
ဒတုိယအက ိမ် မန္တလလေးတိငုေ်းလဒသက  ေးလွှတလ်တ ် ဒတုိယပ မုှန်အစည်ေးအလ ေးမှ (၂၁)က ိမလ် မ  ်ပ မုှန်အစည်ေးအလ ေးအထိ အဆိုတင်သွင်ေးမှု 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁ အထ ူး 

အစည ူးအဝ ူး 

(၁/ ၂၀၁၆ )  

ဦူးမြင ့်ဝအောင ြ  ူး 

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

၃၀.၆.၂၀၁၆ 

အထ ူးအစည ူးအဝ ူး 

(၁/ ၂၀၁၆ )  (ပထြဝနေ့) 

 

“အစ  ူးရအက ူးအဝမပောင ူးကောလြျောူးအတွင ူး အြျောူး 

မပည သ န္ှင ့် သက ဆ  င သည ့် ဧရ ယောကျယ  န ူးဝသော 

ဝမြကွက ြျောူး၊ ပလပ ဝမြြျောူးအောူး လ ပ ဂ္  လ အြည  

ြျောူးမြင ့် ဝမြဝနရော ချထောူးဝပူးြှုြျောူးအောူး မပန လည  

စ စစ ၍ အြျောူးမပည သ အကျ   ူးအတွက  စနစ တကျ 

စီြံခန ေ့ခွဲဝဆောင ရွက န္  င ဝရူး”  

ဦူးြင ူးြင ူး 

ြတတရောမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂)  

အတည မပ  

၁.၇.၂၀၁၆ 

အထ ူးအစည ူး 

အဝ ူး(၁/၂၀၁၆) 

(ဒ တ ယဝနေ့) 

၂ တတ ယပံ ြှန  

 

ဦူးလ ှုင  င ူး  

စဉ ့်က  င မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

၂၁.၉.၂၀၁၆ 

တတ ယပံ ြှန  (ဒ တ ယဝနေ့) 

 

 

“ြွံြို့မြ  ူးဝရူး စီြံက န ူးြျောူး၊ က န ထ တ စက ရံ ြျောူး၏ 

သဘော ပတ  န ူးကျင န္ှင ့် လ တ  ေ့အဝပေါ် ဆ  ူးကျ   ူး 

သက ဝရောက ြှု၊ ထ ခ  က ြှုြျောူး မြစ ဝပေါ်ဝနမခင ူးအောူး 

ထ ထ ဝရောက ဝရောက  အကဲမြတ ဆန ူးစစ ဝရူး၊ ထ ထ  

ဝရောက ဝရောက  မြန ဆန စွော အဝရူးယ ဝပူးဝရူး”  

ဦူးဝအောင န္  င လင ူး 

စဉ ့်က  င မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

အတည မပ  

၂၂.၉.၂၀၁၆ 

တတ ယပံ ြှန  

(တ တ ိယန ေ့ ) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၃ တတ ယပံ ြှန  

 

ဦူးဝအောင ြင ူး 

မပင ဦူးလွင မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၂၂.၉.၂၀၁၆ 

တတ ယပံ ြှန  (တတ ယဝနေ့) 

 

“သစ ဝတောဦူးစီူးဌောနြှ သစ ဝတောဝမြြျောူးက   ဝကော ြီ၊ 

ပ  ူးဇော၊ န္ှစ ရှည ပင  စ  က ခင ူးဧကကကီူးြျောူး ဝဆောင ရွက  

ရန  အဝ ကောင ူးမပချက မြင ့် ပ ဂ္လ ကသ  ေ့ ဧကြျောူးစွော 

ချထောူးဝပူးခဲ့်မပီူး ဥပဝဒြဲ့် အကွက ရ  က ဝရောင ူးချမခင ူး၊ 

လ ဝဲမပောင ူးဝရောင ူးချမခင ူးြျောူးက   ထ ဝရောက စွော 

အဝရူးယ  ဝဆောင ရွက ရန  တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး အဆ  ”  

ဝဒေါက တောချစ က  က   

မပည ကကီူးတံခွန မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁)  

 

အတည မပ  

၂၃.၉.၂၀၁၆ 

တတ ယပံ ြှန  

(စတ တထဝနေ့) 

 

၄ စတ တထပံ ြှန  

 

ဦူးချြ ူးဝမြ့်  

မြင ူးခခံမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၁၅.၁၂.၂၀၁၆ 

စတ တထပံ ြှန  (ပထြဝနေ့) 

 

“မြင ူးခခံမြ  ြို့နယ  အပေါအ င  တ  င ူးဝဒသကကီူးမြ  ြို့နယ  

အန္ှံေ့အမပောူးြှော မပန ေ့ပွောူးကကံ ဝတွြို့ဝနရတဲ့် ဝကျူးရွော 

ြီူးလင ူးဝရူး ဝကော ြတီြျောူးန္ှင ့် ပတ သက ဝသော 

မပဿနာန္ှင ့် စ န ဝခေါ်ချက ြျောူးက   ဝလျော့်ချဝမြရှင ူး 

ဝပူးန္  င ဝရူးအတွက  တ  င ူးဝဒသကကီူးအစ  ူးရက တ ကျ 

ခ  င ြောဝသော ြ  ေါဒ လ ပ ငန ူးစဉ ဆ  င ရော လြ ူးည န ချက  

ြျောူး ချြှတ မပီူး စီစဉ ဝဆောင ရွက ဝပူးန္  င ဝရူး 

တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး အဆ  ”  

 

ဦူးစ  ူးြင ူးထက  

 ြ ူးတွင ူးမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

 

ြှတ တြ ူးတင  

၁၁.၁.၂၀၁၇ 

စတ တထပံ ြှန  

(တ တ ိယန ေ့ ) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၅ စတ တထပံ ြှန   ဦူးြင ူးြင ူး 

ြတတရောမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

၁၅.၁၂.၂၀၁၆ 

စတ တထပံ ြှန  (ပထ မန ေ့) 

 

“ြန္တဝလူး - ြ  ူးက တ လြ ူး၏ ဝရွှေကျင ြ ှ ဝငွဝတောင  

လြ ူးပ  င ူးက   လ ပ ငန ူးလ ပ က  င ခွင ့်ရသ  သန္တ သစစော 

ဝဆောက လ ပ ဝရူး က ြပဏီလီြ တက ထြံှ စောချ ပ  

ပေါစည ူးကြ ူး ြလ  က နာပေါဝသောဝ ကောင ့် လ ပ ငန ူး 

မပန လည သ ြ ူးယ ဝရူး အဆ  ”  

 

ဦူးဝအောင သန ူးထွန ူး 

စဉ ့်က ူးမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂)  

 

ြှတ တြ ူးတင  

၁၀.၁.၂၀၁၇ 

စတ တထပံ ြှန  

(ဒုတိယန  ေ့) 

၆ စတ တထပံ ြှန   ဝဒေါက တောညီြင ူးဟန  

ဝအောင ဝမြသောစံမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၁၅.၁၂.၂၀၁၆ 

စတ တထပံ ြှန (ပ ထမဝနေ့) 

 

  

“ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူး၊ သပ တ ကျင ူးမြ  ြို့နယ ၊ 

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁)၊ တ  င ူးဝဒသကကီူး လ တ ဝတော  

က  ယ စောူးလှယ  ဦူးဝအောင ဆန ူး င ူး၊ မပည သ ူ့ဝရူးရော 

ဝကော ြတီ (အြွဲြို့ င )၊ စက ြှု၊ စွြ ူးအင ၊ လျှပ စစ  

ဝကော ြတီ (အြွဲြို့ င )သည  (၁၄.၁၂.၂၀၁၆) ရက  

ည(၈:၃၀) အချ  န တွင  (၉၆) ပေါူးဝသော ဝရောဂေါမြင ့် 

ကွယ လွန သွောူးပေါသမြင ့်  ြ ူးနည ူးဝ ကောင ူး အဆ  ” 

 

  

 ြှတ တြ ူးတင  

၁၅.၁၂.၂၀၁၆ 

စတ တထပံ ြှန  

(ပထ မဝနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၇ စတ တထပံ ြှန  

 

ဦူးတင ဝအောင  

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၁၀.၁.၂၀၁၇ 

စတ တထပံ ြှန  (ဒ တ ယဝနေ့) 

 

 

“ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူးအတွင ူးရှ  တရောူးရံ ူးြျောူးက   

တရောူးစီရင ဝရူးဆ  င ရောက စစြျောူးန္ှင ့် ပတ သက ၍ 

ယခ ထက  ပ  ြ  ထ န ူးကွပ ကကီူး ကပ ဝပူးရန  တ  က တွန ူး 

ဝ ကောင ူး အဆ  ”  

ဦူးမြင ့်ဝအောင ြ  ူး 

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့ ယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

 

အတည မပ  

၁၂.၁.၂၀၁၇ 

စတ တထပံ ြှန  

(စတ တထဝနေ့) 

 

၈ စတ တထပံ ြှန  

 

ဝဒေါ်သီတောမင ြ ူး 

ြလ ှုင မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

၁၅.၁၂.၂၀၁၆ 

စတ တထပံ ြှန  (ပထြဝနေ့) 

 

 

“မြ  ြို့နယ စည ပင သောယောဝရူးအြွဲြို့ြျောူးြှ သောူးသတ  

လ  င စင ြျောူးအောူး ဝလလံစနစ မြင ့် ဝရောင ူးချမခင ူးအောူး 

ြျက သ ြ ူး၍ စောူးသံ ူးသ  အြျောူးမပည သ ြျောူးန္ှင ့် မြ  ြို့နယ  

စည ပင သောယောဝရူးအြွဲြို့ြျောူးအတွက  အဆင ဝမပ 

ဝချောဝြြွို့စွော ကျင ့်သံ ူးန္  င ြည ့် ဥပဝဒတစ ရပ  မပဋ္ဌောန ူး 

လ  ဝ ကောင ူး အဆ  ”  

 

 

ဝဒေါက တောဝကျော န္  င ဦူး 

စဉ ့်က ူးမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

 

ြှတ တြ ူးတင  

၁၀.၁.၂၀၁၇ 

စတ တထပံ ြှန  

(ဒ တ ယဝနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၉ စတ ုတထပ ုမှ ် 

 

ဝဒေါက တောဝကျော ဦူး 

ဝအောင ဝမြသောစံမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

၁၁.၁.၂၀၁၇ 

စတ ုတထပ ုမှ ် (တတ ယဝနေ့) 

“သက ငယ ြ ဒ ြ ူးြှုြျောူးနှ္င ့် အဓြမမပ ကျင ့်ြှုြျောူး ကက  တင  

ကောကွယ န္  င ဝရူးအတွက  ြ ကက  န္ှင ့် ြ လတန ူးဝကျောင ူး 

၌ ပညောသင  ကောူးသည ့်အရွယ  (၃-၁၂)ြှ စမပီူး 

သက ငယ ကဝလူး ပညောဝပူး အစီအစဉ ြျောူး စနစ  

တကျ သင  ကောူးဝပူးရန  တ  င ူးဝဒသကကီူးအစ  ူးရထံ 

တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး အဆ  ” 

ဦူးရဲြင ူးဦူး 

ပ သ ြ ကကီူးမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

 

အတည မပ  

၁၂.၁.၂၀၁၇ 

စတ ုတထပ ုမှ ် 

(စတ တထဝနေ့) 

 

၁၀ ပဉ္စြပံ ြှန   

 

ဦူးချစ ြင ူးသ န ူး 

ြလ ှုင မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၄.၄.၂၀၁၇ 

ပဉ္စြပံ ြှန  (စတ တထဝနေ့)  

“ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူးအတွင ူး၌ရှ ဝသော ဝတောင သ  

လယ သြောူးြျောူး/ယောသြောူးြျောူး၏ လ ဝနြှုဘ  

မြြှင ့်တင ဝစရန  စ  က ပျ   ူးဝရူးအတွက  လ  အပ သည ့် 

နည ူးပညော၊ ြျ   ူးဝစ့်၊ ဓောတ ဝမြ သဇောန္ှင ့် ဝဆူး ေါူးြျောူး၊ 

ဝဒသန္ှင ့် က  က ညီသည ့် သီူးန္ှံ၊ စ  က ပျ   ူးဝရ ရရှ ြှု၊ 

ရင ူးန္ှီူးမြြှ ပ န္ှံြှု၊ ဝ ူးကွက စီူးပွောူးဝရူး စနစ ြျောူးက   ြ ြ  

တ  င ူးဝဒသကကီူးအစ  ူးရန္ှင ့် က  က ညီသည ့် ြ  ေါဒြျောူး 

ချြှတ လ ပ ဝဆောင ရန  တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး အဆ  ”  

 

ဦူးရဲြင ူးဦူး 

ပ သ ြ ကကီူးမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

 

ြှတ တြ ူးတင  

၅.၄.၂၀၁၇ 

ပဉ္စြပံ ြှန  

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

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁၁ ဆဋ္ဌြပံ ြှန   ဦူးတင ဝအောင  

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၄.၇.၂၀၁၇ 

ဆဋ္ဌြပံ ြှန  (ပထြဝနေ့) 

“၂၀၀၈ ြွဲြို့စည ူးပံ အဝမခခံဥပဝဒ ဇယောူး(၂) ဘဏ္ဍောဝရူး 

န္ှင ့် စီြံက န ူးကဏ္ဍ အြှတ စဉ  ၁(ဆ)၌ ပေါဝသော 

(တ  င ူးဝဒသကကီူး သ  ေ့ြဟ တ  မပည နယ ပ  င  ပစစည ူးြျောူး 

ဝရောင ူးချမခင ူး၊ ငှောူးရြ ူးမခင ူးန္ှင ့် အမခောူးနည ူးမြင ့် 

ဝဆောင ရွက မခင ူး) ဆ  င ရော ဥပဝဒ ကြ ူး တစ ရပ  

ဝရူးဆွဲန္  င ရန  ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူး အစ  ူးရအြဲွြို့သ  ေ့ 

တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး အဆ  ”  

ဝဒေါက တောဝကျော ဦူး 

ဝအောင ဝမြသောစံမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

 

အတညပ်ပ ြု 

၈.၁၂.၂၀ ၁၇ 

အဋ္ဌမပ ုမှ ် 

(စတ ုတထန  ေ့) 

 

 

၁ ၂ အဋ္ဌြပံ ြှန   

 

ဦူးမြင ့်ဝအောင ြ  ူး 

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

၆.၁၂.၂၀၁၇  

အဋ္ဌြပံ ြှန  (ဒ တ ယဝနေ့) 

“ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူးအတွင ူးရှ  မြ  ြို့နယ ြျောူးတွင  

အြျောူးသ ငေါ ပ  င ဆ  င ဝသော ဝမြကွက လပ ြျောူး၊ 

လြ ူးဝမြ၊ တော ေါတ  င ဝအောက  ဝရဆ  ူးပစ ဝချောင ူးဝဘူး၊ 

သံလြ ူးဝဘူးြျောူးဝပေါ်တွင   င ဝရောက ကျ ူးဝကျော  

ဝနထ  င ြှုြျောူးအောူး စီြံချက ြျောူး စနစ တကျဝရူးဆွဲ၍ 

ြန္တဝလူး မြ  ြို့မပအဂဂေါရပ န္ှင ့် ညီညွတ ဝစရန အတွက  

ြယ ရှောူးဝပူးရန  တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး အဆ  ”  

 

ဦူးြင ူးြင ူး၊ 

ြတတရောမြ  ြို့နယ ၊ 

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

 

အတည မပ  

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

အဋ္ဌြပံ ြှန  

(တတ ယဝနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁ ၃ အဋ္ဌြပံ ြှန   ဦူးတင ဝအောင  

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

အဋ္ဌြပံ ြှန  (စတ တထဝနေ့) 

“အြျောူးမပည သ ြျောူး လံ ခခံ စ တ ချစွော သွောူးလောန္  င ဝရူး 

န္ှင ့် ခ  ူးြှု၊ လ ယက ြှု၊ ြ ဒ ြ ူးြှုြျောူး ဝလျော့်နည ူးပဝပျောက  

ဝစဝရူးအတွက  ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူးအစ  ူးရအြွဲြို့ြှ 

အထ ူးအဝလူးဝပူးဝဆောင ရွက ရန  တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး 

အဆ  ”  

 

ဝဒေါက တောဝကျော ဦူး 

ဝအောင ဝမြသောစံမြ  ြို့ ယ ြဲ

ဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

 

အတည မပ  

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

အဋ္ဌြပံ ြှန  

(ပဉ္စ မန ေ့) 

၁၄ အဋ္ဌြပံ ြှန   

 

ဦူးဝအောင ြင ူး 

မပင ဦူးလွင မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

အဋ္ဌြပံ ြှန  (ပထြဝနေ့) 

“ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူးအတွင ူးရှ  ရပ ကွက ၊ ဝကျူးရွော 

ြျောူးတွင  သဘော အတ  င ူး တည ရှ ဝသော သဘော  

ဝရစ ြ ့်၊ ဝရထွက ၊ ဝရထ န ူးဝတောြျောူး ြ  ူးရောသီ ြ  ူးြျောူး 

ဝသော အချ  န တွင  ဝရကကီူးမခင ူးက   ဟန ေ့တောူး ကောကွယ  

ထောူးန္  င ရန အတွက  ဝချောင ူး၊ ဝမြောင ူး ဝဘူးြျောူးတွင  

စနစ တကျ စီြံထောူးခဲ့်ဝသော ဝရ ပ ၊ ဝရဝန၊ ဝမြဝနရော 

ြျောူးက   သဘော အတ  င ူး အမြန ထ န ူးသ ြ ူး ကောကွယ  

ရန  လ  အပ ဝ ကောင ူး အဆ  ”  

 

ဦူး င ူးမြင ့်ခ  င  

ဝညောင ဦူးမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

 

ြှတ တြ ူးတင  

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

အဋ္ဌြပံ ြှန  

(တတ ယဝနေ့) 



8 

 

D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁ ၅ န ြပံ ြနှ  

  

 

ဦူးတင ဝအောင  

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၄.၄.၂၀၁၈ 

န ြပံ ြနှ  (ဆဋ္ဌြဝနေ့) 

“ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူး ပထြအကက ြ လ တ ဝတော  

ဥပဝဒ အြှတ (၄)မြင ့် ၂၀၁၂ ခ န္ှစ က မပဋ္ဌောန ူးခဲ့်ဝသော 

ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူး ပ ဂ္လ ကပ  င  ဝြော ဝတော ယောဉ  

လ ပ ငန ူး ယောဉ ြျောူး စနစ တကျ ဝမပူးဆွဲဝရူး ဥပဝဒန္ှင ့် 

၎င ူးဥပဝဒအတွက  ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူး လြ ူးပန ူး 

ဆက သွယ ဝရူး န ကကီူးဌောနြှ (၂၁.၁၂.၂၀၁၂) ရက စွဲ 

မြင ့် ထ တ မပန ခဲ့်ဝသော နည ူးဥပဝဒြျောူးသည  

မပည ဝထောင စ လ တ ဝတော ၏ ဥပဝဒအြှတ  (၃/၂၀၁၆) 

၏ က န ူးလြ ူးသယ ယ  ပ  ေ့ဝဆောင ဝရူးလ ပ ငန ူးြျောူး 

ဥပဝဒပေါ မပဋ္ဌောန ူးချက ြျောူးန္ှင ့် ဆန ေ့ကျင ဝနသမြင ့် 

၎င ူးရည ည န ူးပေါ ဥပဝဒအြတှ  (၄/၂၀၁၂)န္ှင ့် 

နည ူးဥပဝဒြျောူးက   ြျက သ ြ ူးန္  င ဝရူးန္ှင ့် ြျက သ ြ ူး 

မခင ူး ြမပ ြ ီ ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူးလ တ ဝတော န္ှင ့် 

ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူး အစ  ူးရအြွဲြို့တ  ေ့ ပ ူးဝပေါင ူး၍ 

၂၀၀၈ ြွဲြို့စည ူးပံ  အဝမခခံဥပဝဒဇယောူး(၂)၊ အပ  ဒ  (၆)၊ 

အပ  ဒ ခွဲ(ဂ)ပေါ မပဋ္ဌောန ူးချက အတ  င ူး အသစ ဝရူးဆွဲရန  

တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး အဆ  ”  

ဦူးမြင ့်ဝဆွ 

အြရပ ရမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

 

အတည မပ  

၆.၄.၂၀၁၈ 

န ြပံ ြနှ  

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

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁ ၆ န ြပံ ြနှ   

 

ဦူးမြင ့်ဝဆွ 

အြရပ ရမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

န ြပံ ြနှ  (ပထြဝနေ့) 

“၂၀၁၂ ခ န္ှစ  လယ ယောဝမြ ဥပဝဒ၊ နည ူးဥပဝဒြျောူး 

န္ှင ့်အညီ လယ ယောဝမြ လ ပ က  င ခွင ့်မပ  လက ြှတ  

ပံ စ(ံ၇) ြျောူးက   ြှန ကန မပည ့်စံ စွော ရရှ ရန  ြန္တဝလူး 

တ  င ူးဝဒသကကီူး အစ  ူးရအြဲွြို့ြှ ကကီူး ကပ ဝဆောင ရွက  

ဝပူးန္  င ရန   တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး အဆ  ”  

 

 

ဦူးြင ူးြင ူး 

ြတတရောမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

 

အတည မပ  

၂.၄.၂၀၁၈ 

န ြပံ ြနှ   

(စတ တထဝနေ့) 

 

၁၇ န ြပံ ြနှ   

 

ဦူးမြင ့်ဝအောင ြ  ူး 

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

န ြပံ ြနှ  (တတ ယဝနေ့) 

“ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူး ရှြ ူးတ  င ူးရင ူးသောူး 

လ တ ဝတော က  ယ စောူးလှယ  တ  င ူးရင ူးသောူး ဝရူးရော 

 န ကကီူး ဦူးစ  င ူးဝကျော ဝဇော ကွယ လနွ မခင ူးအတွက  

တ  င ူးဝဒသကကီူးလ တ ဝတော ြှ  ြ ူးနည ူးဝ ကောင ူး 

အဆ  ”  

 

 

 

 ြှတ တြ ူးတင  

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

န ြပံ ြနှ  

(တတ ယဝနေ့) 
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D/Proposal & Table/ Proposal list for website 

စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၁၈ (၁၂)ကက ြ  

ဝမြောက ပံ ြှန  

အစည ူးအဝ ူး 

 

ဦူးတင ဝအောင   

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၂၆.၂.၂၀၁၉ 

(၁၂)ကက ြ ဝမြောက ပံ ြှန  

(ပဉ္စြဝနေ့) 

 

“ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူး အစ  ူးရအြွဲြို့၊ ြန္တဝလူး 

မြ  ြို့ဝတော စည ပင သောယောဝရူးဝကော ြတီြှ (၂၇.၉.၂၀၁၈) 

ဝနေ့စွဲမြင ့် ထ တ မပန ဝ ကညောဝသော အြ န ေ့ဝ ကော မငောစော 

အြှတ  (၁/၂၀၁၈) သည  ဥပဝဒပေါ အဂဂေါရပ ြျောူးန္ှင ့် 

ညီညတွ မခင ူးြရှ သည ့်အမပင  မပည သ ြျောူးအတွက  

ကကီူးဝလူးဝသော  န ထ ပ  န ပ  ူး မြစ သေွာူးဝစန္  င သည ့် 

အတွက  မပန လည မပင ဆင ရန  တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး 

အဆ  ” 

ဦူးမြင ့်ဝဆွ 

အြရပ ရမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

အတည မပ  

၂၈.၂.၂၀၁၉ 

(၁၂) ကက ြ  

ဝမြောက ပံ ြှန  

(သတတြဝနေ့) 

 

၁၉ (၁၂)ကက ြ  

ဝမြောက ပံ ြှန  

အစည ူးအဝ ူး 

  

ဦူးတင ဝအောင   

ချြ ူးမြသောစည မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

၂၅.၂.၂၀၁ ၉ 

(၁၂)ကက ြ ဝမြောက ပံ ြှန  

(စတ ုတထဝနေ့) 

“ြန္တဝလူးတ  င ူးဝဒသကကီူးအတွင ူးရှ   (မပည ဝထောင စ  

နယ ဝမြြှအပ) ကျန မြ  ြို့နယ ြျောူး အောူးလံ ူး၏ မြ  ြို့ဝပေါ်ရှ  

အဝန ကောဝမြကွက ြျောူးအောူး ဝမြငှောူးဂရန  အသစ ြျောူး 

တ  ူးချဲြို့ချထောူးဝပူးသွောူးန္  င ဝရူးအတွက  အစီအစဉ ြျောူး 

ချြှတ မပီူး အဝကောင အထည ဝြော ဝပူးပေါရန  တ  က တွန ူး 

ဝ ကောင ူး အဆ  ” 

 

ဝဒေါ်သီတောမင ြ ူး 

ြလ ှုင မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

အတည မပ  

၂၇.၂.၂၀၁၉ 

(၁၂)ကက ြ  

ဝမြောက ပံ ြှန  

(ဆဋ္ဌြဝနေ့) 
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စဉ် အစည ်း အဝ  ်း အဆိရှုငအ်မည် အလ   င်ေးအရ  လထ  ်ခ သူ မှတ်ချ ် 

၂၀ (၁၆)ကက ြ  

ဝမြောက ပံ ြှန  

အစည််း အန ်း  

ဝဒေါ်သင ူးမြမြသင ူး 

မြစ သောူးမြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၂) 

၄.၂.၂၀ ၂၀ 

(၁၆)ကက ြ ဝမြောက ပံ ြှန  

(စတ ုတထန  ေ့) 

“လယ ယောဝမြြျောူးအောူး ငေှာူးရြ ူးစ  က ပျ   ူး ဝဆောင ရွက  

ရောတွင  ဥပဝဒန္ှင့် အညီ မြစ ဝစရန အတွက  စ စစ  

 ကပ ြတ ဝဆောင ရွက ရန  တ  က တွန ူးဝ ကောင ူး အဆ  ” 

ဝဒေါ်သဲစ ဝ  

ငေါန ူးဇွန မြ  ြို့နယ  

ြဲဆန္ဒနယ အြှတ (၁) 

ြှတ တြ ူးတင  

၇.၂.၂၀၂၀ 

(၁၆) ကက ြ  

ဝမြောက ပံ ြှန  

(ဆဋ္ဌြဝနေ့) 

  

 

     

 


