
ပ ထမအက ြိမ် မန္တလလေးတြိိုင်ေးလေသက  ေးလွှတလ်တ ် ေိုတြိယပ ိုမှန်အစည်ေးအလ ေးမှ (၁၄)က ြိမလ် မ  ်ပ ိုမှန်အစည်ေးအလ ေးအထြိ အဆြိိုတင်သွင်ေးမှု 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးတတောက် 

စဉ ်က းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၃.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန် (ဒုတိယတနေ့) 

 

“ဧရောဝတီမမစ်တရ တိုက်စေားမှုတ ကောင်  န္ှစ်စဉ် 

ကမ်းပ းမ ေား မပိ ကော စိုက်ပ  ိးဧကမ ေား တ  ော နည်း 

  က်ရှိပ သမြင်  မမစ်တ ကောင်း ထိန်းသိမ်းတရး 

အစီအစဉ်မ ေား စီစဉ်တဆောင်ရွက်တပးတစ ို 

တ ကောင်း” အဆို 

 အတညပ် ြု 

၃.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 

၂ ဒုတိယပ ုမှန် တဒေါ်တငတ်ငမ်ော 

ခ မ်းတအးသောစ မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၃.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန် (ဒုတိယတနေ့) 

 

 

“ယောဉ်တိုက်ခိုက်မှု နည်းပ းရန် ယောဉ်စည်းကမ်း၊ 

 မ်းစည်းကမ်း ဆိုင်းဘုတ်မ ေားအေား အမ ေား 

မပည်သ  မမင်သောတသော တနရောမ ေားတွင် ခ တိ်ဆွဲ 

သင် ပ တ ကောငး်” အဆို 

 

 အတညမ်ပ  

၃.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၃ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးမိုးန္ိုငတ်က ော် 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၃.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန် (ဒုတိယတနေ့) 

“ရန်ကုန် -မန္တတ း  အမမန် မ်းမကကီးတဘးရှိ 

တဆးအိုးဘို တက းရွော၊ ရဲ ွန်းတက ောတ်က းရွော၊ 

ြရဲကျွန်းတက းရွော၊ ခ င်းရွော၊ ဘတနောတက းရွောအုပ်စု 

မ ေားမှ မပည်သ မ ေားသွေား ောမှု အဆင်တမပတရး 

စီစဉ် တဆောငရ်ွက်တပးပ ရန်” အဆို 

 

 အတညမ်ပ  

၃.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 

၄ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးတက ေ်ာတအး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 ၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

 

“အမိ်တမမဂရန် တ  ောက်ထေားရောတွင ် တငမ်ပရန် 

 ိအုပ်သည်  အခ က်အ က်မ ေား မပည်သ အမ ေား 

သိရှိတအောင် တဆောင်ရွက်ထေားရှိတရး” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၅ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးတမောင်တမောင်ဦး 

ဝမ်းတွင်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

 

 

“မမှန်မကန် တိုင ်ကေားမခင်းန္ှင်  ပတ်သက်၍ 

မပည်သ ူ့ဝန်ထမ်းမ ေားအေား အကောအကွယ်တပးတရး 

အတွက် ဥပတဒန္ှင် အညီ တက ောသေားရင်သေား 

မခွဲမခေားဘဲ အမပန်အ ှန်ထိန်းည ိတရး” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၆ ဒုတိယပ ုမှန် တဒ က်တောတက ော် ှ 

ခ မ်းတအးသောစ မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

 

 

“မန္တတ းမမိ ြို့၌ န္ှစ်စဉ်ကက  တတွြို့တနရတသော 

ရပ်ကွက်အိမ်တမမန္ှင်   မး်အခ  ိြို့ တရမမ ပ်မခင်း၊ 

တမမောင်းမ ေား တရ   မခငး် မပဿနောမ ေားကို အတမခ 

အမမစ်၊ အတ ကောင်းအရင်းထိ တမြရှင်းပ ရန် 

တိုက်တွန်းတ ကောင်း” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 



4 

 

D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၇ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးသိန်း ွင် 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  

၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

  

 

“မမိ ြို့စည်ပငသ်ောယောတရး  ုပ်ငန်းမ ေား 

တဆောငရ်ွက်ရောတွင ်တကောမ်တီပ ုစ မြင်  စနစ်တက  

တဆောငရ်ွက်တစတရးအတွက် တကော်မတီ၏ အခန်း 

ကဏ္ဍအေား တိတိက က  သတ်မှတ်မပဋ္ဌောန်းတရး 

တဆောငရ်ွက်သင် ပ တ ကောငး်”  အဆိ ု

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၈ ဒုတိယပ ုမှန် ဦး ကညတ်ြ 

န္ွေားထိုးကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

  

 

 

“မီးသတ်ကေားန္ှင်  မီးသတ်ဝန်ထမး်အငအ်ေား 

တိုးခ ဲြို့တပးရန်” အဆိ ု

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၉ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးသန်းစိုးမမင်  

တက ောက်ဆည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

 

 

“ငတမပောင်ဆည်မှ စတငစ်ီးဆင်းမပီး ပန်းတ ောငမ်မစ် 

သုိေ့ စီးဝငသ်ည်  န္ွေားတက်တမမောင်း တစ်တ  ောက်ရှိ 

 ယ်တရတသောက်ပပွန်မ ေား အကကီးအတသး မညီ 

သမြင်   ယ်တရတသောက်ပပွန် တ ညီတစတရး 

စစ်တဆးတပးပ ရန်န္ှင်  တရတ ကောင်းက ဉ်းတမမောင်း 

မခငး်၊ တိမ်တကောမခငး်မ ေားကို မပ မပငတ်ဆောငရ်ွက် 

တပးပ ရန်” အဆို 

 

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၁၀ ဒုတိယပ ုမှန် ဦး ှဝင်း မတတရောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) 

၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

 

“အထက်တတောင်ကိုင်းတက းရွောတွင် တရန္ုတ် 

တမမောင်းမ ေား တ းတြေ်ာတပးရန်န္ှင်  င းကန်မ ေား 

တ ကောင်  တရစီးတရ ောပိတ်ဆိုေ့မှုအတပေါ် မပ မပင် 

တဆောငရ်ွက်တပးပ ရန် တိုက်တွန်းတ ကောင်း” အဆို 

 

 

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁၁ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးတငဦ်း 

တပ ောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

 

“တက းရွောထင်းစိုက်ခင်းမ ေားန္ှင်  ပတ်သက်၍” 

အဆို 

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၁၂ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးတအောင် င်း 

မမစ်သေားမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

 

“ပညောတရးဌောနအတနမြင ် တွဲြက် အတမခခ ပညော 

မ  တန်းတက ောင်းမ ေား   းုဝမြွင်  ှစ်ဘဲ တစ်ခ  

တည်း အတမခခ ပညောမ  တန်းတက ောငး် ြွင်  ှစ် 

တပးန္ိုငပ် ရန်” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁၃ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးကိုတ း 

မတတရောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၄.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

“အေားကစေား  ှုပ်ရှေားမှုမ ေားကို မမိ ြို့နယ်တိုင်းတွင် 

စီမ ခ က ် ခ မှတ်တဆောင်ရွက်တပးသင် ပ တ ကောင်း” 

အဆို 

 

 အတညမ်ပ  

၄.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၁၄ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးဝငး်မမင်  

ဝမ်းတွင်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“ရပ်ကွက်/ တက းရွောမ ေား တိုးခ ဲြို့တဆောငရ်ွက်တပး 

န္ိုငတ်ရး” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 

၁၅ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးသိန်း ှ 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“မန္တတ းမမိ ြို့အေား မခငက်င်းစင်နယ်တမမအမြစ် 

သတ်မှတ်တဆောင်ရွက်တပးန္ိုင်ပ ရန်န္ှင်  (၆၂) မ်း 

ဝဲယော ထပမ် တိုးခ ဲြို့တပးသင် ပ တ ကောင်း” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁၆ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးကိုကို ွင် 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“ ကောနီကန်သုသောန်သုိေ့ သွေားတသော  မး်န္ှင်  

တ တေားမ ေား တိုးခ ဲြို့တပးန္ိုငတ်ရး” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 

၁၇ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးကိုတ း မတတရောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“တောတဘောင၊် တောရုိး မပ မပငထ်ိန်းသမိ်း 

တစောင် တရှောက်တရး တကော်မတီမ ေား ြွဲြို့စည်းသင်  

တ ကောင်း” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 

၁၈ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးတဆွသန်း 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“ ယ်တရထုတ်ရိးုကကီးမ ေားအေား အထ းအတ းတပး 

တ းတြေ်ာ မပ မပငတ်ပးပ ရန်” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁၉ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးသန်းတဌးတအောင ်

တတောင်သောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“တတောင်သ ဦးတရ၊ သုိးဆိတ်တမွးမမြူသ ဦးတရန္ှင်  

အညီ တိုးမမ င် ထုတ်တခ းတပးပ ရန်” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 

၂၀ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးစ ထွန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“မမိ ြို့မ အ.မ.က န္ှစ်ထပ်တက ောငး်တဆောင ် မပ မပင် 

မခငး် (သုိေ့မဟုတ်) အသစ် တည်တဆောကမ်ခငး် 

မပ  ုပ်တပးန္ိုငပ် ရန်” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၈.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 

၂၁ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးမမတ်သ   

င န်းဇွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၉.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန် (ပဉ္စမတနေ့) 

“မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီး အစိုးရအြွဲြို့၏ 

တက း က်တဒသ ြွ ြို့မြိ းတရးန္ှင်  ဆင်းရဲန္ွမ်းပ းမှု 

တ  ော ခ တရးဆိုငရ်ော  ုပ်ငန်းမ ေား တဆောင်ရွက်တန 

မှုအတပေါ် မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီး  ွှတ်တတော်မှ 

မှတ်တမ်းတငသ်င် ပ တ ကောင်း” အဆို 

 မှတ်တမ်းတင် 

၉.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၂၂ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးစိုငး်တမောင် ှ 

ရှမ်းတိုင်းရငး်သေား 

ကိုယ်စေား ှယ် 

၉.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန် (ပဉ္စမတနေ့) 

“ဓောတ်သတတ ခွန်မ ေား မပည် ဝစွော တကောကခ် န္ိုင် 

တရး” အဆိ ု

 အတညမ်ပ  

၉.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 

၂၃ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးတအးသန်ေ့တဆွ 

န္ွေားထိုးကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၉.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန် (ပဉ္စမတနေ့) 

“တမမသေား မး်အဆင်  ရှိတနတသော  မး်မ ေားအေား 

ဘဏ္ဍောတရးန္ှစ်အ ိကု်  မး်အဆင် တိုးမမ င်  

တြောက် ုပ်တပးသင် ပ တ ကောင်း” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၉.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 

၂၄ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးတက ေ်ာဆန်း 

မမငး်ခခ မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၉.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန် (ပဉ္စမတနေ့) 

“မမိ ြို့မ ေားတွင် တကောင်းမွန်တသော တရဆိုးထုတ် 

တရတမမောင်းစနစ်မ ေား တြော်ထုတ်တပးန္ိုငတ်ရး” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၉.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၂၅ ဒုတိယပ ုမှန် ဦးမိုးမမင် သိန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၉.၁၁.၂၀၁၁  

ဒုတိယပ ုမှန် (ပဉ္စမတနေ့) 

 

“တညောငရ်မ်းမငး် ှကန် တိမ်တကောတနပ သမြင်  

မပ မပငတ်ပးရန်” အဆို 

 အတညမ်ပ  

၉.၁၁.၂၀၁၁ 

ဒုတိယပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 

၂၆ တတိယပ ုမှန် တဒ က်တောတက ော် ှ 

ခ မ်းတအးသောစ မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) 

၁၅.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် (ပထမတနေ့) 

 

“မန္တတ းမမိ ြို့တတော ် သန်ေ့ရှင်း ှပမှုကို အတထောက် 

အက မပ န္ိုငရ်န်အတွက် အမိှုက်စွန်ေ့ပစ်ရန်န္ှင်  

ကွမ်းတ တတွး တထွးထုတ်ရန် အမိှုက်ပ ုးမ ေား/ ပ ုး၊ 

ခွက်မ ေားကို သင် တ  ောတ်သော တနရောမ ေား၌ စနစ် 

တက  ထေားရှိတပးပ ရန်” အဆို 

ဦးတမပဝင်း 

မဟောတအောငတ်မမမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  

အတညမ်ပ  

၁၅.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် 

(ပထမတနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၂၇ တတိယပ ုမှန် ဦးသိန်း ွင ်

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၁၅.၂.၂၀၁၂  

တတိယပ ုမှန် (ပထမတနေ့) 

 

  

“မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ်အတွင်း သွတ်သွင်းရန် 

က န်ဧရိယောမ ေားကို မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့တမမ 

မပန်တမ်းထုတ်မပန်ရန်န္ှင်   /န ၃၉ က န်ရှိတန 

တသော ဧရိယောတိုေ့ကို ဆက် က်တဆောငရ်ွက် 

တပးန္ိုငပ် ရန်” အဆို 

ဦးသိန်း ှ 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၁၅.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် 

(ပထမတနေ့) 

၂၈ တတိယပ ုမှန် ဦးသိန်း ှ 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) 

၁၆.၂.၂၀၁၂  

တတိယပ ုမှန်(ဒုတိယတနေ့) 

 

  

 

“အမိ်တထောငစ်ု   ဦးတရစောရင်းန္ှင်  န္ိုင်င သေား 

စိစစ်တရးကတ်မ ေား မပ  ုပ်ရောတွင ် သင် တ  ော် 

တသော တနရော၊ တနေ့ရက်န္ှင် အခ နိ်မ ေား သတ်မှတ်မပီး 

တဆောငရ်ွက်သင် တ ကောငး်” အဆို 

 

ဦးထွန်းဝင်း 

ခ မ်းမမသောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၁၆.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၂၉ တတိယပ ုမှန် တဒ က်တောတက ော် ှ 

ခ မ်းတအးသောစ မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၁၆.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန်(ဒုတိယတနေ့) 

 

 

“မန္တတ းမမိ ြို့တန   ထုတသောက်သ ုးတနတသော 

တရတပးတရး တရ၊ က   းတရ စသည်  တသောက်သ ုးတရ 

မ ေားကို အစဉ်အမမဲ က န်းမောတရးန္ှင်  ညီညွတ် 

သည်  သန်ေ့ရှငး်တသော တသောက်သ ုးတရမြစ်တစရန် 

စီမ တဆောင်ရွက် မြနေ့်တဝတပးရန် တိုက်တွန်း 

တ ကောင်း” အဆို 

ဦးသိန်း ွင် 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၁၆.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 

၃၀ တတိယပ ုမှန် ဦးကိုကို ွင် 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၆.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန်(ဒုတိယတနေ့) 

 

 

“ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ်၊ က ကကီးတက းရွောအဝငရ်ှိ 

သစ်သေားတ တေားအစေား တ တေားအသစ်တစ်စင်း 

တဆောက် ုပ်တပးန္ိုင်တရး” အဆို 

ဦးတအောင်သိန်း 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၁၆.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 



14 

 

D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၃၁ တတိယပ ုမှန် ဦးကိုတ း 

မတတရောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၆.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန်(ဒုတိယတနေ့) 

 

 

“မတတရောမမ ိြို့နယ်၊ တက ောက်စရစ် တတောင်တက းရွော 

န္ှင်  တ င တ တေားကကီးအေား တခ ောင်းတရတိုက်စေားမှု 

မှ ကောကွယ်တေားဆီးတပးပ ရန်” အဆို 

ဦးတရွှေနန်း 

မ ိှုင်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၁၆.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 

၃၂ တတိယပ ုမှန် ဦးစိုးတမေ်ာရည် 

မ ိှုင်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) 

၁၇.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

 

 

“မ ိှုင်မမိ ြို့နယ်၊ သဘွတ်ကုန်း တက းရွောအုပ်စု၊ 

တရွှေစုခင် တခ ောင်းက းတ တေား တဆောက် ုပ်တပးန္ိုင် 

ပ ရန်” အဆို 

ဦးတရွှေနန်း 

မ ိှုင်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

 

အတညမ်ပ  

၁၇.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၃၃ တတိယပ ုမှန် ဦးသိန်း ှ 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  

၂၀.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန်(စတုတထတနေ့) 

 

“မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ်၊ သငပ်န်းကုန်း၊ (စ)၊ 

(ဆ) ရပ်ကွက်မ ေားရှိ ယခင် စည်ပင်သောယောမှ 

တ းတြေ်ာခဲ တသော စက်တရတွင်းမ ေားအေား မပည်သ  

အမ ေား အသ ုးမပ န္ိုင်ရန်အတွက် တရရရှိတရး 

တဆောငရ်ွက်တပးန္ိုင်ပ ရန်”အဆို 

ဦးသိန်း ွင် 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၂၀.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 

၃၄ တတိယပ ုမှန် ဦးစ ထွန်း  

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂၀.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန်(စတုတထတနေ့) 

 

“သောစည်မမိ ြို့နယ်၊ ကန်သစ်အုပ်စု၊ က တတီး 

ဆည်မကကီးန္ှင်  တရ ွှဲဆည်၏  ိုအပ်ခ က်မ ေား 

အေား အမမန်ဆ ုး မပ မပငတ်ပးန္ိုင်ပ ရန်” အဆို 

ဦးတမောင်တမောင်ဦး 

ဝမ်းတွင်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၂၀.၂.၂၀၁၂ 

တတိယပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၃၅ စတုတထပ ုမှန ် ဦးတက ေ်ာတအး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၇.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် (ပထမတနေ့) 

“တက း က်တဒသ ြွ ြို့မြိ းတရးအတွက် တြောက် ုပ် 

တပးသည်   မ်းမ ေား  မ်းအဂဂ ရပ်န္ှင် အညီ ရောသီ 

မတရွး သွေား ောန္ိုငတ်အောင် တြောက် ပု်တဆောငရ်ွက် 

တရး” အဆိ ု

ဦးတစောတဌး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

မှတ်တမ်းတင် 

၁၉.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၃၆ စတုတထပ ုမှန ် ဦးတအောင် င်း 

မမစ်သေားမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၇.၉.၂၀၁၂  

စတုတထပ ုမှန် (ပထမတနေ့) 

“စတုတထတန်း အတန်းတင ် စောတမးပွဲကို မမိ ြို့နယ် 

စောစစ်အြွဲြို့၊ အဋ္ဌမတန်း အတန်းတငစ်ောတမးပွဲကို 

တိုင်းတဒသကကီး စောစစ်အြဲွြို့တိုေ့မြင်  စစ်တဆးသင်  

တ ကောင်း” အဆို 

ဦးတဇော်ဝင်း 

ရမည်းသငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

မှတ်တမ်းတင် 

၁၉.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

 

၃၇ စတုတထပ ုမှန ် ဦးကိုတ း 

မတတရောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၈.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် (ဒတုိယတနေ့)  

“မတတရောမမ ိြို့နယ်တွင ် ရှိတသော ဆည်တတောက်ကီး 

တရတ ှောငတ်မ အတွက် အတထောက်အက မပ န္ိုင် 

မည်  ဆည်တတောက်ကီး တရက  တရတ ှောငတ်မ  

စီမ ကိန်းအေား ဆက် က်အတကောငအ်ထည် 

တြောတ်ဆောငရ်ွက်တပးရန်” အဆို 

ဦးမိုးမမင ်သိန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၁၈.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့)  
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၃၈ စတုတထပ ုမှန ် ဦးမမတ်သ  

င န်းဇွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၈.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် (ဒတုိယတနေ့) 

“သဘောဝပတ်ဝန်းက င် ထိန်းသမိ်းတရးအတွက် 

ထင်းမီးတသွး ထုတ် ုပ်သ ုးစွဲမှုအတပေါ် ဥပတဒ 

န္ှင် အညီ  ကပ်မတ်တဆောငရ်ွက်တပးရန်” အဆို 

ဦးတိုင်းတအး 

တက ောက်ပန်းတတောင်း 

မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၁၈.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 

၃၉ စတုတထပ ုမှန ် တဒ က်တောတက ော် ှ 

ခ မ်းတအးသောစ မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၁၉.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

“  ပစ်စ်မီး မပတ် ပ်မှု မကက  တတွြို့ရတ တအောင် 

အစီအမ မ ေား  ုပ်တဆောင်ထေားရှိတပးပ ရန်” အဆို 

ဦးတက ေ်ာတအး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၁၉.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၄၀ စတုတထပ ုမှန ် တဒေါ်တငတ်ငမ်ော 

ခ မ်းတအးသောစ မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၉.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန်(တတိယတနေ့) 

“တ  က င် ခန်းစောအပု် မ က်န္ှောြ ုးတွင် န္ိုငင် မှ 

သတ်မှတ်တပးတသော ဒီဇိုငး် (သုိေ့) တက ောငး်သေား 

မ ေားန္ှင်   ိကု်ြက်တသော ဒီဇိုင်းမ ေားကိုသော 

ထည် သွင်းရန်” အဆို 

ဦးဝငး်မမင ် 

တက ောက်ပန်းတတောင်း 

မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၁၉.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၄၁ စတုတထပ ုမှန ် ဦးတက ေ်ာတအး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂၀.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

 

“တိုင်း၊ ခရိုင၊် မမိ ြို့နယ် တရေားရ ုးမ ေားအတွငး် 

အသိတပးတ ကော်မငောစောမ ေား ခ တိ်ဆွဲတပးန္ိုင်ပ ရန်” 

အဆို 

ဦးတငဦ်း 

တပ ောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

မှတ်တမ်းတင် 

၂၀.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 

၄၂ စတုတထပ ုမှန ် ဦးတိုင်းတအး 

တက ောက်ပန်းတတောင်း 

မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၄.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် (ဆဋ္ဌမတနေ့) 

 

 

“ဌောနဆိုင်ရောဝန်ထမ်းမ ေားန္ှင်  မပည်သ မ ေားသည် 

မပဋ္ဌောန်းထေားတသော ဥပတဒ၊ နညး်ဥပတဒ၊ စည်းမ ဉ်း၊ 

စညး်ကမ်းမ ေားကို  ိကု်နောတရး ကပ်မတ် 

တဆောငရ်ွက်တပးရန်” အဆို 

ဦး ကညတ်ြ 

န္ွေားထိုးကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၂၄.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(ဆဋ္ဌမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၄၃ စတုတထပ ုမှန ် ဦးတဌး ွင် 

တညောငဦ်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၇.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် (နဝမတနေ့) 

 

 

“ပုဂ မမိ ြို့အေား  မ်းမ ေား တကောင်းမွန်တစတရး၊ 

  ပစ်စ်မီးကကိ းမ ေား သွယ်တန်းမှု စနစ်တက  

ရှိတစတရးန္ှင်  တရတပးတဝတရးစနစ် မမ င် တင် 

တပးမခငး်မ ေား တဆောငရ်ွက်တပးန္ိုငပ် ရန်” အဆို 

ဦးသန်းတဌး 

တညောငဦ်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၂၇.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(နဝမတနေ့) 

၄၄ စတုတထပ ုမှန ် ဦးမိုးမမင် သိန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၇.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် (နဝမတနေ့) 

 

 

“တိုးပွေားမ ေားမပေား ောတသော တမောတ်တောဆ်ိုငက်ယ် 

မ ေားအေား ယောဉ်စည်းကမ်း  မ်းစည်းကမ်းမ ေားကို 

စနစ်တက   ိကု်နောတစမခငး်မြင်  ယောဉ်မတတော် 

တဆမှုမ ေား တ  ော နည်းပတပ ောက်သွေားတအောင် 

စီမ တဆောင်ရွက်တပးပ ရန် တိုင်းတဒသကကီး အစိုးရ 

သုိေ့ တိုက်တွန်းတ ကောင်း” အဆို 

ဦးစ ထွန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၂၇.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(နဝမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၄၅ စတုတထပ ုမှန ် ဦးတတောက် 

စဉ် က းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂၈.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် (ဒသမတနေ့) 

 

 

“ဧရောဝတီမမစ်တ ကောင်း တရစီးတရ ော ထိန်းသမိ်း 

တရး  ုပ်ငန်းကို န္ှစစ်ဉ် မမစ်တရက ခ နိ်တွင် 

တဆောငရ်ွက်တပးရန်” အဆို 

ဦးတဌး ွင် 

တညောငဦ်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၂၈.၉.၂၀၁၂ 

စတုတထပ ုမှန် 

(ဒသမတနေ့) 

၄၆ ပဉ္စမပ ုမှန် ဦးကိုတ း 

မတတရောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

ပဉ္စမပ ုမှန် (တတိယတနေ့) 

 

 

“န္ိုငင် တတောတ်ွင ်တခတ်မီ စိုက်ပ  ိးတရးအသိပညော၊ 

နညး်ပညောရပ်မ ေားကို စနစ်တက  သင ်ကေားတပး 

တသော စိုက်ပ  ိးတရး (အ.ထ.က)မ ေား၊ သိပပ တက ောင်း 

မ ေား၊ တကော ိပ်မ ေား တိုးခ ဲြို့ြွင်  ှစ် သင ်ကေားတပး 

ရန်” အဆို 

ဦးမိုးမမင ်သိန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

မှတ်တမ်းတင် 

၂၈.၁၂.၂၀၁၂ 

ပဉ္စမပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၄၇ ပဉ္စမပ ုမှန် ဦးတက ေ်ာတအး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

ပဉ္စမပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

 

 

“တက ောငး်သေားဦးတရန္ှင်  ဆရော/ ဆရောမဦးတရ 

မ တတအောင ် တဆောငရ်ွက်တပးတရးန္ှင်  အရည် 

အခ ငး်မပည် မတီသော ဆရော/ ဆရောမမ ေားကို 

ထိကု်ထိုက်တန်တန် ရောထ းတိုးမမ င် တပးတရး” 

အဆို 

ဦးတစောတဌး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

မှတ်တမ်းတင် 

၃၁.၁၂.၂၀၁၂ 

ပဉ္စမပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 

 

၄၈ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးသိန်း ွင ်

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (ပထမတနေ့) 

 

 

 

“ဆင်မြြူကန်ကွင်း (သုိေ့မဟုတ်) သင ်တ  ောတ်သော 

တနရော တစ်တနရောကို မပည်သ ူ့ဆ ုဆည်းရော မပည်သ ူ့ 

ရင်မပင် ထေားရှိတရးကိစစ” အဆို 

ဦးတမပဝင်း 

မဟောတအောငတ်မမမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

မှတ်တမ်းတင် 

၁၄.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(ပထမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၄၉ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦး ကညတ်ြ 

န္ွေားထိုးကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၁၅.၃.၂၀၁၃  

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (ဒုတိယတနေ့) 

 

 

“မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီးအတွင်းရှိ မပည်သ မ ေား 

၏ တသောက်သ ုးတရအခက်အခဲအေား အခ နိ်မီ စီစဉ် 

တဆောငရ်ွက်တပးန္ိုင်တရးအတွက် မပည်တထောငစ်ု 

အစိုးရအြွဲြို့သုိေ့ တငမ်ပတဆောင်ရွက်တပးန္ိုင်တရး 

တိုင်းတဒသကကီးအစိုးရအြွဲြို့သိုေ့ တိုက်တွန်း 

တ ကောင်း” အတရးကကီး အဆို 

ဦးတဌး ွင် 

တညောငဦ်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၅၀ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးသိန်း ွင ်

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (ဒုတိယတနေ့) 

 

 

“မမိ ြို့တမမတိုးခ ဲြို့မပငဆ်င်ြွဲြို့စည်းမခငး်န္ှင ် မမိ ြို့နယ် 

နိမိတ်အတွင်း ရပ်ကွက်တိုးခ ဲြို့ြွဲြို့စည်းတပးန္ိုင်တရး 

အတွက် တိုင်းတဒသကကီး အတထတွထွအုပ်ခ  ပ်တရး 

ဦးစီးဌောန၊ မမိ ြို့တတောစ်ည်ပင်သောယောန္ှင ် တိုင်းတဒ 

သကကီး တမမစောရငး်ဦးစီးဌောနတိုေ့မှ  ုပ်ထ းု 

 ုပ်နည်းမ ေားန္ှင အ်ညီ  ိအုပ်သ ိ ု တဆောငရ်ွက် 

တပးန္ိုငတ်ရးကိစစ” အဆို 

ဦးတဆွသန်း 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

မှတ်တမ်းတင် 

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၅၁ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးတငဦ်း 

တပ ောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၅.၃.၂၀၁၃  

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (ဒုတိယတနေ့) 

“ြွဲြို့စည်းပ ုအတမခခ ဥပတဒ(၂၀၀၈) 

တနောကဆ်က်တွဲ ဇယေား (၂)၊ တိုင်းတဒသကကီး 

ဥပတဒမပ စောရငး် အပုိဒ် ၆(ခ) ပိုေ့တဆောင်တရး၊ 

ဆက်သွယ်တရးန္ှင  ် တဆောက် ုပ်တရးကဏ္ဍတွင် 

ပ ဝင်တသော တိုငး်တဒသကကီး သုိေ့မဟုတ် 

မပည်နယ်က စီမ ခနေ့်ခွဲ ခွင ်ရှိသည  ်  မ်း/ 

တ တေားမ ေားန္ှင ်စပ်  ဉ်း၍ 

တိုင်းတဒသကကီးအတွင်း တက းရွောခ ငး်ဆက် မး် 

ဥပတဒတစ်ရပ် တရးဆွဲမပဋ္ဌောန်းတရးကိစစ” အဆို 

ဦးတက ေ်ာမမင ် 

ရမည်းသငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၁၅.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 

၅၂ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးကိုကို ွင် 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၈.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (တတိယတနေ့) 

“စိုက်ပ  ိးမပီးသစ်ပင်မ ေား ရှင်သန်တစရန်န္ှင ် 

တစောင ်တရှောက်တပးန္ိုင်ရန်  ိအုပ်ခ က်မ ေားကို 

တိုင်းတဒသကကီး အစိုးရအြွြဲို့က မြည ်ဆည်း 

တဆောငရ်ွက်တပးတရးကိစစ” အဆို 

ဦးကိုတ း 

မတတရောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(ဆဋ္ဌမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၅၃ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးတက ေ်ာတအး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) 

၁၉.၃.၂၀၁၃  

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“န္ိုငင် တတော်မှ ခ မှတ်ထေားတသော စညး်ကမ်းဥပတဒ 

န္ှင အ်ညီ ပညောတပးတဆောငရ်ွက်မခငး်န္ှင ် အတရးယ  

တဆောငရ်ွက်မခငး်ကိစစ” အဆို 

ဦးတစောတဌး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 

၅၄ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးညီညီ 

စဉ ်ကိငုမ်မိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) 

၂၀.၃.၂၀၁၃  

ဆဋ္ဌမပ ုမှန ်(ပဉ္စမတနေ့) 

“ြွဲြို့စည်းပ ုအတမခခ ဥပတဒ ပုဒမ် ၁၈၈၊ ဇယေား 

(၂)ပ  အပ်န္ှငး်ထေားတသော  ုပ်ပိုငခ်ွင ်မ ေားအရ 

တိုင်းတဒသကကီးအတွင်း တက ောက်မြတ်မခင်း၊ တသွး 

မခငး် ဥပတဒတရးဆွဲတရးကိစစ” အဆို 

ဦးတအောင် င်း 

မမစ်သေားမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 

၅၅ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးမမင ်တအောင် 

မိုးကုတ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၀.၃.၂၀၁၃  

ဆဋ္ဌမပ ုမှန ်(ပဉ္စမတနေ့) 

“တိုင်းတဒသကကီးအတွင်း တက ောက်မ က် ရတနော 

မ ေား မြနေ့်ခ တီရောငး်ဝယ်ရောတွင ် န္ိုငင် တကော 

တ းကွက်န္ှင ်အညီ တရောင်းဝယ်တြောက်ကေားန္ိုင် 

တသော အဆင ်မ ီ တက ောက်မ က်တ းကွက် 

တြောတ်ဆောငတ်ပးတရးကိစစ” အဆို 

ဦးသန်းတအောင် 

သပိတ်က ငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၅၆ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးတက ေ်ာမမင ် 

ရမည်းသငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂၁.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (ဆဋ္ဌမတနေ့) 

 

 

“တိုင်းတဒသကကီး သုိေ့မဟုတ် မပည်နယ် 

ဘဏ္ဍောရန်ပ ုတငကွိစစရပ်မ ေားကို မပည်တထောင်စု 

အစိုးရမှ ခွဲတဝခ ထေားမပီး ပိုမုိ ွတ် ပပ်ွင ် ငး် 

စွော တဆောငရ်ွက်ခွင ်ရရှိတရး တဆောငရ်ွက်တပးရန် 

ကိစစ” အဆို 

 

ဦးသန်းတဌးတအောင် 

တတောင်သောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(နဝမတနေ့) 

၅၇ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးမိုးန္ိုငတ်က ော ်

အမရပ ရမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၂.၃.၂၀၁၃  

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (သတတမတနေ့) 

 

 

“တခတ်မီစနစ်တက   ယ်ယောတမမမ ေား တိုးခ ဲြို့ 

တြောထ်ုတ်တပးတရးကိစစ” အဆို 

ဦးတဆွသန်း 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(နဝမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၅၈ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးမိုးမမင ်သိန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၂.၃.၂၀၁၃  

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (သတတမတနေ့) 

“၂၀၁၃ ခုန္ှစ်၊ မိုးရောသီအမီ ထင်းစိုက်ခင်းမ ေားန္ှင ် 

တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ခငး်မ ေား စိုက်ပ  ိးန္ိုင်တရး 

ကိစစ” အဆို 

ဦးသိန်း ှ 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၂၉.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(နဝမတနေ့) 

၅၉ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးမမတ်သ   

င န်းဇွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂၈.၃.၂၀၁၃  

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် (အဋ္ဌမတနေ့) 

“မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီးအတွင်း န္ှစ်ပတ် ည် 

အဆက်မမပတ် (၂၄)နောရီ   ပစ်စ်မီးရရှိတရး 

အတွက် အထ းအစီအစဉ်မ ေား ခ မှတ်၍ ကကိ းပမ်း 

တဆောငရ်ွက်တပးတစ ိုတ ကောင်းကိစစ” အဆို 

ဦးတဆွသန်း 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

မှတ်တမ်းတင် 

၂၈.၃.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 

၆၀ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးတဇော်ဝင်း 

ရမည်းသငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၉.၃.၂၀၁၃  

ဆဋ္ဌမပ ုမှန ်(နဝမတနေ့) 

“သဘောဝပတ်ဝန်းက င် ထိန်းသမိ်းတရးန္ှင ် 

ပတ်သက၍် မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီးအစိုးရအြွဲြို့ 

အတနမြင ် ဥပတဒန္ှင ်အညီ  ိုက်နောတြောတ်ဆောင် 

ကကီး ကပ်တပးတရးကိစစ” အဆို 

 

ဦးညီညီ 

စဉ ်ကိငုမ်မိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၁.၄.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(ဒသမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၆၁ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးတက ေ်ာမမင ် 

ရမည်းသငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂.၄.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန ် 

(၁၁ ရက်တမမောက်တနေ့) 

“ြွဲြို့စည်းပ ုအတမခခ ဥပတဒ(၂၀၀၈) တနောကဆ်က် 

တွဲ ဇယေား (၅)၊ တိုင်းတဒသကကီးအစိုးရမှ 

တကောက်ခ ရမည ် အခွန်အခမ ေားတွင် မပဋ္ဌောန်း 

ပ ရှိတသော ရတနောသုိက် အဓပိပ ယ်အေား 

တိုင်းတဒသကကီး  ွှတ်တတောဆ်ိုင်ရော နညး်ဥပတဒ 

ပုဒမ် ၁၅၃ (က)ပ  မပဋ္ဌောန်းခ က်န္ှင ်အညီ 

န္ိုငင် တတော်သမမတထ  သဝဏ် ွှောတပးပိုေ့တရးကိစစ” 

အဆို 

 

ဦးသန်းတဌးတအောင် 

တတောင်သောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၂.၄.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(၁၁ ရက် 

တမမောက်တနေ့) 

၆၂ ဆဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးစိုးတမေ်ာရည် 

မ ိှုင်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂.၄.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(၁၁ ရက်တမမောက်တနေ့) 

 

“ြွဲြို့စည်းပ ုအတမခခ ဥပတဒ(၂၀၀၈) တနောကဆ်က် 

တွဲ ဇယေား (၂)၊ တိုင်းတဒသကကီး ဥပတဒမပ စောရငး် 

အပုိဒ ် ၈ (ခ) စီမ ခနေ့်ခွဲတရးကဏ္ဍတွင် ပ ဝင်တသော 

မမိ ြို့ရွောန္ှင  ် အိုးအမိ် ြွ ြို့မြိ းတိုးတက်တရးအတွက် 

မမိ ြို့နယ်မ ေားတွင် ရှိ ကတသော ဝန်ထမး်မ ေားအေား 

တနအမိ်မ ေား တဆောက် ပု်တပးတရးကိစစ” အဆို 

ဦးတငဦ်း 

တပ ောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

မှတ်တမ်းတင် 

၂.၄.၂၀၁၃ 

ဆဋ္ဌမပ ုမှန် 

(၁၁ ရက် 

တမမောက်တနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၆၃ သတတမပ ုမှန် ဦးမမတ်သ   

င န်းဇွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၂.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် (ပထမတနေ့) 

“စေားက က်န္ှင ် ပ ပ်တမမမ ေားတပေါ်တွင ် န္ှစ်ကော  

ရှည် ကောစွော စိုက်ပ  ိး ုပ်ကိငုခ်ဲ  ကတသော (ဓေားမ 

ဦးခ ) မမမဲ ဦးပိုငတ်မမမ ေားအေား ပိုငဆ်ိုငမ်ှု 

အတထောကအ်ထေား ရရှိတရးအတွက် တငမ်ပ 

တဆောငရ်ွက်တပးန္ိုင်တရးကိစစ” အဆို 

ဦးဝငး်မမင ် 

တက ောက်ပန်းတတောင်း 

မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

မှတ်တမ်းတင် 

၁၆.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၆၄ သတတမပ ုမှန် ဦးတဇော်ဝင်း 

ရမည်းသငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၁၂.၉.၂၀၁၃  

သတတမပ ုမှန် (ပထမတနေ့) 

“တိုင်းတဒသကကီး ွှတ်တတောမ်ှ မပဋ္ဌောန်းခဲ တသော 

တက းရွောထငး်စိုက်ခင်းဉပတဒအရ သဘောဝ 

ပတ်ဝန်းက င် ထိန်းသိမ်းတရး  ုပ်ငန်းမ ေားကို 

အက  ိးမပ တစရန်အတွက် တက းရွောမ ေားအ ိကု် 

တက းရွောထငး်စိုက်ခင်းမ ေား တည်တထောင်တပးတရး 

ကိစစ” အဆို 

ဦးကိုကို ွင် 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

မှတ်တမ်းတင် 

၁၆.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၆၅ သတတမပ ုမှန် ဦးတငဦ်း 

တပ ောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  

၁၃.၉.၂၀၁၃  

သတတမပ ုမှန် (ဒုတိယတနေ့) 

“မိမိ တိုင်းတဒသကကီးအတွင်းမှော ရှိတသော 

ဝန်ထမ်းမ ေား၏ တနတရးထိုင်တရးအတွက် မိသေားစု 

အ ုိက် သက်သောတခ ောင်ခ  ိ တနထိုငန်္ိုငတ်သော 

ဝန်ထမ်းမ ေား၏ ရောထ းအဆင ်န္ှင ် တ  ော်ညီတသော 

တနအမိ်မ ေား တဆောက် ပု်တပးတရးကိစစ” အဆို 

ဦးတစောတဌး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

အတညမ်ပ  

၁၇.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၆၆ သတတမပ ုမှန် ဦးတအောင်သိန်း 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)  

၁၆.၉.၂၀၁၃  

သတတမပ ုမှန် (တတိယတနေ့) 

“မမိ ြို့တတော ် စညပ်ငသ်ောယောတရး တကော်မတီန္ှင ် 

စညပ်င်သောတရးအြဲွြို့မ ေားက ရသင ်ရထိကု်တသော 

အခွန်တတောတ်ငွမ ေား တိုးတက်ရရှိတစတရးအတွက် 

အခွန်ပုန်း၊ အခွန်တရှောင၊် အခွန် ွတ် ရှောတြွ စိစစ် 

တြောထ်ုတ်တရး” အဆို 

ဦးကိုကို ွင် 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

အတညမ်ပ  

၁၉.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(ဆဋ္ဌမတနေ့) 

၆၇ သတတမပ ုမှန် ဦးတဆွသန်း 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)  

၁၇.၉.၂၀၁၃  

သတတမပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“မပည်သ ကို ဗဟိုမပ တသော အပု်ခ  ပ်တရးစနစ် 

ရပ်ကွက်/ တက းရွောအထိ သက်တရောက်တစတရး” 

အဆို 

ဦးထွန်းဝင်း 

ခ မ်းမမသောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၂၀.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(သတတမတနေ့) 

၆၈ သတတမပ ုမှန် ဦးတငဦ်း 

တပ ောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၇.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“ မး်န္ှင ် တ တေားမ ေားကို သတ်မှတ်စ ခ နိ်စ ညွှန်း 

မ ေား မပည ်မတီအောင ် အတကောငအ်ထည်တြေ်ာတစ 

တရး  ကပ်မတ်ကွပ်ကဲ တဆောင်ရွက်တပးရန်” အဆို 

ဦးတရွှေနန်း 

မ ိှုင်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၂၀.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(သတတမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၆၉ သတတမပ ုမှန် ဦးသန်းတဌး 

တညောငဦ်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၇.၉.၂၀၁၃  

သတတမပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

“  တိုင်း က န်းမော၍ အသက်ရှည်ရန်န္ှင ် 

အေားကစေား အဆင ်အတန်း မမင ်မေားတရးအတွက် 

အတ းထေား တဆောငရ်ွက်တရး” အဆိ ု

ဦး ကညတ်ြ 

န္ွေားထိုးကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၂၀.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(သတတမတနေ့) 

 

၇၀ သတတမပ ုမှန် ဦးတဆွသန်း 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၁၈.၉.၂၀၁၃  

သတတမပ ုမှန် (ပဉ္စမတနေ့) 

“မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီးအတွင်း စက်မှု ယ်ယော 

ကဏ္ဍ အရှိန်အဟုန်မြင ် က းတမပောင်းန္ိုင်တရး” 

အဆို 

ဦးတအောင်သိန်း 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၂၃.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 

၇၁ သတတမပ ုမှန် ဦးတမောင်တမောင်ဦး 

ဝမ်းတွင်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  

၁၈.၉.၂၀၁၃  

သတတမပ ုမှန် (ပဉ္စမတနေ့) 

“မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီးအတွင်း   ပစ်စ် 

ဓောတ်အေားမြင ် ဆငး်ရဲန္ွမ်းပ းမှု တ  ော ခ တရးန္ှင ် 

  မှုစီးပွေားဘဝမ ေား မမ င ်တငတ်ပးန္ိုငတ်ရး” အဆို 

ဦးသိန်း ှ 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၂၃.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၇၂ သတတမပ ုမှန် ဦးကိုတ း  

မတတရောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၉.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် (ဆဋ္ဌမတနေ့) 

 

“ဆည်တမမောင်း၊ တောတမ ၊ တရကန်၊ တရန္ုတ် 

တမမောင်းန္ှင  ် စိုက်ပ  ိးတရရရှိတရး  ုပ်ငန်းမ ေား   

စနစ်တက  တဆောငရ်ွက်န္ိုငရ်န်အတွက် ဥပတဒ 

မပဋ္ဌောန်းတရး” အဆို 

ဦးစ ထွန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၂၄.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(နဝမတနေ့) 

၇၃ သတတမပ ုမှန် ဦးကိုကို ွင် 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၉.၉.၂၀၁၃  

သတတမပ ုမှန် (ဆဋ္ဌမတနေ့) 

 

“မိုးနညး်ရပ်ဝန်း အပ ပိုငး်တဒသမ ေား စိမ်း န်း 

စိုမပည်တရးန္ှင  ် တသောက်သ ုးတရြ    ုောတစရန် 

 စ် ပ်တနတသော တမမ ွတ်တမမရိငုး်မ ေားကို အထ း 

စီမ ခ က်မ ေား ခ မှတ်တဆောငရ်ွက်န္ိုင်တရး” အဆို 

ဦးတဇော်ဝင်း 

ရမည်းသငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၂၄.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(နဝမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၇၄ သတတမပ ုမှန် ဦးတိုင်းတအး 

တက ောက်ပန်းတတောင်း 

မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၃.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် (အဋ္ဌမတနေ့)  

 

“မန္တတ းတိုငး်တဒသကကီးအတွင်း  ယ်ယောသီးန္ှ  

ကုန်ပစစည်းမ ေား ထိုက်တန်တသော တ းန္ှုန်းရရှိတရး 

အတွက် ကုန်စည်ဒိုငမ် ေား တပေါ်ထွန်းတရး၊ 

တရောင်းသ အစုအြဲွြို့မ ေားန္ှင  ် ဝယ်သ အစုအြဲွြို့မ ေား 

ကိုယ်တိုင် ပ ဝငတ်ဆောငရ်ွက်  ောန္ိုငတ်ရးအေား 

အစိုးရအြွဲြို့အတနမြင ်  ိအုပ်တသော အက အညီ 

မ ေား တဆောငရ်ွက်တပးမခင်း၊ စညး်ရ ုး ြွဲြို့စည်းတပး 

မခငး်န္ှင ် တဆွးတန္ွးပွဲမ ေား က ငး်ပမပီး တ  က င ်တပး 

မခငး်မ ေား တဆောငရ်ွက်တပးတရး” အဆိ ု

 

ဦးစိုးတမေ်ာရည် 

မ ိှုင်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၂၅.၉.၂၀၁၃ 

သတတမပ ုမှန် 

(ဒသမတနေ့) 

၇၅ အဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးမိုးန္ိုငတ်က ော ်

အမရပ ရမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၄.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် (ပထမတနေ့) 

 

“တက း က်တဒသ ြွ ြို့မြိ းတိုးတက်တရးန္ှင  ် ဆင်းရဲ 

မှု တ  ော ခ တရး  ုပ်ငန်းစဉ်မ ေား တအောငမ်မငတ်စရန် 

အတွက် ဒုတိယ ုပ်ငန်းစဉ်တွင် အက   းဝင် 

သည ် ဆိတ်တမွးမမြူတရးန္ှင ် တဒသမ  ိးရငး်  ကက် 

မ ေား စနစ်တက  တမွးမမြူတစတရး ပ  ပုိးက ညီတပးရန် 

တိုက်တွန်းတ ကောင်း” အဆို 

ဦးတအောင ်ကည် 

မမစ်သေားမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၆.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၇၆ အဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးတိုင်းတအး 

တက ောက်ပန်းတတောင်း 

မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၅.၁၁.၂၀၁၃  

အဋ္ဌမပ ုမှန် (ဒုတိယတနေ့) 

“ြွဲြို့စည်းမပီးတသော အတမခခ  သမဝ ယမအသငး်မ ေား 

တရရှည် ရပ်တည်န္ိုင်တရးအတွက်  ိုအပ်တသော 

အက အညီမ ေား တဆောငရ်ွက်တပးန္ိုငတ်ရး တိုက်တွန်း 

တ ကောင်း” အဆို 

ဦး ကညတ်ြ 

န္ွေားထိုးကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၈.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 

၇၇ အဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးမမတ်သ   

င န်းဇွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၆.၁၁.၂၀၁၃  

အဋ္ဌမပ ုမှန် (တတိယတနေ့) 

“အတသးစေားန္ှင  ် အ တ်စေား စက်မှု က်မှု 

 ုပ်ငန်းမ ေား စနစ်တက  ြွဲြို့စည်းတရးန္ှင ် သက်ဝင် 

 ှုပ်ရှေားတရးအတွက် ထိတရောက်စွော တဆောငရ်ွက် 

တရး” အဆိ ု

ဦးတမောင်တမောင်ဦး 

ဝမ်းတွင်း(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၈.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 

၇၈ အဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးသိန်း ှ 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၇.၁၁.၂၀၁၃  

အဋ္ဌမပ ုမှန ်(စတုတထတနေ့) 

“မီးတဘးန္ှင ် သဘောဝအန္တရောယ်မ ေား ကကိ တင ်

ကောကွယ်တရး ုပ်ငန်းမ ေား စနစ်တက  အတကောင် 

အထည်တြောတ်ဆောငရ်ွက်န္ိုငတ်ရး” အဆို 

ဦးသန်းတအောင် 

သပိတ်က ငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၁၄.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် 

(ဆဋ္ဌမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၇၉ အဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးကိုကို ွင် 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) 

၇.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် (စတုတထတနေ့) 

 

 

 

“တိုင်းတဒသကကီးအတွင်းရှိ သစ်တတောကကိ းဝိုင်း၊ 

ကကိ းမပင်ကောကွယ်တတောမ ေားအတွင်း က ြူး ွန် 

တနထိငု် ုပ်ကိုင် ကသ မ ေားအနက် သစ်တတောတမမ 

အမြစ်မှ န္ုတ်ပယ်သည ် သုိေ့မဟုတ် ဆက် က် 

 ုပ်ကိုငခ်ွင ်မပ သည ် တမမမ ေားတွင ် တန်ြိုးရှိ 

န္ှစ်ရှည်သစ်ပင်မ ေား စိုက်ပ  ိးမခင်းမြင ် သစ်တတော 

မ ေား ထိန်းသိမ်းကောကွယ်တပးန္ိုငတ်ရး” အဆို 

ဦးညီညီ 

စဉ ်ကိငုမ်မိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၁၄.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် 

(ဆဋ္ဌမတနေ့) 

၈၀ အဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးသိန်း ွင ်

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) 

၈.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန ်(ပဉ္စမတနေ့) 

 

 

 

“တိုင်းတဒသကကီး သုိေ့မဟုတ် မပည်နယ်ပိုင် 

ပစစည်းမ ေား တရောင်းခ မခငး်၊ ငေှားရမ်းမခင်းန္ှင ် 

အမခေားနည်း တဆောင်ရွက်မခငး်ကို ဥပတဒ ကမ်း 

တစ်ခုအမြစ် သတ်မှတ်ထေားသည ် နည်း မ်း 

မ ေားန္ှင ်အညီ တိုင်းတဒသကကီး ွှတ်တတော်သုိေ့ 

တငသွ်ငး်န္ိုင်တရး တိုက်တွန်းတ ကောင်း” အဆို 

ဦးမိုးန္ိုငတ်က ော် 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၁၈.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၈၁ အဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးမိုးန္ိုငတ်က ော ်

အမရပ ရမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၈.၁၁.၂၀၁၃  

အဋ္ဌမပ ုမှန ်(ပဉ္စမတနေ့) 

“ယစ်မ  ိးခွန်ဥပတဒပ  ယစ်မ  ိးခွန် န္ှုန်းထေားမ ေား 

တိုးမမ င ်သတ်မှတ်ရန်အတွက် ယစ်မ  ိးခွန် ဥပတဒ 

မပငဆ်င်သင ်တ ကောငး်” အဆို   

ဦးကိုကို ွင် 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

မှတ်တမ်းတင် 

၁၅.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် 

(သတတမတနေ့) 

၈၂ အဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးတငဦ်း 

တပ ောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၄.၁၁.၂၀၁၃  

အဋ္ဌမပ ုမှန် (ဆဋ္ဌမတနေ့) 

“တိုင်းတဒသကကီး သုိေ့မဟုတ် မပည်နယ်က 

စီမ ခနေ့်ခွဲခွင ်ရှိသည  ် ဆိပ်ကမ်းမ ေား၊ သတဘဂောဆိပ် 

မ ေား၊ ဆိပ်ခ မ ေား ဆိုသည ် ဥပတဒတစ်ရပ်ကို 

တရးဆွဲန္ိုင်တရး” အဆို 

ဦးတစောတဌး 

မိတထီ ောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၁၈.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 

၈၃ အဋ္ဌမပ ုမှန် ဦးတငဦ်း 

တပ ောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၅.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် (သတတမတနေ့) 

“မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီးအတွင်း တရတ ကောင်း 

သွေား ောတရး  ုပ်ငန်းမ ေားတွင် သွေား ောတန 

တသော ပုဂဂ ကိ တရယောဉ်မ ေား စနစ်တက  

တမပးဆွဲန္ိုင်တရး” အဆို 

ဦးမိုးန္ိုငတ်က ော် 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၁၉.၁၁.၂၀၁၃ 

အဋ္ဌမပ ုမှန် 

(နဝမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၈၄ နဝမပ ုမနှ် ဦးတအောငတ်ဌးတက ော် 

ဒုတိယဥကကဋ္ဌ 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် (ပထမတနေ့) 

 

“တိုင်းတဒသကကီး ွှတ်တတောရ် းု ဝန်ထမ်းြွဲြို့စည်းပ ု 

န္ှင စ်ပ်  ဉ်း၍  ွှတ်တတောမ်ှ အတည်မပ တပးန္ိုင် 

တရးန္ှင ် န္ိုငင် တတော်သမမတထ  သဝဏ် ွှောတပးပိုေ့ 

တဆောငရ်ွက်တရးကိစစ” အဆို 

ဦးမမင ်သန်း 

တ တေားဦးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(၁၃ ရက် 

တမမောက်တနေ့) 

၈၅ နဝမပ ုမနှ် ဦးမမတ်သ   

င န်းဇွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၀.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် (ပထမတနေ့) 

 

“စက်သ ုးဆီ အတရောငး်ဆိုင်မ ေား စနစ်က နစွောမြင ် 

ြွင ် ှစ်တရောင်း ခ တပးန္ိုငတ်ရးန္ှင ် အတရောငး်ဆိုင် 

မ ေားမှ အရည်အတသွးတကောင်းမွန် မှန်ကန်တသော 

စက်သ ုးဆီမ ေား အခ ငအ်တွယ် အမပည ် တရောငး်ခ  

တရး တိုင်းတဒသကကီးအစိုးရမှ  ကပ်မတ်တပးတရး” 

အဆို 

ဦးတငထ်ွန်း 

သပိတ်က ငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(စတုတထတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၈၆ နဝမပ ုမနှ် တဒေါ်တငတ်ငမ်ော 

ခ မ်းတအးသောစ မမိ ြို့နယ်  

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၁.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် (ဒုတိယတနေ့) 

“မန္တတ းမမိ ြို့အေား တခတ်မီတိုးတက်တသော၊ သနေ့်ရှင်း 

 ှပတသော တရှးတဟောင်းယဉ်တက းမှု ထိန်းသိမ်းန္ိုင် 

တသော မမန်မောန္ိုင်င ၏ စ မပယဉ်တက းမှုမမိ ြို့တတော် 

အမြစ် တပေါ်တပ က်တစရန် စီမ ခ က်ခ  တဆောငရ်ွက် 

တပးန္ိုငတ်ရး” အဆို 

ဦးထွန်းဝင်း 

ခ မ်းမမသောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၁၄.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(ပဉ္စမတနေ့) 

၈၇ နဝမပ ုမနှ် ဦးသိန်း ှ 

မပည်ကကီးတ ခွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၂.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် (တတိယတနေ့) 

“မန္တတ း မမိ ြို့တတောစ်ညပ်င်သောယောတရး 

နယ်နိမတိ်အတွင်းရှိ  မ်းမ ေား တိုးခ ဲြို့တဆောငရ်ွက် 

  က်ရှိရော တရရှည်တကောငး်မွန်တရး၊ တရ ွှမ်းမိုးမှု 

ကောကွယ်တရးအတွက် မမိ ြို့ ယရ်ှိ ရပ်ကွက် 

မ ေားန္ှင ် တိုးခ ဲြို့ကွက်သစ်မ ေားတွင် ဆက်စပ် 

  က်ရှိတသော တခတ်မီ တရထုတ်တမမောငး်ကို စီမ  

ကိန်းခ  တဆောငရ်ွက်တပးတရး တိုင်းတဒသကကီး 

အစိုးရအြွဲြို့အေား တိုက်တွန်းတ ကောင်းန္ှင ်  ိုအပ် 

ပ က မပည်တထောငစ်ုအစိုးရအြဲွြို့န္ှင ် န္ိုငင် မခေား 

အက အညီ ရယ တဆောငရ်ွက်တရး” အဆို 

ဦးထွန်းဝင်း 

ခ မ်းမမသောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၁၇.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(ဆဋ္ဌမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၈၈ နဝမပ ုမနှ် ဦးတဆွသန်း 

ပုသိမ်ကကီးမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၁၃.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် (စတုတထတနေ့)   

 

“သိမ်းဆည်း  ယ်ယောတမမန္ှင ် အမခေားတမမမ ေားကို 

တည်ဆဲ ဥပတဒ၊ စညး်မ ဉ်းစည်းကမ်း၊  ုပ်ထ ုး 

 ုပ်နည်း၊ အမိနေ့်၊ ညွှန် ကေားခ က်မ ေားန္ှင ်အညီ 

အမမန်ဆ ုးတဆောင်ရွက်တရး”အဆို 

ဦးကိုတ း 

မတတရောမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

 ၁၈.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

 (သတတမတနေ့) 

၈၉ နဝမပ ုမနှ် ဦးတအောင် င်း 

မမစ်သေားမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၄.၃.၂၀၁၄ နဝမပ မုှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 

 

 

 

“မန္တတ းမမိ ြို့သည် စီးပွေားတရး အခ က်အခ ော 

က မပီး မမန်မောမပည် တဒသတွင်းန္ှင ် မပည်ပအထိ 

တရောင်းဝယ်တရး ထွန်းကေားသည ် မမိ ြို့မြစ်သည ် 

အတ  ောက ် စီးပွေားတရးပညော ကျွမ်းက ငတ်သော 

  ူ့စွမး်အေား အရငး်အမမစ်မ ေား  ိုအပ်ပ ၍ 

စီးပွေားတရးပညောကို သီးမခေား စီးပွေားတရး 

တကကသုိ ်တစ်ခု ြွင ် ှစ်တဆောငရ်ွက်တပးတရး” 

အဆို 

ဦးတဇော်ဝင်း 

ရမည်းသငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၁၉.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၉၀ နဝမပ ုမနှ် ဦးတဇော်ဝင်း 

ရမည်းသငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၁၇.၃.၂၀၁၄  

နဝမပ ုမနှ် (ဆဋ္ဌမတနေ့) 

 

“ မး်မကကီး၊ မမိ ြို့န္ှင  ် တက းရွော ခ ငး်ဆက် မ်း 

မ ေား၏  မး်တဘးတွင် အရိပရ် သစ်ပငမ် ေား 

စိုက်ပ  ိးတရး၊ ရှင်သန်တရးအတွက် စနစ်တက  

စီစဉ်ခ မတှ် တဆောင်ရွက်တပးတရး” အဆိ ု

ဦးတမောင်တမောင်ဦး 

ဝမ်းတွင်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

  

 

အတညမ်ပ  

၂၀.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(နဝမတနေ့) 

၉၁ နဝမပ ုမနှ် ဦးတမပဝင်း 

မဟောတအောငတ်မမမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂၄.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(၁၁ ရက်တမမောက်တနေ့)  

 

 

“မ ကောမ ီ တဆောင်းရောသီ ကုန်ဆ ုးမပီး တန္ွဦးရောသီ 

တရောကရ်ှိတတော မည်မြစ်၍ မီးတဘးအန္တရောယ် 

ကောကွယ်န္ိုင်ရန် ဥပတဒန္ှင ်အညီ မီးတဘး 

ကကိ တငက်ောကွယ် တေားဆီးတရး အစီအမ မ ေား၊ 

ကကိ တင ် န္ိှုးတဆော်မှုမ ေား၊ မီးသတ်ကေားမ ေား 

မြည ်ဆည်းတရး အစီအစဉ်မ ေားကို တိုင်းတဒသကကီး 

အစိုးရ ကကီး ကပ်တဆောငရ်ွက်တပးတရး” အဆို 

ဦးညီညီ 

စဉ ်ကိငုမ်မိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

မှတ်တမ်းတင် 

၂၆.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(၁၃ ရက် 

တမမောက်တနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၉၂ နဝမပ ုမနှ် ဦးတမပဝင်း 

မဟောတအောငတ်မမမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(၁၂ ရက်တမမောက်တနေ့) 

 

“မန္တတ းမမိ ြို့ ဆိပ်ကမ်းနယ်တမမတွင် ဆိုက်ကပ် 

ထေားတသော ခရီးသည်တင် တရယောဉ်န္ှင ် ကုန်တင် 

သတဘဂောကကီးမ ေားအတွက် သီးမခေား   ခုခ  တရး 

အစီအမ မ ေား ခ ထေားတပးန္ိုင်တရးကိစစ” အဆို 

ဦးတငဦ်း 

တပ ောဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

 ၃၁.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(၁၅ ရက် 

တမမောက်တနေ့) 

၉၃ နဝမပ ုမနှ် ဦးသန်းတအောင် 

သပိတ်က ငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၅.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

(၁၂ ရက်တမမောက်တနေ့)  

 

“တရုတ်မပည်သုိေ့ တင်ပိုေ့တရောင်းခ မည ် န္ွေားတမှောင်ခို 

မ ေားအေား ဟနေ့်တေားတပးန္ိုငတ်ရးကိစစ” အဆို 

ဦးတမောင်တမောင်ဦး 

ဝမ်းတွင်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၂၈.၃.၂၀၁၄ 

နဝမပ ုမနှ် 

 (၁၄ ရက် 

တမမောက်တနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၉၄ (၁၁)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

ဦးစ ထွန်း  

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ကကိမ်တမမောက်ပ ုမှန်  

(ဆဋ္ဌမတနေ့) 

  

 

“မ  ိးဆက်သစ်   ငယ်တမောင်မယ်မ ေား အတမခခ  

ပညောသင် ကေားတရးန္ှင ်ပတ်သက်မပီး စဉ်ဆက် 

မမပတ် သငယ် န္ိုငတ်ရးန္ှင ် က န်းမောကက  ခိုင်တသော 

  တတော်  တကောငး်မ ေား မြစ် ောတစတရးအတွက် 

တိုင်းတဒသကကီး အစိုးရအြဲွြို့အေား တိုက်တွန်း 

တ ကောင်း” အဆို 

 

ဦးတငထ်ွန်း 

သပိတ်က ငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 

၉၅ (၁၁)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

 

ဦးမမတ်သ   

င န်းဇွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၈.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ကကိမ်တမမောက်ပ ုမှန် 

(ဆဋ္ဌမတနေ့) 

 

“တက း က်က န်းမောတရးဌောနခွဲမ ေား ပိုမုိတိုးခ ဲြို့ 

ြွင ် ှစ်န္ိုငတ်ရးအတွက် တဆောငရ်ွက်တပးရန် 

တိုက်တွန်းတ ကောင်း” အဆို 

ဦးသန်းတဌး 

တညောငဦ်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၁၀.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၉၆ (၁၁)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

 

ဦးတအောငတ်မောငး် 

စညပ်င်ဝန်ကကီး 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ကကိမ်တမမောက်ပ ုမှန် 

(၁၁ ရက်တမမောက်တနေ့) 

 

တက ောက်စိမ်းဥယ ောဉ်စီမ ကိန်း အဆိမုပ ခ က်  မှတ်တမ်းတင် 

၁၅.၁၂.၂၀၁၄ 

(၁၁)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(၁၁ ရက် 

တမမောက်တနေ့) 

၉၇ (၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

ဦးညီညီ  

စဉ ်ကိငုမ်မိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ်တမမောက်ပ မုှန် 

(ပထမတနေ့) 

 

“မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီး ွှတ်တတောမ်ှ မပဋ္ဌောန်း 

မပီးတသော ဥပတဒမ ေားအနက် နညး်ဥပတဒတရးဆွဲ 

ရန် က န်ရှိတသောဥပတဒမ ေားအေား နညး်ဥပတဒ၊ 

စညး်မ ဉ်း၊ စညး်ကမ်းမ ေား တရးဆွဲမပဋ္ဌောန်းတပးပ  

ရန် တိုင်းတဒသကကီးအစိုးရအြဲွြို့သိေု့ တိုက်တွန်း 

တ ကောင်း” အဆို 

ဦးတအောင် င်း 

မမစ်သေားမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၉၈ (၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

ဦးကိုတ း 

မတတရောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂၃.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ်တမမောက်ပ မုှန် 

(ပထမတနေ့) 

 

“မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီးအတွင်းတွင် အပန်းတမြ 

စခန်းမ ေား၊ တိရစဆောန်ဥယ ောဉ်၊ ရုကခတဗဒ ဥယ ောဉ် 

မ ေား တည်ရှိတနမခင်းတ ကောင ် ခိုငမ်ောတိက သည ် 

ဥပတဒတစ်ရပ်တရးဆွဲတပးရန် တိုင်းတဒသကကီး 

 ွှတ်တတောအ်ေား တိုက်တွန်းတ ကောင်း” အဆို 

 

ဦးစ ထွန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)   

အတညမ်ပ  

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(တတိယတနေ့) 

၉၉ (၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

ဦးသန်းတအောင် 

သပိတ်က ငး်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ်တမမောက်ပ မုှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 

 

 

“ဝ းတတောမ ေား မပ န်းတီးမှု ကင်းတဝးတအောင ်

ကောကွယ်ထနိ်းသိမ်းတစောင ်တရှောက်မပီး တက းရွော 

ဝ းစိုက်ခင်းမ ေား ထ တထောငတ်ပးရန်န္ှင ် တက း က် 

တဒသ မး်မ ေား ဝဲယောတိုေ့တွင် ဝ းမ  ိးစ ု စိုက်ပ  ိး 

တဆောငရ်ွက်တပးရန် မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီး 

အစိုးရအြွဲြို့သုိေ့ တိုက်တွန်းတ ကောင်း” အဆို 

ဦးမမတ်သ  

င န်းဇွန်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

အတညမ်ပ  

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁၀၀ (၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

ဦးကိုတ း  

မတတရောမမ ိြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂၄.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ်တမမောက်ပ မုှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 

 

“မန္တတ းတိုင်းတဒသကကီး တိုင်းရငး်တဆးဝ း ဦးစီး 

ဌောနန္ှင ် တိုင်းတဒသကကီး တိုင်းရငး်တဆးဝ း 

ထုတ် ုပ်တရး စက်ရ ုကကီးတိုေ့တွင်  ုပ်ငန်း 

သတဘောသဘောဝအရ အထ း ိုအပ်တနတသော 

တခတ်မီဓ တ်ခွဲခန်း ထေားရှိတပးရန်န္ှင ် ကျွမ်းက င် 

ဝန်ထမ်းမ ေား ခနေ့်ထေားတပးပ ရန်ကိစစ” အဆို 

ဦးတမောင်တမောင်ဦး 

ဝမ်းတွင်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၂၆.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(စတုတထတနေ့) 

၁၀၁ (၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

ဦးစ ထွန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၂၅.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ်တမမောက်ပ မုှန် 

(တတိယတနေ့)  

 

“  ပစ်စ်အန္တရောယ်တ ကောင ် မီးတ ောငမ်ှု မြစ်ပွေား 

မပီး မပည်သ မ ေား၏ အသက်အိုးအိမ ် စည်းစိမ်မ ေား 

မပ က်စီး မဆ ုးရ ှုးတစတရးအတွက်   ပစ်စ် 

အန္တရောယ် ကင်းရှင်းစွော တဆောငရ်ွက်တပးန္ိုင်တရး” 

အဆို 

ဦးတမောင်တမောင်ဦး 

ဝမ်းတွင်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

 

အတညမ်ပ  

၃၀.၃.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁၀၂ (၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

ဦးမိုးမမင ်သိန်း 

သောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ်တမမောက်ပ မုှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 

 

“တစ်န္ိုင်င   ုး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲတရး 

သတဘောတ  စောခ  ပ်မ  ကမ်း အတညမ်ပ ခ က် 

 က်မှတ်တရးထိးုန္ိုငမ်ခငး်အတွက် ဝမ်းတမမောက် 

ဂုဏ်မပ တ ကောငး်” အဆိ ု 

 

ဦးတမပဝင်း 

မဟောတအောငတ်မမမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

မှတ်တမ်းတင် 

၂.၄.၂၀၁၅ 

(၁၂)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(အဋ္ဌမတနေ့) 

၁၀၃ (၁၃)ကကိမ ်

တမမောက်ပ ုမှန် 

ဦးတမပဝင်း 

မဟောတအောငတ်မမမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၈.၈.၂၀၁၅ 

(၁၃)ကကိမ်တမမောက်ပ မုှန် 

(ဒုတိယတနေ့) 

 

“တိုင်းတဒသကကီးအစိုးရအြွဲြို့မှ မပည်တထောင်စု 

အစိုးရအြွဲြို့သုိေ့ တပ င်းစပ်ည ိန္ိှုငး်၍ အပု်ခ  ပ်စီမ  

ခနေ့်ခွဲမှု စညး်တန္ှောင်အေား ရှိတစရန်အတွက် အမိနေ့်၊ 

ညွှန် ကေားခ က်၊ စညး်ကမ်းမ ေား ထုတ်မပန်၍ 

တဆောငရ်ွက်တပးန္ိုင်တရး”အဆို 

ဦးထွန်းဝင်း 

ခ မ်းမမသောစည်မမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

 

မှတ်တမ်းတင် 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(၁၃)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆြိိုရှငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁၀၄ 

 

 

 

 

 

(၁၃)ကကိမ ်

တမမောက်ပ ုမှန် 

ဦးသန်းတဌး 

တညောငဦ်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) 

၁၉.၈.၂၀၁၅ 

(၁၃)ကကိမ်တမမောက်ပ မုှန် 

(တတိယတနေ့) 

“တဒသဆိုင်ရော ြွ ြို့မြိ းတရး ုပ်ငန်းမ ေား တဆောငရ်ွက် 

ရောတွင်  ည်းတကောင်း၊ တည်တဆောက်တရး 

 ုပ်ငန်းမ ေား တဆောင်ရွက်ရောတွင်  ည်းတကောင်း 

အမှန်တကယ် တငဒ် တအောင်မမင်ထေားတသော 

စ ခ နိ်စ ညွှန်းန္ှင် ်အညီ တဆောင်ရွက်မခငး် မရှိတသော 

စညး်ကမ်းမဲ  တဆောငရ်ွက်တနသည ် ကုမပဏီမ ေား 

အေား မပန် ည်စိစစ်၍ အတရးယ  တဆောင်ရွက် 

န္ိုငရ်န် အစိုးရအြွြဲို့သုိေ့ တိုက်တွန်းတ ကောင်း” အဆို 

 ဦးတဌး ွင ်

တညောငဦ်းမမိ ြို့နယ် 

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) 

မှတ်တမ်းတင် 

၂၁.၈.၂၀၁၅ 

(၁၃)ကကိမ် 

တမမောက်ပ ုမှန် 

(ပဉ္စမတနေ့) 

 


