
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် အဋ္ဌမပ ုမှန်အစည်ေးအလ ေးသုိို့ တုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေးမှလမေးမမန်ေးလသ  

က ယ်ပွင့််မပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ်မပန်လည်လမြေက  ေးခ  ် 

စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ ရမည်ေးသငေ်းခရိုင၊် ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်ရှိ ရ  တန်ေး 

ရဲ င်ေးစခန်ေးအ ေး နယ်လမမရဲစခန်ေး အဆင့််သုိို့လည်ေးလ  ငေ်း၊ တ ေး ုန်ေးရဲ င်ေး 

အ ေး ရဲ င်ေးစခန်ေးအဆင့််သုိို့လည်ေးလ  င်ေး တိုေးမမြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ု/နယ် 

 

၂။ ဦေးမမင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေးမမသ စည်(၂) 

မန္တလလေးခရိငု်၊ ခ မ်ေးမမသ စညမ်မိ ြို့နယ်၊ သဇငလ်မ်ေးန္ှင့်် ငလုရွှေ ါလမ်ေးက  ေးရှိ 

မိုေးလသ  ်ပန်ေးလမ်ေးအ  ယ်လပ(၄၀) အ ေး လြေ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

၃။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၂) 

ရမည်ေးသငေ်းခရိငု်၊ ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်ရှိ  ုတင်(၁၀၀)ဆ ့် ခရိုငမ်ပည်သ ူ့လဆေးရ ု 

က  ေးအ ေး  ုတင(်၂၀၀)ဆန်ို့ ခရိုငမ်ပည်သ ူ့လဆေးရ ကု  ေး အဆင့််သုိို့ တိုေးမမြှင့််လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၄။ ဦေးလအ င်မ  ိေးဦေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၂) 

ရမည်ေးသငေ်းခရိငု် မပည်သ ူ့လဆေးရ ကု  ေးတွင် လစ်လပ်လနလသ  ဓ တ်မှန်ပါရဂ န္ှင့်် 

ဓ တ်ခွ(ဲလရ ဂါရှ လြေွလရေး)ပါရဂ မ  ေး အမမန်ဆ ုေး မြေည့််ဆည်ေးလပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၅။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေးမမသ စည်(၁) 

မန္တလလေးမမိ ြို့လတ ် စည်ပငသ် ယ လရေး န်က  ေးဌ န အလနမြေင့််  ငလ်င/ွသ ုေးလငမွ  ေး 

ရင်ေးန္ှ ေးမမြှ ပ်န္ှ ထ ေးရှိမှုအလမခအလနမ  ေး၊ ြေွ ြို့မြေိ ေးလရေးအတွ ် လဆ ငရ်  ်ရန် 

လ  ထ ေးသည့်် ိစစမ  ေး၊ လဆ ငရ်  ်မပ ေးစ ေးမှု အလမခအလနမ  ေး ို မန္တလလေးတိုင်ေး 

လဒသက  ေးလွှတ်လတ ်သုိို့ န္ှစ်စဉ် အစ ရင်ခ  တငမ်ပသွ ေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၆။ ဦေးလဇ ်လမ ငလ်မ င် 

မပည်က  ေးတ ခွန်(၂) 

မန္တလလေးမမိ ြို့လတ က်  ေးအ ေး “ Clean City ‚ Green City ‚Smart City 

မြေစ်လအ င် လဆ ငရ်  ်လနလသ  မန္တလလေးမမိ ြို့လတ စ်ညပ်င်သ ယ လရေး  

လ  ်မတ ၏ မမိ ြို့မပဆိုင်ရ  ြေွ ြို့မြေိ ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး ယခုထ ် ပိုမို 

တိုေးတ ်လစလရေး အတွ ် မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအြဲွေြို့၏ လ လုလ  ် 

လသ  ဘတ်ဂ  ်မ  ေးမြေင့်် ခွဲလ လထ  ်ပ ့်  ည  လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၇။ ဦေးလစ လသ င်ေးတင် 

မိုေး ုတ်(၂) 

မိုေး ုတ်မမိ ြို့ရှိ၊ အန္တရ ယ်ရှိလသ ၊ အ.ထ. (၄) န လ လဆ ငအ် ေး အသစ် 

လဆ  ်လုပ်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၈။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်လပေါ်လဒသမ  ေးမြေစ်သည့်် 

သွ ေးလ ရခ ်ခဲလသ  မ လွန်မဒါန်ေး၊ မ လွန်  မပင၊် မ လွန်ပင်မုန်ေး 

လ   ငေ်းမ  ေးအ ေး အလမခခ ပည  အလယ်တန်ေးလ   ငေ်းခွဲမ  ေး အမြေစ် 

အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၉။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ မ လွန်  ဒဲတ်ဆ ု၊ မ လွန်လတ င်ပ စ  န္ှင့်် မ လွန် 

ထလနောင်ေး ုန်ေး(တ)လ   င်ေးမ  ေးအ ေး အလမခခ ပည အလယ်တန်ေးလ   င်ေးခွဲမ  ေး 

အမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၁၀။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ (အ.မ. )သ လဌေး ုန်ေးန္ှင့်် (အ.မ. )မပည်လည င် 

(ရထ ေး)လ   င်ေးမ  ေးအ ေး မ လွန်လ   င်ေးမ  ေးအမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးပါရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၁၁။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ   တတ ေးဆညန်္ှင့်် လရ ငလ် ်တ လမမ င်ေး၊ လရပိုလွှဲ 

ပ  ်စ ေးလနမှုမ  ေးအ ေး မပန်လည်မပ မပငလ်ပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၂။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်း ဆင်ေးရဲန္ွမ်ေးပါေးလနလသ   န်သစ်၊   တတ ေး၊ ဆင ်င်၊ 

လ ေးရ  ၊ လတ င်သ စည်လလေး၊ လဂွေး ုန်ေး(န)၊ ဇ ေးလတ အုိင်၊ လအ ငသ် ၊ 

မ   ေးသမ  ေး၊ သ လတ င်ေး ုန်ေး၊ မင်ေး   ုန်ေး၊ သနပ် န်၊ ဆငလ်သ၊ လည ငတ်ို၊ 

ရ ေုးလတ လ  ေးရ  မ  ေးတွင် မမစိမ်ေးလရ င်လခ ေးလငစွ မ  ိန်ေး အလ  င်အထည်လြေ ် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၃။ ဦေးစ ထွန်ေး 

သ စည်(၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဆင် င်၊ ဆ ေးပုတ် န်၊ အလယ်ရ  ၊ တငေ်းတိမ်  ၊ 

 န်ို့မြေြူ၊ သ ုေးရ   တစ်တန်ေးတည်ေး၊ သ လတ င်ေး ုန်ေး၊ မင်ေး   ုန်ေး၊ လခ  င်ေးဆ ု၊ 

သ စည်လလေး၊ လ   င်ေးရ  ၊ ဆင်လသ၊ အတု်ြေိလု  ေးရ  မ  ေးတွင် (11KV) 

ဓ တ်အ ေးလိငုေ်းန္ှင့်် ထရန်စလြေ မ် အုိေးမ  ေး တည်လဆ  လ်ပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၁၄။ လဒေါ်မငိမေ်းသ ်န္ွယ် 

န္ွောေးထိုေးက  ေး(၁) 

လပါ ်ပွ ေးမမန်  န္တောရပငမ်  ေး ရှင်ေးလင်ေးလရေး ို စ မ ခ  ် ခ မှတ်၍ လုပ်လဆ င် 

လပေးန္ိုငပ်ါရန် အက  မပ မခငေ်းန္ှင့်် မည်သည့််အခ နိ်တွင် မည်သုိို့စ မ ၍ လုပ်လဆ င် 

လပေးန္ိုငမ်ည့််အလက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

သယ ဇ တ 

၁၅။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ လတ င်သ လယ်သမ ေးမ  ေး၏ လယ်ယ လမမ 

လုပ်ပိုငခ်ွင့်် ပ ုစ (၇) ိ ုအမခ ေးမမိ ြို့နယ်မ  ေးမှ လတ င်သ လယ်သမ ေး မဟုတ်လသ  

ပုဂ္ိ လ်မ  ေး  လ လရ  ် ယ်ယ မပ ေး အမည်လမပ င်ေးမပ လုပ်ရ တွင်  ယ်ယ ခွန် 

(သုိို့) အမမတ်ခွန် လဆ င်လစမပ ေးမှသ  အမည်လမပ ငေ်းလဲခွင့််မ  ေး ို လလ   ်ထ ေး 

ခွင့််ရှိသည်ဟု တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအြဲွေြို့မှ အမိန်ို့လက  မ်င မ  ေး ထုတ်မပန်ရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၁၆။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊  န်သ အုပ်စု၊  န်သ လ  ေးရ  မှ လတ ငသ် မ  ေး လယ်ယ  

စို ်ပ  ိေးလရေးအတွ ် အသ ုေးမပ လသ  လအ  ရ်ိေုး န်၊  န်လမမအ ေး  န်သ  

လ  ေးရ   လတ င်သ မ  ေး မသိရှိဘဲ သ စည်မမိ ြို့နယ် လမမစ ရင်ေးဦေးစ ေးဌ နမှ 

ပ ုစ (၇) ထုတ်လပေးထ ေးမခငေ်းအ ေး ဥပလဒ၊လုပ်ထ ေုးလုပ်နည်ေးမ  ေးန္ှင့်် ည /မည  

လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၇။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊  ါေးရ ုလ  ေးရ  အပု်စု၊  ါေးရ ုလ  ေးရ  န္ှင့်် အိုငက်  ေးလယ်လ  ေးရ   

တိုို့၏ လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ် လမမသ ေးလမ်ေးအ ေး လ    လ်ခ  လမ်ေးအမြေစ် အဆင့်် 

မမြှင့််တင်လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၁၈။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊  န်သ အပု်စု၊ မင်ေးရ  လ  ေးရ  အန ေး မ လနတ်လမမ င်ေး အ ေး 

မမိ ြို့လရှ င်လမ်ေး ို မြေတ်၍ တ တ ေးန္ှင့်် လရလမမ ငေ်း လြေ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၁၉။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့၊ အမှတ်(၃)အလမခခ ပည အလယ်တန်ေးလ   ငေ်းအ ေး အလမခခ ပည  

အထ ်တန်ေးလ   ငေ်း(ခွဲ) အမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၂၀။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ လတ မ အလမခခ ပည အထ ်တန်ေးလ   ငေ်း(ခွဲ)အ ေး 

အလမခခ ပည အထ ်တန်ေးလ   ငေ်းအမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့်် ြေွင့််လှစ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

(တတိယလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၂၁။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့််  ေး(၂) 

စဉ့််  ေးမမိ ြို့နယ်၊ လရလတ  ် အ.ထ. (ခွဲ)န္ှင့်် ခ ်သင် အ.ထ. (ခွဲ) လ   င်ေး 

မ  ေးတွင် လိအုပ်လနလသ  ဆရ /ဆရ မမ  ေး အမမန်ဆ ုေး မြေည့််ဆည်ေးလပေးရန ်

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၂။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

မမိ ြို့သ -ငါန်ေးဇွန်-လ    ်တလ ေုးလမ်ေး၊ မ   ေး ုန်ေးလ  ေးရ  အန ေးရှိ မ ေးမပန်လခ  င်ေး 

လရလ   ်အ ေး သ     ွန် ရစ်တ တ ေး(သုိို့) သ     ွန် ရစ်လရပပွန် အမြေစ် 

အဆင့််မမြှင့်် တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၂၃။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေး လမေ်းပန်ေးဆ ်သွယ်လရေး ခ ်ခဲက မ်ေးတမ်ေးမပ ေး၊ လ ဦေးလရ 

လွှမ်ေးခခ  မှုမ  ေးလသ  သ ေး  ငလ်  ေးရ  ၊ လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ န (RHC) 

အ ေး တို ်နယ်လဆေးရ အုမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၂၄။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့အ င် မ ေးမပန်လခ  င်ေးအ ေး  မ်ေးပါေးမပိ မှုအန္တရ ယ်    ွယ်န္ိုငလ်ရေး 

သဲန္ ုေးတ ေးလြေ ်လပေးရန်န္ှင့်် လမမထိန်ေးန ရ  လပ(၃၀၀၀)ခန်ို့အ ေး တည်လဆ  ် 

လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၂၅။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့အ င် လွတ်လပ်လရေးလ    တ်ိုင်လဘေးရှိ စညပ်င်သ ယ ပုိင် 

လမမ ွ ်လပ်အ ေး မမိ ြို့အဂဂါရပ်န္ှင့််အည  အဆင့််မ မမိ ြို့လတ ်ခန်ေးမက  ေး 

လပ(၁၂၀×၆၀) ိ ု တိုငေ်းလဒသက  ေးအစိုေးရ ရန်ပ လုငွမြေင့်် တည်လဆ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

စညပ်င် 

(စ လမြေ) 

၂၆။ ဦေးမ  ိေးလဆွဦေး 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး(၂) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမိ ြို့နယ်၊  မဘ တဲလ  ေးရ  န္ှင့်် သလမပ ိုင်ေးလ  ေးရ  ခ င်ေး 

ဆ ်လ    လ်ခ  လမ်ေး လြေ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

(တတိယလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၂၇။ ဦေးမ  ိေးလဆွဦေး 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး(၂) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမိ ြို့နယ်၊ နတ် န်လည်-လ    ်ပ ုလတ င် လ  ေးရ  ခ င်ေး 

ဆ  ် အမ ခ လမမသ ေးလမ်ေးအ ေး  တတရ လမ်ေးအမြေစ် အဆင့််မမြှင့််တင ် လြေ  ် 

လုပ်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

(တတိယလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၂၈။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်၊ ဧရ  တ မမစ်လက  ငေ်းလဘေးရှိ ဆယလ်တ လ  ေးရ  န္ှင့်် 

လတ င်စ ်ရိပ်လ  ေးရ   လမမမ  ေးအ ေး  မ်ေးပါေးမပိ    ွယ်လရေးမြေစ်လသ  

လ    ်စ လမမထနိ်ေးန ရ  (၂)ခ ုတည်လဆ  လ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၂၉။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ မင်ေး န် အ.ထ. (ခွဲ) မ ှ အ.ထ. ၊ မမ န်သ  

အ.လ.  မ ှ အ.ထ. (ခွဲ)၊ ဒဟလတတ  အ.လ.  မ ှ အ.ထ. (ခွဲ) အမြေစ် 

လ   ငေ်းအဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၃၀။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊   ဲတပ်လ  ေးရ  အတွင်ေးသုိို့  ငသ်ည့်် လရဆိုေးမ  ေးန္ှင့်် 

လရတို ်စ ေးမှုပါ    ွယ်ရန် နတ် န် လရ ငလ်မမ ငေ်းအ ေး လြေ  ်လုပ်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၁။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ် စ မပသိမ် ုန်ေးလ  ေးရ   လရက  ေးနစ်မမြှ ပ်မှု သဘ  လဘေး 

အန္တရ ယ်မှ    ွယ်တ ေးဆ ေးန္ိုင်ရန် အဓ ိမြေစ်လသ  လခ  င်ေးက  ေးရိုေးလခ  င်ေး 

အ ေး မ လစ ေးဆငေ်းလသ  မယ်န မရိုေးအတွင်ေးသုိို့ လရလွှလဲမမ ငေ်း လြေ  ်လုပ်ရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၂။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ် တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရ ရန်ပ လုငွမြေင့် ် ဆတထိ ေးက  ေး၊ 

အင်က ငေ်းသ ၊ အင်လတ က  ေး၊ သလစစေး၊ သုိ ်လမမြှ င်၊ မ   ေး ုန်ေး၊ ငှ ်သုိ ်၊ 

 ါေးတ ေး၊ ရ  တန်ေး၊ ထိန် န် လ  ေးလ ်  န်ေးမ လရေးဌ နခွဲမ  ေး၏ စ  ို ် 

အလဆ  ်အဦေး လဆ  ်လပု်ရန် လိအုပ်လသ  ရန်ပ လုင(ွ၅၆၇)သန်ေး ို 

ခွင့််မပ ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၃၃။ ဦေးလဇ ် င်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ် လည င်ခ ဉ် ုန်ေးလ  ေးရ   အတွ ် (11KV) ဓ တ်အ ေးလိငုေ်း 

န္ှင့်် (100KVA) ထရန်စလြေ မ် ၊ မပတို ်လ  ေးရ   အတွ ် (100KVA) 

ထရန်စလြေ ်မ ၊  န်မမင့််လ  ေးရ   အတွ ် (11KV) ဓ တ်အ ေးလိုငေ်း (၁)မိုင် န္ှင့်် 

100KVA ထရန်စလြေ မ် ၊  န်သ လအေးလ  ေးရ   အတွ ် (11KV) 

ဓ တ်အ ေးလိငုေ်း (၁)မိုင ် (၄)ြေ လ  ု န္ှင့်် ၁၀၀ဠုဗ ထရန်စလြေ ်မ မ  ေး 

ခ ထ ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၃၄။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေးမမသ စည်(၁) 

မန္တလလေးခရိငု် နယ်နိမိတ်အတွင်ေးရှိ လ လနထိုငရ်န် ခ ထ ေးလပေးခဲ့်သည့်် အ ွ ် 

  ယ်(ဧ )ဂရန ်ခ ထ ေးလပေးလသ  လမမ ွ ်မ  ေး ို စစ်လဆေး စ ရင်ေး လ   ် 

ယ မပ ေးလနော ် ဂရန်စည်ေး မ်ေးန္ှင့််မည လသ  လမမ ွ ်မ  ေးအ ေး 

မပန်လည်သိမ်ေးယ  ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၃၅။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေးမမသ စည်(၁) 

မန္တလလေးမမိ ြို့(၂၀၁၇-၂၀၁၈) လမမအလရ င်ေးအ ယ် အတွ ် တန်ဘိုေးန္ှုန်ေးထ ေး 

သတ်မှတ်ခ  ်မ  ေး ို ယခုထ ် ပိုမုိလလ  ့်ခ  မပငဆ်င်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၅.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပထမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၃၆။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

မပငဦ်ေးလွင်(၁) 

မပငဦ်ေးလွင်မမိ ြို့နယ်တွင် လ ်ရှိ န်ထမေ်းမ  ေး၊ အမငိမ်ေးစ ေး န်ထမ်ေးမ  ေး၊ 

အိုေးမဲ့်အိမ်မဲ့် လနထိငုစ်ရ မရှိလသ  လဒသခ မပည်သ မ  ေးအတွ ် ဥပလဒ၊ 

လုပ်ထ ုေးလုပ်နည်ေးန္ှင့််အည  စနစ်တ   မမိ ြို့လမမ ွ ်စ မ  ိန်ေး 

လြေ လ်ဆ ငလ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၃၇။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

မပငဦ်ေးလွင်(၁) 

မပငဦ်ေးလွင်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေး လဒသန္တရလုပ် ိုင်စ ေးလသ  ်မှုအရ 

န္ှစ်လပါင်ေးမ  ေးစွ  အမှန်တ ယ် လနထိငု်လ  ်ရှိလနမပ ေးမြေစ်လသ  

လ  ေးရ  မ  ေး ို မပည်ထဲလရေး အမည်လပါ  ် လ  ေးရ  မ  ေးအမြေစ် ဥပလဒန္ှင့််အည  

လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်မခငေ်းရှိ/မရှ ိလမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ု/နယ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၃၈။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်အတွငေ်း ခရိုငခ် ငေ်းဆ ်လမ်ေးမှ လ ်ပန်အိုင့််လ  ေးရ   

(၁/၆)မိုင ်သရ ်ပင-်က ွယ် န်လမေ်း (၂/၀)မိုင်၊ ဆပ်မပ   ငေ်း- လမမ  ်လည်- 

သိမ် နု်ေးလမေ်း (၃/၀)မိုင် လမ်ေးမ  ေးအ ေး ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ န္ိုင်သည့်် 

လ    ်လခ  လမေ်းမ  ေးအမြေစ် အဆင့််မမြှင့််တင်လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိ။ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၃၉။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

 မိတထ လ မမိ ြို့နယ်အတွငေ်း  န်မခ ေး-     ုန်ေး- ပန်ေးလတွေးလမ်ေး (၂)မိုင်၊ 

အင်က ငေ်းစု- ဂဋ္ဌ န်လမေ်း(၂)မိုင်၊ အိုင့််-  င်မွန်ေးခခ  လမေ်း(၁/၄)မိုင်၊ အမမန်လမ်ေးမှ 

သြေန်ေးပငရ်ိေုး၊  န်က  ေး ုန်ေး- ြေန်ေးခါေး ုန်ေးလမ်ေး(၂/၄)မိုင် လမ်ေးမ  ေးအ ေး 

လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမမသ ေးလမေ်းမ  ေး လြေ  ်လပု်လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၄၀။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ အငေ်းအပု်စု၊ ဥသ စ် ုန်ေးလ  ေးရ  အန ေးရှိ အန္တရ ယ်ရှိလသ  

  လသ င်ေးခွ  ွန် ရစ်တ တ ေးန္ှင့်် လရတို ်စ ေးသွ ေးလသ  သရ ်ပင်- 

က ွယ ်န်လမေ်းလပေါ်ရှိ သရ ်တန်ေးရ  အန ေး လပ(၁၅၀)လရလ   ်တိုို့အ ေး 

မပန်လည် တည်လဆ င်မပ မပငလ်ပေးန္ိုငမ်ခငေ်း ရှိ/မရှိ။  

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၄၁။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မတိထ လ မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ -ခင်တဲအုပ်စု၊ ရ  သစ်ရ   မ လတန်ေးလ   င်ေး(ခွဲ)၊ 

သ ဘိုအုပ်စု၊ တဲလရှ   မ လတန်ေးလ   ငေ်း(ခွဲ)၊ လ    ်မြေြူ ုန်ေးအပု်စု၊ 

လ    ်မြေြူ ုန်ေးရ   မ လတန်ေးလ   ငေ်း၊ သ ဘိုအပု်စု၊ နဘဲ ုန်ေးရ   မ လွန်အ ေး 

အလယ်တန်ေးလ   င်ေး၊ သ ဘိုအပု်စု၊  မဘ ေးတဲမ လွန်လ   ငေ်း၊ ရှမမငယ် 

အ.လ. (ခွဲ)၊ အ ုတ ု အ.လ. (ခွဲ)လ   င်ေး၊ လ.မ.သ တပ်အတွင်ေးရှိ လလတပ် 

အ.လ. ၊ လမွလ  ေးရ   အ.ထ. (ခွဲ)တိုို့အ ေး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပည သင်န္ှစ်တွင် 

အဆင့်် တိုေးမမြှင့််လပေးန္ိုင်ပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၂။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မတိထ လ မမိ ြို့နယ်၊ ဇရပ် ုန်ေးအပု်စု၊ လဂွေးခ  ိရ  သစ် မ လတန်ေးလ   င်ေးအတွ ် 

လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  (၈၀×၃၀)လပ သွပ်မုိေး၊ အတု်ညြှပ ်တစ်ထပ်လ   ငေ်းလဆ င် 

သစ် လဆ  ်လုပ်ရန် ရန်ပ ုလငွ ခ ထ ေးလပေးန္ိုငရ်န် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၄၃။ ဦေးမမင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

လပ  ဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ   ေးမ  ေးအ ေး၎ငေ်းတိုို့ အသ ုေးမပ သည့်် မိုငေ်းန္ှုန်ေး 

အတိုငေ်းသ  ယ ဉ်မြေတ်သန်ေးခ လ   ်ခ ရန် တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအြဲွေြို့မှ 

က  ေးက ပ်စ စဉ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၄၄။ ဦေးမမင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

၂ ၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍ လရေးန္ှစ်တွင် စ စဉ်လဆ င်ရ  ်လပေးမည်ဟု လွှတ်လတ ်တွင် 

 တိ  တ်မပ ခဲ့်လသ  လပ  ဘ်ွယ်မမိ ြို့၊ စ ပါယ် ုန်ေးအုပ်စု၊ ပဲ့် န်လ  ေးရ   

လတ င်/လမမ  ်(၂)ရ   အတွ ် 200KVA (၁)လ ေုးန္ှင့်် 160KVA (၁)လ ေုး၊ 

11KVလုိင်ေး(၂)မိုင ် တည်လဆ  မ်ခငေ်း၊ ယ က  ေးအုပ်စု၊ ဆည်ဒိတ်လ  ေးရ   

အတွ ် 11KVလိုငေ်း(၁)မိုင်ခန်ို့န္ှင့််200KVA (၁)လ ုေး တိုို့အ ေး မည်သုိို့ 

လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ို သိရှိလိုလက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခင်ေး။  

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၄၅။ ဦေး ိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်၊ လွန်ေးလဒါင့််လ  ေးရ  ၊ ဗ  ိငေ်းမတ လ  ေးရ  ၊ 

လ    ်ပ ုလ  ေးရ  ၊ လရ င်မခည်ဦေးလ  ေးရ  မ  ေး လ ပစ်စ်မ ေးလငေ်းလရေး အတွ ် 

လိအုပ်လသ  11KVလိုင်ေး၊ ထရန်စလြေ ်မ ၊ မ ေးတိုင်မ  ေး လဆ ငရ်  ်လပေးရန ်

အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၄၆။ ဦေး ိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ (၂) 

တ င်သ မမ ိြို့နယ်၊    ေးမတွင်ေးလ  ေးရ  ၊ ဆငလ်သလ  ေးရ  ၊ တွငေ်းပ  ေးလ  ေးရ  ၊ 

လတ င်လည် န်လ  ေးရ  ၊ လခ  င်ေးခွလ  ေးရ  မ  ေး လ ပစ်စ်မ ေးလငေ်းလရေးအတွ ် 

လိအုပ်လသ  11KVလိုင်ေး၊ ထရန်စလြေ ်မ ၊ မ ေးတိုင်မ  ေး လဆ ငရ်  ်လပေးရန ်

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၄၇။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့််  ေး(၁) 

စဉ့််  ေးမမိ ြို့နယ်၊ လရှ  ်ပငရ်ိေုးလ  ေးရ  အပု်စု၊ န္ွယ်ရ လု  ေးရ   အ.ထ. (ခွဲ)အ ေး 

အ.ထ.  အဆင့်် တိုေးမမြှင့််လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၄၈။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့််  ေး(၁) 

စဉ့် ် ေးမမိ ြို့နယ်၊ လရှ  ်ပင်ရိုေးလ  ေးရ  အုပ်စု၊   ည်လတ  လ်ပါ ်လ  ေးရ  ၊ 

လရွှေပိလတ  ်ရပ် ွ ်  ိုယ့််အ ေး ိုယ် ိုေး မ လတန်ေးလ   င်ေးအ ေး 

အလမခခ ပည  မ လတန်ေးလ   ငေ်းအမြေစ် တိုေးမမြှင့််လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၄၉။ ဦေးလအ င်သန်ေးထွန်ေး 

စဉ့််  ေး(၁) 

စဉ့််  ေးမမိ ြို့နယ်၊ နတ်လတ င်လ  ေးရ  အုပ်စု၊  ါေးပိုေးခ ပ်လ  ေးရ   အ.မ. အ ေး 

မ လတန်ေးလွန်လ   ငေ်း အမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့်် လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၅၀။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၁) 

တ တ ေးဦေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်း ဥမှင-်လခ  င်ေးခွ-က ပ်မပင်လမ်ေးလပေါ်ရှိ လခ  င်ေးပတ် 

ရ  အ င ် လပ(၂၁၀)ခန်ို့ရှိ ပ  ်စ ေးလနလသ  သစ်သ ေးတ တ ေးအ ေး သ    

 ွန် ရစ်တ တ ေး အမြေစ် လမပ င်ေးလဲတည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၅၁။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ ဘွဲြို့မခ ေးလ  ေးရ  အပု်စု၊ လရ  ရ်ိေုးလ  ေးရ   အန ေးရှိ 

“လတ င် န်” လသ  ်လရ န်အ ေး မပန်လည်တ ေးလြေ မ်ပ မပငလ်ပေးန္ိုငရ်န် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၂။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်း ဥပဓိရုပ်မလ  င်ေးလသ  တမ  နု်ေး(အ.မ. ) 

လ   ငေ်းလဆ ငအ် ေး အခိုင်အမ  မပန်လည်မပ မပင် တည်လဆ  လ်ပေးန္ိုင်ရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၃။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်း မိုေးသည်ေးထန်စွ  ရ  သွန်ေးမှုလက  င့်် ပ  ်စ ေးသွ ေးလသ  

ဟ ဇ ေး-မမိ ြို့က  ေး ုန်ေး-သလမပ  လ  ေးလ ်လမေ်းလပေါ်မှ မမိ ြို့က  ေး ုန်ေး-သလမပ  

လမေ်းပိုငေ်း၊   သစ် ုန်ေး-ရ  ပလုဲက  ေး-   တိုင် ုန်ေး-သ စည် လ  ေးလ ် 

လမေ်းလပေါ်မှ   သစ် ုန်ေး-ရ  ပလုဲက  ေး လမေ်းပိုငေ်း၊    တိုင် ုန်ေး-

သ စည်လမေ်းပိုငေ်း၊  မ်ေးသ -ဒဟလတတ လ  ေးလ ်လမ်ေးလပေါ်မှ လရလ   ်မ  ေးအ ေး 

လစ လ ငစ်ွ  မပန်လည်မပ မပင် လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၅၄။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊  န်ရှည်လ  ေးရ   အလမခခ ပည  အလယ်တန်ေးလ   င်ေးအ ေး 

အလမခခ ပည  အထ ်တန်ေးလ   ငေ်း(ခွဲ) အမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့်် ြေွင့််လှစ်လပေးန္ိုင် 

ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၅၅။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်း (၂၀၁၇) ခုန္ှစ် လအ  ်တိုဘ လတွင် မိုေးသည်ေးထန်စွ  

ရ  သွန်ေးမှုလက  င့််    ိေးလပါ ်ပ  ်စ ေးသွ ေးလသ  ဆည်၊  န်မ  ေးအ ေး အခ နိ်မ  

မပန်လည်မပ မပင်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၆။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်   ည်ေး န် အလမခခ ပည မ လတန်ေးလ   ငေ်းတွင် လိုအပ်လန 

လသ  (၉၀×၃၀)လပ စ သငလ်   ငေ်းလဆ င်သစ်(၁)လဆ င ် လဆ  ်လုပ်လပေး 

န္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၅၇။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ လတ ငလ်ပေါ်လဒသမြေစ်လသ  သ ကယ်ဒိတ် အလမခခ ပည  

အလယ်တန်ေးလ   င်ေး(ခွဲ)အ ေး အလမခခ ပည အလယ်တန်ေးလ   ငေ်းအမြေစ် 

အဆင့််တိုေးမမြှင့်် ြေွင့််လှစ်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၅၈။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည်(၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ဇ ငေ်းလ  ေးရ  အပု်စု၊ လမမ ငေ်းဦေးလ  ေးရ  အန ေးမှ ဆင့််စ ေးရ ေး န်၊ 

အထ ် င်ေး န်၊ ဘလရ ် န်(၂)၊ အိုငက်  ေးလည် န် အစရှိတဲ့် စို ်ပ  ိေးလရေး 

 န်လဟ င်ေးမ  ေးအ ေး စနစ်တ   မပန်လည်မပ မပငလ်ပေးန္ိုင်ပါရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၉။ လဒါ ်တ ည မငေ်းဟန် 

လအ ငလ်မမသ စ (၁) 

မန္တလလေးမမိ ြို့၊ လအ င်လမမသ စ မမိ ြို့နယ်၊ မန္တလလေးလတ င်အန ေး လရွှေမန်ေးလတ င် 

လဂါ ် ွင်ေးအတွငေ်း တည်လဆ  မ်ည့်် အထပ်မမင့်် ဟိုတယ်စ မ  ိန်ေးအ ေး 

မပန်လည်စိစစ်၍ န္ိုငင် တ  အဆင့််မ  အထပ်နိမ့်် ဟိုတယ်စ မ  ိန်ေးအမြေစ် 

လမပ င်ေးလဲ ရင်ေးန္ှ ေးမမြှ ပ်န္ှ န္ိုငရ်န် လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်မခင်ေး ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၆၀။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ (၁) 

မမငေ်းခခ -န္ွောေးထိုေးက  ေးလမေ်း န္ှင့်် သငပ်ပွန်ေး- န်ဆွယ-်ပ  ိေး န်- န်န -ဒ လဘို-

မ ေးလပါ ်-မပ ေးလ  ေးရ  မ  ေးသုိို့ ဆ ်သွယ်ထ ေးလသ  လမမသ ေးလမေ်း(၈)မိုင ်

(၆)ြေ လ  ု အ ေး ရ သ မလရ ေး သွ ေးလ န္ိုငလ်သ  လ  ေးလ ်လမ်ေး အမြေစ်သိုို့ 

အဆင့်် တိုေးမမြှင့််လပေးပါရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၆၁။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ (၁) 

မမငေ်းခခ မမိ ြို့နယ် စည်ပင်သ ယ လရေးအြဲွေြို့ပိုင် ခရ ေးသည်တင် ယ ဉ်ရပ်နောေးစခန်ေး 

(  ေးက  ေး ွငေ်း)အတွငေ်းရှိ လမေ်းမက  ေးမ  ေးအ ေး  တတရ လမ်ေးခငေ်းန္ိုငလ်ရေး 

အတွ ် တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရ ရန်ပ လုငွမှ   ည လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုင်ရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၆၂။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ (၁) 

တရ ေးရ ုေးလတ မ်  ေး  မှန်မှန်န္ှင့်် မမန်မမန် တရ ေးစ ရင်လရေးမြေစ်လပေါ် လစရန် 

အတွ ် တိုင်ေးလဒသက  ေး တရ ေးလွှတ်လတ က်  ေးက ပ်မှုလအ  ၌်ရှိလသ  ခရိုင် 

တရ ေးရ ုေးမ  ေးန္ှင့်် မမိ ြို့နယ်တရ ေးရ ုေးမ  ေးအ ေး မည်သုိို့ က  ေးက ပ် လပေးလနသည် ို 

သိရှိလို သည့်် ိစစ။ 

၈.၁၂.၂၀၁၇ 

(စတုတထလနို့) 

တရ ေးသ က  ေးခ  ပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၆၃။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ (၁) 

မမငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊ လယ်သစ်လ  ေးရ  အုပ်စု၊ ဓ   ဆည် လရပိုလွှဲလခ  ငေ်းရိုေး(၂)ခ ုအ ေး 

ဓ   လခ  ငေ်းအတွင်ေးသုိို့ စ ေးဆင်ေးန္ိုင်ရန်အတွ ် စ စဉ်လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုငမ်ခငေ်း 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၄။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

မမစ်သ ေး(၁) 

မမစ်သ ေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်း အန ေးစပ်ဆ ုေး 11KVလိငုေ်းမှ (၁)မိုင ် အ ွ တွင် 

တည်ရှိမပ ေး လ  ေးရ  တွင်ေး(၄၀၀)ဗိုို့အ ေးလိုငေ်း တည်လဆ  ်ရန် 

အဆင်သင့််မြေစ်လနလသ  လပလတ လ  ေးရ   လ ပစ်စ်မ ေးလင်ေးလရေး 

လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်မခငေ်း ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၆၅။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

မမစ်သ ေး(၁) 

န္ှစ်စဉ်န္ှစ်တိုင်ေးလိုလုိ မိုေးရ သ  စမ ုမမစ်လရ လရတ ်-လရ င-်လရက  ေးမှု မြေစ်စဉ် 

အလက  ငေ်းအရင်ေးအ ေး လလ့်လ မှု အမမန်ဆ ုေး မပ လုပ်မပ ေး ရရှိလ လသ  

ရလဒ်အ ေး အလ  င်အထည်လြေ ် လဆ ငရ်  ်န္ိုငမ်ှု ရှိ/မရှိ လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၆။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

မမစ်သ ေး(၁) 

သိမ်ေးဆည်ေးခ  လယ်ယ လမမမပဿနောမ  ေး လမြေရှင်ေးမခငေ်းဆိုင်ရ  မ  ါဒ၊ 

လုပ်ငန်ေးစဉ်၊ လုပ်ထ ေုးလုပ်နည်ေးမ  ေးအတိုငေ်း တပ်သိမ်ေးစွန်ို့လွှတ်လမမမ  ေးအ ေး 

သ ်ဆိုငသ် မ  ေး လ ် ယ်သုိို့ လရ  ရ်ှိလအ င် လဆ င်ရ  ်လသ လ်ည်ေး 

သ ်ဆိုငသ် မ  ေး လ ် ယ်သုိို့ မလရ  ်ရှိမခင်ေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးလသ  လမေးခွန်ေး 

လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၇။ ဦေးမမင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေးမမသ စည်(၂) 

မန္တလလေးမမိ ြို့တွင် လခတ်အဆ ်ဆ ် မမိ ြို့ ွ ်သစ်လြေ ်ထုတ်လရေးအြေွဲြို့မ  ေးမှ 

လြေ လ်ဆ ငခ်ဲ့်လသ  မမိ ြို့သစ်မ  ေးတွင် မမိ ြို့မပအဂဂါရပ်န္ှင့််အည  လြေ လ်ဆ င်ခဲ့်မခငေ်း 

မရှိလသ  မမိ ြို့သစ်မ  ေးမှ လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  လမေ်းမ  ေး၊ လရလမမ ငေ်းမ  ေး 

လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၆၈။ ဦေးလအေးခိုင် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး(၁) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်း သမ ါယမအသငေ်းမှ ထုတ်လခ ေးလသ  

လခ ေးလငမွ  ေးအ ေး အတိုေးန္ှုန်ေးမ  ေး လလ  ့်ခ လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၆၉။ ဦေးလအေးခိုင် 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး(၁) 

လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်း လဒသြေွ ြို့မြေိ ေးလရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးအတွ ် 

တငဒ်ါ ုမပဏ  လရ ေးခ ယ်ရ တွင် လဒသခ လွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေး၏ 

သလဘ ထ ေးမှတ်ခ  ် ရယ ၍ လဒသခ  ုမပဏ မ  ေးအ ေး ဦေးစ ေးလပေး လရ ေးခ ယ်လပေး 

ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၇၀။ ဦေးလိှုင ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၂) 

စဉ့်် ိငုမ်မိ ြို့နယ်၊ တဘ ်ဆွဲလ  ေးရ  အပု်စု၊ တဘ ်ဆွဲလ  ေးရ  တွင် န္ှစ်စဉ် 

မပိ   ပ  ်စ ေးလနလသ  ပန်ေးလလ ငမ်မစ် မ်ေးပါေးအ ေး မမစ် မ်ေးထိန်ေး လ    ်စ  

န ရ  အလ ငအ်မမန် လုပ်လဆ င်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၇၁။ ဗိုလ်မှြူေးသိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

မပငဦ်ေးလွင်မမိ ြို့နယ်ရှိ နန်ို့ ပ်အငါှေးအိမရ် မ  ေးတွင်   န်ရှိသည့်် လနအမိ်ခန်ေးမ  ေး 

အ ေး ဆ ်လ ်လနရ ခ ထ ေးလပေးမည့်် အစ အစဉ်အ ေး သိရှိလိလုက  င်ေး 

လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၇၂။ ဗိုလ်မှြူေးသိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

မန္တလလေးမမိ ြို့တွင်ေး လမပေးဆွဲသည့်် ယ ဉ်လိငုေ်းမ  ေး ယခုထ ် ပိုမုိလ  ငေ်းမွန်စွ  

စနစ်တ   လမပေးဆွဲလစလရေးက ပ်မတ် စ မ လဆ င်ရ  ်လပေးမည့်် အစ အစဉ်အ ေး 

သိရှိလိုလက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၇၃။ ဗိုလ်မှြူေးသိန်ေးဟန် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

FDA မ ှ စ ေးသ ုေးရန် မသင့်် ထုတ်မပန်လက ည ထ ေးလသ  အစ ေးအလသ  ်န္ှင့်် 

လဆေး ါေးမ  ေး မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ မမိ ြို့နယ်မ  ေးတွင် လရ င်ေးခ မှု 

မရှိလစလရေး စစ်လဆေးက ပ်မတ်လဆ င်ရ  ်လပေးမည့်် အစ အစဉ်အ ေး သိရှိ 

လိလုက  ငေ်း လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၇၄။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

ငါန်ေးဇွန်-ငါန်ေးမမ လမေ်းရှိ လရ ငလ်မေ်းလက  င်ေး တစပ်တည်ေး တည်ရှိလနလသ  

မက  ေးက ပ်(မ)လမ်ေး လရလ   ်န္ှင့်် မက  ေးက ပ်-လတ်ပ  ငေ်း-စ ်မှုဇုန် လမေ်း 

အက  ေးရှ ိ လရလ   အ် ေး ရ သ မလရ ေး သွ ေးလ န္ိုင်လစရန် မက  ေးက ပ်(တ) 

လရလ   ်အ ေး လခ  င်ေး  ေးတ တ ေးအမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၇၅။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့နယ်၊  ုလလ  ေးရ   အလမခခ ပည အလယ်တန်ေးလ   င်ေးအ ေး 

အလမခခ ပည အထ ်တန်ေးလ   ငေ်း(ခွဲ) အမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးန္ိုငရ်န် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၇၆။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

တ တ ေးဦေး-ငါန်ေးဇွန်-ငါန်ေးမမ -ဆ မ ေးခ -ုတလုတ်-မမငေ်းခခ  လမေ်းလပေါ်ရှိ ငါန်ေးဇွန်-

ငါန်ေးမမ  လ    က် မ်ေးလမ်ေးအ ေး  တတရ လမ်ေးအမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့်် 

လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ န္ှင့်် လမေ်းပခ ုေးဂ ငေ်းလမ်ေးတစ်ြေ ် အရင်ဆ ုေး 

လြေ  ်လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၇၇။ လဒါ ်တ ည မငေ်းဟန် 

လအ ငလ်မမသ စ (၁) 

မန္တလလေးမမိ ြို့လပေါ်ရှိ အလ ေးလမပေး  ေးက  ေး ွငေ်းမ  ေးအ ေး မပည်သ မ  ေး အဆငလ်မပ 

လခ  လမြွို့စွ  ခရ ေးသ ွေးလ န္ိုငလ်ရေးန္ှင့်် သယ်ယ ပိိုု့လဆ င်လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး 

လွယ်   လ ငမ်မန်စွ  လုပ်လဆ ငန်္ိုငလ်ရေးအတွ ် အဆင့််မမြှင့််တငရ်န် 

အက  ေးစ ေးမပင်ဆင်မှု မ  ေး မပ လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၇၈။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ်မမသ စ (၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေးရှိ  ိုယ်လ ်မသန်စွမ်ေးလသ  လလေးသ ငယ် 

မှသည် အရ ယ်လရ  မ်ပ ေးသ မ  ေး၏ ပည လရေး၊   န်ေးမ လရေး၊ လ မှုလရေး၊ အလုပ် 

အ ိငုရ်ရှိလရေးန္ှင့်် ပတ်သ ်မပ ေး ရသင့််ရထို ်သည့်် အခွင့််အလရေးမ  ေး ို ပိုမို 

ရရှိန္ိုင်ရန်န္ှင့်် အလထ  ်အပ ့်ရရှိရန် တိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရမှ လဆ င်ရ  ် 

လပေးန္ိုငရ်န် စနစ်တ   ခ မှတ်ထ ေးလသ  အစ အစဉ်မ  ေး ရှိ/မရှ ိလမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၆.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဒုတိယလနို့) 

သယ ဇ တ 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၇၉။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ်မမသ စ (၂) 

တရ ေးဥပလဒစိုေးမိုေးလရေးလိိုု့ ဟစ်လက ွေးလနမပ ေး ရပရ်  မပည်သ လတွရဲြို့ အန ေး ပ် 

လ ခုခ  လရေး ို လအ  ်လမခအဆင့််တွင် တ  န်ယ လနသည့်် မပည်သ ူ့ရဲသ ေး 

တစ်လယ  ်၏ စိတ်ပိုင်ေး၊ ရုပ်ပိုငေ်းဆိုင်ရ  အလမခခ လိုအပ်ခ  ်မ  ေး ို မည်သုိို့ 

ပ ့်ပုိေးလဆ ငရ်  ်ထ ေးသည် ို သိရှိလိလုက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၈၀။ လဒါ ်တ လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ်မမသ စ (၂) 

လအ ငလ်မမသ စ မမိ ြို့နယ်၊ ဧရ  တ မမစ်တ ရိေုးလမ်ေး န္ှင့်် မမိ ြို့ပါတ်လမေ်းက  ေး 

၁၇လမ်ေး န္ှင့်် ၁၉လမ်ေးက  ေးတွင် တည်လဆ  ်ထ ေးသည့်် မမစ်လရသန်ို့စင် 

လရတွန်ေးစ ်ရ ု အမှတ်(၈)န္ှင့်် ပတ်သ ်မပ ေး လ ်ရှိအလမခအလနမ  ေး ို 

မပည်သ မ  ေး နောေးလည်သိရှိရန် လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၈၁။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

မမငေ်းခခ (၂) 

မမငေ်းခခ မမိ ြို့နယ် ဓ   ဆည် ို န္ ုေးလြေ ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိန္ှင့်် ပ  ိေး န်ဆည်၊ 

လည ငပ်င်သ ဆည်၊ ဓ   ဆည် လရပိုလွှမဲ  ေး လရမ  ေး လွယ်  စွ  

စ ေးဆင်ေးလစရန် လရထွ လ်ခ  ငေ်းရိုေးမ  ေး ို ရှင်ေးလင်ေးလပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၈၂။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

မမငေ်းခခ (၂) 

မမငေ်းခခ မမိ ြို့နယ် လမမ  ်ဘ ်ရှိ လမမ  ်  န်ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် လတ င်  န်ေးလ  ေးရ   

အက  ေး လမမ ငေ်းလရလပါ ်တွင် တ တ ေးတည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၈၃။ လဒါ ်တ ခ စ် ို ို 

မပည်က  ေးတ ခွန်(၁) 

မန္တလလေးမမိ ြို့လတ င်ဘ ်မခမ်ေး မပည်က  ေးတ ခွန်မမိ ြို့နယ်တွင် အမ  ေးမပည်သ  

အတွ ် လိုအပ်လသ  လဆေးရ ကု  ေးတစ်ရ ု ခ ထ ေးလပေးရန် လ  ထ ေးခဲ့်လသ  

လမမလနရ န္ှင့်် ပတ်သ ်၍ သိရှိလိုလက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၈၄။ ဦေးတငစ်ိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၁) 

လပ  ဘ်ွယ်မှ (၁၂)မိုင်လ ေး ွ  လသ  ယငေ်းလတ လ်ဒသတွင် 33KV/ 5MVA 

11KVလိငုေ်းခွဲရ ု တစ်ခု ို လ  ေးရ  မ ှ စ မ ထ ေးလသ  လမမလနရ  (၄၀၀×၄၀၀)လပ 

လနရ လပေါ်တွင် အမမန်ဆ ုေးတည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 



စဉ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် လမေးခွန်ေးလမေးမမန်ေးသည့််အလက  င်ေးအရ  လမြေက  ေးသည့််ရ ်စွဲ  န်က  ေးဌ န 

၈၅။ ဦေးတငစ်ိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၁) 

လပ  ဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ်၊  ါေးရ ုစုလ  ေးရ  န္ှင့်် လပါ ်တန်ေးလ  ေးရ  ၊ မိတထ လ မမ ိြို့နယ်ရှိ 

 ါေးရ ုလ  ေးရ  တိုို့တွင် လိအုပ်လသ 33KV လိုငေ်း (၁.၂)မိုင်န္ှင့်် 315KVA 

ထရန်စလြေ ်မ  တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၈၆။ ဦေးတငစ်ိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၁) 

လပ  ဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေး တ  န်ထမ်ေးလဆ င်လနက လသ  ပည လရေး န်ထမေ်း 

မ  ေး၏ အိမ်ရ အခ ်အခဲလက  င့်် မိမိလနရပ်လဒသန္ှင့်် အန ေးစပ်ဆ ုေးလနရ မ  ေး 

တွင် တ  န်ထမေ်းလဆ ငခ်ွင့်် လလ   ်ထ ေးတငမ်ပမှုမ  ေး ို တိုငေ်းလဒသက  ေး 

အစိုေးရ အလနမြေင့််   ည လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

 န်က  ေးခ  ပ် 

၈၇။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

ရ  ဆ ်လ ေး၍ လမေ်းပန်ေးဆ ်သွယ်လရေး ခ ်ခဲက မ်ေးတမ်ေး   တစ်စုတစ်လ ေး 

တည်ေး အ န်ို့လိ ု် တည်ရှိလနလသ  လ  ေးရ  မ  ေးအတွ ် လဒသြေွ ြို့မြေိ ေးလရေး 

အလနမြေင့်် လ ပစ်စ်မ ေးလငေ်းလရေးအ ေး ဦေးစ ေးလပေး လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှ။ိ 

၁၃.၁၂.၂၀၁၇ 

(သတတမလနို့) 

လ ပ/်လဆ  ် 

၈၈။ ဦေးမမင့််လဆွ 

အမရပ ရ(၂) 

အမရပ ရမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ တိုေးဂိတ်မ  ေး ယခုလ ်ရှိအလမခအလနထ ် ပိုမို 

လ  င်ေးမွန်လသ   န်လဆ င်မှု လပေးန္ိုငရ်န် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၈၉။ ဦေးမမင့််လဆွ 

အမရပ ရ(၂) 

၂၀၁၇ခုန္ှစ်၊ ဒ ဇငဘ် လတွင်   ငေ်းပမည့်် ရပ် ွ ်၊လ  ေးရ   အပု်ခ  ပ်လရေးမှြူေး 

မ  ေး လရ ေးခ ယ်ပွဲအတွ ်  ုန်  စရိတ်မ  ေး မည့််သည့်် ဘတ်ဂ  ်လခါငေ်းစဉ်မှ 

  ခ  သ ုေးစွဲမည် ို သိရှိလိလုက  ငေ်းလမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

၁၁.၁၂.၂၀၁၇ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၉၀။ လဒေါ်သငေ်းမမမမသငေ်း 

မမစ်သ ေး(၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးမမိ ြို့နယ်မ  ေးအတွငေ်းရှိ ရပ် ွ ်မ  ေး၊လ  ေးရ  မ  ေးမှ 

အမိှု ်မ  ေး ို စနစ်တ   စွန်ို့ပစ်န္ိုငရ်န်အတွ ် စ မ လပေးန္ိုင်မခငေ်း ရှိ/မရှ။ိ 

၇.၁၂.၂၀၁၇ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

 


