
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

မေကွဵတိုင်ဵ ေဒသကကီဵ 

မမို ့နယ်အေထေွထွအုပ်ချုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာန 

 

ဂန့်ေဂါမမို့နယ် 

ေဒသဆိုငရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 

 

 

 

 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၃၀ ) ရက ်

 
 



မာတိကာ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမျက် 
နှာ 

မှ ထိ 

 ေြမပဳု   

 အခန်ဵ(၁) 

နိဒါန်ဵနှင်ဴ ေဒသသမိုင်ဵ 

  

၁။ နိဒါန်ဵ ၁ ၁ 

၂။ ေဒသသမိင်ုဵအကျဉ်ဵ ၂ ၂ 

 အခန်ဵ(၂) 
ပထဝီဝင်အေနအထာဵ 

  

၃။ တညေ်နရာနှင်ဴ အကျယ်အဝန်ဵ ၃ ၃ 

၄။ နယ်နိမိတ် ၃ ၃ 

  ၅။ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင် ၄ ၄ 

၆။ ေရဆင်ဵ ၄ ၄ 

၇။ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထကအ်ြမင်ဴ ၄ ၄ 

 အခန်ဵ(၃) 
ရာသီဥတုနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

  

၈။ ရာသီဥတု ၅ ၅ 

၉။ သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ ၅ ၅ 

၁၀။ ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ ၆ ၆ 

၁၁။ သဘာပတဝ်န်ဵကျင်လက်ရိှအေြခအေန ၆ ၆ 

၁၂။ သဘာပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာ  ဵ ၆ ၆ 

၁၃။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှု ၆ ၇ 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမျက် 
နှာ 

မှ ထိ 

 အခန်ဵ(၄) 

လူဦဵေရဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

  

၁၄။ ေနထိုင်သည်ဴတိင်ုဵရင်ဵသာဵလူမျ ိုဵစမုျာဵ ၇ ၈ 

၁၅။ အိမ ်ေြခ ၊ အိမေ်ထာင်စုနှင်ဴလူဦဵေရ 

(က)အိမေ်ြခ၊အိမေ်ထာင်စု 

(ခ) လူဦဵေရ 

 

၉ 

၁၀ 

 

၉ 

၁၀ 

၁၆။ လူဦဵေရတိုဵ နှုန်ဵနှင်ဴကျာဵ/မ အချ ိုဵ 

(က)လဦူဵေရတိုဵ နှုန်ဵနှင်ဴကျာဵ၊မအချ ိုဵ 

(ခ) ေမွဵဖွါဵ၊ေသဆုဳဵ၊ေြပာင်ဵဝင်ေြပာင်ဵထွက်လူဦဵေရ 

 

၁၁ 

၁၁ 

 

၁၁ 

၁၁ 

၁၇။ ကုိဵကယွ်သည်ဴဘာသာ ၁၁ ၁၁ 

၁၈။ နိုင်ငဳြခာဵသာဵေနထိုင်မှု ၁၂ ၁၂ 

 အခန်ဵ(၅) 

အုပခ်ျုပေ်ရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

  

၁၉။ အုပခ်ျုပေ်ရဵနယ်ေြမဖွဲ့ စည်ဵမှု ၁၂ ၁၂ 

၂၀။ ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ 

(က) ေရွေဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအဖွဲ့ဝင်စာရင်ဵ 

(ခ) ဆန္ဒမေဲပဵပိုင်ခွင်ဴရှိသူဦဵေရ 

(ဂ) နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ 

(ဃ) ေရွေဵချယ်ခဳရေသာလွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

 

၁၃ 

၁၄ 

၁၄ 

၁၅ 

 

၁၃ 

၁၄ 

၁၄ 

၁၅ 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမျက် 
နှာ 

မှ ထိ 

 အခန်ဵ(၆) 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 
  

 ၂၁။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာခခုဳငဳုသဳုဵသပ်ချက် ၁၅ ၁၅ 

၂၂။ ေြမအသုဳဵ ချမှု ၁၆ ၁၆ 

၂၃။ ဆည်ေြမာင်ဵတာတမဳမျာဵနှင်ဴဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 

(က) ကုိယ်အဴာဵကုိယ်ကုိဵဆညမ်ျာဵ 

(ခ )  ြမစ်ေရတင်စီမဳကိန်ဵမျာဵ 

(ဂ )  တာတမဳမျာဵ/ေရထိန်ဵတဳခါဵမျာဵ 

 

၁၇ 

၁၇ 

၁၇ 

 

၁၇ 

၁၇ 

၁၇ 

၂၄။ စိုက်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(က) အဓိကသီဵနှဳ(၁၀)မျ ိုဵစိုက်ပျ ိုဵထုတ်လုပ် မှု 

(ခ)  နှစ်ရှည်သီဵနှဳစိုက်ပျ ိုဵမှုအေြခအေန 

(ဂ)  အြခာဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵစိုက်ပျ ိုဵထုတ်လုပ်မှု 

(ဃ) လယ်ယာသဳုဵစက်ကိရိယာသဳုဵစွဲမှုအ ေြခအေန 

(င)  လယ်ယာသဳုဵထယ်၊ထွန်နှင်ဴကျွဲနွာဵေကာင်ေရ 

(စ )ေဒသတွင်ဵဆန်ဖလူုဳမှုရာခိင်ုနှုန်ဵ 

(ဆ )  ေဒသတွင်ဵဆီဖလူုဳမှုရာခိင်ုနှုန်ဵ 

 

၁၈ 

၁၈ 

၁၈ 

၁၉ 

၁၉ 

၂၀ 

၂၁ 

 

၁၈ 

၁၈ 

၁၈ 
၁၉ 

၁၉ 

၂၀ 

၂၁ 

၂၅။ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(က) ေမွဵြမူေရဵဇုန် 

(ခ )  ေမွဵြမူေရဵ(ေကာင်ေရ) 

(ဂ )  အသာဵထုတ်လုပ်မှု(ပိဿာ) 

 

၂၁ 

၂၁ 

၂၁ 

 

၂၁ 

၂၁ 

၂၁ 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမျက် 
နှာ 

မှ ထိ 

(ဃ)  ကကက်၊ဘဲ၊ငဳုဵဥထုတ်လုပ်မှု 

(င )  နို့ထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှု 

(စ )  ငါဵပုဇနွ်ေမွဵြမူမှုအေြခအေန 

(ဆ)  ေရချ ို၊ေရငန်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမှအသာဵထုတ်လုပ်မှု 

(တန်) 

၂၂ 

၂၂ 

၂၂ 

၂၂ 

၂၂ 

၂၂ 

၂၂ 

၂၂ 

၂၆။ စက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵ 

(က) စက်မှုဇုန်မျာဵ 

(ခ) စက်ရုဳမျာဵ 

(ဂ)အလုပရ်ုဳမျာဵ 

(ဃ) အိမတ်ွင်ဵစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

၂၃ 

၂၃ 

၂၃ 

၂၃ 

 

၂၃ 

၂၃ 

၂၃ 

၂၄ 

၂၇။ သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအေြခအေန 

(က) သစ်ေတာမျာဵ 

(ခ) စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်ဵ 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မှု 

(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

 

၂၄ 

၂၅ 

၂၅ 

၂၅ 

 

၂၄ 

၂၅ 

၂၅ 

၂၅ 

၂၈။ တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ဵ 

(က) သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

( ခ) ေကျာက်မျက်တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

 

၂၆ 

၂၆ 

 

၂၆ 

၂၆ 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမျက် 
နှာ 

မှ ထိ 

၂၉။ စွမ်ဵ အင်နှင်ဴလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ 

(က) ဓာတ်ဆီ၊ဒီဇယ်အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

( ခ ) သဘာဝဓါတ်ေငွ့ထုတ်လုပမ်ှု 

 

၂၆ 

၂၇ 

 

၂၆ 

၂၇ 

၃၀။ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴလမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(က)  ေလလမ်ဵေကကာင်ဵ 

(ခ )  ေရလမ်ဵေကကာင်ဵ 

(ဂ )  ရထာဵလမ်ဵ နှင်ဴဘူတာရုဳမျာဵ 

(ဃ) ကာဵဂိတ်မျာဵ 

 

၂၇ 

၂၇ 

၂၇ 

၂၈ 

 

၂၇ 

၂၇ 

၂၇ 

၂၈ 

၃၁။ လမ်ဵဦဵစီဵဌာနလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(က) ကာဵလမ်ဵမျာဵ 

(ခ)  မမို့နယ်ချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

(ဂ)  တဳတာဵမျာဵ 

(ဃ) လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစက်ကရိယာမျာဵ 

(င)   လမ်ဵ၊တဳတာဵအသဳုဵြပုခေကာက်ခဳသညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

 

၂၈ 

၂၉ 

၂၉ 

၃၁ 

၃၁ 

 

၂၈ 

၂၉ 

၃၁ 

၃၁ 

၃၁ 

၃၂။ ဟုိတယန်ှင်ဴခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ 

(က) ဟုိတယ/် မိတုယ်/အင်ဵ/ တည်ဵ ခိုခန်ဵ 

(ခ )  ကမ်ဵေြခ/ အပန်ဵေြဖေနရာ  

 

၃၁ 

၃၂ 

 

၃၂ 

၃၂ 

၃၃။ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ ၃၂ ၃၂ 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမျက် 
နှာ 

မှ ထိ 

၃၄။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ 

(က)ကုမ္ပဏီ၊ကုန်စည်ဒုိင်၊ပဲွရဳု၊ေဈဵနှင်ဴကုန်တုိက်မျာဵ 

(ခ ) ဘဏ်မျာဵ 

(ဂ) စတိုဵဆိုင်နှင်ဴအေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

 

၃၂ 

၃၄ 

၃၅ 

 

၃၄ 

၃၄ 

၃၅ 

၃၅။ စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(က)ေေဵလုပ်ငန်ဵ 

(ခ) ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(ဂ) သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(ဃ) လမ်ဵ၊တဳတာဵလုပ်ငန်ဵ 

၃၅ 

၃၆ 

၃၆ 

၃၆ 

၃၅ 

၃၆ 

၃၆ 

၃၇ 

၃၆။ ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှင်ဴမီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(က) ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှင်ဴေတဵသဳသွင်ဵ၊ဗီဒီယို 

(ခ )  မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

၃၇ 

၃၇ 

 

၃၇ 

၃၇ 

၃၇။ 

 

ြပည်တင်ွဵအသာဵတင်ထုတ်လုပမ်ှုနှင်ဴဝနေ်ဆာင်မှု 

တန်ဖိုဵ 

 

၃၇ 

 

၃၈ 

၃၈။ လူတစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ ၃၈ ၃၈ 

၃၉။ အသက်ေမွဵဝမ်ဵ ေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵအလိုက်အလုပ် 

လုပ်သူဦဵေရ 

 

၃၈ 

 

၃၉ 

၄၀။ အလုပ်လုပနုိ်င်သူဦဵေရနှင်ဴအလုပ်လကမ်ဲဦဴဵေရ ၃၉ ၃၉ 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမျက် 
နှာ 

မှ ထိ 

 အခန်ဵ(၇) 

လူမှုေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

  

၄၁။ ပညာေရဵကဏ္ဍ 

(က) အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာေကျာင်ဵမျာဵ 

( ခ) အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵ 

(ဂ)  မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ 

(ဃ) ဘုန်ဵေတာက်ကီဵသင်ပညာေရဵေကျာင်ဵ 

(င)  ေကျာင်ဵေနအရွေယ်ကေလဵမျာဵေကျာင်ဵအပ်နဳှမှု 

(စ)  တက္တသိုလ်၀င်တန်ဵေအာင်ြမင်မှု 

(ဆ) စာတတေ်ြမာက်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

(ဇ)သင်ကကာဵမှုသင်ယူမှုအေထာက်အကူြပုစာသင်ခန်ဵမျာဵ 

ဖွငဴ်လှစ်နိုင်မှု 

(စျ)  စာကကညဴ်တိက်ုမျာဵဖွင်ဴလှစ်နိုင်မှု 

 

၃၉ 

၄၀ 

၄၄ 

၄၄ 

၄၅ 

၄၅ 

၄၅ 

 

၄၆ 

၄၇ 

 

၄၀ 

၄၄ 

၄၄ 

၄၄ 

၄၅ 

၄၅ 

၄၅ 

 

၄၆ 

၄၇ 

၄၂။ ကျန်မာေရဵကဏ္ဍ 
(က) ေဆဵရုဳ 
( ခ) ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ 
(ဂ) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ ဌာနခွဲမျာဵ  
(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု 

 
၄၇ 
၄၈ 
၄၈ 
၅၁ 

 
၄၇ 
၄၈ 
၅၀ 
၅၁ 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမျက် 
နှာ 

မှ ထိ 
(င)  ေဒသတွင်ဵအမျာဵဆဳုဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 
(စ) HIV/ AIDS-ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ/ေသဆုဳဵဦဵေရ 
(ဆ) ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

၅၁ 
၅၁ 
၅၂ 

၅၁ 
၅၁ 
၅၂ 

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

 
၅၂ 
၅၂ 
၅၃ 

 
၅၂ 
၅၂ 
၅၈ 

၄၄။ အာဵကစာဵနှင်ဴ ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ၅၈ ၅၈ 

 အခန်ဵ(၈) 
ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

 

 

 

၄၅။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵနှင်ဴသာသနာဝင် 
ပုဂ္ဂို လ်မျာဵ 
(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 
( ခ)  ရဟန်ဵသဳဃာနှင်ဴသီလရှင်မျာဵ 
(ဂ )  ထင်ရှာဵသညဴ်ဘုရာဵ၊ေစတ၊ီပုထိုဵ  
(ဃ) ထင်ရှာဵသည်ဴ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ 

 
 

၅၉ 
၅၉ 
၅၉ 
၆၀ 

 
 

၅၉ 
၅၉ 
၅၉ 
၆၀ 

၄၆။ အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ ၆၀ ၆၀ 

၄၇။ သမုိင်ဵဝင်ထင်ရှာဵ ေသာအေဆာက်အဦဵမျာဵ နှင်ေနရာမျာဵ  ၆၁ ၆၁ 

 အခန်ဵ(၉) 
ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

  

၄၈။ ေဒသဖဳွမ့ဖိုဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်နုိင်မှုအေြခအေန 
(က)ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့မဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ  
ေဆာင်ရွေကသ်ညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 
၆၁ 

 

 
၆၄ 

 



စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမျက် 
နှာ 

မှ ထိ 
( ခ )အစိုဵရနှင်ဴြပည်သူေဆာင်ရွေကသ်ညဴ်ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵေရဵ                       
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၆၅ 
 

၆၆ 

၄၉။ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ(TownPlan) 

နှစ်(၃၀)အတွက်ေြမအသုဳဵ ချမှုဆိုင်ရာလျာထာဵချက် 

 

၆၇ 

 

၆၇ 

 အခန်ဵ(၁၀) 

အေထွေထွ 

  

၅၀။ အြခာဵတင်ြပလိုေသာအချက်မျာဵ ၆၇ ၆၇ 

၅၁။ နိဂုဳဵ ၆၈ ၆၈ 

 

 

 

 

 

 

 









 
ဂန့်ေဂါမမို့နယ်ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

အခန်ဵ(၁) 
နိဒါန်ဵနှင်ဴေဒသသမိုင်ဵ 

 
နိဒါန်ဵ 
၁။ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့ရဳုဵ 
ဝန်ကြီဵဌာန လြ်ေအာြ်ရိှဌာနတစ်ခုြဖစ်ပပီဵ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရ ၊ဵ ရပ်ရွာ 
ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵ၊ နိုင်ငဳေတာအ်စိုဵရ၏ မူဝါဒမျာဵ၊ အေြာင်အထည် 
ေဖါ်ေရဵ၊ ေြာင်ဵမွနေ်သာအုပခ်ျုပစ်နစ် ေဖာ်ေဆာင်ေရဵ၊ ြပည်သူဗဟုိြပု 
ေဒသဖွဳ့ ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြေ်ရဵ ဟူေသာရညမ်ှန်ဵ ချြ် တာဝန် 
မျာဵြိ ု ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရွြ်လျှြ်ရှ ိပါသည်။ အေထွေထွ 
အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ကြသညဴ် အဆင်ဴဆင်ဴေသာ 
အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵသည် ရဳုဵချုပ်အဆင်ဴမှေအာြ်ေြခ ရပ်ြွြ်/ 
ေြျဵရွာအုပစ်ုအဆင်ဴအထိ အေထွေထွအုပခ်ျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနရဳုဵ အသီဵသီဵ 
တွင်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ကြရပပီဵ နုိင်ငဳေတာ်အုပ်ချုပ်ေရဵယန္တရာဵ ေချာေမွ့စွာ 
လည်ပတ်ေရဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွြ်ြခင် ၊ဵ ဝန်ကြီဵဌာန၏ ရည်မှန်ဵချြ် တာဝန် 
မျာ ၊ဵ အြခာဵဝန်ကြီဵဌာနမှ ေပဵအပ်ေသာတာဝန်မျာဵနှင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာ အစိုဵရ 
အဖွဲ့ မျာဵမ ှ ေပဵအပ်ေသာလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြုိ ေြျပွန်စွာထမ်ဵေဆာင် 
ေနကြရသညြ်ဖစ်ရာ ေဒသဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျာဵ ြပုစုထာဵရိှြခင်ဵသည် 
မျာဵစွာအေရဵပါလာပါသည်။ ေဒသဆုိင်ရာ အချြ်အလြ် မျာဵြပုစုြခင်ဵြဖင်ဴ 
မိမိတို၏့လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြ်ရာတွင် အေထာြ်အြူြပုသြဴဲသုိ အကြီဵ 
အြဲမျာဵ နယ်ေြမသ့ုိြွင်ဵဆင်ဵရာတင်ွ နယ်ေြမ၏ အချြ်အလြမ်ျာဵြုိ 
လွယ်ြူစွာသိရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည။် ဤစာအုပ် သညဂ်န့်ေဂါပမို့နယ်၏ 
ေဒသဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျာဵ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလြနု်ထိ 
အေြခအေန)ြုိ သြ်ဆိုင်ရာဌာနအသီဵသီဵမှေပဵပို့ေသာ ြိန်ဵဂနန်ဵမျာဵ 
နှင်ဴအညီ ြပုစုတင်ြပထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည။် 
 



 
ေဒသသမိင်ုဵအကျဉ်ဵ 
၂။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်သည် ေရှဵပေဝသနီအချန်ိြ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်ဟု ေခါ်တွင် 
လာမည်ဴေနရာတွင် ပုဂဳေခတ်၊ နရသီဟပေတဴမင်ဵလြ်ထြ်၌ မစ္စျဂီရိအရပ်တွင် 
သြ်လူမျ ိုဵတ့ုိ ပုန်ြန်ထကြသည်ြုိ နိှမ်နှင်ဵရာတွင် အေရဵမလှ၍ တပ်ပျြ် 
ထွြ်ခွာခဲဴေသာ တပဗ်ိုလ်၊ တပမ်ှူဵအချ ို့အာဵ ြပစ်ဒန်ေပဵသညဴ် အေနြဖင်ဴ 
သစ်ေတာ(၄)ရပ်သ့ုိပ့ုိခဴဲရာ ြဴဳေြာ်ေတာအရပ် သ့ုိေရာြ်လာသူမျာဵမှ ပမို့ရွာ 
တည်ေထာင်ခဴဲသည်ြုိ သြ္ကရာဇ်(၆၀၈)ခုနှစ်တွင် ြဴဳေြာ်ေတာရွာဟု သမုတ် 
ခဲဴပပီဵ ြဴဳေြာ်ေတာရွာမှတဆင်ဴ ြာလေရွ့လျာဵလာပပီဵ ယေန့ထိဂန့်ေဂါဟု 
ေခါ်တွင်လာခဴဲသည်။ ၁၉၀၅ခုနှစ်တွင် အဂေလိပ်အစုိဵရြ နယ်ပုိင်ရဳုဵစုိြ်ခဴဲသြဖင်ဴ 
ဂန့်ေဂါပမို့ ြဖစ်လာခဲဴပါသည။် ယခင်ြ ပခုြ္ကူခရိုင်တွင်ပါ၀င်ခဲဴပပီဵ ၁၉၉၆ 
ခုနှစ်တွင် ဂန့်ေဂါခရိုင်၏ ပမို့ေတာ်ြဖစ်ခဲပဴါသည။် ဂန့်ေဂါပမို့သည် ယခင် 
ြပည်ထဲေရဵ၀န်ကြီဵဌာန၏ (၂၇.၈.၁၉၇၃)ရြ်စဲွပါစာအမှတ်၊၂/၁၃၉/အထ(၂)ြဖငဴ် 
ဖွဲ့ စည်ဵထာဵေသာ ပမို့နယ်ြဖစ်ပါသည။်ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၊ ေြျာပမို့၏ သမုိင်ဵ 
အြျဉ်ဵမှာ ေြာဇာသြ္ကရာဇ်(၂၂၄)ခုနှစ် ပျူ နွယ်ဖွာ  ဵဦဵေြျာ်၀မှ ေြျာေချာင်ဵ 
ေြမာြ်ဘြ်တဲနိမ်ဴ(အရပ်ေခါ်ေတာအမည်)ေနရာတွင် ေြျာရွာြုိ ပထမအကြိမ် 
အြဖစ် စတင်တည်ေထာင်ခဲဴရာ ရွာတညေ်ထာင်သူ ဦဵေြျာ်ဝအာဵ အစွဲြပု၍ 
ေြျာ်ဝရွာဟုသမုတ်ခဲဴရာမှ ြာလေရွ့လျာဵလာေသာအခါ ေြျာဟုေခါ်ေဝါ် 
ခဴဲကြသည်။သဘာ၀ေဘဵအန္တရာယ်နှင်ဴ ေြျာေချာင်ဵေရတုိြ်စာဵြာရွာ ပျြ်စီဵ၍ 
သြ္ကရာဇ် ၁၁၃၀ခုနှစ် တပို့တွလဲြပညဴ်ေြျာ်(၅)ရြ် အဂေါေန့ နဳနြ်ေရာင်န ီ
လာချနိ်တွင် မဂေလာပန္နြ်ရိုြ်၍ ဒုတိယအကြိမ်ေြျာရွာြုိ ယခုလြ်ရိှ 
တည်ေနရာတွင် ြပန်လည်တည်ေထာင်ခဴဲကြပါသည်။ ပန္နြ်ရုိြ်ရာ ေနရာတငွ် 
ြျာဵတစ်ေြာင်လာဝပ်သည်ြုိေတွ ြ့မင်ကြ၍ ၄င်ဵြုိအစဲွြပ ပုပီဵ ြျာဵဝပ်ရွာဟု 
ေြပာင်ဵလဲအမည်ေပဵခဲဴေသာ်လည်ဵ  ြာလကြာလာေသာအခါ ြျာဵဝပ်ရွာမှ 
ေြျာရွာဟုပင်အမည်နာမ ေခါ်တွင်ခဴဲကြသည်။ယခင် ြပည်ထဲေရဵ၀န်ကြီဵဌာန၏ 
(၃၀.၃.၂၀၁၅)ရြ်စဲွပါစာအမှတ်၊၂၀၀/၂၃-၁၂၇(၄၅၇)ဦဵ၁(အထဥ)ြဖင်ဴ ေပဵပ့ုိသည်ဴ 
အမိန့်ေကြာ်ြငာစာြဖင်ဴ ေြျာေြျဵ ရွာ၊ေရွှေပင်ေြျဵ ရွာ၊ ပဲမစာဵေြျဵ ရွာ၊ ရွာငယ် 
ေြျဵရွာ၊ြျဲွြုိင်ဵေြျဵရွာ၊စခါဵေြျဵရွာ(၆)ရွာအာဵစုစည်ဵ၍ ေြျာပမို့အြဖစ် 
သတ်မှတပ်ပီဵ အမှတ်(၁) ရပ်ြွြ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ြွြ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ြွြ် 
ြဖင်ဴဖဲွ့စည်ဵပပီဵ ေြျာပမို့ အြဖစ် သတ်မှတ်ေပဵခဲဴပါသည။် 



 
အခန်ဵ(၂) 

ပထဝီဝင် အေနအထာဵ 
 တညေ်နရာအကျယ်အဝန်ဵ 
၃။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်သည် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အေနာြ်ေြမာြ်ပိုင်ဵတွင် 
တည်ရှိ၍ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ဂန့်ေဂါခရိုင်၌တည်ရှိပါသည်။ ဂန့်ေဂါ 
ပမို့နယ်သည် ေြမာြ်လတ္တီတွဒ် (၂၁ဒီဂရီ ၄၅မိနစ်)မှ (၂၂ဒီဂရီ ၄၅မိနစ်) 
အကြာဵ၊ အေရှ့ေလာင်ဂျတီွဒ် (၉၄ဒီဂရီ ဝဝမိနစ်)မှ (၉၄ ဒီဂရီ ၃၀မိနစ်) 
အကြာဵတွင်တည်ရှိပပီဵ အေရှ့မှအေနာြ်သို့(၂၅)မိုင်နှငဴ် ေတာင်မှေြမာြ် 
သို့(၇၇)မိုင် ရှည်လျာဵပါသည်။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၊ ေြျာပမို့သည် ေြမာြ် 
လတ္တီတွဒ်၁ဒီဂရီ၄၅မိနစ်နှငဴ် အေရှ့ေလာင်ဂျတီွဒ် ၉၄ဒီဂရီ ၁၀မိနစ်နှငဴ် 
၉၄ ဒီဂရီ ၃၄ မိနစ်ကြာဵတွင်တည်ရှိပပီဵ ပမို့နယ်နှင်ဴပမို့တို့၏ ဧရိယာအြျယ် 
အဝန်ဵမှာ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့အမည် 
မမို့ဧရိယာ 
စတုရန်ဵမိင်ု 

ေကျဵရွာအုပစ်ု 
ဧရိယာစတုရန်ဵမိုင် 

မမို့နယ်ဧရိယာ 
စတုရန်ဵမိင်ု 

၁ ဂန့်ေဂါ ၀.၇၉၅ ၉၅၀.၁၃၈ ၉၅၀.၉၃၃ 

၂ ေကျာ ၀.၃၅၃ - ၀.၃၅၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁.၁၄၈ ၉၅၀.၁၃၈ ၉၅၁.၂၈၆ 

နယ်နိမိတ် 
၄။  ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ အေရှ့ဘြ်တွင် စစ်ြုိင်ဵတုိင်ဵေဒသကြီ  ဵပုလဲပမို့နယ်၊ 
မင်ဵြင် ပဵမို့နယ်၊ြနီပမို့နယ်တ့ုိနှင်ဴနယ်နိမိတ်ချင်  ဵထိစပ်လျြ်ရိှပပီ  ဵေတာင်ဘြ်တွင် 
မေြွဵတုိင်ဵေဒသကြီ ၊ဵ ထီဵလင် ပဵမို့နယ်တ့ုိနှင်ဴ ထိစပ်လျြ်ရိှပါသည်။ အေနာြ် 
ဘြ်တွင် ချင် ြဵပည်နယ်ရိှ ဟာဵခါဵ ပမို့နယ်နှင်ဴထိစပ်လျြ်ရိှပပီ  ဵေြမာြ်ဘြ်တွင် 
စစ်ြုိင်ဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ၊ ြေလဵပမို့နယ်တိုန့ှင်ဴ နယ်နိမတိ်ချင်ဵ ထိစပ်လျြ် 
ရိှပါသည်။ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၊ေြျာပမို၏အေရှ့ဘြ်တွင် ပုလဲပမို့နယ်၊ ေတာင်ဘြ်တွင် 
ဂန့်ေဂါပမို့နယ် ၊ဇဳေမွှေဵေြျဵ ရွာ၊ အေနာြ်ဘြ်တွင် ထီဵလင် ပဵမို့နယ်၊ ေြမာြ်ဘြ် 
တွင် ဂန့်ေဂါပမို့နယ် စြာဵေြျဵရွာတို ့နှငဴ် နယ်နိမိတ်ချင်ဵ ထိစပ်လှျြ် 
ရှိပါသည။် 



 

ေြမမျက်နှာသွင်ြပင် 

၅။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်သည် ေတာင်ြုန်ဵေတာင်တန်ဵေပါမျာဵပပီဵ သစ်ေတာ 

မျာဵ ဖုဳဵလွှေမ်ဵေနပါသည်။ ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵမှာ ြမစ်သာြမစ်၊ ေလာင်ေထာင် 

ေချာင်ဵ၊ ေမာေချာင်ဵ၊ ဇာေဟာေချာင်ဵ၊ ေတာ်၀င်ေချာင်ဵ၊ ေလာင်ဂတ်ေချာင်ဵ၊ 

ေြျာေချာင်ဵတို ့ြဖစ်ပါသည်။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၊ ေြျာပမို့သည် ပုဳေတာင် 

ေတာင်တန်ဵနှင်ဴ ပုညဳာေတာင်တန်ဵကြာဵတွင်တည်ရှိသညဴ် ေြမြပန့်လွင်ြပင် 

ြဖစ်ပါသည။် 

ေရဆင်ဵ  

၆။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ထင်ရှာဵေသာြမစ်မှာ ြမစ်သာြမစ်ြဖစ်၍ 

ေတာင်မေှြမာြ်သ့ုိ ထူဵြခာဵစွာ စီဵဆင်ဵလျြ်ရှိပါသည။် ၎င်ဵြမစ်သာြမစ်မှာ 

ေနွရာသီတင်ွေရအနြ်(၅)ေပခန့်သာရှိ၍ စြ်ေလှမျာဵသွာဵလာနိုင်မှုမရှိပါ၊ 

ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၊ ေြျာပမို့အတွင်ဵ ေြမာြ်မှေတာင်သ့ုိ စီဆင်ဵလျြ်ရှိေသာ 

ေြျာေချာင်ဵသည် ေပါြ်ပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေပါြ်ေချာင်ဵအတွင်ဵသ့ုိ စီဵ၀င် 

လျြ်ရှိပါသည်။ 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထကအ်ြမင်ဴ 

၇။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်သည ် ပင်လယ်ေရမျြ်နှာြပင်အထြ် ပျမ်ဵ မျှအြမင်ဴ 

(၇၀၃)ေပတွင် တည်ရှ ိပါသည်။ အြမငဴ ်ဆုဳဵေတာင်မှာ  ပု ဳေတာင်ြဖစ်၍ 

ပင်လယ်ေရမျြ်နှာြပင်အထြ်(၃၈၅၀)ေပ ြမင်ဴပါသည။် 

 

 

 

 



 
အခန်ဵ(၃) 

ရာသီဥတုနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 
ရာသီဥတု 
၈။ ဂန့်ေဂါပမို့သည် မုတ်သုန်ရာသီဥတုေဒသြဖစ်ပပီဵ၊ အြမင်ဴဆဳုဵအပူချန်ိ 
(၄၆.၆  C)နှင်ဴ အနိမ်ဴဆဳုဵအပူချန်ိမှာ(၇  C)ြဖစ်ပပီဵ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၊ ေြျာပမို့သည် 
ပူအုိြ်စွတ်စုိေသာ ရာသီဥတုြဖစ်ပါ၍ ဂန့်ေဂါပမို့ နှင်ဴ ေြျာပမို့ တ့ုိ၏ နှစ်အလုိြ် 
ြဖစ်ေပါ်ခဴဲေသာ မုိဵေရချန်ိနှင်ဴ အပူချန်ိမှာ ေအာြ်ပါအတုိင် ြဵဖစ်ပါသည်- 
 

သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ 
၉။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်အတွင်ဵ ေပါြ်ေရာြ်သညဴ် သဘာဝေပါြ်ပင်မျာဵ 
မှာ ြျွန်ဵ၊ ပိေတာြ်၊ ပျဉ်ဵြတိုဵ ၊ သစ်ယာ၊ အင်ကြင်ဵ၊ ေနှာ၊ ရှာဵ၊ ေထာြ် 
ကြဴဳ၊ ဝါဵ တ့ုိြဖစ်ပါသည်။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၊ ေြျာပမို့အတွင်ဵ ေပါြ်ေရာြ်သညဴ် 
သဘာ၀ေပါြ်ပင်မျာဵမှာ ြျွန်ဵ၊ ပျဉ်ဵြတိုဵ၊ သစ်ရာ၊ အင်ကြင်ဵ၊ ပိေတာြ်၊ 
ရှာဵ၊ ေထာြ်ကြဴဳ၊ ေနှာ၊ သင်ဵဝင်၊ ထေနှာင်ဵ၊ ခူဆန်၊ မျှင်ဝါဵ၊ သုိြ်ဝါဵ၊ 
တင်ဵဝါဵ၊ ကြေသာင်ဵဝါဵမျာဵ ေပါြ်ေရာြ်ပါသည။် 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 
ခုနှစ် 

မိုဵေရချနိ် အပူချနိ် 

မိုဵရွာ 
ရက် 

စုစုေပါင်ဵ 

မိုဵေရချနိ် 
(လက်မ) 

ေနွရာသီ  (‘C) ေဆာင်ဵရာသီ (‘C) 

အြမင်ဴဆုဳဵ  အနိမဴ်ဆုဳဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂၀၁၆ ၈၉ ၅၃.၄၈ ၄၄ ၇ 

၂ ။ ၂၀၁၇ ၈၂ ၃၆.၈၀ ၄၄ ၉ 

၃ ။ ၂၀၁၈ ၈၇ ၄၃.၃၀ ၄၂.၀ ၈.၀ 

၄ ။ ၂၀၁၉ ၅၁ ၂၈.၁၆ ၄၆.၆ ၇.၂ 



ေတာရိုင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ 

၁၀။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင်ေတွ့ရှိရေသာ ေတာရိုင်ဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵမှာ ဆင်၊ 
ြျာဵ၊ ြျာဵသစ်၊ ြခေသေဴ၊ ေတာဝြ်၊ ဝြ်ဝဳ၊ ကြဴဳ၊ ေြပာင်၊  ဆတ်၊ သမင်၊ 
ေတာင်ဆိပ်၊ ဂျ ီ၊ ေတာေခွဵ၊ ေခွဵတူဝြ်တူ၊ ေတာေကြာင်၊ သင်ဵေခွချပ၊် 
ေကြာင်မင်ဵနှင်ဴ ေမျာြ်အမျ ိုဵမျ ိုဵ စသည်တို့ြဖစ်ပါသည။် 

သဘာဝပတဝ်န်ဵကျင်လက်ရိှအေြခအေန 

၁၁။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ လြ်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင် အေြခအေနမှာ 
သစ်ေတာဖဳုဵလွမ်ဵမှု (၅၉.၁၅%) ရှိပါသည။် ၎င်ဵအနြ်မကှြိုဵဝိုင်ဵသစ်ေတာ 
ဖဳုဵလွှေမ်ဵမှုမှာ(၄၄.၀၇%)ြဖစ်ပပီဵ ကြိုဵြပင်ြာြွယ် ေတာဖဳုဵလွှေမ်ဵမှုမှာ(၁၅.၈%) 
ရှိပါသည။် 
 
သဘာဝပတဝ်န်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ  

၁၂။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်သည် ဘာဝပတ်ဝန်ဵြျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
အတွြ် ကြိုဵဝုိင်ဵေတာ(၂၆၈၂၈၇.၃၁)ဧြ၊ ကြိုဵြပင်ေတာ (၉၁၈၃၂)ဧြ 
ထိန်ဵသိမ်ဵလျြ်ရိှပါသည်။ သစ်ေတာစုိြ်ခင်ဵ တည်ေထာင်နုိင်မှုမှာ ပုဂ္ဂလိြ 
ြျွန်ဵစုိြ်ခင်ဵ (၆၂၅၀)ဧြ၊ သစ်မာ(၁၇၄၀)ဧြ၊ ေြျဵရွာထင်ဵစုိြ်ခင်ဵ 
(၇၁) ဧြ ြဖစ်ပါသည်။ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှု 

၁၃။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်သည ် မုတ်သုန်ရာသီဥတုေဒသြဖစ်ပပီဵ ေတာေတာင် 
ထူထပ်ေသာေဒသြဖစ်၍ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ြျေရာြ်ေလဴရိှပါသည်။ 
ဂန့်ေဂါပမို့အတွင်ဵ ြမစ်သာြမစ်ေရ၏ စိုဵရိမေ်ရမှတမ်ှာ (၁၁၆၅)စင်တီမီတာ 
ြဖစ်ပါသည။် ဂန့်ေဂါပမို့နယ်အတွင်ဵ သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ်ြျေရာြ်မှုမှာ 
၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်မျာဵတွင် ေလေဘဵ(၁၂)ကြိမ်၊ မီဵေဘဵ(၅) ကြိမ်၊ ေရေဘဵ(၂) ကြိမ် 
ရင်ဆိုင်ကြုဳေတွ့ခဲဴရပပီဵ ပျြ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည် - 
 
 
 



 

စဉ် အမျ ိုဵအစာဵ 
ြဖစ်ပွာဵ 
ကကိမ် 

ေသ/ေပျာက် 
ဦဵေရ 

အေဆာက်အဉီ 
 ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှု 

ခန့်မှန်ဵဆုဳဵရှုဳဵမှု 
တန်ဖိုဵ(ကျပ်သန်ဵ) 

မှတ် 
ချက် 

၁ ေလေဘဵ ၁၂ - 
အိမ်(၇၇)လုဳဵ၊ ဘုန်ဵကြီဵ 
ေြျာင်ဵေဆာင်(၄)ေဆာင် 

၁၄.၄၆၄၈  

၂ မီဵေဘဵ ၅ - အိမ်(၄)လုဳဵနှင်ဴ တဲ(၂)လုဳဵ ၈.၃၇၅၅  

၃ ေရေဘဵ ၂ - 
တဳတာဵ(၂)စင်ဵ ချဉ်ဵြပ် 
ေြမသာဵပျြ်စီဵြခင်ဵ 

၈.၀၀  

စုစုေပါင်ဵ ၁၉ - - ၃၀.၈၄၈၃  

 
အခန်ဵ(၄) 

လူဦဵေရဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

ေနထိုင်သညဴ်တိင်ုဵရင်ဵသာဵလူမျ ိုဵစုမျာဵ 

၁၄။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင် ေနထိုင်ကြေသာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ိုဵစုမျာဵမှာ 

ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-   

စဉ ် လူမျ ိုဵ 
ေနထိုင်သညဴ် 

လူဦဵေရ 
မမို ့နယ်လူဦဵေရ 

မမို ့နယ်လူဦဵေရ၏  

ရာခိင်ုနှုန်ဵ 

၁ ြချင် ၄ ၁၃၅၇၇၆ ဝ.ဝဝ၃ 

၂ ြယာဵ ၁ ၁၃၅၇၇၆ ၀.၀၀၁ 

၃ ြရင် ၈ ၁၃၅၇၇၆ ဝ.ဝဝ၆ 

၄ ချင်ဵ ၁၂၁၃၉ ၁၃၅၇၇၆ ၈.၉၄၀ 

၅ မွန ် - - - 

 



စဉ ် လူမျ ိုဵ 
ေနထုိင်သညဴ် 

လူဦဵေရ 
မမို ့နယ်လူဦဵေရ 

မမို ့နယ်လူဦဵေရ၏  

ရာခိင်ုနှုန်ဵ 

၆ ဗမာ ၁၂၃၆၁၄ ၁၃၅၇၇၆ ၉၁.၀၄၃ 

၇ ရခိုင် ၄ ၁၃၅၇၇၆ ၀.၀၀၃ 

၈ ရှမ်ဵ  ၆ ၁၃၅၇၇၆ ဝ.ဝဝ၄ 

၉ ပအိုဝ်ဵ - - - 

၁၀ ဓန ု - - - 

၁၁ ေတာင်ရိုဵ  - - - 

၁၂ ပေလာင် - - - 

မမို ့နယ်ချုပ် ၁၃၅၇၇၆ ၁၃၅၇၇၆ ၁ဝဝ% 



 

 

 
 
 
 
အိမေ်ြခ၊ အိမေ်ထာင်စု၊ လူဦဵေရ  
၁၅။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလြုနအ်ထိ လူဦဵေရမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည် - 
 (က) အိမေ်ြခ/အိမေ်ထာင်စု 

စဉ် မမို ့နယ်/မမို ့ အေကကာင်ဵအရာ အိမ်ေြခ အိမ်ေထာင်စ ု ရပ်ကွက် ေကျဵရွာအုပ်စု ေကျဵရွာ 

၁ ဂန့်ေဂါပမို့နယ် ပမို ့ေန ၂၆၂၉ ၂၇၇၇ ၄ - - 

  ေြျဵလြ်ေန ၂၅၅၀၈ ၂၅၆၅၉ - ၇၀ ၁၀၇ 

  စုစုေပါင်ဵ ၂၈၁၃၇ ၂၈၄၃၆ ၄ ၇၀ ၁၀၇ 

၂ ေြျာပမို့ ပမို ့ေန ၁၁၃၁ ၁၁၅၃ ၃ - - 

  ေြျဵလြ်ေန - - - - - 

  စုစုေပါင်ဵ ၁၁၃၁ ၁၁၅၃ ၃ - - 

မမို ့နယ်ချုပ် ၂၉၂၆၈ ၂၉၅၈၉ ၇ ၇၀ ၁၀၇ 

 



 

 

 
 
 
(ခ) လူဦဵေရ 

 

စဉ် 
မမို့နယ/် 

မမို့ 
အေကကာင်ဵ 

အရာ 

အသက်(၁၈) နှစ်အထက် အသက်(၁၈) နှစ်ေအာက် စုစုေပါင်ဵ 

ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ ေပါင်ဵ 

၁ 
ဂန့်ေဂါ 

မမို့နယ် 
ပမို့ေန ၃၆၆၁ ၄၅၈၉ ၈၂၅၀ ၁၉၁၇ ၁၇၈၈ ၃၇၀၅ ၅၅၇၈ ၆၃၇၇ ၁၁၉၅၅ 

  ေြျဵလြ်ေန ၃၇၈၂၆ ၄၁၅၆၅ ၇၉၃၉၁ ၁၉၉၆၂ ၁၉၇၈၈ ၃၉၇၅၀ ၅၇၇၈၈ ၆၁၃၅၃ ၁၁၉၁၄၁ 

  စုစုေပါင်ဵ ၄၁၄၈၇ ၄၆၁၅၄ ၈၇၆၄၁ ၂၁၈၇၉ ၂၁၅၇၆ ၄၃၄၅၅ ၆၃၃၆၆ ၆၇၇၃၀ ၁၃၁၀၉၆ 

၂ ေကျာမမို့ ပမို့ေန ၁၆၄၉ ၁၇၇၉ ၃၄၂၈ ၆၁၀ ၆၄၂ ၁၂၅၂ ၂၂၅၉ ၂၄၂၁ ၄၆၈၀ 

  ေြျဵလြ်ေန - - - - - - - - - 

  စုစုေပါင်ဵ ၁၆၄၉ ၁၇၇၉ ၃၄၂၈ ၆၁၀ ၆၄၂ ၁၂၅၂ ၂၂၅၉ ၂၄၂၁ ၄၆၈၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၄၃၁၃၆ ၄၇၉၃၃ ၉၁၀၆၉ ၂၂၄၈၉ ၂၂၂၁၈ ၄၄၇၀၇ ၆၅၆၂၅ ၇၀၁၅၁ ၁၃၅၇၇၆ 



 

 
 
 
လူဦဵေရတိုဵ နှုန်ဵနှင်ဴကျာဵမအချ ိုဵ 
၁၆။ ဂန့်ေဂါပမိုနယ်၏ ၂၀၁၉ခုနှစ် လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵ ြျာဵ/မအချ ိုဵ 
မှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) လူဦဵေရတိုဵ နှုန်ဵနှင်ဴ ကျာဵမအချ ိုဵ 

စဉ် မမို့နယ်/ မမို့ 
ယခင်နှစ် 
လူဦဵေရ 

ယခုနှစ် 
လူဦဵေရ 

တိုဵလာ 
ဦဵေရ 

တိုဵ  
နှုန်ဵ 

ကျာဵ/မအချ ိုဵ 

ကျာဵ မ အချ ိုဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁၂၉၁၆၈ ၁၃၁၀၉၆ ၁၉၂၈ ၁.၄၉ ၆၃၃၆၆ ၆၇၇၃၀ ၁: ၁.၀၇ 

၂ ေြျာပမို့ ၄၆၄၀ ၄၆၈၀ ၄၀ ၀.၈၆ ၂၂၅၉ ၂၄၂၁ ၁: ၁.၀၇ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃၃၈၀၈ ၁၃၅၇၇၆ ၂၀၂၂ ၁.၅၁ ၆၅၆၂၅ ၇၀၁၅၁ ၁: ၁.၀၇ 

  
(ခ)    ေမွဵဖွာဵ၊ ေသဆုဳဵ၊ ေြပာင်ဵဝင်၊ ေြပာင်ဵထွက်လူဦဵေရ 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 
မူလလူ 
ဦဵေရ 

ေမွဵဖွာဵ 
ဦဵေရ 

ေသဆုဳဵ 
ဦဵေရ 

ေြပာင်ဵဝင် 
ဦဵေရ 

ေြပာင်ဵထွက် 
ဦဵေရ 

လက်ရှိ 
လူဦဵေရ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁၂၉၁၆၈ ၁၉၀၅ ၈၁၁ ၁၀၃၂ ၁၉၈ ၁၃၁၀၉၆ 

၂ ေြျာပမို့ ၄၆၄၀ ၉၁ ၅၁ - - ၄၆၈၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃၃၈၀၈ ၁၉၉၆ ၈၆၂ ၁၀၃၂ ၁၉၈ ၁၃၅၇၇၆ 

 
ကုိဵကယွ်သညဴ်ဘာသာ  
၁၇။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင် ေနထိုင်ကြသူမျာဵ၏ ြိုဵြွယ်သညဴ် 
ဘာသာအလိုြ် လူဦဵေရမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ် 
ဗုဒ္ဓ 

ဘာသာ 

ခရစ် 

ယာန် 

ဟိန္ဒူ 

ဘာသာ 

အစ္စလာမ် 

ဘာသာ 
နတ် အြခာဵ ေပါင်ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁၁၈၉၅၉ ၁၂၁၃၇ - - - - ၁၃၁၀၉၆ 

၂ ေြျာ ၄၆၆၅ ၁၅ - - - - ၄၆၈၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၂၃၆၂၄ ၁၂၁၅၂ - - - - ၁၃၅၇၇၆ 



 

 
 
 
နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵေနထိုင်မှု 
၁၈။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်အတွင်ဵ နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵ ေနထိုင်သူဦဵေရမှာ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ ်
နုိင်ငဳြခာဵသာဵ 

လူမျ ိုဵ 
ေနထိုင်ဦဵေရ မမို ့နယ်လူဦဵေရ 

မမို ့နယ်လူဦဵေရ၏ 
ရာခိင်ုနှုန်ဵ 

(ြ) တရုတ် - - - 

( ခ) အိန္ဒိယ - - - 

(ဂ) ပါြစ္စတန် - - - 

(ဃ) ဘဂေလာဵေဒဴရ်ှ - - - 

မမို ့နယ်ချုပ် - - - 

 
 

အခန်ဵ(၅) 

အုပခ်ျုပေ်ရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

အုပခ်ျုပေ်ရဵနယ်ေြမဖွဲ့ စည်ဵမှု 

၁၉။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ အုပ်ချုပ်ေရဵနယ်ေြမဖဲွ့စည်ဵမှုမှာ ေအာြ်ပါ 
အတုိင်ဵ ြဖစ်ပါသည် - 
 

စဉ် မမို့နယ် မမို့ ရပ်ကွက် 
ေကျဵရွာ 
အုပစ်ု 

ေကျဵရွာ 

၁ ၁ ၂ ၇ ၇၀ ၁၀၇ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၂ ၇ ၇၀ ၁၀၇ 



 

 
 
 

ေရွဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ 
၂၀။ ဂန့်ေဂါပမိုနယ်၏ ေရွဵေြာြ်ပဲွဆုိင်ရာ ြိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ေအာြ်ပါ 
အတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည ်-  
 (ြ) မမို့နယ်ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ အဖွဲ့ ဝင်စာရင်ဵ 

စဉ ် အမည် အလုပ်အကုိင် တာဝန် 

၁ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ အေရာင်ဵအဝယ် ဥြ္ကဋ္ဌ 

၂  လစ်လပ် အဖွဲ့ဝင် 

၃ ေဒါ်ခင်ေလဵရီ ဒုတိယညွှေန်ကြာဵေရဵမှူဵ(အပငိမ်ဵစာဵ) အဖွဲ့ဝင် 

၄ ဦဵစန်ဵြမင်ဴဦဵ အထြ်တန်ဵေြျာင်ဵအုပ်(အပငိမ်ဵစာဵ) အဖွဲ့ဝင် 

၅ ဦဵြမင်ဴသန်ဵ သစ်အုပ်ကြီဵ(အပငိမ်ဵစာဵ) အဖွဲ့ဝင် 

၆ ဦဵေအာင်ေဌဵလွင် ေတာင်သူ အဖွဲ့ဝင် 

၇ ဦဵေြျာ်ေြျာ်ထွန်ဵ ဒုပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ အဖွဲ့ဝင် 

၈ ေဒါ်ေအဵေအဵ ဒုဦဵစီဵ၊ ြပန်ဆြ် အဖွဲ့ဝင် 

၉ ဦဵထင်ေအာင်ကြယ် ပမို ့နယ်စိြု်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵမှူ ဵ အဖွဲ့ဝင် 

၁၀ ဦဵဝင်ဵနုိင် ပမို ့နယ်လဝြဦဵစီဵမှူ ဵ အဖွဲ့ဝင် 

၁၁ ဦဵေြျာ်စိုဵ လင်ဵ 
ပမို ့နယ်ပညာေရဵမှူဵ၊  

ပမို ့နယ်ပညာေရဵမှူဵရုဳဵ 
အဖွဲ့ဝင် 

၁၂ Drေြျာ်ေြျာ် ြျန်ဵမာေရဵ အဖွဲ့ဝင် 

၁၃ ေဒါ်သူဇာေအာင် ပမို ့နယ်ဥပေဒအရာရိှ အဖွဲ့ဝင် 

၁၄ ေဒါ်ြမလွင် ပမို ့နယ်စာရင်ဵစစ်အရာရိှ အဖွဲ့ဝင် 

၁၅ ဦဵခင်ေမာင်ေအဵ 
ဦဵစီဵမှူ ဵ၊ 

ပမို ့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့ 
အဖွဲ့ဝင် 

၁၆ ေဒါ်ဆုရည်ပဖိုဵ ဦဵစီဵအရာရိှ၊ ပမို့နယ်ေြာ်မရှင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ 



 

 
 

 
( ခ) ဆန္ဒမေဲပဵပိုင်ခွင်ဴရှိသူဦဵေရ 
  

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

မမို့နယ်/ 

မမို့လူဉီဵေရ 
ကျာဵ မ ေပါင်ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါပမို့နယ် ၁၃၁၀၉၆ ၄၁၄၈၇ ၄၆၁၅၄ ၈၇၆၄၁ 

၂ ေြျာပမို့ ၄၆၈၀ ၁၆၄၉ ၁၇၇၉ ၃၄၂၈ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃၅၇၇၆ ၄၃၁၃၆ ၄၇၉၃၃ ၉၁၀၆၉ 

 
 
(ဂ) နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ    
        

စဉ် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
အမှုေဆာင် 

ဦဵေရ 

ပါတီဝင ်

ဦဵေရ 

၁ ြပည်ခိုင်ပဖိုဵ ဦဵေြျာ်စွာမင်ဵ  ဦဵထွန်ဵထွန်ဵဦဵ ၁၅ - 

၂ တစည  ဦဵခင်ေမာင်  ဦဵအဴဳပမိုင် ၁၉ - 

၃ NLD  ဦဵြမငဴ်သိန်ဵ  ဦဵေအာင်ဆန်ဵဝင်ဵ ၁၉ - 

 ညီညွတ်ဒီမို ဦဵညီညီထွန်ဵ - ၈ - 

၄ 
ြပည်ေထာင်စုေြာင်ဵ
ြျ ိုဵေဆာင်ပါတီ 

ဦဵြမင်ဴေအာင်  ဦဵေအာင်ေဇာ်မင်ဵ ၉ - 

၅ 
ချင်ဵအမျ ိုဵသာဵဒီမို 

ြရြ်တစ်ပါတီ 
 ဦဵနှီာရ်ခမ်ဵ  ဦဵြီသုိသူဵ ၇ - 

 



 

 
 
 
(ဃ) ေရွဵချယ်ခဳရေသာ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ 
 

    စဉ် 
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵ 

လှယ်အမည် 

ပါတီ/ တသီဵ 

ပုဂ္ဂလ အမည် 
လွတ်ေတာ်အမည် 

၁ ေဒါ်ယဉ်မင်ဵလှိုင် NLD ြပည်သူ့လွှေတ်ေတာ်  

၂ ဦဵြပူဵလွင်  NLD အမျ ိုဵသာဵလွှေတ်ေတာ် 

၃ ဦဵြမင်ဴေဇာ်  NLD 
တိုင်ဵေဒသကြီဵလွှေတ်ေတာ်၊ 

မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) 

၄ ဦဵေအာင်ဆန်ဵဝင်ဵ NLD 
တိုင်ဵေဒသကြီဵလွှေတ်ေတာ်၊ 

မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)  

 
 

အခန်ဵ(၆) 

စီပာွဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက် 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာခခုဳငဳုသဳုဵသပ်ချက် 

၂၁။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်သည် မေြွဵတုိင်ဵေဒသကြီဵအတွင်ဵတွင် တည်ရိှပပီဵ 
စီဵပွာဵေရဵအရ ဖွဳ့ ပဖိုဵတိုဵတြ်မှုေနှဵေြွဵေသာ ပမို့နယ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည။် 
ပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေဒသခဳြပည်သူလူထုသည် စိုြ်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵြို  
အဓိလုပ်ြုိင်ေဆာင်ရွြ်ကြပါသည်။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်သည် ြုန်ဵလမ်ဵမေပါ်တွင် 
တညရ်ှိ၍ လမ်ဵပန်ဵဆြ်သွယ်ေရဵေြာင်ဵမွန်ေသာ ပမို့နယ်ြဖစ်ပါသည။် 
ပမို့နယ်၏အဓိြထွြ်ြုန်မှာ သစ်မာ၊ စပါဵ၊ နှမ်ဵ၊ ပဲမျ ိုဵစုဳတို့ြဖစ်ပပီဵ 
မန္တေလ ၊ဵ ပခုြ္က ပူမို့ ၊ မဳုရွာပမို့မျာဵသ့ုိ အမျာဵဆဳုဵတင်ပ့ုိ ေရာင်ဵချပါသည်။ 
 



 

 
 
ေြမအသုဳဵ ချမှု 
၂၂။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ ေြမအမျ ိုဵ အစာဵအလုိြ် အသဳုဵချထာဵသည်ဴ ဧြအာ  ဵ
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည် - 
 

 

စဉ ် ေြမအမျ ိုဵအစာဵ ဧရိယာ(ဧက) 

၁ အသာဵတင်စိကု်ပျ ိုဵေြမဧရိယာေပါင်ဵ ၉၂၈၅၃ 

 (ြ)  လယ်ေြမဧရိယာ ၃၆၆၆၃ 

 ( ခ)  ယာေြမ ၄၉၂၆၂ 

 ( ဂ) ြိုင်ဵ/ြျွန်ဵေြမ ၆၈၄၆ 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ ၈၂ 

 ( င)   ေတာင်ယာေြမ - 

၂ လှပ်ထာဵေြမဧရိယာေပါင်ဵ - 

 (ြ)  လယ်ေြမဧရိယာ - 

 ( ခ)  ယာေြမ - 

 ( ဂ) ြိုင်ဵ/ြျွန်ဵေြမ - 

 ( ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ - 

 ( င)   ဓန ိ - 

၃ စာဵြျြ်ေြမ - 

၄ စြ်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵေြမ ၃၅၅၂၂ 

၅ ပမို ့ရွာနှငဴ်အြခာဵေြမ ၄၈၃၉ 

၆ ကြိုဵဝုိင်ဵေတာဧရိယာ ၂၆၈၂၈၈ 

၇ ေတာရုိင်ဵ ၁၁၇၈၅၉ 

၈ ေြမရုိင်ဵ ၂၀၉၇ 

၉ စိုြပ်ျ ိုဵြခင်ဵမြပုနိုင်ေသာဧရိယာ ၈၇၃၆၅ 

စုစုေပါင်ဵ ၆၀၈၈၂၃ 



 

 
 
 
ဆညေ်ြမာင်ဵတာတမမဳျာဵနှင်ဴ ဆညေ်ရေသာက်ဧရိယာ 
၂၃။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်ရှိ ဆည်ေြမာင်ဵတာတမဳမျာဵနှငဴ်ဆည်ေရေသာြ် 
ဧရိယာမာှ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်-   

 (ြ) ကုိယဴအ်ာဵကုိယ်ကုိဵဆညမ်ျာဵ 

စဉ် ဆညအ်မည် 
ဆည်အမျ ိုဵ 

အစာဵ 
ဆည်ေရေသာက် 

ဧရိယာ 
အကျ ိုဵြပု 

ဧက 

၁ ဟဳသာ၀တီေရသွင်ဵေြမာင်ဵ ေြမသာဵ ၄၇၀ ၄၇၀ 

၂ ဟဳသာ၀တီြပည်ေတာ်သာ ေြမသာဵ ၃၈၉ ၃၈၉ 

၃ ဟဳသာ၀တီဖွဳ့ပဖိုဵေရဵေြမာင်ဵ  ေြမသာဵ ၂၄၈ ၂၄၈ 

၄ ြမင်သာဵထန်ဵသီေြမာင်ဵ ြွန်ြရစ် ၂၄၅ ၂၄၅ 

၅ ေရရှင်- နှမ်ဵခါဵ-ေတာ်ဝင်ေြမာင်ဵ သစ်သာဵ ၃၉၅ ၃၉၅ 

၆ နှမ်ဵခါဵဥတစ်လုဳဵေြမာင်ဵ သစ်သာဵ ၄၇၈ ၄၇၈ 

၇ ြန်သာေချာင်ဵနြ်ေြမာင်ဵ ေြမသာဵ ၂၄၈ ၂၄၈ 

၈ ြန်သာမင်ဵ ြန်ေြမာင်ဵ ေြမသာဵ ၄၀ ၄၀ 

၉ ေတာင်ယာြပင်ကြပ်တွင်ဵေြမာင်ဵ ေြမသာဵ ၄၇ ၄၇ 

၁၀ ေြျာ်ရွာမင်ဵေြမာင်ဵဆည် ေြမသာဵ ၅၄ ၅၄ 

၁၁ လာပို့ဖလိန်ဵေြမာင်ဵ ေြမသာဵ ၁၂၉ ၁၂၉ 

၁၂ လာပို့သစ်တဳခါဵဆည် ေြမသာဵ ၃၆၄ ၃၆၄ 

၁၃ ေမာြ်လင်ဵစပါဵအုိဵဆည် ြွန်ြရစ် ၄၀ ၄၀ 

၁၄ ေအာင်ြမင်ဆည် ေြမသာဵ ၉၀ ၉၀ 

၁၅ မြျည်ဵခင်နတ်ကြီဵေချာြ်ဆည် ေြမသာဵ ၂၂၇ ၂၂၇ 

၁၆ ေချာင်ဵနြ်ဆည် ေြမသာဵ ၈၂ ၈၂ 

စုစုေပါင်ဵ  ၃၅၄၆ ၃၅၄၆ 

 
(ခ) ြမစ်ေရတင်စီမဳကိန်ဵမျာဵ။  မရိှပါ။ 
(ဂ) တာတမဳမျာဵ/ေရထိန်ဵတဳခါဵ ။    မရိှပါ။ 
 



 

 
 
 
စိုက်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
၂၄။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ စိုြ်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်နိုင်မှုအေြခ 
အေနမာှ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည် -  

(ြ) အဓိကသီဵနှဳ(၁၀)မျ ိုဵ စိက်ုပျ ိုဵထုတလ်ုပ်မှု 

စဉ် 
သီဵနှဳ 

အမည် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

လျာထာဵဧက 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်  

စိုက် ရိတ် နှုန်ဵ 
အထွက် 

(တင်ဵ) 

၁ 

 
စပါဵ 

ေနွ - - - - - 

မိုဵ ၃၇၂၇၉ ၂၆၆၂၉ - - - 

၂ 

 
ေြမပဲ 

မိုဵ ၈၄ ၈၇ - - - 

ေဆာင်ဵ ၆၆၉၆ - - - - 

၃ 

 
နှမ်ဵ 

မိုဵ ၅၁၃၃၅ ၅၄၈၄၁ - - - 

ေနွ ၃၈၇ - - - - 

၄ ေနကြာ 
မိုဵ - - - - - 

ေဆာင်ဵ ၂၈ဝဝ - - - - 

၅ ပဲတီစိမ်ဵ 
မိုဵ ၂၄၄ ၁ - - - 

ေဆာင်ဵ ၁၃၂၈၉ - - - - 

၆ ပဲစဉ်ဵငဳု ေဆာင်ဵ ၂၈ ၁၂ - - - 

၇ ဝါ - - - - - - 

၈ ကြဳ - - - - - - 

၉ 
အေစဴထုတ် 

ေြပာင်ဵ 

မိုဵ - - - - - 

ေဆာင်ဵ - - - - - 

၁ဝ မတ်ပဲ 
မိုဵ - - - - - 

ေဆာင်ဵ ၁၁၈ဝ - - - - 

(ခ) နှစ်ရှည်သီဵနှဳစိုက်ပျ ိုဵမှုအ ေြခအေန။   မရှိပါ။ 
(ဂ) အြခာဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵ  

စိုက်ပျ ိုဵထုတလ်ုပ်မှု။     မရှိပါ။



 

 
 
 

(ဃ) လယ်ယာသဳုဵစကကိ်ရိယာ သဳုဵစွဲမှုအေြခအေန 

စဉ် 

အစိုဵရ ပုဂ္ဂလိက 

လယ် 

ထွန် 

စက ်

လက်တွန်ဵ 

ထွန်စက် 

မျ ိုဵ 

ေစဴ 

ချ 

စက ်

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိမ်ဵ 

စက ်

ေချွေေလှ့ 

စက ်

ေရ 

စုပ် 

စက ်

လယ် 

ထွန် 

စက ်

လက် 

တွန်ဵ 

ထွန် 

စက ်

မျ ိုဵ 

ေစဴ 

ချ 

စက ်

Combine 

Havester 

ရိတ် 

သိမ်ဵ 

စက ်

ေချွေေလှ့ 

စက ်

ေရ 

စုပ် 

စက ်

၁ ၅ - - ၃ - - - ၂၅၇ ၁၀၆၄ - ၆ - ၅၇ ၄၈၀ 

 
(င) လယ်ယာသဳုဵထယ်၊ ထွန်နှင်ဴ ကျွေဲ၊ နွာဵေကာင်ေရ 

စဉ် ထယ်အေရအတွက် ထွန်အေရအတွက် ကျဲွေေကာင်ေရ နွာဵေကာင်ေရ 

၁ ၁၀၉၈၇ ၂၀၇၄၄ ၅၄၁၅ ၂၅၀၄၅ 



 

 
 
 
 
(စ) ေဒသတွင်ဵ ဆန်ဖလူုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ေရတွက် 

ပုဳ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

အမှန် 

၂၀၁၈-၁၉ 

လျာထာဵ 

မှတ် 

ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၁၃၄၄၉၆ ၁၃၅၇၇၆  

၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု     

 -ေြျဵလြ်ေန တင်ဵ ၁၅ ၁၅  

 -ပမို့ေန တင်ဵ ၁၂ ၁၂  

၃ ဝမ်ဵစာလိုအပ်ချက် တင်ဵ ၁၉၆၇၉၆၄ ၁၉၈၃၇၆၅  

 - ေြျဵလြ်ေန တင်ဵ ၁၇၇၀၀၆၀ ၁၇၈၄၅၀၅  

 - ပမို့ေန တင်ဵ ၁၉၇၉၀၄ ၁၉၉၂၆၀  

၄ စပါဵစိုက်ဧကေပါင်ဵ ဧြ ၃၇၇၂၂ ၃၇၂၇၉  

 -အထွြ်နှုန်ဵ တင်ဵ ၇၁.၀၇ ၇၀.၁၁  

 -အထွြ်တင်ဵ တင်ဵ ၂၆၈၀၉၃၁ ၂၆၁၃၅၆၇   

၅ စပါဵစိုြ် ဧြ ဧြ ၃၇၇၂၂ ၃၇၂၇၉  

၆ မျ ိုဵ တင်ဵ ၇၅၄၄၄ ၇၄၅၅၈  

၇ အေလအလွင်ဴ တင်ဵ ၁၁၃၁၆၆ ၁၁၁၈၃၇  

၈ အသဳုဵြပုမှု တင်ဵ ၂၁၅၆၅၇၄ ၂၁၇၀၁၆၀  

၉ ပိုလျှမဳှု တင်ဵ (+)၅၅၁၅၂၈ (+)၄၄၅၄၉၂  

၁၀ ဖူလုဳမှု % ၁၂၄.၃၁% ၁၂၀.၄၃%  

  
 
 
 



 

 
 
 
(ဆ) ေဒသတွင်ဵဆီဖလူုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 
ေရတွက်

ပုဳ 

၂၀၁၇-၁၈ 

အမှန် 

၂၀၁၈-၁၉ 

လျာထာဵ 

မှတ် 

ချက် 

၁ လူဦဵေရ ဦဵ ၁၃၄၄၉၆ ၁၃၅၇၇၆  

၂ လူတစ်ဦဵတစ်နှစ်စာဵသဳုဵမှု ပိဿာ ၆ ၆  

 ဝမ်ဵစာလိုအပ်ချြ် တန် ၁၃၁၈ ၁၃၂၈  

၃ ဆီထွြ်သီဵနှဳစုစုေပါင်ဵစိုြ်ဧြ ဧြ ၆၄၇၂၄ ၆၁၅၄၇  

၄ အသာဵတင်ထွြ်ရိှမှု တန် ၆၀၁၆ ၄၈၆၅  

၅ ပိုလျှမဳှု မြ်/တန် (+)၄၆၉၈ (+)၃၅၃၇  

၆ ဖူလုဳမှု % ၄၅၆.၄၅% ၃၆၆.၃၄%  

 
ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၂၅။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ 
ြဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ေမွဵြမူေရဵဇုန်မျာဵ။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင် မရှိပါ။ 
 
(ခ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ (ေကာင်ေရ) 

စဉ ် မမို့နယ် ခုနှစ် ကျဲွေ နွာဵ ၀က် ဆိတ် ကကက ် ဘ ဲ ငုဳဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂၀၁၈-၁၉ ၈၆၈၄ ၄၀၅၇၉ ၁၈၉၁၅ ၄၇၅ ၂၃၆၇၆၀ ၁၂၆ - 

၂ ေြျာ ၂၀၁၈-၁၉ ၃၆၂ ၁၂၅၄ ၅၈၅ - ၂၃၉၂ - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၉၀၄၆ ၄၁၈၃၃ ၁၉၅၀၀ ၄၇၅ ၂၃၉၁၅၂ ၁၂၆ - 

 
(ဂ) မမို့နယ်အသာဵထုတ်လုပ်မှု (ပိဿာ) 

စဉ် မမို့နယ် ခုနှစ် ကျဲွေ နွာဵ ၀က ် ဆိတ် ကကက် ဘ ဲ ငဳုဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂၀၁၈-၁၉ ၉၆၂၂၃ ၄၅၀၀၄၀ ၆၃၆၀၂၄ ၂၆၃၄ ၇၅၅၇၇၄ ၄၅၆ - 

၂ ေြျာ ၂၀၁၈-၁၉ ၄၀၀၉ ၉၁၈၅ ၁၂၉၈၀ - ၁၅၄၂၄ - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၀၀၂၃၂ ၄၅၉၂၂၅ ၆၄၉၀၀၄ ၂၆၃၄ ၇၇၁၁၉၈ ၄၅၆ - 



 

   
 

 
(ဃ) မမို့နယ်ကကက်/ဘဲ/ငဳုဵဥထုတ်လုပ်မှု (လုဳဵ) 

စဉ် မမို့နယ် ခုနှစ် ကကက်ဥ ဘဲဥ ငဳုဵဥ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂၀၁၈- ၁၉ ၈၄၁၂၅၅၉ ၅၃၂၉ - 

၂ ေြျာ ၂၀၁၈- ၁၉ ၃၅၀၅၂၃ - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၈၇၆၃၀၈၂ ၅၃၂၉ - 

 
(င)  မမို့နယ်နို့ထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှု 

စဉ် မမို့နယ်/ မမို့ ခုနှစ် နိုစ့ာဵနွာဵ (ေကာင်ေရ) နိုထ့ွက် ပိဿာ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၈၀ ၃၈၁၆၀ 

၂ ေြျာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၈၀ ၃၈၁၆၀ 

 
(စ) မမို့နယင်ါဵ၊ ပုဇနွ်ေမွဵြမူမှု  

စဉ် 
မမို့နယ်

/ မမို့ 
ခုနှစ် 

ငါဵ ပုဇွန် 

အေရအတွက်  

(ကန်) 
ဧက 

ထုတ်လပု်

မှုပိဿာ 

အေရအတွက်  

(ကန်) 
ဧက 

ထုတ်လပု် 

မှုပိဿာ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ - - - − − − 

၂ ေြျာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ - - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - - - 

 
(ဆ) ေရချ ိုေရငန်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမှအသာဵထုတ်မှု(တန)်။  မရှိပါ။ 
 



 

 
 
စက်မှုလကမ်ှုလုပ်ငန်ဵ 
၂၆။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ စြ်မှုလြ်မှုလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြန်ိုင်မှု အေြခ 
အေနမာှ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 
 (ြ) စက်မှုဇုန်မျာဵ။   မရှိပါ။ 
 (ခ) မမို့နယ်ရိှစက်ရုဳမျာဵ။        မရှိပါ။ 

(ဂ) မမို့နယ်ရိှအလုပရ်ုဳမျာဵ 
စဉ် မမို့နယ်/ မမို့ အမျ ိုဵအစာဵ နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်သာဵအင်အာဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ - - - - 

၂ ေကျာ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

 
(ဃ) အိမတ်ွင်ဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ   

စဉ် မမို့နယ်/မမို့ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵ အေရအတွက် အင်အာဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ စြ်ချုပ်လုပ်ငန်ဵ ၁၄၆ ၁၅၂ 

၂ ။ ပန်ဵထနိ်လုပ်ငန်ဵ ၂၅ ၅၅ 

၃ ။ ပန်ဵပဲလုပ်ငန်ဵ ၉ ၁၅ 

၄ ။ မုန့်လပု်ငန်ဵ ၇ ၁၁ 

၅ ။ အုိဵလုပ်ငန်ဵ ၁၀ ၂၅ 

၆ ။ နှီဵလုပ်ငန်ဵ ၂ ၄ 

၇ ။ စြ်ယြ္ကန်ဵလပု်ငန်ဵ ၁၁ ၁၇ 

၈ ။ လြ်ယြ္ကန်ဵ ၇၈ ၇၈ 

၉ ။ ဆီစြ်လုပ်ငန်ဵ ၄ ၃၂ 

၁၀ ။ ဆန်စြ်လုပ်ငန်ဵ ၆၅ ၁၃၀ 

၁၁ ။ တွင်ခုဳခုပ်လုပ်ငန်ဵ ၁၁ ၂၃ 

၁၂ ။ ဆိုင်ြယ်ြပင်လုပ်ငန်ဵ ၁၁၀ ၁၃၀ 

 
 



 

 
 

စဉ် မမို့နယ်/မမို့ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵ အေရအတွက် အင်အာဵ 

၁ ေကျာ စြ်ချုပ်လုပ်ငန်ဵ ၁၁ ၁၁ 

၂ ။ ပန်ဵထနိ်လုပ်ငန်ဵ ၁ ၁ 

၃ ။ ပန်ဵပဲလုပ်ငန်ဵ - - 

၄ ။ မုန့်လပု်ငန်ဵ - - 

၅ ။ အုိဵလုပ်ငန်ဵ - - 

၆ ။ တွင်ခုဳလုပ်ငန်ဵ - - 

 မမို့နယ်ချုပ် ၄၉၀ ၆၈၄ 

 
သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေန 
၂၇။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵနှင်ဴပတ်သြ်ေသာ အချြ် 
အလြမ်ျာဵမှာေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည် - 
 

(က) သစ်ေတာမျာဵ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ ဧရယိာ(ဧက) ေပါက်သညဴ်အပင်မျာဵ 

၁ ကြိုဵဝိုင်ဵ ၂၆၈၂၈၇.၃၁ 
ြျွန်ဵ၊ ပျဉ်ဵြတိုဵ၊ ပိေတာြ်၊ အင်ကြင်ဵ၊ 

ေနှာ၊ သင်ဵဝင်၊ ေထာြ်ကြဳဴ၊ အင်၊ သေြပ၊ ဝါဵ 

၂ ကြိုဵြပင် ၉၁၈၃၂ အင်ကြင်ဵ၊ အင်၊ ြျွန်ဵ၊ ဝါဵ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၆၀၁၁၉.၃၁ - 

 
 
 



 

 
 
(ခ) စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်ဵ 

စဉ ် စိုက်ပျ ိုဵသူ 
နိငု်ငဳ/ 

ပုဂ္ဂလိကပိငု် 
စိုက် 
ဧက 

တည်ေနရာ 
အပင် 

အမျ ိုဵအစာဵ 
အေရ 

အတွက် 

၁ ဌာန နိုင်ငဳပိုင် ၁၀၀ ေလာင်ေထာင်(၉) ြျွန်ဵ ၅၄၀၀၀ 

၂ တင်ဝင်ဵထွန်ဵ ပုဂ္ဂလိြ ၇၅၂ စစ်နှီဵ(၃၂၊၃၉) ြျွန်ဵ ၄၀၆၀၈၀ 

၃ ဦဵပမို့ေဖ ။ ၁၀၀ စစ်နှီဵ(၂၈) ြျွန်ဵ ၅၄၀၀၀ 

၄ ေဒါ်မာမာသိန်ဵ ။ ၆၀ ေြျာ(၉) ြျွန်ဵ ၃၂၄၀၀ 

၅ ေဒါ်အိေရွှေဇင် ။ ၂၀၀ စစ်နှီဵ(၃၃) ြျွန်ဵ ၁၀၈၀၀၀ 

၆ ဦဵေစာလွင် ။ ၂၀၀ စစ်နှီဵ(၃၃) ြျွန်ဵ ၁၀၈၀၀၀ 

၇ ဦဵေြျာ်တင် ။ ၁၅၀ ေလာင်ေထာင် ြျွန်ဵ ၈၁၀၀၀ 

မမို့နယ်ချုပ်  ၁၅၆၂ - - ၈၄၃၄၈၀ 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မှု 
စဉ် အမျ ိုဵအစာဵ ထုတ်လပု်မှု(တန်) မှတ်ချက် 

၁ သစ်မာ -  

၂ ြျွန်ဵ -  

စုစုေပါင်ဵ -  

(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

စဉ် အမျ ိုဵအစာဵ ေရတွက်ပုဳ ထုတ်လပု်မှု 

၁ ထင်ဵ ြုဗတန် ၄၅ဝ 

၂ မီဵေသွဵ ြုဗတန် - 

၃ ဝါဵ လုဳဵ ၁၀၅၀ 

၄ ကြိမ် လုဳဵ - 

၅ ရှာဵေစဵ ပိဿာ - 

၆ သစ်ေခါြ် ပိဿာ - 

၇ အင်တွဲပွင်ဴညှြ် ပိဿာ - 

၈ သနပ်ခါဵ − − 

၉ ပျာဵဖေယာင်ဵ ပိဿာ ၂၅ 

၁၀ ပျာဵရည် ပိဿာ ၁ဝဝ 

၁၁ ဓနိ ဗျြ်(၀၀၀) ၅ဝ 

 



 

 
 
တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န်ဵ  
၂၈။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ တွင်ဵထွြ်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ 
ပတသ်ြ်ေသာ အချြ်အလြမ်ျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ဓါတသ်တ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု(ေကျာက်မီဵ ေသွဵ) 

စဉ် မမို့နယ်/မမို့ 
ဓါတ်သတ္ထု 

အမျ ိုဵအစာဵ 

ထွက်ရှသိ

ညဴ်ေဒသ 

ထုတ်လပု်မှု 

ပမာဏ(တန်) 

ထုတ်လပု်မှုတန်ဖိုဵ 

(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

၁ ဂန့်ေဂါ ေြျာြ်မီဵေသွဵ ြမင်သာဵ ၁၉၂၀ ၁၁၅.၂ 

၂ ေြျာ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ - ၁၉၂၀ ၁၁၅.၂ 

( ခ) ေကျာက်မျက်တူဵေဖာ်ထုတ်လုပမ်ှု။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်  
တွင် မရှိပါ။  
 

စွမ်ဵ အင်နှင်ဴလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ  
၂၉။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ စွမ်ဵအင်/လျှပ်စစ်ြဏ္ဍနှင်ဴ ပတ်သြ်ေသာ 
အချြ်အလြ်မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ဒီဇယ်/ဓါတ်ဆီအေရာင်ဵဆိ ုင ်မျာဵ  

         

 
 

စဉ် မမို့နယ် ဆိုင်အမည် နိုင်ငဳ ပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် 

တစ်နှစ်ေရာင်ဵချမှု 

စည်ေပါင်ဵ 

ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ် 

၁ ဂန့်ေဂါ k.P.k - ပုဂ္ဂလိြ ၂၅၀၀ ၅၈၀၀ 

၂ ။ ပမို့ေဖ - ပုဂ္ဂလိြ ၁၂၀၀ ၃၃၀၀ 

၃ ။ Diamond-A - ပုဂ္ဂလိြ ၁၂၀၀ ၃၂၀၀ 

၄ ။ ေဒါ်ဧြရီေြျာ်  ပုဂ္ဂလိြ ၁၂၅၀ ၃၃၅၀ 

၅ ေြျာ ပမို့ေဖ(၂) - ပုဂ္ဂလိြ ၃၀၁၂ ၄၆၈၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၅ - - ၉၁၆၂ ၂၀၃၃၀ 



 

 
 
(ခ) သဘာ၀ဓါတေ်ငွ့အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ် 

တွင် မရိှပါ။ 
ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 
၃၀။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ လမ်ဵပန်ဵဆြ် သွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵနင်ဴှပတ်သြ်ေသာ အချြ်အလြမ်ျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ 
ြဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ေလေကကာင်ဵလမ်ဵ    

စဉ် ေလဆိပ်/ရဟတ်ယာဉ်ကွင်ဵအမည် တည်ေနရာ မှတ်ချက် 

၁ ေလဆိပ်(၁)ခ ု ေြမာြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ်  

၂ ရဟတ်ယာဉ်ြွင်ဵ(၂)ြွင်ဵ ။  

 
( ခ ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ  - 

စဉ် 

 

ေရေကကာင်ဵ 

လမ်ဵ အမည် 

မမို့နယ်အတွင်ဵ အရှည် 

ေရမိုင် 

ဆိပ်ကမ်ဵ 

အေရအတွက် 

မ ှ ထ ိ သေဘောဆိပ် အြခာဵ 

၁ ြမစ်သာြမစ် ေမာလယ် ဟဳသာဝတီ ၇၇ - - 

 
(ဂ) ရထာဵလမ်ဵနှင်ဴ ဘူတာရုဳမျာဵ 

စဉ် ရထာဵလမ်ဵအမည် 
မမို့နယ်အတွင်ဵ 

အရှည်မိုင် 

ဘူတာ 

အေရအတွက် 

မ ှ ထ ိ ကြီဵ ေသဵ 

၁ အမှတ်(၁၃၉)အဆန် ဂန့်ေဂါ ဟဳသာဝတီ 
၄၄.၆၆ ၇ ၅ 

၂ အမှတ်(၁၄၀)အစုန် ဟဳသာဝတီ ဂန့်ေဂါ 

၃ အမှတ်(၁၂၉)အဆန် ဝါဵပင် ေြျာ 
၁၀.၉၁ ၂ ၂ 

၄ အမှတ်(၁၃၀)အစုန် ေြျာ ဝါဵပင် 

မမို့နယ်ချုပ် - - ၅၅.၅၇ ၉ ၇ 

 



 

 
 
(ဃ) ကာဵဂိတ်မျာဵ 

စဉ် 
ကာဵဂိတ် 

အမည် 
ေြပဵဆွဲသညဴ်ခရီဵစဉ် 

ေြပဵဆွဲသညဴ် 

ယာဉ်အမျ ိုဵ 

အစာဵ 

ေြပဵဆွဲ 

သညဴ်ယာဉ် 

စီဵေရ 

၁ ေရွှေေမတ္တာ ဂန့်ေဂါ-မန္တေလဵ မီနီဘတ(်စ်) ၁၅ 

၂ ေယာေရွှေြပည် 
မန္တေလဵ၊မုဳရွာ၊ ပခုြ္ကူ၊ မေြွဵ၊ 

ြေလဵ၊ေနြပည်ေတာ် 
မီနီဘတ(်စ်) ၃၂ 

၃ ပဖိုဵေမတ္တာ ဂန့်ေဂါ-မန္တေလဵ မီနီဘတ(်စ်) ၁၆ 

၄ ြမစ်သာမန်ဵ ဂန့်ေဂါ-မန္တေလဵ- ပခုြ္ကူ  လစူီဵ/ြုန်တင် ၄ 

၅ ဂန့်ေဂါေရွှေြပည် 
ဂန့်ေဂါ-ပခုြ္ကူ-မင်ဵ တပ်၊ 

ြေလဵ-ဟာဵခါဵ 
မီနီဘတ(်စ်) ၁၀ 

၆ ေယာဧရာ ဂန့်ေဂါ-ပခုြ္ကူ မီနီဘတ(်စ်) ၂ 

၇ 
ေယာ 

ပစ်တိင်ုဵေထာင် 

မုဳရွာ-ပခုြ္ကူ-မေြွဵ၊ 

မင်ဵ တပ်-ဟာဵခါဵ-ြေလဵ 
မီနီဘတ(်စ်) ၂၂ 

စုစုေပါင်ဵ ၇ - ၁၀၁ 

လမ်ဵဦဵစီဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၁။ လမ်ဵဦဵစီဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (ြ) ကာဵလမ်ဵ  

စဉ် ကာဵလမ်ဵအမည် 
မမို့နယ်အတွင်ဵ 

အရှည်မိုင် 
မ ှ ထ ိ

၁ မုဳရွာ-ပုလဲ-ဂန့်ေဂါ-ဟာဵခါဵလမ်ဵ ၆၇/၀ ၁၂၆/၇ ၅၉/၇ 

၂ ပခုြ္ကူ-ေပါြ်-ထီဵလင်ဵ-ဂန့်ေဂါလမ်ဵ ၁၁၉/၄ ၁၆၄/၂ ၄၄/၆ 

၃ ဂန့်ေဂါ-ြေလဵလမ်ဵ ၀/၀ ၄၁/၆ ၄၁/၆ 

မမို့နယ်ချုပ် - - ၁၄၆/၃ 

 

 

 



 

 

 

(ခ) မမို့နယ်ချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

စဉ် လမ်ဵအမည် 
အရှည် 

(မိုင်-ဖာလု)ဳ 

အမျ ိုဵအစာဵ 
မှတ်  

ချက် ကတ္တရာ 
ေကျာက် 

ေချာ 

အမာခဳ 

လမ်ဵ 

၁ မုဳရွာ-ပုလဲ-ဂန့်ေဂါ-ဟာဵခါဵလမ်ဵ ၅၉/၇ ၅၉/၇ - -  

၂ ပခုြ္ကူ-ေပါြ်-ထီဵလင်ဵ-ဂန့်ေဂါလမ်ဵ ၄၄/၆ ၃၈/၃ - ၆/၃  

၃ ဂန့်ေဂါ-ြေလဵလမ်ဵ ၄၁/၆ ၄၁/၆ - -  

၄ ပမိုင်-ေတာမ-ဂန့်ေဂါလမ်ဵ ၁၈/၂ ၀/၂ ၁၈/၀ -  

မမို့နယ်ချုပ် ၁၆၄/၅ ၁၄၀/၂ ၁၈/၀ ၆/၃  

 
(ဂ) တဳတာဵမျာဵ 

(၁)   ေပ(၁၈၀)အထကတ်ဳတာဵမျာဵ 

စဉ် တဳတာဵအမည် 
အရှည် 

(ေပ) 

အမျ ိုဵ 

အစာဵ 

တည်ေဆာက် 

သညဴ် ခုနှစ် 

သွာဵလာ 

နိုင်သညဴ်ယာဉ် 

(ကာဵ/ရထာဵ) 

၁ ေမာေချာင်ဵတဳတာဵ ၃၆၀ ေဘလီ ၂၀၁၆ ြာဵ 

၂ ြမစ်သာြမစ်(မင်ဵရွာ)တဳတာဵ ၄၀၀ ေဘလီ ၂၀၁၅ ြာဵ 

၃ ပေလာေချာင်ဵတဳတာဵ ၂၄၀ ေဘလီ ၂၀၁၆ ြာဵ 

၄ ြမစ်သာြမစ်(ပျာဵ)တဳတာဵ ၆၃၀ ေဘလီ ၂၀၁၅ ြာဵ 

၅ ေမာြ်ေချာင်ဵတဳတာဵ ၃၆၀ ေဘလီ ၂၀၁၆ ြာဵ 

၆ ြမစ်သာြမစ်(စိုင်ဒူဵ)တဳတာဵ ၆၀၀ RCC ၂၀၁၇ ြာဵ 

၇ ေလာင်ဂတ်ေချာင်ဵတတဳာဵ ၃၀၀ RCC ၂၀၁၅ ြာဵ 

၈ ေတာ်ဝင်ေချာင်ဵတဳတာဵ ၄၀၈ Rc+RPT ၂၀၁၃ ြာဵ 

  ၉ အေနာြ်ဂန့်ေဂါတဳတာဵ ၈၀၀ RCC ၂၀၁၈ ြာဵ 

မမို့နယ်ချုပ် ၉ - - - 

 
 



 

 
 
(၂)   ေပ(၁၈၀)ေအာက်တတဳာဵမျာဵ 

စဉ် 
ေပ(၅၀)မ(ှ၁၈၀)ရိှ 

တဳတာဵအမည် 
အရည်ှ  
(ေပ) 

အမျ ိုဵ 
အစာဵ 

တည်ေဆာက်  
သည်ဴ ခုနှစ် 

သွာဵလာနိငု်သည်ဴ 
ယာဉ(်ကာဵ/ရထာဵ) 

ေပ(၅၀)ေအာက်တဳ 
တာဵအေရအတွက် 

၁ ေခါင်ဵတဳု ၅၀ RCC ၂၀၁၇ ြာဵ 

၅၄၅ 

၂ သဳဖိုေချာြ် ၅၀ RCC ၂၀၁၅ ြာဵ 

၃ ေချာင်ဵနြ် ၅၀ RCC ၂၀၁၅ ြာဵ 

၄ - ၅၀ RCC ၂၀၁၃ ြာဵ 

၅ ြျွန်ဵေချာင်ဵ ၆၀ RCC ၂၀၁၇ ြာဵ 

၆ မဲေချာင်ဵ ၆၀ RCC ၂၀၁၇ ြာဵ 

၇ - ၆၀ RCC ၂၀၁၃ ြာဵ 

၈ စင်ဵဇယ် ၇၀ RCC ၂၀၁၄ ြာဵ 

၉ ေပါ်ေလာ ် ၇၀ RCC ၂၀၁၆ ြာဵ 

၁၀ လယ်ဓမ္မ ၈၀ RCC ၂၀၁၂ ြာဵ 

၁၁ ေညာင်လယ် ၉၀ RCC ၂၀၁၇ ြာဵ 

၁၂ မျြေ်ြမာင် ၁၀၀ RCC ၂၀၁၄ ြာဵ 

၁၃ နှမ်ဵခါဵ ၁၀၀ RC ၂၀၀၁ ြာဵ 

၁၄ ရွာစည် ၁၀၀ D/S ေဘလီ ၂၀၁၅ ြာဵ 

၁၅ ဖန်ဵခါဵ ၁၂၀ RCC ၂၀၁၇ ြာဵ 

၁၆ စပါဵအုိဵ ၁၂၀ RC ၂၀၀၉ ြာဵ 

၁၇ ပန်ဵထိပ် ၁၂၀ RCC ၂၀၁၈ ြာဵ 

၁၈ မဲေချာင်ဵ ၁၂၀ RCC ၂၀၁၅ ြာဵ 

၁၉ တင်လဲ ၁၃၀ RC ၂၀၁၀ ြာဵ 

၂၀ ေြျာေချာင်ဵ ၁၅၀ RCC ၂၀၀၀ ြာဵ 

၂၁ စစ်နှီဵ ၁၅၀ RCC ၂၀၁၆ ြာဵ 

၂၂ ပနဲေချာင်ဵ ၁၅၀ RC ၂၀၁၀ ြာဵ 

 



 

 
 

စဉ် 
ေပ(၅၀)မ(ှ၁၈၀)ရိှ 

တဳတာဵအမည် 
အရည်ှ  
(ေပ) 

အမျ ိုဵ 
အစာဵ 

တည်ေဆာက်  
သည်ဴ ခုနှစ် 

သွာဵလာနိငု်သည်ဴ 
ယာဉ်(ကာဵ/ရထာဵ) 

ေပ(၅၀)ေအာက်တဳ 
တာဵအေရအတွက် 

၂၃ ေလာင်ေထာင် ၁၆၀ RCC ၂၀၁၉ ြာဵ 

 
၂၄ - ၁၆၀ RC ၂၀၀၀ ြာဵ 

 ၂၅ ေလာင်ေထာင်တဳတာဵ ၁၈၀ RCC ၂၀၁၇ ြာဵ 

 ၂၆ စစ်နှီဵေချာင်ဵတဳတာဵ ၁၈၀ D/S ေဘလီ ၂၀၁၅ ြာဵ 

  ၁ ြျဲွြိုင်ဵတဳတာဵ ၁၈၀ RCC ၂၀၁၃ ြာဵ ၁၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၇ - - - ၅၅၆ 

 (ဃ)  လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစကကိ်ရိယာမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ်/ မမို့ 

လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵ 
လုပ်သာဵ 

ဦဵေရ ေြမထိုဵစက် 
ေြမေကာ် 

စက် 

ေြမသယ် 

ယာဉ် 

လမ်ဵ/ေြမ 

ကကိတ်စက် 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁ ၂ ၃ ၄ ၂၀ 

၂ ေြျာ ၁ - ၁ ၁ ၁၅ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂ ၂ ၄ ၅ ၃၅ 

( င )  လမ်ဵ/ တဳတာဵအသဳုဵြပုခေကာက်ခဳသညဴ်လုပင်န်ဵ 
  တိုဵ ဂိတ်မျာဵ မရိှပါ။ 
ဟုိတယန်ှင်ဴ ခရီဵ သွာဵလုပ်ငန်ဵ 
၃၂။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်ရှိ ဟိုတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ပတသ်ြ် 
ေသာအချြ်အလြမ်ျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည် - 

(ြ)   ဟုိတယ၊် မိုတယ်၊ အင်ဵ၊ တည်ဵ ခိုခန်ဵ 
(၁)   ဟုိတယ ်  

စဉ် ဟုိတယ်အမည် 
ဟုိတယ် 

အဆင်ဴ အခန်ဵ ေပါင်ဵ 
နိုင်ငဳပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် 

၂ ဂန့်ေဂါဟုိတယ် - ။ တတိယတန်ဵ ၂၀ 

၃ ေယာဟုိတယ် - ။ တတိယတန်ဵ ၂၂ 

မမို့နယ်ချုပ် - - - ၄၂ 

 



 

 
 
(၂)   မိတုယ်၊ အင်ဵ၊ တည်ဵ ခိုခန်ဵ  

စဉ် မမို့နယ်/ မမို့ 
မိုတယ ်

အေရအတွက် 

အင်ဵ 

အေရအတွက် 

တည်ဵခိုခန်ဵ   

အေရအတွက် 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂ − ၆ 

၂ ေြျာ - - ၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂ - ၇ 

 
(ခ) ကမ်ဵေြခနှင်ဴ အပန်ဵေြဖေနရာမျာဵ 

စဉ် ကမ်ဵေြခ/အပန်ဵေြဖေနရာအမည် တည်ေနရာ 

၁ ဗိုလ်မှူဵဗစိန်ပန်ဵခခဳ ေြမာြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ် 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ - 

 
သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ 
၃၃။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင်ရှိေသာ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵမှာ ေအာြ် 
ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည် - 

စဉ် မမို့နယ်/မမို့ 
သမဝါယမ 

အသင်ဵေပါင်ဵ 

သမဝါယမ 

အသင်ဵစုေပါင်ဵ 
မှတ်ချက် 

၁ ဂန့်ေဂါပမို့နယ် ၁၄၃ ၁  

၂ ေြျာပမို့ ၁၂ -  

မမို့နယ်ချုပ် ၁၅၅ ၁  

 
စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ 
၃၄။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင်ရှိေသာ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳ အေဆာြ် 
အဦမျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည် - 

 
 



 

 
 
(ြ) ကုမ္ပဏီ၊ကုန်စည်ဒိုင်၊ပွဲရုမဳျာဵ၊ေဈဵနှင်ဴကုန်တိုက်မျာဵ 

(၁) ကုမ္ပဏီမျာဵ 

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် 
ေဆာင်ရွက် 

သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 
တည်ေနရာ 

၁ ဦဵပမို့ေဖြုမ္ပနီ ြျွန်ဵစိုြ်ခင်ဵ  ေြမာြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ် 

၂ ဦဵစဳရှာဵြုမ္ပနီ ြျွန်ဵစိုြ်ခင်ဵ  စည်ပင်သာယာရပ်ြွြ် 

၃ တင်ဝင်ဵထွန်ဵြုမ္ပနီ ြျွန်ဵစိုြ်ခင်ဵ  သာေြာင်ဵေြျဵရွာ 

၄ ဝင်ဵမာေအာင်ြုမ္ပနီ ြျွန်ဵစိုြ်ခင်ဵ  ေြမာြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ် 

၅ ဦဵဝင်ဵ ဘို(ဟိန်ဵဂန့်ေဂါ) ေဆာြ်လုပ်ေရဵ ပမို့မရပ်ြွြ် 

၆ ဦဵလွင်ဦဵ(ေယာညီအစ်ြို) ေဆာြ်လုပ်ေရဵ စည်ပင်သာယာရပ်ြွြ် 

၇ ဦဵေစာလွင်(ြမစ်သာဂန့်ေဂါ) ေဆာြ်လုပ်ေရဵ စည်ပင်သာယာရပ်ြွြ် 

၈ ေြာင်ဵြမတ်ဦဵ ေဆာြ်လုပ်ေရဵ ဇာေဟာေြျဵရွာ 

၉ ေယာြမန်မာြုမ္ပနီ ေဆာြ်လုပ်ေရဵ ေြမာြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ် 

၁ဝ Safe And Sound Co,LTD ေဆာြ်လုပ်ေရဵ ေြျာတိုြ်ရပ်ြွြ် 

  (၂) ကုန်စည်ဒုိင်မျာဵ 

စဉ ် မမို ့နယ်/မမို ့ 
ကုန်စည်ဒိုင် 

အမည် 

ေရာင်ဵဝယ်သညဴ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵ 
တည်ေနရာ 

၁ ဂန့်ေဂါပမို့နယ် - - - 

၂ ေြျာပမို့ - - - 

မမို ့နယ်ချုပ် - - - 

  (၃) ပွရဲုဳမျာဵ 

စဉ ် မမို ့နယ်/မမို ့ ပဲွရုဳအမည် ေရာင်ဵဝယ်သညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵ တည်ေနရာ 

၁ ဂန့်ေဂါပမို့နယ် - - - 

၂ ေြျာပမို့ - - - 

မမို ့နယ်ချုပ် - - - 

 



 

 
  
 

(၄) ေဈဵမျာဵ 

စဉ ်
မမို ့နယ်/ 

မမို ့ 
ေဈဵအမည် တည်ေနရာ 

မှတ် 

ချက် 

၁ ဂန့်ေဂါပမို့ ပမို ့မေစျဵ ေြမာြ်ြုန်ဵ ရပ်ြွြ်  

၂ ။ အခွန်လွတ်ေစျဵ ေြမာြ်ြုန်ဵ ရပ်ြွြ်  

၁ ေြျာပမို့ ရဲေစျဵ အမတ်ှ(၁)ရပ်ြွြ်၊ေြျာပမို့  

မမို ့နယ်ချုပ် ၃ -  

   

(၅) ကုန်တိက်ုမျာဵ 

စဉ ် မမို ့နယ်/မမို ့ ကုန်တုိကအ်မည် 
ေရာင်ဵဝယ်သညဴ ်

ပစ္စည်ဵမျာဵ 
တည်ေနရာ 

၁ ဂန့်ေဂါမမို့နယ် - - - 

၂ ေကျာမမို့ - - - 

မမို ့နယ်ချုပ် - - - 

(ခ) ဘဏ်မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ်/မမို့ ဘဏ်အမည် အစိုဵရပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် စုစုေပါင်ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘန် ၁ - ၁ 

၂ ။ လယ်ယာဖွဳ့ပဖိုဵဘန် ၁ - ၁ 

၃ ။ ြေမ္ဘောဇဘန် - ၁ ၁ 

၄ ။ ပထမပုဂ္ဂလိြဘန် - ၁ ၁ 

၅ ။ CB ဘန် - ၁ ၁ 

၁ ေြျာပမို့ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ်  ၂ ၃ ၅ 



 

 
 
 
(ဂ) စတိုဵဆိုင်နှင်ဴ အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

စဉ် ဆိုင်အမျ ိုဵအစာဵ 
အေရအတွက် 

ဂန့်ေဂါမမို့နယ် ေကျာ မမို့ စုစုေပါင်ဵ 

၁ စတုိဵဆုိင် ၂၁ ၂ ၂၃ 

၂ ေရွှေဆုိင် ၇ ၁ ၈ 

၃ လျှပ်စစပ်စ္စည်ဵဆုိင် ၂၃ ၂ ၂၅ 

၄ ဖုန်ဵ/ဖုန်ဵပစ္စည်ဵအေရာင်ဵဆုိင် ၁၅ ၁ ၁၆ 

၅ စာအုပ်ဆုိင် ၅ ၁ ၆ 

၆ ေဆဵဆုိင် ၁၀ ၂ ၁၂ 

၇ စာဵေသာြ်ဆုိင် ၁၅ ၃ ၁၈ 

၈ လဖြ်ရည်ဆုိင် ၇ ၄ ၁၁ 

၉ ြုန်မာဆုိင် ၈ ၂ ၁၀ 

၁၀ စိုြပ်ျ ိုဵေရဵပစ္စည်ဵဆုိင် ၄ ၁ ၅ 

၁၁ ေဆာြ်လုပ်ေရဵပစ္စည်ဵဆုိင် ၅ ၂ ၇ 

၁၂ ဆန်ဆုိင် ၇ ၁ ၈ 

၁၃ အဝတ်အထည်ဆုိင် ၂၂ ၅ ၂၇ 

၁၄ နိဗ္ဗာန်ြုန်ဆုိင် ၃ ၁ ၄ 

မမို ့နယ်ချုပ် ၁၅၂ ၂၈ ၁၈၀ 

 
စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၃၅။  ဂန့်ေဂါမမို့နယ်၏စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ တစ်ဖက်ပါ 
အတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်−   

(က) ေဈဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ေစျဵအမည် 
ဆိုင်ခန်ဵ 

အေရအတွက် 
နိုင်ငဳပိုင် 

ပုဂ္ဂလိ 
ကပိုင် 

ဆိုင်ခန်ဵ 
အေရအတွက် 

၁ ဂန့်ေဂါ ပမို့မေစျဵ ၂၈၇ နိုင်ငဳပိုင် - ၂၈၇ 

၂ ေြျာပမို့ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၂၈၇ - - ၂၈၇ 



 

  
 
 

(ခ) ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် စက်ရဳုအမည် တည်ေနရာ 
အမျ ိုဵ 

အစာဵ 

တစ်ရက် 

ထုတ်လုပ်မှု(ဂါလဳ) 

ြဖန့်ြဖူဵနိုင်မှု 

(အိမ်ေြခ) 

၁ 
ဂန့်ေဂါ 

ပမို့နယ် 
ေရတင်စြ်ရုဳ 

စည်ပင်သာယာ 

ရပ်ြွြ် 
ြမစ်ေရ ၈၀၀၀၀ ၂၄၆ 

၂ ေြျာပမို့ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ်   ၈၀၀၀၀ ၂၄၆ 

(ဂ) သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
သန့်ရှင်ဵေရဵသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵ(စီဵ) လုပ်သာဵ 

ဦဵေရ သန့်ရှင်ဵေရဵယာဉ် မိလ္လာယာဉ် ဖုန်စုပ်စက် ေရစုပ်စက် 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂ ၁ - ၃ ၃ 

၂ ေြျာ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂ ၁ - ၃ ၃ 

 
(ဃ) လမ်ဵ/တဳတာဵလုပ်ငန်ဵ 

(၁) လမ်ဵလုပင်န်ဵ 

စဉ် 

လမ်ဵ 

ေပါင်ဵ 

(လမ်ဵ) 

စုစုေပါင်ဵလမ်ဵ 

အရှည်(မိုင်) 

ကတ္တရာ 

လမ်ဵေပါင်ဵ 

ကွန်ကရစ် 

လမ်ဵေပါင်ဵ 

ေြမသာဵ 

လမ်ဵေပါင်ဵ 

လမ်ဵ မိုင် လမ်ဵ မိုင် လမ်ဵ မိုင် 

၁ ၁၂ ၃/၀.၀၇ ၂ ၀/၄.၈၀ ၇ ၀/၃.၅၀ ၃ ၁/၇.၇၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၂ ၃/၀.၀၇ ၂ ၀/၄.၈၀ ၇ ၀/၃.၅၀ ၃ ၁/၇.၇၀ 

   
(၂) တဳတာဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ် 
တဳတာဵေပါင်ဵ(စင်ဵ) 

သဳကူကွန်ကရစ် ကွန်ကရစ် အုတ် သစ်သာဵ ေပါင်ဵ 

၁ ၃ - − − ၃ 

မမို့နယခ်ျုပ် ၃ - - - ၃ 



 

    
 
 
(၃) လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစကကိ်ရိယာမျာဵ 

စဉ် 
မမို့နယ်

/ မမို့ 

လမ်ဵတဳတာဵသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵ လုပ်သာဵ 

ဦဵေရ ေြမထိုဵစက် ေြမေကာ်စက် ေြမကကိတ်စက် ေြမသယ်ယာဉ် 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁ ၁ - -  - 

၂ ေြျာ - - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၁ - − -  

 
ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှင်ဴ မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၃၆။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင်ရှိေသာ ပုနဳှိပ်တိုြ်နှင်ဴ မီဒီယာလုပ် ငန်ဵမျာဵမှာ 
ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှင်ဴ ေတဵသဳသွင်ဵ၊ ဗီဒီယို 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

ပုဳနှိပ်စက် 
က

ွန်ပ
ျူတ

ာ 

မိတ
္တူ 

ေတ
ဵသဳ

 သွ
င်ဵ

 

ဗီဒ
ီယ

ို 

နိုင်
ငဳပ

ိုင် 

ပုဂ
္ဂလ

ိ  

က
ပိုင်

 

၁ ဂန့်ေဂါ − ပုဂ္ဂလိြပိုင် ၆ ၆ − ၆ 

၂ ေြျာ - ပုဂ္ဂလိြပိုင် - ၃ - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - ၆ ၉ - ၆ 

 
(ခ) မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ။      မရှိပါ။ 

 
ြပည်တင်ွဵအသာဵတင်ထုတ်လုပမ်ှုနှင်ဴဝနေ်ဆာင်မှုတန်ဖိုဵ 
၃၇။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ ြပည်တွင်ဵအသာဵတင် ထုတ်လုပ်မှုနှငဴ ်  
ဝန်ေဆာင်မှုတန်ဖိုဵြုိ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 
 



 

 
 
 

ြျပ်သန်ဵေပါင်ဵ 

စဉ ် အေကကာင်ဵအရာ 

၂၀၁၇- ၂၀၁၈ 
အသာဵတင် 
ထုတ်လုပ်မှု 

တန်ဖိုဵ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ရည်မှန်ဵချက် 

တန်ဖိုဵ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစှ် 
ေဆာင်ရွကန်ိငု်မှု 

တန်ဖိုဵ 
အေကာင် 
အထည် 
ေဖာ်နိုင်မှု 

တိုဵ 
တက်မှု 
% 

၁ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုဵ ၉၄၉၃၄.၉ ၉၉၈၅၇.၅ ၉၆၅၁၃.၅ ၉၆.၇ ၁.၇ 

၂ ဝန်ေဆာင်မှု ၂၃၄၉၆.၄ ၂၅၅၉၁.၂ ၂၆၁၂၃.၈ ၁၀၂.၁ ၁၁.၂ 

၃ ြုန်သွယ်မှုတန်ဖိုဵ ၂၂၅၉၉.၂ ၂၄၆၉၉.၀ ၂၂၅၈၂.၀ ၉၁.၄ - ၀.၁ 

၄ 
အသာဵတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင်ဴ 

ဝန်ေဆာင်မှုတန်ဖိုဵ 
၁၄၁၀၃၀.၅ ၁၅၀၁၄၇.၇                                                                     ၁၄၅၂၁၉.၃ ၉၆.၇ ၃.၀ 

 
လူတစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ  
၃၈။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ တစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွြုိ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ေဖာ်ြပ 
အပ်ပါသည-် 

စဉ်  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈  ၂၀၁၈-၂၀၁၉  

၁  ၁၂၉၃၄၇၆  ၁၁၀၄၂၀၇  ၁၂၂၁၁၉၇  

 
သက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵအလိုက် အလုပလ်ုပ်သူဦဵေရ 
၃၉။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵလုပ်ငန်ဵအလိုြ်  
အလုပ်လုပ်ြုိင်သူဦဵေရမှာေအာြ်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည် - 
 



 

 
 

စဉ် 
မမို့ 

နယ ်

အ
စိုဵ

ရ၀
န် 

ထ
မ်

ဵ 

ဝန
်ေဆ

ာင်
မှု

 

စိုက
်ပျ

ိုဵေ
ရဵ

 

ေမ
ွဵြမ

ူေ
ရဵ

 

အ
ေရ

ာင်
ဵ အ

၀ယ်
 

စက
်မှုလ

က
်မှု 

ေရ
လ

ုပ်င
န်ဵ

 

က
ျပ

န်ဵ
 

အ
ြခ

ာဵ
 

စုစ
ုေပ

ါင်
ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂၅၆၂ ၄၂၉ ၇၃၈၆၉ ၁၁၆ ၁၄၇၇ ၁၅၇၃ ၂၀ ၁၁၅၀၃ ၁၁၉ ၉၁၆၆၈ 

၂ ေြျာ ၁၄၇ - ၅၅၁ - ၄၉ ၁၂ - ၆၁၂ - ၁၃၇၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၇၀၉ ၄၂၉ ၇၄၄၂၀ ၁၁၆ ၁၅၂၆ ၁၅၈၅ ၂၀ ၁၂၁၁၅ ၁၁၉ ၉၃၀၃၉ 

 
အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦဵေရနှငဴ် အလုပ်လက်မဲဴဦဵေရ 
၄၀။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင်ရှိေသာ အလုပ်လုပန်ိုင်သူဦဵေရနှင်ဴ အလုပ် 
လြမ်ဲနဴှုန်ဵြုိ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည် - 
 

စဉ် မမို့နယ/်မမို့ 

အလုပ် 

လုပ်နိုင်သူ 

ဦဵေရ 

လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိ 

လုပ်သာဵ 

ဦဵေရ 

အလုပ်လက်မဲဴ 

ဦဵေရ 

အလုပ်လက်မဲဴ 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ဂန်ေဂါ  ၉၅၁၆၃  ၈၉၇၂၇  ၅၄၃၆  ၅.၇၁  

၂ ေြျာ  ၃၄၂၈  ၃၃၁၂  ၁၁၆  ၃.၃၈ 

မမို့နယ်ချုပ် ၉၈၅၉၁ ၉၃၀၃၉  ၅၅၅၂  ၅.၆၃  

 
 

အခန်ဵ(၇) 
လူမှုေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

ပညာေရဵကဏ္ဍ 
၄၁။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင်ရိှေသာ ပညာေရဵဆုိင်ရာ အချြ်အလြ်မျာဵ 
မှာ တစ်ဖြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည် - 
 
 



 

 
 

(ြ) အဆင်ဴြမင်ဴပညာ   

စဉ် 

တက္ကသုိလ်/ 

ေကာလိပ်/ သိပ္ပဳ 

ေကျာင်ဵအမည် 

တည် 

ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 

သာဵ/သူ 

ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵ 

သာဵအချ ိုဵ 

၁ 
အစိုဵရစြ်မှု 

လြ်မှုသိပ္ပဳ 

စိုင်ဒူဵ 

ေြျဵရွာ 
၅၇ ၆၈ ၄၄၁ ၁:၆.၅ 

 
(ခ) အေြခခဳပညာ 

(၁) အထကေကျာင်ဵမျာဵ။    

စဉ် ေကျာင်ဵအမည် 
တည်ေနရာ 

 

အကျယ် 
အဝန်ဵ  

(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ / သူ 

ဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 
ေကျာင်ဵ 

သာဵအချ ိုဵ 

၁ အထြ(ဂန့်ေဂါ) ေြျာတိုြ် ၁၂.၁၄ ၄၉ ၁၀၇၆ ၁:၂၂ 

၂ အထြ(ရှုဳဵရီှ) ရှုဳဵရီှ ၁၀.၀၂ ၂၈ ၈၇၉ ၁:၃၁ 

၃ အထြ(ြန်) ြန် ၇.၇၀ ၂၇ ၆၁၇ ၁:၂၃ 

၄ အထြ(ေြျာ) ေြျာ ၁၀.၄၀ ၄၃ ၁၁၀၈ ၁:၂၆ 

၅ အထြ(ပမို့မ) ပမို့မ ၅.၇၃ ၂၉ ၅၈၅ ၁:၂၀ 

၆ အထြ(ေမွှေ့လယ်) ေမွှေ့လယ် ၁၀.၈၉ ၃၀ ၆၅၃ ၁:၂၂ 

၇ အထြ(တခရ) တခရ ၂၀.၆၆ ၃၁ ၇၄၇ ၁:၂၄ 

၈ အထြ(လြ်ပန်) လြ်ပန် ၃.၅၅ ၂၂ ၂၈၅ ၁:၁၃ 

၉ အထြ(ေမာြ်) ေမာြ် ၃၁.၄၇ ၂၃ ၃၈၃ ၁:၁၇ 

၁၀ အထြ(မင်ဵ ရွာ) မင်ဵ ရွာ ၁၅.၀၂ ၂၇ ၄၂၅ ၁:၁၆ 

၁၁ အထြ(ဟဳသာဝတီ) ဟဳသာဝတီ ၁၃.၄၂ ၃၈ ၁၃၃၅ ၁:၃၅ 

၁၂ အထြ(ေြမာြခ်င်ရန်ဵ) မခရ ၁၉.၆ ၃၅ ၉၈၂ ၁:၂၈ 

၁၃ အထြ(နှမ်ဵခါဵ) နှမ်ဵခါဵ ၁၁.၆၅ ၃၁ ၇၇၄ ၁:၂၅ 

၁၄ အထြ(ြမင်ဵဇာ) ြမင်ဵ ဇာ ၄.၂၁ ၁၈ ၂၅၄ ၁:၁၄ 

၁၅ အထြ(ခွဲ)ြန့်သြ်) ြန့်သြ် ၁.၈ ၁၈ ၂၅၉ ၁:၁၄ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၅ ၁၇၉.၃ ၄၄၉ ၁ဝ၃၆၂ ၁:၂၃ 

 
 



 

 
 
 
(၂) အထက(ခွ)ဲေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ ်
ေကျာင်ဵ 
အမည် 

တည်ေနရာ 
 

အကျယ် 
အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ/သူ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 
ေကျာင်ဵ 

သာဵအချ ိုဵ 

၁ အထြ(ခွ)ဲေညာင်လယ် ေညာင်လယ် ၁.၅                                      ၁၈ ၁၉၃ ၁:၁၁ 

၂ အထြ(ခွ)ဲေမာြ်လင်ဵ ေမာြ်လင်ဵ ၁၄.၇၅ ၁၈ ၂၆၀ ၁:၁၄ 

၃ အထြ(ခွ)ဲစမိတ် စမိတ် ၅.၅ ၁၄ ၂ဝ၈ ၁:၁၅ 

၄ အထြ(ခွ)ဲစြာဵ စြာဵ ၆.၅ ၁၄ ၂ဝ၇ ၁:၁၅ 

၅ အထြ(ခွ)ဲလာပ့ုိ လာပို့ ၉.၈ ၂၃ ၄၄၀ ၁:၁၉ 

၆ အထြ(ခွ)ဲြမင်သာဵ ြမင်သာဵ ၁၆.၈ ၁၉ ၄၅၆ ၁:၂၄ 

၇ အထြ(ခွ)ဲြန်သာ ြန်သာ ၇.၃၅ ၂၀ ၄၉၉ ၁:၂၅ 

၈ အထြ(ခွ)ဲေခါင်ဵတုဳ ေခါင်ဵတဳု ၅.၅ ၁၆ ၂၃၅ ၁:၁၅ 

၉ အထြ(ခွ)ဲဇာေဟာ ဇာေဟာ ၇.၁၁ ၂၄ ၄၇၀ ၁:၂၀ 

၁ဝ အထြ(ခွ)ဲေမာလယ် ေမာလယ် ၃.ဝ၂ ၁၁ ၁၃၈ ၁:၁၃ 

၁၁ အထြ(ခွ)ဲလယ်ကြီဵေနာြ် လယ်ကြီဵေနာြ် ၈ ၁ဝ ၁၁၆ ၁:၁၂ 

၁၂ အထြ(ခွ)ဲေဘာ်ြပင်ဵ ေဘာ်ြပင်ဵ ၃.ဝ၄ ၁၂ ၃၃၁ ၁:၂၈ 

၁၃ အထြ(ခွ)ဲေြာင်ဵတင် ေြာင်ဵတင် ၁.၆၂ ၁၁ ၁၄၂ ၁:၁၃ 

၁၄ အထြ(ခွ)ဲထယ်ေလှာ် ထယ်ေလှာ် ၇ ၁ဝ ၁၇၉ ၁:၁၈ 

၁၅ အထြ(ခွ)ဲပန်ဵထိပ် ပန်ဵထိပ် ၇.၁ ၉ ၁၅၉ ၁:၁၈ 

၁၆ အထြ(ခွ)ဲပိုဦဵ ပိုဦဵ ၃.၅၁ ၁၂ ၂၈၃ ၁:၂၄ 

၁၇ အထြ(ခွ)ဲေချာင်ဵေြာြ် ေချာင်ဵေြာြ် ၃.၁၅ ၁၁ ၁၈၅ ၁:၁၇ 

၁၈ အထြ(ခွ)ဲေတာင်ယာြပင် ေတာင်ယာြပင် ၃.၇၈ ၁၁ ၁၅၂ ၁:၁၄ 

၁၉ အထြ(ခွ)ဲလယ်ကြီဵ လယ်ကြီဵ ၂.၅ ၁၁ ၉၅ ၁:၉ 

၂ဝ အထြ(ခွ)ဲသာေြာင်ဵ သာေြာင်ဵ ၃.၃ ၁၁ ၁၅၈ ၁:၁၄ 

၂၁ အထြ(ခွ)ဲပနန်ဵ ပနန်ဵ ၂ ၁၁ ၁၅၈ ၁:၁၄ 

၂၂ အထြ(ခွ)ဲေြျာ်ရွာ ေြျာ်ရွာ ၇ ၁၃ ၁၇၆ ၁:၁၄ 

၂၃ အထြ(ခွ)ဲကြြ်ရုိဵ ကြြ်ရိုဵ ၆.၄၉ ၁၂ ၁၁၅ ၁:၁၀ 

၂၄ အထြ(ခွ)ဲေရရှင် ေရရှင် ၂.၆၈ ၁၁ ၂၈၀ ၁:၂၅ 

 



 

 
 
 

စဉ ်
ေကျာင်ဵ 
အမည် 

တည်ေနရာ 
 

အကျယ် 
အဝန်ဵ 
(ဧက) 

ဆရာ/ 
ဆရာမ 
ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 
သာဵ/သူ 
ဦဵေရ 

ဆရာနှငဴ် 
ေကျာင်ဵ 

သာဵအချ ိုဵ 

၂၅ အထြ(ခွ)ဲေရွှေဘို ေရွှေဘို ၃.၃၆ ၁၄ ၃၄၄ ၁:၂၅ 

၂၆ အထြ(ခွ)ဲတဇန်ဵ တဇန်ဵ ၂.ဝ၆ ၁၁ ၁၄၉ ၁:၁၄ 

၂၇ အထြ(ခွ)ဲသာစည် သာစည် ၃.၁၈ ၁၂ ၁၅၂ ၁:၁၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၇ ၁၄၇.၆၀ ၃၆၉ ၆၂၈၀ ၁: ၁၇ 

(၃) အလကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ 

အမည် 

တည် 

ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 

သာဵ/ 

သူဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ/ 

သူအချ ိုဵ 

၁ အလြ ေြမာြ်ြုန်ဵ ေြမာြ်ြုန်ဵ ၁.၁၆ ၂ဝ ၅၈၉ ၁:၂၉ 

၂ အလြ ေရာင်နြ် ေရာင်နြ် ၇.၂ ၁၁ ၁၁၇ ၁:၁၁ 

၃ အလြ ြပင်သာ ြပင်သာ ၃.၈၈ ၁၂ ၄၄ ၁:၄ 

၄ အလြ ြုန်ဵရွာ ြုန်ဵရွာ ၅.၅ ၁၂ ၃၆၉ ၁:၃၁ 

၅ အလြ လုဳေဟာ လုဳေဟာ ၃.ဝ၈ ၁ဝ ၁၈၂ ၁:၁၈ 

၆ အလြ ြျွန်ဵဒတ် ြျွန်ဵဒတ် ၄.ဝ၇ ၁ဝ ၁၁၉ ၁:၁၂ 

၇ အလြ ေရွှေေတာင် ေရွှေေတာင် ၅.၉၈ ၉ ၇၆ ၁:၈ 

၈ အလြ စိုင်ဒူဵ စိုင်ဒူဵ ၁ဝ.ဝ၆ ၁၃ ၁၈၉ ၁:၁၅ 

၉ အလြ စန်ဵပမို့ စန်ဵပမို့ ၈.ဝ၄ ၁၀ ၁၃၄ ၁:၁၃ 

၁၀ အလြ ေချာင်ဵနြ် ေချာင်ဵနြ် ၄.၈၂ ၁၂ ၆၃ ၁:၅ 

၁၁ အလြ ေတာင်ြပင် ေတာင်ြပင် ၂ ၁၁ ၅၇ ၁:၅ 

၁၂ အလြ မဲ မ ဲ ၂ ၁၀ ၁၇၀ ၁:၁၇ 

၁၃ အလြ လယ်မ လယ်မ ၂.၂၅ ၁၃ ၂၄၄ ၁:၁၉ 

၁၄ အလြ ဇီဵြပာဵ ဇီဵြပာဵ ၇.၂၇ ၁၁ ၉၀ ၁:၉ 

၁၅ အလြ ေတာ်ဝင် ေတာ်ဝင် ၂.၁၈ ၉ ၁ဝ၉ ၁:၁၂ 

၁၆ အလြ ဖုန်ဵဆိုဵကြယ် ဖုန်ဵဆိုဵကြယ် ၅.၂ ၁၁ ၇၆ ၁:၇ 

၁၇ အလြ ြပစ်မ ြပစ်မ ၃.၅၁ ၁၂ ၂ဝ၅ ၁:၁၇ 

၁၈ အလြ ပျာဵ ပျာဵ ၁.၄၂ ၁၁ ၁၉၈ ၁:၂ဝ 



 

 
 
 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ 

အမည် 

တည် 

ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 

သာဵ/ 

သူဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ/ 

သူအချ ိုဵ 

၁၉ အလြ ေရရှင်မ ေရရှင်မ ၃.၇၇ ၁၂ ၂၄၀ ၁:၂ဝ 

၂၀ အလြ သင်ေတာ သင်ေတာ ၅.၉၆ ၁၁ ၁၆၂ ၁:၁၅ 

၂၁ အလြ  သာလင်ဵ သာလင်ဵ ၃.၈၂ ၁၁ ၁၄၈ ၁:၁၃ 

၂၂ အလြ အုတ်လှ အုတ်လှ ၁.၈၇ ၁၀ ၁၄၈ ၁:၁၅ 

၂၃ အလြ ရဲလှ ရဲလှ ၃.၇၄ ၈ ၁၅၄ ၁:၁၉ 

၂၄ အလြ ြွမ်ဵဇဲ ြွမ်ဵဇဲ ၅.၆၈ ၉ ၁ဝ၈ ၁:၁၂ 

၂၅ အလြ နုဳဵကြီဵ နုဳဵကြီဵ ၁.၁ ၉ ၁၃၃ ၁:၁၅ 

၂၆ အလြ ေခါြ်ခူ ေခါြ်ခူ ၃.၅၇ ၉ ၁၁၂ ၁:၁၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၆ ၁၀၉.၁၃ ၂၈၆ ၄၂၃၆ ၁:၁၅ 

(၄) အလက(ခွ)ဲေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
ေကျာင်ဵ 

အမည် 
တည်ေနရာ 

အကျယ် 

အဝန်ဵ 

(ဧက) 

ဆရာ/ 

ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵ 

သာဵ/ 

သူဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ/ 

သူအချ ိုဵ 

၁ အလြ(ခွဲ) ြုြ္ကာဵ ြုြ္ကာဵ ၁ဝ ၁၁ ၂၄၃ ၁:၂၂ 

၂ အလြ(ခွဲ) အ.န.ဂ အေနာြ်ဂန့်ေဂါ ၁.၈၄ ၉ ၁၈၈ ၁:၂၁ 

၃ အလြ(ခဲွ) စည်ပင်သာယာ စည်ပင်သာယာ ၂.၆၄ ၁၄ ၄၅၁ ၁:၃၂ 

၄ အလြ(ခွ)ဲေြျာတိုြ် ေြျာတိုြ် ၁.၈၃ ၁၆ ၃၁၀ ၁:၁၉ 

၅ အလြ(ခွဲ)ရှဉ်ဵရှည် ရှဉ်ဵရှည် ၂.၉ ၁ဝ ၅ဝ ၁:၅ 

၆ အလြ(ခွဲ) ရွာမ ရွာမ ၅.၆၆ ၉ ၁ဝ၉ ၁:၁၂ 

၇ အလြ(ခွဲ) ြျဲ ြျဲ ၁.ဝ၄ ၁ဝ ၆၅ ၁:၇ 

၈ အလြ(ခွဲ) ချ ိုင်ဵ ချ ိုင်ဵ ၁.၅ ၉ ၅၁ ၁:၆ 

၉ အလြ(ခွဲ) စင်ပုဳ စင်ပုဳ ၁ ၁ဝ ၆၅ ၁:၇ 

၁၀ အလြ(ခွဲ) အိမ်သစ် အိမ်သစ် ၃.၄၂ ၉ ၆၆ ၁:၇ 

၁၁ အလြ(ခွ)ဲ အန်ဵတာဵ အန်ဵတာဵ ၃.ဝ၃ ၁ဝ ၇၃ ၁:၇ 

၁၂ အလြ(ခွဲ) ဝါဵပင် ဝါဵပင် ၂.၃ ၉ ၇၄ ၁:၈ 

၁၃ အလြ(ခွ)ဲ ေပါ်လယ် ေပါ်လယ် ၁.၆ ၉ ၄၈ ၁:၅ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃ ၃၈.၇၆ ၁၃၅ ၁၇၉၃ ၁:၁၃ 



 

 
 
 
(၅) မူလွန်ေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

ေကျာင်ဵ 

အေရအတွက် 

ဆရာ/ 

ဆရာမဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာဵ/ 

သူဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵ 

အချ ိုဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁၆ ၁၁၃ ၁၁၂၈ ၁:၉.၇ 

၂ ေကျာ ၂ ၁၃ ၁၆၄ ၁:၁၂.၆ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၈ ၁၂၆ ၁၂၉၂ ၁:၁၀.၂၅ 

(၆) အမကေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
ေကျာင်ဵ 

အေရအတွက် 

ဆရာ/ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာဵ 

/သူဦဵေရ 

ဆရာနှင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵအချ ိုဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂၀ ၇၆ ၇၃၂ ၁:၉.၆ 

၂ ေကျာ ၁ ၃ ၇၇ ၁:၂၆ 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၁ ၇၉ ၈၀၉ ၁:၁၀ 

 
(ဂ) မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ 

စဉ် ေကျာင်ဵအမည် 
ဆရာ/ ဆရာမ 

ဦဵေရ 
ေကျာင်ဵသာဵ/ 

သူဦဵေရ 
အချ ိုဵ 

၁ မိခင်နှင်ဴြေလဵပိုင်မူကြိုေြျာင်ဵ ၃ ၅၂ ၁:၁၇.၃ 

မမို့နယ်ချုပ် ၃ ၅၂ ၁:၁၇.၃ 

 
(ဃ)  ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင် ပညာေရဵေကျာင်ဵ 

စဉ် ေကျာင်ဵအမည် 
ဆရာ/ ဆရာမ 

ဦဵေရ 

ေကျာင်ဵသာဵ/ 

သူဦဵေရ 
အချ ိုဵ 

၁ - - - - 

မမို့နယခ်ျုပ်    



 

 
 
 
(င) ေကျာင်ဵေနအရွယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵအပ်နှဳမှု 

စဉ် မမို့နယ် 
(၅)နှစ်ြပညဴ်ကေလဵ ေကျာင်ဵအပ်နှဳမှု ေကျာင်ဵ 

အပ်နှဳမှု % ကျာဵ မ ေပါင်ဵ ကျာဵ မ  ေပါင်ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ  ၁၁၁၀ ၁၀၉၀ ၂၂၀၀ ၁၁၁၀ ၁၀၉၀ ၂၂၀၀ ၁၀၀% 

၂ ေြျာ ၄၁ ၅၀      ၉၁ ၄၁ ၅၀ ၉၁ ၁၀၀% 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၁၅၁  ၁၁၄၀ ၂၂၉၁ ၁၁၅၁ ၁၁၄၀ ၂၂၉၁ ၁၀၀% 

   
  (စ) တက္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵ ေအာင်ြမင်မှု 

 
(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မှုရာနှုန်ဵ 

စဉ် မမို့နယ/်မမို့ 
မမို့နယ်လ ူ

ဦဵေရ 

(၁၅)နှစ်အထက် 

လူဦဵေရ 

စာတတ်ေြမာက် 

ဦဵေရ 

စာတတ် 

ေြမာက်မှုနှုန်ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁၃၁၀၉၆ ၅၁၉၆၇ ၅၁၉၆၇ ၁၀၀% 

၂ ေြျာ ၄၆၈၀ ၃၈၀၈ ၃၈၀၈ ၁၀၀% 

မမို့နယခ်ျုပ် ၁၃၅၇၇၆ ၅၅၇၇၅ ၅၅၇၇၅ ၁၀၀% 

 
 
 
 

စဉ် မမို့နယ် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် 

စာ
ရင်

ဵ

ရှိ 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင်

 

ြမ
င် % 

စာ
ရင်

ဵ

ရှိ 

ေြ
ဖဆ

ို 

ေအ
ာင်

 

ြမ
င်    % 

၁ ဂန့်ေဂါ ၂၈၆၄ ၂၇၀၉ ၈၀၃ ၂၉.၆၄% ၃၁၈၉ ၃၀၆၂ ၉၇၉ ၃၁.၉၇% 

၂ ေြျာ ၂၆၇ ၂၆၀ ၆၂ ၂၃.၈၅% ၂၄၃ ၂၃၈ ၆၆ ၂၇.၇၃% 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၁၃၁ ၂၉၆၉ ၈၆၅ ၂၉.၁၃% ၃၄၃၂ ၃၃၀၀ ၁၀၄၅ ၃၁.၆၇% 



 

 
 
(ဇ) သင်ကကာဵမှု၊ သင်ယူမှု၊ အေထာက်အကူြပု စာသင်ခန်ဵ 

မျာဵဖွင်ဴလှစ်နိုင်မှု အေြခအေန 
(၁) အထက ေကျာင်ဵမျာဵ။   

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ 

စာ
ရင်

ဵရ
ှိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

ေပ
ါင်

ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁၄ ၁ ၁၂ ၁ - ၁၄ 

၂ ေြျာ ၁ - ၁ - - ၁ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၅ ၁ ၁၃ ၁ - ၁၅ 

 
(၂) အလက ေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ 

စာ
ရင်

ဵရ
ှိ 

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

ေပ
ါင်

ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၅၃ - ၂၈ ၂၅ - ၅၃ 

၂ ေြျာ - - - - - - 

မမို့နယ် ချုပ် ၅၃ - ၂၈ ၂၅ - ၅၃ 

 
(၃) အမက ေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

မူလတန်ဵေကျာင်ဵ 

စာ
ရင်

ဵရှိ
 

M
ed

ia
 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

3P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

2P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

1P
LT

 

တ
ပ်မ

ပီဵ
 

ေပ
ါင်

ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၅၀ - ၅ ၂၇ ၁၈ ၅၀ 

၂ ေြျာ ၂ - - ၁ ၁ ၂ 

မမို့နယခ်ျုပ် ၅၂ - ၅ ၂၈ ၁၉ ၅၂ 

 
 



 

 
 
 
(စျ) စာကကညဴ်တိက်ုမျာဵ ဖွင်ဴလှစ်နိုင်မှု။  

စဉ် 
ပမို့နယ်/ 

ပမို့ 
အုပ်ချုပ်ေရဵ ပညာေရဵ ြပန်ဆက် 

ဘုန်ကကီဵ 

ေကျာင်ဵ 
အြခာဵ ေပါင်ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၄ ၃၆ ၁ ၂ ၅၅ ၉၈ 

၂ ေြျာ ၁ ၁ - - - ၂ 

မမို့နယ်ချုပ် ၅ ၃၇ ၁ ၂ ၅၅ ၁၀၀ 

  
ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 
၄၂။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ ြျန်ဵမာေရဵြဏ္ဍဆိုင်ရာ အချြ်အလြမ်ျာဵ 
မှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ေဆဵရုဳမျာဵ  

စဉ် 
မမို့နယ်

/မမို့ 
ေဆဵရုဳအမည် 

အစိုဵရ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ကုတင် 

အေရ 

အတွက် 

၁ ဂန့်ေဂါ ဂန့်ေဂါခရိုင်ြပည်သူ ေဆဵရုဳ အစိုဵရ ၁၀၀ 

၂ ။ ဟဳသာ၀တီတိုြ်နယ် အစိုဵရ ၁၆ 

၃ ။ ေြမာြ်ခင်ရန်ဵတိုြ်နယ် အစိုဵရ ၁၆ 

၄ ။ ြန်တိုြ်နယ် အစိုဵရ ၁၆ 

၅ ။ မင်ဵ ရွာတိြု်နယ် အစိုဵရ ၁၆ 

၆ ေြျာ ေြျာတိုြ်နယ် ေဆဵရုဳ အစိုဵရ ၁၆ 

မမို့နယ်ချုပ် ၆ အစိုဵရ ၁၀၀/ ၁၆ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
(ခ) ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ်/ မမို့ ေဆဵေပဵခန်ဵအမည် 
အစိုဵရ/ 

ပုဂ္ဂလိက 

ကုသသညဴ် 

ေရာဂါအမျ ိုဵအစာဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ 
လြ်ပန်ေြျဵရွာအခမဲဴ 

ေဆဵခန်ဵ 
ပုဂ္ဂလိြ အေထွေထွေရာဂါ 

၂ ။ ေနလေဆဵခန်ဵ ပုဂ္ဂလိြ အေထွေထွေရာဂါ 

၃ ။ ေအာင်စည်ေဆဵခန်ဵ ပုဂ္ဂလိြ အေထွေထွေရာဂါ 

၄  ။ ေြာင်ဵမွန်ေဆဵခန်ဵ ပုဂ္ဂလိြ အေထွေထွေရာဂါ 

၅ ေြျာ ြဳေြာင်ဵေဆဵခန်ဵ ပုဂ္ဂလိြ အေထွေထွေရာဂါ 

မမို့နယ်ချုပ် ၅ - - 

 
(ဂ) ေကျဵလကက်ျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲ 

စဉ် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနအမည် တည်ေနရာ  

၁ ြန်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာန ြန်ေြျဵရွာ 

၂ မင်ဵ ရွာေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာန မင်ဵ ရွာေြျဵရွာ 

၃ ဟဳသာဝတီေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာန ဟဳသာဝတီေြျဵရွာ 

၄ ေြမာြ်ခင်ရန်ဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာန ေြမာြ်ခင်ရန်ဵေြျဵရွာ 

၅ ေမွှေ့လယ်ြျန်ဵမာေရဵဌာန ေမွှေ့လယ်ေြျဵရွာ 

၆ ြမင်ဵ ဇာေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာန ြမင်ဵ ဇာေြျဵရွာ 

၇ သာလင်ဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာန သာလင်ဵေြျဵရွာ 

၈ ေြျာေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာန ေြျာပမို့  

စဉ် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနခွဲအမည် တည်ေနရာ 

၁ နှမ်ဵခါဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ နှမ်ဵခါဵေြျဵ ရွာ 

၂ ရွာမေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ရွာမေြျဵ ရွာ 

၃ ြမင်သာဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ြမင်သာဵေြျဵ ရွာ 



 

 
 
 
 

စဉ် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနခွဲအမည် တည်ေနရာ 

၄ ေတာင်ခင်ရန်ဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေတာင်ခင်ရန်ဵ 

၅ ေချာင်ဵေြာြ်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေချာင်ဵေြာြ်ေြျဵ ရွာ 

၆ ေရရှင်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေရရှင်ေြျဵ ရွာ 

၇ ရဲလှေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ရဲလှေြျဵ ရွာ 

၈ ေရွှေြမစ်သာေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေရွှေြမစ်သာေြျဵ ရွာ 

၉ ပန်ဵထိပ်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ပန်ဵထိပ် 

၁၀ ေမာလယ်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေမာလယ်ေြျဵ ရွာ 

၁၁ ပနန်ဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ပနန်ဵေြျဵ ရွာ 

၁၂ ြပင်သာေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ြပင်သာေြျဵ ရွာ 

၁၃ ေညာင်လယ်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေညာင်လယ်ေြျဵ ရွာ 

၁၄ အေနာြ်ဂန့်ေဂါေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ အေနာြ်ဂန့်ေဂါေြျဵ ရွာ 

၁၅ ေအာင်ြမင်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေအာင်ြမင်ေြျဵ ရွာ 

၁၆ မြျည်ဵခင်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ မြျည်ဵခင်ေြျဵ ရွာ 

၁၇ လာပ့ုိေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ လာပ့ုိေြျဵ ရွာ 

၁၈ ဇာေဟာေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ဇာေဟာေြျဵ ရွာ 

၁၉ လယ်မေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ လယ်မေြျဵ ရွာ 

 



 

 
 
 

စဉ် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနခွဲအမည် တည်ေနရာ 

၂၀ ဇီဵြပာဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ဇီဵြပာဵေြျဵ ရွာ 

၂၁ ပုိဦဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ပုိဦဵေြျဵ ရွာ 

၂၂ လြ်ပန်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ လြ်ပန်ေြျဵ ရွာ 

၂၃ ေမာြ်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေမာြ်ေြျဵ ရွာ 

၂၄ ေတာင်ယာြပင်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေတာင်ယာြပင်ေြျဵ ရွာ 

၂၅ လယ်ကြီဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ လယ်ကြီဵေြျဵ ရွာ 

၂၆ ြုြ္ကာဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ြုြ္ကာဵေြျဵ ရွာ 

၂၇ စန်ဵပမို့ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ စန်ဵပမို့ေြျဵ ရွာ 

၂၈ ေရွှေဘုိေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ  ေရွှေဘုိေြျဵ ရွာ 

၂၉ ြန်သာေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ြန်သာေြျဵ ရွာ 

၃၀ သာေြာင်ဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ သာေြာင်ဵေြျဵ ရွာ 

၃၁ မုိဵစုိေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ မုိဵစုိေြျဵ ရွာ 

၃၂ ေရရှင်မေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ေရရှင်မေြျဵ ရွာ 

၃၃ ဝါဵ ပင်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ဝါဵ ပင်ေြျဵ ရွာ 

၃၄ ကြြ်ရုိဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ကြြ်ရုိဵေြျဵ ရွာ 

၃၅ ြန့်သြ်ေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ြန့်သတ်ေြျဵ ရွာ 

၃၆ စြာဵေြျဵလြ်ြျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ စြာဵေြျဵ ရွာ 



 

 
 
 
(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု 

စဉ် မမို့နယ် 
လူဦဵ 

ေရ 

ဆရာဝန်မှ   

ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှုနှုန်ဵ 

သူနာြပုကျန်ဵ 

မာေရဵေစာင်ဴ 

ေရာက်မှုနှုန်ဵ 

လက်ေထာက်ကျန်ဵမာ 

ေရဵမှူဵမှကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှုနှုန်ဵ 

ဆရာ၀န်  

ဦဵေရ 

ဆရာ၀န် 

နှင်ဴ 

လူဦဵေရ 

 အချ ိုဵ 

သူနာ 

ြပု 

ဦဵေရ 

သူနာြပု 

နှင်ဴ 

လူဦဵေရ 

 အချ ိုဵ 

လ/ထ 

ကျန်ဵမာ 

ေရဵမှူဵ 

ဦဵေရ 

လ/ထ 

ကျန်ဵမာ 

ေရဵမှူဵနှင်ဴ 

လူဦဵေရ 

အချ ိုဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁၃၁၀၉၆ ၂၇ ၁:၄၈၅၅ ၉၆ ၁: ၁၃၆၅ ၁၀ ၁:၁၃၁၀၉ 

၂ ေြျာ ၄၆၈၀ ၂ ၁:၂၃၄၀ ၅ ၁: ၉၃၆ ၁ ၁:၄၆၈၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၃၅၇၇၆ ၂၉ ၁:၄၆၈၁ ၁၀၁ ၁:၁၃၄၄ ၁၁ ၁:၁၂၃၄၃ 

(င) ေဒသတွင်ဵအမျာဵဆုဳဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

ေရာဂါအမျ ိုဵအစာဵ 

ငှက်ဖျာဵ ဝမ်ဵ ေလျှာ တီဘီ ဝမ်ဵကိုက် 
အသည်ဵ 

ေရာင် 

ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ 

၁ ဂန့်ေဂါပမို့နယ် ၅ - ၁၁၅၈ - ၁၁၉ - ၁၄၂ - ၂၁ - 

၂ ေြျာပမို့ - - ၂၈ - ၁၀ - ၁ - - - 

မမို့နယခ်ျုပ် ၅ - ၁၁၈၆ - ၁၂၉ - ၁၄၃ - ၂၁ - 

 
(စ ) HIV/AIDS -ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵ/ ေသဆုဳဵဦဵေရ  

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧမပီလမှ 
စက်တင်ဘာလ အထိ 

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ 

၁  ဂန့်ေဂါ ၂၄ ၁ ၆၄ ၁ 

 ေြျာပမို့ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၂၄ ၁ ၆၄ ၁ 



 

 
 
 
(ဆ) ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

စဉ် မမို့နယ် 
မိခင် 

ဦဵေရ 

 ကေလဵ 

ဦဵေရ 

လ(ူ၁၀၀၀)လျှင် 

ေမ
ွဵန

ှုန်ဵ
 

 မိခ
င် 

ေသ
နှုန

်ဵ 

ေမ
ွက

င်ဵ
စ 

က
ေလ

ဵ  

ေသ
နှုန

်ဵ 

က
ိုယ်

ဝန
် 

ပျ
က

်နှုန
်ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၁၇၉၈ ၁၈၀၉ ၁၃.၉၄ ၂.၁ ၇.၁၈ ၅.၄ 

၂ ေြျာ ၁၄၆ ၁၃၉ ၉.၉၅ - ၇.၁၉ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၉၄၄ ၁၉၄၈ ၃.၅ ၁၃.၅၅ ၇.၂ ၄.၇၅ 

လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵ  
၄၃။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်ရှိ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵဆိုင်ရာအချြ်အလြ် 
မျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

(ြ) INGO   

စဉ် INGO အမည် 
ရုဳဵ/ ရုဳဵခွဲ 

တည်ေနရာ 

ေဆာင်ရွက်သညဴ် 

လုပ်ငန်ဵ 

- - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - 

 (ခ) NGO (ဦဵေရ) 

စဉ် 

အ
မျ

ိုဵသ
မီဵ

 

ေရ
ဵရ

ာ 

မိခ
င်န

ှငဴ် 

က
ေလ

ဵ 

အ
သ

င်ဵ
 

စစ်
မှုထ

မ်ဵ
 

ေဟ
ာင်

ဵ 

ကက
က

်ေြ
ခန

ီ 

အ
ရ ဳ

မီဵ
သ

တ
် 

ဂန့်ေဂါ ၁၂၉၄၅ ၁၄၀၄၃ ၃၈၇ ၄၈၅ ၂၈၅၂ 

ေြျာ ၄၅ ၄၅ ၂ ၇ ၁၁၀ 

မမို့နယ်ချုပ် ၁၂၉၉၀ ၁၄၀၈၈ ၃၈၉ ၄၉၂ ၂၉၆၂ 

 
 
 
 



 

 
 
 
(ဂ) အသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵ  

စဉ် အသင်ဵအဖွဲ့အမည် 
ရုဳဵ/ရုဳဵခွဲ 

တည်ေနရာ 
ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

မတှ်ပုဳတင် 

အမှတ် 

၁ 
ချင်ဵလူမှုေရဵအသင်ဵ 

အဖွဲ့ 

စည်ပင်သာ

ယာရပ်ြွြ် 

ချင်ဵအမျ ိုဵသာဵမျာဵထဲမှ ပညာေရဵ 
ထူဵချွန်သမူျာဵအာဵေထာြ်ပဳဴြခင်ဵ၊

ြျန်ဵမာေရဵမေြာင်ဵ၍ဆင်ဵရဲသူ

မျာဵအာဵေထာြ်ပဳဴြခင်ဵ 

၆/ဂန့်ေဂါ/ 

၀၀၀၁ 

၂ 
ြမတ်ြုသိုလ်နာေရဵ

ြူညီမှုအသင်ဵ 

အေနာြ် 

ဂန့်ေဂါ 

ေြျဵရွာ 

နာေရဵြိစ္စရပ်မျာဵေဆာင်ရွြ်ြခင် ၊ဵ 
ြျန်ဵမာေရဵမေြာင်ဵသူမျာဵအာဵ 

ေဆဵရုဳေဆဵခန်ဵမျာဵသ့ုိပို့ေဆာင် 

ေပဵြခင်ဵ 

၆/ဂန့်ေဂါ/ 

၀၀၀၂ 

၃ 

ဓမ္မေစတမန် 

(လူငယ်)လူမှုြူညီ 

ေရဵအသင်ဵ 

အမှတ်(၁) 

ရပ်ြွြ်၊ 

ေြျာပမို့ 

ေဒသအတွင်ဵရိှချ ို့တဲဴသြ်ကြီဵ 
ရွယ်အုိမျာဵအာဵလစဉ်ေထာြ်ပဳဴ 

ြခင်ဵ၊နာေရဵြူညီြခင်ဵ၊ပမို့နယ်ေဆဵ

ရုဳကြီဵမျာဵသ့ုိြပင်ဵထန်လူနာြို 

ပို့ေဆာင်ြခင်ဵ 

၆/ဂန့်ေဂါ/ 

၀၀၀၃ 

၄ ေမတ္တာပါရမီ 
ေတာင်ယာ 

ြပင်ေြျဵရွာ 

အသုဘြိစ္စမျာဵအာဵေြမြျသည် 
အထိြူညီေဆာင်ရွြ်ေပဵြခင်ဵ 

တစ်လတစ်ကြိမ်သုဿန်ေြမရှင်ဵ 

လင်ဵြခင်ဵ 

၆/ဂန့်ေဂါ/ 

၀၀၀၄ 

၅ 

ေရွှေေတာင်ပါရမီ၊ 
ေရွှေေတာင်ေြျဵရွာ၊ 

ေတာင်ယာြပင ်

ေြျဵရွာအုပ်စု 

ေရွှေေတာင် 

ေြျဵရွာ၊ 
ေတာင်ယာ 

ြပင်ေြျဵရွာ

အုပ်စု 

ေြျဵရွာအတွင်ဵနာေရဵြိစ္စမျာဵ 
ေြမြျသည်အထိ ေဆာင်ရွြ် 

ေပဵြခင်ဵ၊သုဿန်သန့်ရှင်ဵေရဵ 

ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၀၅ 

၆ 
ပဉ္စမေြမာြ်နာေရဵ 
ြူညီမှုအသင်ဵ၊ 

လြ်ပန် 
ေြျဵရွာ 

နာေရဵြိစ္စရပ်မျာဵေဆာင်ရွြ်ြခင် ၊ဵ 

ြျန်ဵမာေရဵမေြာင်ဵသညဴ်ြပင်ဵ 
ထန်လူနာမျာဵအာဵေဆဵရုဳေဆဵခန်ဵ 

မျာဵသို့ပို့ ေဆာင်ေပဵြခင်ဵ 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၀၆ 

 



 

 
 
 

စဉ် အသင်ဵအဖွဲ့အမည် 
ရုဳဵ/ရုဳဵခွဲ 

တည်ေနရာ 
ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

မှတ်ပုဳတင် 

အမှတ် 

၇ 

ေမတ္တာေရာင်ြခည်လူ

မှု ြူညီေရဵအသင်ဵ၊ 

 

ေြျာတိုြ် 

ရပ်ြွြ် 

နာေရဵြိစ္စရပ်မျာဵြိုအဖွဲ့ 

ြာဵြဖငဴ်ြူညီေပဵြခင်ဵ၊ပမို့ 

ေဆဵရုဳကြီဵမျာဵသ့ုိေဝဒနာ 

ြပင်ဵ ထန်လူနာမျာဵအာဵပို့ 
ေဆာင်ေပဵြခင်ဵ 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၀၇ 

၈ ေမတ္တာအလင်ဵေရာင် ပမို့မရပ်ြွြ် 
နာေရဵြိစ္စရပ်မျာဵြူညီေဆာင် 

ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/ 

၀၀၀၈ 

၉ 
ေစတနာပါရမီနာေရဵ 

ြူညီမှု၊ 

ေမာြ် 

ေြျဵရွာ 

နာေရဵြိစ္စရပ်မျာဵြူညီ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၀၉ 

၁၀ 
ြာယြဳေြမာြ်နာ

ေရဵ ြူညီမှု၊ 

ေြမာြ်ခင် 

ရန်ဵေြျဵရွာ 

လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၁၀ 

၁၁ 
ပါရမီလူမှုြူညီေရဵ၊ 

သဒ္ဒါရုဳေြျာင်ဵတိုြ်၊ 

မင်ဵ ရွာ 

ေြျဵရွာ 

လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၁၁ 

၁၂ 
လူမှုြူညီေရဵ(ရှုဳဵရီှ)

ရွာ လယ်ဓမ္မာရုဳ၊ 
ရှုဳဵရီှေြျဵရွာ 

ေြျဵရွာအတွင်ဵလမူှုြူညီ 

ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင် 

ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၁၂ 

၁၃ 
ပါရမီရှင်နာေရဵ 
ြူညီမှု၊ပမို့ခင်ဵသာ 

ေတာင်ေြျာင်ဵ 

ေြမာြ်ြုန်ဵ 

ရပ်ြွြ် 

ပမို့နယ်အတွင်ဵနာေရဵြူညီမှုလုပ်

ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ် ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၁၃ 

၁၄ ဇုိတနု်ချင်ဵလူမှုေရဵ၊ 
ေြျာတိုြ် 

ရပ်ြွြ် 

ဇုိတနု်ချင်ဵစာေပနှင်ဴယဉ် 

ေြျဵမှုထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနာ 

ေရဵြူညီမှုနှင်ဴအြခာဵလူမှု 
ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၁၄ 

၁၅ ပုညသဟာရ၊ 
စည်ပင်သာ 

ယာရပ်ြွြ် 

လူမှုေရဵြိစ္စရပ်မျာဵြူညီ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၁၅ 

၁၆ 
ြျွန်ဵေမတ္တာ 

ေရာင်ြခည် 

ြျွန်ဵဒတ် 

ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵြိစ္စရပ်မျာဵြူညီ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၁၆ 

 



 

 
 
 

စဉ် အသင်ဵအဖွဲ့အမည် 
ရုဳဵ/ရုဳဵခွဲ 

တည်ေနရာ 
ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

မှတ်ပုဳတင် 

အမှတ် 

၁၇ 
ဂရုနာရှင်နာေရဵ 

ြူညီမှုအသင်ဵ၊ 

ေရွှေဘို 

ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵြိစ္စရပ်မျာဵြူညီ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၁၇ 

၁၈ 

ေမတ္တာရှင်လူမှုြူညီ

ေရဵ ေအာင်ရတနာ 

ေြျာင်ဵတိုြ်၊ 

ြန်ေြျဵရွာ 
လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင် ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၁၈ 

၁၉ 
သုခေအာင်လူမှု 
ြူညီေရဵ၊ 

ြန်သာ 
ေြျဵရွာ 

နာေရဵြိစ္စရပ်မျာဵြူညီေဆာင် 
ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၁၉ 

၂၀ 

အလင်ဵေရာင်လူငယ် 

ြွန်ယြ်၊ပရိယတ္တိ 

စာသင်တိုြ်၊ 

ပိုဦဵေြျဵရွာ 
ေြျဵရွာအတွင်ဵနာေရဵ 

ြိစ္စရပ်မျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၂၀ 

၂၁ 
ြဖူစင်ေမတ္တာ(၂)၊ 

နာေရဵြူညီမှု၊ 

ေမာြ် 

ေြျဵရွာ 

နာေရဵြူညီမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၂၁ 

၂၂ 
သစ္စာေမတ္တာ၊ နာေရဵ 
ြူညီမှု၊ 

လာပို့ 
ေြျဵရွာ 

နာေရဵြူညီမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၂၂ 

၂၃ 
ေမတ္တာရှင်လူမှု 

ြူညီေရဵအသင်ဵ၊ 

စန်ဵပမို့ 

ေြျဵရွာ 

လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၂၃ 

၂၄ 
စိတ္တသုခလူမှုြူညီ 

ေရဵအသင်ဵ၊ 

ေြမာြ်ခင် 

ရန်ဵေြျဵရွာ 

လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၂၄ 

၂၅ 

ြရုနာပညာေတာ်

သင်ေထာြ်ပဳဴေရဵ 

အသင်ဵ၊ 
 

ပမို့ခင်ဵ သာ 

ပရိယတ္တိ 

စာသင်တိုြ်၊ 
ဂန့်ေဂါပမို့ 

အခြ်အခဲရိှေသာ ေြျာင်ဵသာဵ/ 

သူမျာဵအာဵဆြ်လြ်ပညာသင် 
ကြာဵနိုင်ေစေရဵေထာြ်ပဳဴြခင်ဵ 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၂၅ 

၂၆ 
လူမှုနာမှုြူညီေရဵ 

အသင်ဵ 

ေတာင်ြပင် 

ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၂၆ 

၂၇ 

ေယာေမာင်နှမ 

သာေရဵနာေရဵေသွဵ 

အလှူရှင်အသင်ဵ၊ 

ရွာစည် 

ေြျဵရွာ 

နာေရဵြူညီမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်

ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၂၇ 

၂၉ 
သာလင်ဵေြျဵရွာလူ 
မှုြူညီေရဵအသင်ဵ 

သာလင်ဵ 
ေြျဵရွာ 

လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵ 
မျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၂၉ 



 

 
 
 

စဉ် အသင်ဵအဖွဲ့အမည် 
ရုဳဵ/ရုဳဵခွဲ 

တည်ေနရာ 
ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

မှတ်ပုဳတင် 
အမှတ် 

၃၀ 
ရဲလှေမတ္တာလူမှု 
ြူညီေရဵအသင်ဵ၊ 

ရဲလှေြျဵရွာ 
လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃ဝ 

၃၁ 
ြရုနာဟိတလူမှု 
ြူညီေရဵအသင်ဵ 
 

ထယ်ေလှာ် 
ေြျဵရွာ 

နာေရဵြူညီမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ၊ပတ်ဝန်ဵ 
ြျင်နီနာဵရိှေြျဵရွာမျာဵ၏ 
နာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵလည်ဵ 
ြူညီေပဵြခင်ဵ 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃၁ 

၃၂ 
ေမတ္တာမွန်ြျန်ဵမာ 
ေရဵအေထာြ်အြူ 
ြပုအဖွဲ့ 

ြန့်သြ် 
ေြျဵရွာ 

ြျန်ဵမာေရဵ၊ 
လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃၂ 

၃၃ 
အနန္တသုခ 
လူမှုြူညီေရဵ 
အသင်ဵ၊ 

ေမွှေ့လယ် 
ေြျဵရွာ 

လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃၃ 

၃၄ 

ပညာပါရမီပညာေရဵ 
ေဖါင်ေဒဵရှင်ဵနှငဴ် 
ပငိမ်ဵချမ်ဵသာယာ 
သဘာဝေဘဵလူမှု 
ြူညီေရဵအသင်ဵ၊ 

ေမွှေ့လယ် 
ေြျဵရွာ 

လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵ 
မျာဵနှင်ဴချ ို့တဴဲေြျာင်ဵသာဵ/ 
ေြျာင်ဵသူမျာဵအာဵေထာြ်ပဳဴြခင်ဵ၊ 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃၄ 

၃၅ 
သစ္စာတဳခွန်နာေရဵ 
ြူညီမှုပရဟိတလူမှု
ြူညီေရဵအသင်ဵ၊ 

ြုြ္ကာဵ 
ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃၅ 

၃၆ 
သဲတပွငဴ်နာေရဵြူညီမှု 
ပရိဟိတအသင်ဵ 

ဟဳသာဝတီ 
ေြျဵရွာ 

နာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃၆ 

၃၇ 
သမစိတ္တလမူှုြူညီ 
ေရဵအသင်ဵ 

ဟဳသာဝတီ 
ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃၇ 

၃၈ 
ြဖူစင်ေမတ္တာလူမှု 
ြူညီေရဵအသင်ဵ 

ြမင်ဵ ဇာ 
ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃၈ 

၃၉ 
ဂရုနာရှင်လူမှုြူညီ 
ေရဵအသင်ဵ 

ေရရှင် 
မေြျဵရွာ 

လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵ 
မျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၃၉ 



 

 
 
 

စဉ် အသင်ဵအဖွဲ့အမည် 
ရုဳဵ/ရုဳဵခွဲ 

တည်ေနရာ 
ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

မှတ်ပုဳတင် 

အမှတ် 

၄၀ 
ေအဵချမ်ဵသာယာ 
လူမှုြူညီေရဵအသင်ဵ 

ဝင်ဝ ေြျဵရွာ 
လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၄ဝ 

၄၁ 
ပုညြာရလီူမှုြူ 
ညီေရဵအသင်ဵ၊  

စပယ် 
ေြျဵရွာ 

လူမှုနာမှုြူညီေရဵလုပ် 
ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၄၁ 

၄၂ 
လူမှုြူညီေရဵ 
အသင်ဵ(စိငု်ဒူဵ ) 

စိငု်ဒူဵ  
ေြျဵရွာ 

လူမှုနာမှုြူညီေရဵလုပ် 
ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၄၂ 

၄၃ 
ေမတ္တာမွန်လူမှုြူ 
ညီေရဵအသင်ဵ 

စြာဵ 
ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၄၃ 

၄၄ 
အြဖူေရာင်ေသွဵလူမှု 

ြူညီေရဵအသင်ဵ၊  

လယ်ကြီဵ 

ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၄၄ 

၄၅ 
ရှည်ေမတ္တာနာေရဵ 
ြူညီေရဵအသင်ဵ၊  

ရှဉ်ဵရှည် 
ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ် 
ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၄၅ 

၄၆ 
ဂရုနာရငှ်လူမှုြူညီ 

ေရဵအသင်ဵ၊  

ေြျာ်ရွာ 

ေြျဵရွာ 
လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၄၆ 

၄၇ 
လူငယ်အင်အာဵစုနာ 
ေရဵြူညီမှုအသင်ဵ၊  

ြုန်ဵ ရွာေြျဵ 
ရွာ၊ ြမင်သာဵ 

ေြျဵရွာအုပ်စု 

လူမှုြူညီေရဵလုပ်ငန်ဵ မျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
ဝဝ၄၇ 

၄၈ 
လူသာဵေမတ္တာပရ 
ဟိတအသင်ဵ၊  

ေြမာြ်ြုန်ဵ 

ရပ်ြွြ် 
(ပမို့သစ်ဦဵ) 

လူမှုေရဵ၊ 

နာေရဵြူညီမှုလုပ်ငန်ဵ မျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
ဝဝ၄၈ 

၄၉ 
ေရွှေလယ်နဒီ 

လူမှုြူညီေရဵအသင်ဵ 
ရွာမေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

ဝဝ၄၉ 

၅၀ 
မေနာြဖူလူမှုြူညီ 

ေရဵအသင်ဵ၊  

ေရရှင် 

ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

ဝဝ၅ဝ 

၅၁ 
ေလာြဟိတလူမှု 
ြူညီေရဵအသင်ဵ 

ြျွန်ဵခဳုသာ 
ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
ဝဝ၅၁ 

၅၂ 
အာရန်ုဦဵလူမှုြူညီ 
ေရဵအသင်ဵ 

ေဘာ်ြပင်ဵ 
ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
ဝဝ၅၂ 



 

 
 
 

စဉ် အသင်ဵအဖွဲ့အမည် 
ရုဳဵ/ရုဳဵခွဲ 

တည်ေနရာ 
ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 

မှတ်ပုဳတင် 

အမှတ် 

၅၃ ရှငသ်န်နာေရဵြူညီမှုအသင်ဵ၊  ပနန်ဵ ေြျဵရွာ 
နာေရဵြူညီမှုလုပ်ငန်ဵ မျာဵေဆာင် 

ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

ဝဝ၅၃ 

၅၄ 
စြ်ကြာယာန၊ နာေရဵြူညီမှု 
အသင်ဵ 

ေတာင်ခင်ရန်ဵ 
ေြျဵရွာ 

နာေရဵြူညီမှုလုပ်ငန်ဵ မျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
ဝဝ၅၄ 

၅၅ 
ေြာင်ဵေမတ္တာပရဟိတ 

လူမှုြူညီေရဵအသင်ဵ 

သာေြာင်ဵ 

ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 

နာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

ဝဝ၅၅ 

၅၆ 
ေစတနာရှငလ်ူမှု 
ြူညီေရဵအသင်ဵ 

ဇာေဟာ 
ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၅၆ 

၅၇ 
ဂရုနာလြ်မျာဵ 

လူမှုြူညီေရဵအသင်ဵ 

ေြျာပမို့၊ 

(အမှတ်-၃) 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၅၇ 

၅၈ 
ချင်ဵတိုင်ဵ ရင်ဵသာဵ စာေပနှငဴ် 
ယဉ်ေြျဵမှု (ဟာဵခါဵ) 

ေြျာတိုြ် 
ရပ်ြွြ် 

ချင်ဵတိုင်ဵ ရင်ဵသာဵစာေပမျာဵ 
သင်ကြာဵေလဴလာြခင်ဵ၊ယဉ်ေြျဵမှု 

လုပင်န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၅၈ 

၅၉ 
ထာရမေမတ္တာရငှ်လယ်ကြီဵ 

ေြျဵရွာအုပ်စု၊စန်ဵ ပမို့ေြျဵရွာ 

စန်ဵ ပမို့ 

ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/

၀၀၅၉ 

၆ဝ 
ေစတနာအာဵမန်လယ်ကြီဵ 
အေရှ့ေြျဵရွာ 

လယ်ကြီဵ 
ေြျဵရွာ 

လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွြ်ရန် 

၆/ဂန့်ေဂါ/
၀၀၆ဝ 

 
အာဵကစာဵနှင်ဴ ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
၄၄။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်ရှိ အာဵြစာဵနှင်ဴ ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ဆိုင်ရာ အချြ်အလြမ်ျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် 

အာဵကစာဵကွင်ဵ ေဖျာ်ေြဖေရဵ 

ေဘ
ာ 

လ
ုဳဵ 

ေဘ
ာ်လ

ီ

ေဘ
ာ 

ဘ
တ

်စ

က
က

် 

တ
င်ဵ

နစ
် 

ေဂ
ါက

် 

အ
ြခ

ာဵ
 

ရုပ
်ရှင်

ရုဳ
 

ပန
်ဵခခ

ဳ 

အ
ြခ

ာဵ
 

၁ ၁ ၁ − ၁ ၁ − − ၁ − 

မမို့နယ်ချုပ် ၁ ၁ − ၁ ၁ − − ၁ − 



 

 
 
 
အခန်ဵ(၈) 

ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 
ဗုဒ္ဓဘာသာဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦမျာဵနှင်ဴ သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 
၄၅။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်ရှ ိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုင်ရာအေဆာြ်အဦမျာဵနှငဴ ် 
သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျာဵအာဵ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ 
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ  

စဉ် မမို့နယ်/ မမို့ ဘုရာဵ ေစတီ ပုထိုဵ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ 
သီလရှင် 

ေကျာင်ဵ 
ဓမ္မာရုဳ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၉ ၂၃၃ - ၁၄၄ ၆ ၃ 

၂ ေြျာ - ၁၄ - ၈ - - 

  မမို့နယ်ချုပ် ၉ ၂၄၇ - ၁၅၂ ၆ ၃ 

 
(ခ) ရဟန်ဵသဳဃာနှင်ဴသီလရှင်မျာဵ 

စဉ် မမို့နယ်/မမို့ ရဟန်ဵ သာမေဏ သီလရှင် 

၁ ဂန့်ေဂါ ၅၀၈ ၁၆၅ ၇၉ 

၂ ေြျာ ၃၂ ၉ - 

မမို့နယ်ချုပ် ၅၄၀ ၁၇၄ ၇၉ 

(ဂ) ထငရှ်ာဵသညဴ်ဘုရာဵ၊ေစတီနှင်ဴပုထိုဵမျာဵ  

စဉ် မမို့နယ်/မမို့ ဘုရာဵ၊ေစတီ ၊ပုထိုဵအမည် တည်ေနရာ 

၁ ဂန့်ေဂါ ေရွှေြပည်ဆိပ်ဦဵ ေြမာြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ် 

၂ ။ ဇမ္ဗူထိပ်ေခါင် စည်ပင်သာယာရပ်ြွြ် 

၃ ။ ြမသိန်ဵတန် မင်ဵ ရွာေြျဵရွာ 

၄ ။ စွယေ်တာ်ရှင် အေနာြ်ဂန့်ေဂါေြျဵရွာ 

၅ ။ စသိမ်ဵဘုရာဵ ြမင်သာဵေြျဵရွာ 

၆ ။ ေြျာ်ေတာဘုရာဵ ြန့်သြ်ေြျဵရွာ 

မမို့နယ်ချုပ် ၆ - 



 

 
 
 
 
(ဃ) ထငရှ်ာဵသညဴ်ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 
ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵအမည် 

ဆရာေတာ်ဘွဲ့  

အမည် 
တည်ေနရာ 

၁ ဂန့်ေဂါ ပမို့ခင်ဵ သာေတာင်ေြျာင်ဵ ဦဵဇဋိလ ေြမာြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ် 

၂ ။ ဘုရာဵကြီဵေြမာြ်ေြျာင်ဵ ဦဵေဝပုလ္လ ေြမာြ်ြုန်ဵရပ်ြွြ် 

၃ ။ ပမို့ခင်သာေြျာင်ဵ ဦဵဝန္ဒိယ စည်ပင်သာယာရပ်ြွြ် 

၄ ။ အန်ဵတာဵသာသနာြပုေြျာင်ဵ ဦဵြဝိဓဇ အန်ဵတာဵေြျဵရွာ 

၅ ။ ြန်(၅)ရွာေြျာြ်ဂူေတာရ ဦဵဣန္ဒာစရိယ ြန်ေြျဵရွာအနီဵ 

၆ ။ မုဳလယ်ေတာရ ဦဵအာေလာြ အေနာြ်ဂန့်ေဂါ 

၇ ။ ြန်ေတာရ ဦဵတြိ္ခာနန္ဒ ြန်ေြျဵရွာ 

၈ ။ အာေသာြရာမေြျာင်ဵ ဦဵြိတ္တိ ဟဳသာဝတီေြျဵရွာ 

၁ ေြျာပမို့ သာသနဗိမာန်ေြျာင်ဵ ဦဵသုန္ဒရ အမှတ်(၂)ရပ်ြွြ် 

ပမို့နယ်ချုပ် ၉  - - 

 
အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ 
၄၆။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်ရိှအြခာဵဘာသာေရဵအေဆာြ်အဦမျာဵနှင်ဴ ဆုိင် 
ေသာအချြ်အလြ်မျာဵအာဵ  ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည-် 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

ခရစ်ယာန် 
ဘုရာဵေကျာင်ဵ 

အစ္စလာမ် 
ဘုရာဵေကျာင်ဵ 

ဟိန္နူ  
ဘုရာဵေကျာင်ဵ 

တရုတ်   
ဘုရာဵေကျာင်ဵ 

မမို့ ေကျဵလက် မမို့ ေကျဵလက် မမို့ ေကျဵလက် မမို့ ေကျဵလက် 

၁ ဂန့်ေဂါ ၇ ၃၉ − − − − − − 

၂ ေြျာ - - - - - - - - 

မမို့နယခ်ျုပ် ၇ ၃၉ − − − − − − 

 
မှတ်ချက်။ ဂန့်ေဂါမမို့နယ်တွင် တရာဵဝင်ဝတ်ြပုေကျာင်ဵမျာဵ 

မရှိပါ။ 
 



 

 
 
 
သမိင်ုဵ၀င် ထငရှ်ာဵေသာအေဆာက်အဦနှင်ဴ ေနရာမျာဵ 
၄၇။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင် ရှိေသာသမိင်ုဵ၀င်ထင်ရှာဵေသာ အေဆာြ် 
အဦနှင်ဴေနရာမျာဵမှာ  ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် မမို့နယ်/မမို့ 
သမိုင်ဵဝင် 

အေဆာက်အဦ 
တည်ေနရာ 

ယဉ်ေကျဵမှု 

ဇုန်အမည် 
တည်ေနရာ 

၁ ဂန့်ေဂါ - - - - 

၂ ေြျာ - - - - 

မမို့နယ်ချုပ် - - - - 

 
အခန်ဵ(၉) 

ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 
ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်မှုအေြခအေန 

၄၈။ ဂန့်ေဂါပမိုနယ်၏ ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်မှုအေြခ 
အေနမာှ တစ်ဖြ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

(ြ) ေကျဵလကေ်ဒသဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 
ေဆာင်ရွက် သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ  

 (၁) မမို့- ေကျဵ လက်၊ ေကျဵ ရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

စဉ
် မမို့နယ်

/ မမို့ 

လ
မ်ဵ

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

အ
ရှည

် (
မိုင်

-ဖ
ာလ

ုဳ) 

အမျ ိုဵအစာဵ 

ကတ္တရာ ေကျာက်ေချာ ေြမသာဵ ဂဝဳ ကွန်ကရစ် 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ုဳ 

အ
ေရ

အ
တ

ွက
် 

မိုင်
/ဖ

ာလ
ုဳ 

၁ ဂန့်ေဂါ ၃ ၉/၄ - - ၂ ၆/၂ - - ၁ ၃/၂ - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၃ ၉/၄ - - ၂ ၆/၂ - - ၁ ၃/၂ - - 



 

   
  
 
  (၂) တဳတာဵမျာဵ 

 
(၃) ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ ်
လုပ်ငန်ဵ 

တည် ေနရာ 

အမျ ိုဵအစာဵနှငဴ်အတုိင်ဵအတာ 
အကျ ိုဵြပု 
အိမ်ေြခ ေရကန် ေရတွင်ဵ 

အဝီစိ 
တွင်ဵ 

လျှ ို 
ပိတ် 

ြမစ်ေရ 
တင် 

၁ ေခါင်ဵတဳု အုတ်ေရြန် လြ်တူဵတွင်ဵ - - - ၁၆၁ 

၂ ေတာင်ယာြပင်  စြ်ေရတွင်ဵ - - - ၂၇ဝ 

၃ ဇီဵြပာဵ(အန်ဵတာဵ)  
ေရပိုြသွ်ယ် 

တန်ဵြခင်ဵ 
- - - 

၅၅ 

၄ စမိတ်  လြ်တူဵတွင်ဵ - - - ၁၆ဝ 

၅ တဇန်ဵ  စိမဴ်စမ်ဵေရသွယ် - - - ၂၁၂ 

မမို့နယ်ချုပ် (၁) ခု (၅)ခ ု - - - ၈၅၈ 

 
(၄) လျှပ်စစ်မီဵလင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

စဉ ်
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

လုပ်ငန်ဵ 
တည် 
ေနရာ 

ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴနည်ဵ လမ်ဵ 
အကျ ိုဵြပု 
အိမ်ေြခ မဟာ 

ဓါတ်အာဵ 
မီဵ 

စက် 
ေနေရာင် 

ြခည် 
ေလ 

ေရ 
အာဵ 

ဇီဝ 

၁ ဂန့်ေဂါ  ၄၈ ၁၉ ၃၀ - - - ၂၅၉၆၅ 
၂ ေြျာ  ၁၀ - - - - - ၂၃၈၉ 

မမို့နယ်ချုပ် ၅၈ ၁၉ ၃၀ - - - ၂၈၃၅၄ 

စဉ် တဳတာဵ အမည် အရှည်(ေပ) 
အမျ ိုဵ 
အစာဵ 

ေဆာက်လုပ်မှုပုဳစဳ အေရ 
အတွက် အသစ် ြပငထ်နိ်ဵ 

၁ 
ေတာင်ဵခင်ရန်ဵ 

ေြျဵရွာြုန်ထုတ်

လမ်ဵပိုင်ဵတဳတာဵ 
၂ဝ’×၁၄’×၁၂’ 

ြွန်ြ 

ရစ် 
အသစ် - ၁ စင်ဵ 

မမို့နယ်ချုပ် - - အသစ် - ၁ စင်ဵ 



 

 
 
 
(၅) ြမစိမ်ဵေရာင်ေကျဵရွာစီမဳကိန်ဵလုပင်န်ဵ 

စဉ် မမို့နယ် ေကျဵရွာအမည် အိမ်ေြခ အိမ်ေထာင်စု 
ခွင်ဴြပုေငွ 
ကျပ်သနိ်ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ေြမာြ်ခင်ရန်ဵ ၉၅၅ ၉၅၅ ၃၀၀ 

၂ ။ ပနန်ဵ ၁၅၅ ၁၆ဝ ၃၀၀ 
၃ ။ စပယ် ၈၉ ၉၁ ၃၀၀ 
၄ ။ ယင်ဵမာ ၈၂ ၈၆ ၃၀၀ 
၅ ။ စင်ပုဳ ၁၁၃ ၁၂၁ ၃၀၀ 
၆ ။ ေညာင်လယ် ၂၅၂ ၂၅၂ ၃၀၀ 
၇ ။ ြန့်သြ် ၂၅ဝ ၂၅၅ ၃၀၀ 
၈ ။ စိုင်ဒူဵ ၄၂ဝ ၄၄၇ ၃ဝဝ 
၉ ။  ြျွန်ဵဒတ် ၁၄၃ ၁၂ဝ ၃ဝဝ 

၁၀ ။ ေဘာ်ြပင်ဵ  ၄ဝဝ ၄ဝ၁ ၃၀၀ 
၁၁ ။ ြုန်ဵရွာ ၄၁ဝ ၃၉၆ ၃၀၀ 
၁၂ ။ ြပင်သာ ၉၆ ၁ဝ၇ ၃၀၀ 
၁၃ ။ ရွာစည် ၁၅၃ ၁၅၄ ၃၀၀ 
၁၄ ။ ြပစ်မ ၂ဝ၁ ၂ဝ၁ ၃၀၀ 
၁၅ ။ ဇီဵြပာဵ ၁၅ဝ ၁၆၃ ၃၀၀ 
၁၆ ။ ြျဲ/နဳုဵကြီဵ ၁၅၉ ၁၇၇ ၃၀၀ 
၁၇ ။ ေရရှင် ၃၂၁ ၃၃၁ ၃၀၀ 
၁၈ ။ ေြျာ်ရွာ ၃ဝ၉ ၂၉၉ ၃၀၀ 
၁၉ ။ မင်ဵ ရွာ ၃၈၃ ၃၇၄ ၃၀၀ 
၂၀ ။ ဇာေဟာ ၆၄၅ ၆၁ဝ ၃၀၀ 
၂၁ ။ စန်ဵပမို့ ၁၇၉ ၁၇၉ ၃၀၀ 
၂၂ ။ ပိုဦဵ ၃၈၈ ၃၇၇ ၃၀၀ 
၂၃ ။ စမိတ် ၁၆ဝ ၁၆ဝ ၃၀၀ 
၂၄ ။ မိုဵစို ၁၃ဝ ၁၃ဝ ၃၀၀ 
၂၅ ။ ြျွန်ဵခုဳသာ ၁၈၉ ၁၉ဝ ၃၀၀ 
မမို့နယ်ချုပ် (၂၅)ရွာ ၆၇၃၂ ၆၇၃၆ ၇၅၀၀ 

 



 

 
 
 
 
(၆) ေကျဵလကအ်ိမယ်ာဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
 

စဉ် ေကျဵရွာအမည် ခွင်ဴြပုအိမ်ေြခ မပီဵစီဵအိမ်ေြခ 
ကုန်ကျေငွ 

ကျပ်(သိန်ဵ) 

မမို့နယ်ချုပ် - - - 

   
 

(၇) ေကျဵလကအ်ိမသ်ာလုပ်ငန်ဵ 
 

စဉ် ေကျဵရွာအမည် ခွင်ဴြပုလုဳဵေရ မပီဵစီဵလုဳဵေရ 
ကုန်ကျေငွ 

ကျပ်(သိန်ဵ) 

မမို့နယ်ချုပ် - - - 

  



 

  
 
 
(ခ) အစိုဵရနှင်ဴြပည်သူေဆာင်ရွက်သညဴ် ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵစာရင်ဵ  
 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 
ေကျဵရွာ လုပ်ငန်ဵ အမည် 

အရွယ် 

အစာဵ / အရှည် 

ကုန်ကျေငွ(ကျပ်သန်ဵ) 

အစိုဵရ ြပည်သူ ေပါင်ဵ 

၁ ဂန့်ေဂါ ေရရှင်မ 
ရွာတွင်ဵေြမနီေြျာြ်စရစ် 

ခင်ဵြခင်ဵလပု်ငန်ဵ 
(၁/ဝ)မိုင်×၁၆’×၆” ၁ဝ ၃.၄၅ ၁၃.၄၅ 

၂ ။ ထယ်ေလှာ် 
ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(လြ်တူဵတွင်ဵ/အုတ်ေရြန်) 

၆’ ø၄ဝ’+(၁၅’×၁ဝ’×၆’) 

+၂” ø၅၄ဝဝ’+(၅’×၅’×၇’) 
၁ဝ ၅.၈ ၁၅.၈ဝ 

၃ ။ တဇန်ဵ 
ရွာတွင်ဵေြမနီေြျာြ်စရစ် 

ခင်ဵြခင်ဵလပု်ငန်ဵ 
၃၈ဝဝ’×၁၆’×၁၆” ၁ဝ ၃.၅၅ ၁၃.၅၅ 

၄  ။ သာစည် 
ရွာတွင်ဵေြမနီေြျာြ်စရစ် 

ခင်ဵြခင်ဵလပု်ငန်ဵ 
(၁/ဝ)မိုင်×၁၆’×၁၆” ၁ဝ ၃.၄၅ ၁၃.၄၅ 

၅  ။ လုဳေဟာ စာကြည်တိြု်ေဆာြ်လုပ်ြခင်ဵ ၄ဝ’×၂ဝ’×၁၂’ ၁ဝ ၁.၁ ၁၁.၁ဝ 

၆ ။ 
ေချာင်ဵ 
ေြာြ် 

ရွာတွင်ဵေြမနီေြျာြ်စရစ် 
ခင်ဵြခင်ဵလပု်ငန်ဵ 

၄၂ဝဝ’×၁၆’×၁၆” ၁ဝ ၂.၈၅ ၁၂.၈၅ 



 

 
 
 
 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 
ေကျဵရွာ လုပ်ငန်ဵ အမည် 

အရွယ် 

အစာဵ / အရှည် 

ကုန်ကျေငွ(ကျပ်သန်ဵ) 

အစိုဵရ 
ြပည်

သူ 
ေပါင်ဵ 

၇  ဂန့်ေဂါ သာေြာင်ဵ 
(၁)ထပ်စာသင်ေြျာင်ဵေဆာင် 

ေဆာြ်လုပ်ြခင်ဵ 
၄ဝ’×၃ဝ’×၁၂’ ၁ဝ ၆.၇၈ ၁၆.၇၈ 

၈  ။ ြွမ်ဵဇဲ 
ရွာတွင်ဵေြမနီေြျာြ်စရစ် 

ခင်ဵြခင်ဵလပု်ငန်ဵ 
၃၄၉၅’×၁၆’×၈” ၁ဝ ၃.ဝဝ ၁၃.ဝဝ 

၉  ။ ြမင်ဵ ဇာ 
ရွာတွင်ဵေြမနီေြျာြ်စရစ် 

ခင်ဵြခင်ဵလပု်ငန်ဵ 
၄၃ဝဝ’×၁၆’×၈” ၁ဝ ၃.ဝ၈ ၁၃.ဝ၈ 

၁ဝ ။  ြုြ္ကာဵ 
ရွာတွင်ဵေြမနီေြျာြ်စရစ် 

ခင်ဵြခင်ဵလပု်ငန်ဵ 
၃၁ဝဝ’×၁၈’×’၈” ၁ဝ ၂.၉၂ ၁၂.၉၂ 

၁၁  ။ 
ေမာြ် 

လင်ဵ 
KG ေြျာင်ဵေဆာင်ေဆာြ်လုပ်ြခင်ဵ ၃ဝ’×၂ဝ’×၁၂’ ၁ဝ ၁.ဝ၅ ၁၁.ဝ၅ 

၁၂  ။ ပန်ဵထပိ် 
ရွာတွင်ဵေြမနီေြျာြ်စရစ် 

ခင်ဵြခင်ဵလပု်ငန်ဵ 
၃၈ဝဝ’×၁၆’×၈” ၁ဝ ၂.၈၆ ၁၂.၈၆ 

မမို့နယ်ချုပ်  ( ၁၂ ) ခ ု  ၁၂ဝ ၃၉.၈၉ ၁၅၉.၈၉ 

 



 

 
 
 
 
မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ (Town Plan)နှစ်(၃၀)အတွက် ေြမအသဳုဵချမှုဆိုင်ရာ 
လျာထာဵချက် 
 
၄၉။  ပမို့ြပစီမဳြိန်ဵ (Town Plan)နှစ်(၃၀)အတွြ် ေြမအသဳုဵချမှု 
ဆိုင်ရာ လျာထာဵချြ်ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ် 
မမို့နယ်/ 

မမို့ 

လျာထာဵ 

သညဴ်ေြမဧက 

လျာထာဵမညဴ် 

ေြမကွက်ေပါင်ဵ 
လျာထာဵမညဴ်ေနရာ 

၁ 
ဂန့်ေဂါ 

ပမို့နယ် 
၃၆၁၈ ၁၉ 

ပမို့မ၊ ေြျာတိုြ်၊ ေအာင်ြမင်၊ 

အေနာြ်ဂန့်ေဂါ၊ အုတ်လှ၊ ရှုဳဵရီှ၊ 

ပျာဵ၊ ဇာေဟာ၊ ရွာစည်၊ စိုင်ဒူဵ 

၂ ေြျာပမို့ - - - 

မမို့နယ်ချုပ် ၃၆၁၈ ၁၉ ၁၀ 

 
 

အခန်ဵ(၁၀) 

အေထွေထွ 

အြခာဵတင်ြပလိုေသာအချက်မျာဵ 

၅၀။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်တွင် အြခာဵတင်ြပရန်အချြ်မျာဵ မရှိပါ။ 
 
 
 
 



 

 
 
 
နိဂုဳဵ 
၅၁။ ဂန့်ေဂါပမို့နယ်၏ ေဒသဆိုင်ရာအချြ်အလြမ်ျာဵြုိ ဌာန 
ဆိုင်ရာမျာဵမှ ေပဵပို့ေသာ  အချြ်အလြမ်ျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအချြ် 
အလြ်စာေစာင်မျာ ၊ဵ မှတ်တမ်ဵမျာဵအေပါ်တွင် အေြခခဳလျြ် အြျဉ်ဵ 
ချုဳဵြပုစုထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ေဒသဆိုင်ရာ အချြ်အလြ်မျာဵအာဵ 
မှတ်တမ်ဵတင် စုစည်ဵတင်ြပြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ဂန့်ေဂါပမို့နယ် တစ်ခလုုဳဵ၏ 
အချြ်အလြန်ှင်ဴ ဖွဳ့ ပဖိုဵတိုဵ တြ်မှု အေြခအေနမျာဵြုိ ေလဴလာသိရှိ 
နုိင်ပပီဵ မိမိတ့ုိ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵြုိ အေထာြ်အြူြပုမည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ 
တင်ြပအပ်ပါသည။် 
 
 

 
  ပမို့နယ်အုပခ်ျုပေ်ရဵမှူဵ       

ပမို့နယ်အေထွေထွအုပခ်ျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 
  ဂန့်ေဂါပမို့နယ် 

 
 

ရြ်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလ (       )ရြ် 
 
 
 
 
 
    


