
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် (၁၆)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။ ဦေးခ စ်မင်ေးသနိ်ေး 

မလိှိုင်(၁) 

စ ်မှိုလယ်ယ ဦေးစ ေးဌ န၏ စို ်ပ  ိေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးအတွ ် လ ်မှို 

လယ်ယ မှစ ်မှိုလယ်ယ သုိို့  ူေးလ ပ င်ေး ခင်ေးမူ ါဒအရ လတ ငသူ် 

လယ်သမ ေးမ  ေးအ ေး န္ိုငင် လတ မ် ှ ူည လ   ်ပ ့်လပေးလနလသ  လယ်ယ သ ုေး 

စ ်ယန္တရ ေးမ  ေးအ ေး မည်သုိို့လသ စည်ေး မ်ေးအခ  ်အလ ်မ  ေး သတ်မှတ် 

ပပ ေး  ူည လ   ပ် ့်လပေးလနသည် ို သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၂၈.၁.၂၀၂၀ 

(ပ မလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး အစိုေးရအနလ ြေင့်် မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး 

ပမိ ြို့နယ်မ  ေးအလိ ု်Town Planမ  ေး လရေးဆွဲ  ေးမှို ရှိ/မရှိ၊ Town Planအရ 

စနစ်တ   ြေင့်် ပမိ ြို့ ွ ်သစ်မ  ေး လြေ ် ုတ်  ေး ခင်ေး ရှိ/မရှ ိန္ှင့််လြေ  ်ုတ်ရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၁.၂၀၂၀ 

(ပ မလနို့) 

စညပ်င် 

၃။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မန္တလလေး တ ခွန်တိုင်အ ိုငေ်းန္ှင့်် မိတထ လ  သ ေး ုန်ေး  Toll Gate က  ေးအတွင်ေး 

ပ  ်စ ေးလနလသ လမေ်းပခ ုေးမ  ေးအ ေး လမ လ်တ ်ယ ဉ် အန္တရ ယ်  င်ေးလ ေး 

လစလရေးအတွ ် အ မန်ဆ ုေး  ပ  ပငလ်ဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် 

ရှိပါ  မည်သည့််အခ နိ်တွင် မည် ဲ့်သုိို့လ ပ င်ေးလဲလပေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၂၉.၁.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

ရန် ုန် - မန္တလလေး လမေ်းမက  ေးမှ လရလ  - လည င်အိုင်လမေ်းအ ေး 

 တတရ လမ်ေးအ ြေစ် လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် လှည်ေးပွ ဲ - 

သဲလတ လမေ်းပိုငေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမေ်းအ ြေစ် လဆ င်ရွ ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၉.၁.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၅။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်၊ စ ်ပစ်လတ င်လ  ေးရွ သွ ေးလမ်ေးအတွ ် ခင်လေူးလ မ ငေ်း 

အ ေး  ြေတ်သန်ေးသွ ေးလသ  တ တ ေးသစ်တည်လဆ  ်လပေးရန်န္ှင့်် ခင်လူေး 

လ မ င်ေးလပေါ်ရှိ ရ ေုးလတ  -လမ  ်လလ  ် လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ် တ တ ေး က မ်ေးခငေ်း 

မ  ေး    ိေးပဲ့်ပ  ်စ ေးလနမှိုအ ေး အန ေးဆ ုေးဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ် သုိို့မဟုတ် ယခု 

ဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ်၏  ြေည့််စွ ်ရန်ပ လုငွ၌ ြေစ်လစ  ည့််သွင်ေး လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပါ  မည် ဲ့်သုိို့ လဆ ငရ်ွ ်လပေးမည် ို သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၃၁.၁.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်၊ လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းမ  ေး ြေစ်လသ  ဇ ေးခ  ိ ုန်ေး 

ပပွန်လ   ် လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ် လမေ်းန္ှင့်် ပန်ေးသွင်ေး - က   န် - လပ   ်ုန်ေး 

လ  ေးရွ ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃၁.၁.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး ပွဲလမ်ေးသဘင် အခမ်ေးအန ေး လဆ ငရ်ွ ်ရ  

တွင်သ ်ဆိုင်ရ ပမ ိြို့နယ် အလ လွ ွအပု်ခ  ပ်လရေးဦေးစ ေးဌ နသုိို့ တင် ပ 

ခွင့်် ပ ခ  ် လတ င်ေးခ ရ ခငေ်း န္ှင့််ပတ်သ ်၍ ပမိ ြို့နယ်မ  ေးအ ေးလ ေုးသုိို့ တလ ပေးည  

သတ်မှတ်ညွှန်က  ေး လဆ င်ရွ ်လပေးန္ိုင ်ခငေ်း ရှိ/မရှ ိသိရှိလို ခငေ်း။ 

၃၁.၁.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လ ု/နယ် 

၈။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်၊ မိတထ လ စ ်မှိုဇ ု စွန်ို့ပစ်လရဆိုေး ုတ်လ မ ငေ်းအ ေး 

အတု်စ လ မ ငေ်းအ ြေစ်  စနစ်တ   တူေးလြေ ်လဆ င်ရွ ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပါ  မည် ဲ့်သုိို့ စ စဉ်လဆ င်ရွ ်လပေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၂၈.၁.၂၀၂၀ 

(ပ မလနို့) 

စညပ်င် 

၉။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

MDY လူစ ေးလမ ်လတ ယ် ဉ်မ  ေး(စ ေးပွ ေး ြေစ် လ ပေးဆွဲလသ  ယ ဉ်မ  ေးမှအပ)အ ေး 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ  ပမိ ြို့အ ေးလ ေုးတွင် ပမိ ြို့ ငဘ် ေးခွန် မ  ေး 

 ပမ် လပေးလဆ င်ရန်မလိုဘဲ   ြေတ်သန်ေးသွ ေးလ ခွင့်် ပ ရန်လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ိုင် 

 ခငေ်း ရှိ/မရှ ိသိရှိလို ခငေ်း။ 

၂၉.၁.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၀။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်၊  ု ္ိ  ုန်ေးလ  ေးရွ အပု်စု၊ လ    ်  လ  ေးရွ န္ှင့်် 

သလ ပပငလ်  ေးရွ ၊ လှည်ေးပွဲလ  ေးရွ အပု်စု၊ သဲလတ လ  ေးရွ န္ှင့််လည ငပ်င်သ  

လ  ေးရွ ၊ မ လ  ေးရွ အုပ်စု၊ရှမ်ေးတဲလ  ေးရွ န္ှင့််  န်ေးလတ လလေးလ  ေးရွ  

တိုို့တွင် ရွ အ ပင ် လိုင်ေးသွယ်တန်ေး ခငေ်းမ  ေးအတွ ် လိအုပ်လသ  မ ေးတိုင်၊ 

မ ေးက ိ ေး၊ ရန်စလြေ မ် တိုို့အ ေး မန္တလလေးတိုငေ်းလဒသက  ေးအစိုေးရအနလ ြေင့််  ူည  

လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန်အစ အစဉ် ရှိ/မရှိန္ှင့်် ရှိပါ  မည်သည့််အခ နိ်တွင် 

လဆ ငရ်ွ ်လပေးမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၄.၂.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၁။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁) 

 န်စွယ်အပု်စု၊ မှန်စ လ  ေးရွ တွင် လိုအပ်လနသည့်် 200KVA Transformer 

(၁)လ ုေး ခ   ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၂.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၂။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁) 

ဆိုင် ယ်ဆို ်တွဲယ ဉ်မ  ေး သ ုေးစွဲလနမှိုမ  ေးန္ှင့််ပတ်သ ်၍ ဥပလဒန္ှင့်် 

ည ညတွ် ခငေ်း  ရှိ/မရှိန္ှင့်် အခွန်အခရရှိလရေးအတွ ် မည်သုိို့လဆ ငရ်ွ ် 

  ေးလက  ငေ်း သိရှိလိ ုခင်ေး။ 

၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၃။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁) 

ရမည်ေးသငေ်းပမိ ြို့နယ်၊ နဘူေး  င်ေးလ  ေးရွ အုပ်စု၊ သ ္ယ်  ငေ်းလ  ေးရွ  

အလန  ်လတ င်ဘ ်ရှိ (လဒသအလခေါ်) ဆည်က  ေးလရလွှဲတစ်ြေ ်ပိတ်ဆည် 

တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၂၈.၁.၂၀၂၀ 

(ပ မလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၄။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသ ြေစ်လသ  က ပ်စခန်ေး လ  ေးရွ  

အပု်စု၊ (၇)မိုငလ်  ေးရွ  အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   င်ေး န္ှင့်် သစ်ပုလလွ 

အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်း တိုို့အ ေး အလ ခခ ပည မူလတန်ေး လွန်လ   ငေ်း 

မ  ေးအ ြေစ် အဆင့််တိုေး မြှင့််ြေွင့််လှစ်ခွင့်် ပ ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၂.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ. .  

၁၅။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်ပမိ ြို့နယ်၊  မ္ ေး မင့််လ  ေးရွ အန ေးရှိ  မ္ ေး မင့်် လယ်လရလသ  ် န် 

အ ေး  ပန်လည် ပ  ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃၁.၁.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၁၆။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်ပမိ ြို့နယ်၊ က  ဘ ် ုန်ေးလ  ေးရွ အုပ်စုအတွင်ေးရှိ ပိုေးမဲဇ  ုန်ေး 

လ  ေးရွ န္ှင့််လည င် န်လ  ေးရွ မ  ေးတွင် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  လသ  ်သ ုေး 

လရတွင်ေးမ  ေး တူေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃၁.၁.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၇။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်ပမိ ြို့ အမှတ်(၁)ရပ် ွ ်၊ မင်ေးရန်န္ိုင်တိုေးခ ဲြို့ရပ် (အလန  ် ခမ်ေး) 

အတွ ် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  400V ဓ တ်အ ေးလိုငေ်း န္ှင့်် 200KVA 

 ရန်စလြေ ်မ  (၁)လ ုေး တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၈။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်ပမိ ြို့နယ်၊ ယငေ်းမ ရိေုးလ  ေးရွ  အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်းအ ေး 

အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလွန်လ   င်ေးအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင်ြေွင့််လှစ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၂.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ. .  

၁၉။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်ပမိ ြို့နယ်၊ လလသ လ  ေးရွ အန ေးမှ ဦေးပန်ေး န်၊  ါေးလတ  န်န္ှင့်် 

 ိန်ပင် န်စလသ  စို ်ပ  ိေးလရေး န်မ  ေးအ ေး  ပန်လည် ပ  ပငလ်ပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၀။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်ပမိ ြို့နယ်၊ လအ င်သ လ  ေးရွ အုပ်စု၊ လအ င်သ လ  ေးရွ န္ှင့်် 

လအ င ်မင်သ   လ  ေးရွ မ  ေးအန ေးတွင် တည်ရှိလသ  ဘုရ ေးက  ေး န် 

စို ်ပ  ိေးလရေး န်အ ေး  ပန်လည် ပ  ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၁။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်ပမိ ြို့နယ်၊ လအ င်သ လ  ေးရွ အပု်စု၊ လအ င ်မင်သ လ  ေးရွ တွင် 

လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  လယ်ယ  ုန် ုတ်လမေ်းအ ေး လြေ  လ်ုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၀.၂.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၂၂။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ  မငေ်းဒို ် အ.လ. (ခွဲ)၊ ဆင်လတ င် 

အ.လ. (ခွဲ)၊ပင်မုန်ေး အ.လ. (ခွဲ)၊ လယ် ပင် အ.လ. (ခွဲ)လ   င်ေးမ  ေးအ ေး 

အလ ခခ ပည အလယ်တန်ေးလ   ငေ်းမ  ေး အ ြေစ် အဆင့််တိုေး မြှင့််လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၂.၂၀၂၀ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ. .  

၂၃။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အ.မ.  ဉ ဏ် န်၊ အ.မ.  သမန်ေး န်၊ 

မူလွန်မဒါန်ေး၊ မူလွန်လမ င်ေးတိုင်တိုို့တွင် လ   ငေ်းလဆ င်သစ်မ  ေး 

လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၁၁.၂.၂၀၂၀ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ. .  

၂၄။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသလ  ေးရွ  ြေစ်လသ  လရပူလ  ေးရွ  

အတွ ် လဒသခ  ပည်သူအစုအြေွဲြို့ပိုင်သစ်လတ  တည်လ  င်ခွင့်် လလျှ  ်  ေး 

 ခငေ်း အလပေါ် အ မန်ဆ ုေး လဆ င်ရွ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ။ 

၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

သယ ဇ တ 

၂၅။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသလ  ေးရွ  ြေစ်က လသ  လရပူ 

လ  ေးရွ မှ လယ် ပင်လွန်ေး ိုေးလ  ေးရွ အ ိ လ မသ ေးလမေ်းန္ှင့်် ပင်မုန်ေး 

လ  ေးရွ မှ  လလ ပမ ိြို့နယ်သုိို့ ဆ ်သွယ်  ေးလသ  လ မသ ေးလမ်ေးတိုို့အ ေး 

လ    ်လခ  လမေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင်လဆ ငရ်ွ ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၀.၂.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၆။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဘုရ ေးငါေးဆူ(လ မ  ်)လ  ေးရွ ၌ တည်ရှိလသ  

လအ င်မင်္ဂလ  န် န္ှင့်် မ   ေးရိုေးလ  ေးရွ ၏ လ မ  ်ဘ ်တွင် တည်ရှိလသ  

လအ င်မင်္ဂလ  န်မ  ေးအ ေး  ပန်လည် ပ  ပင်တူေးလြေ လ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၂.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၇။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသ ြေစ်လသ   မငေ်းဒို ်လ  ေးရွ  

လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေး ဌ နခွဲတွင ် လိအုပ်လနလသ  သ ေးြေွ ေးဆရ မ 

အ မန်ဆ ုေးခန်ို့  ေးလပေးရန်အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၉.၁.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

ရှမ်ေးတိုင်ေးရငေ်းသ ေး 



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

၂၈။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ   တတ ေးဆည်၏ လရ ိန်ေးတ ခါေး၊ လရပိုလွှဲန္ှင့်် 

ဆည်အတွင်ေးလိုအပ်သည်မ  ေး ို အ မန်ဆ ုေး ပ  ပင်လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ိုငရ်န် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၂.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၉။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လခွေးရုပ်လ  ေးရွ ၌ တည်ရှိလသ  အလ ခခ ပည  

မူလွန်လ   င်ေးလ   ငေ်းလဆ င်သစ်အ ေး လ မ ိန်ေးန ရ  တည်လဆ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဒသမလနို့) 

လ. .  

၃၀။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့်  

 မင်ေးခခ  (၁)  

 မင်ေးခခ ပမိ ြို့နယ်၊ နဘူေးအုိင်လ  ေးရွ တွင် တုိ ်နယ်လဆေးရ ု ြဲွေြို့စည်ေးပ  ုခ   ေးလပေးရန် 

အစ အစဉ်ရိှ/မရိှ။ 

၄.၂.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

ရှမ်ေးတိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

၃၁။ ဦေးစုိေးသန်ေး 

မိတထ လ  (၂) 

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်၊ သရ ်ပင် -က ွယ် န်လမ်ေးပုိင်ေးလပေါ်ရိှ  ိန်လည်လ  ေးရွ မှ 

သရ ်တန်ေးလ  ေးရွ  ိ  ုိယ် ူ ုိယ်  လြေ  ်လုပ်ခဲ့်လသ  လ မသ ေးလမ်ေး 

(၂)မုိင်အ ေး လ    ်လခ  လမ်ေးအ ြေစ် အဆင့််တုိေး မြှင့်် လြေ  ်လုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရိှ/မရိှ။ 

၁၀.၂.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၂။ ဦေးရဲမင်ေးဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ပုသိမ်က  ေးပမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရိှ အ. . (ခဲွ) ဒဟလတတ အ ေး အ. .  အ ြေစ် 

လည်ေးလ  င်ေး၊ အ.လ.  (လအ င်ခ မ်ေးသ )နှ္င့်် အ.လ.  (ပုသိမ်လလေး)တုိို့အ ေး 

အ. . (ခဲွ)အ ြေစ်လည်ေးလ  င်ေး အ.မ.  (ဆင်ဘွတ်က  ေး) အ ေး မူလွန် 

ဆင်ဘွတ်က  ေး အ ြေစ်လည်ေးလ  င်ေး အဆင့််တုိေး မြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ်ရိှ/မရိှ။ 

၁၀.၂.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

လ. .  

၃၃။ ဦေးရဲမင်ေးဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

မန္တလလေးပမိ ြို့ပတ်လမ်ေး အလရှြို့လ မ  ်အ ခမ်ေး (၁၇ လမ်ေးမှ လအ င်ခ မ်ေးသ လ  ေးရွ  

အ ိ)လမ်ေးပုိင်ေးအ ေး လမ်ေးအဆင့်် မြှင့််တင်လပေးပါရန်နှ္င့်် လမ်ေးမ ေးမ  ေး 

 ွန်ေးလင်ေးလပေးပါရန်  ိစစ။ 

၂၉.၁.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၃၄။ ဦေး မင့််လအ င်မုိေး 

ခ မ်ေး မသ စည် (၂)  

ခ မ်ေး မသ စည်ပမိ ြို့နယ်၊ လအ င်ပင်လယ်ရပ် ွ ်နှ္င့််  ွန်တ ေုးရပ် ွ ်အ ေး 

ဆ ်သွယ်  ေးလသ  “လအ င်လဇယ တ တ ေး” အ ေး နှ္စ်လမ်ေးသွ ေး သ  ူ 

 ွန် ရစ် တ တ ေး တစ်စင်ေး တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၃၁.၁.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၅။ ဦေးစုိေးသန်ေး 

မိတထ လ  (၂)  

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရိှ အင်ေး န်လ  ေးရွ အပါအ င် လ  ေးရွ လပါင်ေး (၃)ရွ အ ေး 

လျှပ်စစ်မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ် လုိအပ်လ  ်ရိှလသ  ၁၁ လ ဗွ  ဓ တ်အ ေးလုိင်ေးနှ္င့်် 

 ရန်စလြေ ်မ မ  ေး ုိ မည် ဲ့်သုိို့ လဆ င်ရွ ်လပေးမည် ုိ သိရိှလုိ ခင်ေး။ 

၁၀.၂.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၆။ ဦေးစုိေးသန်ေး 

မိတထ လ  (၂)  

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်၊ အုိင့်် - လရတွ ် (၁)မုိင်(၈)ြေ လ ုခန်ို့အ ေး လ  ေးရွ ခ င်ေးဆ ် 

လ မသ ေးင်္ င်ေးင်္န်ို့င်္ါေးလမ်ေး လြေ  ်လုပ်လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၁၁.၂.၂၀၂၀ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၇။ ဦေးစုိေးသန်ေး 

မိတထ လ  (၂)  

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်၊ အိုင်က  ေးလည်လ  ေးရွ အပု်စု၊ အိုင်က  ေးလည် လ  ေးလ ် 

  န်ေးမ လရေး ဌ နခွ ဲအသစ် ြေွင့််လှစ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၅.၂.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ရှမ်ေးတိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

၃၈။ ဦေးစုိေးသန်ေး 

မိတထ လ  (၂)  

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်၊ ရှမမငယ်အုပ်စုအတွငေ်းရှိ သစ်ဆိမ့််ပင်- လခ  ငေ်းင်္ွ လ မသ ေး 

လရ န်န္ှင့်် မိုေးလ  ငေ်းရွ လ မသ ေးလရ န်အ ေး  ပန်လည် ပ  ပင်ဆည်ြေိုို့လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၁၃.၂.၂၀၂၀ 

(န မလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၉။ ဦေးစုိေးသန်ေး 

မိတထ လ  (၂)  

မိတထ လ ပမိ ြို့နယ်၊ လရလ  - သြေန်ေးလခ  ငေ်းလမ်ေးမှ သ ေးပင် ုန်ေးရွ အ ိ 

မူလလ မသ ေးလမေ်း ို  လ    ်လခ  လမေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင ် လဆ င်ရွ ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၂.၂၀၂၀ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၀။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန် (၂)   

န္ိုငင် သ ေးမ  ေး ဥပလဒန္ှင့််အည  လန ိုငတ်တ်လစရန်၊ ဥပလဒ အ  အ ွယ် ြေင့်် 

 ပည်သူအမ  ေး လအေးခ မ်ေးစွ  လန ိငုန်္ိုငက် လစရန်အ ပင် န္ိုငင် လတ  ် အခွန် 

ဘဏ္ဍ  တိုေးပွ ေးရရှိလစလရေးအတွ ် ငါန်ေးဇွန်ပမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လူလနလ မမ  ေး၊ 

အလနက  လ မမ  ေး ိုလတ င်္ရန်မ  ေး  ပ လုပ်လပေးစဉ်  ဲ့်သုိို့ စ မ ခ  ်ခ ၍ 

အမိ် ိငုေ်းလ မငါှေးင်္ရန်မ  ေးလုပ် ိုငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၁.၂၀၂၀ 

(ပ မလနို့) 

လ ု/နယ် 



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

၄၁။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန် (၂)   

တိုေးပွ ေးလ လသ  လူဦေးလရန္ှင့််အည  လဒသြေွ ြို့ပြေိ ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး တိုေးခ ဲြို့ 

လုပ် ိုငန်္ိုငရ်န်အတွ ် ပမိ ြို့ဧရိယ ၊ အုပ်ခ  ပ်မှို နယ်နိမိတ် ပန်တမ်ေး၊ 

လ မနယ်လ မပ ု သတ်မှတ်လပေးရန်န္ှင့််ပမိ ြို့နယ်နိမိတ် စို ်  ူခငေ်း လုပ်ငန်ေး 

အတွ ် အလသေးစိတ် တွ ်ခ  ်တင် ပ  ေးလသ  လငစွ ရငေ်း ို အလ ခခ ၍ 

ယခင်မူလဧ  (၂၆၄)အစ ေး တိုေးပွ ေးမ  ေး ပ ေးလ လသ  လူလနလ မ 

ဧ (၄၀၀)ခန်ို့အတွ ် ဘတ်င်္   ်တိုေး မြှင့််တွ ်ခ  ်ခ   ေးလပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၉.၁.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ု/နယ် 

၄၂။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန် (၂)   

ဧရ  တ  မစ်လတ ငဘ် ်ရှိ စို ်ပ  ိေးဧ (၂၀၀၀)လ    ်  ပမ် အ   ိေး 

 ြေစ် ွန်ေးလစလို ခင်ေးအလုိို့င ှ လဘေးလသ ငတ် လဘ ငမ်ှ လည င်လလေးပင် 

လ  ေးရွ အ ိ  မ်ေးပတ်တ န္ှင့်် မစ်လရတငလ် မ င်ေးအ ေး လရ  တ  ြေစ်၊ 

လ မ င်ေး ြေစ်၊ လမေ်း ြေစ်အလန ြေင့်် တည်လဆ  လ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၂.၂၀၂၀ 

(န မလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၄၃။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန် (၂)   

ဧရ  တ  မစ်လဘေးရှိ လရ ငရ်ပ်လ  ေးရွ မ  ေး အ ေး ိုေးအ ေး  ေး ပ     ုန်စည် 

စ ေးဆင်ေးသွ ေးလ လနလသ  သ ေး  င ် - လရဇင်ေး -   လ ှ လမေ်းအ ေး 

 ွန် ရစ်လမ်ေး သုိို့မဟုတ်  ွန် ရစ်ဘ ေးလမ်ေးအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တငလ်ပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၈.၁.၂၀၂၀ 

(ပ မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၄။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁)  

 မစ်သ ေးပမိ ြို့နယ်န္ှင့်် န္ွ ေး ိုေးက  ေးပမိ ြို့နယ်  ိစပ်ဆ ်န္ွယ်လနလသ  

အလန  ်သလ ပသ ရွ ၏  မစ်သ ေးပမိ ြို့နယ်အပိုင်ေးတွင် ပါ င်လသ  ဧ  

(၃၀၀)ခန်ို့ လရလပေးလ န္ိုငလ်သ  “ မငေ်းဇငေ်း န်”က  ေးအ ေး  ပ  ပင် ိန်ေးသိမ်ေးမှို 

 ပ လုပ်လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၂.၂၀၂၀ 

(န မလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၄၅။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁)  

 မစ်သ ေးပမိ ြို့နယ်  င်ေးတ ေးဘ ်စ ုလရလလှ ငတ်မ   ငလ်ရနညေ်း၍ ယခုန္ှစ် 

လန္ွစပါေး/လန္ွသ ေးန္ှ လရလပေးလ မှိုမ ပ လုပ်န္ိုင် ခငေ်းအလပေါ် တုန်ို့ ပန်တွန်ေးလှန်န္ိုင် 

ရန် လ မလအ  ်လရန္ှင့်် မိုေးဦေး  လ မိုေးလရ ပူေးလပါငေ်းပပ ေး အ ိ ု်အလလ   ် 

လန္ွစပါေး/လန္ွသ ေးန္ှ  စို ်ပ  ိေးန္ိုင်ရန် အတွ ် “၂၀၀ လပ အန ် ၄ လ ်မ 

ပို တ်ွင်ေး(အ  စိတွင်ေး) တူေးလပေးရန်” အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဒသမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၄၆။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁)  

 မစ်သ ေးပမိ ြို့နယ်၊ လ ်ညြှိ ေး ိေုး - ရွ ရှည် - ဘ ု ွငေ်း လမေ်းမက  ေးန္ှင့်် 

ခရိုငခ် င်ေးဆ ် အမှတ် - ၂ လမေ်းမက  ေးတိုို့ဆ ်သွယ်  ေးလသ  “အမုမလ မ ငေ်း” 

လဘ င်လမ်ေးအ ေး လ  င်ေးမွန်လသ  “င်္ ငေ်းလမ်ေး” ခင်ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ 

၁၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဒသမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၄၇။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မငေ်းခခ  (၁)  

 မငေ်းခခ ပမိ ြို့နယ်၊ သိမ်ရွ လ  ေးရွ အန ေးအန ေး၌ မ ေးသပင်္ဂ လ်စ ် တည်လ  ငလ်ပေး 

ရန် အစ အစဉ်  ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၂.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၄၈။ လဒါ ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂)  

လရွှေ ပည် - လတ င်အင်ေး -   ေုးက  ေး လမေ်းလပေါ်ရှိ သစ်သ ေးတ တ ေးအမှတ် (၁)န္ှင့်် 

(၂)တိုို့အ ေး အခ နိ်မ   ပ  ပငတ်ည်လဆ  လ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဒသမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၉။ လဒါ ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂)  

စဉ့်် ူေးပမိ ြို့နယ်၊ လ ်ပ  ုန်ေးလ  ေးရွ  လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲအတွ ် 

အပမတဲမ်ေး န် မေ်း ခန်ို့အပ်လပေးန္ိုင်ရန်န္ှင့်် သဲအင်ေး တို ်နယ်ဆရ  န် 

လစ်လပ်မှို မရှိလစရန် အ မန်အစ ေး ိေုးခန်ို့  ေးလပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၂.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

ရှမ်ေးတိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

၅၀။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ  (၂) 

သယ ဇ တန္ှင့်် သဘ  ပတ် န်ေး  င်  ိန်ေးသမိ်ေးလရေး န်က  ေးဌ န၊ 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး  မန်မ ့်သစ်လုပ်ငန်ေး  ပည်တွင်ေးလရ င်ေး ယ်လရေး 

သစ်စ ်ဌ န   ပည်သူ ြေန်ို့ သစ်ခွဲသ ေးလရ င်ေးခ မှို ို မည်သုိို့မည်ပ ု စ စဉ် 

လဆ ငရ်ွ ်  ေးရှိသည် ို သိရှိလို ခငေ်း။ 

၁၀.၂.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

သယ ဇ တ 



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

၅၁။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ  (၂) 

 မငေ်းခခ ပမိ ြို့နယ်၊ လခ  င်ေးဆ ုရိုေးဆည် ို အလ ွလ ွ ပ  ပင်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ     

၁၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဒသမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၂။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ တ တ ေးဦေးပမိ ြို့နယ်၏ လတ င်ြေ ်တွင ်  ပ်လ  ်  

ရှိလသ  လ မ င်ပန်ေးယ  တိုေးခ ဲြို့ ွ ်သစ်ရပ် ို မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး စညပ်င် 

သ ယ လရေးအြဲွေြို့မ  ေး  ဥပလဒပုဒ်မ၃(ခ)အရ ပမိ ြို့စညပ်င်သ ယ လရေးနယ်နိမိတ် 

အတွင်ေး  ည့််သွင်ေးရန်အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၂.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၅၃။ ဦေးစိုေးမင်ေး  ် 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးပမိ ြို့နယ် ဆူေးပန်ေးတ တ ေးအ ေး အပပ ေးသတ်လုပ်လဆ ငလ်ပေးန္ိုင ်ခင်ေး 

ရှိ/မရှ။ိ       

၁၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဒသမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၄။ ဦေးစိုေးမင်ေး  ် 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးပမိ ြို့နယ်၊  မ်ေးတွင်ေး - ပင်ေးတလ ဲ လမေ်းအ ေး လမေ်းဦေးစ ေး ဌ နပိုင် 

လမေ်းအ ြေစ် သတ်မှတ်လုပ်လဆ င်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဒသမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၅။ ဒုတိယ ဗိုလ်မှ ေးက  ေး ရဲ မင့်် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

ရတန ပ တု ္သုိလ်သုိို့သွ ေးလသ  လတ ငသ်မန်အင်ေး  န်ပတ်လမ်ေးအ ေး GI 

Pole Sigle Arm 120Watt လျှပစ်စ်မ ေးတိုင်မ  ေး အစ ေး ိေုးလဲလှယ် ွန်ေးလပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၂.၂၀၂၀ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

စညပ်င် 

၅၆။ လဒေါ်သ တ ပငိမ်ေး 

မလိှိုင် (၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး၌ Thirt Party (QC) အြဲွေြို့အ ပင် 

အရည်အလသွေးစစ်လဆေး ခင်ေး မ  ေး ိ ုလုပ် ိုငလ်သ  အြဲွေြို့ (သုိို့မဟုတ်)  ုမပဏ  

မည်မျှရှိ၍၎င်ေးအြေွဲြို့(သုိို့မဟုတ်)  ုမပဏ မ  ေးအ ေး မည်သည့််မ ူါဒမ  ေး ြေင့်် 

ြေွဲြို့စည်ေး  ေးသည်န္ှင့်် ယငေ်းအြဲွေြို့ (သုိို့မဟုတ်)  ုမပဏ မ  ေး အရည်အလသွေး 

စစ်လဆေးရ တွင် လိ ု်န ရမည့်် စညေ်း မ်ေးခ  ်မ  ေးအ ေး သိရှိလို ခင်ေးန္ှင့်် 

သ ်ဆိုငရ် ဌ နမ  ေးမှ တ  န်ယူလပု် ိုငလ်သ လုပ်ငန်ေးမ  ေးတွင် Thirt 

Party (QC) အြဲွေြို့မှ  ငလ်ရ  ်စစ်လဆေးန္ိုငရ်န် မည်သုိို့လုပ်လဆ ငရ်မည်တိုို့ ို 

သိရှိလို ခငေ်း။ 

၁၈.၂.၂၀၂၀ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၅၇။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂)  

 ူမဲပမ ိြို့၊ အမှတ်(၁)ရပ် ွ ်၊ မူလွန် ွ ်သစ်လ   င်ေးလ မလနရ အ ေး 

ပည လရေးဌ နပိုင်လ   င်ေးလ မအ ြေစ် လ မလပေးမိန်ို့ခ   ေးလပေးပပ ေး ြေစ်လသ ်လည်ေး 

ယလနို့အခ နိ်အ ိ ပည လရေးဌ နမှ လ ် ယ်ရယူန္ိုင် ခငေ်းမရှိလသေးသည် ို 

ပည လရေးဌ န လ ် ယ်ရရှိလအ င် မည်သုိို့လဆ င်ရွ ်လပေးမည် ို သိရှိ 

လိ ုခငေ်း ။ 

၁၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဒသမလနို့) 

လ. .  

၅၈။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပငဦ်ေးလွင် (၁) 

 ပငဦ်ေးလွင်ပမိ ြို့နယ်၊ ပမိ ြို့နယ်စည်ပင်သ ယ နယ်အတွငေ်း လူအမ  ေးဆ ုေး 

အသ ုေး ပ လန၍  ယ ဉ်အန္တရ ယ်မ  ေးပပ ေး အလရေးလပေါ် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  

လမေ်းဆ ုမ  ေးတွင် အခ  ် ပမ ေးပွိ င့််မ  ေး တပ်ဆင်လပေးပါရန် တင ်ပပပ ေး 

သ ်ဆိုငရ်   န်က  ေးဌ နမှ လဆ ငရ်ွ ်လပေးန္ိုင် ခင်ေး ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၂.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၅၉။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂)  

 မစ်သ ေးပမိ ြို့နယ်၊  ူမဲပမိ ြို့ အ ေး စ ေး ွငေ်းအ ေး အဆင့််တိုေး မြှင့််လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ    

၅.၂.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ရှမ်ေးတိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

၆၀။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂)  

 ပည်သူဘဏ္ဍ လငွ ြေင့်် ရန်ပ လုငလွ    ေးလဆ င်ရွ ်လ  ်ရှိလသ  လုပ်ငန်ေး 

မ  ေးအလန ြေင့်် အရည်အလသွေး အ ပည့််အ ရရှိရန် Thirt Party (QC) အြဲွေြို့၏ 

တ  န်ခ မှို၊ တ  န်ယူမှိုမ  ေးန္ှင့်် စည်ေး မ်ေးမ  ေးအ ေး သိရှိလို ခငေ်း။ 

၁၈.၂.၂၀၂၀ 

(၁၁)ရ ်လ မ  လ်နို့ 

လျှပ/်လဆ  ် 

 


