
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် (၁၂)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။ ဦေးရဲမငေ်းထွန်ေး 

လ    ်ဆည်(၁) 

လသ ်တ  င်ေး ုမပဏ ၏ BOTစနစ် ြေင့်် လဆ ငရ်ွ ်လနလသ  မန္တလလေး - 

မိတထ လ  လမ်ေးပိုင်ေးန္ှင့်် လ    ်ဆည်မမိ ြို့တွင်ေးလမေ်းအ ေး န္ိုငလ်ွန် တတရ  

ခင်ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂။ ဦေးရဲမငေ်းထွန်ေး 

လ    ်ဆည်(၁) 

လ    ်ဆည်မမိ ြို့တွင် အမိှို ်သိမ်ေးဆည်ေး ခငေ်းန္ှင့််ပတ်သ ်၍ မည်သုိို့ 

လဆ ငရ်ွ ်မည် ို သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃။ ဦေး မင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

ရမည်ေးသငေ်းခရိငု်၊ လပ  ်ဘွယ်မမ ိြို့၊ မမိ ြို့လရှ ငလ်မေ်း အ မန်မပ ေးစ ေးလရေး လဆ င်ရွ ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး  

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ လ   ငေ်းရွ လ  ေးရွ အုပ်စု၊ လ    ်တိုင်လ  ေးရွ မှ 

အမှတ်(၁၀)  တပ်မလတ ် အက  ေးစ ေးစ ်ရ ုသွ ေး  ွန် ရစ်လမ်ေးသုိို့ 

ဆ ်သွယ်ထ ေးသည့်် လ မသ ေးလမေ်း  (၁)မိုငအ် ေး (၁၈) လပ အ  ယ် 

လ    ်လခ  လမေ်းအ ြေစ် လဆ  ်လပု်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး  

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ လရခ  ိလ  ေးရွ အပု်စု၊ ရွ သ လ  ေးရွ ရှိ အမှတ်(၁၄၃) 

အလ ခခ ပည   မူလတန်ေးလ   င်ေးတွင် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  (၉၀×၃၀×၁၂)လပ 

အပု်ညှပ်တစ်ထပ် လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ်တစ်လဆ င် လဆ  ်လပု်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



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

၆။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး  

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ လ   ငေ်းရွ လ  ေးရွ အုပ်စု၊ လ    ်တိုင်လ  ေးရွ  

အ င်လမေ်း အင်က ငေ်း န်လခ  ငေ်း ူေးတ တ ေးန္ှင့်် လ   ငေ်းရွ အုပ်စု 

 ွငေ်းအမှတ် (၅၈၀)ရှိ လယ်လ မမ  ေး  လရရရှိလရေးအတွ ် လရလွှလဲရွ ပန်န္ှင့်် 

 ုန်ထုတ်လမ်ေးလ မ ငေ်း  ူေးတ တ ေး တစ်စငေ်း တည်လဆ  လ်ပေးရန် အစ အစဉ်  

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

+ 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၇။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး  

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ လည ငလ်   ်လ  ေးရွ အပု်စု၊  မငလ်တ  ်န်-မ   ေးသမျှ ေး 

လရလပေးလ မ င်ေးလပေါ်မှ  ုန်ထုတ်လမ်ေးလ မ င်ေး ူေးတ တ ေးတစ်စငေ်း လဆ  ်လုပ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၈။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး  

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ လှည်ေးပွဲအုပ်စု၊ လှည်ေးပွဲလ  ေးရွ  လျှပစ်စ်မ ေးရရှိလရေးအတွ ် 

လိအုပ် လ  ်ရှိလသ  200KVA ထရန်စလြေ မ် န္ှင့်် မ ေးက ိ ေးမ ေးတိုင်မ  ေးအ ေး 

ခ ထ ေးလပေးရန်  အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၉။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး  

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့၊  ပည်လထ ငစ်ုတိုေးခ ဲြို့ရပ် ွ ် နယ်လ မ(၁၈)န္ှင့်် ဆိတ်ငုိ ုန်ေး 

ရပ် ွ ် တိုို့တွင်လိုအပ်လ  ်ရှိလသ  ၄၀၀ ဗိုို့အ ေးလိငုေ်းန္ှင့်် ထရန်စလြေ ်မ  

တိုို့အ ေး ခ ထ ေးတပ်ဆင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၁၀။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး  

မိတထ လ (၁)  

ရန် ုန်-မန္တလလေး အ မန်လမေ်းမက  ေး မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၈၈/၄ မိုင်ရှ ိလရွှေစစ်သည်- 

အ ုတ ုသွ ေး Under Pass အတွင်ေးပိငုေ်းလမေ်းအ ေး န္ှစ်ဘ ်လရလ မ င်ေးပါ င်လသ  

 ွန် ရစ်လမ်ေးအ ြေစ်  ပ  ပငလ်ဆ ငရ်ွ ် လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၁၁။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး  

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊  န်လတ င်အုပ်စု၊ ထိန် န်လ  ေးရွ  လျှပစ်စ်မ ေးလင်ေးလရေး 

အတွ ် လိုအပ်လ  ်ရှိလသ  100 KVAထရန်စလြေ မ် (၁)လ ုေး န္ှင့်် 33KV 

က ိ ေး(၆၀၀)လပ ခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 



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

၁၂။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး  

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ ပ ဉ်သ အပု်စု၊   တိ်ပုလဲလ  ေးရွ  လ မ  ်ဘ ် 

လ မသ ေးလမေ်းအ ေး လ    လ်ခ  လမေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မှင့််တင်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၁၃။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လရပူမလူွန်လ   ငေ်းန္ှင့်် န္ွ ေးထိုေး အ.လ.  

လ   ငေ်းတိုို့ရှိ လ   ငေ်းလဆ င်မ  ေးမှ  အန္တရ ယ်လ   ငေ်းလဆ ငမ်  ေး ြေစ်လန၍ 

လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ်မ  ေး လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၁၄။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လမ င်ေးတိုင် အ.မ.  လ   ငေ်းအ ေး မူလတန်ေး 

လွန်လ   င်ေးအ ြေစ်လည်ေးလ  င်ေး၊ မလရွေးလ  ေးရွ ရှိ အ.လ.  လ   ငေ်းအ ေး 

အ.ထ. (ခွဲ)လ   ငေ်းအ ြေစ် အဆင့််တိုေး မှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၁၅။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိလ     ်ပ ေးလတ ငလ်  ေးရွ  အလ ခခ ပည  

မူလတန်ေးလ   င်ေးအ ေး မူလတန်ေးလွန်လ   င်ေးအ ြေစ် အဆင့််တိုေး မှင့်် 

လပေးရန်န္ှင့်် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  (၆၀×၃၀)လပ အတု်ညှပ်တစ်ထပ် 

လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ် လဆ  လ်ုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၁၆။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လည ငရ်မ်ေး န် လရလပေးလ မ င်ေးမ  ေးမှ အမှတ်(၄) 

လ မ င်ေးလပေါ်ရှိ လ မ င်ေး ူေးတ တ ေးအ ေး  ပန်လည် ပ  ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၁၇။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လည ငရ်မ်ေးမမိ ြို့မအပု်စုတွင် လိုအပ်လနလသ  

315KVA  (သုိို့မဟုတ်)200KVA ထရန်စလြေ မ် တစ်လ ုေး တည်လဆ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၈။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဟင်ေးခွ ်အုိင်လ  ေးရွ တွင် လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေး 

ဌ နခွဲတွင် စ  ို ်အလဆ  ်အဦေး လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



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

၁၉။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လအ ငမ်င်္ဂလ လရသုိလလှ င် န်အ ေး သဲန္ုန်ေး 

 ပန်လည်တူေးလြေ လ်ပေးရန်န္ှင့်် ဆ ်စပ်လ  ်ရှိလသ  လရ င်လ မ ငေ်း လရလပေး 

လ မ င်ေးမ  ေးအ ေး  ပန်လည် ပ  ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၂၀။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဆင်လသလ  ေးရွ န္ှင့််  ု ္ိ ပငလ်  ေးရွ မ  ေးရှိ 

လသ  ်သ ုေးလရ န်မ  ေးအ ေး သဲန္ုန်ေး ပန်လည်တူေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၂၁။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ အလယ် န်လ  ေးရွ အပု်စု၊ အလယ် န်လ  ေးရွ အန ေးမှ 

ရိေုး န်အ ေး   ပန်လည်တူေးလြေ ဆ်ည်ြေိိုု့ ပ  ပင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၂၂။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ စမ ုလရထိန်ေးတမ မ ှ‘စမ ုလ ်ယ လ မ ငေ်း’အ ေး တူေးလြေ ် ပ  ပင် 

လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၂၃။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊အလယ် န်လ  ေးရွ အပု်စု၊ အလယ် န်လ  ေးရွ အန ေးမှ 

အထ ် န်က  ေး စို ်ပ  ိေးလရ န်၏ လရ ငလ် မ င်ေးအ ေး တူေးလြေ ် ပ  ပငလ်ပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၂၄။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ မဲလတ လ  ေးရွ အတွ ် လိုအပ်လ  ်ရှိလသ  လသ  ်သ ုေး 

လရတွင်ေး တူေးလြေ ်လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၂၅။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ ယငေ်းမ ရိုေးလ  ေးရွ အပု်စု၊ ယငေ်းမ ရိုေးလ  ေးရွ အန ေးမှ 

စို ်ပ  ိေးလရ န်မ  ေး  ပန်လည်တူေးလြေ  ်ပ  ပငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၂၆။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ က ပ်စခန်ေး- လယ်လ  ငေ်း- ဆင် ူေး- လ    ်ပခ  ပ် 

လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ် လြေ  ်လုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 



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

၂၇။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ င ှ်မငေ်း ုန်ေး လရလွှဆဲည်၏ လ မ ငေ်းလဘ င် 

   ိေးလပါ ်လနမှိုအ ေး  ပ  ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၂၈။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လည င်ပင်သ လ  ေးရွ အုပ်စု၊ တမ ရွ အန ေးရှိ 

'သ မဏိ န်' န္ှင့်် အတု်တွင်ေးလ  ေးရွ အပု်စု၊ ဆင်ရွ အန ေးရှိ 'မက  ေး န်' 

စို ်ပ  ိေးလရေး န်မ  ေးအ ေး  ပန်လည် ပ  ပင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၂၉။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ   ဒဲတ်-  ုန်ေးလ-ှ ရွ သစ် ုန်ေး လ  ေးရွ  လ မသ ေး 

လမေ်း အ ေး လ    လ်ခ  လမေ်းအ ြေစ် လြေ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၃၀။ လဒေါ်သဲစုလ  

ငါန်ေး ွန်(၁) 

အမ  ေး ပည်သူနှ္င့််သ ်ဆုိင်လသ  လ မပ  ု လ မရ   င် ူေး ခင်ေး၊ လ မတုိင်ေးတ  ခင်ေး 

တုိို့ ုိ  လွတ်လပ်စွ   ူေးယူခွင့်် ပ ရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှနှ္င့််  န်လဆ င်ခ 

န္ှိုန်ေးထ ေး ုိ သတ်မှတ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ၊ င်္ရန်အသစ်လလျှ  ် ခင်ေး၊ င်္ရန် 

သ ်တမ်ေးတုိေး ခင်ေး၊ အမည်လ ပ င်ေး ခင်ေးတုိို့အတွ ်  န်လဆ င်ခ ုိလည်ေး ဥပလဒ 

နှ္င့််အည  ဌ နမှ တရ ေး င်သတ်မှတ် လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

 

၃၁။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

 မစ်သ ေး(၁) 

နှ္စ်စဉ် လရတ ်လရက  ေးမှိုမှ    ွယ်နုိ္င်ရန် ပန်ေးလလ င် မစ်အတွင်ေး    ေးသူမ  ေး 

လရလွတ်ရ သုိို့ လရွှေြို့လ ပ င်ေးလစ ခင်ေး၊ ပန်ေးလလ င် မစ် အ ေး သဲနု္န်ေးတူေးလြေ ်ရန်နှ္င့်် 

ပန်ေးလလ င် မစ် မ်ေးပါေးအ ေး လဘ င်ြုိေို့လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၃၂။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

 မစ်သ ေး(၁) 

လ  ေးလ ် ုန်ထုတ်လမ်ေးမ  ေးအ ေး သ ်ဆုိင်ရ  လ  ေးလ ်ြွေ ြို့မြိေ ေးလရေး ဦေးစ ေးဌ နမှ 

 ပ  ပင် မွမ်ေးမ တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၃၃။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

 မစ်သ ေး(၁) 

 မစ်သ ေးမမိ ြို့နယ်၊ လ ်ယ  လ မ င်ေး-ငလုိင်ေး င်လ မ င်ေးသုိို့ လရလပေးလ ရန် အစ အစဉ် 

ရိှ/မရိှ ။     

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 



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

၃၄။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

 မစ်သ ေး(၁) 

 မစ်သ ေးမမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရိှလ  ေးရွ ပုိင် လသ  ်သ ုေးလရ-စုိ ်ပ  ိေးလရသ ုေး န်က  ေးမ  ေး 

၏  န်လ  ်မတ  ြဲွေြို့စည်ေးပ ု၊ လုပ်ပုိင်ခွင့််၊  န်ရန်ပ ုလငွ အသ ုေး ပ ပ နှု္င့်် 

 န် ပ  ပင်ထိန်ေးသိမ်ေးမှိုမ  ေးအ ေး  န်လ  ်မတ ြဲွေြို့စည်ေးမပ ေး လုပ်ထ ုေးလုပ်နည်ေး 

မှန် န်စွ  မည်သုိို့စ မ လဆ င်ရွ ်လပေးမည် ုိ သိရိှလုိ လက  င်ေး။ 

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၃၅။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

 မစ်သ ေး(၁) 

 မစ်သ ေးမမိ ြို့လပေါ် ဘူတ ရပ် ွ ်၊ လရွှေသူလဋ္ဌေးရပ် ွ ်၊ ရှမ်ေးပဲွရပ် ွ ်၊ 

မမိ ြို့မအလန  ် ရပ် ွ ်၊ မမိ ြို့မအလရှြို့ရပ် ွ ်ရိှ လဟ င်ေးနွ္မ်ေးလဆွေးလ မ့်လနလသ  

ဓ တ်က ိ ေးမ  ေးနှ္င့်် ဓ တ်တုိင်မ  ေးအစ ေး  ွန် ရစ်တုိင်မ  ေးနှ္င့်် Insulated Cable 

ဓ တ်က ိ ေးမ  ေး လ ပ င်ေးလဲတပ်ဆင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။   

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၃၆။ ဦေးလ  ် င်ေး  

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊ ဘွ ်အပု်စု၊ တူေး ုန်ေးမူလွန်လ   ငေ်းန္ှင့်် ဆည်က  ေးအုပ်စု၊ 

ဆည်က  ေး အ.မ. တိုို့ရှိ ိုယ့််အ ေး ိုယ် ိုေးလ   င်ေးလဆ င်တိုို့အ ေး 

အမပ ေးသတ် လဆ  လ်ုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၃၇။ ဦေးလ  ် င်ေး  

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အလ ခခ ပည လ   ငေ်းမ  ေးရှိ အလထွလထွ 

လုပ်သ ေးန္ှင့်် လအ  လ် ခ န်ထမ်ေးလစ်လပမ်ှိုအလ ခအလန ို သိရှိလိုလက  ငေ်း 

န္ှင့်် ခန်ို့ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၃၈။ ဦေးလ  ် င်ေး  

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လနပူ ုန်ေး၊ ပုရွတ်ဆိတ် ုန်ေး၊ က   န်လ  ေးရွ  

တိုို့မှ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍ န္ှစ် NEP အစ အစဉ် ြေင့်် လျှပစ်စ်မ ေးလငေ်းရန် 

လ ဗွ လိုငေ်းမ  ေးန္ှင့်် လ ဗွ လအ ထရန်စလြေ ်မ မ  ေး ခ ထ ေးလပေးရန် လ  ထ ေး 

အတည ်ပ မပ ေး  ြေစ်လသ ်လည်ေး ၃၃လ ဗွ လအလိုငေ်းမှ ခ တိ်ဆ ်သ ုေးဆွဲ 

ခွင့််မရလသ  လ  ေးရွ မ  ေး ို မည်သုိို့ လဆ ငရ်ွ ်လပေးမည် ို သိရှိလိုလက  င်ေး။ 

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 



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

၃၉။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပငဦ်ေးလွင်(၁) 

ဟိုလပိ်အပု်စု၊    ိငေ်းလတ င်လ  ေးရွ ရှိ န ေးလလေးလရလွှဆဲည်န္ှင့်် လခ  ငေ်း   

လ  ေးရွ ရှိ  မိုင်ေး န် လရလွှဆဲည်တိုို့အ ေး လရလပေးလ မ င်ေးမ  ေး  ပ  ပင် လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၄၀။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပငဦ်ေးလွင်(၁) 

၂၀၁၂ခုန္ှစ်၊ လ မလွတ်/လ မလပ/်လ မရိုငေ်း ဥပလဒန္ှင့်် စို ်ပ  ိေး လုပ် ိုငခ်ွင့်် 

ရယူထ ေးမပ ေး စို ်ပ  ိေးစည်ေး မ်ေးန္ှင့််မည လသ  လခတ်သစ် သ/မ လ မဧ  

(၅၁၀)ဧ အ ေး စို ်ပ  ိေးလုပ် ိုငခ်ွင့်် ပယ်ြေ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၄၁။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပငဦ်ေးလွင်(၁) 

မန္တလလေးမမိ ြို့မှ  ပငဦ်ေးလွင်မမိ ြို့သုိို့ အတ ်လမေ်း(၂၄)မိုင ်  န်ေး  ငန်္ှင့်် 

အဆင်ေးလမေ်း (၂၄)မိုင် န်ေး  င ် (၆)ထပလ် ွြို့အစ ရှိုခင်ေးသ  ဗ  ေးပွ ိင့််အန ေး 

လမေ်းအလယ်   န်ေးလ မ ခန်ို့မှန်ေးဧ  (၃၀)ခန်ို့အ ေး “လဒသသဘ   မ  ိေးရငေ်း 

သစ်ပင် ထိန်ေးသိမ်ေး   ွယ်လတ ” အ ြေစ် ထိန်ေးသိမ်ေး    ွယ်ရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

သယ   တ 

 

၄၂။ ဦေးတင ်မင့််လဆွ 

သပိတ်  ငေ်း(၂)  

 ပငဦ်ေးလွင်ခရိငု် သပိတ်  ငေ်းမမိ ြို့နယ်၊ အငေ်းန ်အပု်စုအတွငေ်းမှ   န်ေးက  ေး 

 ုန်ေး ရွ န္ှင့််   ု ္ိ  ုန်ေးရွ (၂)ရွ အ ေး ခွဲလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လ ု/နယ် 

 

၄၃။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁)  

တ တ ေးဦေးမမိ ြို့နယ် စညပ်င်သ ယ လရေးအြေွဲြို့ရ ုေးတွင် မမိ ြို့လ မပ ုရရှိလရေး 

တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအြေွဲြို့မှ လဆ ငရ်ွ ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၄၄။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့်် ူေး(၁) 

 ပငဦ်ေးလွင်ခရိငု၊် စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်၊ င ပင်ေးအင်ေးလ  ေးရွ အပု်စု၊ င ပငေ်းအငေ်း 

လ  ေးရွ လမ်ေး (၁) မိုင်အ ေး လ    ်ခငေ်းလမ်ေးခငေ်း လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၄၅။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့်် ူေး(၁) 

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်၊ လရှ  ်ပင်ရိုေးလ  ေးရွ အုပ်စု၊   ည်လထ  လ်ပါ ်လ  ေးရွ ၊ 

လရွှေပိလတ  ်  ရပ် ွ ် အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   င်ေးအ ေး မူလတန်ေးလွန် 

လ   ငေ်း အ ြေစ်တိုေး မှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 



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

၄၆။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့်် ူေး(၁) 

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်၊ လရှ  ်ပင်ရိုေးလ  ေးရွ အုပ်စု၊   ည်လထ  လ်ပါ ်လ  ေးရွ ၊ 

ငါေး ပ ေးလပေးရပ် ွ ် အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလွန်လ   ငေ်းအ ေး အလယ်တန်ေး 

လ   ငေ်း(ခွဲ) အ ြေစ် တိုေး မှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၄၇။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့်် ူေး(၁) 

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်၊ လရှ  ်ပင်ရိေုးလ  ေးရွ အုပ်စု၊ လရှ  ်ပင်ရိုေးလ  ေးရွ ၊ 

အလ ခခ ပည  မူလတန်ေးလွန်လ   ငေ်းအ ေး အလယ်တန်ေးလ   ငေ်း(ခွဲ)အ ြေစ် 

တိုေး မှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၄.၂.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၄၈။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့်် ူေး(၁) 

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်၊ နတ်လတ င်လ  ေးရွ အုပ်စု၊  ါေးပိုေးခ ပ်လ  ေးရွ ၊ အလ ခခ ပည  

မူလတန်ေးလွန်လ   ငေ်းအ ေး အလယ်တန်ေးလ   င်ေး(ခွဲ)အ ြေစ် အဆင့််တိုေး မှင့်် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၄၉။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့်် ူေး(၁) 

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်၊ လ ်ပန်လှလ  ေးရွ အပု်စု၊ လ ်ပန်လှလ  ေးရွ ၊ အလ ခခ  

ပည  မူလတန်ေးလ   ငေ်း(ခွဲ)အ ေး အလယ်တန်ေးလ   ငေ်းအ ြေစ် အဆင့််တိုေး မှင့်် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၅၀။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့်် ူေး(၁) 

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်၊  ါေးရ ု ုန်ေးလ  ေးရွ အုပ်စု၊  ါေးရ ု ုန်ေးလ  ေးရွ ၊ လ  ေးလ ် 

  န်ေးမ လရေး ဌ နခွဲတွင ် စ  ို ်အလဆ  ်အဦေး လဆ  ်လုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၅၁။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂)  

လရွှေင်္ ုတိုင်လ  ေးရွ န္ှင့်် လည ငပ်င်လ  ေးရွ သုိို့ ဆ ်သွယ်လသ  လ မ င ်မစ် ူေး 

တ တ ေး တစ်စငေ်း ို လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၅၂။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂)  

သ ေးန္ှ အလိ ု် မ  ိေးလ  င်ေးမ  ိေးသန်ို့မ  ေး ို အလွယ်တ ူ ယ်ယူန္ိုင်ရန်အတွ ် 

တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအြေွဲြို့မှ စ စဉ်လဆ င်ရွ ်လပေးန္ိုငမ်ှို ရှိ/မရှ ိ သိရှိ 

လိလုက  ငေ်း။ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 



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

၅၃။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂)  

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်၊ သဲအင်ေး-   န်ေးက  ေးလ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်  ွန် ရစ်လမ်ေး 

လြေ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၅၄။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂)  

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်အတွင်ေးသုိို့(၁) အလုပ်အ ိငု်ြေန်တ ေးလပေးမည့်် ရင်ေးန္ှ ေး မှ ပ်န္ှ သူ 

မ  ေး ြေိတ်လခေါ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ (၂) လတ င်သူထတု် ုန်မ  ေး ို Valued 

added တန်ြေိုေး မှင့််ထုတ် ုန်မ  ေး ထုတ်လပေးလသ  လုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေး ြေိတ်လခေါ်မပ ေး 

ရင်ေးန္ှ ေး မှ ပ်န္ှ ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ (၃) အသ ်လမွေး မ်ေးလက  င်ေး 

သငတ်န်ေးလ   ငေ်း ြေွင့််လှစ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၅၅။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂)  

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်ရှိ လ  ေးရွ လပါင်ေး (၂၅)ရွ  လျှပ်စစ်မ ေးရရှိရန် လိအုပ်လသ  

(၃၃)လ ဗွ  ခွဲရ ုတစ်ရ ု တည်လဆ  လ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ။ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၅၆။ ဦေး မင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေး မသ စည်(၂)  

ခ မ်ေး မသ စည်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ  ုတင(်၃၀၀)ဆ ့် သငက်  ေးလရေးလဆေးရ ုက  ေး 

တွင် မှိုခင်ေးဆရ  န်ထ ေးရှိ၍အလရေးလပေါ်ဌ နြေွင့််လစှ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပါ   မည်သည့််အခ နိ်တွင် ြေွင့််လှစ်လပေးမည် ို သိရှိလိ ုခင်ေး။ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၅၇။ ဦေး မင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေး မသ စည်(၂)  

မန္တလလေးမမိ ြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေးနယ်နိမိတ်အတွင်ေးရှိ သ ယ လှပလရေး 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်ရန်   န်ရှိလနလသ လ မ ွ ်လပ်မ  ေးအ ေး ဥပလဒန္ှင့်် 

အည  လဆ င်ရွ ်မည့််အခ နိ်အ ေးသိရှိလိုလက  ငေ်း။ 

၁၈.၂.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

 

၅၈။ ဦေး မင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေး မသ စည်(၂)  

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှ တရ ေး င်လိငုစ်င်ရယူထ ေး ခင်ေး မရှိဘဲ 

လိငုစ်င်မဲ့်၊ စညေ်း မ်ေးပ  ် ြေွင့််လှစ်ထ ေးလသ  ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်ေး ၊ 

တည်ေးခိုခန်ေးမ  ေးအ ေး  ဥပလဒန္ှင့််အည  အလရေးယူလဆ ငရ်ွ ်ရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  



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

၅၉။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁) 

 မ်ေးတွင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ လည င်အုပ်ြေ ေး(အ.ထ. ) စ စစ်ဌ နအသစ် ြေွင့််လှစ် 

ခွင့်် ပ ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၆၀။ ဦေးလိှိုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၂) 

ရန် ုန်-မန္တလလေး မိုင်တိုင်အမှတ်(၄၂၀/၆)မ ှ မိုင်တိုင်အမှတ်(၄၂၀/၁)အထိ 

လမေ်း၏အလန  ်ဘ ် ခမ်ေးတွင် Guard Rail မ  ေးတည်လဆ  လ်ပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၆၁။ ဦေးလိှိုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး အလုပ်သမ ေးလရေးရ လ  ်မတ  (သုိို့မဟုတ်) 

အြဲွေြို့တစ်ခုခု ို အစိုေးရ၊ လွှတ်လတ ၊်  ပငပ်အြေွဲြို့အစည်ေးတိုို့ ြေင့်် လပါင်ေးစပ် 

ြေွဲြို့စည်ေးရန်  တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရ အြေွဲြို့ အလန ြေင့်် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

သယ   တ 

၆၂။ ဗိုလ်မှ ေးသိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ မမိ ြို့နယ်မ  ေးတွင် စ ပိိုု့လုပ်ငန်ေးမ  ေး ပိုမိုြေ ွြို့မြေိ ေး 

တိုေးတ ်လစလရေး  ြေည့််ဆည်ေး လဆ ငရ်ွ ်လပေးမည့်် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၆၃။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ် မသ စ (၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ ဌ နဆိုင်ရ  e-goverment တွင် 

အခ  ်အလ ်မ  ေးစနစ်တ   ထိန်ေးသိမ်ေးထ ေးရှိလရေးန္ှင့််  ပည်သူမ  ေး 

အခ  ်အလ ်မ  ေး ို လွယ် ူစွ  သိရှိလရေးအတွ ် တိုင်ေးလဒသက  ေး အစိုေးရမှ 

တွန်ေးအ ေးလပေး လုပ်လဆ ငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

 

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၆၄။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ် မသ စ (၂) 

အန္တရ ယ်လပေးန္ိုင်လသ  စို ်ပ  ိေးလရေးသ ုေး ပိုေးသတ်လဆေးမ  ေး န္ှင့််ပတ်သ ်၍ 

စညေ်းမ ဉ်ေးစည်ေး မ်ေးမ  ေးန္ှင့်် ပည လပေးအစ အစဉ်မ  ေးအ ေး လ  ေးရွ  အလ ခ ပ  

လုပ်လဆ င်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 



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

၆၅။ လဒေါ်သ တ မငိမ်ေး 

မလိှိုင်(၂)  

  န်ရှိလနလသ  မလိှိုင် - လ    ်တန်ေးလမေ်း(၅)မိုင်အ ေး  တတရ  

လမေ်းခငေ်းလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၆၆။ လဒေါ်သ တ မငိမ်ေး 

မလိှိုင်(၂)  

မလိှိုင်မမိ ြို့နယ်  မငေ်းဦေးလှည့််လ  ေးရွ အပု်စု၊ လ ်ပ ခ  ိငေ်း - လည င ်ုန်ေး 

လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ် လမ်ေးလပေါ်ရှိ လရလ   ်အ ေး  ပန်လည်တည်လဆ  လ်ပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

 

၆၇။ ဦေး မင့််လဆွ 

အမရပူရ (၂) 

 ပည်သူအမ  ေး ရ ေုးလက   ်လရ င်္ါ  င်ေးရှင်ေးပလပ   လ်စရန် မည် ဲ့်သုိို့ 

လဆ ငရ်ွ ်မည် ို သိရှိလိသုည့်် ိစစ။ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၆၈။ ဦေး မင့််လဆွ 

အမရပူရ (၂) 

ရတန ပ တု ္သုိလ် လရှြို့မ  ်န္ှ စ လမေ်းအ ေး အဆင့်် မှင့််တင်ရန်န္ှင့်် 

လ    ်လတ က်  ေး ဘုရ ေးသွ ေးလသ   န်ပတ်လမေ်းအ ေး န္ိုငလ်ွန် တတရ  

လမေ်းခငေ်းလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁၅.၂.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

 

၆၉။ ဦေးတငလ်အ င်  

ခ မ်ေး မသ စည် (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ အလသေးစ ေးလငွလရေးလက ေးလရေး လုပ်ငန်ေးမ  ေးမှ 

လခ ေးလငွ ထုတ်လခ ေးလပေးန္ိုင ်ခငေ်း အလ ခအလန န္ှင့်် အလသေးစ ေးလငွလရေးလက ေးလရေး 

အြဲွေြို့အစည်ေးမ  ေး ထပ်မ တိုေးတ ်လ န္ိုင်သည့်် အလ ခအလနရှိ/မရှ ိသိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၇၀။ ဦေးတငလ်အ င်  

ခ မ်ေး မသ စည် (၁) 

ခ မ်ေး မသ စည်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ အ ွ ်အမှတ် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ န္ှင့်် 

 န်သ ယ ရပ် ွ ်၊ ထွန်တ ုေးရပ် ွ ်၊  မရည်နန္ဒ ရပ် ွ ်၊ လအ င်သ ယ  

ရပ် ွ ် န္ှင့်် လအ င်ပင်လယ်ရပ် ွ ်မ  ေးတွင် လူလနထိငုရ်န် ခ ထ ေး 

လပေးခဲ့်လသ  ပါမစ်လ မမ  ေးအ ေး လ မငှါေးင်္ရန်အသစ်မ  ေး ထုတ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

 



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

၇၁။ ဦေးတငလ်အ င်  

ခ မ်ေး မသ စည် (၁) 

ခ မ်ေး မသ စည်မမိ ြို့နယ်၊ သ လျှ ်လမှ လ်တ ငရ်ပ် ွ ်၊ အမှတ်(၁၀) 

အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်းအ ေး သ ုေးထပ်လ   င်ေးလဆ င်အ ြေစ် 

လဆ  ်လုပ် လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၇၂။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင်  

ငါန်ေး ွန် (၂) 

ငါေး ွန်မမိ ြို့နယ် (၁၆) ခုတငဆ် ့် ငါန်ေး မ က  ေး တို ်နယ်လဆေးရ ု အတွ ် 

လိအုပ်လ  ်ရှိ လသ  X- ray (ဓ တ်မှန်)  စ ်(၁)လ ုေး ခ ထ ေးလပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၇၃။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင်  

ငါန်ေး ွန် (၂) 

၂၀၁၂ခုန္ှစ်၊ လယ်ယ လ မ ဥပလဒအရ လယ်ယ လ မ လုပ်ပိုငခ်ွင့်် ပ  လ ်မှတ် 

ထုတ်လပေးမပ ေး ြေစ်လသ လ်ည်ေး လတ င်သူမ  ေး  လ ် ယ်မရရှိ ခငေ်းန္ှင့်် 

အမည်လွဲ၊ ဧ လွဲမ  ေး ို မည်သုိို့ စ မ လဆ င်ရွ ် မည် ိ ု သိရှိလိ ုခငေ်းန္ှင့်် 

လယ်ယ လ မလပု်ပိုင်ခွင့်် ပ လ မ်ှတ် ထုတ်လပေးရ တွင် လ မစ ရင်ေး ပ ုစ  (၁၀၅) 

မပါရှိရ ခင်ေး အလက  င်ေးအရငေ်းအ ေး သိရှိလိသုည့်် ိစစ။ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၇၄။ ဦေးမင်ေးမင်ေး 

မတတရ  (၂) 

မတတရ မမ ိြို့နယ်၊လင်္ွေးပင်လ  ေးရွ အပု်စု (၁၆၃)  ွငေ်းရှ ိ   ်လ မလတ င် 

(၄၂၀)ဧ အ ေးလင်္ွေးပငလ်  ေးရွ ၏ လဒသခ  ပည်သူအစုအြဲွေြို့ပိုင် သစ်လတ  

အ ြေစ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

သယ   တ  

၇၅။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ အ.ထ.  (ခွဲ) မင်ေး န်န္ှင့်် အ.ထ. (ခွဲ) 

 မ  သ လ   င်ေးအ ေး အ.ထ.  အ ြေစ်လည်ေးလ  င်ေး၊ အ.လ.  

နန္ဒ လအ င်အ ေး အ.ထ.  (ခွဲ) လ   ငေ်းအ ြေစ်လည်ေးလ  င်ေး၊ အ.လ. (ခွဲ) 

ပုသိမ်လလေးလ   င်ေးန္ှင့််အ.လ.  (ခွဲ) နန္ဒ လ မ  ်လ   ငေ်းအ ေး အ.လ.  

အ ြေစ် အဆင့််တိုေး မှင့််လပေးရန်  အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 



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

၇၆။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်အ င်၊ နန်ေးလရှြို့ ၁၉လမေ်းလပေါ်ရှိ     ေးသငွေ်း လရန လ မ င်ေး 

တ တ ေး၏ အလရှြို့ြေ ် ခမ်ေးရှိ ပုသိမ်က  ေး - မန္တလလေးမမိ ြို့သွ ေးလမေ်းန္ှင့်် 

မန္တလလေးမမိ ြို့ပတ်လမ်ေး၏ လမေ်းဆ ုလပ ၆၀ပတ်လည်ခန်ို့(၆၀×၆၀)လပ လနရ အ ေး 

အန ေးစပ်ဆ ုေး ဘဏ္ဍ ရန်ပ ုလငွမ ှအလရေးလပေါ်ခငေ်းလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စညပ်င် 

 

၇၇။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မငေ်းခခ  (၁) 

 မငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိလ  ေးလ ်လဒသြေွ ြို့မြေိ ေးတိုေးတ ်လရေးစ မ ခ  ်(VDP)

  ပ်သိန်ေး(၁၀၀) ြေင့်် လဆ ငရ်ွ ်သည့််လုပ်ငန်ေးမ  ေးအ ေး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ်တွင် ပိုမုိလ  ထ ေးလဆ င်ရွ ်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၇၈။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မငေ်းခခ  (၁) 

လ  ေးရွ လယ်ယ လ မစ မ ခန်ို့ခွဲလရေးအြေွဲြို့၏ မူလမှိုခငေ်းြေွင့််လှစ် လဆ င်ရွ ်ထ ေး 

ရှိလသ  သ ်လသထွ ်ဆိုခ  ်မ  ေး၊ သ ်လသခ စ ရွ ်စ တမ်ေးမ  ေးန္ှင့်် 

အြဲွေြို့၏ သ ုေးသပ်ဆ ုေး ြေတ်ခ  ်မ  ေး ို အခွန်ထမ်ေးလဆ င်မပ ေး တရ ေး င်မိတတ  

 ူေးယူခွင့်် ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၃.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၇၉။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မငေ်းခခ  (၁) 

 မငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊  ွမ်ေးစို ်လ  ေးရွ ရှိ အလ ခခ ပည အထ ်တန်ေးလ   ငေ်း 

(ခွဲ)အ ေး အလ ခခ ပည အထ ်တန်ေးလ   ငေ်းအ ြေစ် အဆင့််တိုေး မှင့််လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၅.၂.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

 

၈၀။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ် မသ စ (၂) 

ယလနို့အခ နိ်မှစမပ ေး လန င်န္ှစ်မ  ေးစွ အထိမန္တလလေးလရွှေမမိ ြို့လတ က်  ေးအတွငေ်း 

 ပည်သူအမ  ေးလိရု ခရ ေး ို လဘေး ငေ်းလ ခုခ  မပ ေး လွယ် ူလခ  လမြွို့စွ  

သွ ေးလ န္ိုငလ်ရေးန္ှင့်် ပတ် န်ေး  င်လလထုညစ်ညမ်ေးမှိုလလ  ့်ပါေးလရေးအတွ ် 

အဆင့်် မင့််လသ  မမိ ြို့တွင်ေးခရ ေးသွ ေးလ လရေး စနစ် ို အလ  င်အထည်လြေ ် 

မည့််  ပည်သူူ့ခရ ေးသွ ေးလ လရေးမူ ါဒ(Public Transport Policy) လရေးဆွဲ 

လဆ ငရ်ွ ်သွ ေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စညပ်င် 

 

 


