
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်�သတ် 
 

ကချင်ြပည်နယ် 

 
ဗန်းေမာ်ခုိင်စီမံအုပ်ချပ်ေရးအဖဲွ 

 

ဗန်းေမာ်ခုိင် 

ေဒသဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

 

 

 

 

 

    ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ(        ) ရက် 

 

ကန်�သတ် 
 



  
မာတိကာ 

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

 ေြမပံု   

 အခန်း(၁) 

နိဒါန်း ှင့် ေဒသသမုိင်း 

  

၁။ နိဒါန်း   ၁ ၂ 

၂။ ေဒသသမုိင်းအကျဉ်း ၂ ၃ 

 အခန်း(၂) 

ပထဝီဝင်အေနအထား 

  

၃။ တည်ေနရာှင့် အကျယ်အဝန်း ၃ - 

၄။ နယ်နိမိတ် ၄ - 

၅။ ေြမမျက်ှာသွင်ြပင် ၄ - 

၆။ ေရဆင်း ၄ - 

၇။ ပင်လယ်ေရမျက်ာှြပင်အထက်အြမင့် ၄ - 

 အခန်း(၃) 

ရာသီဥတုှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

  

၈။ ရာသီဥတု ၅ - 

၉။ သဘာဝေပါက်ပင် ၆ - 

၁၀။ ေတာိုင်းတိရစာန်များ ၆ - 

၁၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လက်ရှိအေြခအေန ၆ ၇ 

၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ၇ - 

၁၃။ သဘာဝေဘးအရာယ် ကျေရာက်မ ၇ ၈ 



  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

 အခန်း(၄) 

လူဦးေရဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၁၄။ ေနထိုင်သည့်တုိင်းရင်းသားလူမျ ိးစုများ ၈ ၉ 

၁၅။ အိမ် ေြခ ၊ အိမ်ေထာင်စုှင့်လူဦးေရ  

(က)အိမ်ေြခ/အိမ်ေထာင်စု 

(ခ)လူဦးေရ 

၁၀ ၁၃ 

၁၆။ လူဦးေရတုိးန်းှင့် ကျား/မ အချ ိး 

(က)လူဦးေရတုိးန်းှင့်ကျား/မ အချ ိး 

(ခ)ေမွးဖွား၊ေသဆုံး၊ေြပာင်းဝင်၊ေြပာင်းထွက်လူဦးေရ 

၁၄ - 

၁၇။ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ  ၁၅ - 

၁၈။ ိုင်ငံြခားသားများေနထိုင်မ ၁၅ - 

 အခန်း(၅) 

အုပ်ချပ်ေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၁၉။ အုပ်ချပ်ေရးနယ်ေြမ ဖွဲစည်းမ  ၁၆ - 

၂၀။ အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးများ ၁၆ - 

၂၁။ ဌာနဆိုင်ရာုံးှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း ၁၇ ၂၁ 

၂၂။ တရားစီရင်ေရး 

(က) အမကီး(၁၀) မျ ိး 

(ခ) အြခားအမ(၇)မျ ိး 

(ဂ) ကိတင်ကာကွယ်မ (၁၁)မျ ိး 

၂၂ ၂၃ 

၂၃။ ကာကွယ်ေရးှင့်လံုGခံေရး 

(က) တုိင်းစစ်ဌာနချပ်/ တပ်မ/ တပ်ရင်း 

၂၄ ၂၆ 



  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

(ခ) ရဲတပ်ဖဲွတပ်ြဖန�်အင်အား 

(ဂ) ရဲတပ်ဖဲွှင့် လူဦးေရအချ ိး 

(ဃ) မီးသတ်အင်အားှင့် မီးသတ်ယာဉ် 

(င) ြပည်သူ�စစ်အင်အား 

၂၄။ နယ်ေြမအေြခအေန ၂၆ - 

၂၅။ ငိမ်းချမ်းေရးအဖဲွအစည်းများ/ အကမ်းဖက် 

ေသာင်းကျန်းသူများ 

၂၆ ၂၇ 

၂၆။ ေရJးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ ကိစရပ်များ 

(က)ခုိင်ေရJးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွ အဖဲွဝင်စာရင်း 

(ခ) ဆမဲေပးပုိင်ခွင့်ရှိသူဦးေရ 

(ဂ) ိုင်ငံေရးပါတီများ 

(ဃ)ေရJးချယ်ခံရေသာလတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ 

၂၇ ၃၀ 

 အခန်း(၆) 

စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 

  

၂၇။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ Gခံငုံသံုးသပ်ချက် ၃၀ ၃၁ 

၂၈။ ေြမအသံုးချမ ၃၁ - 

၂၉။ ဆည်ေြမာင်းတာတမံများှင့်ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 

(က) အစုိးရဆည်များ 

(ခ)  ကုိယ့်အားကုိယ်ကိုးဆည်များ 

(ဂ) ြမစ်ေရတင်စီမံကိန်းများ 

(ဃ) တာတမံများ/ေရထိန်းတံခါးများ 

၃၁ ၃၂ 



  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

၃၀။ စုိက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း 

(က) အဓိကသီးှံ(၁၀)မျ ိး စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မ 

(ခ)  ှစ်ရှည်သီးှံစိုက်ပျ ိးမအေြခအေန 

(ဂ) အြခားေစျးကွက်ဝင်သီးှံများစိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်မ 

(ဃ) လယ်ယာသံုးစက်ကိရိယာ သံုးစွဲမအ ေြခအေန 

(င)လယ်ယာသံုးထယ်၊ထွန်ှင့်ကဲ၊ာွးေကာင်ေရ 

(စ) ေဒသတွင်းဆန်ဖူလုံမရာခိုင်န်း 

(ဆ)  ေဒသတွင်းဆီဖူလုံမရာခိုင်န်း 

၃၃ ၃၇ 

၃၁။ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း 

(က) ေမွးြမေရးဇုန်များ 

(ခ)  ခိုင်ေမွးြမေရး(ေကာင်ေရ) 

(ဂ)  ခိုင်အသားထုတ်လုပ်မှ(ပိဿာ) 

(ဃ) ခိုင်ကက်/ဘဲ/ငံုးဥထုတ်လုပ်မ(လုံး) 

(င)  ိုထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မ 

(စ)  မိနယ်ငါးပုစွန်ေမွးြမမအေြခအေန 

(ဆ) ေရချ ိ၊ ေရငန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှ အသားထုတ်လုပ်မ 

၃၈ ၄၀ 

၃၂။ စက်မလက်မလုပ်ငန်း 

(က) စက်မဇုန်များ 

(ခ)  ခိုင်ရှိစက်ုံများ 

(ဂ)  ခိုင်ရှိအလုပ်ုံများ 

(ဃ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ 

၄၀ ၄၂ 



  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

၃၃။ သစ်ေတာလုပ်ငန်းေဆာင်ရJက်မအေြခအေန 

(က) သစ်ေတာများ 

(ခ) စီးပွားြဖစ်သစ်ေတာစိုက်ခင်း 

(ဂ) သစ်ထုတ်လုပ်မ 

(ဃ) သစ်ေတာထွက်ပစည်းများ 

၄၃ ၄၅ 

၃၄။ တွင်းထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း 

(က) ဓာတ်သတတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 

(ခ) ေကျာက်မျက်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ 

၄၆ - 

၃၅။ စွမ်းအင်ှင့်လပ်စစ်က 

(က) ေရနံထုတ်လုပ်မ 

(ခ)  ေရနံချက်စက်ုံ 

(ဂ) ဓာတ်ဆီ/ဒီဇယ် အေရာင်းဆုိင်များ 

(ဃ) သဘာဝဓါတ်ေငွပုိက်လုိင်း 

(င) သဘာဝဓါတ်ေငွထုတ်လုပ်မ 

(စ) သဘာဝဓါတ်ေငွအေရာင်းဆိုင်များ 

(ဆ) လပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မ 

(ဇ) ဓါတ်အားခွဲုံ 

( စျ) ထရန်စေဖာ်မာအေရအတွက် 

(ည) လပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲမ 

၄၇ ၅၀ 

၃၆။ ဆက်သွယ်ေရး  

(က) စာတုိက်၊ ေကးနန်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ အင်တာနက် 

(ခ) ုပ်သံလွင့်ုံ/ ထပ်ဆင့်လွင့်ုံ  

၅၀ ၅၁ 



  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

၃၇။ ပုိေဆာင်ေရးှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်း 

(က)  ေလေကာင်းလမ်း  

(ခ)  ေရေကာင်းလမ်း 

(ဂ)  ရထားလမ်းှင့်ဘူတာုံများ 

(ဃ) ကားဂိတ်များ 

၅၁ ၅၂ 

၃၈။ ြပည်သူ�ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

(က) ကားလမ်းများ 

(ခ)  ခိုင်ချင်းဆက်လမ်းများ 

(ဂ)  တံတားများ 

(ဃ) လုပ်ငန်းသံုးစက်ကိရိယာများ 

(င) လမ်း၊တံတားအသံုးြပခ ေကာက်ခံသည့်လုပ်ငန်း 

၅၃ ၅၅ 

၃၉။ ဟုိတယ်ှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

(က) ဟုိတယ် 

( ခ ) မုိတယ်၊အင်း၊ တည်းခိုခန်း 

( ဂ ) ကမ်းေြခ/ အပန်းေြဖေနရာ  

၅၅ ၅၆ 

၄၀။ သမဝါယမအသင်းများ ၅၆ - 

၄၁။ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အဦများ  

(က) ကုမဏီ၊ ကုန်စည်ဒိုင်၊ပဲွုံ၊ေဈးှင့်ကုန်တိုက်များ 

( ခ ) ဘဏ်များ 

( ဂ ) စတုိးဆိုင်ှင့်အေရာင်းဆိုင်များ 

၅၇ ၅၈ 

၄၂။ စည်ပင်သာယာေရးလုပ်ငန်းများ 

(က)ေဈးလုပ်ငန်း 

၅၈ ၆၁ 



  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

( ခ )ေသာက်သံုးေရရရိှေရးလုပ်ငန်း 

( ဂ )သန�်ရှင်းေရးလုပ်ငန်း 

(ဃ )လမ်း၊တံတားလုပ်ငန်း 

၄၃။ ပံုိှပ်လုပ်ငန်းှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

(က) ပံုှိပ်လုပ်ငန်းှင့် ေတးသံသွင်း၊ ဗီွဒီယုိ 

(ခ)  မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

၆၂ - 

၄၄။ ဌာနဆုိင်ရာများမှ ေကာက်ခံရရိှေငွှင့် ဌာနဆုိင်ရာများ သုိ 

ရန်ပံုေငွခဲွေဝချထားမ 

(က) ဌာနဆိုင်ရာအလုိက် အခွန် ေကာက်ခံရရှိမ 

(ခ)  ဌာနဆိုင်ရာများသုိ ရန်ပံုေငွခွဲေဝချထားမ 

၆၃ ၆၅ 

၄၅။ ြပည်တွင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့်ဝန်ေဆာင်မ 

တန်ဘုိး 

၆၆ - 

၄၆။ လူတစ်ဦးချင်းဝင်ေငွ ၆၇ - 

၄၇။ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ငန်းအလုိက် အလုပ်လုပ် 

သူဦးေရ 

၆၇ - 

၄၈။ အလုပ်လုပ်ုိင်သူဦးေရှင့် အလုပ်လက်မ့ဲဦးေရ  ၆၈ - 

 အခန်း(၇) 

လူမေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 

  

၄၉။ ပညာေရးက 
(က) အဆင့်ြမင့်ပညာ 
( ခ) အေြခခံပညာ 
(ဂ) မူလတန်းကိေကျာင်း 

၆၈ ၇၆ 



  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

(ဃ) ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်း 
(င)   ေကျာင်းေနအရJယ်ကေလးများ ေကျာင်းအပ်ံှမ  

(စ)   တကသုိလ်၀င်တန်းေအာင်ြမင်မ 

(ဆ) စာတတ်ေြမာက်မ ရာခိုင်န်း 

(ဇ)   သင်ကားမ သင်ယူမအေထာက်အကူြပစာသင် 

       ခန်းများဖွင့်လှစ်ိုင်မ 

(စျ)  စာကည့်တုိက်များဖွင့်လှစ်ိုင်မ  

(ည) ပညာေရးအတွက် အစိုးရအသံုးစရိတ် 

၅၀။ ကျန်းမာေရးက 

( က) ေဆးုံများ 

( ခ)  ေဆးေပးခန်းများ 

(ဂ)  ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ 

(ဃ) ေဒသတွင်း အများဆံုးြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါများ 

( င)  HIV/ AIDS-ေရာဂါ ြဖစ်ပွား/ ေသဆုံးဦးေရ 

( စ)  ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အန်းကိန်းများ 

(ဆ) ကျန်းမာေရးအတွက် အစိုးရအသံုးစရိတ် 

၇၆ ၈၀ 

၅၁။ လူမေရးအသင်းအဖဲွများ 

(က) INGO 

(ခ)  NGO (ဦးေရ) 

(ဂ)  အသင်းအဖဲွများ 

၈၀ ၈၁ 

၅၂။ အားကစားှင့်ေဖျာ်ေြဖေရးလုပ်ငန်းများ ၈၁ ၈၂ 



  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

 အခန်း(၈) 

ဘာသာေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၅၃။ ဗုဒဘာသာဆုိင်ရာအေဆာက်အဦများှင့်သာသနာဝင် 

ပုဂိလ်များ 

(က) သာသနိကအေဆာက်အဦများ 

(ခ)  ရဟန်းသံဃာှင့်သီလရှင်များ 

(ဂ)  ထင်ရာှးသည့်ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးများ၊ 

       ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းများ 

၈၂ ၈၃ 

၅၄။ အြခားဘာသာေရးအေဆာက်အဦများ ၈၃ ၈၄ 

၅၅။ သမုိင်းဝင်ထင်ရှားေသာအေဆာက်အဦှင့်ေနရာများ ၈၄ - 

 အခန်း(၉) 

ေဒသဖံွဖိးေရးဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

  

၅၆။ ေဒသဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရJက်ိုင်မအေြခအေန 

(က) ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ   

       ေဆာင်ရJက်သည့်လုပ်ငန်းများ 

(ခ)  အစိုးရှင့်ြပည်သူေဆာင်ရJက်သည့်ေဒသဖံွဖိးေရး 

       လုပ်ငန်းများ 

၈၅ ၈၈ 

၅၇။ ခိုင်ဆင်းရဲမန်း ၈၉ - 

၅၈။  မိြပစီမံကိန်း(TownPlan)ှစ်(၃၀)အတွက်ေြမအသံုးချမ 

 ဆိုင်ရာလျာထားမ 

၈၉ - 



  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

ှာ 

မှ ထိ 

 အခန်း(၁၀) 

အေထွေထွ 

  

၅၉။ အြခားတင်ြပလုိေသာအချက်များ ၉၀ ၉၁ 

၆၀။ နိဂုံး ၉၁ - 

 

 


