလိန်ဵခန္တီဵနယ်ေြမ 
(ဂ)ေသာင်သွပ်ရှမ်ဵေစာ်ဘွာဵနယ်ေြမဟု သတ်မှတ် ပါဝင်ပါသည်။ ယင်ဵအမိန့်အရ 
ခရုိင်ရဳုဵြုိ ဟုမ္မလင် ပဵမို့မှ ခန္တီ ပဵမို့သုိ္ဓ ေြပာင်ဵလဲရဳုဵစုိြ်ခဴဲ ပါသည်။ ၁၉၂၆ခုနှစ်၊ 
ေသာင်သွပ်နှင်ဴ ဇဂေလိန်ဵခန္တီဵဥပေဒနှင်ဴ ရာဇဝတ် တရာ  ဵ စီရင်ေရဵအမိန့်အရ 
ြျန်ေဒသမျာဵြုိ ချင်ဵေတာင်တန်  ဵစည်ဵမျဉ်ဵဥပေဒအရ ြျင်ဴသဳုဵအုပ်ချုပ်ခဴဲပါသည်။ 

လွတ်လပ်ေရဵရပပီဵေနာြ် (၃၀.၁၁.၅၂)ရြ်ေန ့ ေသာင်သွပ်ေစာ်ဘွာ  ဵ နှင်ဴ 
ခန္တီဵေစာ်ဘွာဵတုိ္ဓ အာဏာစွန့်ပပီဵေနာြ် ခန္တီဵေစာ်ဘွာဵနယ်ေြမအတွြ် ပမို့မ 
ဝန်ေထာြ်ြလည်ဵေြာင်  ဵ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ တာဝန်ယူ အုပ်ချုပ်ခဴဲပါသည်။ 
(၂.၃.၁၉၆၅)ေန့စဲွပါ ေကြာ်ြငာစာအရ နာဂေတာင်တန်ဵခရုိင်ြုိ ခန္တီဵခရုိင်ဟု 
ေြပာင်ဵလဲသတ်မှတ်ခဴဲပပီ  ဵ ခန္တီ ပဵမို့တွင် ပမို့နယ်တုိြ်နယ်ခဲွအြဖစ် ဆင်ေသနှင်ဴ 
ေြာင်ဵဟိန်တုိ္ဓြုိ သတ်မှတ်ဖဲွ့စည်ဵခဴဲပါသည်။ 

ေစာ်ဘွာဵမျာဵ၏ ေနာြ်ဆဳုဵေစာ်ဘွာဵမှာ သီရိပျခဳျစီဝ်ြမစိန်ြဖစ်ပပီ  ဵ ၁၉၅၂ခုနှစ် 
တွင် အာဏာစွန့်ခဴဲပပီဵေနာြ် ြပည်ထဲေရဵနှင်ဴ သာသနာေရ  ဵဝန်ကြီဵဌာန၏ (၂၂.၇.၇၂) 
ေန ့ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာြဖင်ဴ ခန္တီ ပဵမို့အာ  ဵ ရပ်ြွြ်(၇)ခုြဖင်ဴလည်ဵေြာင် ၊ဵ (၂၅.၁၁. 
၁၉၇၂)ရြ်ေန ့ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာအရ ယခင်အမိန့်ြုိ ြပင်ဆင်၍ ရပ်ြွြ်(၃)ခုြဖင်ဴ 
လည်ဵေြာင်  ဵပမို့ဟုသတ်မှတ် ခဴဲေကြာင်  ဵေလဴလာသိရိှရပါသည်။ 

 



 

နှစ်ြာလ ကြာြမင်ဴလာေသာအခါတွင် ခန္တီ ပဵမို့နယ်ရိှ ေြမြပင်ရပ်ြွြ်/ 
ေြျဵ ရွာမျာဵသည် ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြီဵဌာနမှ အတည်ြပုထာဵသည်ဴစာရင်ဵနှင်ဴ ြဲွလဲွ 
လာပပီ ၊ဵ အေကြာင်ဵအမျ ိုဵ မျ ိုဵ ေကြာင်ဴ ေြျဵ ရွာမျာဵေလျာဴသွာ ြဵခင် ၊ဵ တုိဵလာြခင်ဵတုိ္ဓ 
ြဖစ်ေပ္ဒလာခဴဲသြဖင်ဴ ခန္တီ ပဵမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီ  ဵ ဌာနမှ အမှုတဲွမျာ  ဵ
ဖွင်ဴလှစ်၍ အဆင်ဴဆင်ဴတင်ြပခဴဲရာ ခန္တီ ပဵမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ေြျဵ ရွာအုပ်စုအသီဵသီဵမှ 
ေြျဵ ရွာ(၂၀)တုိဵချဲ့ ဖဲွ့စည် ြဵခင် ၊ဵ ေြျဵ ရွာ(၂၆)ရွာ အမည်စာရင်ဵမှ ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵနှင်ဴ 
ေြျဵ ရွာ(၄)ရွာအမည် ေြပာင်ဵလဲြပင်ဆင်ြခင်ဵတုိ္ဓြုိ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ 
၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ေဖေဖ္ဒဝါရီလ(၂၄)ရြ်ေန ့ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ ြဖင်ဴလည်ဵေြာင် ၊ဵ 
ေရွှေြမင်ဴမုိရ်ေြျဵ ရွာအာ  ဵ နန်ဖါေြျဵ ရွာအုပ်စုအတွင်  ဵ ေြျဵ ရွာတုိဵချဲ့ ဖဲွ့စည်  ဵ ခွင်ဴြပုမိန့် 
ြုိ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ (၂၅-၃-၂၀၁၆)ရြ်စဲွပါအမိန့်ေကြာ်ြငာစာအမှတ် 
(၁၀၀၇/၂၀၁၆)ြဖင်ဴလည်ဵေြာင် ၊ဵ ေရွှေြပည်သာေြျဵ ရွာအုပ်စုအာ  ဵ (ေရွှေြပည်သာ၊ 
ေချာင်ဵသာ၊ လသာ၊ ြမြျွန်ဵသာ)ရွာမျာဵပါဝင်လျှြ် ေြျဵ ရွာအုပ်စုအသစ် တုိဵချဲ့ 
ဖဲွ့စည် ြဵခင်ဵအာ  ဵ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ (၃-၁-၂၀၁၇)ရြ်စဲွပါ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ 
အမှတ် (၁၁/၂၀၁၇)ြဖင်ဴလည်ဵေြာင် ၊ဵ ပင်လဳု(ဟတ္ထိ)ေြျဵ ရွာအုပ်စု (သြ္ကယ်ေတာင် 
ေြျဵ ရွာ)၊ အေရှ့ေြာြ်ေတာင်ဵေြျဵ ရွာအုပ်စု (ေချာင်ဵ၀ေြျဵ ရွာ)နှင်ဴ လင်ဵဖါဵ  
ေြျဵ ရွာအုပ်စု(ြျြုိြ်ေြျဵ ရွာ)မျာဵအာ  ဵ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏(၁၂-၁-၂၀၁၇) 
ရြ်စဲွပါ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာအမှတ် (၅၈/၂၀၁၇)ြဖင်ဴလည်ဵေြာင်  ဵ ေြျဵ ရွာတုိဵချဲ့ 
ဖဲွ့စည်ဵခွင်ဴြပုမိန့် အတည်ြပုေပဵခဴဲပပီ  ဵ ြဖစ်ပါသည်။ အစီရင်ခဳသည်ဴ ြာလအတွင်  ဵ
ေြမြပင်တွင်ေြျဵ ရွာအြဖစ် တည်ရိှမှုမရိှေတာဴသည်ဴ လုိြ်ေခ္ဒေြျဵ ရွာအုပ်စု၊ ြယ်စု 
ေြျဵ ရွာနှင်ဴ မှန်ပင်ေြျဵ ရွာအုပ်စု၊ နာဵေနာင်ေြျဵ ရွာ၊ စုစုေပါင်ဵေြျဵ ရွာ(၂)ရွာအာ  ဵ
ဌာနအမည်ေပါြ် ေြျဵ ရွာအြဖစ်မှ ပယ်ဖျြ်ခွင်ဴရရိှနုိင်ေရ  ဵ ပမို့နယ်အေထွေထွ 
အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရြ်စဲွပါ စာအမှတ်၊ ၃/၁-၈(၁၄၅၈)/ဦဵ၁ 
(အထဥ)ြဖင်ဴ ခရုိင်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရ  ဵ ဦဵစီဵဌာနသုိ္ဓ အမှုတဲွေပဵပုိ္ဓ တင်ြပထာ ပဵပီ  ဵ
ြဖစ်ပါသည်။ 

 
 
 



 

အခန်ဵ(၂) 
ပထဝီဝင် အေနအထာဵ 

တညေ်နရာအကျယ်အဝန်ဵ 
၃။ ေြမာြ်လတ္တီတွဒ်၂၅ဒီဂရီ၂၁မိနစ်မှ ၂၆ဒီဂရီ၃၅မိနစ်အထိ၊ အေရှ့ 
ေလာင်ဂျတီွဒ်၉၅ဒီဂရီ၀၂မိနစ်မှ ၉၆ဒီဂရီ၁၂မိနစ်အထိ ြဖစ်ပါသည။် အေရှ့နှငဴ် 
အေနာြ်(၇၂)မိင်ု(၄)ဖါလုဳ ရှည်လျာဵပပီဵ ေတာင်နှင်ဴေြမာြ် (၈၃)မိင်ု(၆)ဖါလုဳ 
ရှည်လျာဵပါသည။် 

စဉ် မမို့နယ် 
မမို့နယ်ဧရိယာ 

စတုရန်ဵမိင်ု 
ေကျဵရွာအုပစ်ု 

ဧရိယာစတုရန်ဵမိုင် 
မမို့ဧရိယာ 
စတုရန်ဵမိင်ု 

၁ ခန္တီဵ ၃၁၆၅.၄၅ ၃၁၅၉.၉၇ ၅.၄၈ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၁၆၅.၄၅ ၃၁၅၉.၉၇ ၅.၄၈ 

နယ်နိမိတ် 
၄။ ပမို့နယ်၏ေြမာြ်ဘြ်တွင် နန်ဵယွန် ပဵမို့နယ်၊ အေရှ့ဘြ်တွင် တနုိင်  ဵ
ပမို့နယ်နှင်ဴ ဖာဵြန့်ပမို့နယ်၊ ေတာင်ဘြ်တွင် ေလရီှ ပဵမို့နယ်နှင်ဴ ဟုမ္မလင် ပဵမို့နယ်၊ 
အေနာြ်ဘြ်တွင် လဟယ်ပမို့နယ်တုိ္ဓနှင်ဴ နယ်နိမိတ်ချင်  ဵထိစပ်လျြ်ရိှပါသည်။ 
ေြမမျက်နှာသွင်ြပင် 
၅။ ြမန်မာနိင်ုငဳေြမာြ်ပိင်ုဵ၊ အေနာြ်ေြမာြ်ဘြ် ေတာင်ြုန်ဵေဒသ 
တွင်ပါဝင်ပပီဵ ခါြာဘုိရာဇီနှင်ဴ ပတြိွ်ုင်ေတာင်တန်ဵကြီဵမျာဵမှ သွယ်တန်ဵ 
လာေသာ နာဂေတာင်တန်ဵေတာင်စွယ်၊ ချ ိုင်ဴဝှမ်ဵ၊ လျှ ိုေြမာင်ြမ်ဵပါဵမျာဵ 
ြဖစ်ပါသည။် ေတာင်တန်ဵမျာဵသည ် အေနာြ်ဘြ်နှင်ဴ ေြမာြ်ဘြ်တွင် 
ြမင်ဴမာဵပပီဵ ေတာင်ဘြ်တွင် နိမဴ်ဆင်ဵ သွာဵပါသည။် ေြမြပန့်လွင်ြပင် အလွန် 
နည်ဵပါဵပပီဵ ပမို့နယ်၏အလယ်တွင် ချင်ဵတွင်ဵြမစ် ြဖတသ်န်ဵစီဵဆင်ဵလျြ် 
ေရစီဵသန်သည်ဴ ေချာင်ဵငယ်မျာဵ ေပါမျာဵသည်ဴအြပင် မတ်ေစာြ်ေသာြမ်ဵပါဵ 
မျာဵရှိြခင်ဵေကြာင်ဴ သွာဵလာမှုခြ်ခဲပါသည။် ချင်ဵတွင်ဵြမစ်ဝမှ်ဵအတွင်ဵ ဝဲ/ 
ယာစီဵဆင်ဵကြသညဴ် နန်ဖုတ်ေချာင်ဵ၊ နမဴေ်မာ်ေချာင်ဵ၊ နန်တုန်ထွန်ဵေချာင်ဵ၊ 
နန့်ြေတာေချာင်ဵ၊ နန်စီပနွ်ေချာင်ဵ၊ နန့်စဝါဵေချာင်ဵ၊ နန့်စလူဵေချာင်ဵ၊ 
နန်ပမင်ေချာင်ဵ၊ နန်ဖီလင်ဵေချာင်ဵ၊ နန်တဝြ်ေချာင်ဵ၊ နန်အီမေဲချာင်ဵတုိ္ဓ 



 

စီဵဝင်လျြ် ေချာင်ဵအနီဵတဝိုြ် ြမ်ဵေဘဵဝဲ/ယာတင်ွ ေြမြပန့်အနည်ဵငယ် 
ရိှပါသည်။ ေတာင်တန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ပမို့နယ်၏ေြမာြ်ပုိင်ဵတွင် စွမ်ပရာဘွမ်၊ 
ဗေလာင်ရြာဘွန်၊ ြရာဘွန်၊ ငလန်ဘွမ၊် မလ်ဘွမ/်အင်ြမ်ဘွမ်တုိ္ဓရှိပပီဵ 
ချင်ဵတွင်ဵြမစ်အေနာြ်ဘြ်ပိုင်ဵတွင် စာရာေမရိေတာင်မှ ဆင်ဵသြ်လာ 
သညဴ ် မူရာြျမိ်ညူေတာင်၊ ဗပါေချာင်၊ လွမ်ေပါဆိပေ်မာင်အီြုိေတာင်၊ 
ဆိုင်ြာဘွမစ်သည်ဴ ေတာင်တန်ဵမျာဵရှိပါသည။် 
ေရဆင်  ဵ 
၆။ ခန္တီဵပမို့နယ်သည် ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵေပါမျာဵသညဴ်ေဒသတစ်ခုြဖစ်ပပီဵ 
ြမစ/်ေချာင်ဵမျာဵအာဵလုဳဵသည် ေြမာြ်မေှတာင်သုိ္ဓ စီဵဆင်ဵလျြ်ရှိပါသည်။ 
ထငရ်ှာဵေသာြမစ်မှာ ချင်ဵတွင်ဵြမစ်ြဖစ်ပပီဵ ပမို့၏အလယ်မှြဖတ၍် ေြမာြ်မှ 
ေတာင်သို္ဓစီဵဆင်ဵပပီဵ ဧရာဝတီြမစ်ထဲသုိ္ဓ စီဵဝင်ပါသည။် ေဒသအတွင်ဵရှိ 
ေရအရင်ဵအြမစ်အာဵလဳုဵသည် ေရချ ိုမျာ ြဵဖစ်၍ စုိြ်ပျ ိုဵ ေရအတွြ်လည်ဵေြာင် ၊ဵ 
ေသာြ်သဳုဵေရအတွြ်လည်ဵ ေြာင်ဵ အသဳုဵြပုနိုင်ပါသည။် ချင်ဵတွင်ဵြမစ်မှာ 
ေနွရာသီတင်ွ ေရအနြ်(၂)ေပခန့်သာရှိ၍ သေဘော/စြ်ေလှမျာဵ သွာဵလာမှု 
ခြ်ခဲေသာ ေဒသတစ်ခုြဖစ်ပါသည။် 
ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထက်အြမင်ဴ  
၇။ ခန္တီဵပမို့နယ်သည ် ပင်လယ်ေရမျြ်နှာြပင်အထြ ် အြမင်ဴေပ(၄၁၀) 
အထြ ် တညရ်ှိပါသည။် ပမို့နယ်အတွင်ဵ အြမင်ဴဆုဳဵေတာင်မာှ စာရာေမတိ 
ေတာင်ြဖစ်ပပီဵ အြမင်ဴေပ(၁၂၅၅၃)ရှိပါသည။် ပမို့နယ်အတွင်ဵ အနိမဴ်ဆုဳဵေဒသ 
မှာ ဆင်ေသေြျဵရွာအုပစ်ု၊ နန်မုေဳြျဵရွာြဖစ်ပပီဵ အြမင်ဴဆုဳဵေဒသမှာ ခေမာင်ဵ 
ေြျဵရွာအုပစ်ု၊ ခေမာင်ဵရွာ ြဖစ်ပါသည။်    

 
 
 
 
 
 



 

အခန် (ဵ၃) 
ရာသီဥတုနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ရာသီဥတု 
၈။ ခန္တီဵပမို့နယ်သည ် သစ်ေတာမျာဵ ထူထပ်သညဴ်အတွြ် မိုဵ ရာသီတင်ွ 
မိုဵ မျာဵစွာရွာသွန်ဵေလဴရှိပပီဵ ေဆာင်ဵရာသီတွင် အေအဵဓါတ်မျာဵေသာ ေဒသ 
တစ်ခုြဖစ်ပါသည။် နှစ်စဉ်အြမင်ဴဆုဳဵ အပူချနိ်မာှ (၁၀ဝဳF)ရှိပပီဵ အနိမဴ်ဆုဳဵ 
အပူချနိ်မာှ(၄၃ F) ြဖစပ်ါသည။် ပျမ်ဵမျှအပူချနိ်မာှ(၆၄.၇၆  F)အထိရှိပပီဵ 
ပျမ်ဵ မျှ မိုဵ ရွာရြ် (၁၀၀)ရြ်နှင်ဴ နှစ်စဉ်မိုဵေရချနိ် (၁၅၀။)မှ(၁၆၀။)အထိ 
ရွာသွန်ဵ ေလဴရှိပါသည။် ေနွရာသီတွင် ေမလပထမပတ်၌ အပူဆုဳဵြဖစ်၍ 
မိုဵ အမျာဵဆုဳဵ လမှာ ဇူလိုင်လြဖစ်ပပီဵ အေအဵဆုဳဵလမှာ 
ဇန်နဝါရီလြဖစ်ပါသည။် နှစ်အလုိြ် ြဖစ်ေပ္ဒခဲဴေသာ မိုဵ ေရချနိ်နှင်ဴ အပူချနိ်မှာ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် ခုနှစ် 

မိုဵ ေရချနိ် အပူချနိ် 

မိုဵ ရွာရက် 
စုစုေပါင်ဵ  
မိုဵ ေရချနိ် 
(လကမ်) 

ေနွရာသီ 
(   C) 

ေဆာင်ဵရာသီ  
(   C) 

အြမင်ဴဆုဳဵ အနိမဴ်ဆုဳဵ 

၁ ၂၀၁၆ ၁၂၁ ၁၆၀.၅၉ ၃၉.၄ ၃.၅ 

၂ ၂၀၁၇ ၁၂၁ ၁၇၂.၇၂ ၃၈.၆ ၇.၁ 

၃ ၂၀၁၈ ၁၂၂ ၁၂၂.၂၄ ၃၉.၄ ၃.၅ 

၄ ၂၀၁၉ ၁၁၁ ၁၀၆.၄၀ ၄၀.၆ ၅.၆ 

သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ  
၉။ ခန္တီ ပဵမို့နယ်၏ ေြမာြ်ဘြ်သည် ေပ(၃၀၀၀)ေြျာ်ြမင်ဴသည်ဴ ေတာင်ေပ္ဒ 
ေဒသြဖစ်ပပီဵ မိုဵေရချနိ်မျာဵေသာေဒသ ြဖစ်ပါသည။် ဝြ်သစ်ချ၊ သစ်အယ်၊ 
စြာဵဝါ၊ ေလာြ်ရာဵ၊ မုန်တုပဳင်မျာဵ ေပါြ်ေရာြ်ပပီဵ သစ်ပင်မျာဵကြာဵ၌ 
ြမြ်ခင်ဵမျာဵ ေရာေနှာေပါြ်ပါသည်။ ေပ(၄၀၀၀)ေြျာ်ြမင်ဴေသာ ြုန် ြဵမင်ဴမျာဵ 
တွင် ထင်ဵရှူဵပင်မျာဵ ေတွ့ရပါသည။် 



 

အလယ်ပိုင်ဵတွင် အပမဲစမိ်ဵေတာမျာဵ ေပါြ်ေရာြ်ပပီဵ ေတာင်ဘြ် 
ေအာြ်ပိုင်ဵတွင်စိုစွတ်ရွြ်ြပတေ်တာမျာဵေပါြ်ေရာြ်ပါသည။် 

အဓိြြျေသာ ေဆဵဘြ်ဝင် အပင်မျာဵမှာ −  
၁။ ြညင်ြဖူ ၂။ ြညင်နီ ၃။ ြနစို 

၄။ ြန့်ေြာ် ၅။ ေြျာြ်တမာ ၆။ ြျွဲေြာ 

၇။ ြျွန်ဵ ၈။ ခေလာင် ၉။ စြပ် 

၁၀။ ဇီဵ ြဖူ ၁၁။ ေတာထန်ဵ ၁၂။ ေတာင်သေြပ 

၁၃။ ထင်ဵရှူဵ ၁၄။ နရွဲ ၁၅။ ပုိဵမဲဇာ 

၁၆။ ဖုိဵေအာင်သာ ၁၇။ ဖန်ဵခါဵ ၁၈။ ဘုိင် 

၁၉။ မအူ ၂၀။ မယ်ဇလီ ၂၁။ ေြမာြ်ပတု် 

၂၂။ မင်ဵေဘာ ၂၃။ ေရတမာ ၂၄။ ေရမေန 

၂၅။ လြ်ပန် ၂၆။ ေလာြ်ယာဵ ၂၇။ ဝြ်သစ်ချ 

၂၈။ သေြပ ၂၉။ သဖန်ဵ ၃၀။ သခွပ် 

၃၁။ သင်ပနု်ဵ ၃၂။ သစ်ြတိုဵ  ၃၃။ သစ်ြဖူ 

၃၄။ သစ်ပတု် ၃၅။ သစ်ဖွဲ့ ၃၆။ သစ်ေစဵ 

၃၇။ သစ်အယ် ၃၈။ သစ်ေမွှေဵ ၃၉။ အင်ကြင်ဵ 

၄၀။ အုန်နဲ   

 
ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ  
၁၀။ ခန္တီ ပဵမို့နယ်အတွင်  ဵ ေနထုိင်ြျြ်စာဵလျြ်ရိှေသာ သတ္တဝါမျာဵမှာ ြျာ ၊ဵ 
ဆင်၊ ဝြ်ဝဳ၊ ေတာဝြ်၊ ဆပ်၊ ဂျ ီ၊ ဒရယ်၊ ေြပာင်၊ ေတာြျဲွ၊ သမင်၊ ေတာင်ဆိတ်၊ 
ေတာဆိတ်၊ ေတာေကြာင်၊ သင်ဵေခွချပ်၊ ေခွဵ တူဝြ်တူ၊ ေမျာြ်အမျ ိုဵ မျ ိုဵ  စသည်တုိ္ဓ 
ြဖစ်ပပီ  ဵ ြမ္ဘာဴရှာဵ ပါဵ သတ္တဝါြဖစ်သည်ဴ ြျာ ၊ဵ လိပ်ဝါ၊ ေလဵြွြ်လိပ်၊ လိပ်ပုတီဵ၊ 
စင်ဵကြာဵလိပ်၊ တုိြ်လိပ်၊ လိပ်ပုတုိ္ဓြဖစ်ပါသည်။ ပမို့နယ်အတွင်ဵရိှ သတ္တဝါ 



 

မျာဵအာဵ ြုန်ဵေန၊ ေရေန၊ ြုန်ဵေနေရေနနှင်ဴ ငှြ်မျာဵ၊ တွာဵသွာဵသတ္တဝါမျာဵ 
ဟူ၍  ခွဲြခာဵတင်ြပအပ်ပါသည်- 
 
 (က) ကုန်ဵေနသတ္တဝါမျာဵ 
 ၁။ဆင် ၂။ေြပာင် ၃။ဒရယ် 
 ၄။ေချ(ဂျ)ီ ၅။ေတာဆိတ ် ၆။ေတာင်ဆိတ် 
 ၇။ေတာဝြ် ၈။ဝြ်ဝဳ ၉။ြျာဵ 
 ၁၀။ေကြာင်မျ ိုဵ ၁၁။ေတာေခွဵ ၁၂။ေခွဵတူဝြ်တူ 
 ၁၃။ေမျာြ် ၁၄။သင်ဵေခွချပ် ၁၅။ဖွတ် 
 ၁၆။ေပွဵ ၁၇။ေ မကြြ် ၁၈။ရှဉဴ်အမျ ိုဵမျ ိုဵ 
 ၁၉။ြင်ဵလိပ် စသည်တို္ဓြဖစ်ပါသည်။ 
  
 (ခ)ေရေနသတ္တဝါမျာဵ 
 
 ၁။လိပေ်ြျာြ် ၂။ငါဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ ၃။ပုဇွန်ဆိတ် 
 ၄။ပုဇွန်တုတ် ၅။ဂဏန်ဵေြာင်မျာဵ 
 (ဂ)ကုန်ဵေနနှင်ဴေရေနသတ္တဝါမျာဵ 
 ၁။ဖျ ဳ ၂။အနာဵလိပ်ေပျာဴ ၃။လိပပ်ုတ် 
 ၄။ေတာင်လိပ် စသည်တို္ဓြဖစ်ပါသည်။ 
 (ဃ)ငှက်မျာဵ 
 ၁။ေဒါင်ဵ ၂။ေဒါင်ဵမင်ဵ ၃။ရစ် 
 ၄။ေတာကြြ် ၅။ေရကြြ် ၆။ချ ိုဵ 
 ၇။ငှြ်ြျာဵ ၈။ငှြ်ဂဠုန် ၉။ငှြ်ငနွာဵ 
 ၁၀။ငူ ၁၁။ေအာြ်ချင်ဵ ၁၂။စွန် 
 ၁၃။ငှြ်ခါဵ ၁၄။ဝါဵေယာင်ဵငှြ် ၁၅။ဘုတ် 
 ၁၆။ဇရြ် ၁၇။ငှြ်ကြီဵ၀န်ပို ၁၈။ေတာ၀မ်ဵဘဲ 
 ၁၉။ဟသော ၂၀။ဗျ ိုင်ဵေအာြ် ၂၁။စနိုြ် 



 

 ၂၂။ေရဘဲ စသညတ်ို္ဓြဖစ်ပါသည။် 
 (င)တွာဵသွာဵသတ္တဝါမျာဵ 
 ၁။ေ မစိမ်ဵ ၂။စပါဵအုန်ဵ ၃။စပါဵကြီဵ 
 ၄။ေ မေဟာြ် ၅။ငန်ဵေတာ်ြျာဵ ၆။ငန်ဵနြ် 
 ၇။ငန်ဵပုတ် ၈။လင်ဵေ မ ၉။သစ်ေြခာြ်ေ မ 
 တို္ဓရှိပါသည်။ 
သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်လက်ရှ ိအေြခအေန  
၁၁။ ခန္တီဵပမို့နယ်အတွင်ဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင် အေြခအေနမှာ ပမို့နယ် 
အတွင်ဵ ချင်ဵတွင်ဵြမစ်ြဖတ်သန်ဵစီဵ ဆင်ဵလျြ်ရှိပပီဵ ြမစ်အတွင်ဵသုိ္ဓ စီဵဝင် 
ကြသညဴ ် နန်ဖုတေ်ချာင်ဵ၊ နန်တုဳထွန်ဵေချာင်ဵ၊ နန့်ေမာ်ေချာင်ဵ၊ နန်ြဒုန်ဵ 
ေချာင်ဵ၊ နန်ဖီဵလင်ဵ ေချာင်ဵ၊ နန်ဵတငတ်ေချာင်ဵ၊ နန်အီမေဲချာင်ဵ၊ နန်ပမင် 
ေချာင်ဵတို္ဓ တညရ်ှိပါသည်။ ြမစ်ြမ်ဵေချာင်ဵြမ်ဵေနရာမျာဵတွင် ေြမြပန့် 
အနည်ဵငယ်ရိှပါသည်။ အင်ဵအုိင်မျာဵအေနြဖင်ဴ မုိင်ဵေနာင်အင်ဵနှင်ဴ ေနာင်ဵဆလုိင် 
အင်ဵ(ေပါမိင်ုဵ)စသည်ဴ အင်ဵငယ်မျာဵသာရှိပါသည။် သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင် 
အေနြဖင်ဴ ယခင်ြေရအပမဲစီဵ ဆင်ဵသညဴ် ေချာင်ဵငယ်မျာဵ ေနွရာသီေရခန်ဵ 
ြခင်ဵ၊ အေသဵအဖွအဲင်ဵမျာဵေရခန်ဵြခင်ဵတို္ဓနှင်ဴ ေနွရာသီတင်ွ အပူချနိ်တိုဵ ြမင်ဴ 
လာြခင်ဵတို္ဓ ြဖစ်ေပ္ဒလျြ် ရှပိါသည။် ေတာေတာင်အေနြဖင်ဴ အချ ို့ 
ေတာင်ြုန်ဵမျာဵ ပေပျာြ်သွာဵြခင်ဵ၊ ေတာင်ယာလုပ်ြုိင် စာဵေသာြ်ေသာ 
ဓေလဴေကြာင်ဴအပင်ကြီဵမျာဵနည်ဵလျြ်ရိှပါသည်။ ခန္တီဵပမို့နယ်တွင်ချင်ဵတွင် ြဵမစ် 
၏ ေရေဝေရလဲနယ်ေြမမျာဵ ြမစ်ဖျာဵခဳရာ ဟူဵေြာင်ဵချ ိုင်ဴဝှမ်ဵရှိ သဘာဝ 
အေြခအေနနှင်ဴ ေတာေတာင်သဘာဝသစ်ေတာမျာဵ ပျြ်စီဵမှုအနည်ဵငယ် 
ရှိသြဖင်ဴ ချင်ဵတွင်ဵြမစ်၏ ေရစီဵေရလာမှာ ယခင်အေြခအေနထြ် နှုဳဵအနည ်
ြျမှုမျာဵရှိလာပါသည။် သုိ္ဓြဖစ်ပါ၍ ချင်ဵတွင်ဵြမစ်မျြ်နှာြပင် အနည်ဵငယ ်
ြမင်ဴတြ်မှုရှိသြဖင်ဴ ေြွ့ေြာြ်မှု၊ ြမစ်ြျ ိုဵအင်ဵြဖစ်ေပ္ဒမှုမျာဵ ေတွ့ရှိရ 
ပါသည။် လူဦဵေရတိုဵ တြ်လာမှုေကြာင်ဴလည်ဵေြာင်ဵ၊ စိုြ်ပျ ိုဵေြမေဖာ် 
ထုတ်မှု၊ ေရွှေ့ေြပာင်ဵေတာင်ယာမျာဵြဖင်ဴ အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵြပုသူမျာဵ 
တိုဵ ပွာဵလာမှုေကြာင်ဴလည်ဵေြာင်ဵ၊ ချင်ဵတွင်ဵြမစ်၏ ေရဖမ်ဵ ဧရိယာ(ေရေဝ 



 

ေရလဲေဒသ) အတွင်ဵေရွသတ္တု တူဵေဖာ်မှုေကြာင်ဴလည်ဵေြာင်ဵ၊ ေြမဆီလွှော 
တိြ်ုစာဵပပီဵ ချင်ဵတွင်ဵြမစ်သုိ္ဓ စီဵဝင်ေသာ ေချာင်ဵ/ေြမာင်ဵမျာဵမှတဆင်ဴ 
နှုဳဵအနည်ြျမှုမျာဵရှိလာသြဖင်ဴ ထိခိုြ်မှုမျာဵရှိလာပါသည။် ဓါတ်သတ္တု 
တူဵေဖာ်မှု၊ ေြျာြ်စိမ်ဵမျာဵ တူဵေဖာ်ေနမှုေကြာင်ဴ ပျြ်စီဵမှုမျာဵလည်ဵ 
ရှိပါသည။် ခန္တီဵပမို့နယ်အတွင်ဵ၌ သဘာဝပတဝ်န်ဵြျင်ထိခိုြ်မှုအာဵ မူလ 
အေြခအေနသုိ္ဓ ေရာြ်ရှိေစရန် လြရ်ှိေဆာင်ရွြေ်နေသာ ေတာင်ယာ 
ခုတ်ြခင်ဵ၊ ဓါတ်သတ္တုတူဵေဖာ်ြခင်ဵ စသည်ဴသဘာဝပတဝ်န်ဵြျင် ထိခိုြ်မှု 
နည်ဵေစရန် စည်ဵြမ်ဵညီညွတစ်ွာ စနစ်တြျ ြာြွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵရမည် 
ြဖစ်ြာ ယခုလြရ်ှိ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင်အေြခအေနမှာ 
သစ်ေတာဖဳုဵလွှေမ်ဵမှု(၄၇.၆၁%)၊ ထမဳသီသဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵ ကြိုဵဝိုင်ဵ 
နယ်ေြမ(၁၉%)၊ ဟူဵေြာင်ဵသဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနယ်ေြမ(၂၇.၂၆%)ရှိပပီဵ 
ကြိုဵြပင်ြာြွယ်ေတာ မရှိပါေကြာင်ဵနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင် ေြာင်ဵမွန် 
လျှြရ်ှိပါသည။် 
သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ  
၁၂။ ေရွှေ၊ေြျာြ်သတ္တုတူဵေဖ္ဒသညဴ်လုပင်န်ဵမျာဵ လုပ်ြုိင်ေနကြသြဖငဴ် 
သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင် ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵအတွြ် သတ္တုတူဵေဖ္ဒြခင်ဵမြပုရန် 
တာဵြမစြ်ခင်ဵ၊ လုပ်ြွြ်ပပီဵပါြ သစ်ပင်မျာဵ ြပန်လည်စိုြ်ပျ ိုဵေစြခင်ဵ 
စသည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ် ေပဵလျြ်ရှိပါသည်။ 
ခန္တီဵပမို့နယအ်တွင်ဵ ထမဳသီသာဵငှြ်ေဘဵမဲေဴတာ သတ်မှတပ်ပီဵသာဵငှြ်မျာဵ 
ြာြွယ်မှုြပုလျြ်ရှိပါသည။် ခန္တီဵပမို့နယ်အထြ်ပိင်ုဵ နန်ဖုတ်ေချာင်ဵနှင်ဴ 
နန်ဵေမာ်ေချာင်ဵ အထြ်ဖြ် ဧရိယာအာဵ ၂၀၁၀ခုနှစ်မစှ၍ ဟူဵေြာင်ဵ 
ချ ိုင်ဴဝမှ်ဵ ေဘဵမဲေဴတာသတ်မှတ်လျြ် သာဵငှြ်ြာြွယ်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွြ် 
လျြ်ရှိပါသည်။ ပမို့နယ်အတွင်ဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြ် ကြိုဵဝိုင်ဵြာြွယ်ေတာ (၉၃၆၃၀၃) ဧြထိန်ဵသိမ်ဵ 
လျှြရ်ှိပါသည။် သစ်ေတာစိြ်ုခင်ဵ တညေ်ထာင်နိုင်မှုမာှ နိုင်ငဳပိုင် 
ြျွန်ဵစိုြ်ခင်ဵ (၄၅၅)ဧြ၊ သစ်မာ(၅၀)ဧြနှင်ဴ ေြျဵလြ်ထင်ဵစိုြ်ခင်ဵ 
(၉၅)ဧြရှိြဖစ်ပါသည။် ပမို့နယ်အတွင်ဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင် ထိန်ဵသိမ်ဵ  



 

ေရဵအတွြ် စိမ်ဵ လန်ဵစိုြပည်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ 
ေဆာင်ရွြလ်ျှြ ်ရှိပါသည်- 

 
(ြ)  သစ်ေတာမျာဵ ြပုစုထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
  ြပညသူ်လူထု ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုြဖင်ဴ သစ်ပင်မျာဵ 

စိုြ်ပျ ိုဵြခင်ဵ၊ ေြျဵလြ်ထင်ဵ စိုြ်ခင်ဵမျာဵ ထူေထာင်ြခင်ဵ၊ 
မိုဵ ရာသီလူထု လှုပ်ရှာဵမှုြဖင်ဴ စိုြ်ပျ ိုဵြခင်ဵ၊ 

  
 ( ခ) ေြမဆီလွှာထိန်ဵသိမ်ဵ ြခင်ဵ 

 ေြမဆီလွှောထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ သီဵနှဳ 
သစ်ေတာ ေရာေနှာစိုြ်ပျ ိုဵြခင်ဵ၊ ဌာနတာဝနပူ်ဵေပါင်ဵ 
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊ ြွန်တုိေဘာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ သဘာဝေြမကသဇာ 
ြပုလုပ်ြခင် ၊ဵ သင်တန်ဵပုိ္ဓချြခင် ၊ဵ ပျ ိုဵ ပင်ြဖန့်ေဝြခင် ၊ဵ ေြမပပိုစာ  ဵ
သည်ဴ ေနရာမျာဵတွင် သစ်ပင်စုိြ်ပျ ိုဵ ြခင် ၊ဵ နှုဳဵတာဵဆည်မျာ  ဵ
တည်ေဆာြ်ြခင် ၊ဵ 

 ( ဂ) ေရအရင်ဵအြမစ် ဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှင်ဴ ေသာက်သုဳဵေရရရိှ 
ေရဵ    

   ေရေဝေရလဲ စိုြ်ခင်ဵတညေ်ထာင်ြခင်ဵ၊ သဘာဝ 
ေတာထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ေြျဵလြေ်ရရရှိေရဵ၊ ေရတွင်ဵေရြန် 
မျာဵ တညေ်ဆာြ်ြခင်ဵ၊ 

 (ဃ) ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုတာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ 
 တည်ေထာင်ပပီ  ဵ စုိြ်ခင်ဵမျာဵ မီဵေဘဵြာြွယ်ြခင် ၊ဵ 
စွမ်ဵအာ ြဵမှင်ဴသဳုဵစဲွေရ  ဵ အသိပညာေပဵ ေဟာေြပာပဲွမျာဵ ြျင်ဵပ 
ြခင် ၊ဵ 

 ( င) ဇီဝမျ ိုဵကွဲမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵ ြခင်ဵ 
   သဘာဝနယ်ေြမ ဖဲွ့စည် ြဵခင် ၊ဵ နယ်နိမိတ်ဘုတ်တုိင် 

စုိြ်ထူြခင် ၊ဵ အပင်သုေတသနြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ ရှာဵပါဵတိရိစ္ဆာန် 



 

စာရင်ဵေြာြ်ယူြခင်ဵ၊ ြင်ဵလှညဴ်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ပညာေပဵ 
ေဟာေြပာြခင်ဵ၊ သင်တန်ဵပို္ဓချြခင်ဵ၊ 

 (စ) ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမျာဵေလျာဴနည်ဵေရဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 
   ြာဗွန်စုတ်ယသူိုေလှာင်မညဴ် သစ်ေတာစိြ်ုခင်ဵမျာဵ 

တညေ်ထာင်ြခင်ဵ၊ အသိပညာေပဵေဟာေြပာပွဲြျင်ဵပြခင်ဵ၊ 
 (ဆ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵစီမေဳဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

 စုိြ်ပျ ိုဵ ေရဵစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ထင်ဵအစာ  ဵ အြခာ  ဵ
ေလာင်စာအြဖစ်အသဳု ြဵပ ြုခင် ၊ဵ အသိပညာေပဵေဟာေြပာြခင်ဵ၊ 

 (ဇ) ေကျဵလကြ်ပည်သူမျာဵပူဵေပါင်ဵပါဝင်လာေစေရဵစည်ဵရုဳဵ 
ေဆာင်ရွက်ထာဵမှု 

   သီဵနဳှသစ်ေတာသင်တန် ၊ဵ ေြျဵ လြ်ေဒသဖဳွပ့ဖိုဵ  တုိဵတြ် 
မှုအတွြ် သစ်ေတာပညာသင်တန် ၊ဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရ  ဵေဆွဵေနွဵပဲွြျင်ဵပြခင် ၊ဵ မီဒီယာမှတဆင်ဴ ေြျဵ လြ် 
ြပည်သူတုိ္ဓ အသိပညာေပဵေဆာင်ရွြ်ြခင် ၊ဵ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ 
လူမှုေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ြခင်  ဵ

 
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှု 
၁၃။ ခန္တီဵပမို့နယ်တွင် ရုတ်တရြ်မိုဵသည်ဵ ထန်စွာရွာသွန်ဵပါြ ချင်ဵတွင်ဵ 
ြမစ်ေရြမင်ဴတြ်လာပပီဵ စိုဵရိမေ်ရအမှတ် (၁၃၆၀)စင်တမီီတာ သတ်မှတ်ထာ  ဵ
သည်ဴအနြ် ၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် (၁၇၇၁)စင်တီမီတာအထိ အြမင်ဴဆဳုဵ ေရကြီဵ 
နစ်ြမုပ်မှု ြဖစ်ခဲဖဴူဵပါသည။် ြုန်ဵပိုင်ဵေဒသြဖစ်သြဖင်ဴ ကြီဵမာဵေသာမုနတ်ိုင်ဵ 
ြျေရာြ်ခဲဴဘူဵြခင်ဵ မရှိေသာ်လည်ဵ  (၁၆.၅.၂၀၁၀)ေန့တွင် တစ်နာရီလျှင် 
(၇၅)မိင်ုနှုန်ဵြဖင်ဴ ေလြပင်ဵတိြ်ုခတ်ခဲဴသြဖင်ဴ ေနအိမ်မျာဵ အမိုဵ /အြာမျာဵ 
ပျြ်ဆီဵြခင်ဵ ြဖစ်ခဲဖဴူဵပါသည။်  
 ရဳဖနရဳ်ခါ ငလျင်လှုပ်ေလဴရှိေသာ်လည်ဵ  အန္တရာယ်ြဖစ်ေလာြ်သည် 
အထိ လှုပ်ခတြ်ခင်ဵ မရှိခဲဴဘူဵပါ။ မီဵေလာင်ြျွမ်ဵမှု တစ်ခါတစ်ရဳ ြဖစ်ခဲဴဘူဵ 
ေသာ်လည်ဵ  ေနအိမထ်ူထပ်ြခင်ဵမရှိသြဖင်ဴ အိမ်မျာဵစွာြူဵစြ် ေလာင်ြျွမ်ဵမှု 



 

မျ ိုဵမြဖစ်ခဲပဴါ။ ခန္တီဵပမို့နယ်အေနြဖင်ဴ မီဵေဘဵ/ေရေဘဵ/ငလျင်ေဘဵ/ေလေဘဵ 
စသည်တို္ဓ ြာြွယ်မှု ြပုလုပ်နိုင်ရန်အတွြ် သဘာ၀အန္တရာယ် ကြိုတင် 
ြာြွယ်ေရဵေြာ်မတီ ဖွဲ့ စည်ဵ၍ ေဆာင်ရွြလ်ျြ်ရှိပါသည။် 

၂၀၁၈-၁၉ခုနှစ်အတွင်ဵ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ ြဖစ်ပွာဵခဲဴမှု 
အေြခအေနမာှ မီဵေလာင်မှု(၁)ကြိမ၊် ေရေဘဵ(၁)ကြိမ်၊ ေလေဘဵ(၁)ကြိမ်၊ 
ြဖစ်ပွာဵရင်ဆုိင်ကြုဳေတွ့ခဴဲရပပီဵ ပျြ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုမှာေအာြ်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် အမျ ိုဵအစာဵ 
ြဖစ်ပွာဵ 

ကြိမ် 

ေသ/ 
ေပျာြ် 

ဦဵေရ 

အေဆာြ်အဦဵ 
ပျြ်စီဵမှု 

ဆဳုဵရှုဳဵမှု 
တန်ဖုိဵ 

(ြျပ်သန်ဵ) 

၁ မုန်တုိင်ဵေဘဵ - - - - 

၂ ဆူနာမီေဘဵ - - - - 

၃ ေလေဘဵ ၁ - ၁၃ ၁.၈၁ 

၄ ေရေဘဵ ၁ - - ၃.၂၄ 

၅ မီဵေဘဵ ၁ - ၁ ၀.၁၅ 

ေပါင်ဵ ၃ - ၁၄ ၅.၂၀ 

 
ခန်ဵ(၄) 

လူဦဵေရဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 
ေနထိုင်သညဴ်တိင်ုဵရင်ဵသာလူမျ ိုဵစုမျာဵ 
 
၁၄။ ခန္တီဵပမို့နယ်တွင်ေနထိုင်ကြေသာလူမျ ိုဵစုမျာဵမှာ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် လူမျ ိုဵ 
ေနထိုင်သညဴ် 

ဦဵေရ 
မမို့နယ် 
လူဦဵေရ 

မမို့နယ် 
လူဦဵေရ၏ 
ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ြချင် ၆၀၇ ၃၇၂၆၅ ၁.၆၃ 



 

၂ ြယာဵ - - - 

၃ ြရင် ၇၅  ၀.၂၀ 

၄ ချင်ဵ ၆၂၆  ၁.၆၇ 

၅ မွန ် ၇  ၀.၀၂ 

၆ ဗမာ ၉၄၉၅  ၂၅.၄၈ 

၇ ရခိုင် ၂၄၆  ၀.၆၆ 

၈ ရှမ်ဵ  ၇၆၂၁  ၂၀.၄၅ 

၉ နာဂ ၁၇၂၃၅  ၄၆.၂၅ 

၁၀ လီဆူဵ ၄၇၇  ၁.၂၈ 

၁၁ အြခာဵ ၈၇၆  ၂.၃၅ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၃၇၂၆၅ ၃၇၂၆၅  



 

အိမေ်ြခ၊ အိမေ်ထာင်စု၊ လူဦဵေရ  
၁၅။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏၂၀၁၉ ခုနှစ် စြ်တင်ဘာလြနု်အထိ လူဦဵေရမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

(က) အိမေ်ြခ/အိမေ်ထာင်စု 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ အိမေ်ြခ 
အိမ ်

ေထာင်စု 
ရပ်ကွက် 

ေကျဵရွာ 
အုပစ်ု 

ေကျဵရွာ 

၁ ပမို့ေန ၁၆၆၄ ၁၈၆၄ ၃ - - 

၂ ေြျဵလြ် ၄၉၁၇ ၅၁၀၀ - ၂၉ ၈၃ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၆၅၈၁ ၆၉၆၄ ၃ ၂၉ ၈၃ 

(ခ) လူဦဵေရ 

စဉ် 
အေကကာင်ဵ 

အရာ 

အသက်(၁၈) နှစ်အထက် အသက်(၁၈) နှစ်ေအာက် စုစုေပါင်ဵ 

ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ ေပါင်ဵ 

၁ ပမို့ေန ၂၉၃၁ ၃၄၂၀ ၆၃၅၁ ၁၇၈၉ ၁၆၆၉ ၃၄၅၈ ၄၇၂၀ ၅၀၈၉ ၉၈၀၉ 

၂ ေြျဵလြ် ၇၉၈၈ ၇၆၇၈ ၁၅၆၆၆ ၆၀၇၁ ၅၇၁၉ ၁၁၇၉၀ ၁၄၀၅၉ ၁၃၃၉၇ ၂၇၄၅၆ 

 မမို့နယ်ချု ပ် ၁၀၉၁၉ ၁၁၀၉၈ ၂၂၀၁၇ ၇၈၆၀ ၇၃၈၈ ၁၅၂၄၈ ၁၈၇၇၉ ၁၈၄၈၆ ၃၇၂၆၅ 



 

လူဦဵေရတိုဵ နှုန်ဵနှင်ဴကျာဵမအချ ိုဵ 
၁၆။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှင်ဴ ြျာဵ/မအချ ိုဵမှာ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 (က) လူဦဵေရတိုဵ နှုန်ဵ ကျာဵမအချ ိုဵ 

စဉ ် မမို့နယ် 
ယခင်နှစ် 
လူဦဵေရ 

ယခုနှစ် 
လူဦဵေရ 

တိုဵ လာ 
ဦဵေရ 

တိုဵ နှုန်ဵ 
ြျာဵ/မအချ ိုဵ 

ြျာဵ မ အချ ိုဵ 

၁ ခန္တီဵ ၃၆၂၀၆ ၃၇၂၆၅ ၁၀၅၉ ၂.၉၂ ၁၈၇၇၉ ၁၈၄၈၆ ၁:၀.၉၈ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၆၂၀၆ ၃၇၂၆၅ ၁၀၅၉ ၂.၉၂ ၁၈၇၇၉ ၁၈၄၈၆ ၁:၀.၉၈ 

 
(ခ) ေမွဵဖွာဵေသဆုဳဵ၊ ေြပာင်ဵဝင်၊ ေြပာင်ဵထွက်လူဦဵေရ  

စဉ် မမို့နယ် 
မူလ 

လူဦဵေရ 
ေမွဵဖွာဵ 

ဦဵေရ 
ေသ 

ဆဳုဵသူ 
ေြပာင်ဵ 

ဝင် 
ေြပာင်ဵ 
ထွြ် 

လြ်ရိှ 
လူဦဵေရ 

၁ ခန္တီဵ ၃၆၂၀၆ ၅၃၇ ၉၅ ၇၀၈ ၉၁ ၃၇၂၆၅ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၆၂၀၆ ၅၃၇ ၉၅ ၇၀၈ ၉၁ ၃၇၂၆၅ 

ကုိဵကယွ်သညဴ်ဘာသာ 
၁၇။ ခန္တီဵမမ ိ ု ့နယ်တွင်ေနထိ ုင ် ကကသူမျာဵ၏ 
ြုိဵြွယ်သညဴ်ဘာသာအလိုြ်လူဦဵေရမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် 
ဗုဒ္ဓ 

ဘာသာ 
ခရစ် 
ယာန် 

ဟိန္ဒူ 
ဘာ
သာ 

အစ္စ 
လာမ် 

ဘာသာ 
နတ ်

အ 
ြခာဵ 

ေပါင်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၂၂၄၆၃ ၁၄၇၄၃ - ၃၁ - ၂၈ ၃၇၂၆၅ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၂၄၆၃ ၁၄၇၄၃ - ၃၁ - ၂၈ ၃၇၂၆၅ 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵေနထိုင်မှု 
၁၈။ ခန္တီဵပမို့နယ်အတွင်ဵ နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵေနထိုင်သူဦဵေရမှာေအာြ်ပါ 
အတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 



 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 
နိုင်ငဳြခာဵသာဵ 

လူမျ ိုဵ 
ေနထိုင် 
ဦဵေရ 

မမို့နယ်  
လူဦဵေရ 

မမို့နယ် 
လူဦဵေရ၏ 
ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ခန္တီဵ တရုတ ် ၁၄၄ 
၃၇၂၆၅ 

၀.၃၈ 

  အိန္ဒိယ ၁၂ ၀.၀၃ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁၅၆ ၃၇၂၆၅ ၀.၄၁ 

အခန်ဵ(၅) 
အုပခ်ျုပေ်ရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

အုပခ်ျုပေ်ရဵနယ်ေြမဖွဲ့ စည်ဵမှု 
၁၉။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ အုပခ်ျုပေ်ရဵနယ်ေြမ ဖွဲ့စည်ဵမှုမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ 
ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် မမို့ ရပ်ကွက် ေကျဵရွာအုပစ်ု ေကျဵရွာ 

၁ ၁ ၁ ၃ ၂၉ ၈၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၁ ၃ ၂၉ ၈၃ 

ေရွဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ 
၂၀။ ခန္တီဵပမိုနယ်၏ ေရွဵေြာြ်ပွဆဲိုင်ရာ ြိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ေအာြ်ပါ 
အတိင်ုဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 (ြ) ခန္တီဵမမို့နယ်ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ အဖွဲ့ ဝင်စာရင်ဵ 

စဉ် အမည် အလုပ်အကိုင် တာဝန် 

၁ ဦဵေလဵြမင်ဴ ြျန်ဵမာေရဵမှူဵ(ပငိမ်ဵ ) ဥြ္ကဌ 

၂ ဦဵနန်ြုိင် ပညာေရဵ(ပငိမ်ဵ ) အဖွဲ့ ဝင် 

၃ ဦဵစန်ဵယု ြုန်သည် အဖွဲ့ ဝင် 

၄ ဦဵစိုဵြမင်ဴ ေစျဵသည် အဖွဲ့ ဝင် 

၅ ေဒ္ဒခင်ေထွဵ ြျဘမ်ဵ အဖွဲ့ ဝင် 

၆ ဦဵစိုဵတင်ဴ ေစျဵသည် အဖွဲ့ ဝင် 

၇ ဦဵထွန်ဵထွန်ဵဦဵ ပမို့နယ်လဝြဦဵစီဵမှူဵ အဖွဲ့ ဝင် 



 

၈ ေဒ္ဒခင်မျ ိုဵမျ ိုဵေအာင် ဦဵစီဵအရာရှိ၊စညပ်င် အဖွဲ့ ဝင် 

၉ ဦဵပိင်ုဵစိုဵဦဵ ပမို့နယ်ဥပေဒအရာရှိ အဖွဲ့ ဝင် 

၁၀ ဦဵထွန်ဵေဝ ပမို့နယ်စိုြ်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ အဖွဲ့ ဝင် 

၁၁ ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴ ပမို့နယ်စာရင်ဵစစ်ဦဵစီဵအရာရှိ အဖွဲ့ ဝင် 

၁၂ လစ်လပ် ပမို့နယ်ပညာေရဵမှူဵ အဖွဲ့ ဝင် 

၁၃ ေဒ္ဒဆွီဵနွာမ် ြျန်ဵမာေရဵမှူဵ အဖွဲ့ ဝင် 

၁၄ ေဒ္ဒနွယ်နီြမင်ဴ ဦဵစီဵမှူဵ ြပန်/ဆြ် အဖွဲ့ ဝင် 

၁၅ ဦဵဖိလစ်ဝင်ဵ ဒုပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ အဖွဲ့ ဝင် 

၁၆ ဦဵသိန်ဵထွန်ဵဦဵ ဦဵစီဵအရာရှိ၊ပမို့နယ်ေြာ်မရှင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

(ခ) ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴရှိသူဦဵေရ 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 
မမို့နယ်/မမို့ 

လူဦဵေရ 
ကျာဵ မ ေပါင်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၄၃၅၇၄ ၁၅၅၉၃ ၁၃၅၇၉ ၂၉၁၇၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၃၅၇၄ ၁၅၅၉၃ ၁၃၅၇၉ ၂၉၁၇၂ 

 (ဂ )နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ 

စဉ် ပါတီ ဥက္ကဌ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
အမှုေဆာင် 

ဦဵေရ 

ပါတီဝင်  

ဦဵေရ 

၁ NLD ဦဵေဆဵခုိေပါင် ဦဵေအာင်သန်ဵစိန် ၁၅ ၃၉၇၃ 

၂ ြပည်ခုိင်ပဖိုဵ ဦဵေြျာ်မင်ဵေဆွ ဦဵေြျာ်ေဆွ ၁၅ ၄၂၈၀ 

၃ တစည ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴ ဦဵေသာင်ဵေဖ ၇ ၃၅၀ 

၄ ရှမ်ဵနီပါတီ ဦဵဘုိဘုိေအာင် ဦဵသန်ဵညွှေန့်ဦဵ ၅ ၆၁၇ 

၅ ဒီမုိြရြ်တစ် - 
ဦဵစန်ဵေမာင် 

စည်ဵရဳုဵေရဵမှူဵ 
၁၀ ၆၄ 

၆ နာဂအမျ ိုဵသာဵ ပါတီ ဦဵရှုေမာင် ဦဵစီလှိုင်ေထာင်ဵ ၁၅ ၂၀၀ 

 
 



 

(ဃ)ေရွဵချယ်ခဳရေသာလွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

စဉ ်
လွှတ်ေတာ် ကိယု်စာဵလှယ် 

အမည် 

ပါတီ/ 
တစ်သီဵပုဂ္ဂလ 

အမည် 
လွှတ်ေတာ်အမည် 

၁ 
ဦဵေအာင်သန်ဵစိန် 
(ခ)ဦဵညီခမ် 

NLD 
ြပည်သူ့လွှေတ်ေတာ် 

၂ ဦဵညီညီေထွဵ NLD အမျ ိုဵသာဵလွှေတ်ေတာ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁) 

၃ ဦဵေမာင်ေတဵ NLD 
တိုင်ဵေဒသကြီဵလွှေတ်ေတာ် 
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၄ ဦဵသိန်ဵလှိုင်ဝင်ဵ NLD 
တိုင်ဵေဒသကြီဵလွှေတ်ေတာ် 
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အခန်ဵ(၆) 
စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက် 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာခခုဳငဳုသဳုဵသပ်ချက် 
၂၁။ ခန္တီဵပမို့နယ်သည် စစ်ြုိင်ဵတိင်ုဵေဒသကြီဵ၊ ခန္တီဵခရိုင်အတွင်ဵ 
တညရ်ှိပပီဵ စီဵပွါဵေရဵဖဳွ့ပဖိုဵတိုဵ တြ်မှု ေနှဵေြွဵေသာ ပမို့နယတ်စ်ခုြဖစ်ပါ 
သည။် ပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေဒသခဳြပည်သူလူထုသည ် တစ်နိုင်တစ်ပုိင် 
စိုြ်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြုိသာ အဓိြလုပ်ြုိင် 
ေဆာင်ရွြက်ြပါသည။် ထို္ဓအြပင် ေြျာြ်စိမ်ဵတူဵေဖ္ဒြခင်ဵ၊ ေရွှေတူဵေဖ္ဒ 
ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵြုိလည်ဵ စီဵပွာဵြဖစ် လုပ်ြုိင်ကြပါသည။် ခန္တီဵပမို့နယ် 
သည ် မုရဳွာပမို့နှငဴ် ချင်ဵတွင်ဵြမစ်တစ်ေလျှာြ်ရှိ ပမို့မျာဵသုိ္ဓ ေရလမ်ဵခရီဵ 
ြဖငဴ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ ပွငဴ်လင်ဵရာသီတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြဖငဴ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ 
မန္တေလဵပမို့သုိ္ဓ ေလေကြာင်ဵခရီဵြဖငဴ်လည်ဵေြာင် ၊ဵ နာဂြုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွငဴ်ရ 
ေဒသ (လဟယ်ပမို့)သုိ္ဓ ေမာ်ေတာယ်ာဉ်ြဖငဴ်လည်ဵေြာင်ဵ သွာဵလာနိုင် 
ေသာ်လည်ဵ  လမ်ဵပန်ဵဆြ်သွယ်ေရဵနှင်ဴ သွာဵလာေရဵခြ်ခဲေသာ ေဒသ 
တစ်ခုြဖစ်ပါသည။် ပမို့နယ်၏အဓိြထွြ်ြုန်မှာ ဒညင်ဵသီဵနှင်ဴ ဂရိတဖ်ရု 
သီဵမျာဵသာြဖစ်ပပီဵ ဟုမ္မလင်ဵ ပမို့နှင်ဴ မုရဳွာပမို့မျာဵသုိ္ဓ အနည်ဵငယ် တင်ပို္ဓ 
ေရာင်ဵချပါသည။် 
 



 

 
ေြမအသုဳဵ ချမှု 
၂၂။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ ေြမအမျ ိုဵအစာဵအလုိြ်အသဳုဵချထာဵသညဴ်ဧြအာဵ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ ် ေြမအမျ ိုဵအစာဵ ဧရိယာ(ဧက) 

၁ အသာဵတင်စိကု်ပျ ိုဵေြမဧရိယာေပါင်ဵ ၁၀၄၀၃ 

 (ြ)  လယ်ေြမဧရိယာ ၃၀၁၁ 

 ( ခ ) ယာေြမ - 

 ( ဂ ) ြိုင်ဵ/ြျွန်ဵေြမ ၁၁၅၁ 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ ၁၂၂၉ 

  (င)  ေတာင်ယာေြမ ၅၀၁၂ 

၂ လှပ်ထာဵေြမဧရိယာ ၂၀၇ 

 (ြ) လယ်ေြမ ၂၀၇ 

 (ခ)  ယာေြမ - 

 (ဂ)  ြိုင်ဵ/ြျွန်ဵေြမ - 

 (ဃ) ဥယျဉ်ေြမ - 

 (င)  ေတာင်ယာေြမ - 

၃ စာဵြျြ်ေြမ - 

၄ စြ်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵေြမ - 

၅ ကြိုဵဝုိင်ဵ/ကြိုဵြပင်ြာြွယ် ေတာဧရိယာ ၉၃၆၃၀၃  

၆ ေတာရုိင်ဵ ၄၀၆၀၈၆ 

၇ ေြမရုိင်ဵ ၅၇၅ 

၈ စိုြပ်ျ ိုဵြခင်ဵမြပုနိုင်ေသာဧရိယာ ၆၇၂၃၁၄ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၀၂၅၈၈၈ 

 
 
 



 

ဆညေ်ြမာင်ဵတာတမမဳျာဵနှင်ဴ ဆညေ်ရေသာက်ဧရိယာ 
၂၃။ ခန္တီဵပမို့နယ်ရှိ ဆညေ်ြမာင်ဵ တာတမဳမျာဵနှင်ဴ ဆညေ်ရေသာြ် 
ဧရိယာမာှ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
  (ြ)ကုိယဴအ်ာဵကုိယ်ကုိဵဆညမ်ျာဵ 

စဉ် ဆညအ်မည် 
ဆည ်

အမျ ိုဵအစာဵ 
ေရဝင်ဆဳဴမှု 
(ကုဗေပ) 

အကျ ိုဵြပု 
ဧက 

 မရိှပါ 

(ခ) ြမစ်ေရတင်စီမဳကိန်ဵမျာဵ 

စဉ် 
စီမကိဳန်ဵ 
အမည် 

တညေ်နရာ 
အကျ ိုဵြပု 

ဧက 
မှတ်ချက် 

 မရိှပါ 

(ဂ) တာတမမဳျာဵ/ေရထိန်ဵတဳခါဵမျာဵ 

စဉ ်
မမို့ 
နယ် 

တာတမဳ/ေရထိန်ဵတဳခါဵ 
ကာကွယ်သည်ဴြမစ်/ေချာင်ဵ အကျ ိုဵြပုဧက 

အမည် အမျ ိုဵအစာဵ အရည်ှေပ 

 - မရှိပါ 

စိုက်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
၂၄။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ စိုြ်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြန်ိုင်မှုအေြခအေနမာှ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
 (ြ)အဓိကသီဵနှဳ (၁၀)မျ ိုဵ စိုက်ပျ ိုဵထုတလ်ုပ်မှု 

စဉ် 
သီဵနှဳ 

အမည် 

၂၀၁၈-
၂၀၁၉လျာထာဵ

ဧက 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စိုက် ရိတ ် နှုန်ဵ 
အထွက် 
(တင်ဵ) 

၁ 
စပါဵ 

ေပါင်ဵ 

ေန ွ ၅၉ ၂၈ ၂၈ ၆၈.၅၀ ၁၉၁၈ 

မိုဵ  ၈၀၄၅ ၈၀၉၃    

၂  ေြမပဲ မိုဵ  - - - - - 



 

စဉ် 
သီဵနှဳ 

အမည် 

၂၀၁၈-
၂၀၁၉လျာထာဵ

ဧက 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စိုက် ရိတ ် နှုန်ဵ 
အထွက် 
(တင်ဵ) 

 ေဆာင်ဵ ၁၅၉၅ ၁၅၉၅ ၁၅၉၅ ၆၄.၅၀ ၁၀၂၈၇၈ 

၃ 
 

နှမ်ဵ  
မိုဵ  ၁၂၀ ၁၂၀ - - - 

ေဆာင်ဵ      

၄  ေနကြာ - ၁၁၆ ၁၁၆ ၁၁၆ ၁၈.၀၀ ၂၀၈၈ 

၅ မတပ်ဲ - ၃၁ ၃၁ ၃၁ ၁၅.၇၅ ၄၈၈ 

၆ ပဲတီစိမ်ဵ 
မိုဵ  - - - - - 

ေဆာင်ဵ - - - - - 

၇ ပဲစဉ်ဵငဳု - - - - - - 

၈ ဝါ - - - - - - 

၉ ကြဳ - - - - - - 

၁၀ 
အေစ ဴ
ထုတ ်
ေြပာင်ဵ 

- ၄၇၅ ၄၇၅ ၄၇၅ - - 

(ခ)နှစ်ရှည်သီဵနှဳစိုက်ပျ ိုဵမှုအ ေြခအေန 

စဉ ် သီဵနှဳအမည် စိုက ် ရိတ် နှုန်ဵ ထွက ်

၁ ကြြ်ေပါင်ေစဵ ၂၄၉ - - - 

၂ ေြာ်ဖီ ၃ - - - 

၃ လြ်ဖြ ် ၂၈၁ ၁၁၁ ၃၇၂.၁၅ ၄၁၃၀၉ 

၄ ငှြ်ေပျာ ၉၉ ၆၆ ၈၅၂.၀၀ ၅၆၂၃၂ 

၅ အုန်ဵ ၂၆ ၂၅ ၂၁၆၂.၀၀ ၅၄၀၅၀ 



 

၆ ြွမ်ဵသီဵ ၁၄ ၁၂ ၂၇၅.၇၅ ၃၃၀၉ 

၇ သစ်သီဵပင်မျာဵ ၈၀၂ ၂၈၀ - - 

၈ သစ်စိမ်ဴ - - - - 

 မမို ့နယ်ချုပ် ၁၄၇၄ ၄၉၄ - - 

 
(ဂ)အြခာဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵ စိုက်ပျ ိုဵထုတလ်ုပ်မှု 

စဉ ် သီဵနှဳအမည် 
စိုက် 
ဧက 

ရိတ် 
ဧက 

အထွက် 
နှုန်ဵ 

အထွက် 
ေပါင်ဵ 

၁ မိုဵ စပါဵ ၇၉၈၅ - - - 

၂ ေဆာင်ဵေြမပဲ ၁၅၉၅ - - - 

၃ လြဖ်ြ် ၂၈၁ ၁၁၁ ၃၇၂.၁၅ ၄၁၃၀၉ 

၄ ေြာ်ဖီ ၃ - - - 

၅ သစ်သီဵပင်မျာဵ ၈၀၂ ၂၈၀ - - 

 မမို့နယ်ချုပ် ၂၆၈၁ ၃၉၁ - - 

  



 

(ဃ)လယ်ယာသဳုဵစကကိ်ရိယာ သဳုဵစွဲမှုအေြခအေန 

စဉ် 

အစိုဵရ ပုဂ္ဂလိက 

လယ် 
ထွန် 
စက် 

လကတ်ွန်ဵ 
ထွန်စက် 

မျ ိုဵ 
ေစဴ 
ချ 

စက် 

Combi- 
ne 

Havest- 
er 

ရိတ ်
သိမ်ဵ  
စက် 

ေချွေ 
ေလှ္ဓ 
စက် 

ေရစုပ ်
စက် 

လယ် 
ထွန် 
စက် 

လက ်
တွန်ဵ 
ထွန် 
စက် 

မျ ိုဵေစဴ 
ချစက ်

Combi- 
ne 

Havest- 
er 

ရိတ ်
သိမ်ဵ  
စက် 

ရိတ ်
သိမ်ဵ  
ေချွေ 
ေလှ္ဓ 
စက် 

ေရ 
စုပ ်
စက် 

 - ၄ ၁၀ - - ၄ ၁၂ - ၁၃၀ ၃ - - ၄ ၈၀ 

 
(င) လယ်ယာသဳုဵထယ်ထွန်နှင်ဴကျွေဲနွာဵေကာင်ေရ 

စဉ် 
ထယ် 

အေရအတွက် 
ထွန် 

အေရအတွက် 
ကျွေဲ 

ေကာင်ေရ 
နွာဵ 

ေကာင်ေရ 

၁ ၃၀၅၀ ၃၀၀၀ ၂၂၀၀ ၃၀၀၀ 



 

(စ)ေဒသတွင်ဵ ဆန်ဖလူုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ေရ 

တွက်ပုဳ 
၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 
၂၀၁၈-၁၉ 

အမှန် 
မှတ် 
ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၃၆၀၆၇ ၃၇၂၆၅  

၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု     

 -ေြျဵလြ် တင်ဵ ၁၅ ၁၅  

 -ပမို့ေန တင်ဵ ၁၂ ၁၂  

၃ ဝမ်ဵစာလိုအပ်ချြ် တင်ဵ ၅၁၁၄၇၃ ၅၂၉၅၄၈  

၄ စပါဵစိုြ်ဧြေပါင်ဵ ဧြ ၈၀၆၈ ၈၀၇၃  

 -အထွြ်နှုန်ဵ တင်ဵ ၆၅.၈၂ ၈၃.၆၇  

 -အထွြ်တင်ဵ ဧြ ၅၃၁၁၀၃ ၆၇၅၄၉၉  

၅ လာမညဴ်နှစ်စပါဵစိုြ်ဧြ ဧြ ၇၇၃၀ ၈၁၁၃  

၆ ချန်လှပရ်မညဴ်တင်ဵ တင်ဵ ၄၀၃၄၀ ၄၀၅၆၅  

၇ အသဳုဵြပုတင်ဵ တင်ဵ ၄၉၀၇၆၃ ၆၃၄၉၃၄  

၈ ပိလုျှမဳှု တင်ဵ - ၁၀၆၈၆၅  

၉ ဝမ်ဵစာြျန်ရှိမှု တင်ဵ ၄၉၀၇၆၃ ၆၃၄၉၃၄  

၁၀ ဖူလုမဳှုရာခိုင်နှုန်ဵ % ၉၅.၉၅ ၁၁၉.၉၀  

(ဆ)ေဒသတွင်ဵဆီဖလူုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ေရ 

တွက်ပုဳ 
၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 
၂၀၁၈-၁၉ 

အမှန် 
မှတ် 
ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၃၆၀၆၇ ၃၇၂၆၅  

၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု ပိဿာ ၆ ၆  

 -ဝမ်ဵစာလိုအပ်ချြ် တန် ၃၅၃ ၃၆၅  

 -ဆီထွြ်ရှိမှု တင်ဵ ၁၀၇၇၀၀ ၈၆၈၇၄  

၃ အေလအလွငဴ်နှငဴ်အြခာဵ တင်ဵ ၂၁၃၀၅ ၁၁၆၉၂  

၄ ချန်လှပရ်မညဴ်တင်ဵ တင်ဵ ၉၆၆၅ ၉၆၆၅  



 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ေရ 

တွက်ပုဳ 
၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 
၂၀၁၈-၁၉ 

အမှန် 
မှတ် 
ချက် 

 -အသဳုဵြပုမှု မြ်/တန် ၂၉၈ ၃၀၀  

 -လိုအပ်မှု မြ်/တန် ၅၅ ၆၄  

၅ ဖူလုမဳှုရာခိုင်နှုန်ဵ % ၈၄.၄၂ ၈၂.၁၉  

 
ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၂၅။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြန်ိုင်မှု အေြခအေနမာှ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) ေမွဵြမူေရဵဇုန်မျာဵ 

စဉ် ဇုန်အမည် ကျွေဲ နွာဵ သုိဵ ဆိတ် ဝက် ကကက် ဘဲ ငဳုဵ 

 - မရှိပါ 

ပမို့နယ်ချုပ် မရှိပါ 

 
 (ခ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ (ေကာင်ေရ) 

စဉ ် မမို ့နယ် ခုနှစ် ကျဲွေ နွာဵ ၀က ်
သုိဵ/ 
ဆိတ် 

ကကက် ဘဲ ငုဳဵ 

၁ ခန္ဵီတ  ၂၀၁၈-၁၉ ၃၇၇၃ ၆၅၆၉ ၁၇၆၂၅ ၁၀၁၃ ၁၇၃၁၆၈ ၄၉၅၁ - 

မမို ့နယ်ချုပ် ၃၇၇၃ ၆၅၆၉ ၁၇၆၂၅ ၁၀၁၃ ၁၇၃၁၆၈ ၄၉၅၁ - 

(ဂ) မမို့နယ်အသာဵထုတ်လုပ်မှု (ပိဿာ) 

စဉ ် မမို့နယ် ခုနှစ် ကျဲွေ နွာဵ ၀က် 
သုိဵ/ 
ဆိတ် 

ကကက ် ဘ ဲ ငုဳဵ 

၁ ခန္တီဵ ၂၀၁၈-၁၉ − ၁၄၅၂၀၀ ၈၆၃၀၀၂ ၄၂၀၀၀ ၃၁၀၅၀၀ ၁၇၄၀၀ - 

မမို့နယ်ချုပ် - ၁၄၅၂၀၀ ၈၆၃၀၀၂ ၄၂၀၀၀ ၃၁၀၅၀၀ ၁၇၄၀၀ - 

 



 

(ဃ) မမို့နယ်ကကက်/ ဘဲ/ ငဳုဵ ဥထုတ်လုပ်မှု(လုဳဵ) 

စဉ် မမို့နယ် ခုနှစ် ကကက်ဥ ဘဲဥ ငဳုဵဥ 

၁ ခန္တီဵ ၂၀၁၈-၁၉ ၇၅၁၆၀၀၁ ၂၂၄၅၀၀ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၈-၁၉ ၇၅၁၆၀၀၁ ၂၂၄၅၀၀ - 

 (င) မမို့နယန်ို္ဓထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှု   

စဉ် မမို့နယ် ခုနှစ် 
နို္ဓစာဵနွာဵ 

(ေကာင်ေရ) 
နို္ဓထွက်ပဿိာ မှတ်ချက် 

၁ ခန္တီဵ ၂၀၁၈-၁၉ ၄၉၈၇ ၁၁၂၃၀၀ ေဒသနွာဵမ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၀၁၈-၁၉ ၄၉၈၇ ၁၁၂၃၀၀  

(စ) မမို့နယင်ါဵ၊ ပုဇနွ်ေမွဵြမူမှု အေြခအေန 

စဉ် ခုနှစ် 

ငါဵ ပုဇွန် 

အေရ 

အတွက် 
(ကန်) 

ဧ 
က 

ထုတ် 

လုပ်မှု 
ပိဿာ 

အေရ 

အတွက် 
(ကန်) 

ဧက 
ထုတ်လပု်မှု 

ပိဿာ 

၁ ၂၀၁၈-၁၉ မရိှပါ 

(ဆ) ေရချ ို၊ေရငန်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမှအသာဵထုတ်လုပ်မှု(တန်) 

စဉ် ခုနှစ် 

ငါဵ  ပုဇွန် 

ေလလဳ 
အေရ 

အတွက် 

လုပ်ငန်ဵ 
အေရ 

အတွက် 

ထုတ်လုပ်မှု 
(တန်) 

ေလလဳ 
အေရ 

အတွက် 

လုပ်ငန်ဵ 
အေရ 

အတွက် 

ထုတ်လုပ်မှု 
(တန်) 

၁ ၂၀၁၈-၁၉ မရိှပါ 

စက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵ 
၂၆။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ စြ်မှုလြ်မှုလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြန်ိုင်မှု အေြခအေန 
မှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) စက်မှုဇုန်မျာဵ 

စဉ် စက်မှုဇုန်အမည် စက်ရုဳအမည ် ထုတ်လုပ်သညဴ်ပစ္စညမ်ျာဵ 

 မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 



 

(ခ) မမို့နယ်ရိှစက်ရုဳမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
စက်ရု ဳ
အမည် 

အမျ ိုဵ 
အစာဵ 

နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 
လုပ်သာဵ 
အင်အာဵ 

 ခန္တီဵ မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 

 
(ဂ) မမို့နယ်ရိှအလုပ်ရုမဳျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
အလုပ်ရု ဳ
အမည် 

အမျ ိုဵ 
အစာဵ 

နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 
လုပ်သာဵ 
အင်အာဵ 

 ခန္တီဵ မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 

(ဃ) အိမတ်ွင်ဵစက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
စက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵ  

အမျ ိုဵအစာဵ 
အေရ 

အတွက် 
လုပ်သာဵ 
အင်အာဵ 

၁ ခန္တီဵ စြ်ချုပ်လုပင်န်ဵ ၁၅ ၁၅ 

၂  မုန့်လုပ်ငန်ဵ ၅ ၁၅ 

၃  ပန်ဵထိမ်လုပင်န်ဵ ၇ ၇၅ 

၄  ဆန်ကြိတခ်ွဲ ၃၀ ၆၀ 

၅  ေရခဲလုပင်န်ဵ ၃ ၆ 

၆  အမှုန့်ကြိတလ်ုပ်ငန်ဵ ၆ ၁၂ 

၇  တွင်ဂေဟ ၄ ၁၂ 

၈  ဆိုင်ြယ်ဝပ်ေရှာဴ ၁၇ ၃၅ 

၉  ဝပ်ေရှာ ဴ ၅ ၁၅ 

၁၀  လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵြပုြပင်ေရဵ ၃ ၃ 



 

၁၁  ဖုန်ဵ ြပုြပင်ေရဵ ၈ ၈ 

၁၂  နာရီြပုြပင်ေရဵ ၁ ၁ 

၁၃  စြ်ဘီဵြပုြပင်ေရဵ ၁ ၁ 

၁၄  ဘြ္ထရီအာဵသွင်ဵ ၂ ၂ 

၁၅  ြွန်ပျူတာမိတ္တူ ၄ ၈ 

၁၆  သဳြဖူလုပ်ငန်ဵ ၁ ၁ 

၁၇  ဆဳသ ၁၈ ၁၈ 

၁၈  ဆီစြ် ၁ ၂ 

၁၉  တွင်/သဳဂေဟ ၃ ၃ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၁၉ ခု ၁၃၄ ၂၉၂ 

သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေန 
၂၇။ ခန္တီ ပဵမို့ နယ်၏ သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ပတ်သြ်ေသာ အချြ်အလြ် 
မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 (က) သစ်ေတာမျာဵ 

စဉ် 
အေကကာင်ဵ 

အရာ 
ဧရိယာ 
(ဧက) 

ေပါက်သညဴ်အပင်မျာဵ 

၁ ကြိုဵ ဝုိင်ဵ ၅၅၂၃၀၃ ခေလာင်၊ ြညင်၊ ဘုိင်၊ ြဴဳေြာ်၊ 
ဝြ်ချ ီဵ၊ မအူ၊ ေတာကြြ်ေမာြ် 

၂ ကြိုဵ ြပင် ၃၈၄၀၀၀ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၉၃၆၃၀၃  

 
  
 
 



 

 (ခ) စီဵပွါဵြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်ဵ 

စဉ် 
စုိက် 
ပျ ိုဵသူ 

နုိင်ငဳ/ 
ပုဂ္ဂလိက 

ပုိင် 

စုိက် 
ဧက 

တည်ေနရာ 
အပင် 
အမျ ိုဵ 
အစာဵ 

အေရ 
အတွက် 

၁ သစ်ေတာ နုိင်ငဳပုိင် ၆၀၂.၆၇ 

ေအာင်ေြမ၊လာဝယ်၊ 
နန်စီပွန်၊ဆင်ေသ၊ 
ေမာြ်ခေလာြ်၊ 

ေနာြ်ပဲ 

ြျွန်ဵ ၃၂၅၂၀၀ 

မမို့နယ်ချုပ် နုိင်ငဳပုိင် ၆၀၂.၆၇ - ကျွေန်ဵ ၃၂၅၂၀၀ 

 (ဂ)သစ်ထုတ်လုပ်မှု   

စဉ် အမျ ိုဵအစာဵ နိုင်ငဳ ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 
ထုတ်လုပ်မှု 

(တန်) 

၁ ြျွန်ဵ 

မရှိပါ 

၂ ပျဉ်ဵြတိုဵ  

၃ ပိေတာြ် 

၄ ြညင် 

၅ အင်/အင်ကြင်ဵ 

၆ အြခာဵ 

 မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 

(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

စဉ် အမျ ိုဵအစာဵ ေရတွက်ပုဳ ထုတ်လုပ်မှု 

၁ ထင်ဵ  ြုဗတန် ၂၅၀ 

၂ မီဵေသွဵ ြုဗတန် - 

၃ ဝါဵ (၀၀၀)လုဳဵ ၁၆၀ 



 

၄ ကြိမ် (၀၀၀)လုဳဵ ၂၀၀ 

၅ ရှာဵေစဵ ပိဿာ ၁၀၀၀၀ 

၆ သစ်ေခါြ် ပိဿာ - 

၇ သစ်ခွ ပိဿာ - 

၈ သနပ်ခါဵ ပိဿာ - 

၉ ဖာလာေစဴ ပိဿာ - 

၁၀ ပျာဵရည် ပိဿာ ၈၀ 

၁၁ ဓန/ိသြ္ကယ် (၀၀၀)ပျစ ် ၁၀ 

 
တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ဵ  
၂၈။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ တွင်ဵထွြ်ပစ္စည်ဵ  ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်ဵနှငဴ် 
ပတသ်ြ်ေသာ အချြ်အလြ်မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) ဓာတ်သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

စဉ် 
ဓါတသ်တ္ထု 
အမျ ိုဵအစာဵ 

ထွက်ရိှ 
သညဴ ်ေဒသ 

ထုတ်လုပ်
မှုပမာဏ 

ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖုိဵ 
(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

၁ ေရွှေ ခန္တီဵ - - 

မမို့နယ်ချုပ် ခန္တီဵ - - 

 (ခ) ေကျာက်မျက်တူဵေဖာ်မှု 

စဉ် 
လုပ်ငန်ဵ 

တညေ်နရာ 

ေကျာက်မျက်ရတနာအမျ ိုဵအစာဵ 

ေရွှေ 
(ပိဿာ) 

ေငွ 
ေကျာက် 

စိမ်ဵ  
(ကီလို) 

န ီ
လာ 

စိန် 
ပတ္တ 
ြမာဵ 

ပုလဲ စသည်ဴ 

၁ ခန္တီဵ - - ၁၄၄၄၄၃၅  - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - ၁၄၄၄၄၃၅  - - - - 

 



 

စွမ်ဵ အင်/လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ  
၂၉။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ စွမ်ဵ အင်/လျှပ်စစ်ြဏ္ဍနှင်ဴ ပတသ်ြ်ေသာ အချြ် 
အလြ်မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ဆိုင်အမည် 
နိုင်ငဳ 
ပိင်ု 

ပုဂ္ဂလိ
က 
ပိင်ု 

တစ်နှစ်ေရာင်ဵရမှု 
စည်ေပါင်ဵ 

ဓာတ်
ဆ ီ

ဒီဇယ ်

၁ ခန္တီဵ စွမ်ဵ ထက ် - ၁ ၃၀၀ ၁၀၀ 

၂ ခန္တီဵ ထွန်ဵေတာက်ဝင်ဵ - ၁ ၅၀၀ ၇၀၀ 

၃ ခန္တီဵ ေဒ္ဒဝင်ဵ - ၁ ၁၀၀ ၇၅ 

၄ ခန္တီဵ လာဵရှိုဵ - ၁ ၁၀၀ ၇၅ 

၅ ခန္တီဵ မာဃ - ၁ ၂၀၀ ၄၀၀ 

၆ ခန္တီဵ ဦဵသန်ဵစိုဵေအာင် - ၁ ၁၀၀ ၁၅၀ 

၇ ခန္တီဵ ေဒ္ဒတင်တင်ြဖူ - ၁ ၁၀၀ ၁၅၀ 

၈ ခန္တီဵ ဦဵသန်ဵေအဵ - ၁ ၁၀၀ ၁၅၀ 

မမို့နယ်ချုပ်  - ၈ ၁၅၀၀ ၁၈၀၀ 

 (ခ) သဘာဝဓါတ်ေငွ ့အေရာင်ဵဆိ ုင်မျာဵ   

စဉ် 
သဘာဝဓါတေ်ငွ့ 

ဆိုင်အမည် 
နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိက 

တစ်နှစ်ေရာင်ဵရ 
ကုဗေပေပါင်ဵ 

  မရှ ိပါ 

 မမိ ု ့နယ်ချုပ်  မရှ ိပါ 

 
 



 

ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှင်ဴ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 
၃၀။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှင်ဴ လမ်ဵပန်ဵဆြ်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 
နှင်ဴ ပတ်သြ်ေသာ အချြ်အလြမ်ျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ေလေကကာင်ဵလမ်ဵ 

စဉ် 
ေလဆိပ်/ရဟတယ်ာဉ်ကွင်ဵ 

အမည် 
တညေ်နရာ မှတ်ချက် 

၁ ခန္တီဵေလဆိပ ် ဇီဵြဖူြုန်ဵရပ်ြွြ် - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ခ ု  

(ခ)ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ 

စဉ် 
ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ 

အမည် 

မမို့နယ်အတွင်ဵ အရှည် 
ေရမိုင် 

ဆိပက်မ်ဵအေရအတွက် 

မှ ထ ိ သေဘောဆိပ် အြခာဵ 

၁ ချင်ဵတွင်ဵြမစ် ခန္တီဵ မင်ဵဆင် ၅၈ ၁ ၉ 

၂ ချင်ဵတွင်ဵြမစ် ခန္တီဵ တိြ်ုတီဵ  ၄၁ - ၅ 

မမို့နယ်ချုပ်   ၉၉ ၁ ၁၄ 

(ဂ)ရထာဵလမ်ဵနှင်ဴ ဘူတာရုဳမျာဵ 

စဉ် 
ရထာဵလမ်ဵ 

အမည် 

မမို့နယ်အတွင်ဵ အရှည် 
မိင်ု 

ဘူတာ 
အေရအတွက် 

မှ ထ ိ ကကီဵ ေသဵ 

  မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 
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(ဃ)ကာဵဂိတ်မျာဵ  

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 
ကာဵဂိတ် 
အမည် 

ေြပဵဆွဲသညဴ် 
ခရီဵ စဉ် 

ေြပဵဆွဲသညဴ် 
ယာဉ်အမျ ိုဵအစာဵ 

ေြပဵဆွ ဲ
သညဴ် 
ယာဉ် 
စီဵေရ 

၁ ခန္တီဵ လွင်လွင်ြမင်ဴ 
ခန္တီဵ-

နန်စီပွန် 
ခရီဵသညန်ှင်ဴြုန်တင်ယာဉ် ၃၃ 

၂ ခန္တီဵ ဇမ္ဗူလွင် 
ခန္တီဵ-

နန်စီပွန် 
ခရီဵသညန်ှင်ဴြုန်တင်ယာဉ် ၉ 

မမို့နယ်ချုပ် 
ခန္တီဵ-

နန်စီပွန် 
ခရီဵ သညန်ှင်ဴကုန်တင်ယာဉ် ၄၂ 

 
ြပည်သူ့ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၃၁။ လမ်ဵဦဵစီဵဌာနလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာေအာြ်ပါအတုိင်ဵြဖစပ်ါသည်- 
 (ြ) ြာဵလမ်ဵမျာဵ  

စဉ ် ကာဵလမ်ဵအမည် 
မမို ့နယ်အတွင်ဵ 

အရှည်မုိင် 
မှ ထိ 

၁ ခန္ဵီတ (ဆင်ေသ)- လဟယ် ခန္ဵီတ  နန်ဵစလိန်တဳတာဵ ၂၄/၄ 

၂ ခန္ဵီတ -ဟုမ္မလင်ဵ ခန္ဵီတ  မင်ဵဆင်အုပ်စ ု ၅၈/၂ 

၃ ခန္ဵီတ -ဖါဵလမုန်ဵ-တာမခဳလမ်ဵ ခန္ဵီတ  ဖါဵလမုန်ဵနယ်စပ် ၄၇/၆ 

၄ ခန္ဵီတ -ထန်ပါေခွလမ်ဵ ခန္ဵီတ  ေမာ်ေလာအုပ်စု ၄၇/၀ 

 မမို ့နယ်ချုပ်   ၁၇၇/၄ 

 
 
 
 
 



 

(ခ)မမို ့နယ်ချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

စဉ ် လမ်ဵအမည် 
အရှည် 
(မုိင်/ 
ဖာလဳု) 

အမျ ိုဵအစာဵ (မမို့နယ်အပုိင်ဵသာ) 

မှတ် 
ချက် 

က
ွန်က

ရစ်
 

က
တ

္တရာ
 

ေက
ျာ

က်
ေခ

ျာ
 

အ
မာ

ခဳ 

ေြ
မသ

ာဵ
 

၁ 
ခန္တီဵ(ဆင်ေသ)-
လဟယ် 

၅၆/၀ ၄/၅ ၁၆/၂ - ၁/၅ - 
၂ မုိင် 

ေရလမ်ဵ 

၂ ခန္ဵီတ -ဟုမ္မလင်ဵ ၁၃၀/၄ ၂/၀ - - - ၅၆/၂  

၃ 
ခန္ဵီတ -ဖါဵလမုန်ဵ-
တာမခဳ 

၈၄/၀ - - ၂၂/၀ - ၂၅/၆  

၄ ခန္ဵီတ -ထန်ပါေခွ ၅၄/၀ - - ၄၇/၀ - -  

၅ 
ခန္ဵီတ -တုိြတီ်ဵ-
တခါဵ-ရှင်ေဗွယန် 

၁၂၃/၀ - - - - ၆၃/၀  

 မမို ့နယ်ချုပ် ၂၃၈/၄ ၆/၅ ၁၆/၂ ၆၉/၀ ၁/၅ ၁၄၅/၀  

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

စဉ် တဳတာဵ အမည် 
အ 

ရှည် 
(ေပ) 

အမျ ိုဵ အစာဵ 
တည် 

ေဆာက် 
သည်ဴခုနှစ် 

သွာဵလာနုိ
င်သည်ဴ 
ယာဉ် 
(ကာဵ/ 
ရထာဵ) 

၁ နန်ဵစလိန် ၂၅၀ 
တစ်လမ်ဵသွာဵသဳမဏိ 
သဳေဘာင်ကြိုဵတဳတာဵ 

၂၀၀၆ ြာဵ 

၂ နန်ဖီဵလင်ဵ ၃၀၀ သဳြူြွန်ြရစ် တဳတာဵ  ၂၀၁၆ ြာဵ 



 

၃ နန်အီဇူဵ ၃၀၀ သဳြူြွန်ြရစ် တဳတာဵ  ၂၀၁၆ ြာဵ 

၄ 
ချင်ဵတွင်ဵ 
တဳတာဵ 

၁၄၇
၀ 

သဳြူြွန်ြရစ် တဳတာဵ ၂၀၁၇ ြာဵ 

၅ တီတီေချာင်ဵ ၂၀၀ သဳမဏိသဳေဘာင် ၂၀၁၄ ြာဵ 

၆ 
ြမြျွန်ဵသာ 
ေချာင်ဵြူဵ  

၂၅၀ 
တစ်လမ်ဵသွာဵ 

သဳမဏိကြိုဵတဳတာဵ 
၂၀၁၃ လူ 

၇ 
ေရွှေြပည်သာ 
ေချာင်ဵြူဵ  

၂၃၀ 
တစ်လမ်ဵသွာဵ 

သဳမဏိကြိုဵတဳတာဵ 
၂၀၀၁ လူ 

၈ နန်စီပွန် ၁၈၀ သဳြူြွန်ြရစ် တဳတာဵ ၂၀၁၉ ြာဵ 

 မမို့နယ်ချု ပ်  (၈)စင်ဵ   

(၂) ေပ (၁၈၀)ေအာက်တဳတာဵမျာဵ 

စဉ ်
ေပ(၅၀)မှ (၁၈၀)ရိှ 

တဳတာဵ အမည် 

အ 
ရှည ်
(ေပ) 

အမျ ိုဵအစာဵ 

တည် 
ေဆာက် 

သညဴ ်
ခုနှစ် 

သွာဵလာ   
နုိင်သညဴ် 

ယာဉ် 
(ကာဵ/ 
ရထာဵ) 

ေပ(၅၀) 
ေအာက် 
တဳတာဵ 
အေရ     

အတွက ်

၁ မုိင်ဵေနာင်ေြမာြ် ၁၂၀ သဳြြူွန်ြရစ် ၂၀၁၆ ြာဵ ၆၈စင်ဵ 

၂ နန်ြတဳုဵ ၉၀ သဳြူြွန်ြရစ ် ၂၀၁၆ ြာဵ  

၃ ဆင်ေသနန်သဲကြီဵ ၁၅၀ ကြိုဵတဳတာဵ ၂၀၁၆ 
ဆုိင် 

ြယ် 
 

၄ ဖုိင်လင်ဵ-ဂုိေခါင်ဖုိင် ၁၀၀ ကြိုဵတဳတာဵ ၂၀၁၆ 
ဆုိင် 

ြယ် 
 

၅ ြင်ြွန်-ေမာင်ဵတဲ ၈၀ သစ်သာဵ ၂၀၁၆ ြာဵ  



 

၆ ြင်ဵေတာ်-ြချင် ၈၀ သစ်သာဵ ၂၀၁၆ ြာဵ  

၇ ဆဲွလဲ ၆၀ သဳြူြွန်ြရစ် ၂၀၁၆ ြာဵ  

၈ နန်မုိင်ဵေတာင်ဵ ၆၀ သဳြူြွန်ြရစ် ၂၀၁၆ ြာဵ  

၉ မုိင်ဵေနာင်ေတာင် ၆၀ သဳြူြွန်ြရစ် ၂၀၁၆ ြာဵ  

၁၀ မုိင်ဵေနာင်ေြမာြ် ၁၂၀ သဳြူြွန်ြရစ် ၂၀၁၆ ြာဵ  

၁၁ နာဵေမတ္တာတဳတာဵ ၆၀ သဳြူြွန်ြရစ် ၂၀၁၆ ြာဵ  

၁၂ နန်သဲေလဵတဳတာဵ ၇၀ ြွန်ြရစ် ၂၀၁၇ ြာဵ  

၁၃ နန်သဲကြီဵတဳတာဵ ၇၅ သဳမဏိသဳေဘာင် ၂၀၀၉ ြာဵ  

 မမို့နယ်ချုပ် (၁၃)စင်ဵ   (၆၈)စင်ဵ 

 
(ဃ) လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 

လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစကက်ရိယာမျာဵ 
လုပ်သာဵ 

ဦဵေရ 
ေြမထိုဵ    
စက် 

ေြမေကာ် 
စက် 

ေြမကကိတ ်  
စက် 

ေြမသယ် 
ယာဉ် 

၁ ခန္တီဵ ၆ ၄ ၆ ၇ ၅၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၆ ၄ ၆ ၇ ၅၀ 

 
(င) လမ်ဵ/တဳတာဵအသဳုဵြပုခေကာက်ခဳသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် 
တိုဵ ဂိတ် 
အမည် 

တညေ်နရာ 
လမ်ဵတဳတာဵအရှည် ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့ အစည်ဵ / 

လူပုဂ္ဂိုလ် မှ ထိ 

၁   မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ်  မရိှပါ 

 



 

ဟုိတယန်ှင်ဴ ခရီဵ သွာဵလုပ်ငန်ဵ 
၃၂။ ခန္တီဵပမို့နယ်ရှိ ဟုိတယန်ှင်ဴခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ပတ်သြ်ေသာ 
အချြ်အလြမ်ျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

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

စဉ် ဟုိတယအ်မည် 
ဟုိတယ် 

အဆင်ဴ 
အခန်ဵ 
ေပါင်ဵ နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 

၁  မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 

(၂)မိတုယ်၊ အင်ဵ၊ တည်ဵ ခိုခန်ဵ    

စဉ် 
မိတုယ ်

အေရအတွက် 
အင်ဵ 

အေရအတွက် 
တည်ဵ ခိုခန်ဵ 

အေရအတွက် 

၁ - - ၉ 

 မမို့နယ်ချုပ် - ၉ 

(ခ) ကမ်ဵေြခနှင်ဴ အပန်ဵေြဖေနရာမျာဵ 

စဉ် ကမ်ဵေြခ/အပန်ဵေြဖေနရာအမည် တညေ်နရာ 

၁  မရှိပါ 

 မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 

သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ 
၃၃။ ခန္တီဵပမို့နယ်တွင်ရိှေသာ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတုိင်ဵ 
ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် သမဝါယမအသင်ဵေပါင်ဵ 
သမဝါယမ 

အသင်ဵစုေပါင်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၁ ၅၁ 

 မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၅၁ 

 



 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ 
၃၄။ ခန္တီဵပမို့နယ်တွင်ရှိေသာ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာြ်အဦ 
မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 (က) ကုမ္ပဏီ၊ ကုန်စည်ဒိုင်၊ ပွရဲုဳမျာဵ၊ ေဈဵနှင်ဴ ကုန်တိက်ုမျာဵ 
  (၁)ကုမ္ပဏီမျာဵ   

စဉ် ကုမ္ပဏီ အမည် ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ တညေ်နရာ 

၁ အမျာဵပိင်ု 
ြုမ္ပဏီ 

ေြျာြ်မျြ်ရတနာလုပ်ငန်ဵ ေပါမိင်ုဵရပ်ြွြ် 
ခန္တီဵပမို့ 

  (၂)ကုန်စည်ဒုိင်မျာဵ   

စဉ် မမို့နယ် 
ကုန်စည်ဒုိင် 

အမည် 
ေရာင်ဵဝယ်သညဴ်ပစ္စည်ဵ  တညေ်နရာ 

၁ ခန္တီဵ မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 

  (၃)ပွရဲုဳမျာဵ   

စဉ် မမို့နယ် ပွရဲုဳအမည် 
ေရာင်ဵဝယ်သညဴ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ 
တညေ်နရာ 

၁ ခန္တီဵ မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရှိပါ 

 (၄) ေဈဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ေစျဵအမည် တညေ်နရာ မှတ်ချက် 

၁ ခန္တီဵ မဂေလာေဈဵ ပမို့မရပ်ြွြ် နိုင်ငဳပိုင် 

မမို့နယ်ချုပ် မဂေလာေဈဵ ပမို့မရပ်ြွြ် နိုင်ငဳပိုင် 

  (၅)ကုန်တိက်ုမျာဵ   

စဉ် မမို့နယ် ကုန်တိက်ုအမည် တညေ်နရာ မှတ်ချက် 

၁ ခန္တီဵ မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 



 

 (ခ)ဘဏ်မျာဵ 

စဉ် 
မမို့ 
နယ် 

ဘဏ်           
အမည် 

အစိုဵရ 
ပိင်ု 

ပုဂ္ဂလိကပိင်ု စုစုေပါင်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ြမန်မာဴစီဵ ပွာဵေရဵဘဏ် ၁ - ၁ 

၂ ခန္တီဵ ြေမ္ဘာဇဘဏ် - ၁ ၁ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁ ၁ ၂ 

 
 (ဂ) စတိုဵဆုိင်နှင်ဴအေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ  

စဉ် ဆိုင်အမျ ိုဵအစာဵ အေရအတွက် 

၁ စတိုဵဆိုင် ၃၁ 

၂ ေရွှေဆိုင် ၇ 

၃ လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵအေရာင်ဵဆိုင် ၆ 

၄ ဖုန်ဵ /ဖုန်ဵ ပစ္စည်ဵအေရာင်ဵဆိုင် ၆ 

၅ စာအုပဆ်ိုင် ၂ 

၆ ေဆဵဆိုင် ၃ 

၇ စာဵေသာြ်ဆိုင် ၉ 

၈ လြဖ်ြ်ရည်ဆိုင် ၉ 

၉ ြုန်မာဆိုင် ၆ 

၁၀ စိုြ်ပျ ိုဵေရဵပစ္စည်ဵ ဆိုင် ၁ 

၁၁ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵဆိုင် ၁၀၄ 

၁၂ ေဆာြ်လုပေ်ရဵပစ္စည်ဵ ဆိုင် ၆ 

၁၃ ဆန်ဆုိင် ၃ 



 

၁၄ အဝတ်အထည်ဆိုင် ၁၃ 

၁၅ နိဗ္ဗာန်ြုန်ဆိုင်၅ - 

 မမို့နယ်ချုပ် ၂၀၆ 

စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၃၅။  ခန္တီ ပဵမို့ ၏ စည်ပင်သာယာေရ  ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတုိင်ဵ 
ြဖစ်ပါသည်- 
 (က) ေဈဵလုပင်န်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ေဈဵအမည် 
ဆိုင်ခန်ဵ 

အေရအတွက် 
နိုင်ငဳပိုင် 

ပုဂ္ဂလိက 
ပိင်ု 

တညေ်နရာ 

၁ ခန္တီဵ 
မဂေလာ 

ေဈဵ 
၃၁၉ နိုင်ငဳပိုင် - ပမို့မရပ် 

မမို့နယ်ချုပ် 
မဂေလာ 

ေဈဵ 
၃၁၉ နိုင်ငဳပိုင် - မမို့မရပ် 

 (ခ)ေသာက်သဳုဵေရ ရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ  

စဉ် မမို့နယ် 
စက်ရုဳ 
အမည် 

တည ်
ေနရာ 

အမျ ိုဵအစာဵ 
တစ်ရက် 
ထုတ်လုပ်
မှု(ဂါလဳ) 

ြဖန့်ြဖူဵနိုင်
မှု (အိမေ်ြခ) 

၁ ခန္တီဵ ပွင်ဴဖူဵေဝ ေပါမိင်ုဵရပ် ေရသန့်စြ်ရုဳ ၃၆၀၀ ၁၅၀ 

မမို့နယ်ချုပ်   ေရသန့်စက်ရုဳ ၃၆၀၀ ၁၅၀ 

 (ဂ)သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 

သန့်ရှင်ဵေရဵသဳုဵစက်ကရိယာမျာဵ(စီဵ) 
လုပ်သာဵ 

ဦဵေရ 
သန့်ရှင်ဵေရဵ 

ယာဉ် 
မိလ္လာ 
ယာဉ် 

ဖုစဳုပ ်
စက် 

ေရစုပ် 
စက် 

၁ ခန္တီဵ ၄ ၁ - ၁ ၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄ ၁ - ၁ ၃ 



 

 (ဃ) လမ်ဵတဳတာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
  (၁) လမ်ဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ ်
 

မမို ့ 
နယ် 

လမ်ဵ 
ေပါင်ဵ 
(လမ်ဵ) 

စုစ ု
ေပါင်ဵ 

လမ်ဵအရှည် 
(မုိင်) 

ကတ္တရာ 
လမ်ဵ 
ေပါင်ဵ 

ေကျာက် 
ခင်ဵ 

လမ်ဵေပါင်ဵ 

ကွန်က 
ရစ်လမ်ဵ 

ေြမသာဵ 
လမ်ဵေပါင်ဵ 

လမ်ဵ မုိင် လမ်ဵ မုိင် လမ်ဵ မုိင် လမ်ဵ မုိင် 

 ခန္ဵီတ  ၉၉ ၁၇/၂ ၅၄ ၆/၁ - - ၁၇ ၄ ၂၈ ၇/၁ 

မမို ့နယ်ချုပ် ၉၉ ၁၇/၂ ၅၄ ၆/၁ - - ၁၇ ၄ ၂၈ ၇/၁ 

  (၂) တဳတာဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
တဳတာဵေပါင်ဵ(စင်ဵ) 

သဳ ကွန်ကရစ် အုတ် သစ်သာဵ ေပါင်ဵ 

၁ ခန္တီဵ - ၃၀ ၁၅ ၄ ၄၉ 

ပမို့နယ်ချုပ် - ၃၀ ၁၅ ၄ ၄၉ 

  (၃)လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵ စက်ကရိယာမျာဵ 

စဉ ် မမို့နယ် 

လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစက်ကရိယာမျာဵ 
လုပ်သာဵ 

ဦဵေရ 
ေြမထုိဵ 
စက ်

ေြမေကာ် 
စက ်

ေြမကကိတ် 
စက် 

ေြမသယ် 
ယာဉ ်

၁ ခန္တီဵ - - ၁ ၄ ၃ 

မမို့နယ်ချုပ် - - ၁ ၄ ၃ 

ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှင်ဴ မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၃၆။ ခန္တီဵပမို့နယ်တွင်ရှိေသာ ပုဳနှိပ်တိုြ်နှင်ဴ မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
  
 
 



 

 (ြ) ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှင်ဴ ေတဵသဳသွင်ဵ၊ ဗီဒီယို 

စဉ ် မမို့နယ် 
ပုဳနှိပ်စက် 

က
ွန်ပ

ျူ

တ
ာ 

မိတ
္တူ 

 ေတ
ဵသဳ

သွ
င်ဵ

 

ဗီဒ
ီယ

ို 

နိငု်ငဳပုိင် ပုဂ္ဂလိကပိငု် 

၁ ခန္တီဵ - - ၄ ၄ - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - ၄ ၄ - - 

 (ခ)မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
သတင်ဵစာ 

အမည် 
တစ်လြဖန့် 
ေစာင်ေရ 

ဂျာနယ် 
အမည် 

တစ်လြဖန့် 
ေစာင်ေရ 

၁ ခန္တီဵ မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 

ြပည်တင်ွဵအသာဵတင် ထုတ်လုပမ်ှုနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုတန်ဘုိဵ 
၃၇။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ ြပည်တွင်ဵအသာဵတင်ထုတ်လုပမ်ှုနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု 
တန်ဖိုဵြုိ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်-  

 ြျပ်သန်ဵေပါင်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

၂၀၁၇-၁၈ 

အသာဵတင် 

ထုတ်လုပ်မှု 

တန်ဖုိဵ 

၂၀၁၈-၁၉ 

ရည်မှန်  ဵ

ချက် 

တန်ဖုိ  ဵ

၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ် ေဆာင်ရွက်နုိင်မှု 

တန်ဖုိ  ဵ

 အေကာင် 

အထည် 

ေဖာ်နုိင်မှု 

တုိဵတက်မှု 

ရာနှုန်ဵ 

၁ 
ထုတ်လုပ်မှု 

တန်ဘုိဵ 
၂၈၂၂၈.၉ ၃၁၈၀၄.၈ ၃၁၈၈၅.၉ ၁၀၀.၃ ၁၃.၀ 

၂ 
ဝန်ေဆာင်မှု 

တန်ဘုိဵ 
၇၂၁၃.၆ ၈၂၁၀.၉ ၇၈၀၆.၁ ၉၅.၁ ၈.၂ 

၃ 
ြုန်သွယ်မှု 

တန်ဘုိဵ 
၄၅၉၄.၃ ၄၉၃၇.၇ ၄၆၉၅.၇ ၉၅.၁ ၂.၂ 

၄ 
အသာဵတင်ထုတ်လုပ်မှု 

နှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုတန်ဖုိဵ 
၄၀၀၃၆.၈ ၄၄၉၅၃.၄ ၄၄၃၈၇.၇ ၉၈.၇ ၁၀.၉ 

တစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ  



 

၃၈။ ခန္တီ ပဵမို့နယ်၏ တစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွြုိ ေအာြ်ပါအတုိင်  ဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ် ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ 

၁ ၉၅၅၁၃၇ ၉၂၉၇၇၈ ၉၂၉၇၇၈ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵ ေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵအလိုက် အလုပ်လုပသူ်ဦဵေရ 
၃၉။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵ လုပ်ငန်ဵအလိုြ် အလုပ် 
လုပြုိ်င်သူဦဵေရမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ
် 

မမ
ို့န

ယ
် 

အ
စိုဵ

ရဝ
န်ထ

မ်ဵ
 

ဝန
်ေဆ

ာင်
မှု 

စိုက
်ပျ

ိုဵေ
ရဵ

 

ေမ
ွဵြမ

ူေ
ရဵ

 

အ
ေရ

ာင်
ဵ၀

ယ
 ်

စက်
မှုလ

က
်မှု 

ေရ
လ

ုပ်င
န်ဵ

 

က
ျပ

န်ဵ
 

အ
ြခ

ာဵ
 

စုစ
ုေပ

ါင
်ဵ 

၁ ခန္တီဵ 

၁၆
၆၂

 

၁၁
၂ 

၁၀
၀၈

၃ 

၁၂
၁၀

 

၅၅
၈၉

 

၈၁
၇ 

၃၆
 

၅၂
၉၂

 

၃၃
၇၁

 

၂၈
၁၇

၂ 

မမို့နယ် 
ချုပ ် ၁၆

၆၂
 

၁၁
၂ 

၁၀
၀၈

၃ 

၁၂
၁၀

 

၅၅
၈၉

 

၈၁
၇ 

၃၆
 

၅၂
၉၂

 

၃၃
၇၁

 

၂၈
၁၇

၂ 
အလုပ်လုပ်နိ ုင ်သူဦဵေရနှငဴ ်  အလုပ်လက်မဲ ဴဦဵေရ  
၄၀။ ခန္တီဵပမို့နယ်တွင်ရှိေသာ အလုပ်လုပန်ိုင်သူဦဵေရနှင်ဴ အလုပ်လြ်မဲဴ 
နှုန်ဵြုိ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

စဉ ် မမို ့နယ် 
အလုပ်လုပ်နိုင်

သူဦဵေရ 

လုပ်ငန်ဵ 
ခွင်ရိှ 

လုပ်သာဵ 
ဦဵေရ 

အလုပ် 
လက်မဴဲ 
ဦဵေရ 

အလုပ် 
လက်မဴဲ 

ရာခိင်ုနှုန်ဵ 

၁ ခန္ဵီတ  ၂၈၈၄၃  ၂၈၁၇၂ ၈၅၇ ၃ 

မမို ့နယ်ချုပ် ၂၈၈၄၃  ၂၈၁၇၂ ၈၅၇ ၃ 



 

အခန်ဵ(၇) 
လူမှုေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

ပညာေရဵကဏ္ဍ 
၄၁။ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည် - 
 (ြ)အဆင်ဴြမင်ဴပညာ   

စဉ် 

တက္ကသုိလ်/  

ေကာလိပ်/ 
သိပ္ပဳေကျာင်ဵအမည် 

တည်ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 

သာဵ/သူ 
 ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ 
အချ ိုဵ 

၁ စြ်မှုလြ်မှုသိပ္ပဳ ဇီဵြဖူြုန်ဵရပ်ြွြ် 
၆၆.၇၅ 

၆၂ ၃၃၄ ၁:၅ 

၂ နည်ဵပညာ ဇီဵြဖူြုန်ဵရပ်ြွြ် ၄၁ ၃၃ ၁:၁ 

 မမို့နယ်ချုပ်  ၆၆.၇၅ ၁၀၃ ၃၆၇ ၁:၄ 

(ခ)အေြခခဳပညာ 
  (၁) အထကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ ်
မမို ့ 
နယ် 

ေကျာင်ဵအမည် တည်ေနရာ 
အကျယ် 
အဝန်ဵ  
 (ဧက) 

ဆရာ/ 
မ  

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ/ 

သူ 
ဦဵေရ 

ဆရာ/ 
ေကျာင်ဵသာဵ 

အချ ိုဵ 

၁ ခန္ဵီတ  အထြ၊ခန္ဵီတ  ေပါမုိင်ဵ ၂.၄၇ ၄၀ ၁၃၅၇ ၁:၃၄ 

၂ ခန္ဵီတ  အထြ၊ဆင်ေသ ဆင်ေသ ၁၀.၇၂ ၂၃ ၈၆၁ ၁:၃၇ 

၃ ခန္ဵီတ  
အထြ၊ 
ေြာင်ဵဟိန် 

ေြာင်ဵ 
ဟိန ်

၂.၃၀ ၁၃ ၄၀၅ ၁:၃၁ 

မမို ့နယ်ချုပ် (၃)ေကျာင်ဵ  ၁၅.၄၉ ၇၆ ၂၆၂၃ ၁:၃၅ 

  (၂) အထကေကျာင်ဵ(ခွ)ဲမျာဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် 
ေကျာင်ဵ 
အမည် 

တည် 
ေနရာ 

အကျယ် 
အဝန်ဵ  
 (ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ  
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ/ 

သူ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 
ေကျာင်ဵသာဵ 

အချ ိုဵ 



 

၁ ခန္ဵီတ  
အထြ(ခဲွ) 
နာဵေမတ္တာ 

နာဵေမတ္တာ ၂.၁၄ ၁၃ ၂၃၂ ၁:၁၈ 

၂ ခန္ဵီတ  
အထြ(ခဲွ) 
ပမို ့မ 

ပမိို့မ 
ရပ်ြွြ် 

၁.၁၄ ၁၈ ၉၆၅ ၁:၅၄ 

မမို ့နယ်ချုပ် (၂)ေကျာင်ဵ  ၃.၂၈ ၃၁ ၁၁၉၇ ၁:၃၉ 

(၃) အလကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် 
ေကျာင်ဵ 
အမည် 

တည် 
ေနရာ 

အကျယ် 
အဝန်ဵ   
(ဧက) 

ဆရာ/  
ဆရာမ  
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ/ သူ 

ဦဵေရ 
အချ ိုဵ 

၁ ခန္ဵီတ  
အလြ၊ 
မှန်ပင် 

မှန်ပင်ေြျဵရွာ ၇.၈ ၁၀ ၂၂၉ ၁:၂၃ 

၂ ခန္ဵီတ  
အလြ၊ 
လန်လယ်ကြီဵ 

လန်လယ်ကြီဵ ၅.၅၇ ၁၁ ၂၈၄ ၁:၂၆ 

၃ ခန္ဵီတ  
အလြ၊ 
ပါရိုဵ 

ပါရိုဵ ၂.၉၉ ၁၀ ၂၀၈ ၁:၂၁ 

၄ ခန္ဵီတ  
အလြ၊ 
ဇီဵြဖူြုန်ဵ 

ဇီဵြဖူြုန်ဵ 
ရပ်ြွြ ်

၃.၁၇ ၁၀ ၄၆၆ ၁:၄၇ 

မမို ့နယ်ချုပ် (၄)ေကျာင်ဵ  ၁၉.၅၃ ၄၁ ၁၁၈၇ ၁:၂၉ 

(၄) အလကေကျာင်ဵ(ခွ)ဲမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ေကျာင်ဵအမည် 
တည် 

ေနရာ 

အ 

ကျယ် 

အဝန်ဵ 

(ဧက) 

ဆရာ/  

ဆရာမ  

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 

သာဵ/သူ 

ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ 

အချ ိုဵ 

၁ ခန္တီဵ 
အလြ(ခဲွ) 

ပါေစာင် 
ပါေစာင် ၃.၀၀ ၉ ၁၄၉ ၁:၁၇ 

၂ ခန္တီဵ 
အလြ(ခဲွ) 
ြင်ဵေတာ် 

ြင်ဵေတာ် ၀.၃၂ ၁၀ ၂၇၉ ၁:၂၈ 

၃ ခန္တီဵ အလြ(ခဲွ) စိန်နန်ဵ ၀.၅၀ ၉ ၁၀၈ ၁:၁၂ 



 

စိန်နန်ဵ 

၄ ခန္တီဵ 
အလြ(ခဲွ) 

မင်ဵဆင် 
မင်ဵဆင် ၀.၅၃ ၇ ၁၁၆ ၁:၁၇ 

၅ ခန္တီဵ 
အလြ(ခဲွ) 

ပဒူဵမုန်ဵ 
ပဒူဵမုန်ဵ ၁.၁၅ ၈ ၅၀ ၁:၆ 

၆ ခန္တီဵ 
အလြ(ခဲွ) 
တုိြ်တီဵ 

တုိြ်တီဵ ၁.၀၀ ၉ ၁၁၁ ၁:၁၂ 

၇ ခန္တီဵ 
အလြ(ခဲွ) 

ရပ်နာဵ 
ရပ်နာဵ ၂.၉၈ ၇ ၁၂၉ ၁:၁၈ 

မမို့နယ်ချု ပ် (၇)ေကျာင်ဵ  ၉.၄၇ ၅၉ ၉၄၂ ၁:၁၆ 

(၅) မူလတန်ဵလွန်ေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
ေကျာင်ဵ 

အေရအတွက် 
ဆရာ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာဵ 
ဦဵေရ 

အချ ိုဵ မှတ်ချက် 

၁ ခန္တီဵ ၁၄ ၈၁ ၁၃၄၇ ၁:၁၆  

မမို့နယ်ချုပ် ၁၄ ၈၁ ၁၃၄၇ ၁:၁၆  

(၆) အမကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ 
အေရ 

အတွက် 

ဆရာ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာဵ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 
ေကျာင်ဵသာဵ 

အချ ိုဵ 
မှတ်ချက် 

၁ ၄၂ ၁၄၀ ၁၃၃၀ ၁:၁၀  

မမို့နယ်ချုပ် ၄၂ ၁၄၀ ၁၃၃၀ ၁:၁၀  

(၇) အမကေကျာင်ဵ(ခွ)ဲမျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ 
အေရ 

အတွက် 

ဆရာ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာဵ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 
ေကျာင်ဵသာဵ 

အချ ိုဵ 
မှတ်ချက် 

၁ ၁၆ ၂၈ ၂၃၉ ၁:၉  

မမို့နယ်ချုပ် ၁၆ ၂၈ ၂၃၉ ၁:၉  

 



 

(ဂ) မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ 

စဉ ် ေကျာင်ဵအမည် 
တည် 
ေနရာ 

ဆရာ/ 
ဆရမ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာဵ/သူဦဵေရ အချ ိုဵ 

၁ အထြ-ဆင်ေသ ဆင်ေသ ၁ ၁၉ ၁:၁၉ 

၂ အထြ၊ ေြာင်ဵဟိန ် ေြာင်ဵဟိန် ၁ ၄၁ ၁:၄၁ 

၃ အထြ(ခဲွ)-ပမို ့မ ပမို ့မ ၁ ၄၀ ၁:၄၀ 

၄ အလြ(ခဲွ)ဇီဵြဖူြုန်ဵ ဇီဵြဖူြုန်ဵ ၁ ၁၈ ၁:၁၈ 

၅ မူလွနေ်ပါမုိင်ဵ ေပါမုိင်ဵ ၁ ၄၁ ၁:၄၁ 

၆ အမြ-လြ်ပဳသာ လြ်ပဳသာ ၁ ၆ ၁:၆ 

၇ အမြ(၇)နာဵေမတ္တာ နာဵေမတ္တာ ၁ ၁၉ ၁:၁၉ 

မမို ့နယ်ချုပ် (၇)ေကျာင်ဵ ၇ ၁၈၄ ၁:၂၆ 

(ဃ) ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင် ပညာေရဵေကျာင်ဵ 

စဉ်  ေကျာင်ဵအမည် တည်ေနရာ 
ဆရာ/မ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာဵ/ 

သူဦဵေရ 
အချ ိုဵ 

၁ ဘ/ကေပါမုိင်ဵ ေပါမိုင်ဵ ၁၄ ၂၂၀ ၁:၁၆ 

၂ ဘ/ကဆင်ေသ ဆင်ေသ ၆ ၈၃ ၁:၁၄ 

၃ ဘ/ကေရွှေြပည်သာ ေရွှေြပည်သာ ၉ ၅၅၉ ၁:၆၂ 

၄ ဘ/ကေချာင်ဵသာ ေချာင်ဵသာ ၅ ၅၅ ၁:၁၁ 

၅ ဘ/က ေရွှေြမငဴ်မိုရ် ေရွှေြမငဴ်မိုရ် ၆ ၁၂၇ ၁:၂၁ 

၆ ဘ/က ြမကျွေန်ဵသာ ြမကျွေန်ဵသာ ၃ ၂၆ ၁:၉ 

၇ ဘ/က လသာ လသာ ၆ ၁၉၅ ၁:၃၃ 

၈ ဘ/ကကျကိုက် ကျကိုက် ၄ ၃၀ ၁:၈ 

 မမို့နယ်ချုပ် (၈)ေကျာင်ဵ ၅၃ ၁၂၉၅ ၁:၂၄ 

  
 
 
 
 



 

 (င) ေကျာင်ဵေနအရွယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵအပ်နှဳမှု 

စဉ် မမို့နယ် 
(၅)နှစ်ြပည်ဴကေလဵ  ေကျာင်ဵအပ်နှဳမှု  ေကျာင်ဵ 

အပ်နဳှမှု% ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ  ေပါင်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၄၂၈ ၃၉၈ ၈၂၆ ၄၂၈ ၃၉၈ ၈၂၆ ၁၀၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၂၈ ၃၉၈ ၈၂၆ ၄၂၈ ၃၉၈ ၈၂၆ ၁၀၀ 

 
(စ) တက္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵေအာင်ြမင်မှု 

စဉ် မမို့နယ် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စာ
ရင်

ဵရှိ
 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင်

ြမ
င် 

ရာ
ခိုင်

နှုန
်ဵ 

စာ
ရင်

ဵရှိ
 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင်

ြမ
င် 

ရာ
ခိုင်

နှုန
်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၇၉၉ ၇၁၄ ၉၇ ၁၄.၀၀ ၈၃၄ ၇၇၅ ၁၄၇ ၁၉.၀၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၇၉၉ ၇၁၄ ၉၇ ၁၄.၀၀ ၈၃၄ ၇၇၅ ၁၄၇ ၁၉.၀၀ 

(ဆ)စာတတ်ေြမာက်မှု ရာနှုန်ဵအေြခအေန 

စဉ် မမို့နယ် 
မမို့နယ် 
လူဦဵေရ 

၁၅ 
နှစ်အထက် 

လူဦဵေရ 

စာတတ် 
ေြမာက်မှု 

ဦဵေရ 

စာတတ် 
ေြမာက်မှု 

နှုန်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၃၇၂၆၅ ၂၃၄၂၉ ၂၅၁၆၆ ၁၀၇.၄၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၇၂၆၅ ၂၃၄၂၉ ၂၅၁၆၆ ၁၀၇.၄၁ 

(ဇ) သင်ကကာဵမှု၊ သင်ယူမှု၊ အေထာက်အကူြပု စာသင်ခန်ဵမျာဵ 
ဖွင်ဴလှစ်နိုင်မှုအေြခအေန 

   
 
 
 



 

  (၁) အထကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 

အထကတ်န်ဵေကျာင်ဵ 

စာရင်ဵ 
ရိှ 

Media 
တပမ်ပီဵ 

3PLT 
တပမ်ပီဵ 

2PLT 
တပမ်ပီဵ 

1PLT 
တပမ်ပီဵ 

ေပါင်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၃ - ၂ ၁ - ၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃ - ၂ ၁ - ၃ 

 
(၂) အလက ေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ ် မမို ့နယ် 

အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ 

စာရင်ဵရိှ 
Media 
တပ်မပီဵ 

3PLT 
တပ်မပီဵ 

2PLT 
တပ်မပီဵ 

1PLT 
တပ်မပီဵ 

ေပါင်ဵ 

၁ ခန္ဵီတ  ၆ - - ၄ ၂ ၆ 

မမို ့နယ်ချုပ် ၆ - - ၄ ၂ ၆ 

(၃) အမက ေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ 

စာရင်ဵရိှ 
Media 
တပမ်ပီဵ 

3PLT 
တပမ်ပီဵ 

2PLT 
တပမ်ပီဵ 

1PLT 
တပမ်ပီဵ 

ေပါင်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၇၉ - - ၃ ၇၆ ၇၉ 

မမို့နယ်ချုပ် ၇၉ - - ၃ ၇၆ ၇၉ 

 
 
 
 
 



 

(စျ) စာကကညဴ်တိုက်မျာဵ ဖွင်ဴလှစ်နုိင်မှု 

စဉ် မမို့နယ် 
အုပခ်ျုပ ်

ေရဵ 
ပညာ 
ေရဵ 

ြပန်ဆက် 
ဘုန်ဵကကီဵ 
ေကျာင်ဵ 

အြခာဵ ေပါင်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၁၁ ၃၃ ၁ ၂ - ၄၇ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၁ ၃၃ ၁ ၂ - ၄၇ 

 
ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 
၄၂။ ြျန်ဵမာေရဵြဏ္ဍဆိုင်ရာအချြ်အလြ်မျာဵမှာ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

 
(ြ) ေဆဵရုဳမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ေဆဵရုဳအမည် 
တည ်
ေနရာ 

 အစိုဵရ/ 
ပုဂ္ဂလိက 

ကုတင် 
အေရ 

အတွက် 

၁ ခန္တီ  ဵ ကုတင်(၁၀၀)ဆဳ ဴ ခန္တီဵ အစိုဵရ ၁၀၀ 

၂ ခန္တီ  ဵ တိက်ုနယ်ေဆဵရုဳ ေကာင်ဵဟိန် အစိုဵရ ၁၆ 

မမို့နယ်ချုပ် (၂)ခ ု   ၁၁၆ 

 
(ခ)ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
ေဆဵေပဵခန်ဵ 

အမည် 
တညေ်နရာ 

အစိုဵရ/ 
ပုဂ္ဂလိက 

ကုသသညဴ်ေရာဂါ 
အမျ ိုဵအစာဵ 

 ခန္တီဵ မရိှပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 



 

 
(ဂ)ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲ 

စဉ် ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာနအမည် တညေ်နရာ 

၁ ေကာင်ဵဟိန် ေကာင်ဵဟိန် 

၂ ဆင်ေသ ဆင်ေသ 

၃ ပါရိုဵ  ပါရိုဵ  

 ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲအမည်  

၁ မင်ဵဆင် မင်ဵဆင်ေကျဵရွာ 

၂ အေရှ့ေကာက်ေတာင်ဵ အေရှ့ေကာက်ေတာင်ဵ 

၃ လိုက်ေခ္ဒ လိုက်ေခ္ဒ 

၄ ဖိင်ုလင်ဵ ဖိင်ုလင်ဵ 

၅ လင်ဵ ဖါဵ လင်ဵ ဖါဵ 

၆ ဟိန်စွန်ဵေကျဵရွာ ဟိန်စွန်ဵေကျဵရွာ 

၇ စိန်နန်ဵေကျဵရွာ စိန်နန်ဵေကျဵရွာ 

၈ ပဒူဵမုန်ဵ ေကျဵရွာ ပဒူဵမုန်ဵ ေကျဵရွာ 

၉ မှနပ်င်ေကျဵရွာ မှနပ်င်ေကျဵရွာ 

၁၀ ေဆာင်လင်ေကျဵရွာ ေဆာင်လင်ရွာ 

၁၁ ေကျာက်ရွက်ေကျဵရွာ ေကျာက်ရွက်ရွာ 

၁၂ ပါေဆာင်ေကျဵရွာ ပါေဆာင်ေကျဵရွာ 

၁၃ ပင်လုဳ(ဟတ္ထိ)ေကျဵရွာ ပင်လုဳ(ဟတ္ထိ)ရွာ 

၁၄ ခေမာင်ဵ ခေမာင်ဵေကျဵရွာ 

 
 
 
 



 

(ဃ)ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု 

စဉ ်
မမို့ 
နယ် 

လူဦဵ 
ေရ 

ဆရာဝန်မှ   
ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှုန်ဵ 

  သူနာြပုမှ 
ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရာက်မှုနှုန်ဵ 

လက်ေထာက် 
ကျန်ဵမာေရဵမှူဵမှ 

ကျန်ဵမာေရဵ 
ေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှုန်ဵ 

ဆ
ရာ

ဝန
်ဦဵ

ေရ
 

ဆ
ရာ

ဝန
် န

ှငဴ် 
 

လ
ူဦဵ

ေရ
အ

ချ
ိုဵ 

သူ
နာ

ြပ
ုဦ

ဵေ
ရ 

သူ
နာ

ြပ
ုန

ှငဴ် 
 

လ
ူဦဵ

ေရ
 အ

ချ
ိုဵ 

လ
/ထ

က
ျန်

ဵမ
ာ 

ေရ
ဵမ

ှူဵ 
ဦဵ

ေရ
 

လ
/ထ

က
ျန်

ဵမ
ာ 

ေရ
ဵမ

ှူဵန
ှငဴ် 

 လူ
ဦဵ

ေရ
 အ

ချ
ိုဵ 

၁ ခန္တီဵ ၃၇၂၆၅ ၁၆ ၁:၂၃၂၉ ၂၉ ၁:၁၂၈၅ ၄ ၁:၉၃၁၆ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၇၂၆၅ ၁၆ ၁:၂၃၂၉ ၂၉ ၁:၁၂၈၅ ၄ ၁:၉၃၁၆ 

(င)ေဒသတွင်ဵအမျာဵဆုဳဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 

 ေရာဂါအမျ ိုဵအစာဵ 

ငှက်ဖျာဵ ဝမ်ဵေလျှာ တီဘီ ဝမ်ဵကုိက် 
အသည်ဵ ေရ

ာာင် 

ြဖစ ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ ် ေသ ြဖစ ် ေသ ြဖစ ် ေသ 

၁ ခန္တီဵ ၂၇၈ - ၅၄၁ ၁ ၁၅၅ - ၁၅၈ - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၇၈ - ၅၄၁ ၁ ၁၅၅ - ၁၅၈ - - - 

 
 
(စ)HIV/AIDS -ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵ/ ေသဆုဳဵဦဵေရ 

စဉ် မမို့နယ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧမပီလမှ 
စက်တင်ဘာလ 

၂၀၁၈-၁၉ 

ြဖစ ် ေသ ြဖစ ် ေသ 

၁ ခန္တီဵ ၅၂ ၇ ၄၂ ၉ 

မမို့နယ်ချုပ် ၅၂ ၇ ၄၂ ၉ 

 
 
 



 

(ဆ)ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကနိ်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
မိခင် 

ဦဵေရ 

ကေလဵ 

ဦဵေရ 

လူ(၁၀၀၀)လျှင် 

ေမွဵ နှုန်ဵ 
 မိခင် 

ေသနှုန်ဵ 

ေမွကင်ဵစ 

ကေလဵေသနှုန်ဵ 

ကိုယ်ဝန် 

ပျက်နှုန်ဵ 

၁ ခန္တီဵ ၉၈၆ ၉၃၈ ၁၃ ၁.၈ ၁၃.၂ ၂၇.၇ 

မမို့နယ်ချုပ် ၉၈၆ ၉၃၈ ၁၃ ၁.၈ ၁၃.၂ ၂၇.၇ 

လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵ 
၄၃။ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵဆိုင်ရာ အချြ်အလြမ်ျာဵမှာ ေအာြ်ပါ 
အတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) INGO   

စဉ် မမို့နယ် 
INGO 
အမည် 

ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ 
တညေ်နရာ 

ေဆာင်ရွက်သညဴ် လုပ်ငန်ဵ 

၁ ခန္တီ  ဵ မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရှိပါ 

(ခ) NGO (ဦဵေရ) 

စဉ် မမို့နယ် 
အမျ ိုဵသမီဵ 

ေရဵရာ 
မိခင်/ကေလဵ 

အသင်ဵ 
စစ်မှုထမ်ဵ 
ေဟာင်ဵ 

ကကက် 
ေြခနီ 

အရန်  
မီဵသတ် 

၁ ခန္တီ  ဵ ၄၀၅၃ ၁၁၄၈၅ ၇၆ ၄၂၅ ၆၂၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၀၅၃ ၁၁၄၈၅ ၇၆ ၄၂၅ ၆၂၂ 

 (ဂ) အသင်ဵအဖွဲ့  

စဉ ်
မမို ့ 
နယ် 

အသင်ဵအဖဲွ့ 
အမည် 

ရုဳဵ/ ရုဳဵခွ ဲ 
တည်ေနရာ 

မှတ်ပဳု တင် 
အ မှတ် 

ေဆာင်ရွက်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

၁ 
ခန္တီ  ဵ

ေအာင်သီရိ 
ေဖာင်ေဒဵရှင်ဵ 

ေပါမုိင်ဵ 
ရပ်ြွြ် 

၆/ခန္ဵီတ /၀၀၁ 
ရင်ဵနှီဵမတည်
ေငွမျာဵထုတ်ေချဵေပဵ ြခင်ဵ 

၂ 
ခန္တီ  ဵ

ရှမ်ဵ စာေပနှငဴ် 
ယဉ်ေြျဵမှု 

ပမို ့မ 
ရပ်ြွြ် 

၆/ခန္ဵီတ /၀၀၂ 
ရှမ်ဵ စာေပနှငဴ်ယဉ် 
ေြျဵမှုဆုိင်ရာ 



 

မမို ့နယ်ချုပ် (၂)သင်ဵ    

အာဵကစာဵနှင်ဴ ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၄၄။ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
မမို့ 

နယ ်

အာဵကစာဵကွင်ဵ ေဖျာ်ေြဖေရဵ 

ေဘာ 

လုဳဵ 
ေဘာ်လီေဘာ 

ဘတ်စ 

ကက ်

တင်ဵ 

နစ ်
ေဂါက် အြခာဵ 

ရုပ်ရှင် 

ရုဳ 
ပန်ဵခခဳ အြခာဵ 

၁ ခန္တီ  ဵ ၁ ၁ ၁ - ၁ ၃ - ၁ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၁ ၁ - ၁ ၃ - ၁ - 

အခန်ဵ(၈) 
ဘာသာေရဵနှင်ဴ သမိုင်ဵဝင်အေဆာက်အဦမျာဵ 

ဗုဒ္ဓဘာသာဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦမျာဵနှင်ဴ သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 
၄၅။ ခန္တီ ပဵမို့ နယ်ရိှ ဗုဒ္ဓဘာသာဆုိင်ရာ အေဆာြ်အဦမျာဵနှင်ဴ သာသနာဝင် 
ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵဆုိင်ရာ အချြ်အလြ်မျာဵအာ  ဵ ေအာြ်ပါအတုိင်ဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 (ြ) သာသနိအေဆာက်ဦမျာဵ  

စဉ ် မမို ့နယ် ဘုရာဵ ေစတီ ပုထုိဵ 
ဘုန်ဵကကီဵ 
ေကျာင်ဵ 

သီလရှင် 
ေကျာင်ဵ 

ဓမ္မာရုဳ 

၁ ခန္ဵီတ  ၂၂ ၄၂ - ၅၅ ၂ ၂၃ 

မမို ့နယ်ချုပ် ၂၂ ၄၂ - ၅၅ ၂ ၂၃ 

 
(ခ) ရဟန်ဵသဳဃာနှင်ဴသီလရှင်မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် ရဟန်ဵ သာမေဏ သီလရှင် 

၁ ခန္တီဵ ၁၃၈ ၁၂၁ ၃၈ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃၈ ၁၂၁ ၃၈ 

(ဂ) ထငရှ်ာဵသညဴ် ဘုရာဵ၊ေစတီနှင်ဴပုထိုဵမျာဵ 
စဉ် မမို့နယ် ဘုရာဵ၊ေစတီ၊ပုထိုဵအမည် တည်ေနရာ 

၁ ခန္တီဵ ြမသိန်ဵတန်ေစတီ ပမို့မရပ်ြွြ် 

မမို့နယ်ချုပ် (၁)ဆ ူ  



 

(ဃ)  ထင်ရှာဵသည်ဴဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ 

အမည် 
ဆရာေတာ်ဘဲွ့ 

အမည် 
တညေ်နရာ 

၁ ခန္တီဵ ရန်ကင်ဵေတာင် ဦဵနန္ဒပါလ မမို့မရပ်ကွက် 

၂ ခန္တီဵ ေထရဝါဒသာသနာ 
ြပု(ဗဟုိ)ေကျာင်ဵ 

ဦဵဝိစိတ္တရ ေပါမုိင်ဵရပ်ကွက် 

မမို့နယ်ချုပ် (၂)ေကျာင်ဵ (၂)ပါဵ  

အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦဵမျာဵ 
၄၆။ ခန္တီ ပဵမို့ နယ်ရိှအြခာဵဘာသာမျာဵနှင်ဴဆုိင်ေသာအချြ်အလြ်မျာဵအာဵ  
ေအာြ်ပါအတုိင်ဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည် - 

စဉ် မမို့နယ် 

ခရစ်ယာန် အစ္စလာမ ်
ဟိန္နူ 

ဘုရာဵေကျာင်ဵ 
တရုတ ်  

ဘုရာဵေကျာင်ဵ 

မမို့ 
ေကျဵ 
လက ်

မမို့ 
ေကျဵ 
လက ်

မမို့ 
ေကျဵ 
လက ်

မမို့ 
ေကျဵ 
လက ်

၁ ခန္တီဵ ၁၀ ၇၉ - - - - ၁ ၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၀ ၇၉ - - - - ၁ ၁ 

 
သမိင်ုဵဝင် ထငရှ်ာဵေသာအေဆာက်အဦနှင်ဴ ေနရာမျာဵ 
၄၇။ သမိင်ုဵဝင်ထင်ရှာဵေသာအေဆာြ်အဦနှင်ဴ ေနရာမျာဵမှာ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 
မမို့ 
နယ် 

သမိင်ုဵဝင် 
အေဆာက်အဦ 

တညေ်နရာ 
ယဉ်ေကျဵမှု 
ဇုန်အမည် 

တညေ်နရာ 

၁ ခန္တီဵ ြမသိန်ဵတန်ေစတီ ပမို့မရပ်ြွြ် - ရန်ြင်ဵေတာင် 

မမို့နယ်ချုပ် (၁)ဆူ    

 
 



 

အခန်ဵ(၉) 
ေကျဵလကေ်ဒသဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

 ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်နိုင်မှုအေြခအေန 
၄၈။ ခန္တီ ပဵမို့၏ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်နုိင်မှုအေြခအေနမှာေအာြ်ပါအတုိင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) ေြျဵလြ်ေဒသဖွဳပဖိုဵတိုဵ တြ်

ေရဵဦဵစီဵဌာနမှေဆာင်ရြ်ွသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
  (၁) မမို့-ေကျဵလက၊်ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

စဉ
 ် မမို့ 

နယ် 

လ
မ်ဵ

အ
ေရ

အ
တွ

ြ
် 

အ
ရှည်

(မ
ိငု်-

ဖာ
လ

ုဳ) 

အမျ ိုဵအစာဵ 

ြတ္တရာ 
ေြျာြ်

ေချာ 
ေြမသာဵ ဂဝဳ 

ြွန်ြ 
ရစ် 

အ
ေရ

အ
တွ

ြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တွ

ြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တွ

ြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တွ

ြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တွ

ြ
် 

မိငု
်/ဖ

ာလ
ုဳ 

၁ ခန္တီဵ ၃၁ 

၁၃
၆/

၁ 

- - ၇ 

၁၃
/၆

 

၁၈ 

၁၁
၄/

၄ 

၂ ၆/
၂ 

၄ ၁/
၅ 

မမို့နယ် 
ချုပ ်

၃၁ 

၁၃
၆/

၁ 

- - ၇ 

၁၃
/၆

 

၁၈ 

၁၁
၄/

၄ 

၂ ၆/
၂ 

၄ ၁/
၅ 

   
 
 
 
 



 

  (၂) တဳတာဵမျာဵ 

စဉ် တဳတာဵအမည် 
အရှည်

ေပ 
အမျ ိုဵအစာဵ 

ေဆာက်လုပမ်ှုပုစဳဳ 

အသစ် ြပင်ထိန်ဵ 

၁ လာဝယ်ရွာ ၅x၁၄ 
RC Box 

Culvert(၄)စင်ဵ 
အသစ် - 

၂ 
နန်မု-ဳဆင်ေသ-
လြဖ်ြ်ခင်ဵ- 
ြချင်လမ်ဵ 

၁၅x၁၄ 
RC Box 

Culvert(၁)စင်ဵ 
အသစ် - 

၃ 
နန်မု-ဳဆင်ေသ-
လြဖ်ြ်ခင်ဵ- 
ြချင်လမ်ဵ 

၅x၁၄ 
RC Box 

Culvert(၂)စင်ဵ 
အသစ် - 

၄ 
ြင်ဵေတာ်-ြချင် 
ေြျဵရွာကြာဵ 

၂၀x၁၄ RC ြွန်ြရစ် အသစ် - 

၅ 
ြချင်-နာတိြ်ု 
လမ်ဵ 

၁၂x၁၄ 
RC ြွန်ြရစ် 

(၃)စင်ဵ 
အသစ် - 

၆ 
နန်ဖါ-တိြ်ုတီဵ  
လမ်ဵ 

၁၈x၁၄ RC ြွန်ြရစ် အသစ် - 

 မမို့နယ်ချုပ်  (၁၂)စင်ဵ   

 
 
 
 
 



 

(၃) ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ  

စဉ် 
လုပ်ငန်ဵ  

တညေ်နရာ 

အမျ ိုဵအစာဵနှင်ဴအတိုင်ဵအတာ 
အကျ ိုဵြပု 
အိမေ်ြခ 

ေရ
က

န် 

ေရ
တ

ွင်ဵ
 

အ
ဝီစ

ိတွ
င်ဵ

 

လ
ျှိုပိ

တ
 ်

ြမ
စ်ေ

ရတ
င် 

၁ မိလုွန်ဵ - - - ၁ - ၂၂ 

၂ ေြာင်ဵမှု - - ၁ - - ၂၇ 

၃ စိန်လာ - - - ၁ - ၂၂ 

၄ လင်ဵ ဖါဵ - - ၁ - - ၄၂ 

၅ ြင်ဵေတာ် - - ၁ - - ၁၉၁ 

၆ ပဒူဵမုန်ဵ ရွာသစ် - - - ၁ - ၂၂၀ 

၇ ဟိန်စွန်ဵ - ၁ - - - ၆၇ 

၈ ြျြုိြ် - ၁ - - - ၆၉ 

၉ နာဟင်ေဖါင်ဆိုင် - - - ၁ - ၆၂ 

၁၀ ပါေဆာင် - - - ၁ - ၇၇ 

၁၁ ေမာ်ေလာ - - - ၁ - ၄၂ 

၁၂ လြပ်ဳသာ - - ၁ - - ၉၈ 

မမို့နယ်ချုပ် - ၂ ၄ ၆ - ၉၃၉ 

 
(၄)လျှပ်စစ်မီဵလင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် 
လုပ်ငန်ဵ 

တညေ်နရာ 

ေဆာင်ရွက်သညဴ်နည်ဵ လမ်ဵ အကျ ိုဵ 
ြပုအိမ် 

ေြခ 
မဟာ 

ဓာတ်အာဵ 
မီဵ 

စက် 
ေနေရာင်  

ြခည် 
ေလ 

ေရ 
အာဵ 

ဇီဝ 

၁ ခန္တီဵ မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 

 



 

(၅)ြမစိမ်ဵေရာင် ေကျဵရွာစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ ် ေကျဵရွာအမည် အိမ်ေြခ အိမ်ေထာင်စ ု
ခွငဴ်ြပုေငွ 

(ကျပ်သိန်ဵ) 

၁ ပဒူဵမုန်ဵ(ရွာသစ)် ၂၆၄ ၂၆၄ ၃၀၀.၀၀ 

၂ နန်ဖါ ၈၅ ၈၈ ၃၀၀.၀၀ 

၃ မှန်ပင် ၁၂၇ ၁၂၇ ၃၀၀.၀၀ 

၄ လြ်ပဳသာ ၉၈ ၉၈ ၃၀၀.၀၀ 

၅ မြန်ေနာင် ၆၀ ၆၀ ၃၀၀.၀၀ 

၆ ြင်ဵေတာ် ၁၉၁ ၂၀၃ ၃၀၀.၀၀ 

၇ ြချင်ရွာ ၅၆ ၅၈ ၃၀၀.၀၀ 

၈ နာတုိြ် ၄၀ ၄၅ ၃၀၀.၀၀ 

၉ ဆင်ေသ ၄၃၅ ၄၈၀ ၃၀၀.၀၀ 

၁၀ နန်မဳု ၃၃ ၃၁ ၃၀၀.၀၀ 

၁၁ စိန်နန်ဵ ၇၀ ၇၆ ၃၀၀.၀၀ 

၁၂ ြတုိဵကြီဵ ၇၅ ၇၈ ၃၀၀.၀၀ 

၁၃ သာယာြုန်ဵ ၆၈ ၆၈ ၃၀၀.၀၀ 

၁၄ ဟိန်စွန်ဵ ၆၆ ၆၆ ၃၀၀.၀၀ 

၁၅ ရပ်နာဵ ၈၀ ၈၀ ၃၀၀.၀၀ 

၁၆ ေြာင်ဵဟိန် ၁၈၂ ၁၇၈ ၃၀၀.၀၀ 

၁၇ လင်ဵဖါဵ ၃၉ ၃၉ ၃၀၀.၀၀ 

၁၈ မုိင်ဵေနာင် ၄၈ ၄၈ ၃၀၀.၀၀ 

၁၉ အေရှ့ေြာြ်ေတာင်ဵ ၇၅ ၇၅ ၃၀၀.၀၀ 

၂၀ အေနာြ်ေြာြ်ေတာင်ဵ ၅၅ ၆၀ ၃၀၀.၀၀ 

၂၁ မင်ဵဆင် ၄၁ ၄၁ ၃၀၀.၀၀ 

၂၂ ေနာြ်ပဲ ၅၆ ၅၆ ၃၀၀.၀၀ 

၂၃ ေဖာင်ဆုိင် ၄၂ ၄၃ ၃၀၀.၀၀ 

၂၄ နာဟင်(ေဖာင်ဆုိင်) ၉၈ ၉၈ ၃၀၀.၀၀ 



 

စဉ ် ေကျဵရွာအမည် အိမ်ေြခ အိမ်ေထာင်စ ု
ခွငဴ်ြပုေငွ 

(ကျပ်သိန်ဵ) 

၂၅ ေအာင်ေြမ ၇၂ ၇၂ ၃၀၀.၀၀ 

၂၆ လာဝယ် ၈၃ ၈၃ ၃၀၀.၀၀ 

၂၇ ပင်ေထာင်ေလာင်ေဆာြ် ၅၅ ၅၅ ၃၀၀.၀၀ 

၂၈ ပါေဆာင် ၇၇ ၁၀၀ ၃၀၀.၀၀ 

၂၉ ေြျာြ်ရွြ် ၄၉ ၄၉ ၃၀၀.၀၀ 

၃၀ ေမာ်ေလာ ၄၅ ၄၅ ၃၀၀.၀၀ 

၃၁ ပါရိုဵ ၁၀၃ ၁၁၁ ၃၀၀.၀၀ 

၃၂ ေစာင်လင် ၄၆ ၄၄ ၃၀၀.၀၀ 

၃၃ ြျွန်ဵစို ၄၁ ၄၁ ၃၀၀.၀၀ 

၃၄ ခေမာင်ဵ ၇၀ ၇၀ ၃၀၀.၀၀ 

၃၅ ပင်လုဳ(ဟတ္ထ)ိ ၃၁ ၃၂ ၃၀၀.၀၀ 

 မမို ့နယ်ချုပ် ၃၀၅၆ ၃၁၆၂ ၁၀၅၀၀.၀၀ 

  (၆) ေကျဵလကအ်ိမယ်ာဖွဳမဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် ေကျဵရွာအမည် 
ခွင်ဴြပု 

(အိမေ်ြခ) 
မပီဵစီဵ 

(အိမေ်ြခ) 
ကုန်ကျေငွ 
(ကျပ်သိန်ဵ) 

၁  မရှိပါ 

 မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 

 (၇) ေကျဵလကအ်ိမသ်ာလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် ေကျဵရွာအမည် ခွင်ဴြပု(လုဳဵေရ) မပီဵစီဵ(လုဳဵေရ) 
ကုန်ကျေငွ 
(ကျပ်သိန်ဵ) 

၁ မရှိပါ 

မမို့နယ်ချုပ် မရိှပါ 



 

 
(ခ)   အစုိဵရနှင်ဴြပည်သူေဆာင်ရွက်သည်ဴ ေဒသဖဳွ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(VDP) 

စဉ် လုပ်ငန်ဵအမည် 
အရွယ်အစာဵ/ 

အရှည် 

ကုန်ကျေငွ(ကျပ်သိန်ဵ) 
မပီဵစီဵ 
ရက် အစုိဵရ 

ြပည်
သူ 

ေပါင်ဵ 

၁ ဆင်ေသရွာခန်ဵမ ၆၀၊x၃၆၊x၁၁၊ ၁၀၀ ၂၀၀ ၃၀၀ - 

၂ စိန်နန်ဵရွာခန်ဵမ 
၂၇၊x၁၈၊x၉၊ 

(နှစ်ထပ်) 
၁၀၀ ၂၀ ၁၂၀ ၂၉.၃.၁၉ 

၃ ဟိန်ဵစွန်ဵရွာခန်ဵမ ၅၁၊x၁၇၊x၁၂၊ ၁၀၀ ၂၀ ၁၂၀ ၂၇.၃.၁၉ 

၄ 
ေရွှေြပည်သာ 
ရွာခန်ဵမ 

၅၃၊x၃၅.၅၊x၁၀၊ ၁၀၀ ၆၀ ၁၆၀ ၃၁.၃.၁၉ 

၅ 
အေရှ့ေြာြ်ေတာင်ဵရွာ 
ခန်ဵမ 

၄၀၊x၁၈၊x၁၂၊ ၁၀၀ ၁၅ ၁၁၅ ၃၀.၃.၁၉ 

၆ 
သာယာြုန်ဵ 
ရွာခန်ဵမ 

၄၂.၅၊x၁၇၊x၁၂၊ ၁၀၀ ၁၇ ၁၁၇ ၂၈.၃.၁၉ 

၇ လာဝယ်ရွာခန်ဵမ ၄၂.၅၊x၂၅.၅၊x၁၂၊ ၁၀၀ ၁၈ ၁၁၈ ၂၂.၅.၁၉ 

၈ 
ေချာင်ဵဝရွာြွန်ြရစ် 
လမ်ဵခင် ြဵခင်ဵ 

၆၀၆၊x၁၂၊x၆၊၊ ၁၀၀ ၂၀ ၁၂၀ ၂၅.၂.၁၉ 

စဉ် လုပ်ငန်ဵအမည် 
အရွယ်အစာဵ/ 

အရှည် 

ကုန်ကျေငွ(ကျပ်သိန်ဵ) 
မပီဵစီဵ 
ရက် အစုိဵရ 

ြပည်
သူ 

ေပါင်ဵ 

၉ လင်ဵဖါဵ ရွာေရသွယ် ၁/၄ မုိင် ၁၀၀ ၁၈ ၁၁၈ ၂၇.၅.၁၉ 



 

လင်ဵဖါဵ ြွန်ြရစ်ေလှခါဵ  ၃၂၊x၅၊ 

၁၀ 
မြန်ေနာင်ရွာ 
ေြျာြ်ေရာေြမခင်ဵ 

၃၃၀၀၊x၁၂၊x၆၊၊ ၁၀၀ ၁၀ ၁၁၀ ၁၀.၆.၁၉ 

၁၁ 
လြ်ပဳသာရွာ 
ြွန်ြရစ်လမ်ဵခင်ဵ 

၁၃၈၀၊x၆၊x၆၊၊ ၁၀၀ ၂၈.၇ ၁၂၈.၇ ၂၂.၅.၁၉ 

၁၂ 
ပဒူဵမုန်ဵရွာသစ် 
မီ ကဵြိုဵ သွယ်တန် ြဵခင်ဵ 

၄၉၀၀၊ ၁၀၀ ၂၀ ၁၂၀ ၂၅.၈.၁၉ 

၁၃ ပါေဆာင်ရွာခန်ဵမ ၄၀၊x၂၅၊x၁၂၊ ၁၀၀ ၁၈ ၁၁၈ ၂၃.၆.၁၉ 

၁၄ 

ေစာင်လင်ရွာသစ် 
ပညာေရဵအိမ်ရာ 

၄၀၊x၁၆၊x၁၀၊ 

၁၀၀ ၁၃ ၁၁၃ ၂၉.၃.၁၉ 

လူထုစုေဝဵရာ (ရုိဵရာပန်) ၁၅၊x၂၇၊x၇၊ 

၁၅ နန်ဖါရွာသစ်သာဵ တဳတာဵ ၁၇၀၊x၆၊x၁၀၊ ၁၀၀ ၁၅ ၁၁၅ - 

၁၆ 
နာဟင်ေဖါင်ဆုိင် 
ရွာခန်ဵမ 

၄၀၊x၁၈၊x၁၂၊ ၁၀၀ ၁၀ ၁၁၀ - 

 မမို့ နယ်ချု ပ် လုပ်ငန်ဵ(၁၆)ခု ၁၆၀၀ ၅၀၂.၇ ၂၁၀၂.၇ - 

မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ (Town Plan) နှစ်(၃၀)အတွက် ေြမအသုဳဵ ချမှုဆိုင်ရာ 
လျာထာဵမှု 
၄၉။ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ(TownPlan) နှစ်(၃၀)အတွက် ေြမအသဳုဵချမှုဆိုင်ရာ 
လျာထာဵချက်မှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
 
  



 

စဉ် မမို့နယ် 
လျာထာဵ  

ေြမဧကေပါင်ဵ 
လျာထာဵမည်ဴ 

ေြမကွက်ေပါင်ဵ 
မှတ်ချက် 

၁ ခန္တီဵ ၁၂၆၀ ၂၄၃၀  

မမို့နယ်ချုပ် ၁၂၆၀ ၂၄၃၀  

 
အခန်ဵ(၁၀) 
အေထွေထ ွ

အြခာဵတင်ြပလိုေသာအချက်မျာဵ 
၅၀။ အထူဵတင်ြပရန်မရှိပါ။ 
နိဂုဳဵ 
၅၁။ ခန္တီဵပမို့နယ်၏ ေဒသဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျာဵြုိ ဌာနဆိုင်ရာ 
မျာဵမှေပဵပို္ဓေသာ အချြ်အလြမ်ျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအချြ်အလြ် 
စာေစာင်မျာဵ၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵအေပ္ဒတွင် အေြခခဳလျြ် အြျဉ်ဵချုဳဵ  
ြပုစုထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည။် ေဒသဆိုင်ရာ အချြ်အလြမ်ျာဵအာဵ 
မှတ်တမ်ဵတင်စုစည်ဵ တင်ြပြခင်ဵအာ ြဵဖင်ဴ ပမို့ နယ်တစ်ခုလဳုဵ၏ အချြ်အလြ် 
နှင်ဴ ဖဳွ ပ့ဖိုဵ တုိဵတြ်မှု အေြခအေနမျာဵြုိ ေလဴလာသိရှိနိုင်ပပီဵ မိမိတို္ဓ၏ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵြုိ အေထာြ်အြူြပုမည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵတင်ြပအပ်ပါသည။် 
 
 
 
 အုပခ်ျုပေ်ရဵမှူဵ 
 ပမို့နယ်အေထွေထွအုပခ်ျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 
 ခန္တီဵပမို့ 
 
ရြ်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလ(၃၀) ရြ် 



 

 


