
ဒုတိယအက ိမ် မန္တလလေးတုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ ် နဝမပ ုမှန်အစည်ေးအလဝေးသုိို့ တုိင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ  ်ိုယ်စ ေးလှယ်မ  ေးမှလမေးမမန်ေးလသ  

က ယ်ပွင့််မပလမေးခွန်ေးမ  ေးအလပေါ်မပန်လည်လမြေက  ေးခ  ် 

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

၁။ ဦေးမမင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

လပ  ဘ်ွယ်မမိ ြို့၊ လရွှေမပည်ရန်န္ိုငရ်ပ် ွ ်၏ အမှတ်(၂) လအ င်မင်္ဂလ လ ေးမှ 

အလရှြို့ဘ ်  ရန် ုန် - မန္တလလေးလမ်ေးမန္ှင့််ဆ ်သွယ်လသ  ပွင့််သစ်စလမေ်းတိုို့ 

လလေးလမ်ေးဆ ုရ သည် လူစည ် ေးသည့်် လမ်ေးဆ ုမြေစ်၍ ယ ဉ်လက  ရှုပ်လ ွေးမပ ေး 

ယ ဉ်တို ်မှုမြေစ်န္ိုငလ်သ  လနရ မြေစ်သည့််အတွ ် မ ေးပွိ င့်် တပ်ဆင်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။  

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၂။ ဦေးမမင့််စိုေး 

လပ  ဘ်ွယ်(၂) 

လပ  ဘ်ွယ်မမိ ြို့နယ်အတွင်ေး သြေန်ေးလခ  ငေ်း (အ.လ. )အ ေး အ. . (ခွဲ)သုိို့ 

အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန်န္ှင့်် (၁၄၀×၃၀) လပ RC န္ှစ် ပ်လ   ငေ်းလဆ င် 

(၁)လဆ င် ခ   ေးလပေးရန်၊ လရွှေမပည်ရန်န္ိုင်ရပ် ွ ် (အ.လ. )အ ေး အ. .  

(ခွဲ)သုိို့ အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန်န္ှင့််(၁၄၀×၃၀)လပ RC န္ှစ် ပ်လ   ငေ်းလဆ င် 

(၁)လဆ င် ခ   ေးလပေးရန်၊ လအ င်သ  အ. . (ခွဲ)အ ေး အ. .  သုိို့ 

အဆင့််တိုေးမမြှင့်် လပေးရန်န္ှင့်် (၁၄၀×၃၀)လပ RC န္ှစ် ပ်လ   ငေ်းလဆ င် 

(၁)လဆ င် ခ   ေးလပေးရန်၊ စပါယ် ုန်ေးအုပ်စု၊   ြေ  ေးလ  ေးရ   အ.မ.  အ ေး 

(၆၀×၃၀)လပ လ   ငေ်းလဆ င် (၁)လဆ င်န္ှင့်် စ သငခ် ုမ  ေး ခ   ေးလပေးရန်၊ 

ဆိတ်ခ  ိအုပ်စု၊ ဆိတ်ခ  ိလ  ေးရ   အ.လ. (ခွဲ)အ ေး အ.လ.  သုိို့ 

အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန်၊ အင်ေး ုန်ေးရ   မူလွန်လ   ငေ်းတွင် (၆၀×၃၀)လပ 

အတု်ညြှပ်တစ် ပ် (၁)လဆ င ် ခ   ေး လပေးရန် န္ှင့်် လအ ငခ် မ်ေးသ လ  ေးရ   

မူလတန်ေးလ   င်ေးအ ေး မူလွန်လ   င်ေး အမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိ။ 

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 



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

၃။ ဦေးဝဏ္ဏလအ င် 

တ တ ေးဦေး(၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး တ တ ေးဦေးမမိ ြို့နယ်၊ လရှေးလ  င်ေးဇုန်အတွင်ေးရှိ (၃)ြေ လ ု 

ခန်ို့ရှိလသ  ဗ ေး ရ အဝငလ်မေ်း ို လ    စ် လမမ ိန်ေးန ရ မပ လုပ်၍ လမ်ေးခ ဲြို့ 

မခငေ်းမပ လုပ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။  

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄။ ဦေးမင်ေးမင်ေးန  

တ တ ေးဦေး(၂) 

 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး တ တ ေးဦေးမမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ သစ်လတ မ  ေး(လမမ  )် 

ရ  န္ှင့်် ရ  သ လအေးလ  ေးရ   (၂)ရ  က  ေး လ  ေးရ  ခ င်ေးဆ ်လမေ်း ို 

လမမသ ေးတင် င်္ င်ေးခငေ်းလမ်ေးအမြေစ် လြေ  ်လပု်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅။ ဦေးစိုေးမင်ေး  ် 

ဝမ်ေးတွင်ေး(၁) 

အမိ်လ  င်စုဇယ ေးန္ှင့်် မှတ်ပ ုတင်မ  ေးအ ေး ရပ် ွ ်လ  ေးရ  မ  ေးအ ိ 

 ွငေ်းဆငေ်း လဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိလမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

သယ ဇ တ 

၆။ ဦေးခ စ်မင်ေးသနိ်ေး 

မလိှုင်(၁) 

သ ေးသတ်လိုငစ်င်အ ေး လလလ စနစ်မြေင့်် လရ င်ေးခ ရ တွင် ဌ နမှ အမှန်တ ယ် 

ရရှိလသ ဘဏ္ဍ လငွ(တန်ြေိုေး) ရရှိန္ိုင်ရန် မည်သုိို့ က ပ်မတ်လဆ ငရ်  ် 

သွ ေးမည် ို သိရှိလိုလက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

စညပ်င် 

၇။ ဦေးခ စ်မင်ေးသနိ်ေး 

မလိှုင်(၁) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းလရလပေးလဝလရေးန္ှင့််ပတ်သ ်မပ ေး အမှန်တ ယ်လရခ  ိရန္ိုင် 

/မရန္ိုင် စစ်လဆေးမပ ေးမှသ  န္ိုငင် လတ မ်ှဘဏ္ဍ လငွခွင့််မပ သင့််လက  င်ေး သ ်ဆိုင် 

ရ  အစိုေးရအြေွဲြို့အ ေး လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၈။ လဒါ ်တ  လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ်မမသ စ  (၂) 

လုပ်ငန်ေးအမ  ိေးမ  ိေးတွင် ဝငလ်ရ  ်လုပ် ိုင်လနက သည့်် အရ ယ်မလရ  ်လသေး 

သည့််  လလေးအမ  ေးစု၏ အခွင့််အလရေးန္ှင့်် ရပိုင်ခွင့််မ  ေး မျှတမှုရှိလစရန် 

လုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေး၊ အလုပ်ရှင်မ  ေးန္ှင့်် မိဘမ  ေး ို  ိလရ   ် လွယ် ူလသ  

နညေ်းလမ်ေးမ  ေးမြေင့်် ပည လပေးမခငေ်း ိုလည်ေးလ  ငေ်း၊ အတင်ေးအက ပ ် သလဘ  

မလဆ င်သည့်် အမပ သလဘ လဆ ငလ်သ အမပန်အလှန် ညြှိန္ိှုင်ေးလဆ င်ရ  ်မခငေ်း 

မ  ေး ိုလည်ေးလ  ငေ်း မပ လုပ်ရန် မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး အစိုေးရအြဲွေြို့တွင် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

၄.၄.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

သယ ဇ တ 

၉။ လဒါ ်တ  လ   ဦ်ေး 

လအ ငလ်မမသ စ (၂) 

န္ိုငင် သ ေးတိုင်ေး ဒ မို ရ ်တစ် လူလနမှုအလလ့်အ  င့််မ  ေးန္ှင့်် အသ ေး   

လန ိငု ် မပ မူလမပ ဆိတုတ်ရန်အတွ ် အ ူေးလိုအပ်လသ  န္ိုငင် သ ေးလ  င်ေး 

အရည်အခ ငေ်း၊ န္ိုငင် သ ေးတစ်လယ  ်၏ အခွင့််အလရေးန္ှင့်် တ ဝန် 

ဝတတရ ေးလတွ ို မပည်သူမ  ေး သိရှိ  င့််သ ုေးန္ိုင်ရန် ပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေးအ ေး 

မပည်သူလူ ုက  ေး၌   ယ်  ယ်မပန်ို့မပန်ို့လုပ်လဆ ငရ်န် မန္တလလေးတိုင်ေး 

လဒသက  ေး အစိုေးရအြေွဲြို့တွင် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိ လမေးမမန်ေးလိမုပ ေး အစ အစဉ်ရှိပါ  

မည် ဲ့်သုိို့ လုပ်လဆ ငမ်ည် ဆိုသည် ို သိရှိလိုမခငေ်း။ 

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

ဥပလဒခ  ပ် 

၁၀။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့၊ မမိ ြို့လမမနယ်နိမတိ်အတွင်ေးရှိ ရပ် ွ ်မ  ေးမှ အမ  ေးမပည်သူ 

ပိုင်ဆိုင်၍ တို ်တ အိမ်ခခ အလဆ  ်အဦေးမ  ေး လဆ  ်လပု်လန ိငု်လ  ် 

ရှိက လသ  လမမ ွ ်မ  ေးအ ေး လမမငှါေးင်္ရန်  ုတ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လ ု/နယ် 

၁၁။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မမိ ြို့နယ်လရ ေးလ   ်ပွဲ လ  မ်ရှင်အြဲွေြို့ခွဲမ  ေး မပန်လည်ြေွဲြို့စည်ေးရ တွင် အမည် 

စ ရင်ေးအ ေးပွင့််လင်ေးမမင်သ မှုရှိလအ င် မပန်လည်အတညမ်ပ  လပေးန္ိုငမ်ခငေ်း ရှိ/မရှိ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

ဦေးရှိန်ဝင်ေး 

လ  ်မရှင်အြဲွေြို့ခွဲ 



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

၁၂။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ င်္ဋ္ဌ န် ုန်ေးလ  ေးရ  အပု်စု၊ ရှင်မမိ ြို့လ  ေးရ  မ ေးလင်ေးလရေးအတွ ် 

 ူည လဆ င်ရ  ်လပေးမည်ဆိုပါ  မည်သည့််အခ နိ်တွင် လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ို 

သိရှိလိုလက  င်ေးလမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၃။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊င်္ဋ္ဌ န် ုန်ေးလ  ေးရ  အုပ်စု၊ င်္ဋ္ဌ န် ုန်ေးလ  ေးရ   မ ေးလင်ေးလရေး 

အတွ ်  လိုအပ်လနလသ  ၁၁ လ ဗွ  ဓ တ်အ ေးလိုငေ်းန္ှင့်် ၂၀၀ လ ဗွ လအ 

 ရန်စလြေ ်မ  ဆ ်စပ်ပစစည်ေးမ  ေး အပါအဝင်  ူည လဆ င်ရ  ်လပေးရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၄။ ဦေးလအ ငလ်   မ်ိုေး 

မိတထ လ (၁) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊  န်လတ င်လ  ေးရ  အုပ်စုန္ှင့်် မမ လ  ေးရ  အုပ်စုက  ေးရှိ မမ  

လရ န်အ ေးလရပိုမိုသုိလလှ ငန်္ိုငရ်န်အတွ ် မပန်လည်ဆယ်တင် တူေးလြေ ်  

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။   

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၁၅။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ  (၁) 

မမငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊  လနောငပ်င်စု၊  လိန်ခခ  ၊  ျွန်ေးဦေး၊ မရိုေး ုန်ေး၊ သလမပသ ၊ 

ဆိတ်ည န္ှင့််လင့််က  ေး(တ) လ  ေးရ  မ  ေးရှိ လဒသခ မပည်သူမ  ေး အတွ ် လိုအပ် 

လသ  11KVဓ တ်အ ေးလိငုေ်းန္ှင့်် 11/0.4KV  န္ှင့််  ရန်စလြေ မ် မ  ေး တပ်ဆင် 

လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၁၆။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ  (၁) 

မမငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်အပါအဝင် မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးမမိ ြို့နယ် အန္ှ ို့အမပ ေး၌ 

လဆ ငရ်  ်လနသည့်် တရ ေးမဝင ် ဓ တ်သတထ တူေးလြေ လ်ုပ် ိုင်လနသည့်် 

လုပ်ငန်ေးရှင်မ  ေးအ ေး မည်သုိို့က  ေးက ပ်စစ်လဆေးလဆ ငရ်  ်မည် ို သိရှိလို 

လက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခငေ်း။  

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လ ု/နယ် 



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

၁၇။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ  (၁) 

မမငေ်းခခ ခရိငု၊် မမငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လရဝငဧ်ရိယ လ   ငေ်းမ  ေး မပန်လည် 

အပ်န္ှ မခငေ်း  ိစစရပ်မ  ေးန္ှင့်် ပတ်သ ်မပ ေးလရဝင်ဧရိယ အတွင်ေး   လရ  ်လန 

လသ   အ.မ.  ( ျွန်ေးဦေး) (၆၀×၃၀)လပ အပု်ညြှပ် (၁) ပ်၊ အ.မ. (လင့််က  ေး-

မ) (၉၀×၃၀)လပ အတု်ညြှပ်(၁) ပ်၊ အ.မ.  (မပည်လတ ်သ ) (၈၀_၃၀)လပ 

အတု်ညြှပ်(၁) ပ ် အလဆ  ်အဦေးတိုို့ ို လရလွတ်အတု်ခ ုမြေင့်် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍ ရန်ပ ုလငမွြေင့်် အ ူေး ဦေးစ ေးလပေး လဆ ငရ်  ် လပေးန္ိုငမ်ခငေ်း ရှိ/မရှိ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 

၁၈။ လဒါ ်တ လ   န်္ိုငဦ်ေး 

စဉ့်် ူေး (၂) 

စို ်ပ  ိေးလရေး၊ လမွေးမမြူလရေးန္ှင့်် သ ်ဆိုင်သည့်် မူဝါဒမ  ေး ို သိရှိလိလုက  င်ေး 

လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

 စို ်/လမွေး 

(စ လမြေ) 

၁၉။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ ဘူေးရ လု  ေးရ  အပု်စုအတွငေ်းရှိ ဘူေးရ လု  ေးရ  ၊ 

လခ   ခ်ွဲလ  ေးရ  ၊ မ   ေး န်လ  ေးရ   တိုို့အ ေး လျှပ်စစ်မ ေးလင်ေးန္ိုငလ်ရေးအတွ ် 

လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  (11KV)ဓ တ်အ ေးလိငုေ်းန္ှင့််  ရန်စလြေ ်မ မ  ေး 

တပ်ဆင်န္ိုင်လရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၀။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ အမှတ် (၂) ခရိုငခ် ငေ်းဆ ်လမ်ေးန္ှင့်် သစ်စ ေးလရ 

လ  ေးရ   ဆ ်သွယ်  ေးလသ  လမမသ ေးလမ်ေးအ ေး ရ သ မလရ ေး သွ ေးလ န္ိုင ်

လသ  လ    ်လခ  လမ်ေးအမြေစ် လြေ  လ်ုပ်လပေးန္ိုင်ပါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

 ိစစ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၁။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ သ င်္ရလ  ေးရ  အုပ်စုအတွငေ်းရှိ သ င်္ရလ  ေးရ  ၊ သ ုေးပတ် 

လည် လ  ေးရ  ဆည်က  ေးလ  ေးရ  တိုို့အ ေး လျှပ်စစ်မ ေးလင်ေးန္ိုငလ်ရေး အတွ ် 

လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  (11KV) ဓ တ်အ ေးလိငုေ်းန္ှင့်် ရန်စလြေ ်မ မ  ေး တပ်ဆင် 

န္ိုငလ်ရေး န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် ိစစ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၂၂။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ သဲပ လု  ေးရ  အပု်စုအတွငေ်းရှိ သဲပ လု  ေးရ  ၊ ရငဇ်င်ေးလ  ေးရ  ၊ 

သဲ ုန်ေးလ  ေးရ   လျှပစ်စ်မ ေးလငေ်းန္ိုင်လရေးအတွ ် လိအုပ်လ  ်ရှိလသ  (11KV) 

ဓ တ်အ ေးလိငုေ်းန္ှင့််  ရန်စလြေ ်မ မ  ေး  ူည လဆ င်ရ  ် လပေးန္ိုင်ပါရန် 

စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၃။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ သလမပဝလ  ေးရ  အပု်စုအတွင်ေးရှိ မမိ ြို့က  ေး ုန်ေးလ  ေးရ  ၊ 

လျှပစ်စ်မ ေးလငေ်းန္ိုင်လရေးအတွ ် လိုအပ်လ  ်ရှိလသ (11KV) ဓ တ်အ ေးလိုင်ေး 

န္ှင့််  ရန်စလြေ ်မ မ  ေး  ူည လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုင်ပါရန် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၄။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ အတု်တွင်ေးလ  ေးရ  အပု်စု၊ ဆင်ရ  လ  ေးရ   စို ်ပ  ိေးလရ 

ရရှိလရေးန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။   

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၅။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ရန် ုန်-မန္တလလေးလမ်ေးမက  ေးန္ှင့်် ဆ ်သွယ် 

  ေးလသ  က ိ ြို့ပင်လ ွြို့- ဝမ်ေးသ -   ဇ ေး- လ    ်ပနောေး- သဲပ -ု သ င်္ရ 

လ  ေးလ ်လ    ်လခ  လမေ်းအ ေး ရ သ မလရ ေးသွ ေးလ ဆ ်သွယ်န္ိုငလ်သ  

 ွန် ရစ်လမ်ေး (သုိို့မ ုတ်)  တတရ လမ်ေးအမြေစ် အဆင့််တိုေးမမြှင့်် လြေ  ်လုပ် 

လပေးန္ိုငပ်ါရန် လမေးမမန်ေးမခငေ်း ိစစ။ 

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၆။ ဦေးမိုေးမမင့််သိန်ေး 

သ စည် (၁) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ မမငေ်း ွ ်လ  ေးရ  အပု်စုအတွငေ်းရှိ မမငေ်း ွ ် (ရ)လ  ေးရ  ၊ 

မမငေ်း ွ ် (န)လ  ေးရ  ၊  ရိုေးလ  ေးရ  တိုို့အ ေး လျှပ်စစ်မ ေးလင်ေးန္ိုငလ်ရေးအတွ ် 

လိအုပ်လျှ ်ရှိလသ (11KV)ဓ တ်အ ေးလိငုေ်း န္ှင့််  ရန်စလြေ ်မ မ  ေး တပ်ဆင် 

န္ိုငလ်ရေးတိုို့အတွ ်  ူည လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်ပါရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၇။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ လည ငရ်မ်ေး(မမိ ြို့မ)လ  ေးရ  ၊ အင်ေးင်္န ်လ  ေးရ  ၊ (ရ  ေး) 

မပည်လည ငလ်  ေးရ  တိုို့တွင်လိုအပ်ခ  ရ်ှိလနပါလသ စ သင်လ   ငေ်းလဆ င်

မ  ေး တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိသိလိုမခငေ်း ိစစ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 



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

၂၈။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ် လပါ ်လတ လ  ေးရ  န္ှင့်် လရလည်လ ွြို့ (လတ င်)ရ   လ  ေးရ   

အ ေး (11KV)ဓ တ်အ ေးလိငုေ်းမ  ေး တည်လဆ  ်လပေးမခငေ်း၊  ရန်စလြေ မ်  မ  ေး 

တပ်ဆင်လပေးမခင်ေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိသိလိုသည့််  ိစစ။ 

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၂၉။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ် လတ င်လပေါ်လဒသမ  ေးမြေစ်သည့်် မ ုပင်လ  ေးရ  တွင် လျှပ်စစ် 

မ ေးလင်ေးနုိ္င်လရေးအတွ ် ူည လဆ င်ရ  ်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ သိလုိသည့်် ိစစ။ 

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၀။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ အုတ် ုန်ေးလ  ေးရ  ၊ နတ်လမမြှ င်လ  ေးရ  ၊ လည င် ုန်ေးလ  ေးရ  ၊ 

လည င်ပင်လှလ  ေးရ  မ  ေး မ ေးလင်ေးနုိ္င်ရန်အတွ ် (11KV)ဓ တ်အ ေးလုိင်ေးမ  ေး 

တည်လဆ  ်လပေးမခင်ေး၊  ရန်စလြေ ်မ မ  ေး  တပ်ဆင်လပေးမခင်ေး အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။  

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၁။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊  န်သစ်လ  ေးရ  အုပ်စုတွင်ရိှလသ  စုိ ်ပ  ိေးလရေး န်မ  ေးမြေစ်သည့်် 

 န်မက  ေး န်နှ္င့်် လည င်ပင် န်မ  ေးအ ေး သဲန္ ေုးမ  ေး တူေးလြေ ်လပေးမခင်ေး၊  န်လဘ င် 

ပ ုစ   မ  ေး မပ မပင်လပေးမခင်ေး အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၂။ ဦေးစ  ွန်ေး 

သ စည် (၂) 

သ စည်မမိ ြို့နယ်၊ လရွှေမုလဋ္ဌ ဘုန်ေးလတ ်က  ေးမ  ေးနှ္င့်် လည င်ရမ်ေးလ ေးလ  ေးရ   

မပည်သူမ  ေး မှ ခုိအ ေး  ေးသ ုေးစဲွလနရလသ  လရွှေမုလဋ္ဌ လ   င်ေး န်အ ေး မပန်လည် 

မပ မပင်လပေးရန် အစ အစဉ် ရိှ/မရိှ။ 

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၃။ ဗုိလ်မှြူေး သိန်ေး န် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

ယခင် လ  ေးလ ်လဒသြွေ ြို့မြိေ ေးတုိေးတ ်လရေးဦေးစ ေးဌ နမှ လ    ေးလဆ င်ရ  ်ခဲ့်သည့်် 

လ  ေးလ ်လမ်ေးမ  ေးအ ေး အသစ်ြဲွေြို့စည်ေးလုိ ်သည့်် လ  ေးလ ်လမ်ေးြွေ ြို့မြိေ ေးလရေး 

ဦေးစ ေးဌ နမှ ဆ ်လ ် လ    ေး လဆ င်ရ  ်မည့်် အစ အစဉ်အ ေး လမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

 လျှပ/်လဆ  ် 

(စ လမြေ) 



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

၃၄။ ဗုိလ်မှြူေး သိန်ေး န် 

တပ်မလတ ်သ ေး 

လဒသအစုအြေွဲြို့စို ်ခငေ်း၊ သ ေးန္ှ  သစ်လတ စို ခ်ငေ်း၊ လ  ေးရ   ငေ်းစို ်ခင်ေးမ  ေး၊ 

ဘ ်စ ုသ ုေးစို ်ခငေ်းမ  ေးအ ေး ပ  ိေးပင်မ  ေး လ   ်ပ ့်မခငေ်း၊ လဆ ငရ်  ်သ ဲ့်သုိို့ 

အမှန်တ ယ်စို ်ပ  ိေးရှင်သန်လစလရေးအတွ ်က ပ်မတ်လဆ င်ရ  ်မည့်် 

အစ အစဉ်အ ေး လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

သယ ဇ တ 

၃၅။ ဦေးမမင့််စိန် 

လည ငဦ်ေး (၂) 

လည ငဦ်ေးမမိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ ငါ ့်သလရ  မ်မစ်လရတငမ်ှ လရလပေးလဝန္ိုငမ်ခငေ်း 

မရှိသည့်် လမမ ငေ်း/လ ်တ မ  ေးအ ေး စို ်ပ  ိေးလမမ အမြေစ် မပန်လည် 

အသ ုေးမပ န္ိုငလ်ရေး လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်မည့််အလမခအလနအ ေး သိလိုသည့််  ိစစ။ 

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၃၆။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၁) 

မန္တလလေးမမိ ြို့လတ ် နယ်နိမိတ်အတွင်ေးရှိ စ ်သ ုေးဆ ဆိုင်မ  ေး၊ နယ်မမိ ြို့မ  ေးတွင် 

မမိ ြို့နယ်နယန်ိမိတ်မ  ေးအတွင်ေး စ ်သ ုေးဆ ဆိုငမ်  ေး ြေွင့််လှစ်လရ င်ေးခ  ခွင့််မပ  

လပေးပါ  သတ်မှတ်စညေ်း မ်ေးခ  ်မ  ေးန္ှင့်် လမျှ ်လင့််မ  ေးန္ိုင်လသ  

အလမခအလန မ  ေး မြေစ်လပေါ်လ ပါ  မည်သုိို့ တ ဝန်ယူမှု၊ တ ဝန်ခ မှုမ  ေး 

မပ လုပ်  ေးမခင်ေး ရှိ/မရှ ိလမေးမမန်ေးမခငေ်း။  

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၃၇။ ဦေးတငလ်အ င် 

ခ မ်ေးမမသ စည် (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး၊ ခ မ်ေးမမသ စည်မမိ ြို့နယ်၊ မမိ ြို့နယ်တရ ေးရ ေုးအ ေး တရ ေးရ ုေး 

အင်္ဂါရပ်န္ှင့််ည လအ င် မပန်လည်တည်လဆ  လ်ပေးရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

တရ ေးသကူ  ေးခ  ပ် 

၃၈။ ဦေးမင်ေးလအ င် 

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေးမမိ ြို့နယ်၊ ရစ် န်လ  ေးရ   အလမခခ ပည အ  ်တန်ေးလ   ငေ်းခွဲ ( -

ခွဲ) လ   ငေ်း “န္ှစ်စဉ်လ   ငေ်းသ ေးသစ်” ဝငလ်ရ  မ်ှုန္ှင့်် လ ်ရှိ 

စ သငလ်ဆ ငမ်  ေး အမ  ေးအ ေးမြေင့််အိုမင်ေးလ  င်ေးန္ွမ်ေးပ  ်စ ေးမှုမ  ေးအတွ ် 

သင့််လလ  လ်သ  လ   င်ေးလဆ င်သစ် တည်လဆ  ်လပေးရန်န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် 

 ိစစ။ 

၂၆.၃.၂၀၁၈ 

(ဒုတိယလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 



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

၃၉။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေးမမိ ြို့နယ် “ရန်-မန်ေး”လမေ်းန္ှင့်် “ပ.ဆ.င ခရိုငခ် ငေ်းဆ ်လမ်ေး အမှတ် -၂” 

တိုို့ ခ တိ်ဆ ်  ေးလသ  Class A အဆင့််“ရ  ရှည်-လ ်ညြှိ ေး ိေုး- ဘ ု ွငေ်းလမေ်း” 

 တတရ လမ်ေးခငေ်းလပေးမှုန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် ိစစ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၀။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေးမမိ ြို့နယ်၊  င်ေးတ ေးဘ ်စ ု လရလလှ ငတ်မ -  င်ေးတ ေးလ ်ယ လမမ င်ေး 

မ ှခွဲ ွ ်လ လသ  လမပ င်ေးမပ လမမ င်ေးမက  ေး၏ရှမ်ေးပို လ်မမ ငေ်းန္ှင့်် လတ လမမ င်ေး 

လအ  ်ပိုင်ေးစို ်ပ  ိေးလရရှိရန် စ စဉ်လဆ င်ရ  ်မှုန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၄၁။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

မမစ်သ ေး (၁) 

မစ်သ ေးမမိ ြို့နယ် “ရ  မုန်ေးက  ေး-ဒါေးရဲလ  င်ေး-ပုဏ္ဏ ေးရ  ” ခရိုငပ်တ်လမေ်း(၁) 

 တတရ လမ်ေးခငေ်းမှု   န်ရှိလမေ်းပိုငေ်း (၂)မိုင ်(၂)ြေ လ နု္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့််  ိစစ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၄၂။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေးမမိ ြို့နယ် လ  ေးလ ်လမ်ေးမ  ေး၊ တ တ ေးမ  ေး၊ စ သငလ်   ငေ်းမ  ေး၊ 

လ  ေးလ ်   န်ေးမ လရေးဌ နခွဲ Sub Centre- Rural Health Centre မ  ေး 

တည်လဆ  ်ရ တွင် သ ်ဆိုင်ရ  လဒသခ မပည်သူက  ေးက ပ်လရေး လ  ်မတ မ  ေး 

၏ အြဲွေြို့ဝင်ဦေးလရ၊ တ ဝန်၊ လုပ်ပိငုခ်ွင့််၊ ရပိုင်ခွင့််၊ သ ်တမ်ေးတိုို့န္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေး 

သည့််  ိစစ။ 

 လျှပ/်လဆ  ် 

(စ လမြေ) 

၄၃။ ဦေးမင်ေးလအ င်  

မမစ်သ ေး (၁) 

မမစ်သ ေး “စမ ”လရလသ  ် ျွဆဲွဲလ  ေးရ    ွငေ်းအမှတ်(၄၃၀) န္ှင့် ်ဒါေးရဲလ  င်ေး 

လ  ေးရ  (၄၂၅)ရှိ စို ်ပ  ိေးဧ (၄၅၀)လ ်ရှိ “လန္ွစပါေး”စို ်ပ  ိေးရန် အခ ်အခဲ 

မြေစ်လနမှုန္ှင့်် စပ်လ ဉ်ေးသည့်် ိစစ။ 

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၄၄။ ဦေးစိန်ဝင်ေး 

လတ င်သ  (၁) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လပါ  ်န်လ  ေးရ  ၊ မင်ေးတည်ေးလ  ေးရ  န္ှင့်် 

 ျွတဲလငေ်းလ  ေးရ  တိုို့တွင် လ  ေးလ ်လဆေးလပေးခန်ေးဌ နခွဲအသစ်မ  ေး ြေွင့််လှစ် 

န္ိုငလ်ရေးန္ှင့်် ပတ်သ ်၍ လွှတ်လတ ်၏  တိ ဝတ်အတိုင်ေး အမမန်လဆ င်ရ  ် 

လပေးန္ိုငမ်ခငေ်း ရှိ/မရှိ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 

၄၅။ ဦေးစိန်ဝင်ေး 

လတ င်သ (၁) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်၊အမှတ်(၁)၏ အလမှ င်က လနလသ  အလရှြို့ဘ ်မခမ်ေး 

တစ်ခွင်လ ုေး မ ေးလင်ေးန္ိုင်လရေးအတွ ်လွှတ်လတ တ်ွင်  တိ ဝတ်မပ   ေးသည့်် 

အတိုငေ်း လဆ ငရ်  ်လပေးန္ိုင်မခငေ်းရှိ/မရှိန္ှင့်် လဆ င်ရ  ်လပေးန္ိုငမ်ခငေ်း မရှိလျှင် 

အဘယ်လက  င့််လဆ ငရ်  ်မလပေးန္ိုင်လက  င်ေး(သုိို့မ ုတ်) လဆ ငရ်  ်လပေးမည် 

ဆိုပါ  မည်သည့််ဘဏ္ဍ န္ှစ်တွင်  အတိအ  လဆ င်ရ  ်လပေးမည် မြေစ် 

လက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

 လျှပ/်လဆ  ် 

(စ လမြေ) 

၄၆။ ဦေးစိုေးမင်ေး  ်  

ဝမ်ေးတွင်ေး(၁) 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပည သင်န္ှစ်မှ အဆင့််တိုေးလ   င်ေးမ  ေးအတွ ် လိအုပ်လ  ် 

ရှိလသ  လ   ငေ်းအုပ်က  ေးမ  ေးန္ှင့်် ဆရ /ဆရ မမ  ေး ခန်ို့  ေးလရေးအတွ ် 

မည်သုိို့စ မ လဆ င်ရ  ်  ေးသည် ို သိရှိလိုလက  ငေ်း လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 

၄၇။ ဦေးမမင့််လအ င်မိေုး 

ခ မ်ေးမမသ စည်(၂) 

စညေ်း မ်ေးမပည့််ဝလသ  မန္တလလေးမမိ ြို့လတ က်  ေးမြေစ်လစရန်အတွ ် ယ ဉ် 

စညေ်း မ်ေး၊ လမ်ေးစည်ေး မ်ေးမ  ေး ို မပည်သူမ  ေး ယခု  ်ပိုမုိ လို ်နော 

န္ိုငလ်စရန် ပည လပေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး ို  ိ ိလရ  လ်ရ  လ်ဆ ငရ်  ်ရန်န္ှင့်် 

ယ ဉ်စည်ေး မ်ေး၊ လမေ်းစည်ေး မ်ေးမ  ေး မလို ်နောဘဲ လြေ  ်ြေ  ်  ြူေးလွန်ပါ  

ဥပလဒန္ှင့််အည  အမှန်တ ယ်အလရေးယူလဆ င်ရ  ်ရန်အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၄.၄.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ု/နယ် 



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

၄၈။ ဦေးလိှုငဝ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၂) 

စဉ့်် ိငုမ်မိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှိ လမေ်းလဘေးဝဲယ  လမမလွတ်လမမလပ်မ  ေးတွင် 

ခခ စည်ေးရိုေးခတ်    ြူေးလ   လ်န ိငု်လ လနမှုမ  ေး၊ အခိုင်အမ အလဆ  ်အဦ 

မ  ေး တည်လဆ  ်လ မှုမ  ေးအလပေါ် မည် ဲ့်သုိို့ က  ေးက ပ်လဆ ငရ်  ်သွ ေး 

မည် ိုသိလိသုည့်် ိစစ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၄၉။ ဦေးလိှုငဝ်ငေ်း 

စဉ့်် ိငု(်၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး ဆန်စပါေး ဏ္ဍ တည်မငမိ်လစလရေး၊ ြေွ ြို့မြေိ ေး 

တိုေးတ ်လ လစလရေး လုပ်ငန်ေးစဉ်မ  ေး ခ မှတ်လဆ င်ရ  ်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

 စို ်/လမွေး 

(စ လမြေ) 

၅၀။ လဒေါ်သ တ မငိမ်ေး 

မလိှုင်(၂) 

မလိှုင်မမိ ြို့နယ်အတွငေ်း သဘ ဝလဘေးအန္တရ ယ်န္ှင့််ပတ်သ ်၍ လ ်တလလ  

သွ ေးလ ၍မရသည့်် လ  ေးလ ်လမေ်း၊ တ တ ေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး၏ ခန်ို့မှန်ေး 

တွ ်ခ  ်မှု စ ရငေ်းမ  ေး ို မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအြဲွေြို့သိိုု့ တငမ်ပ 

  ေးမပ ေးမြေစ်ရ  မည်သည့််အခ နိ်တွင် လဆ င်ရ  ်လပေးမည် ို သိလိုသည့််  ိစစ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၁။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင်  

ငါန်ေးဇွန်(၂) 

ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့နယ်၊ ငါန်ေးမမ က  ေးလ  ေးရ  ရှိ ယုိယွင်ေးပ  ်စ ေးလနလသ  စညပ်င် 

သ ယ လ ေး အလဆ  ်အဦဆိုင်ခန်ေးမ  ေးန္ှင့်် ဆ ်စပ်လိုအပ်ခ  ် မှန်သမျှအ ေး 

လ ေးအင်္ဂါရပ်န္ှင့််အည  န္ှစ်အလိ ု်အလဆ တလျှင် ဘ ်စ ုမပ မပငမ်ွမေ်းမ  

 ိန်ေးသမိ်ေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိန္ှင့်် ငါန်ေးမမ က  ေးလ  ေးရ  အ ေး မမိ ြို့နယ်စည်ပင် 

သ ယ လရေးလုပ်ငန်ေးမ  ေး လဆ ငရ်  ်လပေးရန် ၃(ခ) မမိ ြို့အလနမြေင့်် 

မမိ ြို့နယ်စည်ပင်သ ယ လရေးနယ်နိမတိ်အတွငေ်း သွတ်သွင်ေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၃၀.၃.၂၀၁၈ 

(တတိယလနို့) 

စညပ်င် 

၅၂။ ဦေးခ မ်ေးလမမ့် 

မမငေ်းခခ (၁) 

မူလတရ ေးရ ုေးမ  ေးတွင် အမှုအခငေ်းမ  ေး စစ်လဆေးစ ရင်သည့််အခါ သ ်လသ 

 ွ ဆ်ိုခ  ်မ  ေးအ ေး လ ်လရေးမြေင့််မှတ်တမ်ေးတငမ်ခငေ်း အစ ေး လခတ်  လ 

န္ှင့််အည   ွန်ပ ြူတ စနစ်မြေင့်် လမပ င်ေးလဲမှတ်တမ်ေးတင ် င့််သ ုေးန္ိုငမ်ခငေ်း ရှိ/မရှိ 

သိရှိလိုမခငေ်း။ 

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၅၃။ ဦေးဝိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်၊လအ ငဇ်မဗြူ(မ ေးလပါ ်)လ  ေးရ  ၏ အလရှြို့ဘ ် 

အ ွ ်လမေ်းလပေါ်ရှိ ဆည်လမမ ငေ်းဌ န၏ လရသွင်ေး လရ ုတ်လမမ င်ေးအ ေး တ တ ေး 

(သုိို့) Box Culvert ခင်ေးလပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

ပဉ္စမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၄။ ဦေးဝိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်အတွငေ်း လတ င်သူအသိပည လပေးစို ်ပ  ိေးလရေး သင်တန်ေး 

လ   ငေ်း (Farmer Field School) ြေွင့််လှစ်လပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

 စို ်/လမွေး 

(စ လမြေ) 

၅၅။ ဦေးဝိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဆင်မြေြူ၊ မင်ေးက ိ ၊  ျွန်ေးရ  လလေး လ  ေးရ  မ  ေးသည် 

န္ှစ်စဉ် မိုေးရ သ   လ၌ လခ  င်ေးလရက  ေးလရလျှ မှုမြေစ်သမြေင့်် အိမ်လမခမ  ေး၊ 

သ ေးန္ှ မ  ေးဆ ုေးရ ှုေးမှုမ  ေးလက  င့်် လခ  င်ေးလရတ ေးန ရ  လဆ  ်လပု်လပေးန္ိုင်ရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။  

၄.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၅၆။ ဦေးဝိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်အတွငေ်းရှိ ဆည် ုန်ေးလ  ေးရ  မှ တ ငါ  ငေ်းလ  ေးရ   

(လတ င်သ -လ    ်ပန်ေးလတ င်ေးအလဝေးလမပေးလမ်ေးမ)အ  ိ ရ သ မလရ ေးသွ ေး 

လ န္ိုင်သည့်် လ    လ်ခ  လမ်ေးခငေ်းလပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

ပဉ္စမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၇။ ဦေးဝိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်အတွငေ်းရှိ (လတ င်သ -ဇင်္ မ်ေးလမ်ေး)မ ှ မငေ်းယဉ်လ  ေးရ   

လ    ်လခ  လမေ်းန္ှင့််(လတ င်သ -လ    ပ်န်ေးလတ င်ေးလမ်ေး) လပေါ်ရှိ 

ဝဲလလ င်-ရ  သစ် လ    ်လခ  လမေ်းခငေ်းလပေးန္ိုင်ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၄.၄.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၅၈။ ဦေးဝိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်အတွငေ်းရှိ (မမငေ်းခခ -ပုင်္ လမေ်းမက  ေးလဘေး) က  ပုိို့-

လတ င် န်လတ ်- လခ  ငေ်းဆ ု- သမန်ေးလတ - ဇင်္ မ်ေး (လတ ငသ် -ငါ ့်သလရ  )် 

လမေ်းမက  ေးအ ိ ရ သ မလရ ေးသ ွေးလ န္ိုင်သည့်် လ    လ်ခ  လမေ်းခငေ်း လပေးန္ိုင် 

ရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၄.၄.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 



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

၅၉။ ဦေးဝိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်အတွငေ်းရှိ(လတ ငသ် -လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး လမ်ေးမက  ေး 

လဘေး) မင်ေးတည်ေး- န်သ ယ - ပုဒတ်စ  ုန်ေး- လနောင်ေး ုန်ေး (ဇင်္ မေ်း-

ဝဲလလ ငလ်မေ်း) အ  ိရ သ မလရ ေးသွ ေးလ န္ိုင်သည့်် လ    လ်ခ  လမေ်း ခငေ်းလပေး 

န္ိုငရ်န် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၄.၄.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၀။ ဦေးဝိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်အတွငေ်းရှိ လတ င်သ -ဇင်္ မ်ေး-ငါ ့်သလရ  ်လမေ်းလပေါ်ရှိ 

နတ်လစ င့််လ  ေးရ  အန ေး သဘ ဝလဘေးအန္တရ ယ်လက  င့်် ပ  ်စ ေးသွ ေးလသ  

လရလ   ်အ ေး မပန်လည်တည်လဆ  ်လပေးရန်လမေးခွန်ေး။ 

၄.၄.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၁။ ဦေးဝိုင်ေးခ စ်လအ င် 

လတ င်သ  (၂) 

လတ င်သ မမ ိြို့နယ်အတွငေ်းရှိ(လတ ငသ် -လ    ်ပန်ေးလတ င်ေး) အလဝေးလမပေး 

လမေ်းမလပေါ်ရှိ ဝဲလလ င်-သ ယ မမ ိင-် လအေးခ မ်ေးသ - တွင်ေးပ  ေးလမေ်းပိုင်ေး 

  န်ရှိလနလသ  (၆)မိုင(်၂)ြေ လ အု ေး ရ သ မလရ ေးသွ ေး လ န္ိုင်သည့်် 

လ    ်လခ  လမေ်းခငေ်းလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၂။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမမသ ေးလမေ်းမ  ေးလြေ  ်လပု်လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၃။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်တွင် သဘ ဝလဘေးအန္တရ ယ်လက  င့်် ပ  ်စ ေးသွ ေးသည့်် 

လ  ေးရ  ခ ငေ်းဆ ်လမေ်းလပေါ်ရှိ ဥယ  ဉ်လ  ေးရ   ိပ်၊ မုန်တိုင်လခ  င်ေး ူေး 

 ွန် ရစ်တ တ ေးအ ေးမည်သည့််အခ နိ်တွငမ်ပန်လည်မပ မပငတ်ည်လဆ  ် 

လပေးန္ိုငမ်ည် ို သိရှိလိလုက  င်ေး လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၄။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်တွင် လယ်လမမဧ (၅၀)အ ေး စို ်ပ  ိေးလရရရှိလရေးအတွ ် 

ရှမ်ေးမငယ်လရလလှ ငတ်မ ၊ လရ ုတ်ပပွန်(၁)မှ အခ ငေ်း(၈)လ ်မရှိ ပို ် 

သွယ်တန်ေး၍ စို ်ပ  ိေးလရလပေးလဝမခငေ်းလုပ်ငန်ေးလဆ ငရ်  ်လပေးရန် အစ အစဉ် 

ရှိ/မရှိ။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၆၅။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ အင်ေးလ  ေးရ  အပု်စု၊ ဥသျှစ် ုန်ေးလ  ေးရ  အန ေးရှိ  လသ ငေ်းခွ 

တ တ ေးအ ေးမပန်လည်မပ မပင်တည်လဆ  ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိ လမေးမမန်ေး 

မခငေ်း။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၆၆။ ဦေးစိုေးသန်ေး 

မိတထ လ (၂) 

မိတထ လ မမိ ြို့နယ်၊ လ ်ခုပ်ပင်ရ  န္ှင့်် လွန်ငင်ရ  မ  ေးအတွ ် တမ လပေါ်တွင် 

င်္န်ို့  ေးခငေ်း၍ ဆ ်သွယ်လမ်ေးမပ လုပ်လပေးမခငေ်းအ ေး မည်သည့််  လတွင် 

လဆ ငရ်  ်လပေးမည် ိုသိရှိလုိပါလက  ငေ်း ိစစ။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၆၇။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

မပငဦ်ေးလွင်(၁) 

မပငဦ်ေးလွင်မမိ ြို့နယ် မမိ ြို့မသစ်လတ ဘိနယ်အတွင်ေးရှိ သဘ ဝလရစိမ့််၊ လရ ွ  ်

မ  ေးအရ မြေစ်လပေါ်လျှ ်ရှိလသ  “ြေ ်စွတ် န်”အ ေး သ ်ဆိုင်ရ  ဦေးစ ေးဌ န 

မ  ေးမ ှ သဘ ဝပတ်ဝန်ေး  င ်ို  ိန်ေးသိမ်ေးခ စ်မမတ်န္ိုေး လသ  လူမှုအြဲွေြို့ 

အစည်ေးမ  ေးန္ှင့်် စနစ်တ    ိန်ေးသိမ်ေးရန် ရှိ/မရှိ။ 

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

သယ ဇ တ 

၆၈။ ဦေးလအ င်မင်ေး 

မပငဦ်ေးလွင်(၁) 

ဦေးလအ င်မင်ေး မပငဦ်ေးလွင်မမိ ြို့ ရပ် ွ ်က  ေး(၆)  န်လတ လ်လေး န်  န်ပတ် 

လမေ်းလဘေးတွင်  ပ်လ  ်ြေွင့််လှစ်  ေးရှိလသ   (Feel)စ ေးလသ  ်ဆိုင် န္ှင့်် 

 န်သ ယ စ ေးလသ  ်ဆိုင်မ  ေးအ ေး မည်သည့််ဌ န အုပ်ခ  ပ်စ မ မှုလအ  ် 

တွင်ရှိမခငေ်း၊ ငါှေးရမ်ေး  ေးမခငေ်း၊ ငါှေးရမ်ေး  ေးလသ  စ ခ  ပ်စည်ေး မ်ေး၊ သ ်တမ်ေး 

န္ှင့်် တစ်လတစ်န္ှစ်ဝငလ်င ွို သိရှိလိမုခငေ်း၊ ၎င်ေးဝင်လငွအ ေး မည် ဲ့်သုိို့ အသ ုေးမပ ၍ 

မည်သည့််စ ရင်ေးလခါငေ်းစဉ်လအ  ်တွင်ရှိလက  င်ေး သိလို၍ လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၄.၄.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

လ ု/နယ် 

၆၉။ ဦေးလဇ ်ဝင်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ် သ လဝခရိငု်အ ေး စ ေး ွငေ်းအတွင်ေး ဝငလ်ပါ ်မှ 

မိုေးလ လုလလ အု ေး စ ေးရ ုန္ှင့်် ပွဲက ည့််စင ် သုိို့ ရ သ မလရ ေးအသ ုေးမပ န္ိုငမ်ည့်် 

 ွန် ရစ်လမ်ေးလဆ င်ရ  ်သွ ေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 



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

၇၀။ ဦေးလဇ ်ဝင်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ် ဗ ဉ်ေးင်္ါတ်၊ လ ေး ုန်ေးက  ေး၊ မှန်စ ၊ ဝါေးလတ ၊ 

 လဒါငေ်းလအ ငေ်း ုန်ေး၊ သြေန်ေး ုန်ေးလ  ေးရ  မ  ေးအ ေး လိုအပ်လသ  

(၃၃/၁၁)လ ဗွ ဓ တ်အ ေးလိုင်ေးန္ှင့််လ ဗွ လအ ရန်စလြေ ်မ မ  ေး တည်လဆ   ်

လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိသိရှိလိုပါလက  ငေ်း ိစစ။ 

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၁။ ဦေးလဇ ်ဝင်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊  မမအုပ်စု၊ ဝါေးမပ ေးတဲ ုန်ေး  ိုယ့််အ ေး ိုယ် ိုေးလ   င်ေး 

အ ေး အလမခခ ပည မူလတန်ေးလ   ငေ်းအဆင့်် တိုေးမမြှင့််လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

 

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 

၇၂။ ဦေးလဇ ်ဝင်ေး 

ရမည်ေးသငေ်း(၁) 

ရမည်ေးသငေ်းမမိ ြို့နယ်၊  န်ဘဲ့် အလနော လ်ဒသအလခေါ် ( ု ္ိ ပင်) 

လယ်သမ ေးဆည်မပ မပင်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၄.၄.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 

၇၃။ လဒါ ်တ ည မငေ်း န် 

လအ ငလ်မမသ စ (၁) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရအလနမြေင့်် မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအတွင်ေး 

လဆ ငရ်  ်လ  ်ရှိလသ  စ မ  ိန်ေးက  ေးမ  ေးအ ေး တိုင်ေးလဒသက  ေးလွှတ်လတ သုိ်ို့ 

တငမ်ပ၍ အတည်မပ ခ  ်ရယူရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၂၃.၃.၂၀၁၈ 

(ပ မလနို့) 

စ မ /ဘဏ္ဍ  

၇၄။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

မမငေ်းခခ (၂) 

အ ေးလ ုေးလသ မပည်သူမ  ေးသ ုေးစွဲလနက လသ  က ွပ်က ွပ်အပိ်မ  ေး (ပလပ်စတစ် 

အပိ်မ  ေး) အစ ေး င ှ်လပ  ရ  ်၊ အင်ြေ ်မ  ေး ို  ုပ်ပိေုးပစစည်ေးအမြေစ် သ ုေးစွဲ 

န္ိုငရ်န် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

စညပ်င် 

၇၅။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

မမငေ်းခခ (၂) 

မမငေ်းခခ မမိ ြို့နယ် စည်ပင်သ ယ လရေးအြဲွေြို့  (၂၀၁၇-၁၈)ဘဏ္ဍ န္ှစ် သ မန် 

အသ ုေးစရိတ်မြေင့်် သ ုေးစွဲခဲ့်သည့််မမိ ြို့ သ ယ လှပလရေးအတွ ် ပ  ိေးပင(်၂၅၀၀၀)ပင် 

ဝယ်ယူစို ်ပ  ိေးမခင်ေး  ိစစ ို လမေးမမန်ေးမခငေ်း။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၆။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

မမငေ်းခခ (၂) 

မမငေ်းခခ မမိ ြို့နယ်၊လတ ပုလ  ေးရ  ရှိ လသ  ်လရ န်(၃) န် ို မပ မပင ်ိန်ေးသိမ်ေး 

လပေးရန်အစ အစဉ်ရှိ/မရှိလမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၇၇။ ဦေးခင်လမ င်လအေး 

မမငေ်းခခ (၂) 

မမငေ်းခခ မမိ ြို့တွင်ေးရှိ လရှေးလ  င်ေးလရ န်(၃) န် ို မပ မပင ်ိန်ေးသိမ်ေးမွမ်ေးမ လပေးရန် 

အစ အစဉ် ရှိ/မရှ ိလမေးမမန်ေးမခင်ေး။ 

၄.၄.၂၀၁၈ 

(ဆဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၇၈။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေး ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်အတွင်ေးမှ (NEP)စ မ ခ  ်မြေင့်် 

မ ေးလင်ေးလရေးလဆ ငရ်  ်မည့်် လ  ေးရ  မ  ေးအတွ ် မည်သုိို့စ မ   ေးရှိပါသည် ို 

သိရှိလိုမခငေ်းန္ှင့််  ိလု  ေးရ  မ  ေးအ ေး မန္တလလေးတိုင်ေးလဒသက  ေးအစိုေးရ၏ 

ြေွ ြို့မြေိ ေးလရေးရန်ပ လုငွ၊ လဒသတွင်ေးဆငေ်းရဲန္ွမ်ေးပါေးမှုလလ  ့်ခ လရေး ရန်ပ လုငွတိုို့မှ 

 ည့််သွငေ်းလ    ေးလပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှ ိသိရှိလိမုခငေ်း။ 

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၇၉။ ဦေးရဲမငေ်းဦေး 

ပုသိမ်က  ေး(၂) 

ပုသိမ်က  ေးမမိ ြို့နယ်ရှိ အလမခခ ပည လ   င်ေးမ  ေးမှ စ န္ှုန်ေးသတ်မှတ်ခ  ် 

 ို ်ည မှု ပည လရေးမမင့််တင်ရန်အ ူေးလိုအပ်မှုမ  ေး အတွ ် အဆင့််တိုေး 

လ   ငေ်း အမြေစ် သတ်မှတ်လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၂.၄.၂၀၁၈ 

(စတုတထလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 

၈၀။ ဦေးမမင့််လဆွ 

အမရပူရ(၂) 

မန္တလလေးမမိ ြို့စ ်မှုဇုန်မှ လရဆိုေးစွန်ို့ပစ်မှုအ ေး မန္တလလေးမမိ ြို့လတ  ် စည်ပင် 

သ ယ လရေးလ  မ်တ  လရလပေးလရေးန္ှင့်် အညစ်အလက ေးသန်ို့စင်မှုဆိုင်ရ  

နညေ်းဥပလဒမ  ေးအတိုငေ်း လုပ်လဆ င်ရန် အစ အစဉ် ရှိ/မရှိ။ 

၅.၄.၂၀၁၈ 

(သတတမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၁။ ဦေးမမင့််လဆွ 

အမရပူရ(၂) 

န္ိုငင် လတ ်၏ အဓိ သ ေးန္ှ မြေစ်လသ  ဆန်စပါေးြေူလ ု ပိုလျှ လရေးအတွ ် 

လယ်ယ လမမ နညေ်းဥပလဒမ  ေး (၂၀၁၂)ခုန္ှစ်န္ှင့််အည  စပါေးစို ်လယ်လမမမ  ေး ို 

အမခ ေးနည်ေးမြေင့်် အသ ုေးမပ မခင်ေးလုပ်ငန်ေးစဉ် အဆင့််ဆင့်် ို စနစ်တ   

က  ေးက ပ်ရန်န္ှင့်် ခွင့််မပ မိန်ို့မ  လသေးလသ လယ်လမမမ  ေးအလပေါ် လမမြေိုို့မခင်ေး၊ 

အလဆ  ်အအ ုလဆ  ်မခင်ေးစသည်မ  ေးအ ေး ဥပလဒန္ှင့််အည  လဆ င်ရ  ်ရန် 

အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စို ်/လမွေး 



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

၈၂။ ဦေးမမင့််လဆွ 

အမရပူရ(၂) 

အမရပူရမမိ ြို့နယ် တရ ေးရ ုေးအလဆ  အ်ဦေးသစ် လဆ  ်လုပ်ရန်အတွ ် 

မမိ ြို့နယ် စညပ်ငသ် ယ လရေးရ ုေး လ  ငေ်းလနရ အ ေး လွှလဲမပ င်ေးခ   ေးလပေးန္ိုငမ်ခငေ်း 

ရှိ/မရှိ ိစစ။ 

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

စညပ်င် 

၈၃။ ဦေးစိန်လ   ်မိေုး 

န္ွောေး ိုေးက  ေး(၂) 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပည သင်န္ှစ် လ   ငေ်းသ ုေးပ ုန္ှိပစ် အပု်မ  ေး လ   င်ေးြေွင့််ခ နိ်အမှ  

 ုတ်လပေးန္ိုငလ်ရေး အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၃.၄.၂၀၁၈ 

(ပဉ္စမလနို့) 

ဝန်က  ေးခ  ပ် 

၈၄။ ဦေးစိန်လ   ်မိေုး 

န္ွောေး ိုေးက  ေး(၂) 

ရန် ုန်-မန္တလလေးအမမန်လမေ်းပိုငေ်း လမေ်းမြေတ်သန်ေးခ လ   ်ခ မှု အလမခအလန ို 

သိရှိလိုမခငေ်း ိစစ။ 

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၈၅။ ဦေးစိန်လ   ်မိေုး 

န္ွောေး ိုေးက  ေး(၂) 

န္ွောေး ိုေးက  ေးမမိ ြို့နယ် သလမပသ ၊ မမိ င်သ ၊ ဒိုင်ေးလည်(တ)၊ ဘ  ၊ လည င်လခ လပေါ်၊ 

ဆ ေးလတ င်(လမမ  )်၊  န်ေးပင်ညွှန်ို့၊ စည်ပင်၊ ဆည် လလေး(လရှြို့)၊ 

ဆည် လလေး(လနော )်လ  ေးရ  (၁၀)ရ   လျှပစ်စ်မ ေးလင်ေးလရေး အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ 

လမေးမမန်ေးမခငေ်း။    

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လျှပ/်လဆ  ် 

၈၆။ ဦေးလ   ်စိုေးန္ိုင် 

ငါန်ေးဇွန်(၂)  

ငါန်ေးဇွန်မမိ ြို့၏ အခ  ်အခ  အ  ဆ ုေး မမိ ြို့လယလ်ခါင်တွင် အလမခခ ပည  

အ  ်တန်ေးလ   ငေ်းန္ှင့််  ပ်လ  ်အလနအ  ေးမှ  တည်ရှိမပ ေး မမိ ြို့သ - 

ငါန်ေးဇွန်- လ    ်တလ ုေး လမေ်းလဘေး ပ်လ  ်ရှိလသ  မမိ ြို့မရဲစခန်ေးဝငေ်းအ ေး 

မမိ ြို့အင်္ဂါရပ်န္ှင့််အည  အုတ်တ တိုင်ေး   ရ လပေးရန် အစ အစဉ်ရှိ/မရှိ။ 

၆.၄.၂၀၁၈ 

(အဋ္ဌမလနို့) 

လ ု/နယ် 

 


