
1 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်    

 မြ န်မာ�ုိင်ငံရင်း�ီှးမြ ��ပ်�ှံမ�ေကာ်မရှင် မြ န်မာ�ုိင်ငံရင်း�ီှးမြ ��ပ်�ှံမ�ေကာ်မရှင် မြ န်မာ�ုိင်ငံရင်း�ီှးမြ ��ပ်�ှံမ�ေကာ်မရှင် မြ န်မာ�ုိင်ငံရင်း�ီှးမြ ��ပ်�ှံမ�ေကာ်မရှင်    

အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာအမှတ်   အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာအမှတ်   အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာအမှတ်   အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာအမှတ်   ၁၀၁၀၁၀၁၀    /၂၀၁/၂၀၁/၂၀၁/၂၀၁၇၇၇၇    

၁၃၇၈ ခု�ှစ်၊ တပို�တဲွလပြ ည့်ေကျာ်   ၁၁   ရက် 

(၂၀၁၇ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ  ၂၂    ရက်) 

ဖံွ2ဖ3 ိ�းတုိးတက်မ� ဇုန်အမျိ�းအစားသတ်မှတ်ခြ င်းဖံွ2ဖ3 ိ�းတုိးတက်မ� ဇုန်အမျိ�းအစားသတ်မှတ်ခြ င်းဖံွ2ဖ3 ိ�းတုိးတက်မ� ဇုန်အမျိ�းအစားသတ်မှတ်ခြ င်းဖံွ2ဖ3 ိ�းတုိးတက်မ� ဇုန်အမျိ�းအစားသတ်မှတ်ခြ င်း    

၁။   ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ်  မြ န်မာ�ုိင်ငံရင်း�ှီးမြ ��ပ်�ှံမ�ေကာ်မရှင်သည် မြ န်မာ 
�ိုင်ငံရင်း�ှီးမြ ��ပ်�ှံမ�ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၀ (ခ) အရ အပ်�ှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ 
ယင်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၅ (က) ပါ ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်တုိ�ခွင့်ပြ �ရန်အလို�ငာှ ဖွံ2ဖ3 ိ�းမ� 
နည်းပါးေသာေဒသများကို ဇုန် (၁)အဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ ဖံွ2 ဖ3 ိ�းမ�အသင့်အတင့်ရိှေသာ ေဒသများကို 
ဇုန် (၂)အဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ ဖွံ2ဖ3 ိ�းမ�ရှိေသာေဒသများကုိ ဇုန်(၃)အဖြ စ်လည်းေကာင်း ပြ ည်ေထာင်စု 
အစိုးရအဖဲွ2၏ အတည်ပြ �ချက်ဖြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြ န်လိုက်သည် -  

(က)(က)(က)(က)        ဇုန်ဇုန်ဇုန်ဇုန်    (၁): (၁): (၁): (၁): ဖံွ2 ဖ3 ိ�းမ� နည်းပါးေသာေဒသများဖံွ2ဖ3 ိ�းမ� နည်းပါးေသာေဒသများဖံွ2ဖ3 ိ�းမ� နည်းပါးေသာေဒသများဖံွ2ဖ3 ိ�းမ� နည်းပါးေသာေဒသများ    

စ>်စ>်စ>်စ>်    တုိင်းေဒသက? ီး/ တုိင်းေဒသက? ီး/ တုိင်းေဒသက? ီး/ တုိင်းေဒသက? ီး/ 
 ပြ ည်နယ် ပြ ည်နယ် ပြ ည်နယ် ပြ ည်နယ်    

ခ@ုိင်အမည်ခ@ုိင်အမည်ခ@ုိင်အမည်ခ@ုိင်အမည်     မ3 ိ��နယ် မ3 ိ��နယ် မ3 ိ��နယ် မ3 ိ��နယ်    

၁။ ကချင်ပြ ည်နယ်ကချင်ပြ ည်နယ်ကချင်ပြ ည်နယ်ကချင်ပြ ည်နယ်     မြ စ်က? ီးနားခ@ုိင် မြ စ်က? ီးနားခ@ုိင် မြ စ်က? ီးနားခ@ုိင် မြ စ်က? ီးနားခ@ုိင်    (၁) ချီေဖွမ3 ိ��နယ် 

         (၂) ေဆာ့ေလာ်မ3 ိ��နယ် 

         (၃) အင်ဂျန်းယန်မ3 ိ��နယ် 

         (၄) တ�ိုင်းမ3 ိ��နယ် 

     မုိးည�င်းခ@ုိင်မုိးည�င်းခ@ုိင်မုိးည�င်းခ@ုိင်မုိးည�င်းခ@ုိင်    (၅) မိုးေကာင်းမ3 ိ��နယ် 

     ဗန်းေမာ်ခ@ုိင်ဗန်းေမာ်ခ@ုိင်ဗန်းေမာ်ခ@ုိင်ဗန်းေမာ်ခ@ုိင်    (၆) ေရFကူမ3 ိ��နယ် 

         (၇) မိုးေမာက်မ3 ိ��နယ် 

         (၈) မန်စီမ3 ိ��နယ် 

         (၉) ဗန်းေမာ်မ3 ိ��နယ် 

     ပူတာအုိခ@ုိင်ပူတာအုိခ@ုိင်ပူတာအုိခ@ုိင်ပူတာအုိခ@ုိင်    (၁၀) ပူတာအုိမ3 ိ��နယ် 

         (၁၁) ေနာင်မွန်မ3 ိ��နယ် 

         (၁၂) မချမ်းေဘာမ3 ိ��နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

   (၁၃) ဆွမ်ပရာဘွမ်မြ ို့နယ် 

   (၁၄) ေခါင်လန်ဖးူမြ ို့နယ ်

၂။ ကယားပြ ည်နယ် ေဘာ်လခဲခရုိင် (၁) ေဘာ်လခဲမြ ို့နယ် 

   (၂) ဖားေဆာင်းမြ ို့နယ် 

   (၃) မဲ့ဆဲ့ မြ ို ့နယ ်

  လိွုင်ေကာ်ခရုိင် (၄) လွိုင်ေကာ်မြ ို ့နယ် 

   (၅) ဒီေမာဆိုမြ ို့နယ် 

   (၆) ဖရးူဆုိးမြ ို့နယ် 

   (၇) ရှားေတာမြ ို့နယ် 

၃။ ကရင်ပြ ည်နယ် ဘားအံခရုိင် (၁) ဘားအံမြ ို့နယ် 

   (၂) လိှုင်းဘွဲ့မြ ို့နယ် 

   (၃) ဖာပွန်မြ ို ့နယ် 

   (၄) သံေတာင်ကးီမြ ို့နယ ်

  ေကာ့ကရိတ် ခရုိင် (၅) ေကာ့ကရိတ်မြ ို့နယ် 

   (၆)  ကြ ာအငး်ဆပိ်ကးီ  မြ ို့နယ် 

   မြ ဝတီခရုိင် (၇)  မြ ဝတီမြ ို့နယ် 

၄။ ချင်းပြ ည်နယ် ဖလမ်းခရုိင် (၁) ဖလမ်းမြ ို့နယ် 

   (၂) တီးတိန်မြ ို့နယ် 

   (၃) တွန်းဇံမြ ို့နယ် 

  ဟားခါးခရုိင် (၄) ဟားခါးမြ ို့နယ် 

   (၅) ထန်တလန်မြ ို့နယ် 

  မင်းတပ်ခရုိင် (၆) မင်းတပ်မြ ို ့နယ် 

   (၇) မတပူီမြ ို့နယ် 

   (၈) ကန်ပက်လက်မြ ို့နယ ်
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

   (၉) ပလက်ဝမြ ို့နယ် 

၅။ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး  စစ်ကုိင်းခရုိင် (၁)  မြ ငး်မူမြ ို့နယ် 

   (၂) ေမြ ာင်မြ ို့နယ် 

  ေရွှဘုိခရုိင် (၃) ခင်ဦးမြ ို့နယ် 

   (၄) ဝက်လက်မြ ို့နယ် 

   (၅) ကန့်ဘလူမြ ို့နယ ်

   (၆) တန့်ဆည်မြ ို့နယ် 

   (၇) ေရဦးမြ ို့နယ် 

   (၈) ကျွန်းလှမြ ို့နယ် 

   (၉) ဒီပဲယင်းမြ ို့နယ ်

  မံုရွာခရုိင် (၁၀) ဘုတလင်မြ ို့နယ် 

   (၁၁) အရာေတာ်မြ ို့နယ ်

   (၁၂) ဆားလင်းကီးမြ ို့နယ ်

   (၁၃) ပုလဲမြ ို ့နယ ်

   (၁၄) ယင်းမာပင်မြ ို့နယ ်

   (၁၅) ကနီမြ ို့နယ ်

   (၁၆) ေချာငး်ဦးမြ ို့နယ် 

  ခန္တးခရုိင် (၁၇) ခန္တီးမြ ို့နယ် 

   (၁၈) ဟုမ္မလင်းမြ ို့နယ် 

   (၁၉) ေလရှးီမြ ို့နယ် 

   (၂၀) လဟယ်မြ ို့နယ် 

   (၂၁) နန်းယွန်းမြ ို့နယ် 

  ကသာခရုိင် (၂၂) ကသာမြ ို့နယ် 

   (၂၃) ေကာလင်းမြ ို ့နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

   (၂၄) အင်းေတာ်မြ ို့နယ ်

   (၂၅) ဝန်းသိုမြ ို့နယ် 

   (၂၆) ပင်လယ်ဘူးမြ ို့နယ် 

   (၂၇) ဗန်းေမာက်မြ ို ့နယ ်

   (၂၈) ထီးချို င့်မြ ို့နယ် 

  ေမာ်လုိက်ခရုိင် (၂၉) ေမာ်လိုက်မြ ို့နယ် 

   (၃၀) ေဖာင်းပြ င်မြ ို ့နယ် 

  ကေလးခရုိင် (၃၁) ကေလးမြ ို့နယ် 

   (၃၂) မင်းကင်းမြ ို့နယ် 

   (၃၃) ကေလးဝမြ ို့နယ် 

  တမူးခရုိင် (၃၄) တမးူမြ ို့နယ် 

၆။ တန င်္သာရီတုိင်းေဒသကီး ထားဝယ်ခရုိင် (၁) သရက်ေချာင်းမြ ို့နယ် 

  ြမိတ်ခရုိင် (၂) ပုေလာမြ ို့နယ် 

   (၃) တန င်္သာရီမြ ို့နယ် 

   (၄) ခေမာက်ကီးမြ ို့နယ် 

၇။ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ပဲခူးခရုိင် (၁) ေရွှကျင်မြ ို့နယ ်

  သာယာဝတီ ခရုိင် (၂) မိုးညို မြ ို့နယ် 

  ေတာင်ငူခရုိင် (၃) ထန်းတပင်မြ ို့နယ် 

   (၄) ေကျာက်ကီးမြ ို့နယ် 

   ပြ ည်ခရုိင် (၅) ေပါက်ေခါင်းမြ ို့နယ် 

၈။ မေကွးတုိင်းေဒသကီး မေကွးခရုိင် (၁) ေချာက်မြ ို့နယ် 

   (၂)  မြ ို့သစ်မြ ို့နယ် 

   (၃) နတ်ေမာက်မြ ို့နယ်် 

  မင်းဘူးခရုိင် (၄) ေစတုတ္တရာမြ ို့နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

  သရက်ခရုိင် (၅) ကံမမြ ို ့နယ် 

   (၆) မင်းတုန်းမြ ို ့နယ် 

   (၇) ဆင်ေပါင်ဝဲမြ ို့နယ ်

  ပခုက္ကူခရုိင် (၈)  မြ ိုင်မြ ို့နယ် 

   (၉) ေပါက် မြ ို့နယ် 

   (၁၀) ဆိပ်ဖြ ူမြ ို့နယ် 

  ဂန့်ေဂါခရုိင် (၁၁) ဂန့်ေဂါမြ ို့နယ် 

   (၁၂) ထီးလင်းမြ ို့နယ် 

   (၁၃) ေဆာမြ ို့နယ် 

၉။ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး   မြ င်းခြ ံခရုိင် (၁)   မြ ငး်ခြ ံ( မြ ို့သာ) မြ ို့နယ် 

   (၂) ငါန်းဇွန်မြ ို့နယ် 

၁၀။ မွန်ပြ ည်နယ် ေမာ်လမြ ိုင်ခရုိင် (၁) ေချာငး်ဆုံမြ ို့နယ် 

   (၂) ကျိုက်မေရာမြ ို့နယ ်

၁၁။ ရခုိင်ပြ ည်နယ် ေကျာက်ဖြ ူ ခရုိင် (၁) ေကျာက်ဖြ ူမြ ို့နယ် 

   (၂) မာန်ေအာင်မြ ို့နယ ်

   (၃) ရမ်းဗြ ဲ မြ ို့နယ် 

   (၄) အမ်းမြ ို့နယ ်

  ေမာင်ေတာခရုိင် (၅) ေမာင်ေတာမြ ို့နယ ်

  ဘူးသီးေတာင် ခရုိင် (၆) ဘူးသီးေတာင်မြ ို့နယ် 

  စစ်ေတွခရုိင် (၇) စစ်ေတွမြ ို့နယ် 

   (၈) ပုဏ္ဏားကျွန်းမြ ို့နယ ်

   (၉) ေမြ ာက်ဦးမြ ို့နယ် 

   (၁၀) ေကျာက်ေတာ်မြ ို့နယ ်

   (၁၁) မင်းပြ ားမြ ို့နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

   (၁၂) ေမြ ပုံ မြ ို့နယ် 

   (၁၃) ေပါက်ေတာမြ ို့နယ် 

   (၁၄) ရေသ့ေတာင်မြ ို့နယ် 

  သံတဲွခရုိင် (၁၅) သံတွဲမြ ို့နယ် 

   (၁၆) ေတာင်ကုတ်မြ ို့နယ် 

   (၁၇) ဂွမြ ို ့နယ် 

၁၂။ ရှမ်းပြ ည်နယ် ေတာင်ကီးခရုိင် (၁) ဟိုပုန်းမြ ို့နယ် 

   (၂) ဆီဆိုင်မြ ို ့နယ် 

   (၃) ပင်းတယမြ ို့နယ် 

   (၄) ရွာငံမြ ို့နယ် 

   (၅) ရပ်ေစာက်မြ ို ့နယ ်

   (၆) ပင်ေလာင်းမြ ို့နယ် 

   (၇) ဖယ်ခုံ မြ ို့နယ် 

  လိွုင်လင်ခရုိင် (၈) ကွန်ဟိန်းမြ ို့နယ် 

   (၉) ေကျးသီးမြ ို့နယ် 

   (၁၀) မိုင်းကိုင်မြ ို့နယ် 

   (၁၁) မိုင်းရှူး မြ ို ့နယ် 

  လင်းေခးခရုိင် (၁၂) လင်းေခးမြ ို့နယ် 

   (၁၃) မိုးနဲမြ ို့နယ ်

   (၁၄) ေမာက်မယ်မြ ို့နယ် 

   (၁၅) မိုင်းပန်မြ ို့နယ် 

  ကျိုင်းတံုခရုိင် (၁၆) မိုင်းခတ်မြ ို့နယ် 

   (၁၇) မိုင်းယန်းမြ ို့နယ် 

   (၁၈) မိုင်းလားမြ ို့နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

  မုိင်းဆတ်ခရုိင် (၁၉) မိုင်းဆတ် မြ ို့နယ် 

   (၂၀)  မိုင်းတုံ မြ ို့နယ် 

   (၂၁)  မိုင်းပျဉ်းမြ ို့နယ် 

  တာချလိီတ်ခရုိင် (၂၂) တာချီလိတ်မြ ို့နယ် 

  မိင်ုးဖြ တ်ခရုိင် (၂၃) မိုင်းဖြ တ်မြ ို့နယ် 

   (၂၄) မိုင်းေယာင်းမြ ို့နယ် 

  လားရိှုးခရုိင် (၂၆) သိန္ီနမြ ို ့နယ ်

   (၂၇) မိုင်းရယ်မြ ို့နယ ်

  မူဆယ်ခရုိင် (၂၈) နမ်ခ့မး်မြ ို့နယ် 

   (၂၉) ကွတ်ခိုင်မြ ို့နယ် 

  ေကျာက်မဲခရုိင် (၃၀) နမ္မတူမြ ို့နယ် 

   (၃၁) နမ့်ဆန်မြ ို့နယ် 

   (၃၂) မန်တုံမြ ို့နယ် 

   (၃၃) မိုးမိတ်မြ ို့နယ် 

   (၃၄) မဘိမ်းမြ ို့နယ် 

  ေလာက်ကုိင် ခရုိင် (၃၅) ေလာက်ကိုင်မြ ို့နယ် 

   (၃၆) ကုန်းကြ မ်းမြ ို ့နယ် 

  ဟုိပန်ခရုိင် (၃၇) ဟိုပန်မြ ို့နယ် 

   (၃၈) မိုင်းေမာမြ ို့နယ ်

   (၃၉) ပန်ဝိုင်မြ ို့နယ် 

  မက်မန်းခရုိင် (၄၀) မက်မန်းမြ ို့နယ် 

   (၄၁) နားဖန်မြ ို့နယ် 

   (၄၂) ပန်ဆန်းမြ ို့နယ် 

၁၃။ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ပုသိမ်ခရုိင် (၁) သာေပါင်းမြ ို ့နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

   (၂) ငပုေတာမြ ို့နယ် 

   (၃) ပုသိမ်မြ ို့နယ် (ပုသိမ်မြ ို ့ 
နယ်အတွင်းရှိ ေရွှေသာင် 
ယံမြ ို ့၊ ေချာင်းသာမြ ို့၊ 
ေငွေဆာင်မြ ို ့များသာ) 

  ဟ င်္သာတခရုိင် (၄)  မြ န်ေအာင် မြ ို ့နယ် 

   (၅)  ကခံင်းမြ ို့နယ် 

   (၆) အ င်္ဂပူမြ ို့နယ် 

   (၇) ေလးမျက်နှာမြ ို့နယ် 

  လပွတ္တာခရုိင် (၈) လပွတ္တ ာမြ ို့နယ် 

   (၉) ေမာ်လမြ ိုငက်ျွန်းမြ ို့နယ် 

  ဖျာပံုခရုိင် (၁၀) ဘိုကေလးမြ ို ့နယ် 
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(ခ)  ဇုန် (၂): ဖံွ့ဖြ ို းမှု အသင့်အတင့်ရှိေသာေဒသများ 

စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

၁။ ကချင်ပြ ည်နယ်  မြ စ်ကီးနားခရုိင် (၁)  မြ စ်ကီးနားမြ ို့နယ် 

   (၂) ဝိုင်းေမာ်မြ ို့နယ် 

  မိုးညှင်းခရုိင် (၃) မိုးညှင်းမြ ို့နယ် 

   (၄) ဖားကန့် မြ ို့နယ် 

၂။ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး  စစ်ကုိင်းခရုိင် (၁) စစ်ကိုင်း မြ ို့နယ် 

  ေရွှဘုိခရုိင် (၂) ေရွှဘိုမြ ို့နယ် 

  မုံရွာခရုိင် (၃) မုံရွာမြ ို့နယ ်

၃။ တန င်္သာရီတုိင်းေဒသကီး ထားဝယ်ခရုိင် (၁) ထားဝယ်မြ ို့နယ် 

   (၂) ေရဖြ ူမြ ို့နယ် 

   (၃) ေလာင်းလုံမြ ို ့နယ် 

   မြ တ်ိခရုိင် (၄) ကျွန်းစုမြ ို့နယ် 

   (၅)  မြ ိတ်မြ ို့နယ ်

  ေကာ့ေသာင်း ခရုိင် (၆) ေကာ့ေသာင်းမြ ို့နယ် 

   (၇) ဘုတ်ပြ င်းမြ ို့နယ် 

၄။ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး သာယာဝတီ ခရုိင် (၁) သာယာဝတီမြ ို့နယ် 

   (၂) မင်းလှမြ ို့နယ ်

   (၃) လက်ပံတန်းမြ ို့နယ် 

   (၄) အုတ်ဖို မြ ို့နယ် 

   (၅)  ကို့ပင်ေကာက် မြ ို့နယ ်

   (၆) ဇီးကုန်းမြ ို့နယ် 

   (၇) နတ်တလငး်မြ ို့နယ် 

   ပြ ည်ခရုိင် (၈)  ပြ ည်မြ ို့နယ ်
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

   (၉) ပန်းေတာင်းမြ ို့နယ် 

   (၁၀) ေပါင်းတည်မြ ို့နယ ်

   (၁၁) ေရွှေတာင်မြ ို ့နယ် 

   (၁၂) သဲကုန်းမြ ို့နယ် 

  ေတာင်ငူခရုိင် (၁၃) ေတာင်ငူမြ ို့နယ် 

   (၁၄) ေရတာရှည်မြ ို့နယ် 

   (၁၅) အုတ်တွင်းမြ ို ့နယ် 

   (၁၆)  ဖြ ူးမြ ို့နယ် 

  ပဲခူးခရုိင် (၁၇) ေကျာက်တခံါးမြ ို ့နယ ်

   (၁၈) ဒိုက်ဦးမြ ို့နယ် 

   (၁၉) ေညာင်ေလးပင် မြ ို့နယ် 

   (၂၀) ပဲခးူမြ ို ့နယ ်

   (၂၁) ကဝမြ ို့နယ် 

   (၂၂) သနပ်ပင်မြ ို့နယ ်

   (၂၃) ေဝါမြ ို့နယ် 

၅။ မေကွးတုိင်းေဒသကီး မေကွးခရုိင် (၁) မေကွးမြ ို့နယ် 

   (၂) ေရနံေချာင်းမြ ို့နယ ်

   (၃) ေတာင်တွငး်ကီး မြ ို့နယ် 

  မင်းဘူးခရုိင် (၄) မင်းဘူးမြ ို ့နယ် 

   (၅) ပွင့်ဖြ ူမြ ို့နယ် 

   (၆) စလင်းမြ ို့နယ် 

   (၇) ငဖဲမြ ို့နယ် 

  သရက်ခရုိင် (၈) သရက်မြ ို ့နယ် 

   (၉) မင်းလှမြ ို့နယ ်
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

   (၁၀) ေအာင်လံမြ ို့နယ် 

  ပခုက္ကူခရုိင် (၁၁) ပခုက္ကူမြ ို့နယ် 

   (၁၂) ေရစကိုမြ ို့နယ် 

၆။ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး   မြ င်းခြ ံခရုိင် (၁)  မြ ငး်ခြ ံမြ ို့နယ် 

   (၂) နွားထိုး ကီးမြ ို့နယ် 

   (၃) ေကျာက်ပန်းေတာင်း မြ ို့နယ် 

   (၄) ေတာင်သာမြ ို့နယ် 

  မိတ္ထီလာခရုိင် (၅) မလိှုင်မြ ို့နယ် 

   (၆) သာစည်မြ ို့နယ် 

  ေကျာက်ဆည် ခရုိင် (၇) ေကျာက်ဆည်မြ ို့နယ် 

   (၈) တံတားဦးမြ ို့နယ် 

   ပြ င်ဦးလွင်ခရုိင် (၉)  ပြ င်ဦးလငွ်မြ ို ့နယ် 

   (၁၀) သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ် 

   (၁၁) စဉ့်ကူးမြ ို့နယ် 

   (၁၂) မတ္တရာမြ ို့နယ ်

   (၁၃) မိုးကုတ်မြ ို့နယ် 

၇။ မွန်ပြ ည်နယ် သထံုခရုိင် (၁) သထုံမြ ို့နယ် 

   (၂) ကျို က်ထိုမြ ို့နယ် 

   (၃) ေပါင်မြ ို့နယ ်

   (၄) ဘီးလင်းမြ ို့နယ် 

  ေမာ်လမြ ိုင်ခရုိင် (၅) ေမာ်လမြ ိုင်မြ ို့နယ ်

   (၆) သံဖြ ူဇရပ်မြ ို ့နယ် 

   (၇) မုဒုံ မြ ို ့နယ် 

   (၈) ေရးမြ ို ့နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

၈။ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ေတာင်ပုိင်းခရုိင် (၁) ေကျာက်တန်းမြ ို့နယ် 

   (၂) ဒလမြ ို့နယ် 

   (၃) ဆိပ်ကးီခေနာင်တို မြ ို့နယ် 

   (၄) ေကာ့မှူးမြ ို့နယ် 

   (၅) ခရမ်းမြ ို့နယ် 

   (၆) ကွမ်းခြ ံကုန်းမြ ို့နယ ်

   (၇) သုံးခွမြ ို့နယ် 

   (၈) တွံေတးမြ ို့နယ် 

   (၉) ကိုကိုးကျွန်းမြ ို ့နယ် 

  ေမြ ာက်ပုိင်းခရုိင် (၁၀) လှည်းကးူမြ ို့နယ် 

   (၁၁) တိုက် ကးီမြ ို့နယ် 

   (၁၂) ေမာှ်ဘီမြ ို့နယ် 

  အေရှ့ပုိင်းခရုိင် (၁၃) သန်လျင်မြ ို့နယ ်

၉။ ရှမ်းပြ ည်နယ် ေတာင်ကီးခရုိင် (၁) ေတာင်ကးီမြ ို့နယ် 

   (၂) ကေလာမြ ို့နယ် 

   (၃) ေညာင်ေရွှမြ ို ့နယ် 

  လိွုင်လင်ခရုိင် (၄) လွိုင်လင်မြ ို့နယ် 

   (၅) လဲချားမြ ို့နယ် 

   (၆) နမ့်စန်မြ ို့နယ ်

  ကျိုင်းတံုခရုိင် (၇) ကျို င်းတုံမြ ို့နယ် 

  လားရိှုးခရုိင် (၈) လားရှိုးမြ ို့နယ် 

   (၉) တန့်ယန်းမြ ို ့နယ် 

  ကွမ်လံုခရုိင် (၁၀) ကွမ်လုံမြ ို ့နယ် 

  မူဆယ်ခရုိင် (၁၁) မူဆယ်မြ ို့နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

  ေကျာက်မဲခရိင်ု (၁၂) ေကျာက်မဲမြ ို ့နယ် 

   (၁၃) သီေပါမြ ို့နယ် 

   (၁၄) ေနာင်ချိုမြ ို့နယ် 

၁၀။ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ပုသိမ်ခရုိင် (၁) ပုသိမ်မြ ို့နယ်(ပုသိမ်  မြ ို့နယ် 
အတွင်းရှိ ေရွှေသာင်ယံမြ ို့၊ 
ေချာငး်သာမြ ို ့၊ ေငေွဆာင်မြ ို့ 

များမှအပ) 

   (၂) ကန်ကးီေထာင့် မြ ို့နယ် 

   (၃) ေရကြ ည်မြ ို ့နယ် 

   (၄) ေကျာင်းကုန်းမြ ို ့နယ် 

   (၅) ကျ ံုေပျာ်မြ ို့နယ ်

  ဟ င်္သာတခရုိင် (၆) ဟ င်္သာတမြ ို့နယ် 

   (၇) ဇလွန်မြ ို့နယ် 

  မအူပင်ခရုိင် (၈) မအူပင်မြ ို့နယ် 

   (၉) ပန်းတေနာ်မြ ို ့နယ် 

   (၁၀) ေညာင်တုန်းမြ ို့နယ် 

   (၁၁) ဓနုဖြ ူမြ ို့နယ် 

  ေမြ ာင်းမြ ခရုိင် (၁၂) ေမြ ာငး်မြ မြ ို့နယ် 

   (၁၃) အိမ်မဲမြ ို့နယ ်

   (၁၄) ဝါးခယ်မမြ ို ့နယ် 

  ဖျာပံုခရုိင် (၁၅) ဖျာပုံ မြ ို့နယ ်

   (၁၆) ကျို က်လတ်မြ ို့နယ် 

   (၁၇) ေဒးဒရဲမြ ို့နယ် 

၁၁။ ေနပြ ည်ေတာ် 
 ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ  

ဒက္ိခဏခရုိင် (၁) ဇမ္ဗ သီရိမြ ို့နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/ 
 ပြ ည်နယ် 

ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

   (၂) ဒက္ခိဏသီရိမြ ို့နယ ်

   (၃) လယ်ေဝးမြ ို့နယ် 

   (၄) ပျဉ်းမနားမြ ို့နယ် 

  ဥတ္တရခရုိင် (၅) ဥတ္တရသီရိမြ ို ့နယ် 

   (၆) ေဇယျာသီရိမြ ို့နယ် 

   (၇)  ပုဗ္ဗသီရိမြ ို့နယ ်

   (၈)  တပ်ကုန်းမြ ို့နယ် 
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(ဂ)  ဇုန် (၃): ဖံွ့ဖြ ို းမှုရိှေသာေဒသများ 

စဉ် တုိင်းေဒသကီး/  ပြ ည်နယ် ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

၁။ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး  မန္တေလးခရုိင် (၁) ေအာင်ေမြ သာစံ မြ ို့နယ် 

   (၂) ချမ်းေအးသာစံ မြ ို့နယ ်

   (၃) မဟာေအာင်ေမြ  မြ ို့နယ် 

   (၄) ချမ်းမြ သာစည်မြ ို့နယ် 

   (၅)  ပြ ည်ကီးတခံွန်မြ ို့နယ် 

   (၆) အမရပူရမြ ို့နယ် 

   (၇) ပုသိမ် ကီးမြ ို့နယ် 

  ေကျာက်ဆည် 
ခရုိင် 

(၈)  မြ စ်သားမြ ို့နယ် 

   (၉) စဉ့်ကိုင်မြ ို့နယ် 

  မိတ္ထီလာခရုိင် (၁၀) မိတ္ထီလာမြ ို ့နယ် 

   (၁၁) ဝမ်းတွင်းမြ ို့နယ် 

  ေညာင်ဦးခရုိင် (၁၂) ေညာင်ဦးမြ ို့နယ် 

  ရမည်းသင်းခရုိင် (၁၃) ရမည်းသင်းမြ ို့နယ် 

   (၁၄) ေပျာ်ဘွယ်မြ ို ့နယ် 

၂။ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး အေရှ့ပုိင်းခရုိင် (၁) ဗိုလ်တေထာင်မြ ို့နယ် 

   (၂) ေမြ ာက်ဥက္ကလာပ မြ ို့နယ် 

   (၃) ပုဇွန်ေတာင်မြ ို့နယ် 

   (၄) ေတာင်ဥက္ကလာပမြ ို ့နယ် 

   (၅) သ င်္ဃန်းကျွန်းမြ ို့နယ် 

   (၆) ရန်ကင်းမြ ို ့နယ် 

   (၇) ေဒါပုံ မြ ို ့နယ် 

   (၈) မ င်္ဂလာေတာင်ညွန့် မြ ို့နယ် 

   (၉) တာေမွမြ ို့နယ် 
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စဉ် တုိင်းေဒသကီး/  ပြ ည်နယ် ခရုိင်အမည်  မြ ို ့နယ် 

   (၁၀) သာေကတမြ ို့နယ် 

   (၁၁) ဒဂုံမြ ို့သစ်အေရှ့ပိုင်းမြ ို့နယ် 

   (၁၂) ဒဂုံမြ ို့သစ်ေမြ ာက်ပိုငး်မြ ို့နယ် 

   (၁၃) ဒဂုံ မြ ို့သစ်ဆိပက်မ်းမြ ို ့နယ် 

   (၁၄) မ င်္ဂလာဒုံမြ ို့နယ် 

   (၁၅) ေရွှပြ ည်သာမြ ို့နယ် 

   (၁၆) လိှုင်သာယာမြ ို့နယ ်

   (၁၇) ဒဂုံ မြ ို့သစ်ေတာင်ပုိင်းမြ ို့နယ် 

  ေမြ ာက်ပိင်ုး 
ခရုိင် 

(၁၈) အင်းစိန်မြ ို့နယ် 

   (၁၉) ထန်းတပင်မြ ို့နယ် 

  အေနာက်ပိုင်း 
ခရုိင် 

(၂၀) လိှုင်မြ ို့နယ် 

   (၂၁) ကမာရွတ်မြ ို့နယ် 

   (၂၂) မရမ်းကုန်းမြ ို့နယ ်

   (၂၃) အလုံမြ ို့နယ ်

   (၂၄) ဗဟန်းမြ ို့နယ် 

   (၂၅) ဒဂုံ မြ ို့နယ် 

   (၂၆) ေကျာက်တံတား မြ ို့နယ် 

   (၂၇)  ကြ ည့်မြ ငတ်ိငု်မြ ို့နယ် 

   (၂၈) လမ်းမေတာ်မြ ို့နယ် 

   (၂၉) လသာမြ ို့နယ် 

   (၃၀) ပန်းပဲတန်းမြ ို ့နယ် 

   (၃၁) စမ်းေချာင်းမြ ို ့နယ် 

   (၃၂) ဆိပ်ကမ်းမြ ို့နယ် 
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၂။  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်သည် အပိုဒ် (၁) ပါ ဇုန်အမျို းအစားများအား 

တိုင်းေဒသကးီနှင့် ပြ ည်နယ်များ၏ဖွွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်မှုနှင့် လိုအပ်ချက်အေပါ် မူတည်၍  ပြ ည်ေထာင်စု 

အစိးုရအဖွဲ့၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် လိုအပ်သလိ ုေပြ ာင်းလသဲတ်မှတ်မည်ဖြ စ်ပါသည်။  

 

                                                                                                                             (ေကျာ်ဝင်း) 

                                                                                                                                 ဥက္ကဋ္ဌ 

 

စာအမှတ်၊ မရက-၆/၁ /၂၀၁၇  ( ၀၁၈၃ - က ) 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ   ၂၂    ရက် 

 ဖြ န့်ေဝခြ င်း 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး 

 ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာရ်ုးံ  

 ပြ ည်သူ့လွှတ်ေတာ်ရုံး 

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ရုံး 

 ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ် 

နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး 

 ပြ ည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုံး  

 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနအားလုးံ 

 မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုေကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး 

 ပြ ည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံး 

 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး 

 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ 

ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ 

တိုင်းေဒသကးီသို့မဟုတ ် ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖဲွ့ရုံးအားလုံး 

ဦးေဆာငည်ွှန်ကြ ားေရးမှူ း    မြ န်မာနိုင်ငံပြ န်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း 
ပုံနှိပ်ေရးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း ေကြ ာ်ငြ ာေပးပါရန ်
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