
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် (၂၀)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။ လဒေါ်သ တ ငငိမ်ေး 

မလိှိုင် (၂) 

အစိုေးရ၏ တစ်ငမိ ြို့နယ်ခ ငေ်းစ အလို ် လယ်ယ လ မဇုန်န္ှိုန်ေး သတ်မှတ်ခ  ် 

မ  ေး ိ ုအခ နိ်  လ မည်လရ ြို့မည်မျှအတွငေ်း သတ်မှတ်သွ ေးမည်နည်ေးန္ှင့်် ပ ုစ  

(၇) အမည်လ ပ ငေ်း ပ လုပ် ခငေ်း ိစစမ  ေးအ ေး  ပည်သူမ  ေးအလန ြေင့်် လွယ် 

လွယ် ူ ူ  မန် မန်ဆန်ဆန်  ပ လုပ်န္ိုငလ်စရန် အစိုေးရအလန ြေင့်် မည်သုိို့စ မ  

လဆ ငရ်  ်မည် ို သိရှိလိ ုခငေ်း။ 

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂။ ဗိုလ်မှ ေး န္ိုငလ်င်ေးလအ င် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

ပုသိမ်က  ေးငမိ ြို့နယ်၊ ငမိ ြို့လတ ပ်န်ေးလ ေးသုိို့ လ ်လ  င်ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် ပတ် န်ေး 

  င ်လ  ေးရ  မ  ေးသွ ေးလ အသ ုေး ပ လ  ်ရှိသည့်် လ    မ် ေး ဘ တူေးလ မ င်ေး 

လဘ င်လမ်ေးလပ (၂၀၀၀)(၃ြေ လ )ုခန်ို့အ ေး ရိစ  လ    ်ပ  ်ခငေ်း လမေ်း 

အ ြေစ် လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုငပ်ါရန်န္ှင့်် အန ေးဆ ုေး ဘဏ္ဍ လင ွလ  ထ ေးခ  ်တွင ်

ထည့််သွငေ်းလဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုင်ပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို /်လမွေး 

၃။ ဗိုလ်မှ ေး န္ိုငလ်င်ေးလအ င် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

ငမိ ြို့လတ ပ်န်ေးလ ေးမှ မင်ေးက  ေးရန်လနောင်လမ်ေးဆ ုအထိ (၇၀၀၀ × ၂၄)လပ 

 ွန် ရစ်လမ်ေးခငေ်း  ငေ်း ပ  ပင ်ခငေ်း၊ ၄၄ လမ်ေးမှ မင်ေးက  ေးရန်လနောင်လမ်ေး 

မ ေးရထ ေးသ လမ်ေးဆ ုအထိ(၁၃၅၀×၂၄)လပ န္ိုငလ်ွန် တတရ လမ်ေး ခင်ေး  ငေ်း 

 ပ  ပင ်ခငေ်း၊ငမိ ြို့လတ ပ်န်ေးလ ေး မင်ေးက  ေးရန်လနောင်လမ်ေးမှ ဗိုလ်တ ် ုန်ေး 

လ  ေးရ  သုိို့ (၇၀၀×၂၄)လပ  ွန် ရစ်လမ်ေး ခင်ေးလပေးန္ိုင်ပါရန်န္ှင့်် အန ေးဆ ုေး 

ဘဏ္ဍ လင ွလ  ထ ေးခ  ်တွင် ထည့််သွငေ်းလဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုငပ်ါရန်  စ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၈.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 



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

၄။ ဦေးလအေးခိုင် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး (၁) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးငမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ NEP စ မ  ိန်ေး ြေင့်် လဆ င်ရ  ် 

လနလသ  လ  ေးရ  မ  ေး မည်သည့််အခ နိ်တွင် မ ေးလင်ေးလရေး စတငလ်ဆ င်ရ  ် 

မည် ိ ု သိရှိလိ ုခငေ်းန္ှင့်် လျှပစ်စ်မ ေးသွယ်တန်ေးငပ ေးလသ  လ  ေးရ  မ  ေးတွင် 

မ တ  BOX မ  ေး မည်သည့််အခ နိ်တွင် ရရှိမည် ို သိရှိလို ခငေ်း။  

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂) 

 မစ်သ ေးငမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ န ူေးက  ေး ပန်ေးလလ င ်မစ် ူေးတ တ ေးအ ေး 

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

၂၇.၈.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂) 

 မစ်သ ေးငမိ ြို့နယ်၊ သမတန်ေးလ  ေးရ  အုပ်စု၊ သမတန်ေးရ  အ င် ပန်ေးလလ င် 

 မစ် ူေးတ တ ေး တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၉.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေး မသ စည် (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး ြေွဲြို့စည်ေးထ ေးလသ  လမ လ်တ ယ် ဉ် 

လုပ်ငန်ေးမ  ေး က  ေးက ပ်လရေးလ  မ်တ မ  ေး အလှည့််  တ  န်ယလူနသည့်် 

 ိစစမ  ေး အလပေါ်သိရှိလို ခငေ်း။ 

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၈။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂) 

 မစ်သ ေးငမိ ြို့နယ်၊ န္ွောေး ူေးလလေးလ  ေးရ  အပု်စုတွင် န္ွောေး ူေးလလေး လ  ေးလ ် 

  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲတစ်ခု ြေွင့််လှစ်ခွင့်် ပ လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၉.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၉။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း 

 မစ်သ ေး (၂) 

 မစ်သ ေးငမိ ြို့နယ်၊  မနဒ လ  ေးရ  န္ှင့််  ပည်လ ေုးအ ့်လ  ေးရ  တိုို့မှ လ  ေးရ  ပိုင် 

သစ်လတ စို ခ်ငေ်းလဆ ငရ်  ်န္ိုင်လရေး ခွင့်် ပ လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ။ိ   

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

သယ ဇ တ 

၁၀။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁) 

ရမည်ေးသငေ်းငမိ ြို့နယ်၊ ထိန် န်အုပ်စု၊  ူတို အလ ခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်း 

တွင် လိုအပ်လ  ်ရှိလသ  (၆၀×၃၀×၁၂)လပ KG လ   ငေ်းလဆ ငတ်စ်လဆ င် 

လဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၁၁။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁) 

ရမည်ေးသငေ်းငမိ ြို့နယ်၊  တငလ်က ေးန  လ မ ငေ်းလဘ င် ငမိ ြို့သ ုေးလရယူလနလသ  

လ မ င်ေး ြေတ် ူေးတ တ ေး တစ်စငေ်းလဆ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၂၇.၈.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၁၂။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း (၁) 

ရမည်ေးသငေ်းငမိ ြို့နယ်၊ ဇ ေး ြေ  နု်ေးအပု်စု၊ မ   ေးလလေးပင် အလ ခခ ပည  

မူလတန်ေးလ   င်ေးအတွ ် မရှိမ ြေစ်လိုအပ်လနလသ  KG လ   ငေ်းလဆ င် 

(၆၀ × ၃၀ × ၁၂)လပ အလဆ င်သစ် လဆ  ်လပု်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၁၃။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

 မငေ်းခခ  (၂) 

 မငေ်းခခ ငမိ ြို့နယ်၊ ရန္တပိလု  ေးရ  လန ရိေုးရ  လ မအိုေးလုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေး အိုေးလုပ်သ ေး 

မ  ေး ိ ု မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး အစိုေးရမှ Covid- 19 Fund လခ ေးလင ွ

ထုတ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၉.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၁၄။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ရန် ငေ်းလတ င် - စ ်မှိုတ ကသုိလ် - လရတ ခွန်လတ င် လမေ်းတွင် 

  န်ရှိလနလသ  လမ်ေးလွှ တင်ရန်လိုအပ်လသ  လိန်ပင်မှ ရှင်လတ ် ုန်ေးအထိ 

 တတရ လမ်ေးပိုင်ေးအ ေးအဆင့်် မြှင့််တင် လဆ င်ရ  ်လပေးပါရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၈.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၅။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ပုသိမ်က  ေးငမိ ြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်လ မအမှတ်(၂)အတွင်ေးရှိ    ပင ် - ဇ ေးလတ  

လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ် လရတငပ်န်ို့လ မ ငေ်းလဘ ငလ်မ်ေး(၁/၄)မိုင်အ ေး  ွန် ရစ် 

လမေ်း အ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တငလ်ဆ ငရ်  ်လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ

၂.၉.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၆။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ဦေးရဲမငေ်းဦေး ပုသိမ်က  ေးငမိ ြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်လ မအမှတ်(၂)အတွငေ်းရှိ ဇ ေးလတ  

- မင်ေး န်-ဘုတ်လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမ်ေး (၁/၃.၇၅)မိုင်အ ေး  တတရ လမေ်း 

အ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တငလ်ဆ င်ရ  ်လပေးပါရန် ိစစ။  

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၇။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး (၂) 

ပုသိမ်က  ေးငမိ ြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်လ မအမှတ် (၂)  ျွန်ေးပိုင်ေးလ  ေးရ  မ  ေး ြေစ်လသ  

ဘိုေးလှ နု်ေးအပု်စု လည င်ပင်သ    အလရှြို့န္ှင့်် လည င်ပင်သ  အလနော ် 

လ  ေးရ  ဆ ်လမေ်းလပေါ်ရှိ မစ်မွှ လပါ ်လ မ ငေ်းတွင် လပ(၅၀) အရှည် _ 

လပ(၂၀) အ  ယ်ရှိ လရလ   ်တ တ ေးတစ်ခုတည်လဆ  လ်ပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၁၈။ ဒုတိယ ဗိုလ်မှ ေးက  ေး ရဲ မင့်် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

မန္တလလေးငမိ ြို့ လတ င်သမန်အင်ေး လ မထိန်ေးန ရ   ပ  ပငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

       

    

၂.၉.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၁၉။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မိတထ လ ငမိ ြို့၊ လအ ငလ်ဇယ  ရပ် ွ ်၊ အမှတ် (၈) နယ်လ မလမ်ေးအ ေး 

 တတရ  (သုိို့မဟုတ်)  ွန် ရစ်လမ်ေးအ ြေစ် လဆ ငရ်  ်လပေးရန်အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ  

၂.၉.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၂၀။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မိတထ လ ငမိ ြို့နယ်၊ လရွှေစစ်သည်လ  ေးရ  အပု်စုအန ေးရှိ တိမ်လ   ပ  ်စ ေးလန 

လသ  တလင်ေး ုန်ေးလခ  င်ေးရိုေးအ ေး  ပန်လည်တူေးလြေ ်ထနိ်ေးသိမ်ေး  ပင်ဆင် 

လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်ရန် တင ်ပ ခငေ်း။ 

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၁။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ  (၁) 

မိတထ လ ငမိ ြို့နယ်၊ ဂဠ န်လ  ေးရ  အပု်စု၊ သဲလတ လလေးရ  အ င်တ တ ေးမှ  

သဘ  လဘေးအန္တရ ယ်လက  င့်် မိုေးမ  ေးခ နိ် လရတို ်စ ေး မ်ေးပါေးငပိ ၍ 

ပ  ်စ ေးသွ ေးသ ြေင့်် အသစ် ပန်လည်တည်လဆ  ်လပေးရန် ိစစ။ 

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၂။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ငမိ ြို့နယ် အုတ်တွင်ေး အ.ထ. (ခွဲ) အတွင်ေးမ ှ အန္တရ ယ်ရှိ 

စ သငလ်ဆ ငအ် ေး ြေ  ်သိမ်ေး၍ RC (၂)ထပ်လဆ င်အသစ် လဆ  ်လုပ် 

လပေးန္ိုငပ်ါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၂၃။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ငမိ ြို့နယ် သဲပုတ် ုန်ေးလ  ေးရ  ရှိ ရ  ဦေးဘုန်ေးလတ က်  ေးလ   ငေ်း 

လသ  ်သ ုေးလရ န်အ ေး  ပန်လည်တူေးလြေ  ်ပ  ပင်လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၂၇.၈.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၂၄။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်ငမိ ြို့နယ်အတွငေ်းမှ လတ င်လပေါ်လဒသ ြေစ်လသ   ျွဒဲတ်အလ ခခ ပည  

မူလတန်ေးလွန်လ   ငေ်းအ ေး အလ ခခ ပည အလယ်တန်ေးလ   င်ေး (ခွဲ)အ ြေစ် 

အဆင့်် မြှင့််တင် ြေွင့််လစှ်ခွင့်် ပ န္ိုင်ပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



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

၂၅။ ဦေးမိုေး မင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

 (၃၀.၇.၂၀၂၀)လနို့ မိုေးသည်ေးထန်စွ  ရ  သွန်ေးမှိုလက  င့်် ပ  ်စ ေး   ိေး ပတ် 

သွ ေးလသ  သ စည်ငမိ ြို့နယ် နန်ေးလတ  ်ုန်ေး - သ ယ  ုန်ေး - လရတွင်ေးက  ေး - 

အင်တိုင်ေးသ  - အင်တိုင်ေးသ စို ်ခခ  လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းအ ေး အ မန်ဆ ုေး 

 ပန်လည်  ပ  ပငလ်ပေးန္ိုငပ်ါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၈.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၆။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁) 

 မစ်သ ေးငမိ ြို့နယ်၊ ရန် ုန် - မန္တလလေး အ စ ယ  လမေ်းမက  ေး ပ.ဆ.င 

ခရိုငခ် င်ေးဆ ် အမှတ် - ၂ လမေ်းမက  ေးတိုို့အ ေး လပါင်ေး ူေးတ တ ေး သြေွယ် 

ခ တိ်ဆ ်ထ ေးလသ  Class A အဆင့််ရှ ိ “လ ်ညြှိ ေးထိေုး - ရ  ရည်ှ 

ဘ ု ွငေ်းလမ်ေးမက  ေး” လပေါ်ရှိ အန္တရ ယ်ရှိ “သစ်သ ေး တ တ ေး ၃ စင်ေး” အ ေး 

အခ နိ်မှ အလဆ တလ င် အန ေးစပ်ဆ ုေးဘတ်ဂ  ်တွင်  ပ  ပငတ်ည်လဆ  ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၇။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁) 

 မစ်သ ေးငမိ ြို့နယ်၊ တိုင်ေး ၁၊ မဲဆန္ဒနယ်လ မ  မစ်သ ေးလျှပစ်စ်အပုိင်ေးတွင် 

ပါ င်လသ   NEP Phase Two လခါင်ေးစဉ် ြေင့်် လဒသအတွင်ေးအငပ ေးသတ် 

၁၀၀%  လျှပစ်စ်မ ေးလင်ေးလစမည့််  လ  ေးရ  (၁၇)ရ   လျှပ်စစ်မ ေးလင်ေးန္ိုင်မှို 

အလ ခအလန န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးလသ  လမေးခွန်ေး။ 

၃.၉.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၈။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

 မစ်သ ေး (၁) 

 င်ေးတ ေးလ ် ဲလ မ ငေ်းမက  ေးMain Cannel မ ှ ခွဲထွ ်လ လသ  DY-19 

၏အဆ ုေး  TC11 ၏ လအ  ်ပိုင်ေး/  မစ်သ ေးငမိ ြို့နယ်အပိုင်ေး လ မ င်ေးမက  ေး 

လရအရငေ်းပိုငေ်း ြေစ်လသ  ယခင့််ယခင ်တည်ေး  လဒသခ  ပည်သူလူထု 

စုလပါင်ေးည ညွတ်မှိုအ ေး ြေင့်် တူေးလြေ ်ထ ေးလသ   DY-19 - TC11 မ ှ

လရပိုလရလျှ မ  ေးန္ှင့်် မိုေးလရမ  ေးအ ေး စုလဆ င်ေးသိုလလှ င်န္ိုင်လသ  

 မစ်သ ေးငမိ ြို့နယ်န္ွောေးလျှ ရုိေး လ  ေးရ  အုပ်စု၊  ွငေ်းအမှတ် -၄၀၉ အတွငေ်းရှိ 

ရန်န္ိုင် န်အ ေး  ပ  ပင်တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၉.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၂၉။ ဦေးစိုေးသန်ေး  

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ ငမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အင်က ငေ်းစု- ဂဠ န်လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမ်ေး၊ 

လည ငပ်င်လျှ ိ-အငက် င်ေးစု လ  ေးရ  ခ င်ေးဆ ်လမ်ေး၊   က  ေး ုန်ေး( သြေန်ေးရိေုး- 

လတ င်ရ  )မ ှ အ မန်လမ်ေးအထိ ငမိ ြို့တ ်လမေ်းတိုို့အ ေး ရ သ မလရ ေးသွ ေး 

လ န္ိုငရ်န်အတွ ် ဂနိ်ု့ဂါေး(ဂ င်ေး)တငလ် မသ ေးလမ်ေးမ  ေးအ ြေစ် လဆ ငရ်  ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၈.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၀။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးငမိ ြို့နယ်၊ သဲလတ ငမ ိြို့၊  မန်မ ့်မ ေးရထ ေးသ လမ်ေး လအ  ်လ ခ 

အခင်ေး မင့်် လန ခငေ်းလက  င့်် ြေိုေးလပါန္ွယ်န  န် လရ ငလ် မ ငေ်း လရစ ေးဆင်ေးမှို 

အဟန်ို့အတ ေး  ြေစ်လန ခငေ်းအ ေး မည်သုိို့လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ို သိရှိလိ ုခငေ်း ။ 

၃.၉.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စညပ်င် 

၃၁။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးငမိ ြို့နယ်၊ လရတွငေ်းအုပ်စု၊  ွငေ်းအမှတ် (၁၄၆၃) ွငေ်းရှိ စို ်ပ  ိေးလရေး 

သ ုေး န်အမည်လရလသ  ် န်အ ေး  ပန်လည်တူေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၂၇.၈.၂၀၂၀ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၂။ ဦေးစိုေးမင်ေးထ ် 

 မ်ေးတွင်ေး (၁) 

 မ်ေးတွင်ေးငမိ ြို့နယ်၊ နတ် န်လ  ေးရ  န္ှင့်် လရဆ ုေးလ  ေးရ  ရှိ စို ်ပ  ိေးလရေးသ ုေး 

လရ န်မ  ေး   ပန်လည်တူေးလြေ လ်ပေးန္ိုင ်ခငေ်း ရှိ/မရှ။ိ 

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၃။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

စ မ  ိန်ေး အလ  င်အထည်လြေ  ်ခငေ်းမရှိခဲ့်သည့်် သိမ်ေးဆည်ေးလ မ (၄၅. ၃)ဧ  

ထဲမှ  အစိုေးရ အ ူေးအလ ပ င်ေး  လ မတိုင်ခင ် (၅)ရ ်အလုိမှ  လ မယ  

အ ခ ေးနည်ေး သ ုေးစွဲခွင့််  လယ - ၃၀(ခ) ိ ု အလ ငစ်လို ခ ထ ေးလပေးလသ  

(၃.၂၁)ဧ အ ေး မည်သုိို့ စ မ  လဆ ငရ်  ်ထ ေးသည် ို သိရှိလိ ုခငေ်း။  

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၃၄။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန် (၂) 

လ   ငေ်းသ ေးလူငယ်မ  ေး ဗလငါေးတန် ြေွ ြို့ငြေိ ေးတိုေးတ ်လစလရေးအတွ ် 

လဒသခ မ  ေး၏  စုလပါင်ေးအ ေး ြေင့်် အလ  င်အထည်လြေ လ်နလသ  ငါန်ေး မ က  ေး 

အ ေး စ ေး ွငေ်းတွင်လိုအပ်ခ  ်တခ  ိြို့အ ေး တိုင်ေးလဒသက  ေး အစိုေးရမှ 

 ူည  ြေည့််ဆည်ေးပ ့်ပိုေးလပေးသည့််အလန ြေင့်် ပွဲက ည့််စင်န္ှင့်် အမ  ေးသ ုေးအမိ်သ  

တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၉.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၃၅။ လဒေါ်သငေ်း မ မသငေ်း  မစ်သ ေးငမိ ြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဒိုင်ေးအုပ်စုလ  ေးရ  အတွငေ်းရှိ နတ်လွှဲ 

အလနော ်ရ  န္ှင့်် နတ်လွှဲအလရှြို့ရ  မ  ေးမှ တင ်ပလတ င်ေးဆိုလသ  လ  ေးရ  အစု 

အြဲွေြို့ပိုင် သစ်လတ စို ခ်င်ေး လဆ ငရ်  ်န္ိုင်ရန်အတွ ် ခွင့်် ပ လပေးရန် 

အစ အစဉ်အ ေး လမေး မန်ေး ခငေ်း။ 

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

သယ ဇ တ 

၃၆။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး (၁)  

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ တ တ ေးဦေးငမိ ြို့နယ်၊ လည င ်န်ေးလ မ  ်ရ  န္ှင့်် 

ဆ ဆ ု န်လ  ေးရ  က  ေး ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  (၂)မိုင ် (၄)ြေ လ ခုန်ို့ရှ ိ

ခရိုငခ် င်ေးဆ ် (၂)လမ်ေး ို ဂ င်ေးခငေ်းလမ်ေးအ ြေစ် အဆင့်် မြှင့််တင်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ  

၂.၉.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၇။ ဦေး မင့််လဆွ 

အမရပူရ (၂) 

အမရပူရငမိ ြို့ လရှေးလဟ ငေ်းသမိုင်ေး င် ဦေးပိန်တ တ ေးက  ေးအ ေး လစတနော့် န်ထမ်ေး 

 ပန်လည် ပ  ပင်ရန်အတွ ်  Myanmar Teak Wood Industries Co;Ltd  

 ယ်ယူထ ေးလသ   ျွန်ေးသစ်မ  ေး၏ လ ်ရှိအလ ခအလနန္ှ င့်် ပတ်သ ်၍ 

သိရှိလိုသည့်် ိစစ။ 

၃.၉.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၃၈။ လဒါ ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂) 

သန္တိသစစ  ုမပဏ  ို လုပ်ပိုင်ခွင့်် ပ ထ ေးလသ  စဉ့်် ူေးငမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ BOT 

လမေ်းပိုငေ်း ၄၅/၃မိုငမ်ှ ၄၁/၂မိုင် အတွင်ေးရှိ AC န္ိုငလ်ွန် တတရ လမေ်း 

ခင်ေးလပေးန္ိုင်ရန်အတွ ် တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရမှ တွန်ေးအ ေးလပေးလဆ ငရ်  ် 

လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၂.၉.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၃၉။ လဒါ ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂) 

လ  ေးလ ်လမေ်းဦေးစ ေးဌ နအတွ ် ဘတ်ဂ  ်ခွဲတမ်ေးမ  ေး ိ ု ပိုမိုသ ုေးစွဲခွင့်် 

 ပ ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၉.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၀။ လဒါ ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂) 

၉.၁.၂၀၁၇ လနို့စွဲပါ၊ စ အမှတ်၊ ဌ နခွ ဲ(၁ -  )/  ၉၂ လ   ငေ်းတိုေး (၁၇) ြေင့်် 

အလ ခခ ပည ဦေးစ ေးဌ နသုိို့ အဆင့််တိုေးခွင့်် ပ ရန် တင ်ပထ ေးခ  ်သည် 

မည်သည့််အလ ခအလနတွင် လရ  ရ်ှိလနလက  ငေ်း သိလိုသည့်် ိစစ။ 

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၄၁။ လဒါ ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂) 

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ်တွင်  ပည်လထ င်စု၊ တိုင်ေးလဒသက  ေး 

ဘတ်ဂ  ်မ  ေးတွင်တင် ပလတ င်ေးခ ခဲ့်လသ ်လည်ေး ဘဏ္ဍ လငရွရှိမှိုအလပေါ် 

လဆ ငရ်  ်မလပေးန္ိုင်ခဲ့်လသ  လွှတ်လတ တ်ွငေ်း လ ြေက  ေးခ  ်မ  ေး ို အန ေး ပ် 

ဆ ုေးဘဏ္ဍ န္ှစ်တွင် ဦေးစ ေးလပေးလဆ င်ရ  ်န္ိုငလ်အ င် မည်သုိို့ စ မ လဆ ငရ်  ် 

ထ ေးသည် ို သိရှိလိ ုခင်ေး။ 

၄.၉.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၂။ လဒါ ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂) 

စဉ့်် ူေးငမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ လယ်သမ ေးမ  ေးအတွ ် အလရေးလပေါ် စ ်လရတွင်ေး 

မ  ေးန္ှင့််စ ်သ ုေးဆ မ  ေး လထ  ်ပ ့်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ   

၂.၉.၂၀၂၀ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၄၃။ လဒါ ်တ  လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂) 

သဘ  လဘေးဒဏလ်က  င့်် ပ  ်စ ေးသွ ေးလသ  လရွှေ ပည် - ထ ေုးက  ေးလမ်ေးပိုင်ေးအ ေး 

အ မန် ပင်ဆင်လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုင်ပါရန် လမေး မန်ေး ခင်ေး။ 

၃.၉.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၄၄။ ဦေး ိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ ငမ ိြို့နယ်အတွငေ်း လျှပစ်စ်မ တ  အသ ုေး ပ ခမ  ေး လ   ခ် ရ တွင် 

ခန်ို့မှန်ေး ြေင့််လ   ်ခ  ခင်ေး၊ အမှန်တ ယ် သ ုေးစွဲလသ  မ တ ယူနစ်မ  ေးထ ် 

ပို၍လ   ်ခ  ခငေ်း၊ ိုဗစ်  လအတွင်ေး ရသင့််ရထို လ်သ  မ တ ခ 

 င်ေးလွတ်ခွင့််လက ေးမ  ေး အ ပည့််အ  မရရှိ ခင်ေးတိုို့အ ေး သ ်ဆိုင်ရ  

 န်က  ေးဌ နအလန ြေင့်် မည် ဲ့်သုိို့လဆ င်ရ  ်လပေးမည် ို သိရှိလိုလက  င်ေးန္ှင့်် 

မသမ မှိုမ  ေး  ြေစ်လပေါ်လနပါ  မည်သုိို့ အလရေးယူလဆ ငရ်  ်သွ ေးမည် ို 

သိရှိလိုလက  င်ေး။  

၃.၉.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၅။ ဦေး ိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ ငမ ိြို့နယ်အတွငေ်း လ  ေးလ ် ပည်သူမ  ေး အဓ ိ အသ ုေး ပ လ  ် 

ရှိက လသ လမေ်းမ  ေးန္ှင့်် ဆ ်စပ်လ  ်ရှိသည့်် လခ  င်ေးမ  ေးအ ေး လရလ   ် 

တ တ ေးမ  ေး၊  ွန် ရစ်လရလ   ်မ  ေး တည်လဆ  လ်ပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၃.၉.၂၀၂၀ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၆။ ဦေး ိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ ငမ ိြို့နယ်အတွငေ်း လတ င်ဆည် ုန်ေးလ  ေးရ  ၏ န္ှစ်လပါင်ေးမ  ေးစွ  

ထိန်ေးသမိ်ေးလ ခဲ့်သည့်် သ ်တမ်ေးရင့််ရှ ေးလတ အ ေး လ  ေးရ  ပိုင ်    ွယ် 

လတ  အ ြေစ် သတ်မှတ်လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။    

၃၁.၈.၂၀၂၀ 

(ဒုတိယလနို့) 

သယ ဇ တ 

၄၇။ ဦေး ိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ ငမ ိြို့နယ်အတွငေ်း လ  ေးလ ် ပည်သူမ  ေး အဓ ိ အသ ုေး ပ လ  ် 

ရှိက လသ လမေ်းမ  ေးအ ေး ရ သ မလရ ေး သွ ေးလ န္ိုင်လသ  လမ်ေးမ  ေးအ ြေစ် 

တည်လဆ  ်လပေးန္ိုင်ရန်အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၄.၉.၂၀၂၀ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၈။ ဗိုလ်မှ ေးသိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ် 

ငမိ ြို့နယ်အလိ ု် မူလတန်ေးက ိ လ   ငေ်းမ  ေး လဆ  ်လုပ်လရေးအတွ ် 

လ မလနရ  ရရှိလရေးန္ှင့်် မူက ိ လ   င်ေးအလဆ  ်အဦမ  ေး လဆ  ်လုပ်လပေးမည့်် 

အစ အစဉ်အ ေး တင ်ပလမေး မန်ေး ခင်ေး။   

၁.၉.၂၀၂၀ 

(တတိယလနို့) 

သယ ဇ တ 

 


