
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် ဒသမပ ုမှန်အစည်ေးအလ ေးသုိို့ တုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေးမှလမေးမမန်ေးလသ  

က ယ်ပွင့််မပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ်မပန်လည်လမြေက  ေးခ  ် 

စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁။ ဦေးမမင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

မပည်သူ ိ ု ဗဟိုမပြုလသ  အစိုေးရလ ်ထ ်တွင ် လွန်စွ ပွင့််လငေ်း မမငသ် မှု 

ရှိစွ မြေင့်် မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွငေ်းရှိ  BOT ယူထ ေးသည့််လမ်ေး 

လဆ  ်လုပ်လရေး  ုမပဏ မ  ေးန္ှင့်် အစိုေးရအြေွဲွဲ့သုိို့ ခ ြုပဆ်ိုထ ေးလသ  စ ခ ြုပ်ပါ 

အခ  ်အလ ်မ  ေးအ ေး မပည်သူန္ှင့််ဆိုင်လသ သတငေ်းစ မ  ေးတွင်လည်ေးလ  င်ေး၊ 

အစိုေးရအြေွဲွဲ့၏မ  ေးတွင်လည်ေးလ  ငေ်း၊ မပည်သူမ  ေးထ ပွင့််လင်ေးမမင်သ စွ  ခ မပ 

လပေးပါ ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂။ ဦေးမမင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

နယ်  ဦေးလ  ေးရ  ၏ ပိုလျှ ဘတ်ဂ  ်လငွမှ 11KVလုိင်ေး(၅)ြေ လ ုခန်ို့ ို 

က  ်သနွ်ခငေ်း လ  ေးရ  သုိို့ ဆ ်လ ်သွယ်တန်ေး ခွင့််မပြုပါရန် န္ှင့်် 160 

KVAထရန်စလြေ မ်  တစ်လ ေုးန္ှင့်် ဆ ်စပ်ပစစည်ေးမ  ေးခ ထ ေးလပေးပါရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃။ ဦေးမမင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေးမမသ စည်(၂) 

လူသ ေးအရငေ်းအမမစ်မ  ေး လနို့စဉ်ဆ ုေးရ ှုေးလနမှုမ ှ  ွယ်ရန် မန္တလလေးတိုင်ေး 

လဒသက  ေးအတွင်ေး မူေးယစ်လဆေး ါေးလရ ငေ်း ယ်လြေ  ်  ေးလနမှုအ ေး အမမန်ဆ ုေး 

ထိန်ေးခ ြုပ်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့်် အစ အစဉ်ရှိပါ  မည်သုိို့စနစ်တ   

လဆ ငရ်  ်မည် ို သိရှိလိပုါလက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လ ု/နယ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄။ ဦေးမမင့််စိန် 

လည ငဦ်ေး(၂) 

၂၀၁၅ ခုန္ှစ်မှ စတင၍် လည ငဦ်ေးဆိပ် မ်ေး န္ ုေးတငလ်မမန္ုလသ င်မပင် မြေစ်လပေါ် 

လ လသ  နတ်သမ ေး မ်ေးပါေးလအ  ် အလ  ေး(၁၀၀၀)လပ၊ လလ  လစ   ်(Slope) 

(၁၀၀)လပန္ှင့််လငွမ်ပင်အ  ယ်ပ မ်ေးမျှ(၇၅)လပတိုို့ ို အခိုင်အမ မပြုလုပ်ပပ ေး 

လည ငဦ်ေးဆိပ် မ်ေး သ ယ လှပလရေးအ ေးအန ေးစပ်ဆ ုေး ဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ်မှ 

လဆ ငရ်  ်လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်အတွငေ်းရှိ လ    ်ခငေ်းလ  ေးရ  ၊ လ    ်မပ ေးလတ င် လ  ေးရ   

တိုို့အတွ ်  လိအုပ်လနလသ  11KVဓ တ်အ ေးလိငုေ်း န္ှင့်် ထရန်စလြေ ်မ မ  ေး 

တည်လဆ  ်လပေးရန်လည်ေးလ  ငေ်း၊ စို ်ပ ြိုေးလရေးလ  ေးရ  အတွ ် လိုအပ်လန 

လသ  200KVA ထရန်စလြေ မ် တစ်လ ေုး တည်လဆ  ်လပေးရန်လည်ေးလ  င်ေး 

 ူည လဆ င်ရ  ် လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂)  

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်အတွငေ်းရှိ မလရ ေးလ  ေးရ  ၊ သနပ် န်လ  ေးရ  တိုို့အတွ ် 

လိအုပ်လနလသ  ဓ တ်အ ေးလိုငေ်းန္ှင့်် ထရန်စလြေ ်မ အုိေး တည်လဆ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂)  

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသလ  ေးရ  မ  ေးမြေစ်သည့်် မမငေ်းဒို ၊် 

 မ္ ေးန ၊လစတ လတ င်၊ ဆင်လတ င၊် လခွေးရုပ်လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ် လ    ်လခ   

လမေ်းအ ေး ခ နိ်ခါမလရ ေးသွ ေးလ န္ိုငလ်သ   တတရ လမ်ေးအမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့်် 

လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ်  ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၈။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂)  

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသလ  ေးရ  မ  ေးမြေစ်သည့်် မပည်လည င် 

(  ေး)၊မပည်လည င်(ရထ ေး)၊ လရပူလယ်မပင်လ  ေးရ  တိုို့၏ လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ် 

လမမသ ေးလမေ်းအ ေး လ    လ်ခ  လမ်ေးအမြေစ် အဆင့််မမြှင့််တငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၉။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂)  

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်အတွငေ်းရှိ လည ငတ်ို၊ သမန်ေး န်၊ လပါ ်လတ လမ်ေးအ ေး 

 တတရ လမ်ေးအမြေစ် အဆင့််မမြှင့််တင်လပေးပပ ေး၎င်ေးလမ်ေးလပေါ်တွင် လိအုပ်လသ  

 ွန် ရစ်တ တ ေး (၃)စငေ်းအ ေး တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၀။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂)  

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်အတွငေ်းရှိ သ စည်-လည ငရ်မ်ေးလမ်ေးမက  ေးမှ သနပ် န် လ  ေးရ   

သုိို့ ဆ ်သွယ်သည့်် လမ်ေးအ ေး လ    လ်ခ  လမ်ေးအမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၁။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂)  

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်အတွငေ်းရှိ လိှုငေ်းတ ်လ  ေးရ  အုပ်စုတွင်ရှိလသ  စို ်ပ ြိုေးလရေး 

အတွ ်တစ်ြေ ်ပိတ်ဆည် န်   ြိုေးလပါ ်မှုအ ေး မပန်လည်မပြုမပင်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၂။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်အတွငေ်းရှိ ဟင်ေးခွ ်အုိငလ်  ေးရ   အ.ထ. (ခွဲ)လ   ငေ်းတွင် 

လိအုပ်လနလသ  စ သငလ်ဆ ငတ်စ်လဆ င် လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၁၃။ ဦေးလိှုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၂) 

စဉ့်် ိငုပ်မိြုွဲ့နယ်၊ ပလိပ်အပု်စု၊ စ ဆ ုလ  ေးရ  အုပ်စုတိုို့တွင် တည်လဆ  ်လ  ် 

ရှိလသ  ဆ ်သွယ်လရေးတ  ါတိုင်မ  ေးအ ေး လဒသခ မပည်သူမ  ေး၏ ဆန္ဒမ  ေးန္ှင့်် 

တ ွ ဥပလဒ၊ လုပ်ထ ုေးလုပ်နည်ေး၊ လုပ်ငန်ေး လိငု်စင်ပါစည်ေး မ်ေး၊ သတ်မှတ်ခ  ် 

မ  ေးန္ှင့််အည  ညြှိန္ိှုငေ်း လမြေရှင်ေး လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၄။ ဦေးလိှုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ ပမိြုွဲ့နယ်စည်ပငသ် ယ လရေးအြေွဲွဲ့မ  ေးမှ တငဒ်ါ 

လလလ စနစ်မြေင့််လ ရ်ှိလ   ်ခ လနလသ  ပမိြုွဲ့ င်ဘ ေးလ   ်လုပ်ငန်ေးမ  ေး အ ေး 

ြေ  ်သိမ်ေး၍ အစိုေးရ၊ မပည်သူန္ှစ်ဦေးန္ှစ်ဘ ်အတွ ် လွယ် ူ အဆငလ်မပလစ 

န္ိုငသ်ည့််နည်ေးလမ်ေးမြေင့််လမပ ငေ်းလဲလဆ ငရ်  ်သွ ေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၅။ ဦေးလ  ်လမ ငလ်မ င် 

မပည်က  ေးတ ခွန်(၂) 

မပည်က  ေးတ ခွန်ပမိြုွဲ့နယ် စ ်မှုနယ်လမမရဲစခန်ေးအတွ ် လိုအပ်လျှ ်ရှိလသ  

အလဆ  ်အဦမ  ေးလဆ  ်လပု်လပေးရန်အတွ ်သင့််လလ  လ်သ  ဘတ်ဂ  ် 

အလုိ ်အမမန်ဆ ုေးန္ှစတွငလ်  ထ ေး၍ဆ ်လ ်တငမ်ပလဆ ငရ်  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လ ု/နယ် 

၁၆။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ မမစိမ်ေးလ  ေးရ  ၊ လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲ (S/C) 

အ ေး လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ န(RHC)အမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၁၇။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ စဉ့်် ူေးပမိြုွဲ့နယ်၊ လရလတ ၊် ဆည်က  ေး၊   ေး ုန်ေး၊ လရွှေဂ ုတိုင်၊ 

လရွှေ  ငလ်  ေးရ  မ  ေးတွင် လုိအပ်လ  ်ရှိလသ  လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲမ  ေး 

ြေွင့််လှစ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၁၈။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ စဉ့်် ူေးပမိြုွဲ့နယ်အတွင်ေးရှိ လ  ေးရ  မ  ေးတွင် စ ခ နိ်စ ညွှန်ေး 

မ ို ်ည လသ  လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ န၊ ဌ နခွဲ အလဆ  အ်ဦမ  ေးန္ှင့်် 

 န်ထမ်ေးအိမ်ရ  အလဆ  ်အဦမ  ေး ို ဘတ်ဂ  ်န္ှစ်အလိ ု် မပန်လည် 

တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၁၉။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂) 

စဉ့်် ူေးပမိြုွဲ့နယ်၊ ဆင်လသလ  ေးရ    မ်ေးပါေးပပိြု   ွယ်လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး ို 

ဆ ်လ  ်လုပ်လဆ င်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၀။ ဦေးမမင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေးမမသ စည်(၂) 

ငလုရွှေ ါလမ်ေးန္ှင့်် မလန ်ဟရ လမ်ေးပိုင်ေးအတွင်ေးရှိ ၇၃လမေ်းမက  ေးအ ေး လမ်ေးခငေ်းရန် 

  န်ရှိလနလသ  ခိုင်လရွှေ ါလမေ်းန္ှင့်် လဂေါ်သ ငလ်မေ်းက  ေးအပုိငေ်းအ ေး လမေ်း 

အမမန်ဆ ုေး ခင်ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၂၁။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

လနို့စ ေးလလပေးရ ေုး လအ  ်လမခ န်ထမ်ေးမ  ေးအ ေး လနို့စ ေး န်ထမ်ေးအမြေစ်မှ အပမဲတမ်ေး 

အစိုေးရ န်ထမ်ေးအမြေစ်လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၂။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းပမိြုွဲ့နယ်၊ လရွှေဒါေး၊ လရွှေ ုန်ေး  ိုယ့််အ ေး ိုယ် ိုေးလ   င်ေးအ ေး 

အလမခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်းအဆင့်် ြေွင့််လှစ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၂၃။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းပမိြုွဲ့နယ်၊  တငလ်က ေးန လမမ င်ေးလပေါ်တွင် လိအုပ်လနလသ    တဲပ် 

လ  ေးရ  ၊မမငေ်း ုန်ေးလ   ငေ်းသွ ေး လမေ်းတ တ ေးတစ်စငေ်း တည်လဆ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၄။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းပမိြုွဲ့နယ်၊ ထိန် န်-မ   ေးစုလမ်ေးလပေါ် ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ န္ိုင်လစလရေး 

လ    ်လခ  လမေ်းအဆင့်် ရိစ ခငေ်း  ငေ်းလဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၅။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းပမိြုွဲ့နယ်၊ လမမ  ်ငှ ်သုိ ်အုပ်စု၊  ုန်ေး လလေး(ခ) သ ယ  နု်ေး 

လ  ေးရ   လျှပစ်စ်မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ်11KVလိငုေ်းန္ှင့်် ထရန်စလြေ မ်  လဆ ငရ်  ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၆။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး တရ ေးမ င ် နည်ေးလမ်ေးမ ြိုေးစ ုတိုို့မြေင့််  င်လရ  ် 

လနထိငုလ်သ သူမ  ေးအ ေး စ မ ခ  ်မြေင့်် စစ်လဆေးလြေ ထ်ုတ် ထိလရ  စ်ွ  အလရေးယူ 

လဆ ငရ်  ်သွ ေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လ ု/နယ် 

၂၇။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ ပမိြုွဲ့နယ်၊ လ    မ်ြေြူ ုန်ေးလ  ေးရ  အပု်စု၊ အတု်န္ှဲဘုတ်လ  ေးရ   

ရ  အ ငလ်မေ်း အ ေး လ    လ်ခ  လမ်ေးအမြေစ် လဆ င်ရ  ်လပေးပါရန် တငမ်ပမခငေ်း။ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၈။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်၊  န်ရှည်လ  ေးရ  အုပ်စု၊ လမမစိုလ  ေးရ  အန ေး လမမစိုလရလွှဲဆည်ရဲွဲ့ 

လအ  ်ဘ ်ရှိ တူေးလြေ ်ရန်  န်ရှိလနလသ  လမ ငေ်းတိုင်လခ  ငေ်းအ ေး ဆ ်လ ် 

တူေးလြေ ်မပြုမပင်လပေးပါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၉။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်အတွငေ်း NEP( National Electrification Plan) မြေင့်် 

လျှပစ်စ်မ ေးလငေ်းလရေး လဆ င်ရ  ်ရန်လ  ထ ေးခဲ့်ပါလသ  လ  ေးရ  (၆)ရ  အ ေး 

လျှပစ်စ်မ ေးလငေ်းန္ိုင်လရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် ိစစ။ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၀။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်၊ အလပ   လ်  ေးရ  အုပ်စု၊ လန္ှ ပင်အလမခခ ပည  မူလတန်ေး 

လ   ငေ်းတွင် လိုအပ်လ  ်ရှိလသ  စ သငလ်ဆ ငသ်စ်(၁)လဆ င် လဆ  ်လပု် 

လပေးန္ိုငရ်န်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ လမေးမမန်ေးသည့်် ိစစ။ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၃၁။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်၊  န်ရှည်လ  ေးရ  အုပ်စုလမ ငေ်းမဆည်လ  ေးရ   လျှပ်စစ်မ ေးလင်ေး 

န္ိုငလ်ရေးအတွ ် လိအုပ်လ   ်ရှိလသ  11KV ဓ တ်အ ေးလိုငေ်းန္ှင့်် ထရန်စလြေ မ်  

တပ်ဆင်န္ိုင်လရေးတိုို့ ို  ူည လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုငပ်ါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၂။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်၊ ယငေ်းမ ရိေုးလ  ေးရ  အုပ်စု၊ သဲပုတ် ုန်ေးလ  ေးရ   လျှပစ်စ် 

မ ေးလင်ေးန္ိုင်လရေးအတွ ် လိအုပ်လ  ် ရှိလသ  11KV ဓ တ်အ ေးလိငုေ်းန္ှင့်် ထရန် 

စလြေ ်မ  တပ်ဆငန်္ိုငလ်ရေးတိုို့ ို  ူည လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုငပ်ါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

 ိစစ။ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၃။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်၊ ယငေ်းမ ရိုေးလ  ေးရ  အပု်စု၊ မဲလတ လ  ေးရ   လျှပစ်စ် 

မ ေးလင်ေးန္ိုင်လရေးအတွ ် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  11KV ဓ တ်အ ေးလိငုေ်းန္ှင့်် ထရန် 

စလြေ ်မ  တပ်ဆငန်္ိုငလ်ရေးတိုို့ ို  ူည လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုငပ်ါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

 ိစစ။ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၄။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်၊ ယငေ်းမ ရုိေးလ  ေးရ  အုပ်စု၊ ယငေ်းမ ရိေုးလ  ေးရ   လျှပစ်စ်မ ေးလင်ေး 

န္ိုငလ်ရေး အတွ ် လိအုပ်လျှ ်ရှိလသ  11KV ဓ တ်အ ေးလိုငေ်းန္ှင့်် ထရန်စလြေ မ်  

တပ်ဆင်န္ိုင်လရေးတိုို့ ို  ူည လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုငပ်ါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၃၅။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်၊ လည ငပ်င်သ လ  ေးရ  အုပ်စု၊ အလှည့််လ  ေးရ  အန ေးရှိ 

အလှည့််ဆည်အ ေး  မပန်လည်တူေးလြေ မ်ပြုမပင်လပေးန္ိုင်ပါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

 ိစစ။ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၆။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ပမိြုွဲ့နယ်၊ အလယ် န်လ  ေးရ  အပု်စု၊ အလယ် န်လ  ေးရ  အန ေးရှိ 

“  ေးမြေြူ န်န္ှင့််  စု န်(၂)” စို ်ပ ြိုေးလရေး န်တိုို့အ ေး မပန်လည်တူေးလြေ ် 

မပြုမပငလ်ပေးန္ိုင်ပါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ လမေးမမန်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၇။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

မပငဦ်ေးလွင်(၁) 

မပငဦ်ေးလွင်ပမိြုွဲ့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်လမမ(၁)အတွင်ေးရှိလသ  ပင်လိန်(လ)ရ  မှ 

လဆေးတစ်လ ုေးရ  သုိို့သွ ေးလသ  ရ  ခ ငေ်းဆ ်လမ်ေး ို  တတရ လမ်ေးအမြေစ် 

အဆင့််တိုေးမမြှင့််ခင်ေးလပေးပါရန် တငမ်ပလတ င်ေးခ ပပ ေး တိုင်ေးလဒသက  ေး အစိုရအြဲွေွဲ့မှ 

လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်မခငေ်းရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိခဲ့်ပါ မည်သည့််အခ နိ်တွင် လဆ င်ရ  ် 

လပေးမည် ိ ုလမြေက  ေးလပေးပါရန်  ိစစ။ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၈။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

မပငဦ်ေးလွင်(၁) 

မပငဦ်ေးလွင်ပမိြုွဲ့နယ်၊ ရပ် ွ ်က  ေး(၇)၊ သ ယ  ုန်ေးရပ် ွ ်တွင် အလမခခ ပည  

မူလတန်ေးစ သငလ်   ငေ်းအသစ်ခ ထ ေးတည်လဆ  ်လပေးရန်လိုအပ်လက  င်ေး 

တငမ်ပ၍လဆ  ်လပု်လပေးန္ိုင်မခငေ်း ရှိ/မရှ။ိ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၃၉။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ (၁) 

မမငေ်းခခ ပမိြုွဲ့တွင် ဌ နဆိုင်ရ ရ ုေးမ  ေးန္ှင့်် မပည်သူမ  ေး ဆ ်သွယ်မှုလွယ် ူ လခ  လမွွဲ့ 

လစလရေးအတွ ် စုလပါင်ေးရ ုေးသစ် ြေွင့််လှစ်လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၅.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၄၀။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ (၁) 

မမငေ်းခခ -နဘူေးအိုင်လမ်ေးန္ှင့်် ထိန်ပန်ေး-ရ  သစ်လ  ေးရ  သုိို့ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  

လမမသ ေးလမေ်းအ ေး ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ န္ိုင်လသ  လ  ေးလ ်လမေ်း အမြေစ် 

အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးပါရန်  အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၁။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ တရ ေးရ ုေးမ  ေးတွင် မြေစ်ပွ ေးလနလသ  ရ   တ် 

မှုခင်ေးမ  ေးအန ် အမှုသည်အခ ငေ်းခ ငေ်း လ  နပ်မှုရှိ၍ လ  လအေး ရုတ်သိမ်ေးလွှ  

တငလ်သ အမှုမ  ေး လ  လအေးရုတ်သိမ်ေးခွင့်် ို လန္ှ င့််လန္ှေးက န်ို့က   မှုမရှိလစဘဲ 

မမန်ဆန်ပပ ေးမပတ်လစလရေးအတွ ် တရ ေးစွဲအြေွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေး  မည်သုိို့ 

လဆ ငရ်  ်ထ ေးရှိလက  ငေ်း ို သိရှိလိုမခငေ်း  ိစစ။ 

၂၂.၅.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

ဥပလဒခ ြုပ် 

၄၂။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

မမစ်သ ေး(၁) 

လဒသခ မပည်သူလူထု၏ “စုလပါင်ေးအငအ် ေး” မြေင့်် 11KV လုိင်ေး/ ထရန်စလြေ မ်  

အိုေး/၄၀၀ဗိုို့အ ေးလိုငေ်း/ ိုယ်ထ/ူ ိုယ်ထမြေင့်် မနည်ေးရုန်ေး န် တည်လဆ  ်န္ိုငခ်ဲ့် 

လသ ်လည်ေး လ  ေးရ  လူဦေးလရန္ှင့်် လ ်ရှိထရန်စလြေ မ်   န်အ ေးမမျှ၍ ထပမ်  

လိအုပ်လ  ် ရှိသည့်် “ထရန်စလြေ ်မ အိုေး”န္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးလသ   ိစစ။ 

၂၃.၅.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၃။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

မမစ်သ ေး(၁) 

မမစ်သ ေးပမိြုွဲ့နယ်၊ ရ  ရှည်လ  ေးရ  အုပ်စုန္ှင့်် လ    ်ဆည်ပမိြုွဲ့နယ်လမမစို- 

မိုဃ်ေးလ  င်ေးအပု်စုသုိို့ ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  “ထ ေုးက  ေး လခ  င်ေးတ တ ေး” 

တည်လဆ  ်လပေးမှုန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၈.၅.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၄။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

မမစ်သ ေး(၁) 

မမစ်သ ေးပမိြုွဲ့နယ်န္ှင့်် တ တ ေးဦေးပမိြုွဲ့နယ် နယ်စပ် “လပ  ရ်  လ  ေးရ  ” 

မမစ်သ ေးပမိြုွဲ့နယ်န္ှင့််န္ွ ေးထိေုးက  ေးပမိြုွဲ့နယ် နယ်စပ်''ဟင်ေးလျှ  န်လ  ေးရ  '' 

လ  ေးလ  ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲ Sub Center  လပေးန္ိုင ်မှုန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးလသ   ိစစ။ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၄၅။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

မမစ်သ ေး(၁) 

မမစ်သ ေးပမိြုွဲ့နယ်၊ဒါေးရဲလ  င်ေးတို ်နယ် “ဒါေးရဲလ  င်ေး-လပ  ဘ်ွယ်လလေး-

သစ်တ ် ုန်ေး လ  ေးလ ်လမ်ေး” “လမမသ ေးလမ်ေး”ခင်ေးလပေးန္ိုင်မှု န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

လသ   ိစစ။ 

၂၈.၅.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၆။ ဦေးမမင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

လပ  ဘ်ွယ်ပမိြုွဲ့နယ်အတွင်ေးရှိ သြေန်ေးလခ  ငေ်းလ  ေးရ  ၊ သနပ် ုန်ေးရ  ၊ 

လတ င်လည င ်ုန်ေးရ  ၊ သ ေး ုန်ေးရ  ၊ လလသ  ုန်ေးရ  ၊ လပပငလ်လေးရ  ၊ ဃဲက  ေးရ  ၊ 

ဒ ေးဒုတ် ုန်ေးရ  မ  ေး လျှပ်စစ်မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ် လိအုပ်လသ  ဘတ်ဂ တ်မ  ေး 

ခ ထ ေးလပေးရန်အတွ ် ၂၀၁၈/၂၀၁၉ အတွင်ေး စ စဉ်လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၇။ ဦေးမမင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

ရ  သစ် လလေးလ  ေးရ  မှတစ်ဆင့်် ထရန်  အုပ်စု သ ေးပင်လ  ေးရ   ဘတတအပု်စု၊ 

ရှ ေးပငလ်ှလ  ေးရ  ၊ စပါယ် ုန်ေးအုပ်စု လမမ  ်စပါယ် ုန်ေးလ  ေးရ  ၊   ြေ  ေး 

လ  ေးရ  ၊ တလငေ်း ုန်ေးလ  ေးရ  ၊ ထရ   အပု်စုအတွင်ေးရှိ လရွှေပန်ေးလတ  လ  ေးရ  ၊ 

နန်ခ န်လ  ေးရ  ၊လမ ငေ်းတ ုေးလ  ေးရ  ၊ ထရ   လ  ေးရ   မ  ေးသုိို့   န်ရှိလနလသ  

ထရန်စလြေ ်မ န္ှင့်် ဆ ်စပ်ပစစည်ေးမ  ေး ို   ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ဘတ်ဂ တ်တွင် 

မမြေစ်မလန လဆ ငရ်  ်လပေးရန် တငမ်ပမခငေ်း ိစစ။ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၈။ ဦေးမမင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

သြေန်ေးလခ  င်ေးလ  ေးရ  တွင် တည်လဆ  ်လျှ ်ရှိလသ  3MVA 

ဓ တ်အ ေးခွဲရ ုမှတစ်ဆင့််11KV ဓ တ်အ ေးလိငုေ်း ို ဉ ဏ်လတ ၊ ထိန်အင်ေး၊ 

သစ်လှ  ငေ်း၊ လဗ ဓိ ုန်ေး၊ ရခိုင်ေးတပ်၊ ခ ်လန်ေး  ငေ်း၊    တိုင် ုန်ေး၊ သလမပပင်၊ 

လတ င်လည်၊ ရ  သစ်၊ လ ွွဲ့က  ေး၊ လတ င်လခ  ငေ်း၊မ   ေး ုန်ေး၊ လ   င်ေးရ   

(လတ င်လည်) လ  ေးရ  မ  ေးသုိို့ ဆ ်လ ်ပပ ေး 11KV ဓ တ်အ ေးလိုငေ်း(၁၀)မိုင်ခန်ို့ 

သွယ်တန်ေးလျှင် လ  ေးရ  (၁၄)ရ   မ ေးလငေ်းန္ိုင်မည် မြေစ်ပါ၍ သင့််လလ  လ်သ  

ဘတ်ဂ တ်တွင် လ  ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၅.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၉။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ တ တ ေးဦေးပမိြုွဲ့နယ်အတွင်ေး (၂မိုင် ၃ြေ လ ခုန်ို့)ရှိ 

လခ  င်ေးခွလ  ေးရ  န္ှင့််   စွ လ  ေးရ  န္ှစ်ရ  က  ေးရှိ လမမသ ေးလမေ်း ို 

လ    ်လခ  လမေ်းအမြေစ် လြေ  ်လုပ်လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၅.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၀။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး လ    ်ဆည်ခရိုင်၊ တ တ ေးဦေးပမိြုွဲ့နယ်၊ မဲခင်ေးက  ေး 

လ  ေးရ  န္ှင့််  မမစ်သ ေးပမိြုွဲ့နယ် ထန်ေးလန င်ေးပင်လှ (၂)ရ  က  ေးရှိ    ေးတွင်ေးရိုေး 

(ခ) န်လွှရဲိေုးတွင် တ တ ေးတည်လဆ  ်လပေးန္ိုင်ပါရန် တငမ်ပလတ င်ေးခ မခငေ်း။ 

၂၈.၅.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၁။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

မမငေ်းခခ (၂) 

မမငေ်းခခ ပမိြုွဲ့နယ်၊ လလေးအမိ်တန်ေးလ  ေးရ   ို ဧရ  တ မမစ်လရတို ်စ ေးမခငေ်းမှ 

   ွယ်လပေးရန်တည်လဆ  ်လပေးထ ေးလသ  လမ  ဂရန် ွ ် လ    ်လမြေ့် 

လရ    ိ ုဆ ်လ ်တည် လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၉.၅.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၂။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

မမငေ်းခခ (၂) 

မမငေ်းခခ ပမိြုွဲ့န္ှင့်် ဧရ  တ သလဘဘ ဆိပ်တိုို့ ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  မမငေ်းခခ / 

လလေးအိမ်တန်ေး တ ရုိေးလမမလမေ်း ို ဆ ်လ ်မပြုမပင်မွမ်ေးမ လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၉.၅.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၃။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

မမငေ်းခခ (၂) 

၂၀၁၇ ခုန္ှစ် မိုေးရ သ တွင် အပူပိုငေ်းလဒသ စိမ်ေးလန်ေးစိုမပည်လရေးဦေးစ ေးဌ န  

တည်လထ င် စို ်ပ ြိုေးရန် လ  ထ ေးခဲ့်လသ  စို ်ခင်ေး(၁၀၅၀)ဧ  ၏ ရှင်သန် 

မြေစ်ထွန်ေးလအ င်မမငမ်ှု အလမခအလန ို လမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

သယ   တ 

၅၄။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေး ွန်(၂) 

ငါန်ေး ွန်-ဆ မ ေးခ ု-မမငေ်းခခ  ပမိြုွဲ့ခ ငေ်းဆ ် လမ်ေးမလပေါ်တွင် တည်ရှိလသ  န ို့သ လိှုင်-

ငါ ့်နန်ေးက  ေးရှိ လခ  ငေ်းအ ေး ရ သ မလရ ေး လက  င့််က မဲ့်သွ ေးလ န္ိုင်လစရန် 

လခ  င်ေး ူတ တ ေးငယ် မပြုလပု်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၉.၅.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၅။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေး ွန်(၂) 

ငါန်ေး ွန်ပမိြုွဲ့နယ်၏ အစွန်အြေ  ေး လမေ်းပန်ေးဆ ်သွယ်လရေး ခ ်ခဲက မ်ေးတမ်ေးလသ  

လနရ ၌တည်ရှိလသ  မိုေးလတ င်လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေး ဌ နခွ ဲ အလဆ  ်အဦေး 

န္ှင့််  ုန်ေးလည်လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေး ဌ နခွ ဲ အလဆ  ်အဦေး မ  ေး အ ေး 

လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲ စ တို ်ပ ုစ အတိုင်ေး တည်လဆ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၄.၅.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၆။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁) 

လ  ေးလ ်လဒသမ  ေးရဲွဲ့ ြေွ ွဲ့ပြေိြုေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးလုပ်လဆ င်န္ိုငရ်န် Excavatorန္ှင့်် 

Bulldozer မ  ေး  ယ်ယူခ ထ ေးလပေး ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

 

၂၉.၅.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၇။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂)  

သ တ ကန်လ  ေးရ  အန ေးရှိ မိုေးလရတို ်စ ေး၍ ပ  ်စ ေး  ြိုေးမပတ်သွ ေးသည့်် 

လရလ   ်အစ ေး သ  ူ ွန် ရစ်တ တ ေးငယ်တစ်စငေ်း တည်လဆ  ်လပေးရန် 

လိအုပ်လ  ်ရှိပါသမြေင့််မည်သည့််  လတွင် လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုင်မည် ို သိရှိ 

လိပုါလက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၂၉.၅.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၈။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂)  

 န်န လ  ေးရ  လတ င်ဘ ်ရှိ လမတတ လတ လ်သ  ်သ ုေးလရ န်အ ေး မပန်လည် 

တူေးလြေ ်လပေး ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၅.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 


