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မာတိကာ 

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထိ 

  
အခန်ဵ(၁) 

နိဒါန်ဵနှင်ဴ ေဒသသမိုင်ဵ  

  

 ေြမြုဳ   

၁ နိဒါန်ဵ ၁ - 

၂ ေဒသသမိုင်ဵအကျဉ်ဵ ၁ - 

 အခန်ဵ(၂) 
ြထဝဝီငအ်ေနအထာဵ 

  

၃ တည်ေနရာနှင်ဴအကျယ်အဝန်ဵ ၂ - 

၄ နယ်နိမတိ် ၂ - 

၅ ေြမမျက်နှာသွငြ်ြင် ၂ - 

၆ ေရဆင်ဵ  ၂ - 

၇ ြင်လယ်ေရမျက်နှာြြင်အထက်အြမငဴ် ၃ - 

 အခန်ဵ(၃) 
ရာသီဥတုနှင်ဴသဘာဝြတ်ဝန်ဵကျင် 

  

၈ ရာသီဥတု ၃ - 

၉ သဘာဝေြါက်ြင် ၃ - 

၁၀ ေတာရိုင်ဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵ ၄ - 

၁၁ သဘာဝြတ်ဝန်ဵကျင်လက်ရှအိေြခအေန ၄ - 

၁၂ သဘာဝြတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ ၄ - 

၁၃ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှု ၄ - 

 အခန်ဵ(၄) 
လူဦဵေရဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

  

၁၄ ေနထိုင်သည်ဴတိုင်ဵ ရင်ဵသာဵလူမျ ိုဵမျာဵ ၅ - 

၁၅ အမိ်ေြခ၊ အိမ်ေထာငစ်ုနှငဴ် လူဦဵေရ 
(က) အမိ်ေြြေ၊အမိ်ေထာင်စု 
(ြေ ) လူဦဵေရ 

၅ ၆ 

၁၆ လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှငဴ်ကျာဵ/မအချ ိုဵ 

(က) လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှငဴ်ကျာဵမအြေျ ိုဵ 
( ြေ)ေမွဵဖွာဵ၊ေသဆုဳဵ၊ေြပာင်ဵ ဝင်၊ေြပာင်ဵ ထွက်လဦူဵေရ 

၆ - 

 



  

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထိ 

၁၇ ကိုဵကွယ်သည်ဴဘာသာ ၆ - 

၁၈ နုိင်ငြဳခာဵသာဵမျာဵေနထိုငမ်ှု ၇ - 

 အခန်ဵ(၅) 
အြု်ချုြ်ေရဵဆိုငရ်ာအချက်အလက်မျာဵ 

  

၁၉ အြု်ချုြ်ေရဵနယ်ေြမဖွဲ့စည်ဵမှု ၇ - 

၂၀ ေရွေဵေကာက်ြွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်မျာဵ 
(က)မမို့နယ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့ြဲွေ အဖဲွ့ဝင်စာရင်ဵ 
(ြေ) ဆန္ဒမဲေပဵပိုငြ်ေွငဴ်ရိှသူဦဵေရ 

(ဂ) နိုငင်ေဳရဵပါတီမျာဵ 
(ဃ)ေရွေဵြေျယ်ြေဳရေသာလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

၇ ၉ 

 အခန်ဵ(၆) 
စီဵြွာဵေရဵဆိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာဵ 

  

၂၁ စီဵြွာဵေရဵဆိုငရ်ာခခုဳငဳုသဳုဵသြ်ချက် ၉ - 

၂၂ ေြမအသဳုဵချမှု ၉ ၁၀ 

၂၃ ဆည်ေြမာင်ဵတာတမဳမျာဵနှင်ဴဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 
(က) ကိုယဴ်အာဵကိုယ်ကိုဵဆည်မျာဵ 

(ြေ) ြမစ်ေရတငစ်ီမဳကိန်ဵမျာဵ 
(ဂ) တာတမဳမျာဵ/ေရထိန်ဵတဳြေါဵမျာဵ 

၁၀ ၁၄ 

၂၄ စိုက်ြျ ိုဵေရဵလြု်ငန်ဵ 
(က) အဓကိသီဵနှဳ(၁၀)မျ ိုဵ စိုက်ပျ ိုဵထုတ်လပု်မှု 
(ြေ)  နှစ်ရှည်သီဵနှဳစိုက်ပျ ိုဵမှုအေြြေအေန 
(ဂ) အြြောဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵစိုက်ပျ ိုဵထုတ်လုပ်မှု 
(ဃ) လယ်ယာသဳုဵစက်ကိရိယာ သုဳဵစွဲမှုအ ေြြေအေန 
(င)လယ်ယာသဳုဵထယ်၊ထွန်နှငဴ်ကျွဲ၊နွာဵေကာငေ်ရ 

(စ) ေဒသတွင်ဵ ဆန်ဖူလုဳမှုရာြေိုငန်ှုန်ဵ 
(ဆ)  ေဒသတွင်ဵ ဆီဖူလုဳမှုရာြေိုငန်ှုန်ဵ 

၁၄ ၁၆ 

၂၅ ေမွဵြမူေရဵလုြ်ငန်ဵ 
(က) ေမွဵြမူေရဵဇုန်မျာဵ 
(ြေ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ(ေကာငေ်ရ) 
(ဂ) မမို့နယ်အသာဵထုတ်လုပ်မှု(ပိဿာ) 
(ဃ) မမို့နယ်ကကက်/ဘ/ဲငုဳဵဥထုတ်လပု်မှု(လုဳဵ ) 
(င) နို့ထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှု 

(စ) မမို့နယ်ငါဵပုစွန်ေမွဵြမူမှုအေြြေအေန 
(ဆ) ေရြေျ ို၊ ေရငန်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမှ အသာဵထုတ်လုပ်မှု 

၁၇ ၁၈ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထိ 

၂၆ စက်မှုလက်မှုလုြ်ငန်ဵ 
(က) စက်မှုဇုန်မျာဵ 
(ြေ) မမို့နယ်ရိှစက်ရုဳမျာဵ 
(ဂ) မမို့နယ်ရိှအလုပ်ရုဳမျာဵ 
(ဃ) အမိ်တွင်ဵ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၁၈ - 

၂၇ သစ်ေတာလုြ်ငန်ဵေဆာငရ်ွေက်မှုအေြခအေန 
(က) သစ်ေတာမျာဵ 
(ြေ)စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ြေင်ဵ 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မှု 
(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၁၉ - 

၂၈ တွင်ဵထွက်ြစ္စည်ဵထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်ဵ 
(က) ဓာတ်သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 
(ြေ) ေကျာက်မျက်တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

၂၀ - 

၂၉ စွမ်ဵအငနှ်ငဴ်လျှြစ်စ်ကဏ္ဍ 
(က ) ဓာတ်ဆီ/ဒီဇယ်အေရာင်ဵဆုိင်မျာဵ  
(ြေ) သဘာဝဓါတ်ေငွ့ အေရာင်ဵ ဆိုငမ်ျာဵ 

၂၀ ၂၁ 

၃၀ ြိုေ့ဆာငေ်ရဵနှငဴ်လမ်ဵြန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလုြ်ငန်ဵ 
(က) ေလေကကာင်ဵလမ်ဵ 
(ြေ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ 
(ဂ) ရထာဵလမ်ဵ နှင်ဴဘူတာရုဳမျာဵ 
(ဃ) ကာဵဂိတ်မျာဵ 

၂၁ ၂၂ 

၃၁ ြြည်သူ့ေဆာက်လုြ်ေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ 
(က)ကာဵလမ်ဵမျာဵ 
(ခ) မမို့ြေျင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

(ဂ) တဳတာဵမျာဵ 
(ဃ) လုြ်ငန်ဵသဳုဵစက်ကရိယာမျာဵ 
(င ) လမ်ဵ ၊တဳတာဵအသဳုဵြြုခေကာကခ်ဳသည်ဴလုြ်ငန်ဵ 

၂၂ ၂၄ 

၃၂ ဟိုတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵလုြ်ငန်ဵ 
(က) မိုတယ်၊အင်ဵ ၊တည်ဵြေိုြေန်ဵ 
( ြေ )ကမ်ဵေြြေ/ အပန်ဵေြဖေနရာ   

၂၅ - 

၃၃ သမဝါယမအသင်ဵ မျာဵ ၂၅ - 

၃၄ စီဵြွာဵေရဵဆိုငရ်ာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ 

(က) ကုမ္ပဏီ၊ကနု်စည်ဒိုင၊်ပွရဲုဳ၊ေဈဵနှငဴ်ကုန်တိုက်မျာဵ 
(ြေ) ဘဏ်မျာဵ 
(ဂ) စတိုဵဆိုငန်ှငဴ်အေရာင်ဵ ဆိုင်မျာဵ 

၂၆ ၂၉ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထိ 

၃၅ စညြ်င်သာယာေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ 
(က) ေေဵလုြ်ငန်ဵ 
(ခ ) ေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵလုြ်ငန်ဵ 
(ဂ )သန့်ရငှ်ဵ ေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ 
(ဃ)  လမ်ဵ ၊တဳတာဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ 

၂၉ ၃၀ 

၃၆ ြုဳနိှြ်လုြ်ငန်ဵနှင်ဴ မီဒီယာလုြ်ငန်ဵမျာဵ 
(က) ပုဳနှိပ်လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေတဵသဳသွင်ဵ ၊ ဗွီဒီယုိ 
(ြေ) မီဒယီာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၃၁ - 

၃၇ ြြည်တွင်ဵ အသာဵတင်ထုတ်လုြ်မှုနှငဴ်ဝန်ေဆာငမ်ှုတန်ဘိုဵ ၃၁ - 

၃၈ တစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ ၃၂ - 

၃၉ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ လုြ်ငန်ဵအလိကု်အလုြ်လုြ်သူဦဵေရ ၃၂ - 

၄၀ အလုြ်လုြ်နုိငသ်ူဦဵေရနှငဴ် အလုြ်လက်မဲဴဦဵေရ ၃၂ - 

 အခန်ဵ(၇) 
လူမှုေရဵဆိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာဵ 

  

၄၁ ြညာေရဵကဏ္ဍ 
(က) အဆင်ဴြမငဴ်ပညာ 

( ြေ) အေြြေြေဳပညာ 
(ဂ) မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ  
(ဃ) ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင်ပညာေရဵေကျာင်ဵ  
(င) ေကျာင်ဵေနအရွေယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵအပ်နဳှမှု 
(စ) တက္တသုိလ၀်ငတ်န်ဵေအာင်ြမငမ်ှု 
(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မှု ရာြေိုငန်ှုန်ဵအေြြေအေန 
(ဇ) သငက်ကာဵမှု သငယ်ူမှုအေထာက်အကြူပုစာသငြ်ေန်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်နိုငမ်ှု 
(စျ) စာကကည်ဴတိုက်မျာဵဖွငဴ်လစှ်နိုငမ်ှု  

၃၃ ၃၇ 

၄၂ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 
(က) ေဆဵရုဳမျာဵ 
(ြေ ) ေဆဵေပဵြေန်ဵမျာဵ 
(ဂ ) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနြေွဲ 
(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာကမ်ှု 
(င ) ေဒသတွင်ဵ အမျာဵဆဳုဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 
(စ ) HIV/ AIDS-ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ/ ေသဆုဳဵဦဵေရ 
(ဆ) ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

၃၇ ၃၉ 

၄၃ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ 
(က) INGO 
(ြေ) NGO (ဦဵေရ) 

၃၉ ၄၀ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵ အရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထိ 

(ဂ) အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ 

၄၄ အာဵကစာဵနှင်ဴေဖျာ်ေြဖေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵ ၄၀ - 

 အခန်ဵ(၈) 
ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

  

၄၅ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုငရ်ာအေဆာက်အဦမျာဵနှင်ဴသာသနာဝင်ြုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 
(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 
(ြေ) ရဟန်ဵသဃဳာနှင်ဴသီလရှငမ်ျာဵ 
(ဂ ) ထင်ရှာဵသည်ဴဘုရာဵ၊ေစတီ၊ပထုိုဵ မျာဵ 
(ဃ) ထင်ရှာဵသည်ဴဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ 

၄၁ ၄၂ 

၄၆ အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ  ၄၂ - 

၄၇ သမိုင်ဵ ဝင်ထင်ရှာဵေသာအေဆာက်အဦနှငဴ်ေနရာမျာဵ ၄၂ - 

 အခန်ဵ(၉) 
ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 

  

၄၈ ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုြ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရ်ွေက်နုိငမ်ှုအေြခအေန  
(က)  ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵ
 ဌာနမှေဆာင်ရွေက်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ                           

( ြေ )  အစိုဵရ၊ြပည်သူေဆာငရ်ွေက်သည်ဴ ဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵ 

၄၃ ၄၆ 

၄၉ မမို့ြြစီမဳကိန်ဵ(Town Plan )နှစ်(၃၀)အတွက် 
ေြမအသဳုဵချမှုဆိုင်ရာလျာထာဵမှု 

၄၇ - 

 အခန်ဵ(၁၀) 
အေထွေထွ 

  

၅၀ အြခာဵတင်ြြလိုေသာအချက်မျာဵ ၄၇ - 

၅၁ နိဂုဳဵ ၄၇ - 

 


