
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် (၁၈)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) 

ဘတထရ  ြေင့်် င ေးလလ  ့်တို ်ြေမေ်းဆ ေးသူမ  ေးအ ေး စ မ ခ  ်ခ ၍ မန္တလလေးတိုင်ေး 

လဒသက  ေးတစ်ခုလ ုေးအတွငေ်းြေမ်ေးဆ ေးတ ေးဆ ေးရန်အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂။ လဒ  ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ် မသ စ  (၂) 

ယလနို့လို မန္တလလေးမမိ ြို့လတ က်  ေး၏ န္ိုင်င တ   အဆင့််မ ရန် လမ်ေးန ပ တ် 

မ  ေး ို စနစ်တ   လ ပ င်ေးလဲတပ်ဆငလ်နခ နိ်တွင် သမိုင်ေး င ် လမေ်းမက  ေး 

(၉)ခု ို န တ လခတ်မတိုင်မ  ရှိခဲ့်သည့််အတိုငေ်း  ြေည့််စွ  ် လ ပ င်ေးလဲ 

သတ်မှတ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၃။ လဒ  ်တ လ   ဦ်ေး  

လအ ငလ် မသ စ  (၂)  

လခတ်အဆ ်ဆ ် မန္တလလေးမမိ ြို့ ပ၏ လူလနမှုစရိ ု် ို ထင်ဟပ် ပလနသည့်် 

မက  ခင် အခ နိ်တွင် မမိ ြို့ ပ အလမွအန္ှစ်အ ြေစ် လရ  ရ်ှိလ လတ ့်မည့်် မမိ ြို့ ပ 

လရလပေးလ လရေးစနစ်တွင်အဓိ လနရ မှပ  ငခ်ဲ့်လသ  မန္တလလေးနန်ေးလတ ်၏ 

အရပ်လလေးမ  ်န္ှှာတွင် ရှိသည့််ထိန်ေးသိမ်ေးရန် သင့််လတ လ်သ      ေးလရတွငေ်း 

မ  ေး ို စနစ်တ   မှတ်တမ်ေး ပ စုမပ ေး ထိန်ေးသိမ်ေးလစ င့််လရှ  ်ရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၄။ ဒုဗိုလမ်ှ ေးက  ေး ရဲ မင့်် 

တပ်မလတ ်သ ေး  

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ်  

  

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ မန္တလလေးမမိ ြို့ရှိ အထပ် မင့်် အလဆ  ်အဦမ  ေး 

မ ေးလဘေး   ွယ်လရေးန္ှင့်် ရှ လြေွ ယ်ဆယ်လရေး က ိ တငစ် စဉ်ထ ေးရှိမှု ို 

သိရှလိိ ုခငေ်း။      

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

လ ု/နယ် 



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

၅။ လဒ  ်တ လ   ဦ်ေး  

လအ ငလ် မသ စ  (၂)  

သဘ  အလမွအန္ှစ်အနလ ြေင့်် ၂၀၁၄ ခုန္ှစ် တည်ေး  ယူန ်စ ိုမှ ပမ ဏ 

စ ရင်ေးအ ြေစ် မှတ်တမ်ေးတငထ် ေးလသ  ဧရ  တ လငေ်းပိုငန်္ှင့်် ၎င်ေးတိုို့ 

   ်စ ေးရ ဧရ  တ  မစ်က  ေးအပုိင်ေးသည် စိုေးရိမ်ရသည့်် အလ ခအလနတွင် 

လရ  ရ်ှိလနသည့််အတွ ် လရရှည်ထနိ်ေးသိမ်ေးလစ င့််လရှ  ်န္ိုငရ်န် သ ေး ခ ေး 

မူ  ဒမ  ေး၊ လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေး ို အလရေးတက  ေး ခ မှတ်အလ  ငအ်ထည်လြေ ်ရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆။ ဦေး မင့််လဆွ 

အမရပူရ (၂)  

BOT စနစ် ြေင့်် တငဒ် လအ င် ုမပဏ  Hydrotek Public Co; Ltd (Thailand) 

၏ လုပ်ငန်ေးရပ်ဆိုင်ေးလနမှုအ ေး သိရှိလိုသည့််  ိစစ။ 

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၇။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အ.မ.  အင်ေး ုန်ေးလ   ငေ်းန္ှင့်် အ.ထ.  

ယငေ်းမ ပငလ်   င်ေးတိုို့တွင် လိုအပ်လ  ်ရှိလသ  စ သင်လဆ င် 

လ   ငေ်းလဆ င် အသစ်မ  ေး တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လ. .  

၈။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လိှုငေ်းတ ်လ  ေးရ  ၌ စ  ို ်မ ေးသတ် 

အလဆ  ်အဦေး လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၉။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လခ  င်ေးမက  ေး ဆည်လရလသ  ်လ မ ငေ်းမက  ေး၏ 

လ ် ဘဲ ်ရှိ လရလ မ င်ေးအ ေး ပိတ်ဆိုို့ထ ေးမှုအလပေါ် ြေယ်ရှ ေးရှင်ေးလငေ်းလပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၀။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အတု် ုန်ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် လည င ်ုန်ေးလ  ေးရ  တိုို့တွင် 

တည်ရှိလသ အမ  ေးသ ုေးလသ  ်သ ုေးလရ န်တိုို့အ ေး  ပန်လည် ပ  ပငလ်ပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၁၁။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည် (၂)  

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အလယ်ဆည်၏ က မ်ေးခငေ်းအ ေး  ပ  ပငလ်ပေးရန် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၂။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်အတွင်ေးမှ   က  ေး - ရ ေုးပင ် -    ပငလ်မ်ေးအ ေး ရ သ မလရ ေး 

သွ ေးလ န္ိုငလ်သ  လမေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တငလ်ပေးပ ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၁၃။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်၊ န္ှမ်ေးက ဲလ  ေးရ  အန ေး RD - 142 မ ှလရထွ လ်  ေးရ  အန ေး 

RD - 149 အထိ လပ(၇၀၀၀)အရှည် ဆည်လ မ ငေ်းလဘ င်လမေ်းအ ေး လ ်ရှိ 

အလနအထ ေးမှ ၅-လပ အ  ယ်လ မသ ေးလဘ င် တိုေးခ ဲြို့လဆ ငရ်  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၄။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

မန္တလလေး ဆည်လ မ င်ေးတူေးလ မ င်ေးက  ေး၏  RD - 150 ရှ ိ ဓမမပ လ ငတု်ပပွန် 

တ တ ေးအ ေး  (အတု်လ ်ရမ်ေး ၂-လပ အ  ယ်ပ ၊ ၈-လပ အ  ယ်)တိုေးခ ဲြို့ 

တည်လဆ  ်လပေးပ ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၅။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ဦေးရဲမငေ်းဦေး ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ် ဒဟလတတ လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နအ ေး 

တို ်နယ်လဆေးရ ုအဆင့််သုိို့ တိုေးခ ဲြို့ြေွင့််လှစ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

ရှမ်ေးတိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

၁၆။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်လ မအမှတ် (၂)၏ လခမ ဘယ - မလနှာယ မ - 

 ုလ ေးမလတ င်ရ  ဆ ် လမေ်းပိုငေ်းအ ေး  တတရ လမေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင် 

လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၁၇။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့မမိ ြို့တွင်ေး၌  ြေတ်လြေ  ်လုပ်ထ ေးခဲ့်မပ ေး ြေစ်လသ  လ မ င်ေးမက  ေး 

အ ေး မည်သည့််ဌ နမှ စ မ ခန်ို့ခွဲ တ  န်ယူထ ေးသည် ို သိရှိလို ခင်ေး၊ 

ထိလု မ ငေ်းမက  ေးအ ေး သဲန္ုန်ေးဆယ်ယူလပေးရန်န္ှင့်် မမိ ြို့အ င ် ည ဘ ်အ ခမ်ေးရှိ 

လ မ င်ေးမက  ေးလဘ င် လပ(၁၀၀၀)အ ေး လ    စ် လ မထိန်ေးန ရ  တည်လဆ  ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 



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

၁၈။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး လယ်ယ လ မမ  ေး ို အ ခ ေးနည်ေးအသ ုေး ပ ခွင့်် 

မ  ေးအ ေး မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအလန ြေင့်် မည်မ ခ ထ ေးလပေးခဲ့်သည် ို 

သိရှိလိုလက  င်ေးန္ှင့်် ခွင့်် ပ လပေးခဲ့်မှုမ  ေးန္ှင့်ပ်တ်သ ်၍ နယ်လ မလဒသခ  ပည်သူ 

လူထုအလပေါ် အ   ိေး ြေစ်ထွန်ေးမှုရှ/ိမရှိ၊ လယ်ယ လ မအ ခ ေးနည်ေး အသ ုေး ပ ခွင့်် 

တိုို့အ ေး တငေ်းတငေ်းက ပ်က ပ်လဆ ငရ်  ်သွ ေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၉။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ လည ငလ်   ်အပု်စု၊ လပ  ်ဘွယ်စ  ပလ  ေးရ   ရ  အ င် 

လမေ်းအ ေးလ    လ်ခ  လမေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင်လဆ ငရ်  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၂၀။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့၊  န် င်ေးနယ်လ မ  ပည်လထ ငစ်ုတိုေးခ ဲြို့ ွ ်သစ်(၁) ဆိတ်ငုိ ုန်ေး 

ရပ် ွ ်အ ေး လ ပစ်စ်မ ေးသွယ်တန်ေးလပေးရန် တင ်ပ ခငေ်း။  

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၂၁။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့၊ န် ငေ်းနယ်လ မ(၁၆)  မငလ်တ  ်န်အန ေး  ပည်လထ ငစ်ုတိုေးခ ဲြို့ 

ရပ် ွ ် လရရရှိလရေး ူည လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုငပ် ရန် တင ်ပ ခငေ်း။ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၂။ ဗိုလ်မှ ေး လ  ်လ  ်ရည်မွန်  

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

 ပငဦ်ေးလွင်မမိ ြို့၊ မမိ ြို့ပတ်လမ်ေး (လခေါ်) လအ င်လ ယ လမေ်းန္ှင့်် ဗိုလ်ခ  ပ်လမ်ေး 

လမေ်းဆ ုအ ေး မ ေးပွိ င့််တပ်ဆင်လပေးန္ိုင် ခင်ေး ရှိ/မရှိ။ 

 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၃။ ဦေးလ  ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊ အနု်ေးသ ေး ွဲအုပ်စု၊  တငလ်က ေးန လ မ ငေ်း  

၁။ ွင်ေးအမှတ် (၁၁၇၅)  ွငေ်းလသ  ် လရယူ - လရတ ခ ေး တပ်ဆင်လပေးရန်န္ှင့်် 

၂။(၁၁၇၅) ွငေ်း သ ်ငယ်ခခ လတ င်သူမ  ေးအတွ ်  ုန်ထုတ်လမေ်း လဆ င် 

ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၂၄။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေး မသ စည် (၁)  

ခ မ်ေး မသ စည်မမိ ြို့နယ်၊ သ လ  ်လမှ ်လတ င်ရပ် ွ ်၊ အ ွ ်အမှတ် (၄၆၀) 

လဆေးရိေုးစုရပ် ွ ်၊ လအ င်မင်္ဂလ ရပ်အတွင်ေးရှိ လနအမိ်မ  ေး ို မည်သုိို့ 

လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်မည့်် ိစစ လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၅။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေး မသ စည် (၁)  

မ န အုိေးလ  သုိို့မဟုတ် သ ုေးဘ ေးအငှ ေးယ ဉ်မ  ေး  ိစစလမေး မန်ေး ခငေ်း။ ၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လ ု/နယ် 

၂၆။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေး မသ စည် (၁)  

မမိ ြို့လတ တ်စ်ခု၏ လ ေးတစ်လ ေး အင်္ဂ ရပ်န္ှင့်် ည ညတွ် ခငေ်းမရှိလတ ့်ဘဲ 

အစစအရ ရ ယုိယွငေ်းပ  ်စ ေးလနလသ  မမိ ြို့လဟ င်ေးလ ေးအ ေး မည်သုိို့ 

လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ို သိလိုသည့််  ိစစ။ 

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂၇။ ဗိုလ်မှ ေး သိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး ၂၀၂၀  ပည့််န္ှစ် လထွလထွလရ ေးလ   ်ပွဲ 

အတွ ် အလ ခခ မဲစ ရင်ေးလ   ်ယူမှုန္ှင့်် မသန်စွမ်ေးမ  ေး မဲလပေးန္ိုင်လရေး 

လဆ ငရ်  ်မည့်် အစ အစဉ် တင ်ပလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လ. .  

၂၈။ ဗိုလ်မှ ေး သိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ လူငယ်ပရဟိတ ြေွ ြို့မြေိ ေးလရေး 

လင်္ဟ /လ   င်ေးမ  ေးရှိ လူငယ်လရူ ယ်မ  ေးအ ေး  ူည လစ င့််လရှ  ်လပေးလရေး၊ 

ဆ ်လ ်ပည သငက်  ေးလရေးန္ှင့််န္ိုင်င သ ေးစိစစ်လရေး တ်မ  ေးရရှိလရေး 

လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်မည့်် အစ အစဉ် တင ်ပလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

သယ   တ 

၂၉။ ဗိုလ်မှ ေး သိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

မန္တလလေးမမိ ြို့လပေါ်ရှိ လဆေးရ ုက  ေးမ  ေးန္ှင့်် တိုင်ေးလဒသက  ေးအတွငေ်းရှိ မမိ ြို့နယ် 

လဆေးရ မု  ေးတွင် လသေွးလှ ဘဏ်မ  ေးြေွင့််လစှ်၍ လသွေးမ  ေးစုလဆ ငေ်း အသ ုေး ပ  

လနမှုအ ေး ယခုထ ်ပုိမို  ယ် ပန်ို့စွ  လဆ ငရ်  ်မည့်် အစ အစဉ်မ  ေး အ ေး 

သိရှိလိုလက  င်ေး တင ်ပလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

ရှမ်ေးတိုင်ေးရငေ်းသ ေး 



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

၃၀။ လဒေါ်သ တ မငိမ်ေး 

မလိှုင် (၂) 

လယ်ယ လ မပ ုစ (၇)အမည်မလပ  ်လသ  လတ င်သူမ  ေးစုိ ်ပ  ိေးစရိတ်လခ ေးလငွ 

လွယ် ူ မန်ဆန်စွ  ထုတ်ယူနုိ္င်လရေးအတွ ်လည်ေးလ  င်ေး၊ ထုိပ ုစ (၇)မ  ေး 

လွယ် ူ မန်ဆန်စွ  အမည်လ ပ င်ေးနုိ္င်လရေးအတွ ်လည်ေးလ  င်ေး၊ လုပ်ပုိင်ခွင့်် 

ရိှသူမ  ေးနှ္င့်် ပူေးလပ င်ေးမပ ေးမဟုတ်မမှန် ပ ုစ (၇) အမည်လ ပ င်ေး ခင်ေးမ  ေး 

မ ြေစ်လပေါ်လစလရေးအတွ ်လည်ေးလ  င်ေး မည် ဲ့်သုိို့ စ မ လဆ င်ရ  ်သွ ေးမည် ုိ 

သိရိှလုိ ခင်ေး။  

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၃၁။ လဒေါ်သ တ မငိမ်ေး 

မလိှုင် (၂) 

 ပည်သူလူထုအလန ြေင့် ် လထ  ်ခ ခ  ်မ  ေးအတွ ်  န်ထုပ် န်ပုိေး  ြေစ်လ  ် 

ရိှလနမပ ေး အခ န်ိ နှ္င့််လငွဆ ုေးရ ှုေးလနမှုမ  ေးလလ  ့်နည်ေးလစရန်အတွ ်လသ ် 

လည်ေးလ  င်ေး၊   မှန် န် မန်ဆန်လသ လထ  ်ခ ခ  ်မ  ေး ြေစ်လပေါ်လ ရန် အတွ ် 

လည်ေးလ  င်ေး၊ အစုိေးရဌ နအသ ေးသ ေး၏ လ  င်ေးမွန် မန်ဆန်လသ   န်လဆ င်မှု 

မ  ေး ပည်သူလူထု ုိလပေးနုိ္င်ရန်အတွ ်လည်ေးလ  င်ေး မည် ဲ့်သုိို့ လုပ်လဆ င် 

သွ ေးမည် ုိ သိရိှလုိ ခင်ေး။ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ု/နယ် 

၃၂။ လဒ  ်တ  လ   ်နုိ္င်ဦေး  

စဉ့်် ူေး (၂) 

ဘဏ္ဍ နှ္စ်အလုိ ် လဆ င်ရ  ်ခွင့်် ပ ထ ေးလသ  လုပ်ငန်ေးမ  ေးအ ေး သတ်မှတ် 

ဘဏ္ဍ နှ္စ်အတွင်ေး မပ ေးစ ေးရန် တုိင်ေးလဒသက  ေးအစုိေးရအြဲွေြို့မှ မည်သုိို့ စ မ  လဆ င်ရ  ် 

လနသည် ုိ သိရိှလုိလက  င်ေး လမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လ. .  

၃၃။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မင်ေးခခ  (၁) 

မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေး တရ ေးလွှတ်လတ ်သုိို့ အယူခ မှု/ ပင်ဆင်မှုမ  ေး တင်သွင်ေး 

ရ တွင်အမှုတင်လသ လနို့၌ အမှုလ ်ခ /မခ  ုိ ခ  ်ခ င်ေးက  ေးနှာ၍ အမိန်ို့ခ မှတ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ သိရိှလုိလက  င်ေးနှ္င့်် အယူခ / ပင်ဆင်မှုမ  ေး ုိ လ ်ခ မပ ေး 

လနှာ ် အမပ ေးသတ်အမိန်ို့ခ မှတ်ရန် အခ န်ိ  လအတုိင်ေးအတ  သတ်မှတ် 

လပေးနုိ္င် ခင်ေး ရိှ/မရိှ သိရိှလုိ ခင်ေး။ 

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

တရ ေးလွှတ်လတ ် 



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

၃၄။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မင်ေးခခ  (၁) 

မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေး တရ ေးလွှတ်လတ ်၏ ဆ ုေး ြေတ်ခ  ်မ  ေးထဲ  ထ ေုးြဲွေြို့သင့်် 

သည့်် ဆ ုေး ြေတ်ခ  ်မ  ေး ုိ စ ရင်ထ ုေးအ ြေစ် ထုတ်လ လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ 

သိရိှလုိ ခင်ေး။ 

၉.၆.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

တရ ေးလွှတ်လတ ် 

၃၅။ ဦေးခ မ်ေးလ မ့် 

 မင်ေးခခ  (၁) 

မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရိှ လုပ်ငန်ေးလုိင်စင်မရိှဘဲ ြွေင့််လှစ်ထ ေးလသ  

လဘ ်ဒ လဆ င်မ  ေးနှ္င့််ပတ်သ ်၍ မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးအစုိေးရအြဲွေြို့မှ 

မည် ဲ့်သုိို့ စ မ လဆ င်ရ  ်ထ ေးရိှသည် ုိ သိရိှလုိ ခင်ေး။ 

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၆။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပင်ဦေးလွင် (၁) 

 ပင်ဦေးလွင်မမိ ြို့နယ်၊ လဘ ်လ  ေးရ  အုပ်စု၊    ေးတွင်ေးလရလ  ေးရ  ရိှ အလ ခခ ပည  

အလယ်တန်ေးလ   င်ေး(ခဲွ)တွင် လ   င်ေးစ သင်ခ ုမ  ေး၊ အလယ်တန်ေး ပ ဆရ /မမ  ေး 

လုိအပ်လ  ်ရိှလက  င်ေး တင် ပလတ င်ေးခ မပ ေး၊ လုိအပ်ခ  ်မ  ေး ုိ  ြေည့််ဆည်ေးလပေး 

ပ ရန်နှ္င့််လ   င်ေးအ ေး အဆင့််တုိေး မြှင့််လပေးရန် ရိှ/မရိှ တင် ပလမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ. .  

၃၇။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

 ပင်ဦေးလွင် (၁) 

မမိ ြို့ ပ၊ လ  ေးရ  ၊ ခခ စုိ ် ဧရိယ မ  ေးတွင် စ ်လရတွင်ေး (အ  စိ)မ  ေး တူေးလြေ ် 

လဆ င်ရ  ်မှုမ  ေး ုိ မည်သည့််ဋ္ဌ န၊ အြဲွေြို့အစည်ေးမ  ေးမှ ထိန်ေးသိမ်ေး စိစစ် 

က ပ်မတ်လဆ င်ရ  ်လနလက  င်ေး  သိလုိ ခင်ေးနှ္င့်် အနှာင်္တ်တွင် လ မလအ  ် 

လရမ  ေး မဆ ေုးရ ှုေးလစလုိ ခင်ေး၊ လ မ    လ မမပိ  ခင်ေးမ  ေး ြေစ်ပွ ေးလ နုိ္င်လက  င်ေး တင် ပ 

မပ ေး အစုိေးရအလနနှ္င့်် မည် ဲ့်သုိို့ စ မ လဆ င်ရ  ်လနလက  င်ေး သိရိှလုိ၍ လမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

သယ   တ 

၃၈။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ   ်တိုေးလ  ေးရ  မှ က ိ ြို့ပင်လ ွြို့ -  မ်ေးသ  - ဟ   ေး 

- သ င်္ရလ  ေးလ ်လမေ်းသိိုု့ ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လ မသ ေးလမေ်းအ ေး 

ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ န္ိုငလ်သ   လ    ်လခ  လမေ်းအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင် 

လြေ  ်လုပ်လပေးပ ရန် လမေး မန်ေး ခင်ေး ိစစ။ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 



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

၃၉။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ က  ဘ ် ုန်ေးလ  ေးရ   လယ်လရလသ  ် န်က  ေး၏ 

 န်လပ င် အတွင်ေးန ရ မ  ေးအ ေး လရလိှုငေ်း   လ    ်က  ေးစ လပေးပ ရန်န္ှင့်် 

 န်လရ ငလ် မ င်ေးအ ေး  ပန်လည်တူေးလြေ  ်ပ  ပင်လပေးပ ရန် တင ်ပလမေး မန်ေး ခင်ေး 

 ိစစ။ 

၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၄၀။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသလ  ေးရ   ြေစ်လသ   ုန်ေးလပေါ် 

လ  ေးရ   အလ ခခ ပည  မူလတန်ေးလွန်လ   ငေ်းအတွ ် စ သငလ်ဆ င်အသစ် 

(၁)လဆ င် လဆ  ်လုပ်လပေးပ ရန် လမေး မန်ေး ခငေ်း  ိစစ။ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ. .  

၄၁။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းမှ လတ င်လပေါ်လဒသလ  ေးရ  ခ င်ေးဆ ်လမေ်း ြေစ်သည့်် 

အင်ေးန -သဲပွတ် - င ှ်လပ  လတ  -  ုန်ေးလပေါ် -   ဒဲတ် လ    ်လခ  လမေ်းအ ေး 

 ပန်လည် ပ  ပင်လပေးန္ိုင်ပ ရန် လမေး မန်ေး ခငေ်း  ိစစ။ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၄၂။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ က  ဘ ် ုန်ေး အလ ခခ ပည  အထ ်တန်ေးလ   င်ေး(ခွဲ) 

အတွ ် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  RC န္ှစ်ထပ်လ   င်ေးလဆ င်သစ် (၁)လဆ င် 

လဆ  ်လုပ်လပေးန္ိုင်ပ ရန် လမေး မန်ေး ခငေ်း  ိစစ။ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ. .  

၄၃။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ဘွဲြို့ ခ ေးလ  ေးရ   အလ ခခ ပည  အလယ်တန်ေးလ   ငေ်း(ခွဲ) 

အတွ ် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  (၈၀×၃၀)လပ အတု်ညြှပ်တစ်ထပစ် သငလ်ဆ င် 

အသစ် (၁)လဆ င် လဆ  ်လပု်လပေးန္ိုငပ် ရန် လမေး မန်ေး ခင်ေး  ိစစ။ 

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

လ. .  

၄၄။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊  မ်ေးသ လ  ေးရ   ရ  ဦေးဘုန်ေးလတ က်  ေးလ   င်ေး 

လသ  ်လရ န် အ ေး  ပန်လည်တူေးလြေ  ်ပ  ပငလ်ပေးပ ရန် လမေး မန်ေး ခငေ်း  ိစစ။ 

၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၄၅။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းမှ လတ င်လပေါ်လဒသ လ  ေးရ  ခ င်ေးဆ ် လ မသ ေးလမ်ေး 

 ြေစ်လသ    ဒဲတ် -  ုန်ေးလ ှ - ရ  သစ် - လတ င်ခ န်ေး လ မသ ေးလမ်ေးလပေါ်ရှိ 

 ုန်ေးလှလ  ေးရ   ရ  အ ငသ်စ်သ ေးတ တ ေးအ ေး ပိုမုိခိုင်ခန်ို့လသ  သ  ူ 

 ွန် ရစ်တ တ ေးအ ြေစ် တည်လဆ  ်လပေးန္ိုင်ပ ရန် လမေး မန်ေး ခငေ်း  ိစစ။ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၄၆။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ   ်တိုေး အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   င်ေး၊  မ်ေးသ  

အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်းန္ှင့်် သိမ်ရ  အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်း 

မ  ေးတွင် လိုအပ်လ  ်ရှိလသ  စ သငလ်ဆ င် အသစ်မ  ေး လဆ  ်လုပ် 

လပေးန္ိုငပ် ရန် လမေး မန်ေး ခငေ်း ိစစ။ 

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

လ. .  

၄၇။ ဦေး မင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေး မသ စည် (၂) 

ဋ္ဌ နဆိုငရ် မ  ေးန္ှင့််ပတ်သ ်၍ စ ရ  ်စ တမ်ေး လိမ်လည်မှုမ  ေး 

လပေါ်လပ  ်ပ  သ ်ဆိုငရ် ဋ္ဌ နမှ တရ ေးလို ပ လုပ်၍ အမှုြေွင့််တိုင်က  ေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၄၈။ ဦေး မင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေး မသ စည် (၂) 

မန္တလလေး  ပည်သူူ့လဆေးရ ုက  ေးအတွင်ေး Mechanical Car Parking 

တည်လဆ  ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ရှမ်ေးတိုင်ေးရငေ်းသ ေး 

၄၉။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂)   

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်၊ မငေ်းင်္ လ  ေးရ  အပု်စုအတွင်ေးရှိလသ  လတ စုသဘ   

စိမ့််စမ်ေး လရထိန်ေးလတ အ ေး က ိ ေး ပင်   ွယ်လတ အ ြေစ် လဆ လ င်စွ  

သတ်မှတ်လက ည လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

သယ   တ 

၅၀။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊ အိုင်တိုလ  ေးရ  အုပ်စုအတွငေ်းရှိ အင်က ငသ် လ  ေးရ  န္ှင့်် 

လ    ်ရုပ်က  ေး လ  ေးရ  ခ င်ေးဆ ်လ မသ ေးလမ်ေးအ ေး င်္ ငေ်းလမ်ေးအ ြေစ် 

အဆင့်် မြှင့််တင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 



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

၅၁။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊ ရင်င်္ တ် ုန်ေးအုပ်စု၊ ရငင််္ တ် ုန်ေးလ  ေးရ  မှ အ မန်လမ်ေး 

သုိို့ ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လပ(၂၄၅၀)အရှည်ရှိ လမ်ေးအ ေး လ    ်လခ  လမ်ေး 

အ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တငလ်ဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၅၂။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊  မမလ  ေးရ  အပု်စုအတွင်ေးရှိ လအ  ်က   န် 

ဆည်လဘ င်  ပ  ပငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၃။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၂) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊ သငပ်န်ေး ုန်ေးလ  ေးရ  အုပ်စုတွင် လူဦေးလရြေွ ြို့မြေိ ေး 

တိုေးတ ်လ မှုအရ စ ်မှုလုပ်ငန်ေးမ  ေးြေွ ြို့မြေိ ေးတိုေးတ ်လ လစရန် တိုေးခ ဲြို့ 

ဓ တ်အ ေးလိငုေ်းန္ှင့်် ထရန်စလြေ ်မ (၁)လ ုေး တိုေးခ ဲြို့တည်လဆ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၅၄။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

င န်ေး ွန် (၂)  

ပူေး ပင်ေးလ ခ  ်လသွြို့လဒသ ြေစ်မပ ေး မိုေးနညေ်းရပ် န်ေးလဒသ ြေစ်မပ ေး င န်ေး ွန်မမိ ြို့နယ် 

အတွင်ေးတွင် လ မလအ  ်လရ ို  ြေည့််ဆည်ေးလပေးလသ  သဘ   ပတ် န်ေး  င် 

လင်္ဟစနစ် ို လ  င်ေးမွန်လစလသ  စို ်ပ  ိေးလရေး၊ လမွေး မ လရေးန္ှင့်် လသ  လ်ရ 

သ ုေးလရ  ိ ု  ြေည့််ဆည်ေးလပေးလသ  လ မသ ေး န်မ  ေး ို လိအုပ်ခ  ် 

အနည်ေးအမ  ေးအလိ ု် တူေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၅။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

င န်ေး ွန် (၂)  

လြေ င်ေး လတ ဆည်သုိို့ လရ ငလ်ရ  ်သည့်် ပငမ်လရသွ ေးလမ်ေး တစ်ခ  ိြို့ ို 

 ြေတ်၍ မမိ ြို့သ စ ်မှုဥယ  ဉ် မမိ ြို့လတ စ် မ  ိန်ေးမှ လမေ်းလြေ   ်ခငေ်း၊ တ တမ  

န္ှင့်် လရစု န်မ  ေးစွ   ြေန်တ ေး၍ လရသုိလလှ င်ထိန်ေးသိမ်ေးစ မ  ခင်ေးမ  ေး 

လဆ ငရ်  ်လနသည့််အလပေါ် ဆည်အတွင်ေး လရ ငလ်ရ  ်မှု နညေ်းပ ေး 

လနပ သ ြေင့်် စို ်ပ  ိေးလရေး ထိခို ်နစ်နှာ ခင်ေးမ  ေး မရှိရလလလအ င် လရလ လရလွှ ဲ

စနစ်အ ေး မည် ဲ့်သုိို့ မ လ သ ုေးစွဲလစမည် ို စနစ်တ   စ မ လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၅၆။ ဦေးလိှုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု ်(၂) 

စဉ့်် ိငုမ်မိ ြို့နယ်၊ ပလိပ်အုပ်စု၊ ပန်ဒ စ ်ရ ုနယ်လ မအတွင်ေးရှိ အိုမင်ေး 

လဟ ငေ်းန္ွမ်ေးလနလသ လ ပ်စစ်ဓ တ်အ ေးလိုငေ်းမ  ေး၊ ဓ တ်အ ေးခွဲရ ုမ  ေးအ ေး 

အဆင့်် မြှင့််တင်လပေးန္ိုင်မည့်် အလ ခအလနအ ေး သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၅၇။ ဦေးလိှုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိင်ု (၂) 

တရုတ် ပည်သူူ့သမမတန္ိုငင် မှ အတိုေးလင ွ ၄ ရ ခိုငန်္ှုန်ေး ြေင့်် လခ ေးယူထ ေးလသ  

သမ  ယမလခ ေးလငမွ  ေးထဲမှ မိမတိိုို့ မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး မည် ဲ့်သုိို့ 

စ မ ခန်ို့ခွဲလ  ်ရှိသည် ို သိရှိလို ခငေ်း၊ လ  ေးလ ်လဒသြေွ ြို့မြေိ ေး တိုေးတ ်လရေးန္ှင့်် 

ဆင်ေးရဲန္ွမ်ေးပ ေးမှု လလ  ့်ခ လရေး    ရည်မှန်ေးခ  ်လုပ်ငန်ေးစဉ်တွင် သမ  ယမ 

အလန ြေင့််  မည် ဲ့်သုိို့ ရလဒ်လ  င်ေးမ  ေးရရှိလနသည် ို သိရှိလို ခငေ်း၊ 

စဉ့်် ိငုမ်မိ ြို့နယ်အပ အ င် မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး လခတ်အဆ ် 

ဆ  ်သမ  ယမပိုင် ပစစည်ေးမ  ေး၊ လ မလနရ မ  ေး၊ အလဆ  ်အဦမ  ေး၊ လငွလက ေး 

မ  ေး ိုမည် ဲ့်သုိို့ စ ရင်ေးြေွင့််လှစ်၍ လ ်ရှိ၌ လဆ င်ရ  ်အသ ုေး ပ လ  ်ရှိလနမှု 

အလ ခအလနတိုို့ ိုသိရှိလို ခင်ေး။ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၈။ ဦေးလိှုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု ်(၂) 

စဉ့်် ိငုမ်မိ ြို့နယ်၊ ပလိပ်နယ်လ မတွင် နယ်လ မမ ေးသတ်စခန်ေး အလဆ  အ်ဦန္ှင့်် 

 န်ထမ်ေးအိမ်ယ လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၀.၆.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ု/နယ် 

၅၉။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ်  

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးမမိ ြို့၊ အမှတ် (၃) ဗဟိုရပ် ွ ်၊  မ်ေးတွင်ေးလရဆ ုေးလမ်ေးလဘေးရှိ စို ်ပ  ိေး 

လရေးဦေးစ ေးဌ နပိုင် လ မလနရ အ ေး မမိ ြို့အတွ ်လိုအပ်လနလသ   န်ထမ်ေးအိမ်ယ  

လ မလနရ အ ြေစ်လွှလဲ ပ ငေ်းလပေးန္ိုင် ခငေ်း ရှိ/မရှ ိလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၀။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ်  

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးမမိ ြို့နယ်၊ တမ  န်လ  ေးရ  အ ေး လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေး ဌ နခွဲ 

အ ြေစ် ြေွင့််လှစ်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၆.၆.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ရှမ်ေးတိုင်ေးရငေ်းသ ေး 



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

၆၁။ လဒ  ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂)  

စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်အတွင်ေး လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  မ ေးသတ်  ေးမ  ေး ခ ထ ေးလပေးန္ိုင် 

ပ ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၆.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လ ု/နယ် 

၆၂။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးအတွငေ်း လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး လ လုလ  ်စွ  လပေးန္ိုင ်ခငေ်း ရှိ/မရှိန္ှင့်် 

လ ပစ်စ်ဓ တ်အ ေး မလ လုလ  ပ်   လ ပ်စစ်ဓ တ်အ ေး လ လုလ  ်စွ  

ရရှိရန် မည်သည့်် အစ အမ မ  ေး လဆ င်ရ  ်ထ ေးလက  င်ေး သိရှိလိ ုခငေ်း  ိစစ။ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၆၃။ ဦေးခင်လမ င်လအေး  

 မငေ်းခခ  (၂) 

အင်္ဂလပိ် -  မန်မ  တတိယစစ်ပွအဲတွငေ်း  မန်မ ဘုရင့််တပ်မလတ မ်ှ 

အ ပင်ေးအထန်ခုခ တို ်ခို ်ခဲ့်လသ   မငေ်းခခ ခ  တုတ်စခန်ေးလ မလနရ  ို 

လရှေးလဟ င်ေးသလုတသနဌ န  ပ  ပငထ်ိန်ေးသိမ်ေးလစ င့််လရှ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၆၄။ ဦေးခင်လမ င်လအေး  

 မငေ်းခခ  (၂) 

 မငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊ လ မ  ်လ ်လဒသ ပင်လယ်ရ  တွငွ်က ငေ်း  န်တည်ရှိလသ  

မဟ လသလ ယဉ်လ  ေးမှု (Megalithic) နယ်လ မ ို ထိန်ေးသိမ်ေးလပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၆၅။ လဒ  ်တ  ခ စ် ို ို 

 ပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအလန ြေင့်် မန္တလလေးမမိ ြို့ရှိ ပရဟိတ အသငေ်းမ  ေး 

န္ှင့်် ပတ်သ ်၍ 

(၁) ပရဟိတအသငေ်းအ ေးလ ုေး လိငုစ်င်မ  ေး မ ြေစ်မလန  ပည့််စ ုလအ င် 

လဆ ငရ်  ်လစ ခငေ်းန္ှင့်် လွယ် ူစွ  ခ ထ ေးလပေး ခငေ်း  

(၂) ပရဟိတအသငေ်း  ေးမ  ေးန္ှင့််ပတ်သ ်၍လိုငစ်င်မ  ေး ခ ထ ေးလပေး ခငေ်း 

(၃) မန္တလလေးတိုင်ေးအတွငေ်း ပရဟိတအသငေ်းမ  ေး  ူည  ယ်ဆယ်လရေး 

လဆ ငရ်  ်ရ တွင် လမေ်းလက ေးမ  ေးသ ်သ လစ ခငေ်း ြေင့်် ပရဟိတအသငေ်းမ  ေး 

အ ေး ပ ့်ပုိေး ူည  ခငေ်း လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုင ်ခငေ်း ရှိ/မရှ။ိ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ု/နယ် 



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

၆၆။ လဒ  ်တ  ခ စ် ို ို 

 ပည်က  ေးတ ခွန် (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးအတွငေ်းတွင် အသ ေးင ေးလိငုစ်င် ခ ထ ေးလပေးရ တွင် လတ်ဆတ် 

သန်ို့ရှင်ေး၍ လရမထိေုး၊ လဆေးမဆိုေးလသ  အသ ေးင ေးမ  ေး ို သင့််တင့်် လလ   ်ပတ် 

လသ  လ ေးန္ှုန်ေး ြေင့််  မှန် န်စွ ရရှိန္ိုင်ရန် တွန်ေးအ ေးလပေး လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင် 

 ခငေ်း ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၆.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၆၇။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂)  

တရ ေးမ င် ခဲသတထ  တူေးလြေ ်/လရ င်ေး ယ်/သယ်ယူလန ခင်ေးအ ေး ထိလရ  ် 

လသ  အလရေးယူမှုမ  ေး  ပ လုပ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

သယ   တ 

၆၈။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁)  

စို ်ပ  ိေးလရေး ဏ္ဍ အလထ  ်အ ူ ပ လုပ်ငန်ေး ြေစ်လသ   မစ်သ ေးမမိ ြို့နယ် - 

တမ ပင် လ  ေးရ  အုပ်စု တမ ပင်  မစ်လရတငလ်ုပ်ငန်ေး၏ ဧ  (၁၀၀) 

 မစ်လရတငလ်ုပ်ငန်ေးလအ င ်မငတ်ိုေးတ ်မှုရှိသ ြေင့်် ယခုစို ်ပ  ိေးလရလပေးလ  

လသ  ဧ  (၁၀၀) အ ပင ် ဧ တိုေးခ ဲြို့၍ လပေးန္ိုငရ်န်   လို  ်က  ေးမ ေးလသ  

လမ တ် မ  ေး/    ေးဆ ်ပန်ို့ (Cusec Pump) ပို၍က  ေးမ ေးလသ  

လရစုပ်စ ်မ  ေး / လ ်မက  ေးမ ေးလသ  လရပို မ်  ေး/   ယ် ပန်ို့စွ  

လရလပေးလ န္ိုငရ်န် လိငုန်ငစ်  လ ်တ လ မ ငေ်းမ  ေး  ပ လုပ်၍ စမ ု မစ် လ ပ်စစ် 

လရတငဧ် တိုေးခ ဲြို့လပေးန္ိုင်မှု အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၆၉။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁)  

Canal Bed Level နိမ့််  မှုအရ “မူလစမ လ မ င်ေးအထ ်ပိုငေ်း 

 မစ်သ ေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဧ  (၁၃၀၀)” လယ်လ မမ  ေး အထ ် - 

စမ လ မ ငေ်း လအ  ်  ြေစ်လန၍ လရမရ/ခ ်ခဲမှုအ ေး အခ နိ်မ   ုစ ေးန္ိုင်ရန်၊ 

စို ်ပ  ိေးလရ ရရှိအဆငလ် ပလစရန်၊ သဲြေမ်ေး/န္ုန်ေးြေမ်ေး လရ မင့်် အလဆ  အ်အ ုမ  ေး 

တည်လဆ  ်လပေးန္ိုင်ရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးလသ လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁၇.၆.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၀။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁)  

၁ ဧ  နလက  ဆ  ပိဿ  ၂၀၀ ခန်ို့ ထွ ရ်ှိစလမပ ေး စ ေးပွ ေးလရေး 

တွ ်လ ခ ို ်လသ  စ ေးသ ေုးသူ   န်ေးမ လရေးန္ှင့််ည ညွတ်လသ  Hybrid 

လရဆင်ေး ၁ စပ်မ  ိေး နလက   မ  ိေးလ  င်ေး/ သန်ို့အ ေး GAP Protocol 16 

ခ  ်န္ှင့််အည  မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး  ယ်  ယ် ပန်ို့ ပန်ို့ စို ်ပ  ိေး 

ထုတ်လုပ်၍  ပည်တွင်ေးဆ စ ေးသ ုေးမှု ြေူလ ုလစရန် “လနက  ဆ ထွ ်သ ေးန္ှ  

စ မ  ိန်ေး” အ ေး ထိထိလရ  လ်ရ  ် အလ  င်အထည်လြေ လ်ဆ ငမ်ှုန္ှင့်် 

စပ်လ ဉ်ေးလသ လမေးခွန်ေးလမေး မန်ေး ခင်ေး။  

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၁။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂)  

GAP စို ်ပ  ိေးလရေးနည်ေးစနစ်အတွ ် အဓ ိလိအုပ်ခ  ် ြေစ်လသ  

လ မအရည်အလသွေးစစ်လဆေးလရေး ဓ တ်ခွဲစမ်ေးသပ်လုပ်ငန်ေးမ  ေး စရိတ်လလ  ့်ခ  

လပေးရန် (သုိို့) ခရိုင ် (သုိို့) မမိ ြို့နယ်မ  ေးတွင ်လ မအရညအ်လသွေး စစ်လဆေးန္ိုင်ရန် 

ဓ တ်ခွဲခန်ေးမ  ေး ထ ေးရှိလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၇၂။ ဦေးမင်ေးမင်ေး 

မတတရ  (၂)  

လ  ေးလ ်လဒသြေွ ြို့မြေိ ေးလရေးအတွ ် လ  ေးရ  မ  ေးသုိို့ သွ ေးလရ  ်မပ ေး စို ်ပ  ိေး 

လရေး ပည လပေး လဆ ငရ်  ်န္ိုငရ်န် ပည လပေးအသ ုေးစရိတ် ို တိုင်ေးလဒသက  ေး 

အစိုေးရမှ  ြေည့််ဆည်ေးလပေးန္ိုငရ်န် တင ်ပလတ ငေ်းခ  ခငေ်း။ 

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၃။ ဦေးစိုေးလွင် 

သပိတ်  ငေ်း (၁) 

န္ိုငင် လတ ်၏ အဓိ   လသ  လတ င်သူလယ်သမ ေးလူတန်ေးစ ေးမ  ေး၏ 

ဘ န္ှင့််ဆိုင်လသ   ပဿနှာမ  ေး ို လယ်ယ လ မန္ှင့််အ ခ ေးလ မမ  ေး 

သိမ်ေးဆည်ေးခ ရမှုမ  ေး  ပန်လည်စိစစ်လရေး မူ  ဒန္ှင့််အည  မှန်မှန် န် န်န္ှင့်် 

 မန် မန်ဆန်ဆန် လ ြေရှင်ေးလပေးန္ိုင်ရန်အတွ ် လယ်ယ လ မန္ှင့််အ ခ ေးလ မမ  ေး 

သိမ်ေးဆည်ေးခ ရမှုမ  ေး  ပန်လည်စိစစ်လရေးလ  ်မတ မ  ေး၏လိုအပ်လနလသ  

သ ုေးစွဲခွင့််လငွလက ေးအ ေး ခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၇၄။ ဦေးစိုေးလွင် 

သပိတ်  ငေ်း (၁) 

သပိတ်  ငေ်းမမိ ြို့နယ်၏ လတ င်ဘ ်ရှိ စဉ့်် ူေးမမိ ြို့နယ်န္ှင့်် နယ်နိမိတ်ခ ငေ်း 

ထိစပ်လ  ်ရှိမပ ေး  ပဿနှာမ  ေး က   လတွြို့လနရလသ လက  င့်် မမိ ြို့နယ်(၂)ခု၏ 

နယ်လ မအ ေး တိ  စွ ပုိငေ်း ခ ေးသတ်မှတ်လပေးန္ိုင်ပ ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ  

 

၁၈.၆.၂၀၂၀ 

(သတတမလနို့) 

လ ု/နယ် 

 


