
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် (၁၅)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။ ဗိုလ်မှ ေး သိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

 ိုယ်စ ေးလှယ်   

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးတွင်  ြေစ်ပွ ေးမှုမ  ေးသည့်် လရ ဂါမ  ေးအလိ ု် 

ပည လပေးအစ အစဉ်မ  ေး  ပြုလုပ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။   

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၂။ ဦေးလအ င်မ ြိုေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

လ ်မှုလယ်ယ မှ စ ်မှုလယ်ယ သုိို့  မြှင့််တင် လ ပ င်ေးလဲန္ိုငလ်ရေးအတွ ် 

အဓ ိအလရေးပါလသ  လယ်ယ သ ုေး စ ်ပစစည်ေးန္ှင့်် ယ ဉ်ယန္တယ ေးမ  ေးအ ေး 

လတ င်သူမ  ေး အဆင်လ ပစွ   ယ်ယူအသ ုေး ပြုန္ိုငရ်န် လခ ေးလငထွုတ်လပေး ခင်ေး 

(သုိို့)အရစ်  စနစ် ြေင့်် လရ င်ေးခ လပေး ခငေ်းအစရှိလသ  အစ အမ မ  ေး လဆ င်ရွ ် 

လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃။ ဦေးလအ င်မ ြိုေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

လ  ေးလ ်မ ေးလင်ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးတွင် လ  ေးရွ မှ  ိုယ်ထူ ိုယ်ထ 

လဆ ငရ်ွ ်ရသည့်် လ  ေးရွ တွင်ေး (၄၀၀V) ဓ တ်အ ေးလိုငေ်း 

တည်လဆ  ် ခငေ်းလုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်လနက သည့််  ုမပဏ မ  ေး၏ 

လုပ်ငန်ေးလိငုစ်င် ရှိ/မရှိန္ှင့်် န္ိုငင် လတ ်သုိို့ လပေးသွင်ေးရမည့်် အခွန်လငွမ  ေး 

လပေးသွင်ေး ခငေ်း ရှိ/မရှ ိအ ေး မည် ဲ့်သုိို့  စစ်လဆေးက ပ်မတ်လဆ င်ရွ ်လနသည် 

 ိ ုသိရှိလို ခငေ်း။  

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁)  

ရမည်ေးသငေ်းမမိြုြို့နယ်၊ နန်ေးလ ုလ  ေးရွ ၊  ါေးလတ လ  ေးရွ မ  ေး လျှပစ်စ် 

မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ် လိအုပ်လသ  11KVလိုငေ်းန္ှင့်် ထရန်စလြေ မ် မ  ေး 

လဆ ငရ်ွ ်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ   

 

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၅။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁)  

ရမည်ေးသငေ်းမမိြုြို့နယ်၊ စခတ (၃)တပ ်အလရှြို့ြေ ်တွင် ရှိလသ  လရပုတ်ဆည်အ ေး 

ဆည်လ  င်ဆင့်် ခငေ်း၊ သဲန္ုန်ေးဆယ် ခငေ်း၊ လရတ ခါေး လရလ   ်  ပြု ပင ်ခင်ေး 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁)  

ရမည်ေးသငေ်းမမိြုြို့နယ်၊   ဲတပ်လ  ေးရွ အပု်စု၊  ွငေ်းအမှတ် ၁၁၈၆ - ၁၁၈၆ 

( ) ွငေ်း ုန်ထုတ်လမေ်း လိအုပ်မှုမ  ေး လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁)  

ရမည်ေးသငေ်းမမိြုြို့နယ်၊မယ်လအ င် န်အ ေး န်လ  င်ြေိိုု့ ခငေ်း၊သဲန္ုန်ေးဆယ် ခငေ်း၊ 

လရတ ခါေး၊ လရလ   ်အ ေး  ပြု ပငလ်ဆ င်ရွ ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၈။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသ  ြေစ်လသ   ုန်ေးလပေါ်ရွ အ ေး 

စိမ့််စမ်ေးလရသွယ်တန်ေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၉။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဆူေးပုတ် န်လ  ေးရွ န္ှင့်် လခ  ငေ်းလစ  ်ရိေုး 

လ  ေးရွ အက  ေးတွင် လိအုပ်လနလသ  လခ  ငေ်း ူေးတ တ ေးအ ေး သ  ူ 

 ွန် ရစ် တ တ ေးအ ြေစ် တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိ

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၀။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသ  ြေစ်လသ  လ    လ်ဆ ငက်  ေး 

လ ွြို့ လ  ေးရွ အတွ ် လိအုပ်လနလသ  လသ  ်သ ုေးလရအ ေး  ပန်လည် 

တူေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ   

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၁။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ   န်ေးလပါလလ လရလပေးလ မ င်ေးန္ှင့်် လခွေးမလလျှ  ် 

လရလပေးလ မ င်ေးလပေါ်ရှိ တ တ ေးမ  ေးအ ေး သ  ူ ွန် ရစ်တ တ ေးအ ြေစ် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၁၂။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လည င ်ုန်ေး(တ)လ  ေးရွ  န္ှင့်် အတု် ုန်ေးလ  ေးရွ  

လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လ မသ ေးလမေ်းအ ေး အဆင့်် မြှင့််တငလ်ပေးမပ ေး၎င်ေးလမ်ေးလပေါ်တွင် 

လိအုပ်လနလသ  တ တ ေးအ ေး သ  ူ ွန် ရစ်တ တ ေးအ ြေစ် တည်လဆ  ် 

လပေးရန်အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၃။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လခွေးမလလျှ  ်လရလပေးလ မ င်ေး၏ ထပမ်  ခွဲထွ ် 

လသ  လနရ အန ေး၌ လရခလုတ်တပ်ဆင်လပေး ခင်ေးန္ှင့်် ၎င်ေးခွဲထွ ်သွ ေးလသ  

လနရ မှလဒသအလခေါ် “ခါေး  ြိုေး မ ငေ်းအ ေး လ မ င်ေးလ  ငဆ်င့််လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၄။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အတု် ုန်ေး - ထူေးတွင်ေး -  ု ္ိြုပငလ်  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်  

လ မသ ေးလမေ်းအ ေး ရ သ မလရွေးသွ ေးလ န္ိုင်လသ  လ    ်လခ  လမေ်းအ ြေစ် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ  

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၅။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ  ုရ ေးငါေးဆူ (အ.ထ. ) (ခွဲ)လ   င်ေးအ ေး 

(အ.ထ. ) အ ြေစ်လည်ေးလ  င်ေး၊ လတ င်ပူစ လ   ငေ်းအ ေး (အ.လ. )(ခွဲ)မ ှ

(အ.လ. )သုိို့လည်ေးလ  င်ေး၊ လခ  င်ေးလစ  ်ရိေုးန္ှင့််  ု ္ိြု န်လ  ေးရွ မ  ေးရှိ 

မူလွန်လ   င်ေးမ  ေးအ ေး (အ.လ. )(ခွဲ)လ   င်ေးမ  ေးအ ြေစ်လည်ေးလ  င်ေး၊ 

 ုန်ေးတလုတ်န္ှင့်် လည င ်ုန်ေး(တ) လ  ေးရွ မ  ေးရှိ (အ.မ. ) လ   င်ေးမ  ေး 

အ ေး မူလွန်လ   င်ေးမ  အ ြေစ်လည်ေးလ  င်ေး   အဆင့််တိုေး မြှင့််လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၁၆။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ  ူ ပငလ်  ေးရွ ၌ လိအုပ်လနလသ  ၁၀၀ လ ဗွ လအ 

ထရန်စလြေ ်မ န္ှင့်် ဆ ်စပ်ပစစည်ေးမ  ေး ခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၁၇။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁) 

တ တ ေးဦေးမမိြုြို့နယ်၊ သိန္ဒ  န် လ  ေးရွ အပု်စု၊ သိန္ဒ  န်လ  ေးရွ  

အလနော ်ြေ ်မှ စ ပငလ် ွြို့လ  ေးရွ ၊ သ ္ယ်  ငေ်းလ  ေးရွ မ  ေးသုိို့ သွ ေးလ  

ရလသ  လ  ေးလ ်လမ်ေးလပေါ်ရှိ ပ  ်စ ေး လနလသ  လရလ   ်အ ေး ပပွန်ခ လရလ   ် 

အ ြေစ်  ပန်လည် ပြု ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၈။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ တ တ ေးဦေးမမိြုြို့နယ်အတွင်ေးရှိ  မငေ်းစိုင်ေးလ  ေးရွ မှ 

လအ င်သ လလေး လ  ေးရွ သုိို့သွ ေးလသ  လ  ေးရွ ခ င်ေးဆ ် လမေ်းလပေါ်ရှိ 

ပ  ်စ ေးလနလသ  လရလ    ်ို  ပပွန်ခ လရလ   ်အ ြေစ်  ပန်လည်တည်လဆ  ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၉။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး(၂) 

ြေိုေးအင်ရွ  အလရှြို့ြေ ် ြေိုေးအင်လရထွ အ်န ေးရှိ သ   လတ အ ေး လ  ေးရွ ပိုင် 

သစ်လတ အ ြေစ် ခွင့်် ပြုန္ိုင ်ခငေ်း ရှိ/မရှိ။ 

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

သယ   တ 

၂၀။ ဗိုလ်မှ ေး စိုေးလထွေးလအ င် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

သပိတ်  ငေ်းမမိြုြို့နယ်၊ အလ ခခ ပည အလယ်တန်ေး လ   ငေ်းခွ ဲ (တတ  - ၁၃) 

တွင် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  လ   င်ေးလဆ င်သစ်တစ်လဆ င် လဆ  ်လုပ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၂၁။ ဦေးရဲမငေ်းထွန်ေး 

လ    ်ဆည်(၁) 

လ    ်ဆည်မမိြုြို့မှ အ မန်လမ်ေးမက  ေးသုိို့တ ်လသ  လ    ်ဆည်-

လ    ်လဆ  ် ုန်ေးလမေ်းအ ေး B.O.T စနစ် လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၂။ ဦေးလအ ငန်္ိုငလ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၁) 

စဉ့်် ိငုမ်မိြုြို့နယ် အနု်ေးပင်ခခ  - စ  ပ - လတ မ -  တတရ လမ်ေးပိုင်ေး ြေစ်သည့်် 

ရန် ုန်-လတ င်ငူ-မန္တလလေး လမေ်းလဟ င်ေးအပိုင်ေးအ ေး မည်သည့််ဌ နလအ  ် 

တွင် ထ ေးရှိမည် ို သိရှိလိသုည့်် ိစစ။ 

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၂၃။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိြုြို့လပေါ် စည်ပင်သ ယ လရေးနယ်လ မမ  ေးအတွငေ်းရှိ ရပ် ွ ်မ  ေး 

တွင် လမေ်းလ မအ  ယ်အတိအ   သတ်မှတ်ရှငေ်းလင်ေးလရေးန္ှင့်် လမေ်းလ ေး 

လရန္ှုတ်လ မ င်ေးမ  ေးစနစ်တ  တူေးလြေ ်လြေ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/ မရှ ိ

လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၂၄။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိြုြို့နယ်၊ သရ ်တပင်လ  ေးရွ အုပ်စု၊ သရ ်တပင် လ  ေးရွ အ င် 

လမေ်း (၃) ြေ လ ု ွန် ရစ်လမ်ေးန္ှင့်် (၃၅လပ×၂၀လပ) သ  ူ ွန်  ရစ်တ တ ေး 

တစ်စငေ်းအ ေး ခ ထ ေးလဆ င်ရွ ်လပေးပါရန် ိစစ။ 

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၅။ ဗိုလ်မှ ေးသိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

 ိုယ်စ ေးလှယ် 

 ပငဦ်ေးလွင်မမိြုြို့နယ်၊ အလ ခခ ပည  အထ ်တန်ေးလ   ငေ်းခွဲ (လရွှေသငေ်းလ  ေးရွ ) 

အ ေး အလ ခခ ပည အထ ်တန်ေးလ   င်ေးအ ြေစ် အဆင့််တိုေး မြှင့််လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိတင ်ပလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၂၆။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁)  

ရမည်ေးသငေ်းမမိြုြို့နယ် အလ ခခ ပည အထ ်တန်ေးလ   ငေ်းခွဲမ  ေး  ြေစ်သည့်် 

 န်ဦေး၊ ဆည် န်န္ှင့်် ရှမ်ေး ုရ ေး အလ ခခ ပည အလယ်တန်ေး လ   ငေ်း တွင် 

လိအုပ်လျှ ်ရှိသည့်် လ   ငေ်းလဆ ငမ်  ေးလဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိ။ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၂၇။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိြုြို့နယ်၊ နန္ဒောလ  ေးရွ အပု်စု၊ နန္ဒော(လ မ  )် လ  ေးရွ တွင် 

လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲအသစ် ြေွင့််လှစ်ခွင့််  ပြုလပေးပါရန်  ိစစ။ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၂၈။ ဦေးခ စ်မင်ေးသနိ်ေး 

မလိှုင်(၁) 

ခရိုငန်္ှင့်် မမိြုြို့နယ်မ  ေးတွင် မပိြုင်ပွဲမ  ေး   ငေ်းပရန်  ဏ္ဍ လငွမည်သုိို့ 

ခွဲလ ခ ထ ေးလပေးသည် ို သိရှိလိုလက  င်ေး။ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 



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

၂၉။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁)  

ရမည်ေးသငေ်းမမိြုြို့နယ် လွှစင်အပု်စု (လွှစင်၊ဂါတ် ုန်ေး၊ လည င်ပင်သ ) 

လ  ေးရွ မ  ေး၊  လအ င် ုန်ေး၊ နန်ေးလ ုလ  ေးရွ မ  ေးအ ေး လျှပစ်စ်မ ေးလငေ်းလရေး 

အတွ ် လိုအပ်လသ   ( 33KV/11KV) ဓ တ်အ ေးလိုငေ်းန္ှင့်် ထရမ်စလြေ ်မ  

လဆ ငရ်ွ ်လပေးသွ ေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိသိရှိလိလုက  င်ေး။ 

၁၈.၉.၂၀၁၉ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၀။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိြုြို့နယ် လည င်ပင်သ လ  ေးရွ အုပ်စုမှ လည ငပ်င်သ  အ.မ.  န္ှင့်် 

လည ငပ်င် န်ေး အ.မ.  မ  ေးအတွ ် လိုအပ်လနလသ  စ သငလ်ဆ င် 

အသစ်မ  ေး လဆ  ်လုပ်လပေးန္ိုငလ်ရေး န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးမပ ေး လမေး မန်ေးသည့်် ိစစ။ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၃၁။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်  န်ရှည်လ  ေးရွ အုပ်စုမှ ဥသျှစ် ုန်ေး (လ မ  ်) ရွ  အတွ ် 

လယ်ယ  ုန်ထုတ်လမ်ေးလြေ  ်လုပ်လပေးပါရန်နှ္င့််စပ်လ ဉ်ေးမပ ေး လမေး မန်ေးသည့်် 

 ိစစ။ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၂။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်  မ်ေးသ လ  ေးရွ အန ေးမှ “ပဲွစ ေး န်” စုိ ်ပ ြိုေးလရေး န်အ ေး 

 ပန်လည်  ပြု ပင်လပေးပါရန် နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးမပ ေး လမေး မန်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၃။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွင်ေးရိှ  မ်ေးသ -ဒဟလတတ  လ  ေးလ ် လ မသ ေးလမ်ေးအ ေး 

ရ သ မလရွေး သွ ေးလ နုိ္င်လသ  လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ် လြေ  ်လုပ်လပေးပါရန် နှ္င့်် 

စပ်လ ဉ်ေးမပ ေး လမေး မန်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၄။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိြုြို့နယ် သ ဂရ-   ေးပစ် န်- ထလနောင်ေး န် လ  ေးလ ်လမ်ေးလပေါ်မှ 

  န်ရိှ လနလသေးလသ  လ မသ ေးလမ်ေးပုိင်ေးအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ်ဆ ်လ ် 

လြေ  ်လုပ်လပေးနုိ္င်ပါရန် နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးမပ ေး လမေး မန်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၅။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်၊ ယင်ေးမ ရုိေးလ  ေးရွ အုပ်စု၊ မဲလတ  လ  ေးရွ အတွ ်  ုန်ထုတ် 

လမ်ေးလြေ  ်လုပ်လပေးနုိ္င်ပါရန် နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးမပ ေး လမေး မန်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၃၆။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

မဲလတ - ဲွြို့ ခ ေး လ  ေးရွ ခ င်ေးဆ ် လ မသ ေးလမ်ေးအ ေး ရ သ မလရွေး သွ ေးလ  

နုိ္င်လသ လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ် လြေ  ်လုပ်လပေးနုိ္င်ပါရန်နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

လမေး မန်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၅.၉.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၇။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

မုိေးသည်ေးထန်စွ ရွ သွန်ေးမှုလက  င့််   ြိုေးလပါ ်သွ ေးလသ  ဆည် န်မ  ေးအ ေး 

အလျှင်အ မန်  ပြု ပင်လပေးနုိ္င်ပါရန်နှ္င့်် စပ်လ ဉ်ေးမပ ေး လမေး မန်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၇.၉.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၈။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသ ြေစ်လသ   ါေးရွ ်-အင်ေးန  

လ  ေးလ ်လ မသ ေးလမေ်းအ ေး ရ သ မလရွေးသွ ေးလ န္ိုငလ်သ  လ    ်လခ   

လမေ်းအ ြေစ် လြေ  ်လုပ်လပေးန္ိုငပ်ါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးမပ ေး လမေး မန်ေးသည့်် ိစစ။ 

၂၅.၉.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၉။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိြုြို့နယ်၊ လည င်ရမ်ေး-မင်ေးလ ှ စို ်ပ ြိုေးလရေး န်က  ေး အတွင်ေးသုိို့ 

လပ   ်ွယ်မမိြုြို့နယ်  လခ  င်ေးမက  ေးဆည်မှလည်ေးလ  ငေ်း မိတထ လ မမိြုြို့နယ်၊ 

မိတထ  န် မှလည်ေးလ  င်ေး စို ်ပ ြိုေးလရမ  ေး ပိုို့လွှတ်လပေးန္ိုငပ်ါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍ 

လမေး မန်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၇.၉.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၄၀။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိြုြို့နယ်၊  ွ ်ငယ်အပု်စု၊ ရွ သစ်လ  ေးရွ ၊ ပပွန်လ   လ်  ေးရွ ၊ 

က   န်လ  ေးရွ န္ှင့််  မ လ  ေးရွ အုပ်စု၊ ထန်ေးလတ လလေးလ  ေးရွ မ  ေး 

မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ်  ူည လဆ င်ရွ ်လပေးန္ိုငပ်ါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး၍လမေး မန်ေး 

သည့််  ိစစ။ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၁။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး သ ုေး  ေးဆိုင ်ယ်မ  ေး လ ပေးဆွဲလနမှုမ  ေးန္ှင့်် 

ပတ်သ ်၍တရ ေး င်လိုငစ်င်ထုတ်လပေးထ ေးလသ  သ ုေး  ေးဆိုင် ယ် အလရ 

အတွ ်၊ လိငုစ်ငမ်ဲ့် သ ုေး  ေးဆိုင် ယ်မ  ေးန္ှင့်် ပတ်သ ်၍ စစ်လဆေးက ပ်မတ်မှု 

ယ ဉ်စည်ေး မ်ေးလမ်ေးစည်ေး မ်ေး ဆိုင်ရ  လိ ု်နောလရေး ထိန်ေးသမိ်ေးက ပ်မတ်မှု 

မ  ေး စနစ်တ   လဆ င်ရွ ်ထ ေးရှိမှုအလ ခအလနအ ေး သိရှိလိလုက  ငေ်း။ 

၂၄.၉.၂၀၁၉ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၄၂။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိြုြို့နယ်၊ လည င်လ   ်အုပ်စု၊  န်ဦေးစ  ပ၊ မယ် လ စ  ပ န္ှင့်် 

လပ   ်ွယ်စ  ပလ  ေးရွ မ  ေးသုိို့  ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ် 

လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ်  မြှင့််တင်လဆ င်ရွ ်လပေးပါရန် တင ်ပ 

လတ င်ေးခ  ခငေ်း။ 

၂၅.၉.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၃။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိြုြို့နယ်၊ မိတထ လ -က ွယ် န်လ  ေးရွ သွ ေး လ    လ်ခ  လမ်ေးအ ေး 

 ပြု ပငလ်ပေးန္ိုင်ပါရန် တင ်ပ ခငေ်း။ 

၂၅.၉.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၄။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိြုြို့နယ်၊ ရ ေုးလတ လ  ေးရွ အပု်စု ရ ေုးလတ က  ေးလ  ေးရွ မှ မမိြုြို့လရှ င် 

လမေ်းသိိုု့ ဆ ်သွယ်လသ လမ်ေးအ ေး  ွန် ရစ်လမေ်းအ ြေစ် အဆင့််  မြှင့််တင် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးပါရန်တင ်ပ ခငေ်း။ 

၂၅.၉.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၅။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိြုြို့နယ်၊ လ   ငေ်းရွ အုပ်စု၊ မ   ေး န်လ  ေးရွ န္ှင့်် လည င် န်အပု်စု 

သဲ ုန်ေးစ  ပလ  ေးရွ ၊ လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် တင ်ပ ခငေ်း။ 

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၆။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိြုြို့နယ်၊ ဂဠြုန် ုန်ေးအပု်စု၊ နတ်စင်လခ  ငေ်းလပေါ်ရှိ ရှင်မမြိုြို့လ  ေးရွ အ င် 

နိမ့််   ပ  ်စ ေးခဲ့်မှုလက  င့်် ၄၀လပ×၁၈လပ သ  ူ ွန် ရစ် တ တ ေးတစ်စငေ်း 

လဆ  ်လုပ်လပေးပါရန် တင ်ပ ခငေ်း။ 

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၇။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မိတထ လ မမိြုြို့နယ်၊  ု ္ိြု ုန်ေးလ  ေးရွ အပု်စုအတွငေ်းရှိ  ု ္ိြု ုန်ေး လည င်အိုင် 

- အနု္နဲ ုတ်လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လမ်ေးန္ှင့်် မိတထ လ - သ စည်လမေ်းလ ေး 

တမုန် န်လ  ေးရွ -လခ   ်ပင်လ  ေးရွ - ခင်လေူးမလ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လမေ်း 

တိုို့အ ေး လ    လ်ခ  လမေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင်လဆ င်ရွ ်လပေးပါရန် 

တင ်ပ ခငေ်း။ 

 

၂၇.၉.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၄၈။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁)  

မငိမ်ေးခ မ်ေးစွ လစု ေးခွင့််န္ှင့််မငမိ်ေးခ မ်ေးစွ စ တန်ေး လှည့််လည်ခွင့််ဆိုင်ရ  ဥပလဒ 

န္ှင့််နညေ်းဥပလဒမ  ေးအ ေး လဒသန္တရအမိန်ို့မ  ေးန္ှင့််စည်ေး မ်ေးခ  ်မ  ေး  

လ   ်လွန်လွမ်ေးမိုေးလန ခင်ေး  န်ို့သတ်ခ ြုပ် ခယ်မှုမ  ေး မ  ေး ပ ေး ခငေ်းတိုို့သည် 

ဒ မို လရစ  စနစ် ို လြေ လ်ဆ ငလ်နလသ န္ိုငင် တစ်ခုအနလ ြေင့်် န္ိုင်င သ ေး 

အခွင့််အလရေးမ  ေး ဆ ုေးရ ှုေးလနမှုတိုို့အ ေး မည် ဲ့်သုိို့လ ြေရှင်ေးလဆ ငရ်ွ ်လပေးမည် ို 

လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ု/နယ် 

၄၉။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေး မသ စည်(၁) 

မန္တလလေးမမိြုြို့လတ စ်ည်ပင်သ ယ လရေး နယ်နိမိတ်အတွင်ေး သွ ေးလ လနလသ  

လမ လ်တ ်ယ ဉ်မ  ေးစနစ်တ  သွ ေးလ န္ိုင်ရန်န္ှင့်် ယ ဉ်မ  ေးသတ်မှတ် 

မိုင်န္ှုန်ေးထ ် ပိုမလမ င်ေးလစလရေး၊ လမ လ်တ ်ယ ဉ်မ  ေး စနစ်တ  ရပ်နောေးလရေး 

န္ှင့််ယ ဉ်စည်ေး မ်ေး လမ်ေးစညေ်း မ်ေး  လြေ  ်ြေ  ်သူမ  ေး ို အလရေးယူန္ိုငလ်ရေး 

န္ှင့်် ယ ဉ်စည်ေး မ်ေးလမ်ေးစညေ်း မ်ေး လြေ  ်ြေ  ်သူမ  ေး ို အလရေးယူ 

န္ိုငလ်ရေးအတွ ် ယခုထ ်ပိမုိုအရှိန်ဟုန် မြှင့််မပ ေး လဆ င်ရွ ်သွ ေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိ။ 

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၅၀။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေး မသ စည်(၁) 

တရ ေးရ ုေးအခ ြိုြို့တွင် စမ်ေးသပ်  င့််သ ုေးနလမပ ေး ြေစ်လသ  Court Lead Mediation 

(တရ ေးရ ုေးမှ ဦေးလဆ ငလ်စ့်စပ်လဆွေးလန္ွေး ခငေ်း)  ိစစမ  ေးအ ေး   ယ်  ယ် ပန်ို့ ပန်ို့ 

သိလိုသည့်် ိစစ။ 

၁၂.၉.၂၀၁၉ 

(ပထမလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ ြုပ် 

၅၁။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပငဦ်ေးလွင်(၁) 

 ပငဦ်ေးလွင်မမိြုြို့နယ်၊ ရပ် ွ ်က  ေး(၂၁)၊ မိုေးက ိြုေး ွ ်သစ်၊ အစိုေးရ 

အလယ်တန်ေးလ   င်ေးတွင် လ   ငေ်းသ ေး/ သူဦေးလရ မ  ေးမပ ေး၊ စ သငလ်ဆ င်န္ှင့်် 

လ   ငေ်းသ ေးဦေးလရမမျှ ဲ စ သငလ်   ငေ်းလဆ င်အသစ် လိုအပ်လ  ် 

ရှိပါသ ြေင့်် အန ေးဆ ုေး တ်ဂ တ်တွင် ခ ထ ေးလဆ င်ရွ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/ 

မရှိ။ 

၂၅.၉.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 



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

၅၂။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပငဦ်ေးလွင်(၁) 

 ပငဦ်ေးလွင်မမိြုြို့နယ်၊ ရပ် ွ ်က  ေး (၂၁)၊  ပငဦ်ေးလွငမ်မိြုြို့န္ှင့်် မိုေး ုတ်မမိြုြို့သုိို့ 

သွ ေးလသ လမေ်းမက  ေးမှ သဲ ြေ လခ  ငေ်းရွ ၊ လမျှ ့်လတ ရွ ၊ လည င် ုန်ေးရွ သုိို့ 

ခွဲထွ ်သွ ေးလသ   လ    ်က မ်ေးလမ်ေးအ ေး  တတရ လမ်ေး အ ြေစ် 

အဆင့််တိုေး မြှင့််လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ိုင် ခငေ်းရှိ/မရှိန္ှင့်် မည်သည့်် ဏ္ဍ န္ှစ် တွင် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးမည် ိုတိ  စွ လ ြေက  ေးလပေးပါရန်လမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၃။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပငဦ်ေးလွင်(၁) 

 ပငဦ်ေးလွင်မမိြုြို့နယ်တွင် မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး အစိုေးရအြေွဲြို့၏ မျှ လ ခင်ေး 

အစ အစဉ် ြေင့်် လဆ င်ရွ ်လ  ်ရှိလသ  ရွ ခ င်ေးဆ ် လ    ်က မ်ေးလမ်ေး 

မ  ေးတွင်  ိုယ်ထူ ိုယ်ထ လရလ   လ် မ င်ေးမ  ေးထည့််သွင်ေးလဆ င်ရွ ်ခဲ့် 

လသ ်လည်ေး ခိုင်ခန်ို့၊လ  င်ေးမွန်အခ ြိုေးအစ ေးည လသ  (Box Culvert) မ  ေး 

မဟုတ်သ ြေင့်် မိုေးမ  ေးသည့််အခါ လ    မ်  ေးမိုေးလရတို ်စ ေးမပ ေး လမေ်းမ  ေး 

ပ  ်စ ေးသွ ေးပါသ ြေင့်် လနောင်တွင် ထပ်မ မ ြေစ်လစရန် အတွ ် လိအုပ်လ  ် 

ရှိလသ (Box Culvert) မ  ေး ိ ု အ မန်ဆ ုေး လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ိုင ်ခငေ်း ရှိ/မရှိ 

လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၄။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂)  

ဧရ  တ  မစ်လရ ငလ်  ေးရွ မ  ေး ို မ ေးသမဂဂြုလ်စ ်မ  ေး လဆ  ်လပု်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိသိရှိလိုလက  င်ေး လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၅၅။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး(၂)  

စဉ့်် ူေးမမိြုြို့နယ်၊ လရွှေ ပည်- လတ င်အငေ်း - ထ ေုးက  ေးလမ်ေးအ ေး ရ သ မလရွေး 

သွ ေးလ န္ိုငလ်သ လမ်ေးအ ြေစ်အဆင့်် မြှင့််တင်လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ ိသိရှိလိုလက  င်ေးလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၆။ ဦေးမင်ေးမင်ေး 

မတတရ (၂)  

မတတရ မမြိုြို့နယ် သမ ါယမ အသငေ်းပိုငလ် မလပေါ်တွင်  ပည်လထ ငစ်ုက  ့်ခိုငလ်ရေး 

န္ှင့်် ြေွ ြို့မြေိြုေးလရေးပါတ မမိြုြို့နယ်ရ ုေး ြေွင့််လှစ်အသ ုေး ပြု ခငေ်းန္ှင့်် ပတ်သ ်၍ 

သိရှိလို ခငေ်း။ 

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၅၇။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင်  

ငါန်ေး ွန်(၂) 

လယ်ယ စို ်ပ ြိုေးလရေး ဏ္ဍ ြေွ ြို့မြေိြုေးတိုေးတ ်လစရန်  ူည လဆ င်ရွ ်သည့်် 

အလန ြေင့််သွင်ေးအ ေးစုမ  ေး ြေစ်လသ  ဓ တ်လ မဩ  မ  ေးတွင် ပါ င်လသ  

အဟ ရဓ တ်မ  ေးသည် ထုပ်ပိေုးမှုအတိ်တွင် လြေ  ်ပပါ င်လသ  ရ ခိုငန်္ှုန်ေးမ  ေး 

န္ှင့််အည   ပည့်် စွ  ပါ င်လစလရေးအတွ ် က ပ်မတ်လဆ င်ရွ ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ န္ှင့်် အ ငငေ်းပွ ေးမှု ြေစ်လ ပါ  ဥပလဒ၏ အ  အ ွယ် 

ခိုင်မ စွ ရန္ိုင်လသ  ဓ တ်ခွဲခန်ေးအ ြေစ်မန္တလလေးဓ တ်ခွဲခန်ေးအ ေး အဆင့််တိုေး မြှင့်် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၈။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင်  

ငါန်ေး ွန်(၂) 

န္ိုငင် လတ ်အစိုေးရမှ လ  ေးလ ်လဒသတွင်   န်ေးမ လရေးလစ င့််လရှ  မ်ှု ပိုမို 

လထ  ်ပ ့်  ူည သည့််အလန ြေင့်် လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲအ ြေစ် 

ြေွဲြို့စည်ေးပ ုအသစ် ြေွင့််လှစ်ခွင့်် ရရှိခဲ့်လသ  လ က ဒ ပလ  ေးရွ န္ှင့်် ရ ခဒ ပ 

လ  ေးရွ  အတွ ်  န်ထမ်ေးအိမ်ရ ၊လည င်လလေးပငလ်  ေးရွ အတွ ် လဆေးလပေး 

ခန်ေး အလဆ  ်အဦန္ှင့်် ခ နိ်ေးလင့််  ရန် ခငေ်း၊လည ငပ်င်ရိေုးန္ှင့််   သ လ  ေးရွ  

အတွ ် စ  ို ်အလဆ  ်အဦမ  ေး ို ခ ထ ေးလပေးရန် အစ  အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၂၅.၉.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၅၉။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင်  

ငါန်ေး ွန်(၂) 

လမေ်းပန်ေးဆ ်သွယ်လရေး လွယ် ူလခ  လမွြို့လစရန် ငါန်ေး ွန်-ငါန်ေး မ  လမေ်းလပေါ်ရှိ 

လည ငလ်လေးပငလ်  ေးရွ န္ှင့်် မက  ေးက ပ်လ  ေးရွ  အက  ေးရှ ိ ဆည်က  ေး 

လခ  င်ေး(ခ) “ပ  ေး”လခ  ငေ်းလရလ   န်္ှင့်် လငွအင်ေး-လသ င ်ပငက်  ေးရှိ ရ   င ်

လခ  င်ေးလရလ   ်အ ေး Box Culvert သုိို့မဟုတ်  ွန် ရစပ်ပွန်လရလ   ် 

တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၂၇.၉.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၀။ ဦေးလိှုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၂)   

လ  ်ဂ  ဆည် လရလသ  ်စနစ်တစ်ခုလ ုေး အဆင့်် မြှင့််တင်လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိန္ှင့်် အစ အစဉ်ရှိပါ  မည် ဲ့်သုိို့ စ စဉ်လဆ င်ရွ ်လပေးမည် ို 

သိရှိလိုပါသ ြေင့်် လမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၂၇.၉.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၆၁။ ဦေးလိှုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၂)   

စဉ့်် ိငု်-လစ ရ်ဲလမ်ေးအ ေး လမေ်းသ ေးအ  ယ်(၁၂)လပမ ှ (၁၈)လပသုိို့ တိုေးခ ဲြို့ 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိသိရှ ိလိပုါသ ြေင့်် လမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၂၇.၉.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၂။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

 မငေ်းခခ မမိြုြို့နယ်၊လ    ် န်လ  ေးရွ ၏ လ မ  ်  ်ရှိ လသ  ်သ ုေးလရ န် 

 ိ ု မိုေးလရမ  ေး ပိုမုိသုိလလှ င်န္ိုင်ရန် န္ုန်ေးဆည်၊ န်လ  င်ဆင့််  ပြု ပငလ်ပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၂၇.၉.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၃။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

 မငေ်းခခ မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ  ပရ  န် လရလလှ ငတ်မ မ ှ လရမလ လုသ လက  င့်် 

လရလ လုစရန် ပြု ပင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/ မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၇.၉.၂၀၁၉ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၄။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

 မငေ်းခခ မမိြုြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဆည်တမ မ  ေး၏ ဆည်လရမ  ေးတွင် ဆ ေးဓ တ်ပါ င်မှု 

မ  ေးမပ ေး လရ၏ခ ဉ်င  ိန်ေးမ  ေးလန ခငေ်းလက  င့်် သ ေးန္ှ စို ်ပ ြိုေး ြေစ်ထွန်ေး န္ိုငရ်န် 

အတွ ် စို ်ပ ြိုေးလရေးဦေးစ ေးဌ န  လဆ ငရ်ွ ်လနလသ လုပ်ငန်ေးမ  ေး ို သိရှိ 

လုိ၍ လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၃၀.၉.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၅။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ (၂) 

အပူပိုငေ်းလဒသ စိမ်ေးလန်ေးစို ပည်လရေး၊ လ မလအ  လ်ရ လပါက ယ် လရေး၊ 

လ  ေးလ ်  ပည်သူမ  ေး လသ  ်သ ုေးလရရရှိလရေးအတွ ် လခ  င်ေးငယ်မ  ေးတွင် 

လ မလအ  ်ဆည် (Sand Dam)မ  ေး တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ 

လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၃၀.၉.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

+ 

သယ   တ 

၆၆။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁) 

လ   ငေ်းအဆင့််တိုေး ခငေ်းဆိုင်ရ  သတ်မှတ်ခ  ်မ  ေး  ပန်လည်သ ုေးသပ်ရန်န္ှင့်် 

လသခ  စိစစ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၅.၉.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၆၇။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁) 

 မ်ေးတွင်ေးမမိြုြို့နယ်၏ အဓ ိအခ  ်အခ    လသ  သဲလတ -ရိေုးစ ုလမ်ေး၊ 

 မ်ေးတွင်ေး - ပင်ေးတလဲလမ်ေး၊  ုရ ေး ြေ - န်ပတ်လည် လမေ်းမ  ေးအ ေး 

 ွန် ရစ်လမ်ေးမ  ေးအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင်လပေးရန်အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ လမေး မန်ေး 

 ခငေ်း။ 

၃၀.၉.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၆၈။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး(၁) 

စမ ုလရထိန်ေးတမ  န်အတွင်ေး သဲန္ှုန်ေးတူေးလြေ ် ခငေ်းလုပ်ငန်ေးန္ှင့်် လရလပေး 

တူေးလ မ င်ေးမ  ေး လရလပေးအလဆ  ်အအ ုမ  ေး  ပန်လည် ပြု ပင်လပေးန္ိုငရ်န် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၃၀.၉.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၆၉။ လဒေါ်သ တ မငိမ်ေး 

မလိှုင်(၂) 

မလိှုင်-လခ  င်ေးရိုေးလမေ်းတွင်  တတရ လမေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင်န္ိုင်ရန် 

  န်ရှိလနသည့််(၃)မိုင်(၃)ြေ လ  ုအ ေးမည်သည့််  ဏ္ဍ န္ှစ်တွင်  တတရ လမေ်း 

အ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တငလ်ုပ်လဆ င်လပေးမည် ို သိရှိလိ၍ု လမေး မန်ေး ခငေ်း။  

၂၆.၉.၂၀၁၉ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၀။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ် မသ   (၂) 

သိ၍ ြေစ်လစ မသိ၍ ြေစ်လစ မမှန်မ န် ပြု ပင်ထ ေးလသ အမိ်သ ုေးလုပ်ငန်ေးသ ုေး 

မ တ အမ ြိုေးမ ြိုေးတိုို့ ိုသ ်ဆိုင်ရ မှစစ်လဆေးမပ ေး မူလအတိုငေ်း ပြု ပင်လပေး၍ 

လည်ေးလ  င်ေး ဒစ်ဂ စ်တယ်မ တ မ  ေး တလ ြေေးလ ြေေး လ ပ င်ေးလဲတပ်ဆင်လပေးရန် 

လည်ေးလ  င်ေး စ မ ခ  ်တစခ်ုအလန ြေင့်် လုပ် ိုငလ်ဆ ငရ်ွ ်ရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိန္ှင့်် လျှပစ်စ်မ ေးမ  ေး မလလ  လ်သ နည်ေး ြေင့်် မမှန်မ န် အသ ုေး ပြု ခငေ်းမ  ေး 

မရှိန္ိုင်ရန် ပည လပေး ခငေ်း၊ လြေ ထ်ုတ် ခငေ်းန္ှင့်် ဥပလဒအရအလရေးယူ ခငေ်း 

အစ အစဉ် မ  ေးရှိ/မရှိ ။ 

၃၀.၉.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၁။ ဦေး မင့််လဆွ 

အမရပူရ(၂) 

သစ်လတ  ပြုန်ေးတ ေးမှု   ွယ်ရန်အတွ ် RC အလဆ  အ်ဦမ  ေး 

လဆ  ်လုပ်ရ တွင် လမ  တိုင်မ  ေး ို Tလဒါ ်အ ြေစ် အသ ုေး ပြု ခငေ်း အစ ေး 

သ ပိ ု်Tလဒါ ်တိုင်မ  ေး ြေင့််သ အသ ုေး ပြုရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁၃.၉.၂၀၁၉ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၇၂။ ဦေး မင့််လဆွ 

အမရပူရ(၂) 

အမရပူရမမိြုြို့ နန်ေးလတ ်ရ လဟ ငေ်း၊    ြုေးလတ ်န္ှင့်် လရှေးလဟ င်ေးအလမွအန္ှစ် 

မ  ေး ို လရှေးလဟ င်ေးသုလတသနဦေးစ ေးဌ န  ခရ ေးသ ွေး ဏ္ဍြေွ ြို့မြေိြုေးလစရန် 

အတွ ်  ပည်သူမ  ေးအ ေး အသိပည လပေး ခင်ေးအညွှန်ေး ဆိုင်ေး ုတ်မ  ေး စို ်ထူ 

 ခငေ်း  ပြုလုပ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၂၅.၉.၂၀၁၉ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ ြုပ် 

၇၃။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

 မစ်သ ေး(၁) 

မန်   ေး န်လ  ေးရွ သူ/လ  ေးရွ သ ေး မ  ေးန္ှင့်် လ   ငေ်းသူ/သ ေးမ  ေးအတွ ် 

DRD မမိြုြို့နယ်အဆင့််လ  ေးလ ်လဒသြေွ ြို့မြေိြုေးတိုေးတ ်လရေးဦေးစ ေးဌ နမှ ဦေးလဆ င် 

၍ လသ  ်သ ုေးလရ လရခ ြိုရရှိရန် စနစ်တ    မ်ေး  ငပ်ည ရှင်မ  ေးန္ှင့်် လရန ် 

တွင်ေး၊ လရစင်ပို ်လိငုေ်း ပြုလုပ်လပေးန္ိုငမ်ှု ရှိ/မရှိန္ှင့််  တ်ဂ  ်ခွင့်် ပြုလပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။  

၃၀.၉.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

၇၄။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

 မစ်သ ေး(၁) 

လ မ င်ေးြေ  ေးပိုငေ်းလရခ ်ခဲလ  ်ရှိလသ  ဒိုငေ်းလအ  ်ပိုင်ေး မင်ေးထ ေး ယ်န္ှင့်် 

ရွ ခိုင်က  ေးအုပ်စုအတွငေ်းရှိ လတ င်သူလယ်သမ ေးမ  ေး စို ်ပ ြိုေးလရရရှိရန် 

ဒိုင်ေးလ ်တန်လ မ င်ေးမက  ေး လအ  ်ပိုင်ေးလယ  ်သွ ေးရိေုး လရဆိုေးထုတ်လ မ င်ေး 

မ ှWaste ြေစ်လနလသ လရမ  ေးအ ေး  ခါေးလ မ င်ေးန္ှင့််  ိုေးသနိ်ေးလ မ ငေ်း၊ 

လရွှေစင်လ မ ငေ်းမ  ေးသုိို့ လရ ူထည့််လပေးလစ ခငေ်း  ပြုလုပ်န္ိုငရ်န် ဆည်လ မ င်ေး 

လ ်ယ ၏ ပည ရှငမ်  ေးမှ သင့််တင့််လလ   ်ပတ်လသ  တစ်လနရ တွင် 

လရ မင့််အလဆ  ်အဦ “လြေ ” တစ်ခုတည်လဆ  ်လပေးန္ိုင်မှုအစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၃၀.၉.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 



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

၇၅။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

 မစ်သ ေး(၁) 

မိုေးရ သ မိုေးအနည်ေးငယ် ရွ ရ ုမျှန္ှင့်် လရတ ်-လရက  ေးလလ့်ရှိလသ  

 မစ်သ ေး ူတ ရပ်  ွ်လအ  ်ပိုင်ေးန္ှင့်် လယွေးလ  ေးရွ  လရက  ေးလရလျှ  

မ ြေစ်လစရန် မန္တလလေးတိုငေ်းလဒသက  ေး အစိုေးရအြေွဲြို့၏ သ   လ ေး ရန်ပ ုလငမွှ 

အလရေးလပေါ် လဆ လ ငစ်ွ  လုပ်ငန်ေးမ  ေးလဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ ် ရှိ/မရှ ိ

လမေး မန်ေး ခငေ်း။  

၃၀.၉.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၆။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေး ွန်(၂)  

ငါန်ေး ွန်မမိြုြို့နယ်အတွင်ေးရှိ လ မလွတ်၊ လ မလပန်္ှင့်် လ မရိုင်ေးတစ်ခ ြိုြို့ ို ပုဂဂလိ  

ပိုင် စို ်ပ ြိုေးလုပ် ိုငခ်ွင့်် ရယူထ ေးလသ  လ  င်ေးဆုလအ င်  ုမပဏ ပုိင် 

(၂၈၆၁.၃၄) ဧ  န္ှင့်် လရွှေသ ေးန္ှ  ုမပဏ ပုိင် (၉၈၃)ဧ လပေါ်တွင ် စညေ်းမ ဉ်ေး 

စညေ်း မ်ေးန္ှင့််အည  န္ှစ်အလုိ ်အမှန်တ ယ် စို ်ပ ြိုေးလုပ် ိငု် ထုတ်လုပ် 

 ခငေ်း ရှိ/ မရှ ိ ိုစိစစ်၍ လုပ် ိုင ်ခငေ်းမရှိ ဲ သ   အတိုငေ်း ထိန်ေးသမိ်ေး ထ ေးရှိ 

လသ လ မမ  ေး ို အမ  ေး ပည်သူအ  ြိုေးအလိိုု့ငှ  အစိုေးရမှ သင့််သလိုစ မ  

လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/ မရှိ။ 

၃၀.၉.၂၀၁၉ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

 

 


