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ြမစ်ကကီဵနာဵခရုိင် 
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ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေမလ(        )ရက် 



  

မာတိကာ 

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

       

    

      

 ေြမပုဳ   

 အခန်ဵ(၁) 

နိဒါန်ဵ နှငဴ် ေဒသသမိုင်ဵ 

  

၁။ နိဒါန်ဵ ၁ ၂ 

၂။ ေဒသသမိုင်ဵအကျဉ်ဵ ၂  

 အခန်ဵ(၂) 

ပထဝီဝင်အေနအထာဵ 

  

၃။ တည်ေနရာနှင်ဴ အကျယ်အဝန်ဵ ၃  

၄။ နယ်နိမိတ် ၃  

၅။ ေြမမျက်နှာသွင်ြပင် ၄  

၆။ ေရဆင်ဵ ၄  

၇။ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထကအ်ြမငဴ် ၄  

 အခန်ဵ(၃) 

ရာသီဥတုနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

  

၈။ ရာသဦတု ၄ ၅ 

၉။ သဘာဝေပါက်ပင် ၅  



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

       

    

      

၁၀။ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ ၅  

၁၁။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်လက်ရှိအေြခအေန ၅  

၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ၆  

၁၃။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကျေရာက်မှု ၆  

 အခန်ဵ(၄) 

လူဦဵေရဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

  

၁၄။ ေနထိုင်သည်ဴတုိင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ိုဵစုမျာဵ ၇  

၁၅။ အိမ် ေြခ ၊ အိမ်ေထာင်စုနှငဴ်လူဦဵေရ 

(က)                      

( )        

၇ ၈ 

၁၆။ လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှငဴ် ကျာဵ/မ အချ ိုဵ 

(က)လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵနှငဴ်ကျာဵ/မ အချ ိုဵ 

(ခ)ေမွဵဖွာဵ၊ေသဆုဳဵ၊ေြပာင်ဵဝင်၊ေြပာင်ဵထွက်လူဦဵေရ 

၈ ၉ 

၁၇။ ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာ ၉  

၁၈။ နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵေနထိုင်မှု ၁၀  

 အခန်ဵ(၅) 

အုပ်ချုပ်ေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

  

၁၉။ အုပ်ချုပ်ေရဵနယ်ေြမ ဖွဲ့စည်ဵမှု ၁၁  



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

       

    

      

၂၀။ ေရွေဵေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ 

(က)မမို့နယ်ေရွေဵေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခဲွ 

အဖဲွ့ဝင်စာရင်ဵ 

(ခ)    မဲေပဵပိုင်ခွင်ဴရှိသူဦဵေရ 

(ဂ) နုိင်ငဳေရဵပါတီမျာဵ 

(ဃ)ေရွေဵချယ်ခဳရေသာလွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ 

၁၁ ၁၄ 

 အခန်ဵ(၆) 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလကမ်ျာဵ 

  

၂၁။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ခခုဳငုဳသဳုဵသပ်ချက် ၁၄  

၂၂။ ေြမအသဳုဵချမှု ၁၅  

၂၃။ ဆည်ေြမာင်ဵတာတမဳမျာဵနှင်ဴဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 

(က) ကုိယ်အဴာဵကုိယ်ကုိဵဆည်မျာဵ 

(ခ)  ြမစ်ေရတင်စီမဳကိန်ဵမျာဵ 

(ဂ) တာတမဳမျာဵ/ေရထိန်ဵတဳခါဵမျာဵ 

၁၆ ၁၈ 

၂၄။ စိုက်ပျ ိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(က) အဓိကသီဵနှ(ဳ၁၀)မျ ိုဵ စိုက်ပျ ိုဵထုတ်လုပ်မှု 

(ခ)  နှစ်ရှည်သီဵနှဳစုိက်ပျ ိုဵမှုအေြခအေန 

(ဂ) အြခာဵေစျဵကွက်ဝင်သီဵနှဳမျာဵစုိက်ပျ ိုဵထုတ်လုပ်မှု 

(ဃ) လယ်ယာသုဳဵ စက်ကိရိယာ သဳုဵစွဲမှုအ ေြခအေန 

(င)လယ်ယာသုဳဵ ထယ်၊ထွန်နှငဴ်ကျွဲ၊နွာဵေကာင်ေရ 

၁၈ ၂၂ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

       

    

      

(စ) ေဒသတွင်ဵဆန်ဖူလုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

(ဆ)  ေဒသတွင်ဵဆဖီူလုဳမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

၂၅။ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(က) ေမွဵြမူေရဵဇနု်မျာဵ 

(ခ) မမို့နယ်ေမွဵြမူေရဵ(ေကာင်ေရ) 

(ဂ) မမို့နယ်အသာဵထုတ်လုပ်မှ(ပိဿာ) 

(ဃ)         ကကက်/ဘဲ/ငုဳဵဥထုတ်လုပ်မှု(လုဳဵ) 

(င) နို့ထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှု 

(စ) မမို့နယ်ငါဵပုစွန်ေမွဵြမူမှုအေြခအေန 

(ဆ) ေရချ ို၊ ေရငန်ငါဵဖမ်ဵလုပ်ငန်ဵမှ အသာဵထုတ်လုပ်မှု 

 

၂၂ ၂၄ 

၂၆။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵ 

(က) စက်မှုဇုန်မျာဵ 

(ခ) မမို့နယ်ရိှစက်ရုဳမျာဵ 

(ဂ) မမို့နယ်ရှိအလုပ်ရဳုမျာဵ 

(ဃ) အိမ်တွင်ဵစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၂၅ ၂၆ 

၂၇။ သစ်ေတာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်မှုအေြခအေန 

(က) သစ်ေတာမျာဵ 

(ခ) စီဵပွာဵြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်ဵ 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မှု 

(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၂၇ ၂၈ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

       

    

      

၂၈။ တွင်ဵထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

(က) ဓါတ်သတ္တုတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

(ခ) ေကျာကမ်ျက်တူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု 

၂၉  

၂၉။ စွမ်ဵအင်     လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ 

(က) ဓာတ်ဆီ/ဒီဇယ်အေရာင်ဵဆုိင်မျာဵ 

( ) သဘာဝဓါတ်ေငွ့အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

၂၉ ၃၀ 

၃၀။ ပို့ေဆာင်ေရဵနှငဴ်လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

(က) ေလေကကာင်ဵလမ်ဵ 

(ခ) ေရေကကာင်ဵလမ်ဵ 

(ဂ) ရထာဵလမ်ဵနှင်ဴဘူတာရဳုမျာဵ 

(ဃ) ကာဵဂတိ်မျာဵ 

၃၀ ၃၁ 

၃၁။ လမ်ဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ တဳတာဵဦဵစီဵဌာနမှ ေဆာင်ရွေက်သညဴ် 

             

(က)က           

( ) မမို့နယ်ချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵ 

( )           

( )     ၊          က က          

( )     ၊               က က                

၃၂ ၃၅ 

၃၂။ ဟုိတယ်နှငဴ်ခရီဵ သွာဵလုပ်ငန်ဵ 

(က) ဟုိတယ၊် မိုတယ်၊အင်ဵ၊ တည်ဵခိခုန်ဵ 

( ခ) ကမ်ဵေြခ/ အပန်ဵေြဖေနရာ 

၃၅ ၃၆ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

       

    

      

၃၃။ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ ၃၆  

၃၄။ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ အေြခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ 

(က) က     ၊ က           ၊      ၊        က      က      

( ခ ) ဘဏ်မျာဵ 

( ဂ ) စတိုဵဆိုင်နှငဴ်အေရာင်ဵဆိုင်မျာဵ 

၃၇ ၃၉ 

၃၅။                           

(က)            

(   )   က                       

(   )                     

(  )    ၊              

၄၀ ၄၂ 

၃၆။ ပုဳနှိပ်လုပ်ငန်ဵနှငဴ် မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(က) ပုဳနိှပ်လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ေတဵသဳသွင်ဵ၊ ဗွီဒယီို 

(ခ) မီဒီယာလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၄၃  

၃၇။ ြပည်တွင်ဵ အသာဵတင်ထုတ်လုပ်မှုနှင်ဴဝန်ေဆာင်မှု 

တန်ဘိုဵ 

၄၄  

၃၈။ လူတစ်ဦဵချင်ဵဝင်ေငွ ၄၄  

၃၉။ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကကာင်ဵလုပ်ငန်ဵအလိုက် အလုပ်လုပ် 

သူဦဵေရ 

၄၅  

၄၀။ အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦဵေရနှငဴ် အလုပ်လက်မဲဴဦဵေရ ၄၅  



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

       

    

      

 အခန်ဵ(၇) 

လူမှုေရဵဆိုင်ရာ အချက်အလကမ်ျာဵ 

  

၄၁။ ပညာေရဵကဏ္ဍ 

(က) အဆင်ဴြမငဴ်ပညာ 

( ခ) အေြခခဳပညာ 

(ဂ) မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ 

(ဃ) ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင်ပညာေရဵေကျာင်ဵ 

(င) ေကျာင်ဵေနအရွေယ်ကေလဵမျာဵ ေကျာင်ဵအပ်နဳှမှု 

(စ) တက္ကသုိလ်၀င်တန်ဵေအာင်ြမင်မှု 

(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မှု ရာခိုင်နှုန်ဵ 

(ဇ) သင်ကကာဵမှု သင်ယူမှုအေထာက်အကူြပုစာသင်  

ခန်ဵမျာဵဖွင်ဴလှစ်နိုင်မှု 

(စျ) စာကကညဴ်တုိက်မျာဵဖွငဴ်လှစ်နိုင်မှု 

၄၆ ၅၄ 

၄၂။ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ 

( က) ေဆဵရုဳမျာဵ 

( ခ) ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵ 

(ဂ) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခဲွ 

(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု 

(င) ေဒသတွင်ဵ အမျာဵဆဳုဵြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ 

( စ) HIV/ AIDS-      ြဖစ်ပွာဵ/ ေသဆုဳဵဦဵေရ 

(  )  ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ 

၅၅ ၆၀ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

       

    

      

(ဇ) ကျန်ဵမာေရဵအတွက်အစိုဵရအသဳုဵစရိတ် 

၄၃။ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ 

(က) INGO 

(ခ) NGO (ဦဵေရ) 

(ဂ) အသင်ဵအဖွဲ့မျာဵ 

၆၀ ၆၃ 

၄၄။ အာဵကစာဵနှငဴ်ေဖျာ်ေြဖေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ၆၃  

 အခန်ဵ(၈) 

ဘာသာေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

  

၄၅ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ်သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦမျာဵ 

(ခ) ရဟန်ဵသဳဃာနှငဴ်သီလရှင်မျာဵ 

(ဂ) ထင်ရှာဵသညဴ်ဘုရာဵ၊ေစတီ၊ပုထိုဵမျာဵ 

(ဃ) ထင်ရှာဵသညဴ်ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵမျာဵ 

၆၄ ၆၅ 

၄၆။ အြခာဵဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ ၆၆  

၄၇။ သမိုင်ဵဝင်ထင်ရှာဵေသာအေဆာက်အဦနှငဴ်ေနရာမျာဵ ၆၆  

 အခန်ဵ(၉) 

ေဒသဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျာဵ 

  

၄၈။ ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်နိုင်မှုအေြခအေန 

(က) ေကျဵလက်ေဒသဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 

ေဆာင်ရွေကသ်ညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၆၇ ၇၁ 



  

စဉ် အေကကာင်ဵအရာ 

       

    

      

(ခ) အစိုဵရနှငဴ်ြပည်သူေဆာင်ရွေကသ်ညဴ်ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၄၉။ မမို့ြပစီမဳကိန်ဵ(TownPlan)နှစ်(၃၀)အတွက်ေြမအသဳုဵချမှု 

ဆိုင်ရာလျာထာဵမှု 

 

၇၂  

       ၁၀) 

        

  

၅၀။                           ၇၂  

၅၁။ နိဂုဳဵ ၇၂ ၇၃ 

 


