
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
ဗန်ဵေမာ်ခရုိင်အေထွေေထွေအု််ခု ််ေရဵဦဵစီဵဌာန 

 

ဗန်ဵေမာ်ခရိငု ်
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    ရက်စဲွ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက် 

 

 
 

 
 
 
 



  

မာတိကာ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမုက် 

နှာ 

မှ ထိ 

 ေ မ်ဳု   

 အခန်ဵ(၁) 

နိဒါန်ဵ နှင်ဴ ေဒသသမိင်ုဵ 

  

၁။ နိဒါန်ဵ   ၁ - 

၂။ ေဒသသမိင်ုဵအကျဉ်ဵ ၂ - 

 အခန်ဵ(၂) 

်ထဝီဝင်အေနအထာဵ 

  

၃။ တညေ်နရာနှင်ဴ အကျယ်အဝန်ဵ ၃ - 

၄။ နယ်နိမိတ် ၃ ၅ 

၅။ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင် ၅ - 

၆။ ေရဆင်ဵ ၅ - 

၇။ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထကအ်ြမင်ဴ ၅ ၆ 

 အခန်ဵ(၃) 

ရာသီဥတုနှင်ဴသဘာဝ်တ်ဝန်ဵကုင် 

  

၈။ ရာသီဥတု ၆ - 

၉။ သဘာဝေပါက်ပင် ၇ - 

၁၀။ ေတာရိင်ုဵတိရစ္ဆာနမ်ျာဵ ၇ - 

၁၁။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်လက်ရှိအေြခအေန ၇ ၈ 

၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာ  ဵ ၈ - 

၁၃။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်မှု ၈ ၉ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမုက် 

နှာ 

မှ ထိ 

 အခန်ဵ(၄) 

လူဦဵေရဆိုင်ရာအခုက်အလကမ်ုာဵ 

  

၁၄။ ေနထိုင်သည်ဴတိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ိုဵစုမျာဵ ၉ - 

၁၅။ အိမ ်ေြခ ၊ အိမေ်ထာင်စုနှင်ဴလူဦဵေရ  

                       

          

၁၀ ၁၃ 

၁၆။ လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှင်ဴ ကျာဵ/မ အချ ိုဵ 

(က)လူဦဵေရတိုဵ နှုန်ဵနှင်ဴကျာဵ/မ အချ ိုဵ 

(ခ)ေမွဵဖွာဵ၊ေသဆုဳဵ၊ေြပာင်ဵဝင်၊ေြပာင်ဵထွက်လူဦဵေရ 

၁၄ - 

၁၇။ ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာ  ၁၅ - 

၁၈။ နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵေနထိုင်မှု ၁၅ - 

 အခန်ဵ(၅) 

အု်ခ်ု ်ေ်ရဵဆိုင်ရာအခုက်အလကမ်ုာဵ 

  

၁၉။ အုပခ်ျုပေ်ရဵနယ်ေြမ ဖွဲ့စည်ဵ မှု  ၁၆ - 

၂၀။ ေရွေဵေကာက််ွေဲဆုိင်ရာ ကိစ္စရ််မုာဵ 

(က)မမို့နယ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ အဖဲွ့ဝင်စာရင်ဵ 

(ခ)    မဲေပဵပိုင်ခွင်ဴရှိသူဦဵေရ 

(ဂ) နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ 

(ဃ)ေရွေဵချယ်ခဳရေသာလွှတ်ေတာကုိ်ယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

၁၇ ၁၉ 

 အခန်ဵ(၆) 

စီဵ်ွောဵေရဵဆိုင်ရာ အခုက်အလကမ်ုာဵ 

  



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမုက် 

နှာ 

မှ ထိ 

၂၁။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ခခုဳငုဳသဳုဵသပ်ချက် ၁၉ - 

၂၂။ ေြမအသုဳဵ ချမှု ၂၀ - 

၂၃။ ဆညေ် မာင်ဵတာတမမဳုာဵနှင်ဴဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 

 ( )  ကုိယ်အဴာဵကုိယ်ကုိဵဆညမ်ျာဵ 

( ) ြမစ်ေရတင်စီမဳကိန်ဵမျာဵ 

(ဂ) တာတမဳမျာဵ/ေရထိန်ဵတဳခါဵမျာဵ 

၂၀ ၂၁ 

၂၄။ စိုက််ု ိ ဵေရဵလု််ငန်ဵ 

(က) အဓိကသီဵနှဳ(၁၀)မျ ိုဵ စိုက်ပျ ိုဵထုတ်လုပ်မှု 

(ခ)  နှစ်ရှည်သီဵနှဳစိုက်ပျ ိုဵမှုအေြခအေန 

(ဂ) အြခာဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵစိုက်ပျ ိုဵထုတ်လုပ်မှု 

(ဃ) လယ်ယာသဳုဵစက်ကိရိယာ သဳုဵစွဲမှုအ ေြခအေန 

(င)လယ်ယာသဳုဵထယ်၊ထွန်နှင်ဴကျွဲ၊နွာဵေကာင်ေရ 

(စ) ေဒသတွင်ဵဆန်ဖလူုဳမှုရာခိင်ုနှုန်ဵ 

(ဆ)  ေဒသတွင်ဵဆီဖလူုဳမှုရာခိင်ုနှုန်ဵ 

၂၁ ၂၆ 

၂၅။ ေမွေဵ မူေရဵလု််ငန်ဵ 

(က) ေမွဵြမူေရဵဇုန်မျာဵ 

(ခ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ(ေကာင်ေရ) 

(ဂ) မမို့နယ်အသာဵထုတ်လုပ်မှ(ပိဿာ) 

(ဃ)         ကကက်/ဘဲ/ငဳုဵဥထုတ်လုပ်မှု(လုဳဵ) 

(င) နို့ထွက်ပစ္စည်ဵ ထုတ်လုပ်မှု 

(စ) မမို့နယ်ငါဵပုစနွ်ေမွဵြမူမှုအေြခအေန 

၂၆ ၂၉ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမုက် 

နှာ 

မှ ထိ 

(ဆ) ေရချ ို၊ ေရငန်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမှ အသာဵထုတ်လုပ်မှု 

၂၆။ စက်မှုလကမ်ှုလု််ငန်ဵ 

(က) စက်မှုဇုန်မျာဵ 

(ခ) မမို့နယ်ရှိစက်ရုဳမျာဵ 

(ဂ) မမို့နယ်ရှိအလုပ်ရုမဳျာဵ 

(ဃ) အိမတ်ွင်ဵစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၂၉ ၃၀ 

၂၇။ သစ်ေတာလု််ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအေ ခအေန 

(က) သစ်ေတာမျာဵ 

(ခ) စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်ဵ 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မှု 

(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၃၁ ၃၃ 

၂၈။ တွေင်ဵထွေက််စ္စည်ဵ ထုတ်လု််မှုလု်င်န်ဵ 

(က) ဓာတ်သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

(ခ) ေကျာက်မျက်တူဵ ေဖာ်ထုတ်လုပမ်ှု 

၃၄ - 

၂၉။ စွေမ်ဵ အင်     လျှ််စစက်ဏ္ဍ 

 (က) ဓာတ်ဆီ/ဒီဇယ် အေရာင်ဵဆုိင်မျာဵ 

 (ခ) သဘာဝဓါတ်ေငွ့အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

 

၃၅ - 

၃၀။ ်ို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴလမ်ဵ်န်ဵဆက်သွေယ်ေရဵလု််ငန်ဵ 

(က) ေလေကကာင်ဵလမ်  ဵ 

(ခ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ 

(ဂ) ရထာဵလမ်ဵ နှင်ဴဘူတာရုဳမျာဵ 

၃၅ ၃၆ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမုက် 

နှာ 

မှ ထိ 

(ဃ) ကာဵဂိတ်မျာဵ 

၃၁။                                 

               

    မမို့နယ်ချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

 ဂ            

        ၊                       

        ၊                                  

၃၇ ၃၉ 

၃၂။ ဟုိတယန်ှင်ဴခရီဵ သွောဵလု််ငန်ဵ 

(က) ဟုိတယ ်

      မိတုယ်၊အင်ဵ၊ တည်ဵ ခိုခန်ဵ 

( ဂ ) ကမ်ဵေြခ/ အပန်ဵေြဖေနရာ  

၃၉ ၄၀ 

၃၃။ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ ၄၀ - 

၃၄။ စီဵ်ွောဵေရဵဆိုင်ရာ အေ ခခဳအေဆာက်အဦမုာဵ  

(က)       ၊             ၊      ၊                      

( ခ ) ဘဏ်မျာဵ 

( ဂ ) စတိုဵဆိုင်နှင်ဴအေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

၄၀ ၄၁ 

၃၅။                           

               

                                

  ဂ                       

        ၊              

၄၂ ၄၄ 

၃၆။ ်ုနဳှိ််လု်င်န်ဵနှင်ဴ မီဒီယာလု််ငန်ဵမုာဵ ၄၅ - 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမုက် 

နှာ 

မှ ထိ 

(က) ပုနဳှိပ်လုပင်န်ဵနှင်ဴ ေတဵသဳသွင်ဵ၊ ဗွီဒီယို 

(ခ) မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၇။  ်ညတ်ွေင်ဵ အသာဵတင်ထုတ်လု်မ်ှုနှငဴ်ဝန်ေဆာင်မှု 

တန်ဘုိဵ 

၄၆ - 

၃၈။ လူတစ်ဦဵခုင်ဵဝင်ေငွေ ၄၇ - 

၃၉။ အသက်ေမွေဵဝမ်ဵ ေကကာင်ဵလု််ငန်ဵအလိုက် အလု််လု် ်

သူဦဵေရ 

၄၇ - 

၄၀။ အလု််လု်နုိ်င်သူဦဵေရနှင်ဴ အလု််လက်မဲဴဦဵေရ  ၄၈ - 

 အခန်ဵ(၇) 

လူမှုေရဵဆိုင်ရာ အခုက်အလကမ်ုာဵ 

  

၄၁။ ်ညာေရဵကဏ္ဍ 
(က) အဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ 
( ခ) အေြခခဳပညာ 
(ဂ) မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ 
(ဃ) ဘုန်ဵေတာက်ကီဵသင်ပညာေရဵေကျာင်ဵ 

(င) ေကျာင်ဵေနအရွေယ်ကေလဵမျာ  ဵေကျာင်ဵအပ်နဳှမှု  

(စ) တက္ကသုိလ၀်င်တန်ဵေအာင်ြမင်မှု 

(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မှု ရာခိုင်နှုန်ဵ 

(ဇ) သင်ကကာဵမှု သင်ယူမှုအေထာက်အကူြပုစာသင်  

ခန်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်နိုင်မှု 

(စျ) စာကကညဴ်တိုက်မျာဵဖွင်ဴလှစ်နိုင်မှု  

 

၄၈ ၅၄ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမုက် 

နှာ 

မှ ထိ 

၄၂။ ကုန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 

( က) ေဆဵရုဳမျာဵ 

( ခ) ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ 

(ဂ) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲ 

(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု 

(င) ေဒသတွင်ဵ အမျာဵဆဳုဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 

( စ) HIV/ AIDS-   ဂ  ြဖစ်ပွာဵ/ ေသဆုဳဵဦဵေရ 

(  )  ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

 

၅၅ ၅၇ 

၄၃။ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွေဲ့ မုာဵ 

(က) INGO 

(ခ) NGO (ဦဵေရ) 

(ဂ) အသင်ဵအဖွဲ့ မျာဵ 

၅၈ ၅၉ 

၄၄။ အာဵကစာဵနှင်ဴေဖုာ်ေ ဖေရဵလု််ငန်ဵမုာဵ ၅၉ - 

 အခန်ဵ(၈) 

ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအခုက်အလကမ်ုာဵ 

  

၄၅။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအေဆာက်အဦမုာဵနှင်ဴသာသနာဝင် 

်ုဂ္ဂ ိလ်မုာဵ 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 

(ခ) ရဟန်ဵသဳဃာနှင်ဴသီလရှင်မျာဵ 

(ဂ) ထငရ်ှာဵသညဴ်ဘုရာဵ၊ေစတီ၊ပုထိုဵမျာဵ 

၆၀ ၆၁ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

စာမုက် 

နှာ 

မှ ထိ 

(ဃ) ထင်ရှာဵသညဴ်ဘုန်ဵေတာက်ကီဵေကျာင်ဵမျာဵ 

 

၄၆။ အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ ၆၁ - 

၄၇။ သမိင်ုဵဝင်ထင်ရှာဵေသာအေဆာက်အဦနှင်ဴေနရာမုာဵ ၆၂ - 

 အခန်ဵ(၉) 

ေဒသဖွေဳ့ဖဖိ ဵေရဵဆိုင်ရာအခုက်အလကမ်ုာဵ 

  

၄၈။ ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေကန်ိုင်မှုအေြခအေန 

(က) ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ   

       ေဆာင်ရွေက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 

၆၂ ၆၅ 

၄၉။  မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ(TownPlan)နှစ်(၃၀)အတွက်ေြမအသုဳဵချမှု 

 ဆိုင်ရာလျာထာဵမှု 

၆၅ - 

       ၁၀) 

        

  

၅၀။                           ၆၆ ၆၇ 

၅၁။ နိဂုဳဵ ၆၇ - 

 

 


