
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် (၁၁)က ိမ်လ မ  ်ပ ုမှန်အစည်ေးအလ ေးသုိို့ တုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေးမှလမေး မန်ေးလသ  

က ယ်ပွင့်် ပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ် ပန်လည်လ ြေက  ေးခ  ် 

စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လျှပစ်စ်မ ေးလိုင်ေးမ  ေး ပည့််စ ုစွ  သွယ်တန်ေး 

တည်လဆ  ်မပ ေးသည့်် လ  ေးရ  မ  ေးအတွ ် အိမ်သ ုေး၊ လုပ်ငန်ေးသ ုေးန္ှင့်် အမ  ေးသ ုေး 

မ တ မ  ေးအ ေး မည်သည့််အခ နိ်တွင် ခ ထ ေးလပေးမည် န္ှင့်် လ လုလ  ်လသ  

အလရအတွ ် ရန္ိုင် ခငေ်းရှိ/မရှိ ိ ုသိရှိလိုလက  င်ေး။ 

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

ရမည်ေးသငေ်းခရိငု်အတွင်ေးရှိ ယုဇနလဆ  ်လုပ်လရေး ုမပဏ မှ BOT စနစ် ြေင့်် 

လုပ်ငန်ေးလုပ် ိုငခ်ွင့်် ရရှိထ ေးလသ  ရန် ုန်မန္တလလေး  ေးလမေ်းလ  င်ေး၏ 

မိုင်တိုင်(၂၉၀/ )မိုငမ်ှ(၃၃၈/ )မိုငထ်ိ(၄၈)မိုငအ်ရှည်ရှိလသ   တတရ လမေ်း၏ 

အရည်အလသွေး စ ခ နိ်၊စ ညွှန်ေး ပည့််မ လစရန်န္ှင့်် လမေ်းအသ ုေး ပ ခလ   ်ခ သည့်် 

တိုေးဂိတ်အ ေးလ ပ ငေ်းလဲထ ေးရှိရန် စ စဉ်လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုင ်ခငေ်းရှိ/မရှိ ို သိရှိလို 

လက  င်ေး။ 

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

အစိုေးရလအ  ်ခ မ ုတ်လသ အမ  ေးန္ှင့််သ ်ဆိုင်လသ  အြေွဲြို့အစည်ေးအသငေ်း 

အြဲွေြို့မ  ေး ၏ ဘဏ္ဍ လရေးဆိုင်ရ   ိစစရပ်မ  ေးအလပေါ် ဥပလဒန္ှင့််အည  စိစစ် 

က ပ်မတ်သွ ေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့်် စ စဉ်ထ ေးမပ ေးပါ  မည် ဲ့်သုိို့ စ စဉ် 

ထ ေးရှိသည် ို သိရှိလိုလက  င်ေး။ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး၌ တစ်ပိုင်တစ်န္ိုင် အလသေးစ ေးစ ်သ ုေးဆ  

အလရ င်ေးဆိုငမ်  ေးအ ေး တရ ေးဥပလဒ န္ှင့််အည  တရ ေး င်ြေွင့််လစှ်လရ ငေ်းခ ခွင့်် ပ  

လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့်် တရ ေးမ ငလ်ရ င်ေးခ  လန လသ  စ ်သ ုေးဆ ဆိုင် 

မ  ေးအ ေး ဥပလဒန္ှင့််အည  ထိလရ  စ်ွ အလရေးယူ  န်ို့တ ေးမှုမ  ေး 

မည် ဲ့်သုိို့စ မ လဆ ငရ်  ်မည် ို သိရှိလိုလက  င်ေး။ 

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅။ ဦေး မင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ် (၂) 

လပ  ဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ က  ့် ုန်ေးလ  ေးရ   အ.လ. ခွဲ၊ ရခိုင်တပ်လ  ေးရ   

အ.မ. (ခွဲ)၊မိြေုရ ေး ုန်ေးလ  ေးရ  အ.မ. ၊ ထရ   အုပ်စု၊ သ ေးပင(် )လ  ေးရ   

(အ.မ. )၊  န်တဲအပု်စု၊   န်တဲလ  ေးရ  အ.လ. (ခွဲ)လ   င်ေးမ  ေးတွင် (၁) 

ထပ ် လ   င်ေးလဆ င်သစ်မ  ေးလဆ  ်လုပ်လပေးရန်အစ အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့််မည်သည့်် 

ဘတ်ဂ  ်တွင် လဆ  ်လုပ်လပေးမည် ို သိရှိလိုလက  င်ေး။ 

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၆။ လဒေါ်မငိမေ်းသ ်န္ွယ် 

န္ွ ေးထိုေးက  ေး(၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး အလ  င်အထည်လြေ ်သည့်် စ မ  ိန်ေးမ  ေးန္ှင့်် 

ပတ်သ ်၍တငဒ်ါလအ င ်မင်သည့်် ုမပဏ မ  ေးန္ှင့််အစိုေးရအြေွဲြို့တိုို့က  ေး ခ  ပဆ်ို 

သည့်် လုပ်ငန်ေးဆိုင်ရ  စ ရ  ်စ တမ်ေးမ  ေး ို စ မ  ိန်ေး လုပ်ငန်ေးခွင် မစတငမ်  

 ပည်သူူ့ ိုယ်စ ေးလှယ်၏လ ် ယ်လရ  ်ရှိန္ိုငရ်န် မည်သုိို့စ မ လဆ ငရ်  ်လပေး 

မည် ိ ုသိရှိလိုလက  င်ေး လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၆.၉.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇။ လဒေါ်မငိမေ်းသ ်န္ွယ် 

န္ွ ေးထိုေးက  ေး(၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအြေွဲြို့၏ စ မ  ိန်ေးလရေးဆွဲအလ  ငအ်ထည်လြေ လ်ရေး 

လ  ်မတ ၏ စ မ  ိန်ေးလရေးဆွဲ ခငေ်းဆိုင်ရ  န္ှစ်အလိ ု်  ပ ခဒိန်န္ှင့်် လ  ်မတ  င် 

မ  ေး၏ တ  န်၊ လုပ်ပိုငခ်ွင့််မ  ေးန္ှင့််ပတ်သ ်၍လမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၈။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ လဒသခ  ပည်သူမ  ေးအ ေး ဘ ်လပါင်ေးစ ုမ ှ   န်ေးမ လရေး 

လစ င့််လရှ  ်မှုလပေးသည့််အနလ ြေင့်် စ  ို ်တိုငေ်းရငေ်းလဆေးခန်ေးအလဆ  ်အဦန္ှင့်် 

 န်ထမ်ေးြေွဲြို့စည်ေးပ ု ခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၉။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

မမိ ြို့သ စ ်မှုဥယ  ဉ်မမိ ြို့လတ န်္ှင့်် နယ်နိမတိ် ခင်ေးထိစပ်လ  ်ရှိလသ  ထခွဲ 

လ ်ပ  ငေ်းအ ေး RCC န္ှစ်ထပ်လ   င်ေးလဆ င်ခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ

  

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၁၀။ ဦေးလဇ ်လမ ငလ်မ င် 

 ပည်က  ေးတ ခွန် (၂) 

 ပည်က  ေးတ ခွန်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ  ပည်သူမ  ေး  ုန်စည်စ ေးဆင်ေးမှု ပိုမုိ မန်ဆန် 

လွယ် ူမပ ေး မန္တလလေးမမိ ြို့လတ က်  ေး ယခုထ ်ပိုမိုြေွ ြို့မြေိ ေး တိုေးတ ်လစရနအ်တွ ် 

၇၃လမေ်းမက  ေးအ ေး   မ တ မင်ေးက  ေးလမ်ေးမှ မဂဂလ လမ်ေးမက  ေးအထိ 

လ    ်လခ  လမေ်း အ ြေစ်မှ တတရ လမ်ေးမက  ေးအ ြေစ်သုိို့ အဆင့်် မြှင့််တင် 

လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၁၁။ ဦေးလဇ ်လမ ငလ်မ င် 

 ပည်က  ေးတ ခွန် (၂) 

 ပည်က  ေးတ ခွန်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ ပည်သူမ  ေးလမ်ေးပန်ေးဆ ်သွယ်လရေးပိုမုိ မန်ဆန်

မပ ေးမန္တလလေးမမိ ြို့လတ က်  ေး ယခုထ ်ပိုမုိြေွ ြို့မြေိ ေးတိုေးတ ်လစလရေးအတွ ် ၅၇လမ်ေးမ 

က  ေးအ ေး ပန်ေးရ လတ လ်ခ  ငေ်းမှ အမှတ်(၆)လရဆိုေးလ မ င်ေးအထိ လ မသ ေးလမေ်း 

အ ြေစ်မ ှလ    လ်ခ  လမ်ေးအ ြေစ်သုိို့ အဆင့်် မြှင့််တငလ်ပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိ

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၁၂။ ဦေးရဲမငေ်းထွန်ေး 

လ    ်ဆည် (၁) 

အင်ေး ုန်ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် လ မ  ်လပါင်လလ င်လ  ေးရ  က  ေးရှိ လဇ ်ဂ   မစ်အ ေး သ  ူ 

 ွန် ရစ်တ တ ေးတည်လဆ  ်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၇.၉.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၃။ ဦေးရဲမငေ်းထွန်ေး 

လ    ်ဆည် (၁) 

လ    ်ဆည်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ လ  ငေ်းန္ွမ်ေးယုိယွငေ်းပ  ်စ ေးလနလသ  

ဆည်လ မ င်ေးတ တ ေးမ  ေးအ ေး  ပန်လည် ပ  ပငရ်န်  အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိ

လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၄။ ဦေးလအ ငန်္ိုငလ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု ်(၁) 

လ    ်ဆည်မမိ ြို့နယ်၊ ရဒါန်ေးလခ  ငေ်းဆ ု သစ်လတ က ိ ေး ိုင်ေးန္ှင့််  ပ်လ  ်ရှိလသ  

စဉ့်် ိငုမ်မိ ြို့နယ်ထဲရှိ သစ်လတ သစ်ပငမ်  ေးအ ေး သဘ  သစ်လတ  

ထိန်ေးသမိ်ေးနယ်လ မအ ြေစ် သတ်မှတ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

 

၂၆.၉.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

သယ ဇ တ 

၁၅။ ဦေးလိှုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု ်(၂) 

စဉ့်် ိငုမ်မိ ြို့နယ်တွင် မမိ ြို့အဂဂါရပ်န္ှင့််လလ  ်ည လသ  မမိ ြို့နယ်ခန်ေးမတစ်ခုအ ေး 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍ န္ှစ်၌ တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၁၆။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁) 

ရန်-မန်ေးလမ်ေးန္ှင့်် ခရိုငခ် ငေ်းဆ ်လမ်ေးအမတှ်-၂ ို ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  Class A 

အဆင့််ရှ ိ ရ  ရှည်-လ ်ညြှိ ေးထိေုး-ဘ ု ွငေ်း လ    ်လခ  လမေ်းလပေါ်ရှိ လ    ခ်ါေး 

လ  ့်သစ်သ ေးတ တ ေးအ ေး  ွန် ရစ်တ တ ေးတည်လဆ  လ်ပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/ မရှိန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၇။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁) 

လလ  သရြေူ-တ လရွှေဂူ လပေါ်လတ မ်ူဘုရ ေးတည်ရှိရ  န္ွ ေး ူေးလလေးလ  ေးရ  -

လလ ငေ်းလတ ဦ်ေးလ  ေးရ  -တစ် ိုယ်တည်ေးလ  ေးရ  - င်ေးစိန်လ ေးလ  ေးရ   

လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေး ဂ င်ေးလမေ်းခငေ်းလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးလသ လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၈။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁) 

 National Grid LIne (၂)မိုင်အတွင်ေးတွင် ရှိမပ ေး လ  ေးရ   ပည်သူလူထု၏ စုလပါင်ေး 

အင်အ ေး ြေင့််  လ  ေးရ  တွင်ေး ၄၀၀ဗိုို့အ ေးလိငုေ်း တည်လဆ  ်န္ိုင်ခဲ့်လသ  

ဓတဲက  ေးလ  ေးရ  န္ှင့််မန်  ည်ေး န်လ  ေးရ  ဓ လျှပ်စစ်မ ေးလင်ေးန္ိုငလ်ရေး အခ ်အခဲ 

 ြေစ်လနမှုန္ှင့််စပ်လ ဉ်ေးလသ လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၉။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁) 

National Grid LIne (၂)မိုငအ်တွငေ်းတွင်ရှိမပ ေး လ  ေးရ  လူထု၏ည ညွတ်မှု 

အင်အ ေး ြေင့််လ  ေးရ  တွင်ေး၄၀၀ဗုိို့အ ေးလိငုေ်း တည်လဆ  ်န္ိုငခ်ဲ့် လသ  

အင်ေးရငေ်းလ  ေးရ  န္ှင့််ဆင်ခခ လ  ေးရ   လျှပ်စစ်မ ေးလငေ်းန္ိုင်လရေးအခ ်အခဲ  ြေစ်လနမှု 

န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးလသ လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၀။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ် မသ စ  (၂)  

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး ခရ ေးသ ွေးလုပ်ငန်ေးြေွ ြို့မြေိ ေးတိုေးတ ်လရေး အတွ ် 

ခရ ေးသ ွေးလုပ်ငန်ေး  ွငေ်းဆ ်တစ်ခုလ ုေးတွင် ပါ င်လသ  အသိပည ရှင်၊ 

အတတ်ပည ရှင်မ  ေးန္ှင့်် ခရ ေးသွ ေးလုပ်ငန်ေးတ  န်ရှိသူမ  ေး ပါ ငသ်ည့််Tourist 

Destination Management Team  ဲ့်သုိို့လသ တိုငေ်းလဒသက  ေး ခရ ေးသ ွေး 

လုပ်ငန် စ မ ခန်ို့ခွဲမှု အြဲွေြို့အ ေး ြေွဲြို့စည်ေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။  

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၂၁။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ် မသ စ  (၂)  

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိလသ  လရှေးအစဉ်အဆ ် လ ်ဆင့်် မ်ေး 

လ သည့်် ရိေုးရ  ဒပ်မဲ့်ယဉ်လ  ေးမှုမ  ေး န္ှင့်် ပတ်သ ်မပ ေး  ပန်လည်ထတု်လြေ  ်ခငေ်း၊ 

မှတ်တမ်ေးတင ်ခငေ်း၊ ပည လပေး ခင်ေး၊    ွယ် ထိန်ေးသမိ်ေး ခငေ်းမ  ေး ပါ ငသ်ည့်် 

တိုင်ေးလဒသက  ေးအဆင့််  ဒပ်မဲ့်ယဉ်လ  ေးမှု    ွယ်ထိန်ေးသမိ်ေးလစ င့််လရှ  လ်ရေး 

ဥပလဒ ို အ မန်ဆ ုေးလရေးဆွဲ အလ  ငအ်ထည်လြေ ရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၂၂။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂) 

မူလတန်ေးလ   င်ေးလန လလေးငယ်မ  ေးအတွ ် အ   ရြေွ ြို့မြေိ ေးလရေးစ မ ခ  ်မ  ေး 

လရေးဆွဲမပ ေး ဘတ်ဂ  ်လ  ထ ေးလဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၂၃။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ  (၂)  

 မငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊ လ     ်ြေြူ န်လ  ေးရ  န္ှင့်် တရ င်ေးပိုလ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ် 

လ မသ ေးတင် ဂ င်ေးလမ်ေး တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၄။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ  (၂)  

 မငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊ ဆ မ ေးခ ုလ  ေးရ  တွင်ရှိလသ  န္ှစ်လပါင်ေး(၁၅၀)ခန်ို့ သ ်တမ်ေး 

ရှိလသ လရှေးလ  င်ေးအလဆ  ်အဦေး (၃)ခု ို လရှေးလ  ငေ်းယဉ်လ  ေးမှုဦေးစ ေးဌ နမှ 

 ပ  ပငထ်ိန်ေးသိမ်ေး  လစ င့််လရှ  ်လပေးရန် အစ အစဉ်  ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။  

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၂၅။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ  (၂)  

 မငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊ လတ င်ပ ုလ  ေးရ  အန ေးရှိလသ  လ  ေးရ   လသ  ်သ ုေးလရ န် ို 

 ပန်လည်  ပ  ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခင်ေး။   

၂၇.၉.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၆။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ  (၂)  

 မငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊  န်လတ လ်  ေးရ  အပု်စု သိမ်တိုငလ်  ေးရ  တွငရ်ှိလသ  အလ ခခ  

မူလတန်ေးလ   င်ေးတွင် လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ်တစ်လဆ င ်ို လဆ  လ်ုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခင်ေး။  

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၂၇။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ  (၂)  

 မငေ်းခခ ခရိငုအ်တွငေ်း စို ်ပ  ိေးထ ေးရှိလသ  မိုေးစပါေးန္ှင့်် အ ခ ေးသ ေးန္ှ  

စို ် ွ ်မ  ေးတွင် ငါေးလ မ င်လတ င်ပိေုး  ူေးစ ် ခငေ်းမှ က ိ တင်   ွယ်ရန် 

စ မ ခ  ်မ  ေး ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၈။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ်  

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

တိုင်ေး ခ ေး၊  ပည်နယ ်ခ ေး မူ ပဆရ /ဆရ မမ  ေး အလ ပ ငေ်းအလရွှေြို့ ပ လုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် မူလတန်ေး ပ ဆရ /ဆရ မမ  ေး တိုေးခန်ို့လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ ိ။ 

၂၆.၉.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၂၉။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂) 

 ပည်ထလဲရေး န်က  ေးဌ န၊ အလထလွထွအုပ်ခ  ပ်လရေးဦေးစ ေးဌ န၏ သ မန်ရလငစွ ရင်ေး 

တွင် အခွန်ရလင၊ွ လဆ င်ရ  ်လပေးရမှုအတွ ် ရလငမွ  ေး၊ ဘဏ္ဍ လငွအ ြေစ် 

သိမ်ေးယူ ခငေ်းမ  ေးန္ှင့်် ပတ်သ ်၍ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ်တွင် မည်သည့်် 

အတွ ်လက  င့်် ထည့််သွငေ်းလ  ထ ေး ခငေ်း မရှိသည် ို လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

 

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လ ု/နယ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၃၀။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂) 

လ ေး ွ ်အတွင်ေးတွင် ပင်လယ်စ  ုလခေါ်လသ  အစ ေးအစ မ  ေး ို 

နညေ်းမ  ိေးစ ု ပ လုပ်မပ ေး  လရ င်ေးခ လန ခငေ်းန္ှင့််ပတ်သ ်၍ စ ေးသ ုေးရန်မသင့််လက  ငေ်း 

 ပည်သူမ  ေး၊ လ   ငေ်းသူ၊လ   င်ေးသ ေးမ  ေး သိရှိန္ိုငလ်ရေးလဆ င်ရ  ်လပေးရန် န္ှင့်် 

လိ ု်န မှုမရှိ  လရ င်ေးခ သူမ  ေးအ ေး ထိလရ  ်လသ  န်ို့တ ေးမှုန္ှင့်် 

အလရေးယူမှုလဆ ငရ်  ်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိလမေးခွန်ေး လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၆.၉.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၃၁။ ဗိုလ်မှြူေးသိန်ေး န် 

တပ်မလတ ်သ ေး  

မှတ်ပ ုတင်မဲ့် လမ လ်တ ်ဆိုင် ယ်မ  ေးအ ေး မှတ်ပ ုတင် ပ လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၂။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊   ဲတပ်နတ် န်(  ်လ  န်)လရ ငလ် မ င်ေးန္ှင့်် ဆ ်စပ် 

လုပ်ငန်ေး မ  ေးအ ေး  ပန်လည်လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၉.၂၀၁၈ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၃။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊ လတ င်ဘိုအုပ်စု၊ သ ယ လအေးလ  ေးရ  အန ေး လရထွ ရ်ိေုး 

အ ေး လ    စ် တစ်ြေ ်ပိတ်ဆည် တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၄။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊ ပုတ ေး ုန်ေးအပု်စု၊  ုန်ေးသ လ  ေးရ   လျှပ်စစ်မ ေးလငေ်းလရေး 

အတွ ် 11KV လိငုေ်းန္ှင့်် လိအုပ်လသ ထရန် စလြေ ်မ  ပ ့်ပုိေးလဆ ငရ်  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၅။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊  န်ဘဲ့်အုပ်စု၊  န်ဘဲ့်၊ န္ွ ေး ူေး၊ တလပါ ် ုန်ေး၊  ု ္ိ ပင် 

လ  ေးရ  မ  ေးလျှပ်စစ်မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ်  11KV လိငုေ်းန္ှင့််ထရန်စလြေ ်မ  မ  ေး 

ပ ့်ပုိေးလဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၆။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့၏ အဓိ  လရဆိုေးထုတ်လ မ င်ေး၊ စညသူ်လရဆိုေးလ မ င်ေး  ပ  ပင ်

လဆ ငရ်  ်လပေးရန်  အစ အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့်် အစ အစဉ်ရှိပါ  မည်သည့်် အခ နိ် 

တွင် မည် ဲ့်သုိို့လဆ င်ရ  ် လပေးမည် ိ ုသိရှိလိုလက  င်ေး။ 

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၃၇။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့၊  ု ္ိ  ုန်ေးလ  ေးရ  အပု်စု၊  ု ္ိ  ုန်ေး အလ ခခ ပည  အလယ်တန်ေး 

လ   ငေ်းအတွ ် (၁၅၀×၃၀×၃၀) လပ အုတ်ညြှပ်န္ှစ်ထပ် လ   ငေ်းလဆ င် 

တစ်လဆ င်လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့်် အစ အစဉ်ရှိပါ  မည်သည့်် 

ဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ်တွင် လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ို သိရှိလိုလက  င်ေး။ 

၂၆.၉.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၃၈။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့၊  န်ဇင်ေးရပ် ွ ်၊  န်ဇင်ေး(၁) နယ်လ မ(၁၆)ရှိ လဇတ န်လမေ်းန္ှင့်် 

ရတန ပ လုမ်ေးတိုို့အ ေး  တတရ လမ်ေးအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တငလ်ဆ ငရ်  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့််အစ အစဉ်ရှိပါ  မည်သည့််အခ နိ်တွင် လဆ င်ရ  ်လပေးမည် ို 

သိရှိလိုလက  င်ေး။ 

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၃၉။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊  န်ဇငေ်းရပ် ွ ်၊  န်ဇငေ်း(၂) နယ်လ မ(17-A)ရပ် ွ ်ရှိ 

လိအုပ်လနလသ  လျှပစ်စ်ဓ တ်အ ေးလိငုေ်း သွယ်တန်ေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့်် 

အစ အစဉ် ရှိပါ  မည်သည့််အခ နိ်တွင် လဆ င်ရ  ်လပေးမည် ို သိရှိလိလုက  င်ေး 

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၀။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့ ထလန င်ေး န်သခ ခ ငေ်းတွင် ြေွဲမ ေးသမဂခ လ်စ ် တည်လဆ   ်ခငေ်းအ ေး 

ခွင့်် ပ လပေးန္ိုင် ခင်ေး ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၄၁။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ မ   ေးစုလ  ေးရ  န္ှင့်် ရ  သစ်(တိုေးခ ဲြို့) ရ  တိုို့၏ လ  ေးရ   

ခ င်ေးဆ ်လမေ်းအ ေးလ    လ်ခ  လမ်ေးအ ြေစ် လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိန္ှင့်် အစ အစဉ်ရှိပါ   မည်သည့််အခ နိ်တွင် လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ို သိရှိ 

လိလုက  ငေ်း။ 

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၂။ ဦေးစိန် င်ေး 

လတ င်သ (၁) 

လတ င်သ မမ ိြို့ အဓိ လသ  ်သ ုေးရှိလသ  ဘုန်ေးစဉ်ရိုေးဆည် သဲန္ှုန်ေးတူေးလြေ ် ခငေ်း 

အ ေး လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင ်ခင်ေး ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၈.၉.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၃။ ဦေးစိန် င်ေး 

လတ င်သ (၁) 

ဆ မ ေး န်လ  ေးရ  ၊ ရ  အ င်ရှိ လရလ   လ်နရ တွင် ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ န္ိုင်ရန် 

အတွ ် (၇×၅×၂၀)လပ အခ  ိေးအစ ေးရှိလသ  Box Culvert တစ်ခု  ပ လုပ် 

လပေးန္ိုင ်ခငေ်း ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၄။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂)  

အ.လ. (ခွဲ) ရန်မ  ိေးလအ င်န္ှင့်် အ.လ. (ခွဲ) ရှမ်ေးမငယ်တိုို့အ ေး အလယ်တန်ေး 

လ   ငေ်းအ ြေစ် အဆင့််တိုေး မြှင့််ြေငွ့််လှစ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိသိရှိလိုပါလက  င်ေး 

လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၆.၉.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၄၅။ ဦေးလဇ ်လဇ ်လအ င် 

မ  လအ ငလ် မ(၂) 

 ပည်သူလူထု  သ ်ဆိုင်ရ ရဲစခန်ေးမ  ေးတွင် အမှုြေွင့််တိုငတ်န်ေးသည့််အခါ 

ရဲစခန်ေးမ  ေး  အမှုတိုင်ေး ိ ုလ ်ခ လဆ င်ရ  ် ခငေ်းရှိ/မရှ ိသိရှိလိသုည့်် ိစစ။ 

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၄၆။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့နယ်အလန  ်ြေ ်(၁၇)မိုင်ခန်ို့အ ွ တွင် တည်ရှိလသ   ုန်ေးလည်လ 

(ခွဲ)လ   င်ေးန္ှင့်် ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့နယ် အစွန်(၂၁)မိုငခ်န်ို့အ ွ မှ  တည်ရှိလသ  

သရ ်ခ  ိပင် မူလတန်ေးလ   ငေ်းတိုို့အ ေး တန်ေးခွဲလိုအပ်ခ  ်အရ စ သင် 

လ   ငေ်းလဆ ငအ်သစ် ခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၉.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၄၇။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ် မသ စ (၂) 

မန္တလလေးသငက်  ေးလရေးလဆေးရ ကု  ေး၏ အလ ခခ လိုအပ်ခ  ်မ  ေး၊ လူူ့အရင်ေးအ မစ် 

မ  ေးပိုမို ပည့််စ ုလအ င် ြေည့််ဆည်ေးလပေး ခင်ေးန္ှင့်် ပပွတ်သိပ်က ပ်ခဲလနသည့််လဆေးရ ု၏ 

အ င်/အထွ ်န္ှင့််   ေး/ဆိုင် ယ် ရပ်သည့််လနရ မ  ေး ို စနစ်တ   စ မ  

 ွပ် ဲရန်  အစ အစဉ် ရှိ/မရှိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၇.၉.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၄၈။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ -လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး လမ်ေးလပေါ်ရှိ (၂၂)မိုင်လမေ်းခွဲမ ှ ထန်ေးလတ -

လည ငလ်ည်-ရှမ်ေးမငယ်လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ် လ မသ ေးလမေ်းလြေ  ်လပု် လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၉။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

 မငေ်းခခ ခရိငုအ်တွငေ်း သဘ  အတိုငေ်း ရှင်သန်လပါ ်ြွေ ေးလနထိငုလ်သ  ရှ ေးပါေးလရွှေ 

သမင်မ  ေး ို အမဲလိ ု်သတ် ြေတ် ခငေ်း၊ အရှငြ်ေမ်ေးမပ ေး န္ိုငင်  ခ ေးသုိို့ တစ်ဆင့်် 

လရ င်ေးခ  ခငေ်းမ  ေးလက  င့်် မ  ိေးသုဉ်ေးလပ    ်ွယ်မသွ ေးလစရန် သင့််လလ  လ်သ  

စ မ ခန်ို့ခွဲမှု ြေင့်် ယခုထ ်ပိုမုိထိန်ေးသိမ်ေးလစ င့််လရှ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၉.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

သယ ဇ တ 

၅၀။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပငဦ်ေးလွင်(၁)  

 ပငဦ်ေးလွင်၊ ရပ် ွ ်က  ေး(၉)အတွင်ေးရှိ န္ိုို့ဆ ခ  ်စ ်ရ ုအလနန္ှင့်် မည်သည့်် 

ဌ န၏စ မ အပု်ခ  ပ်မှုလအ  တ်ွင်ရှိမပ ေး တစ်ဆင့််ငှါေးရမ်ေးထ ေး ခငေ်း ရှိ/မရှိန္ှင့်် 

လ ်ရှိလုပ် ိငုလ်ဆ င်ရ  ်လနမှုအလ ခအလနန္ှင့်် စ ်ရ ုအ ေး ယခင်အတိုငေ်း 

 ပန်လည်ြေွင့််လှစ်လပေးန္ိုင် ခင်ေး ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၁။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပငဦ်ေးလွင်(၁)  

 ပငဦ်ေးလွင်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ စို ်ပ  ိေးလရေးဦေးစ ေးဌ န  ါန္ှင့်် လလျှ မ်ျှငထ်ွ ် 

သ ေးန္ှ ဌ နခွဲတိုို့မှ ငါှေးရမ်ေးထ ေးလသ  ပိုေးဇ ခခ  (၃)ခုတိုို့သည် - 

(၁) လ ်ရှိလ မ ပင်တွင် စ ခ  ပ်ပါ စညေ်း မ်ေးမ  ေးန္ှင့််  ို ်ည  ခငေ်း ရှိ/မရှ ိ

(၂) ၁၇.၃.၂၀၁၆ လနို့တွင်  ပငဆ်င်ခ  ပ်ဆိုသည့်် စ ခ  ပ်သည် အစိုေးရ 

အ ူေးအလ ပ င်ေး  လအတွင်ေး န္ိုငင် လတ ်၏ ညွှန်က  ေးခ  ်န္ှင့််  ို ်ည  ခငေ်း 

ရှိ/မရှ ိ

(၃) ငါှေးရမ်ေးခ  ပ်ဆိုခဲ့်လသ  လ ေးန္ှုန်ေးမ  ေးအ ေး လခတ်  လလပါ ်လ ေးန္ှင့််အည  

 ြေစ်လစလရေး ပင်ဆငခ်  ပ်ဆိုရန်န္ှင့်် အခ နိ်  လသတ်မှတ်ခ  ်မ  ေး ိုလည်ေး 

 ပငဆ်င်ခ  ပ်ဆိ ုခငေ်းမ  ေး လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင် ခငေ်းရှိ/မရှိ။ 

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၂။ ဦေးစိန်လ   ်မိေုး 

န္ွ ေးထိုေးက  ေး(၂) 

န္ွ ေးထိုေးက  ေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်း န္ိုငင် သ ေးစ စစ်လရေး တ် လပ   /်ပ  ်/အသစ် 

 ပ လုပ် ခငေ်းန္ှင့်် အမိ်လထ င်စုလူဦေးလရ စ ရငေ်း(ပ ုစ  ၆၆/၆)မ  ေး လ  ေးရ  မ  ေး အထိ 

 ွငေ်းဆငေ်း ပ လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၂၇.၉.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

သယ ဇ တ 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၃။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

သရ ်တန်ေး-လ    ပ် ု လ  ေးရ  ခ င်ေးဆ ် (၂)မိုင်အ ေး လ    လ်ခ  လမ်ေး 

အ ြေစ် ဆ ်လ ်လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၄။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ က ိ ြို့စုလ  ေးရ    ိုယ့််အ ေး ိုယ် ိုေး လြေ  ်လုပ်ထ ေးသည့်် 

လ မသ ေးလမေ်း(၂)မိုငအ် ေး မိုေးရ သ တွင်သွ ေးလ ၍ မရသ ြေင့်် ဂန်ို့ဂါေး 

(လ    စ်ရစ်) လ မခငေ်းလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၅။ ဦေး မင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

လပ  ဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ သရဲလခ  င်ေးန္ှင့််  ုန်ေးသ တ တ ေးခ ဉ်ေး ပ်လမ်ေး 

ယ ဉ်မ  ေး အန္တရ ယ်ရှိစွ   ြေတ်သန်ေးလမ င်ေးန္ှင်လနရသ ြေင့််  တတရ ခငေ်း ခင်ေး ို 

အ မန် ပ လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၆။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁) 

 မစ်သ ေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းတည်လဆ  ်ခဲ့်လသ   င်ေးတ ေးဆည်က  ေး မပ ေးစ ေးသည့်် 

အခ နိ်မှစ၍ (ယ မှလယ်)သုိို့ လ ပ င်ေးလဲစို ်ပ  ိေး လုပ် ိုငခ်ဲ့်က လသ လ်ည်ေး 

လယ်စ ရင်ေးတွင်ပါ င် ခငေ်း မရှိလသေးလသ  လ မယ မ  ေး ို  ပန်လည်စိစစ်၍ 

(ယ မှလယ်)သုိို့စ ရင်ေး လ ပ င်ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ

၁.၁၀.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၇။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁) 

တ တ ေးဦေးမမိ ြို့နယ်၊ စည်ပငလ် ွြို့လ  ေးရ  အ င် (၇)ြေ လ ခုန်ို့ရှိ ဂ ငေ်းလမ်ေးအ ေး ၁၉ 

လပ အ  ယ်ခ ဲြို့လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၈။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မငေ်းခခ (၁) 

 မငေ်းခခ ခရိငုမ်ှ  မ  ဘွဲြို့ရ အလ ခခ ပည အဆင့်် မူလတန်ေး ပဆရ /ဆရ မ 

မ  ေး၏ ရ ထေူးတိုေး ိစစ သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၂၇.၉.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၉။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မငေ်းခခ (၁) 

 မငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊ နဘူေးအိုင်န္ှင့််ဆ မ ေးခ ုမမိ ြို့က  ေးရှိ ပင်လယ် ၊လ    တ်ိုင၊် န်န န္ှင့်် 

ြေ ်ပင်အိုင် လ  ေးရ  မ  ေးရှိလဒသခ  ပည်သူမ  ေး လျှပစ်စ်မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ် 

66/11KV/5MVA ု ္ဲခွဲရ ုအတွင်ေး င်မည့််နဘူေးအိုင် လ  ေးရ  မ ှ11KV လိုငေ်း (၈)မိုင် 

တိုေးခ ဲြို့တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၀။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မငေ်းခခ (၁) 

 မငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်အတွငေ်း လ  ေးလ ်လဒသြေွ ြို့မြေိ ေးတိုေးတ ်မပ ေး လတ င်သူလယ်သမ ေး 

မ  ေး လူမှုစ ေးပွ ေးဘ ြေွ ြို့မြေိ ေးတိုေးတ ်လ လစရန်အတွ ် ဆိတ်ည လျှပ်စစ် 

 မစ်လရတင ် လ မ င်ေးစစ်လမ်ေးမက  ေးအ ေး ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ န္ိုင်လရေးအတွ ် 

ဂ င်ေးခငေ်းလပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၁။ ဦေး ဏဏလအ င် 

တ တ ေးဦေး(၂) 

တ တ ေးဦေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လည င်သ ုေးပင်လမေ်း သုိို့မ ုတ် အငေ်း မမိ ြို့ပတ်လမ်ေး 

အ ေး  ွန် ရစ်လမေ်းခငေ်းလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၂။ ဦေး ဏဏလအ င် 

တ တ ေးဦေး(၂) 

တ တ ေးဦေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လ မငူလ  ေးရ  န္ှင့်် ဆင်တဲလ  ေးရ  က  ေး  မစ်လရတ ် 

သည့််အခ နိ်တွင်လရလ   လ်နသည့််လနရ  ို သ  ူ ွန် ရစ်တ တ ေး အ ြေစ် 

လဆ  ်လုပ်လပေးရန်  အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၃။ ဦေး ဏဏလအ င် 

တ တ ေးဦေး(၂) 

တ တ ေးဦေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ  ူေးတိုို့ဆိပ်၊ လ ်လဆ င်ယူ လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမေ်း 

အ ေး လ မသ ေးတငဂ် င်ေးခငေ်း ခင်ေး အဆင့််တိုေး မြှင့််လြေ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၄။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊  ဲတပ်အုပ်စု၊အလရေးပိုင်လ  ေးရ  န္ှင့်် ပဲ့်ဆည်အုပ်စု၊ 

က ိ ြို့လခ  င်ေးလ  ေးရ  တိုို့တွင် အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်းခွဲမ  ေး ြေွင့််လှစ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၉.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၆၅။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင်  

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

လမွေး မြူလရေး ဏ္ဍတွင်   ၊ဲ န္ွ ေးမ  ေးအ ေး  ပည်တွင်ေး၊  ပည်ပသုိို့ 

တရ ေး င်တင်ပိိုု့လရ င်ေးခ  ခင်ေးဆိုင်ရ  မူ ါဒလ ပ ငေ်းလဲ  င့််သ ုေး ခငေ်းန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

  ၊ဲန္ွ ေး လ ေး ွ ် မင့််မ ေးလ သည့််အလပေါ်  ပည်သူအမ  ေး စိတ်အ ေးတ ်က စွွ  

လမွေး မြူလရေးလုပ် ိုင်လ လစရန် လနရ အန္ှ ို့တွင်   ယ် ပန်ို့စွ  အသိပည လပေး 

 ြေနို့်လ လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၆။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ လမ ငေ်းမဆည်-ဇ င်ေးလ  ေးလ ်လမ်ေးလပေါ်ရှိ စမ ုလခ  ငေ်းအ ေး 

 ြေတ်သန်ေး၍ သ  ူ ွန် ရစ်တ တ ေးတစ်စငေ်း တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၇။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ င ှ်က  ေးသိ ု်လ  ေးရ  အပု်စု၊ ထလန င်ေး ုန်ေးလ  ေးရ  အန ေးရှိ 

“လဒေါ်ထ ေးအပု် န်”န္ှင့်် “ြေိုေးအနု်ေးက  ေး န်” စသည့်် စို ်ပ  ိေးလရေး န်မ  ေးအ ေး 

 ပန်လည် ပ  ပင် တူေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၈။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ ဘွဲြို့ ခ ေးလ  ေးရ  အုပ်စု၊ ရ   ုန်ေးက  ေးလ  ေးရ   “ဘုန်ေးလတ က်  ေး 

လ   ငေ်း” လသ  ်လရ န်န္ှင့််   သစ် ုန်ေးလ  ေးရ   “အလန  ဘ် ် န်” 

လသ  ်လရ န်မ  ေးအ ေး  ပန်လည် ပ  ပင်တူေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၁၀.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၉။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ  န်ရှည်-ဆ မိတ်ရှည် လ  ေးလ ်လ မသ ေးလမ်ေးအ ေး 

ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ န္ိုငလ်သ  လ    လ်ခ  လမ်ေးအ ြေစ် လြေ  ်လပု်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၀။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ် ဆင်ရ  လ  ေးရ  အန ေးမှ “ န်မက  ေး” စို ်ပ  ိေးလရေး န်အ ေး 

 ပန်လည် ပ  ပင် တူေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၁။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ် နန်ေးလတ  ်ုန်ေးလ  ေးရ  အန ေးရှိ “လမတတ  န်” စို ်ပ  ိေးလရေး န် 

အ ေး  ပန်လည်တူေးလြေ လ်ပေးရန်န္ှင့်် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၇၂။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ် ပိုေးဇ  ုန်ေးရ  အန ေးရှိ ရှမ်ေးဆည်ဆ ု  ုန်ေးလရလ မ င်ေးအတွင်ေး 

လရထိန်ေး ရှပ်တ ေးတစ်ခု တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၃။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်ရှိ   ဇ ေး န်န္ှင့်် ြေိုေးရှိန်ေးလန င် န် စို ်ပ  ိေးလရေး န်မ  ေးအ ေး 

 ပန်လည် တူေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၄။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အမှတ်(၂) ခရိုငခ် ငေ်းဆ ်လမ်ေးန္ှင့်် ဆ ်သွယ် 

ထ ေးလသ  သ ယ  ုန်ေး-လရတွင်ေးက  ေး-အင်တိုင်ေးသ  လ  ေးလ ်လမေ်း လပေါ်ရှိ 

အင်တိုင်ေးသ လခ  ငေ်းအ ေး  ြေတ်သန်ေး၍ လရလ   ်တစ်ခု  ပ လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၅။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လရ  ရ်ိေုး န် စို ်ပ  ိေးလရေး န်အ ေး  ပန်လည် 

တူေးလြေ ် ပ  ပင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၆။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ မ ုပငဆ် ုလ  ေးရ  ၊ အင်ေးဂန ်(လတ င်)လ  ေးရ  ၊ 

အင်ေးဂန ် (လ မ  )် လ  ေးရ  မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ် ၁၁လ ဗွ ဓ တ်အ ေးလိငုေ်းမ  ေး၊ 

၂၀၀ လ ဗွ လအထရန်စလြေ ်မ  တစ်လ ုေးစ တည်လဆ  ်လပေးရန်အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၇။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဆည်လဘ င်က  ေးဆည် (လခေါ်) လ    ်အိုေးြေလန်ခ ပ် 

ဆည်န္ှင့််မန်  ည်ေး န်ဆည်တိုို့အ ေး သဲန္ုန်ေးမ  ေး  ပန်လည်တူေးလြေ လ်ပေး ခင်ေး၊ 

လရလ ်တ  လ ်ခွဲလ မ င်ေးမ  ေးအ ေး  ပန်လည်တူေးလြေ  ်ပ  ပငလ်ပေး ခင်ေးမ  ေး 

လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၁၀.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၈။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လည ငရ်မ်ေး-မငေ်းလှ န်၏ လရလပေးလ မ င်ေး အမှတ်(၁) 

န္ှင့််အမှတ်(၅)လ မ င်ေးမ  ေးအ ေး  ပန်လည်တူေးလြေ  ်ပ  ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

စို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၇၉။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လည င် ုန်ေးလ  ေးရ  အလန  ်ဘ ်အန ေးမှ 

လ    ်ဆည်လလေး  န်ေးလပါလလ လ မ ငေ်း    ိေးလပါ ်လနမှုအ ေးအ မန်ဆ ုေး 

 ပန်လည် ပ  ပင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၈၀။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ   တဲပ်ဆ ုလ  ေးရ  အပု်စုတွင် ပါ င်လသ  ဘုရ ေးငါေးဆူ 

(လတ င်)လ  ေးရ  ၌ လိုအပ်လနလသ  လ   ငေ်းလဆ င်သစ်န္ှင့်် မ ုပငဆ် ုလ  ေးရ  ၏ 

မူလွန်လ   င်ေးအ ေး အ.လ. (ခွဲ)အ ြေစ် အဆင့််တိုေး မြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၉.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၈၁။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဆင်လသလ  ေးရ  မှ က  ဘ ် ုန်ေးလ  ေးရ  သုိို့ 

ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေး လ မသ ေးလမေ်းအဆင့်် မြှင့််တင် 

လပေးမပ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးခငေ်းလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၈၂။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ  ု ္ိ စုလ  ေးရ  ၊ မလရ ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် သနပ် န် 

လ  ေးရ  မ  ေး လမေ်းပန်ေးဆ ်သွယ်လရေး လ  င်ေးမွန်လစရန်အတွ ် သနပ် န် 

တ တ ေးအ ေး အမပ ေးသတ် လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၈၃။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ  ု ္ိ  န်လ  ေးရ  ၏ ရ  ဦေးတွင်ရှိလသ  

လသ  ်သ ုေးလရ န်မ  ေးန္ှင့််  ု ္ိ  န်လ  ေးရ  မှ ဘုရ ေးငါေးဆူ လပ  ဘ်ွယ်လမ်ေး 

အထိ လ မသ ေးလမေ်းအ ေးလ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင ် လပေးရန ်

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

+ 

စို ်လမွေး 

၈၄။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အင်ေး ုန်ေး၊ အင်ေးဂန ်(လတ င်)၊  ု ္ိ စု၊ မလရ ေး၊ 

လရွှေထတု် ုန်ေး၊အတု် ုန်ေး၊ လစတ လတ င်ေး၊ န္ွ ေးထိုေးလ  ေးရ  မ  ေးတွင် အထူေး 

လိအုပ်လ  ်ရှိလသ လ  ေးရ    ုန်ထုတ်လမ်ေးမ  ေးအ ေး အ မန်ဆ ုေးလဆ ငရ်  ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

+ 

စို ်လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လ ြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၈၅။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့နယ်လဒသအလခေါ် အမှတ်(၅)ရပ် ွ ်န္ှင့်် လရလည်လသ င် လ  ေးရ   

အပု်စုလဒသ အမည်လပါ ် လအ င်သုခလ  ေးရ  အ ေး  ပည်ထလဲရေးအမည်လပါ ် 

ရ  အ ြေစ် သတ်မှတ်သွတ်သွင်ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၁၀.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၈၆။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂)  

လယ်သမ ေးမ  ေး၏ ထုတ် ုန်မ  ေးသင့််တင့််မျှတသည့်် လ ေးန္ှုန်ေးရရှိရန် 

တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရမှ မည် ဲ့်သုိို့ ပူေးလပါင်ေးလဆ ငရ်  ်လပေးလနသည် ို 

သိရှိလိုလက  င်ေးလမေး မန်ေး ခင်ေး။  

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

စို ်လမွေး 

၈၇။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန် (၂)  

တ တ ေးဦေး- မငေ်းခခ   ပည်လထ င်စုလမေ်းမက  ေးလပေါ်သုိို့  ြေတ်သန်ေးလြေ  ်လုပ် 

ထ ေးလသ  လ မ  ်ပင်လယ်ဆည်မှ လရလပေးလ လ မ င်ေး ူေးတ တ ေးအ ေး 

အဆင့်် မြှင့််တင် တိုေးခ ဲြို့လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၀.၂၀၁၈ 

(န မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၈၈။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂)  

 မစ်သ ေးမမိ ြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွငေ်းရှ ိ ပွဲလ ုေးလ   အ်ပု်စု၊ ပွဲလ ုေးလ   ် 

လ  ေးရ   မူလွန်ပွဲလ ေုးလ   ်(၁) လ   င်ေးလ မလနရ  ဂရန်ရရှိလရေး လဆ င်ရ  ် 

လပေးန္ိုငရ်န် ိစစ။  

၂၇.၉.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 


