
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် (၁၃)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။ လဒေါ်ငငိမေ်းသ ်န္ွယ် 

န္ွ ေးထိုေးက  ေး(၁) 

  န်ေးမ လရေး န်က  ေးဌ နလ ်လအ  ်( ပည်သ ူ့လဆေးရ အုဆင့််ဆင့််ရှိ) 

 ုသလရေးဌ နမ  ေးတွင် FOC လပေးလသ  လဆေး  ေးမ  ေးန္ှင့််ပတ်သ ်၍ 

သိရှိလို ခငေ်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၂။ လဒေါ်ငငိမေ်းသ ်န္ွယ် 

န္ွ ေးထိုေးက  ေး(၁) 

န္ွ ေးထိုေးက  ေးငမိျုြို့နယ်၊  န ေးတို ်နယ်လဆေးရ ုတွင်   န်ေးမ လရေး န်ထမေ်း 

  လက   လစ်လပလ်နမှုန္ှင့််ပတ်သ ်၍ သိရှိလို ခင်ေး။ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၃။ ဒုတိယဗုိလ်မှ ေးက  ေး ရဲ မင့်် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

မန္တလလေးငမိျုြို့ ယ ဉ်အန္တရ ယ် ငေ်းရှင်ေးလရေးအတွ ် လမေ်းအမှတ်အသ ေး 

မ ဉ်ေးမ  ေး၊ အန္တရ ယ် သတိလပေးလမ်ေးညွှန်ဆိုင်ေးဘုတ်မ  ေးန္ှင့်် တ ေး မစ် 

 န်ို့သတ် ခငေ်း လမ်ေးညွှန်ဆိုင်ေးဘုတ်မ  ေး တိုေးခ ဲြို့ ပျု ပငလ်ရေးဆွဲစို ်ထ ရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိတင ်ပလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၄။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး(၁) 

မန္တလလေးငမိျုြို့လတ င်ဘ ် (၄၄)မိုငအ် ွ  ရန်-မန်ေး အ ဆ ယ လမေ်းမက  ေးလပေါ်ရှိ 

လ ်ည ိျုေးထိေုးလ  ေးရ  န္ှင့်် ခ တိ်ဆ ်ထ ေးလသ   မငေ်းခခ -လရ န်ေး  တတရ  

လမေ်းမက  ေးအ ေး အခ နိ်မ  ပျု ပင်ထိန်ေးသမိ်ေးမှု ပျုလုပ်ရန် စပ်လ ဉ်ေးလသ လမေးခွန်ေး 

လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး(၁) 

 မစ်သ ေးငမိျုြို့နယ် ဓမန်  ည်ေး န်လ  ေးရ  လသ  ်သ ုေးလရ အတွ ် မရှိမ ြေစ် 

လိအုပ်လသ  လမတတ  န်ဓအ ေး  ပျု ပငထ်ိန်ေးသိမ်ေးမှုန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးလသ လမေးခွန်ေး 

လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၆။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးငမိျုြို့ ငမိျုြို့လပေါ်ရပ် ွ ်(၁၂)ရပ် ွ ်တွင် လမေ်းမ ေးမ  ေး ထွန်ေးလပေးရန်န္ှင့်် 

ငမိျုြို့ င၊် ငမိျုြို့ထွ ် အမိှု ပ် ုမ  ေးအ ေး ြေယ်ရှ ေးရှင်ေးလငေ်းလရ ြို့လ ပ င်ေးလပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိသိရှိလိ ုခငေ်း ိစစ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၇။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးငမိျုြို့နယ်အတွင်ေးမှလဒသြွေ ြို့ငြေိျုေးလရေး လိုအပ်ခ  ်၊ ပည လရေး ဏ္ဍ 

လိအုပ်ခ  ်အရ အလ ခခ ပည လ   င်ေး (၅)လ   ငေ်းအ ေး လ   င်ေးအဆင့််တိုေး 

သတ်မှတ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိသိရှိလို ခငေ်း ိစစ။ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၈။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးငမိျုြို့နယ်အတွင်ေးရှိ အလ ခခ ပည လ   ငေ်းမ  ေးအတွ ် ပည လရေး 

အလထ  အ်ပ ့်လုိအပ်ခ  ်၊ စ သငက်  ေးမှု၊ သငယ် မှုလိုအပ်ခ  ်မ  ေး 

အတွ ် အလ ခခ ပည လ   ငေ်း(၉)လ   င်ေးတွင် လ   ငေ်းလဆ ငသ်စ်မ  ေး 

ခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၉။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးငမိျုြို့နယ်အတွင်ေးရှိ လျှပစ်စ်မ ေးလင်ေးရန်   န်ရှိလနလသေးလသ  

ဧရ  တ  မစ်အလန  ဘ် ် ျွန်ေးပိုင်ေးလဒသ လ  ေးရ  (၆)ရ  အ ေး  မစ်လ   ် 

 ြေတ်၍ ၁၁ လ ဗွ  လိငုေ်းန္ှင့််ထရန်စလြေ မ် မ  ေး ခ ထ ေးလပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၀။ ဦေးရဲမငေ်းထွန်ေး 

လ    ်ဆည်(၁) 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘတ်ဂ  ်န္ှစ်၊ လ    ်ဆည်ငမိျုြို့နယ်တွင် အခွန်အထမ်ေးလဆ င် 

ဆ ုေးလုပ်ငန်ေးရှင် (၁၀၀)ဦေးအ ေး သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၁၁။ ဦေးရဲမငေ်းထွန်ေး 

လ    ်ဆည်(၁) 

ဟ  မင့််မိုရ်လ  ေးရ  အပု်စုအတွင်ေးရှိ င ေးရ ်တစ်ပတ်လ ေးအ ေး  ပျု ပငထ်ိန်ေးသိမ်ေး 

အဆင့်် မ င့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၂။ ဦေးရဲမငေ်းထွန်ေး 

လ    ်ဆည်(၁) 

အလရှြို့ငယ်တိုေးလ  ေးရ  န္ှင့်် ဓ တ်လတ ်(သလ ပ န်ေး)လ  ေးရ   ဆ ်သွယ် 

ထ ေးလသ   လ    ်လခ  လမေ်းအ ေး အဆင့်် မ င့််တင်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၃။ ဦေးလ  ်လ  ်လအ င် 

မဟ လအ ငလ် မ(၂) 

တရ ေးဥပလဒစိုေးမိုေးလစရန် ရညရ် ယ်ခ  ် ြေင့်် ဥပလဒလြေ  ်ြေ  ်    ေးလွန်သ  

မ  ေး ို သ ်ဆိုငရ် အပု်ခ ျုပ်လရေးတ  န်ရှိသ မ  ေးအ ေး တ  န်သိစိတ် ြေင့်် 

သတငေ်းလပေးတိုင်က  ေးရ တွင် သတငေ်းလပေးတိုင်က  ေးသ ၏ အမည် ို လျှျိုြို့ ှ ် 

ထ ေး ခင်ေးရှိ/မရှ။ိ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၁၄။ ဦေးလ  ်လ  ်လအ င် 

မဟ လအ ငလ် မ(၂)  

 မဟ လအ င်လ မငမိျုြို့နယ်အတွင်ေးရှိ စိန်ပန်ေးရပ် ွ ်၊ သ လျှ ်လမှ အ်လရှြို့ 

ရပ် ွ ်၊ သ လျှ ်လမှ ်အလန  ်ရပ် ွ ်န္ှင့်် ရတန ဘုမပိ ရပ် ွ ်မ  ေးတွင် 

လျှပစ်စ်  ယ က ိျုေးမ  ေးရှုပ်လထေွးလန ခငေ်း၊ လျှပ်စစ် ွန် ရစ်တိုင်မ  ေး လိုအပ် 

လန ခငေ်း၊ လရ ြို့လ ပ င်ေးလစ ခငေ်းန္ှင့်် လဲလှယ်လပေးလစ ခင်ေးမ  ေး လဆ ငရ်  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၅။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

 မငေ်းခခ ငမိျုြို့နယ်၊  န်လတ လ်  ေးရ  အပု်စု၊ သိမ်တိုငလ်  ေးရ  ရှိ လ  ေးလ ် 

  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲအ ေး လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နအဆင့််သုိို့ တိုေး မ င့််လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၁၆။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

 မငေ်းခခ ငမိျုြို့နယ်၊ ထန်ေးလတ က  ေးလသ  လ်ရ န် ို သဲန္ုန်ေးမ  ေး တ ေးလြေ ် 

ဆယ်ယ ငပ ေး  န် ို  ပျု ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၇။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

 မငေ်းခခ ငမိျုြို့နယ်၊ ပ  ေးလ  ေးရ  လ မ  ်ဘ ်တွင် တည်ရှိလသ  လတ ငက်  ေး  

ဆည် ို အလထလွထွ ပျု ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၁၈။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

 မငေ်းခခ ငမိျုြို့နယ်၊  ု ကဲလတ င်၊ ယုန်ထိေုးလတ င်၊ စက က လတ င၊် မင်ေးစ ုလတ င်၊ 

လ    ်တစ်လ ေုးလတ င် န်ေး  ငတ်ွင် တြေ ်ရပ်ဆည်မ  ေး၊ လရ န်ငယ်မ  ေး 

တ ေးလြေ ်လပေးရန်န္ှင့်် ယုန်ထိေုးလတ င်စွယ်ရှိ လ    ်သ ေးစ လရ န်(၃) န် ို 

 ပျု ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

သယ   တ 

၁၉။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

 မငေ်းခခ ငမိျုြို့နယ်တွင် စို ်ပ ျိုေးထ ေးရှိလသ  အလစ့်ထတု်လ ပ ငေ်းခငေ်းမ  ေး ို 

ငလ မ ငလ်တ င်ပိုေးမ  ေး (Spodoptera Frugiperda)  လရ  ်ပ  ်စ ေးမှု 

အန္တရ ယ်မှ စို ်ပ ျိုေးလရေး န်ထမ်ေးမ  ေး  အ မစ် ပတ်န္ှိမ်နင်ေး လဆ ငရ်  ်ခဲ့်ပ ု 

မ  ေး  ို လတ င်သ မ  ေး သိရှိန္ိုင်ရန် ပည လပေးလ ပ က  ေးလပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၀။ ဗိုလ်မှ ေးသိန်ေးဟန်  

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ်

  

မန္တလလေးငမိျုြို့န္ှင့်် နယ်ငမျိုြို့မ  ေးတွင် ယ ဉ်အသွ ေးအလ မ  ေးလသ  လမေ်းမ  ေးန္ှင့်် 

လ  ြေတ်  ေးမှုမ  ေးလသ လနရ မ  ေး(တ ကသုိလ်မ  ေး၊ အလ ခခ ပည လ   င်ေးမ  ေး၊ 

လဆေးရ မု  ေး၊ ဌ နဆိုင်ရ ရ ေုးမ  ေး၊ အ ေး စ ေး ွငေ်းမ  ေး၊ လ ေးမ  ေး) လရှြို့တွင် 

လ   ေးမ ဉ်ေးက  ေးမ  ေး လရေးဆွဲမည့််အစ အစဉ်အ ေး သိရှိလိ ုခငေ်းန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

လမေးခွန်ေး။ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၁။ ဗိုလ်မှ ေးသိန်ေးဟန်  

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ်

  

 ပငဦ်ေးလွင်ငမိျုြို့နယ်တရ ေးရ ေုးန္ှင့်် ခရိုငတ်ရ ေးရ ုေးတိုို့အ ေး အသစ် ပန်လည် 

လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပ   လဆ ငရ်  ်မည့််အလ ခအလန 

အ ေး သိရှိလိ ုခငေ်းန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််လမေးခွန်ေး။ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

တရ ေးသ က  ေးခ ျုပ် 



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

၂၂။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂)  

ပုသိမ်က  ေးငမိျုြို့နယ်အတွင်ေးမှ ြေတ်သန်ေးလြေ  လ်ုပ်သည့်် မန္တလလေး-လ ေးရိှုေးသွ ေး 

လမေ်းမက  ေး၏ မိုင်တိုင(်၆/၃) စညပ်ငတ်ိုေးဂိတ်လနရ မှ မိုင်တိုင(်၈/ )Oriental 

Highway Co; Ltd ၏ BOT လမေ်းပိုငေ်းအစအထိ (၁ မိုင် ၅ ြေ လ ု) လမ်ေးပိုင်ေး 

က  ေးအ ေး မည်သည့််ဌ နမှတ  န်ယ ထ ေးမှု၊ ၎ငေ်းလမ်ေးပိုငေ်း၏ နယ်နိမိတ် 

အ  ယ် သတ်မှတ် လပေးမှု၊ လမေ်းပိုငေ်းအ ေးအဆင့်် မ င့််တင်၍ ခ ဲြို့ထွငခ်ငေ်း  ငေ်း 

လပေးန္ိုငမ်ှုန္ှင့်် လမ်ေးလဘေး ဲယ  ခ  ျုန္ွယ်အမိှု ်မ  ေးရှငေ်းလင်ေးလပေးန္ိုင်မှု ရှိ/မရှ ိ။ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၃။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး(၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ လုပ်ငန်ေးအလ  င်အထည်လြေ ် လဆ ငရ်  ် 

မှုအလပေါ်ပ ေးလပ ငေ်းလိ ု်ပ  လဆ ငရ်  ်သည့်် အလ  င်ေးဆ ုေး ငမိျုြို့နယ်မ  ေးအ ေး 

အဆင့််သတ်မှတ်၍ ထို ်တန်လသ  ဆုခ  ေး မ င့််မှုမ  ေး  ပျုလုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၂၄။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး(၂) 

လရအရငေ်းအ မစ်ဌ နန္ှင့်် ဆည်လ မ ငေ်းဌ နတိုို့မှ တ  န်ယ လဆ င်ရ  ် 

လနလသ  လုပ်ငန်ေးမ  ေးန္ှင့််ပတ်သ ်၍ အရည်အလသွေး စစ်လဆေး ခငေ်းမ  ေး 

 ပျုလုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၅။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁)  

တ တ ေးဦေးငမိျုြို့နယ်၊ သ ကယ်  ငေ်းလ  ေးရ  ပိုင် ဦေးလခွက  ေး န်၊ လခ  ငေ်းဆ ု 

လ  ေးရ  ပိုင် လည ငပ်င် န်န္ှင့်် က ိျုေးက  ဥလ  ေးရ  ပိုင် လ မ  ် န် တိုို့ ို 

 ပန်လည်တ ေးလြေ လ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ   

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၆။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁)  

တ တ ေးဦေးငမိျုြို့နယ်၊ ဥမှင ်- လခ  င်ေးခွ - က ပ် ပင ်လမ်ေးလပေါ်ရှိ လခ  ငေ်းဆ ုရ  အ င၊် 

အသ ေးတ တ ေးအမှတ်(၇) ိ ု သ    ွန် ရစ်တ တ ေးအ ြေစ်  ပန်လည် 

တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၂၇။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁)  

တ တ ေးဦေးငမိျုြို့နယ်ဘ ် ခမ်ေးရှိ စ  ေးအငေ်းလ  ေးရ  န္ှင့်် စဉ့်် ိငုင်မိျုြို့နယ် 

ဘ ် ခမ်ေးရှိရ  သစ်လ  ေးရ  သုိို့ ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  တ တ ေးလအ  ်လ ခရှိ 

 မစ် မ်ေးပ ေးမ  ေးသည် လရတို ်စ ေးခ လနရလသ လက  င့်် လရထိန်ေးန ရ   ပျုလုပ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၅.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၈။ ဗိုလ်မှ ေး သိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ်

  

မန္တလလေးငမိျုြို့ ၁၂ လမ်ေးန္ှင့်် ၇၃ လမေ်း လမေ်းဆ ုအ ေး မ ေးပွိျုင့််တပ်ဆငလ်ပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပ   လဆ ငရ်  ်မည့််အလ ခအလနအ ေး သိရှိလို ခငေ်း။ 

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၉။ ဦေးစိန် င်ေး 

လတ င်သ (၁) 

အလ ခခ ပည အဆင့််တွင် အန ဂတ်ပည လရေးစနစ်န္ှင့််ပတ်သ ်၍ မည်သုိို့ 

မည်ပ  ုလဆ င်ရ  ်ထ ေးရှိသည် ို သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

 

၂၆.၃.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၃၀။ ဦေးစိန် င်ေး 

လတ င်သ (၁) 

လတ င်သ ငမျိုြို့နယ် လြေ   ဆ်ိပ်ပင်လရလပေးလ လရေး စ မ  ိန်ေးလအ င ်မင်စွ  

အငပ ေး လဆ ငရ်  ်န္ိုင်ရန် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  သိန်ေး(၁၈၀၀)ခန်ို့ ို 

တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအြေွဲြို့ရန်ပ ုလငမွှလထ  ပ် ့်  ည ခ ထ ေးလပေးန္ိုင် ခငေ်း 

ရှိ/မရှ။ိ  

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၁။ လဒ  ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့််  ေး(၂)  

စဉ့််  ေးငမိျုြို့နယ် စ ေး   ်က  ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် ဟသက မလ  ေးရ  မ  ေး၏  မ်ေးပ ေးငပိျု 

   ွယ်လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး ို အန ေးစပ်ဆ ုေး ဘဏ္ဍ န္ှစ်တွင် လဆ င်ရ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၂။ လဒ  ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့််  ေး(၂)  

စဉ့််  ေးငမိျုြို့နယ်၏ အလရှြို့လတ င်ဘ ်အစွန်အြေ  ေးရိှ ခတ ်ခ ဉ် - စုိ ် ွင်ေး - 

ပန်ေးတင်  တတရ လမ်ေး ခင်ေးရန်  န်ရိှလနလသ လမ်ေး(၅)ြေ လ ု ုိ အန ေးစပ်ဆ ုေး 

ဘဏ္ဍ နှ္စ်တွင် အငပ ေးသတ်လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ ။ 

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၃၃။ လဒ  ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့််  ေး(၂)  

သ ယ  တ  -  မစိမ်ေး - လပ  ် ုန်ေး - လ ်ပန် ုန်ေး - က  ဥယ  ဉ် လ  ေးရ   

ခ င်ေးဆ ်  ွန်ယ ်လမ်ေးမှ   န်ရိှလသ  (၁)မုိင် (၇)ြေ လ  ုလမ်ေး ုိ နှ္စ်အလုိ ် 

အန ေးစပ်ဆ ေုး ဘဏ္ဍ နှ္စ်တွင် လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၄။ လဒ  ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့််  ေး(၂)  

 ုိင်ေးလတ လ  ေးရ  နှ္င့်် ဆည်က  ေးလ  ေးရ   လ  ေးရ  ခ င်ေးဆ ်  ွန် ရစ်လမ်ေး 

လြေ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၅။ လဒ  ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့််  ေး(၂)  

ထ ုေးက  ေး - လရ လလှလမ်ေး   န်ရိှလနလသ လမ်ေးပုိင်ေး ုိ အန ေးစပ်ဆ ေုး ဘဏ္ဍ နှ္စ်တွင်  

လဆ င်ရ  ်လပေးနုိ္င်ရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၆။ လဒ  ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့််  ေး(၂)  

BOT စနစ် ြေင့်် သန္တိသစစ  ုမပဏ မှ လဆ င်ရ  ်လနလသ  မန္တလလေး - မုိေး ုတ်လမ်ေး  

မုိင်တုိင်အမှတ် ၄၅/၃ မှ ၂၁/၁ က  ေးရိှ လမ်ေးပုိင်ေး ုိ AC နုိ္င်လွန် တတရ အ ြေစ် 

အဆင့်် မ င့််တင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၇။ လဒ  ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့််  ေး(၂)  

ဧရ  တ  မစ် ြေတ်လ   ် (11KV) ဓ တ်အ ေးလပေးလုိင်ေး လပ(၁၅၀၀)လ   ်ခန်ို့ 

ဓ တ်အ ေးလုိင်ေး ဆဲွလပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၈။ ဦေးစုိေးသန်ေး  

မိတထ လ (၂)  

မိတထ လ ငမိျုြို့နယ်၊ လိန်လတ လ  ေးရ  အတွ ် လုိအပ်လနလသ  (၂၀၀) 

ထရန်စလြေ ်မ အုိေး (၁)လ ုေးအ ေး မည် ဲ့်သုိို့ စ စဉ်လဆ င်ရ  ်လပေးမည် ုိ 

သိရိှလုိ ခင်ေး။ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၉။ ဦေးလအ င်မ ျိုေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၂)  

ရမည်ေးသငေ်းငမိျုြို့နယ်၊  န်ဦေးလ  ေးရ   အလ ခခ ပည အလယ်တန်ေးလ   င်ေးတွင် 

စ သငလ်   င်ေးလဆ င် တစ်လဆ င် ခ ထ ေးလပေးန္ိုင ်ခငေ်း ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 



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

၄၀။ ဦေးလအ င်မ ျိုေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၂) 

  

ရမည်ေးသငေ်းငမိျုြို့နယ်၊ ရ  တန်ေးလ  ေးရ   အလ ခခ ပည  အထ ်တန်ေးလ   ငေ်း 

တွင် (၂)ထပ ် စ သင်လ   ငေ်းလဆ င် တစ်လဆ င် လဆ  လ်ုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၄၁။ ဦေးလအ င်မ ျိုေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၂)  

ရမည်ေးသငေ်းငမိျုြို့တွင်ေးရှိ လမေ်းမ  ေးအ ေးန္ိုငလ်ွန် တတရ လမ်ေးမ  ေးအ ြေစ် အဆင့်် 

 မ င့််တင်န္ိုင်ရန် မည် ဲ့်သုိို့ စ မ လဆ င်ရ  ်သွ ေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၄၂။ ဦေးလအ င်မ ျိုေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၂) 

  

ရမည်ေးသငေ်းငမိျုြို့၊ ငမိျုြို့မသုဿ န်လဟ ငေ်းလနရ တွင် တည်လဆ  လ်နလသ  

အလ ေးလ ပေးယ ဉ်ရပ်န ေးစခန်ေး တည်လဆ  ်လရေး စ မ  ိန်ေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

ဆ ်လ ်လဆ င်ရ  ် ခငေ်းမရှိဘဲ ရပ်န ေးလနသ ြေင့်် အဆိုပ  စ မ  ိန်ေး 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး ို မည်သုိို့မည်ပ ု ဆ ်လ ်လဆ င်ရ  ်မည် ို သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၄၃။ ဦေးလအ င်မ ျိုေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၂) 

  

ရမည်ေးသငေ်းငမိျုြို့ ဗ.မ.  လရ စည်ေးခ ုရပ် ွ ်ရှိ မ ဆလင ် သုဿ န်လဟ င်ေး 

လ မလနရ တွင် တန်ြေိုေးမျှတ အမိ်ယ မ  ေး လဆ  ်လပု်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၄၄။ လဒေါ်သ တ ငငိမ်ေး 

မလိှုင်(၂)  

မလိှုင်ငမိျုြို့၏ ရဲ န်ထမ်ေးမ  ေးအတွ ် လ ခုခ ျုခိုင်ခန်ို့လသ   န်ထမ်ေးအိမ်ယ မ  ေး 

လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပ   မည်သည့်် ဘဏ္ဍ န္ှစ်တွင် 

လဆ  ်လုပ်လပေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ု/နယ် 

၄၅။ လဒေါ်သ တ ငငိမ်ေး 

မလိှုင်(၂)  

မလိှုင်ငမိျုြို့နယ်၊ ဆည်က  ေးလ  ေးရ  အန ေးရှိ လရလွှ၊ဲ လရလ   ်တိုို့အ ေး 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရမှ မည်သည့််အခ နိ်တွင်  ပန်လည် ပင်ဆင် 

လပေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၂၈.၃.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၄၆။ ဦေး မင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေး မသ စည်(၂)  

ခ မ်ေး မသ စည်ငမိျုြို့နယ်၊ လအ င်ပင်လယ်ရပ် ွ ်န္ှင့်် ထွန်တ ုေးရပ် ွ ်အ ေး 

ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  ပရ လတ လ်ခ  ငေ်း  ေးတ တ ေး(လမငေ်းတ တ ေး)အ ေး သ    

 ွန် ရစ်တ တ ေးအ ြေစ် လ ပ င်ေးလဲလဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၄၇။ ဦေး မင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေး မသ စည်(၂)  

ခ မ်ေး မသ စည်ငမိျုြို့နယ်အတွင်ေး လရလပေးလရေး၊ လရမရရှိလသေးလသ  ရပ် ွ ် 

မ  ေးအ ေး လရလပေးလရေး၊ လရရရှိလရေးအတွ ် အ မန်ဆ ုေးလဆ င်ရ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပ   မည်သည့််အခ နိ်တွင် လဆ ငရ်  ်မည် ို 

သိရှိလို ခငေ်း။ 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၄၈။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁)  

 မ်ေးတွင်ေးငမိျုြို့နယ်၊ စမ ု အ.မ.  လ   င်ေးလ မအ ေး ပိုို့လဆ ငဆ် ်သွယ်လရေး 

 န်က  ေးဌ နပိုင်လ မမှ ပည လရေး န်က  ေးဌ နပိငုလ် မအ ြေစ် အ မန်ဆ ုေးလ ပ ငေ်းလဲ 

သတ်မှတ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၅.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၉။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁)  

 မ်ေးတွင်ေးငမိျုြို့နယ်၊ လတ ငက်  ေး ုန်ေးစို ် ွင်ေးအတွင်ေး စို ်ပ ျိုေးလရေးဦေးစ ေးဌ နမှ 

လုပ် ိုငလ်  ်ရှိလသ  အနု္ဒဲ ွငေ်း - စငမဲ ွင်ေး - ဗဟို ွင်ေး - လရ လ လ်ှ ွငေ်း - 

စညတ် ေး ွင်ေးမ  ေးအ ေး ပန်လည်စွန်ို့လွှတ်ငပ ေး လဒသခ လတ င်သ မ  ေးအတွ ် 

အစုအြေွဲြို့ပိုင်သစ်လတ အ ြေစ် ခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၅.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

သယ   တ 

၅၀။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁)  

 မ်ေးတွင်ေးငမိျုြို့နယ်၊ သဲလတ  - ရိေုးစ ုလမ်ေးလပေါ်ရှိ စမ ုလခ  င်ေး  ေးတ တ ေးအ ေး 

အ မန်ဆ ုေးတည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၁။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁)  

 မ်ေးတွင်ေးငမိျုြို့နယ်၊ လည င်အုပ်ြေ ေးလ  ေးရ  အုပ်စုတွင် နယ်လ မမ ေးသတ်စခန်ေး 

ြေွင့််လှစ်လပေးန္ိုင် ခငေ်း ရှိ/မရှိ။ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ု/နယ် 



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

၅၂။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁)  

ဦေးစိုေးမင်ေးထ ်  မ်ေးတွင်ေးငမိျုြို့နယ်၊  ပည်သ ူ့  န်ေးမ လရေးဌ နအတွငေ်း ြေွဲြို့စည်ေး 

ထ ေးသည့်် လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ န/ ဌ နခွဲမ  ေးအတွ ် အမှန်တ ယ် 

လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  စ  ို ်အလဆ  ်အဦမ  ေး လဆ  ်လုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၅၃။ လဒ  ်တ  လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ် မသ စ (၂) 

Food Safety Program န္ှင့််ပတ်သ ်ငပ ေး စနစ်တ   အက ိျုသုလတသန 

လုပ်ထ ေး ခငေ်းမ  ေးရှိ/မရှိန္ှင့်် ထိပုရိုဂရမ်န္ှင့််ပတ်သ ်ငပ ေး မည် ဲ့်သုိို့ 

အလ  ငအ်ထည်လြေ ် လဆ င်ရ  ်မည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၄။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ ငမိျုြို့နယ် လတ မအုပ်စု၊ လရခ ျိုလ  ေးရ  အတွ ် လ ်ရှ ိ အသ ုေး ပျု 

လနရလသ  100KVA ထရန်စလြေ ်မ အ ေး 315 KVA ထရန်စလြေ ်မ   ြေင့်် 

အစ ေးထိေုး လဲလှယ်တပ်ဆင်လပေးရန်န္ှင့်် ရှမ်ေးတဲလ  ေးရ   အပု်စု၊ ရှမ်ေးတဲစ  ပ 

လ  ေးရ  အတွ ် လိုအပ်လသ 100KVA  ထရန်စလြေ မ်  တစ်လ ုေး ထပမ်  

တပ်ဆင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် အစ အစဉ်ရှိပ   မည်သည့််အခ နိ်တွင် 

လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၅။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ ငမိျုြို့နယ်၊ လည င ်မင့််လ  ေးရ  အပု်စု၊ လပ   ်ုန်ေးလ  ေးရ   မ ေးလငေ်းလရေး 

အတွ ်လိုအပ်လ  ်ရှိလသ  11KVဓ တ်အ ေးလိငု်ေးန္ှင့်် ထရန်စလြေ မ် တိုို့အ ေး 

တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအလန ြေင့်် ထပ်ဆင့််  ည  လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပ    မည်သည့််အခ နိ်တွင် လဆ င်ရ  ်လပေးမည် ို သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၅၆။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ ငမိျုြို့နယ်၊ ရှမ်ေးတဲလ  ေးရ  အပု်စု၊ ရှမ်ေးတဲစ  ပလ  ေးရ  ရှိ အမှတ် (၉၃) 

အလ ခခ ပည  မ လတန်ေးလ   ငေ်းအတွ ် လိုအပ်လ  ်ရှိလသ (၁၂၀×၃၀)လပ 

အတု်ည ပ်တစ်ထပ်  လ   ငေ်းလဆ ငတ်စ်လဆ င်လဆ  လ်ုပ်လပေးရန် အစ  

အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပ   မည်သည့််အခ နိ်တွင် လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ို 

သိရှိလို ခငေ်း။ 

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၅၇။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ ငမိျုြို့နယ်၊ လမ  ်လလ  ်လ  ေးရ  အပု်စုရှိ လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ် တ တ ေး  

အ ေး(၆၀×၁၈)လပ သ    ွန် ရစ်တ တ ေးအ ြေစ်  ပန်လည် ပင်ဆင် 

လဆ  ်လုပ်လပေးရန်အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပ   မည်သည့််  လတွင် 

လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၈။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ ငမိျုြို့နယ်၊ လ  င်ခ မ်ေး ုန်ေးလ  ေးရ  အပု်စု၊ မ   ေးလခ   ်လ  ေးရ  အ င် 

လ မသ ေးလမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမေ်း/ တတရ လမ်ေးအ ြေစ် လဆ င်ရ  ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပ   မည်သည့််  လတွင် လဆ င်ရ  ် 

လပေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၉။ ဦေး မင့််လဆွ 

အမရပ ရ(၂) 

 မဘ လ   ် ဦေးပိန်တ တ ေးက  ေး လရရှည်တည်တ ့်လစရန်န္ှင့်် လတ င်သမန်အငေ်း 

အညစ်အလက ေး ငေ်းစငင်ပ ေးသ ယ လှပလစရန်အတွ ် မန္တလလေးငမိျုြို့လတ ် 

စညပ်င်သ ယ လရေးလ  ်မတ   တ  န်ယ လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၆၀။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

င န်ေး ွန်(၂) 

လ   ငေ်းသ ေးလ ငယ်မ  ေး၏ တသ ်တ သင်က  ေးမှု ပည လရေးစနစ် (Lifelong 

Learning System) ို   ည လထ  ပ် ့်လပေးသည့််အလန ြေင့်် (Learning 

Society)  ပည လ ူ့အြေွဲြို့အစည်ေးရပ် န်ေး တစ်ခုအလန ြေင့်် လြေ လ်ဆ င်ရန် 

င န်ေး ွန် အ.ထ.  အန ေးတွင် (Community Centre) တည်လဆ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၆၁။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

င န်ေး ွန်(၂) 

လရလည်လသ င်လ  ေးရ  အပု်စု၊ ရ ခဒ ပလ  ေးရ   ဧရ  တ  မစ် မ်ေးပ ေး 

ငပိျုမှုမ  ေး ို အခ နိ်မ  ထိန်ေးသိမ်ေး   ွယ်န္ိုငရ်န်အတွ ် လိုအပ်လ  ်ရှိလသ  

လ    ်စ လ မထနိ်ေးန ရ လပ(၆၅၀)ခန်ို့အ ေး လိုအပ်သလို တည်လဆ  လ်ပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၂။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

င န်ေး ွန်(၂)   

လရ ငရ်ပ်လ  ေးရ  မ  ေး အ ေး ိုေးအ ေးထ ေး ပျု သွ ေးလ လနရလသ  မက  ေးက ပ် - 

ဆင် ြေ  ုန်ေး - လခ င်ေးဘို - လ ်ပ သ  လမ်ေးအ ေး လ    ်လခ  လမေ်း 

(သုိို့မဟုတ်)  ွန် ရစ်လမ်ေးန္ှင့်် လခ  င်ေးရိေုးလ   ် တ တ ေးငယ်တစ်စင်ေး 

တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၃။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ်၊   င်ေးလ  ေးရ  အန ေးမှ ဓြေလန် န်ဓ စို ်ပ ျိုေးလရေး န်အ ေး 

 ပန်လည် ပျု ပင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၄။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ်၊ လမ ငေ်းမဆည်လ  ေးရ  ရှိ လယ်ယ  နု်ထုတ်လမ်ေးလပေါ်မှ 

ပ  ်စ ေးယုိယွငေ်းလနလသ  သစ်သ ေးတ တ ေးအ ေး သ    ွန် ရစ်တ တ ေးအ ြေစ် 

တည်လဆ  ်လပေးရန်  အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၅။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ်၊ လ မ ငေ်းဦေးလ  ေးရ  အန ေးမှလယ်လရလသ  ် စို ်ပ ျိုေးလရေး န် 

မ  ေး အ ေး  ပန်လည် ပျု ပငတ် ေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၆၆။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ် လလသ လ  ေးရ   အလ ခခ ပည  မ လတန်ေးလ   ငေ်းအ ေး 

မ လတန်ေးလွန်လ   ငေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မ င့််တင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၆၇။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လ  ေးရ   ြေစ်လသ  (၇)မိုင်လ  ေးရ  အ ေး 

စိမ့််စမ်ေးလရသွယ်တန်ေး တပ်ဆင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၈။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ သစ်ပုလလွလ  ေးရ  အ ေး စိမ့််စမ်ေးလရ သွယ်တန်ေး 

တပ်ဆင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၅.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၉။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ် မင်ေးလှ န် အမှတ်(၇) လရလပေးလ မ င်ေးမှတစ်ဆင့်် စို ်ပ ျိုေးလရ 

ပိုို့လွှတ်လသ  လ ်တ လ မ င်ေး အမှတ်(၃)အ ေး  ပန်လည် ပျု ပငလ်ပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၀။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လ မ င်ေးဦေး - သန်ေးလတ  - လှည်ေးခ  - ြေိုေးသ န္ိုငေ်း 

လ  ေးလ ်လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမေ်းအ ြေစ် ဆ ်လ ်လြေ  လ်ုပ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၁။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ် သန်ေးလတ လ  ေးရ  အန ေးမှအိုင်က  ေးရိုေး န် န္ှင့််  ေးပင် ွငေ်း 

 န်စသည့်် စို ်ပ ျိုေးလရေး န်မ  ေးအ ေး  ပန်လည် ပျု ပင် တ ေးလြေ ်လပေးရန် အစ  

အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၂။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

 ိုယ်အ ေး ိုယ် ိုေး လဆ င်ရ  ်ခဲ့်သည့်် လ မသ ေးလမေ်း (၁)မိုင် (၁)ြေ လ ုအ ေး 

လ    ်လခ  လမေ်းအ ြေစ် လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၃။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ ငမိျုြို့နယ်၊ လရလ အပု်စု၊ လည ငလ်   ်လ  ေးရ   မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ် 

  န်ရှိလနခဲ့်သည့်် 11KVဓ တ်အ ေးလိုငေ်း (၄)ြေ လ ုအ ေး မည် ဲ့်သုိို့ 

စ မ လဆ င်ရ  ်လပေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၇၄။ ဦေးခ စ်မင်ေးသနိ်ေး 

မလိှုင်(၁) 

မိတထ လ ခရိုင၊် မလိှုငင်မိျုြို့နယ်န္ှင့််  မ်ေးတွင်ေးငမိျုြို့နယ်တိုို့၏ အတွင်ေးရှိလသ  

မယ်ညိျုလတ င် သစ်လတ က ိျုေး ိုင်ေးအ ေး အလယ်ပိုငေ်းလဒသ အပ ပိုငေ်း သစ်လတ  

က ိျုေး ိုင်ေးမ  ေး၏ လဂဟစနစ်  န်လဆ င်မှုမ  ေးန္ှင့်် လဒသတွငေ်း ထွ ် ုန် 

ထုတ်လုပ်မှုမ  ေး  မ င့််တင်လရေးစ မ  နိ်ေးအ ေး ယခုထ ်မ  ပွင့််လင်ေး မင်သ မှု 

ရှိလစရန် တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအလန ြေင့်် အလသေးစိတ် ခ  ပလပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၅.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

သယ   တ 

၇၅။ ဦေး မင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေး မသ စည်(၂) 

မန္တလလေးငမိျုြို့တွင်ေး သွ ေးလ လမ င်ေးန္ှင်လနလသ  အတု်၊ ထ ေုး၊ သဲ၊ လ    ် 

တငလ်ဆ ငလ်သ   ေးမ  ေးအ ေး စညေ်း မ်ေးန္ှင့်် အည  လိ ု်န  လဆ ငရ်  ်ရန် 

အတွ ် စနစ်တ  က ပ်မတ်စစ်လဆေးရန်န္ှင့်် လိ ု်န မှုမရှိပ   အလရေးယ  

လဆ ငရ်  ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၄.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၆။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မငေ်းခခ (၁) 

ပထမအက ိမ် မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ သ် ်တမ်ေးအတွင်ေး ယစ်မ ျိုေး 

လိငုစ်င်မ  ေးအ ေးလလျှ ့်ခ ခွင့်် ပျုလ  ်ရှိဆိုလသ   တိ  တ် တည်ငမဲ 

လနလသ ်လည်ေး ယစ်မ ျိုေးမ  ေးလလ  ့်နည်ေးမှုမရှိဘဲ တရ ေးမ င ် တိုေးပွ ေးလ  ခင်ေး 

အလပေါ် အစိုေးရအြဲွေြို့မှ (Review)  ပန်လည်သ ုေးသပ်ရန်န္ှင့်် ယခင ် တိ  တ် 

အတိုငေ်း အလ  ငအ်ထည်လြေ ်လဆ င်ရ  ်လနမှုအ ေး  ပန်လည် ပငဆ်ငရ်န် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၇၇။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မငေ်းခခ (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ  ိုင်ေး၊  ျွန်ေး လ မမ  ေးအ ေး  ွငေ်းဆငေ်းစိစစ်၍ 

လ မန္ု၊ လ မရင့်် ခွဲ ခ ေးသတ်မှတ်ငပ ေး လ မရင့််မ  ေးအ ေး လယ်ယ လ မလုပ်ပိုင်ခွင့်် 

ပ ုစ (၇) ထုတ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ။ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၈။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁)  

၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ ပည သင်န္ှစ် လရ ဒ ေး အလ ခခ ပည အထ ်တန်ေးလ   င်ေးတွင် 

တ ကသုိလ် င်တန်ေး စ စစ်ဌ န ြေွင့််လှစ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ။ 

၁.၄.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 



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

၇၉။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁)  

မိုေးလ  င်ေးလသ  ်လတ ငသ် မ  ေး၏ လယ်စို ်ပ ျိုေးလရေး အရငေ်းမရ ှုေးလစရန် 

စို ်ပ ျိုေးလရေးအလထ  ်အ   ပျု လ မလအ  လ်ရတွင်ေးတိမ်မ  ေး လဆ င်ရ  ် 

သွ ေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၆.၅.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၈၀။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁)  

ရမည်ေးသငေ်းငမိျုြို့နယ် နန်ေးခွဲအုပ်စု၊ ဆင်တွင်ေးလ   င်ေး ုန်ေးအုပ်စုနယလ် မတွင် 

ဆ ်သွယ်လရေး လ  င်ေးမွန်လစရန် MPT(သုိို့မဟုတ်) တယ်လ လန  (သုိို့မဟုတ်) 

လအ ်ရ ဒ ေး ထပ်ဆင့်် တ   တိုင်မ  ေး တပ်ဆင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၈၁။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဥသျှစ် ုန်ေးလ  ေးရ  ရှိ မ လတန်ေးလ   င်ေးအ ေး 

မ လွန်အ ြေစ်လည်ေးလ  ငေ်း အင်ေးရ  လ  ေးရ  ရှိ မ လတန်ေးလ   ငေ်းအ ေး 

မ လွန်အ ြေစ် လည်ေးလ  ငေ်း အဆင့််တိုေး မ င့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၈၂။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လဂွေး ုန်ေးအလရှြို့လ  ေးရ   ဘုန်ေးလတ က်  ေးလ   ငေ်း၏ 

ရ  ဦေး လသ  ်သ ုေးလရ န်အ ေး  ပန်လည် ပျု ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၆.၅.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၈၃။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂)  

သ စည်ငမိျုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လည ငရ်မ်ေးတို ်နယ်မှ စညပ်င်သ ယ ရ  အ င် 

တ တ ေးန္ှင့်် လည ငရ်မ်ေးလ ေး ရ  အ ငတ် တ ေးမ  ေး အ ေး  ပန်လည် ပျု ပငလ်ပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ   

၆.၅.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၈၄။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

 မငေ်းခခ ငမိျုြို့နယ်၊ ဆင်လခ  င်ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် တလုပ်ငမိျုြို့လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ် 

 ွန် ရစ်လမ်ေးတည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၃.၅.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၈၅။ ဦေးစိုေးလွင် 

သပိတ်  ငေ်း(၁)  

သပိတ်  ငေ်းငမိျုြို့  ုတင(်၅၀)ဆ ့် လဆေးရ ုအတွ ် လိုအပ်လနလသ  

ဆရ  န်မ  ေးန္ှင့််  န်ထမ်ေးမ  ေး ခ ထ ေးလပေးန္ိုင ်ခငေ်း ရှိ/မရှ ိ။ 

၃.၄.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ ျုပ် 

၈၆။ ဦေးမင်ေးမင်ေး 

မတတရ (၂)  

မန္တလလေး-မတတရ လမ်ေးမလဘေးရှိ    ေးလ   ်ဆ ဆိုင်မ  ေးအ ေး ရှင်ေးလင်ေးြေယ်လပေး 

န္ိုငရ်န်  အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၅.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၈၇။ လဒ  ်တ ခ စ် ို ို 

 ပည်က  ေးတ ခွန်(၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး စညပ်ငသ် ယ ၏ စ မ အုပ်ခ ျုပ်မှု မလရ  ်န္ိုင် 

လသေးလသ လ  ေးရ  မ  ေးတွင် အမိှု ်စွန်ို့ပစ် ခင်ေး၊ သိမ်ေးဆည်ေး ခင်ေးမ  ေး 

စနစ်  လစရန် အလထွလထွအုပ်ခ ျုပ်လရေးဦေးစ ေးဌ နမှ တို ်တွန်ေး န္ိှုေးလဆ ် 

စ မ သွ ေးရန်အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၅.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ ု/နယ် 

 


