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၁ ဦဵေေဵလှိုင်ဦဵ မင်ဵတနု်ဵ မမို့နယေ်တင်ွဵရိှ မမင်ဵေြွ့ရွာ ေေမြေြေပဳညာမူလတန်ဵ လနွေ်ြျောင်ဵတင်ွ သင်ကြာဵေရဵ လမူှုေရဵ

မင်ဵတနု်ဵ (၂) ဆရာ/ဆရာမမျောဵ မပညဴ်စုဳစာွ ြေန့်ထာဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၂ ဦဵေေဵလှိုင်ဦဵ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှတ်င်ွ တင်ဒါလပ်ုငန်ဵ မျောဵ ေဆာင်ရွြရ်ာ၌ ေြေျေနိလ်နွစ်ာွေနာြြ်ျေြေမဲြေင်ဵ၊ ေဆာကပ့ုိ်

မင်ဵတနု်ဵ (၂) မမပီဵမပတေ်သဵသညဴ် တင်ဒါလပ်ုငန်ဵ စဉမ်ျောဵ ြျေနရိှ်ေနသညဴ်ေတြွ ်လပ်ုငန်ဵ မျောဵမေဆာင်ရွြန်ိုင်

မြေင်ဵမျောဵမှာ မည်သညဴ်ေတြွေ်ကြာငဴ် မဖစရ်ပါေကြာင်ဵနငဴ်ှ ေနာင်လာမညဴ် ဘဏ္ဍာနစှတ်င်ွ ယြေု

ြဲဴသ့ုိတင်ဒါလပ်ုငန်ဵ စဉမ်ျောဵ ေဆာင်ရွြရ်ာတင်ွ ေနာှငဴ်ေနှဵ ကြန့် ကြာမှု မမဖစေ်ပါ်ေစေရဵေတြွ်

တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေေနမဖငဴ် မည်ြဲဴသ့ုိေစေီမဳမျောဵ ြေျေမှတေ်ဆာင်ရွြသွ်ာဵမည်ြို သိရိှ

လိုေကြာင်ဵ၊

၃ ဦဵေြျော်လင်ွ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယ၊် ဥသျှစြ်နု်ဵ ေြျေဵရွာမှ ြေရိုင်ြေျေင်ဵဆြလ်မ်ဵသ့ုိ မုိင်(၅)မုိင်ောဵ ေမမသာဵလမ်ဵ ေဆာကပ့ုိ်

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၂) ေရေမမာင်ဵေပါ ေမမနေီြျောြစ်ရစြ်ေင်ဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄ ဦဵေြျော်လင်ွ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယ၊် သငှါဵေြျေဵရွာေုပ်စ၊ု သငှါဵေြျေဵရွာ၏ ေေနာြေ်တာင်ဘြ ်ြိုြ(်၁၀၀) စိုကေ်မွဵ

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၂) တင်ွ ေတာင်လျှ ိုပိတ ်ေရေလာှင်တမဳ မပုလပ်ုေပဵရနေ်စေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅ ဦဵလှိုင်မမငဴ်သန်ဵ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵရိှ ေဆဵရုဳေဆဵေပဵြေန်ဵ မျောဵတင်ွေြေွဵ ရူဵ မပနေ်ရာဂါြာြယွေ်ဆဵေပါ လမူှုေရဵ

မင်ဵလ(ှ၁) ေဝင် ေမြောဵေသာေဆဵဝါဵမျောဵြို မည်ြဲဴသ့ုိြေွဲေဝသတမှ်တ၍် မဖန့်ေဝေနကြာင်ဵနငဴ်ှ မမို့နယ်

ေလိုြ ်ေဆဵရုဳေလိုြရ်ရိှေသာေဆဵဝါဵမျောဵောဵ ေမျောဵမပည်သူသိရိှနိုင်ေစရန ်ေကြာ်မငာသင်ပုန်ဵ

တင်ွ ေတေိြျေေဖာ်မပ၍ ထတုမ်ပနေ်ပဵနိုင်ေရဵ စစီဉေ်ပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/ မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

ဒုတယိအကကမ်ိမေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတေ်တာ်(၁၂) ကကမ်ိေြမာက်ပဳုမှနအ်စည်ဵအေဝဵတင်ွသကဆ်ိုင်ရာဝနက်ကီဵ ဌာနအလိုက်

နှုတြ်ဖငဴ်ေြဖကကာဵရမညဴ်ကကယပွ်ငဴ်ြပေမဵခနွ်ဵ မျာဵ
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၆ ဦဵလှိုင်မမငဴ်သန်ဵ မင်ဵလမှမို့နယ၊် စစ္စနိ့ုေြျေဵရွာေုပ်စ၊ု စစ္စနိ့ုေြျေဵရွာ မူလတန်ဵ ေြျောင်ဵတင်ွ ေြျောင်ဵေဆာင်သစ် လမူှုေရဵ

မင်ဵလ(ှ၁) (၁)ေဆာင် ေဆာြလ်ပ်ုေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၇ ဦဵလှိုင်မမငဴ်သန်ဵ မင်ဵလမှမို့နယ၊် ေြျောြလ်ြြ်ေတေ်ြျေဵရွာေုပ်စ၊ု ရွာသာယာေြျေဵရွာ မူလတန်ဵ ေြျောင်ဵတင်ွ လမူှုေရဵ

မင်ဵလ(ှ၁) ေြျောင်ဵေဆာင်ေသစ်(၁)ေဆာင် ေဆာြလ်ပ်ုေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/ မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၈ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ လွှတေ်တာ်ြတြိဝတမ်ျောဵြို ေေြာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြရ်န ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလို လုဳနယ်

ြမဳ(၁) ေကြာင်ဵ၊ လမူှုေရဵ

၉ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ြမဳမမို့နယေ်တင်ွဵ တရာဵမဝင်သစထ်တုယ်ေူနမှုောဵ မည်ြဲဴသ့ုိ စမဳီြေျေြြ်ေျေ၍ ဖမ်ဵဆီဵ မြေင်ဵ၊ ေေရဵ သယဇဳာတ

ြမဳ(၁) ယမူြေင်ဵနငဴ်ှ တာဵဆီဵ မြေင်ဵမျောဵေဆာင်ရွြသွ်ာဵမည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၀ ဦဵသိန်ဵ လှ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵရိှ မမို့နယေ်ြေျေ ို့တင်ွ မဖတသ်န်ဵ စီဵ ဆင်ဵေနေသာ ဧရာဝတမီမစဆ်ပ်ိ ေဆာကပ့ုိ်

ေရနေဳြေျောင်ဵ(၂) မျောဵ၊ သေဘောဆပ်ိမျောဵ၊ ဆပ်ိြေမဳျောဵ ေြာင်ဵမွနေ်စရနေ်တြွ ်ေသာင်တူဵ စြ(်သ့ုိ) ေသာင်မှုတစ်ြ်

(၁)စီဵ ြေျေထာဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၁ ဦဵသိန်ဵ လှ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵရိှ စြသဳု်ဵဆေီေရာင်ဵဆိုင်မျောဵေနြမှ် စည်ဵြမ်ဵဥပေဒနငဴ်ှမညီ သယဇဳာတ

ေရနေဳြေျောင်ဵ(၂) ညတွဘ်ဖွဲငဴ်လစှေ်ရာင်ဵြေျေေနေသာဆိုင်မျောဵြိုတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေေနမဖငဴ်ေေရဵယေူဆာင်ရွြ်

သွာဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှနငဴ်ှ မီဵေဘဵကြို တင်ြာြယွေ်ရဵေတြွ ်မည်ြဲဴသ့ုိေဆာင်ရွြထ်ာဵ

သည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၂ ဦဵစန်ဵ ကြူ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵရိှ မမို့မျောဵောဵလုဳဵ ၏ ေဝင်/ ေထြွေ်နရာမျောဵတင်ွ လမ်ဵညွှနဆ်ိုင်ဵ စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

ငဖဲ(၁) ဘတုမ်ျောဵ မပညဴ်စုဳစာွ စိုြထ်ေူပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၂
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၁၃ ဦဵစန်ဵ ကြူ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵရိှ မမို့နယမ်ျောဵသ့ုိ မီဵသတယ်ာဉမ်ျောဵ ြေျေထာဵေပဵရာတင်ွ မည်ြဲဴသ့ုိ လုဳနယ်

ငဖဲ(၁) စည်ဵြမ်ဵသတမှ်တ၍် ယာဉစ်ီဵ ေရ ြေျေထာဵေပဵသည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၄ ဦဵစန်ဵ ကြူ ငဖဲမမို့နယ၊် ပဒါန်ဵ ေေမြေြေပဳညာေထြတ်န်ဵ ေြျောင်ဵ ခြေစဳည်ဵရိုဵ ြို လုဳခြေုမဳှုရိှေောင် ြာရဳေပဵ လမူှုေရဵ

ငဖဲ(၁) နိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၅ ဦဵစန်ဵ ကြူ ငဖဲမမို့နယ၊် ပဒါန်ဵ နယေ်မမရဲစြေန်ဵ တင်ွ ေေရဵတကြီဵ လိုေပ်ေနေသာ ရဲလိုင်ဵြေန်ဵ ဝနထ်မ်ဵေိမ်ရာ လုဳနယ်

ငဖဲ(၁) မျောဵ ေဆာြလ်ပ်ုေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၆ ဦဵစန်ဵ ကြူ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ  ေြျေဵလြလ်မ်ဵဖဳွ့မဖိုဵတိုဵ တြေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာနမှ တာဝနယ်ေူဖာြလ်ပ်ုေန ေဆာကပ့ုိ်

ငဖဲ(၁) ေသာ ေြျေဵရွာြေျေင်ဵဆြလ်မ်ဵမျောဵြို သြဆ်ိုင်ရာဌာနမှ လမ်ဵနယသ်တမှ်တ၍် မှတပဳု်တင်ရန ်

ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၇ ဦဵတင်ေမာင်ဦဵ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယ၊် လြပဳ်ငူေုပ်စ၊ု မုိဵနတြ်နု်ဵ ေြျေဵရွာတင်ွ လြရိှ်သဳုဵစွဲလျေြရိှ်ေသာ ေရတင်ွဵ စိုကေ်မွဵ

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၁) မျောဵ၊ ေင်ဵမျောဵ၊ ြနမ်ျောဵတင်ွ ေရြေမ်ဵေမြောြသွ်ာဵသညဴ်ေတြွ ်ေဆိုပါရွာ၏ ေရရှာဵပါဵမှု ေြေြ်

ေြေြဲို ြညီူပဴဳပုိဵေပဵနိုင်မြေင်ဵ ရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၈ ဦဵတင်ေမာင်ဦဵ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယ၊် ေဇာင်ဵတန်ဵ ကြီဵ ေြျေဵရွာေုပ်စ၊ု ေဇာင်ဵတန်ဵ ကြီဵ ေြျေဵရွာ၏ြာဵလမ်ဵထြွရွ်ာ ေဆာကပ့ုိ်

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၁) လမ်ဵမကြီဵ ောဵ ေမမနေီြျောြစ်ရစလ်မ်ဵေမဖစေ်ဆာင်ရွြေ်ပဵရနေ်စေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၉ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ထီဵ လင်ဵမမို့နယ၊် ပလမ်ိြိုင်ဵေြျေဵရွာ ေတာင်ေြေျောင်ဵ ြမ္မေရလွဲှဆည်တည်ေဆာြေ်ပဵရန ်ေစီ စိုကေ်မွဵ

ထီဵ လင်ဵ(၁) ေစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၂၀ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ထီဵ လင်ဵ - ေပါြ ်- ေဆာမမို့နယဆ်ုဳရာ ေဆဵကြီဵ ေတာင်တစဝ်ိုြတ်င်ွ သစေ်တာမျောဵမပုန်ဵ တီဵ မှု သယဇဳာတ

ထီဵ လင်ဵ(၁) ဆိုဵ ဝါဵလာမြေင်ဵနငဴ်ှ ထနိ်ဵ သိမ်ဵသူမဴဲေနမြေင်ဵ၊ ေြျေဵရွာြေျေင်ဵဆြလ်မ်ဵမျောဵေဖာြလ်ပ်ုမပီဵစီဵ ေသာ်

လည်ဵ လမ်ဵေဘဵဝယဲာမျောဵတင်ွ သစေ်တာမျောဵေဝေဝဆာဆာမဖစရ်န ်လိုေပ်ေနမြေင်ဵောဵမည်ြဲဴသ့ုိ

ေဆာင်ရွြေ်ပဵမည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၃



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၂၁ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ထီဵ လင်ဵမမို့နယ၊် ေညာဝါဵဘင်ဵေြေျောင်ဵရိုဵ တင်ွ ေသဳုဵမပုလျေြရိှ်ေသာ ေရလွဲှဆည်နငဴ်ှ ေြေျောင်ဵရိုဵ စိုကေ်မွဵ

ထီဵ လင်ဵ(၁) ောဵ ေဆငဴ်မမငဴ်ြနွြ်ရစမ်ဖငဴ် ဖွငဴ်လယွပိ်တလ်ယွ ်ေရတြဳေါဵပါေရလွဲှဆည်ောဵ တည်ေဆာြေ်ပဵ

ရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၂၂ ဦဵေမာင်ြို မင်ဵလမှမို့နယေ်တင်ွဵရိှ လြပဳ်တြဳေါဵတိုြန်ယေ်ဆဵရုဳေတြွ ်ဝနထ်မ်ဵဖဲွ့စည်ဵပဳုြေငဴ်ွမပုမိန့်နငဴ်ှ လမူှုေရဵ

မင်ဵလ(ှ၂) ေဆဵရုဳသဳုဵပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ေဆဵဝါဵမျောဵောဵ ြသုေရဵဦဵစီဵ ဌာနမှ ေမမနဆ်ုဳဵ ြေငဴ်ွမပုြေျေထာဵေပဵနိုင်ေရဵ

နငဴ်ှ တိုြန်ယေ်ဆဵရုဳေမမနဆ်ုဳဵ ဖွငဴ်လစှေ်ပဵနိုင်ေရဵေတြွ ်မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေေနမဖငဴ်

မည်ြဲဴသ့ုိေဆာင်ရွြထ်ာဵသည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၂၃ ဦဵေမာင်ြို မင်ဵလမှမို့နယ၊် ရှမ်ဵတပ်ကြီဵ ေြျေဵရွာေုပ်စ၊ု ရှမ်ဵတပ်ကြီဵ ေြျေဵရွာတင်ွ တိုြန်ယေ်ဆဵရုဳတစြ်ေု လမူှုေရဵ

မင်ဵလ(ှ၂) ဖွငဴ်လစှေ်ပဵနိုင်ေရဵေတြွ ်တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေေနမဖငဴ်ေဆာင်ရွြေ်ပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလို

ေကြာင်ဵ၊

၂၄ ဦဵေေဵေြျော် ေောင်လမဳမို့နယ ်လျှပ်စစဓ်ာတေ်ာဵမဖန့် မဖူဵေရဵလပ်ုငန်ဵ မှ စမဳီေဆာင်ရွြေ်နသညဴ်လပ်ုငန်ဵ မျောဵ သယဇဳာတ

ေောင်လဳ(၂) ထမှဲ ေသဳုဵမမပုဘပုိဲလျှေဳနေသာ ြနွြ်ရစမီ်ဵတိုင်ေသစမ်ျောဵ၊ သဳတိုင်၊ သစသ်ာဵတိုင်ေေဟာင်ဵမျောဵ

ေေရေတြွ ်မည်မျှရိှသည်၊ မည်သညဴ်ေတြွေ်ကြာငဴ်ပုိေနရသည်နငဴ်ှ ပုိေနေသာြနွြ်ရစတ်ိုင်

ေသစမ်ျောဵ၊ သဳတိုင်၊ သစသ်ာဵတိုင်ေေဟာင်ဵမျောဵြို တစဖ်ြတ်စလ်မ်ဵမှ ဌာနဝင်ေငွရရိှလာေောင်

စနစတ်ြျေ ေမမနဆ်ုဳဵ  မည်သ့ုိစမဳီ ေဆာင်ရွြထ်ာဵသည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၂၅ ေဒါ်ယဉယ်ဉေ်ောင် ထီဵ လင်ဵမမို့နယရိှ် ဝြသ်ြေ်တာင်ရွာတင်ွ ေနစွပါဵ/ မုိဵစပါဵစိုြပ်ျေ ိုဵေရဵေတြွေ်ရသွယေ်မမာင်ဵ စိုကေ်မွဵ

ထီဵ လင်ဵ(၂) တည်ေဆာြေ်ပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၂၆ ေဒါ်ညိုညိုဦဵ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵရိှ မမို့နယမ်ျောဵေတြွ ်ေဒသဖဳွ့မဖိုဵေရဵလပ်ုငန်ဵ မျောဵ ေဆာင်ရွြရ်န် စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

ေစတတု္တရာ(၁) တိုင်ဵေဒသကြီဵ ဘတဂ်ျေြမ်ျောဵ ြေွဲေဝြေျေထာဵရာတင်ွ လိုေပ်ြေျေြမ်ျောဵ၍ ဖဳွ့မဖိုဵမှုနည်ဵေသာ မမို့နယ်

မျောဵောဵ ဘတဂ်ျေြပုိ်မုိတိုဵ မမှငဴ် ြေျေထာဵမညဴ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၂၇ ေဒါ်ညိုညိုဦဵ ေစတတု္တရာမမို့နယ၊် ကြီဵ ဝေြျေဵရွာေတြွ ်စိုြပ်ျေ ိုဵေမမ ေဖာ်ထတုန်ိုင်ရန ်တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရ စိုကေ်မွဵ

ေစတတု္တရာ(၁) ေေနမဖငဴ် လိုေပ်ေသာစြယ်န္တရာဵမျောဵ ပဴဳပုိဵမြေင်ဵ၊ ေငွေကြဵတစရ်ပ်ြေျေထာဵေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှ

လိုေကြာင်ဵ၊

၂၈ ေဒါ်ညိုညိုဦဵ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵရိှ ေငွလုဳဵ ေငွရင်ဵမဖငဴ် တာဝနယ်ေူဆာင်ရွြက်ြရေသာ ဌာနဆိုင်ရာ စာရင်ဵစစခ်ျုပ်

ေစတတု္တရာ(၁) ေဖဲွ့ေစည်ဵမျောဵေေနမဖငဴ် မပည်သူ့ဘဏ္ဍာေငွြို ြိုယြ်ျေ ိုဵရှာ ေလွဲသဳုဵစာဵမပုမြေင်ဵ၊ Corruption

မျောဵ ေလျောဴနည်ဵမပီဵ ေရည်ေေသွဵမပညဴ်မီေသာ လပ်ုငန်ဵ မျောဵမဖစေ်စရန ်စာရင်ဵစစေ်ဖဲွ့ေစည်ဵ

ေဆငဴ်ဆငဴ်မှ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျေဉ်ဵ မျောဵနငဴ်ှေညီ မပည်သူြိုမျေြန်ာှမူ၍ စစေ်ဆဵေဖာ်ထတုသွ်ာဵရန်

ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၂၉ ေဒါ်ညိုညိုဦဵ တည်ေဆာြေ်ရဵနငဴ်ှ မပုမပင်ထနိ်ဵ သိမ်ဵေရဵလပ်ုငန်ဵ မျောဵြို မုိဵရာသီမတိုင်မီ ေြေျေနိမီ်မပီဵစီဵ ေောင် ေဆာကပ့ုိ်

ေစတတု္တရာ(၁) ေဆာင်ရွြန်ိုင်ေရဵေတြွ ်ေေမြေြေေဳြျေဆုဳဵ လပ်ုငန်ဵ မဖစေ်သာ ေဒသေပါြေ်ဈဵနှုန်ဵ ေတည်မပု

ြေျေြမ်ျောဵြို ဘဏ္ဍာနစှေ်စ ေောြတ်ိုဘာပထမပတေ်တင်ွဵ ထြွရိှ်ေောင် ေဆာင်ရွြေ်ပဵနိုင်

မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၃၀ ေဒါ်ညိုညိုဦဵ ေန့စဉသဳု်ဵစွဲေနရသညဴ် ေစာဵေေသာြမ်ျောဵတင်ွ ေဆပ်ိေေတာြမ်ဖစေ်ပါ်ေစမညဴ် ဓာတေုဆဵဝါဵ စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

ေစတတု္တရာ(၁) ေသဳုဵမပုေရာင်ဵြေျေေနေသာ စာဵေသာြြ်နုပ်စ္စည်ဵေေရာင်ဵဆိုင်မျောဵ၊ စာဵေသာြဆ်ိုင်မျောဵြို 

ြျေန်ဵ မာေရဵနငဴ်ှညီညတွမ်ပီဵ ေဆပ်ိေေတာြြ်င်ဵမဴဲသညဴ် စာဵေသာြြ်နုပ်စ္စည်ဵမျောဵေရာင်ဵြေျေရန်

မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေေနနငဴ်ှ မည်ြဲဴသ့ုိ ြပ်ွြထဲနိ်ဵ ြေျေုပ်စမဳီေဆာင်ရွြေ်ပဵမည်ြို သိရိှ

လိုေကြာင်ဵ၊

၃၁ ေဒါ်ညိုညိုဦဵ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵ ေိမ်ဂရနမ်ရိှေသဵေသာ မပည်သူမျောဵောဵသြဆ်ိုင်ရာဌာနေေနမဖငဴ် လုဳနယ်

ေစတတု္တရာ(၁) ေရှဵ ရိုဵ လပ်ုထုဳဵ လပ်ုနည်ဵမျောဵောဵ ေမဖေလျှာဴ၍ ဂရနမ်ပုလပ်ုေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှနငဴ်ှ ရိှပါြ 

မေြွဵမမို့ောဵ Pilot Project ေမဖစသ်တမှ်တ၍် လပ်ုေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၃၂ ေဒါ်ေေဵယေုမာ် သရြမ်မို့နယ၊် မင်ဵတည်ဵေြျေဵရွာေုပ်စရိှုမင်ဵတည်ဵရွာ၊ ေြျောင်ဵြေုဳရွာ၊ သရြြ်ေုဳရွာ၊ေဖျောြဆ်ပ်ိြေုဳ သယဇဳာတ

သရြ(်၁) ရွာ၊ ဘရုာဵစရွုာ၊ ေပြေုဳရွာမျောဵတင်ွ လျှပ်စစမီ်ဵလင်ဵရနေ်တြွ ်၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှတ်င်ွ

Transformer (၁)လုဳဵ စ ီြေျေထာဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၃၃ ဦဵမမငဴ်ေောင် မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵ ေဆာင်ရွြလ်ျေြရိှ်ေသာ ေေမြေြေေဳေဆာြေ်ဦမျောဵ ေရည်ေေသွဵ ေဆာကပ့ုိ်

ြမဳ(၂) မမငဴ်မာဵလာေစေရဵ ေစာငဴ်ကြညဴ်စစေ်ဆဵသညဴ်ေဖဲွ့မျောဵြို မည်ြဲဴသ့ုိ ေရွဵ ြေျေယငှ်ာဵရမ်ဵသည်ြို

သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၃၄ ဦဵြေင်ေမာင်လင်ွ ြညွှတြ်ျေင်ဵတမဳ တည်ေဆာြမ်ပီဵေသာ်လည်ဵ ေရသွယေ်မမာင်ဵစနစမ်ပညဴ်စုဳစာွမရိှသမဖငဴ် တမဳ စိုကေ်မွဵ

ငဖဲ(၂) ေလာှင်ေရြို ေြျေ ိုဵရိှစာွ ေသဳုဵမပုနိုင်ရန ်စိုြပ်ျေ ိုဵလပ်ုြိုင်ေသာ လယယ်ာေမမမျောဵသ့ုိ ေေရာြ်

စိုြပ်ျေ ိုဵေရရရိှနိုင်ရန ်ေရသွယေ်လျှာြန်ငဴ်ှ ေရသွယေ်မမာင်ဵမမျောဵ ေဆာင်ရွြေ်ပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ

သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၆



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၃၅ ဦဵြေင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲ  - ေရွှေစြေ်တာ်လမ်ဵေပါ်ရိှ ငဖဲ - ေုိဵေမမတင်ွဵ - မန်ဵ ေြေျောင်ဵြူဵ  ြနွြ်ရစတ်တဳာဵ ြေျေဉ်ဵ ြပ် ေဆာကပ့ုိ်

ငဖဲ(၂) လမ်ဵေမမထနိ်ဵ နရဳဳသည် မန်ဵ ေြေျောင်ဵေရတိုြစ်ာဵမှုေကြာငဴ် မပိုြျေပျေြစ်ီဵ ေနမြေင်ဵောဵ မုိဵမြျေမီ

ေမမနေ်ဆာင်ရွြေ်ပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၃၆ ဦဵြေင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲမမို့နယ၊် မာနေ်ောင်ေြျေဵရွာေုပ်စေုတင်ွဵ တည်ေဆာြေ်ပဵြေဲဴေသာ ဥသျှစြ်နု်ဵ တမဳ၏ ေရ စိုကေ်မွဵ

ငဖဲ(၂) သွယေ်မမာင်ဵမကြီဵ  ယိုယင်ွဵပျေြစ်ီဵ ေနပါသမဖငဴ် စနစတ်ြျေေဆငဴ်မမှငဴ်တင်မပုမပင်ေဆာင်ရွြေ်ပဵ

ရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၃၇ ဦဵေဇာ်မင်ဵထနွ်ဵ ေတာင်တင်ွဵကြီဵ မမို့နယ၊် ရှမ်ဵြိုင်ဵေုပ်စ၊ု ေောင်ဵေပါြေ်ြျေဵရွာေနီဵ တင်ွတည်ရိှေသာ ဖုိဵတာဆင် စိုကေ်မွဵ

ေတာငတ်ငွ်ဵ ကြီဵ(၁) ြန(်သ့ုိ)ဦဵြေင်ေောင်ြနေ်ာဵ မပနလ်ည်မပုမပင်ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၃၈ ဦဵေဇာ်မင်ဵထနွ်ဵ ေတာင်တင်ွဵကြီဵ မမို့နယ၊်ယာကြီဵ ေတာေုပ်စ၊ုြင်ွဵေမှတ(်၂၀၁၈)ေတင်ွဵတည်ရိှသညဴ်ေပငါဵေမမာင် စိုကေ်မွဵ

ေတာငတ်ငွ်ဵ ကြီဵ(၁) ြနေ်ာဵ လိုေပ်လျေြရိှ်ေသာ ေကြီဵ စာဵမပင်ဆင်မှုေဆာင်ရွြေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလို

ေကြာင်ဵ၊

၃၉ ဦဵေြျော်စမ်ွဵရည် ပဳုစဳ(၇)ေမငင်ဵပွာဵမှုမျောဵရိှေနမြေင်ဵ၊လွဲမှာဵစာွထတုေ်ပဵထာဵမြေင်ဵ၊ ဦဵပုိင်(၂)ြေထုပ်ေနေသာပဳုစဳ(၇)မျောဵ စိုကေ်မွဵ

မင်ဵဘူဵ (၁) မဖစေ်နမြေင်ဵ၊ ဧြမှနြ်နမ်ှုမရိှမြေင်ဵနငဴ်ှတစဦ်ဵလျှင်ပဳုစဳ(၇)နစှြ်ေမုဖစေ်နမြေင်ဵမျောဵြိုမပနလ်ည်စစိစရ်န်

မမို့နယတ်ိုင်ဵတင်ွ လွှတေ်တာ်ြိုယစ်ာဵလယှမ်ျောဵပါဝင်ေသာ ပဳုစ(ဳ၇)မပနလ်ည်စစိစေ်ရဵေြာ်မတီ

ဖဲွ့စည်ဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄၀ ဦဵေြျော်စမ်ွဵရည် မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵတင်ွရိှေသာ လည်ပတန်ိုင်သညဴ် ဝါကြတိစ်ြရ်ုဳမျောဵြို မပနလ်ည် စိုကေ်မွဵ

မင်ဵဘူဵ (၁) လည်ပတရ်န ်(သ့ုိ) ြနထ်ရိုြစ်နစမ်ဖငဴ် လည်ပတန်ိုင်ရနန်ငဴ်ှ ေဈဵြြွြ်ေျေတိဆ်ြ၍် ေဈဵြြွ်

မျောဵေဖာ်ေဆာင်ေပဵရန ်တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရမှ စစီဉေ်ဆာင်ရွြေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလို

ေကြာင်ဵ၊

၇



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၄၁ ဦဵေြျော်စမ်ွဵရည် မင်ဵဘူဵ မမို့နယတ်င်ွ စေုပါင်ဵရုဳဵ   တည်ေဆာြေ်ပဵရန ်ေစေီစဉ ်ရိှ/မရိှနငဴ်ှ  ေစေီစဉရိှ်ပါြ လုဳနယ်

မင်ဵဘူဵ (၁) မည်သညဴ်ြေနုစှတ်င်ွ လျောထာဵေဆာင်ရွြေ်ပဵမည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄၂ ဦဵဝင်ဵေဌဵ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵရိှ မမို့နယစ်ည်ပင်သာယာေရဵေဖဲွ့မျောဵ၏ ေြေနွေ်ငွတိုဵ မမှငဴ်ရရိှေရဵ စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

မမိုင်(၂) ေတြွ ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ၊် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ြယဘ်ီဵ ြေနွမ်ျောဵြို သြဆ်ိုင်ရာြနု်ဵ လမ်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵ

ညွှနက်ြာဵမှုဦဵစီဵ ဌာနနငဴ်ှ ေပါင်ဵစပ်မပီဵ တစန်စှစ်ာ(သ့ုိ)လိုင်စင်သြတ်မ်ဵြာလေတြွတ်စေ်ပါင်ဵ

တည်ဵ ေြာြြ်ေေဳဆာင်ရွြရ်န ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄၃ ဦဵဝင်ဵေဌဵ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ရိှ မမို့နယမ်ျောဵတင်ွ တစမ်မို့နယလ်ျှင်တစရွ်ာ ေြျေဵရွာေမမတိုဵ ြေျေဲ့ ေဖာ်ထတု် စိုကေ်မွဵ

မမိုင်(၂) မြေင်ဵြို စနဳမူနာမပေမဖစ ်ေဆာင်ရွြေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄၄ ဦဵဝင်ဵေဌဵ မမိုင်မမို့နယ၊် ေညာင်တင်ွဵေြျေဵရွာေုပ်စ၊ု ေညာင်တင်ွဵ(ေေနာြ)်ေြျေဵရွာ ေထြြေွဲေြျောင်ဵနငဴ်ှ ေဆာကပ့ုိ်

မမိုင်(၂) ဘနု်ဵ ကြီဵ ေြျောင်ဵောဵ ေြေျောင်ဵေရတိုြစ်ာဵမြေင်ဵေန္တရာယမှ်ြာြယွန်ိုင်ရနေ်တြွေ်မမထနိ်ဵ နရဳဳ

တည်ေဆာြေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄၅ ဦဵဝင်ဵေဌဵ တင်ဒါေောင်မမင်သညဴ် ြမု္ပဏမီျောဵနငဴ်ှ ြေျေုပ်ဆိုသညဴ် စာြေျေုပ်စာတမ်ဵမျောဵ၊ ြေန့် မှန်ဵ ေမြေတြွြ်ေျေြမ်ှု ေဆာကပ့ုိ်

မမိုင်(၂) Estimate မျောဵြို လွှတေ်တာ်ြိုယစ်ာဵလယှမ်ျောဵ၊ မမို့နယေု်ပ်ြေျေုပ်ေရဵမှူဵ၊ သြဆ်ိုင်ရာဌာနတိ့ုထဳ

လပ်ုငန်ဵ မစတင်မီ ကြို တင်ေပဵပ့ုိနိုင်ရန ်မည်သ့ုိစစီဉေ်ဆာင်ရွြေ်ပဵမည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄၆ ေဒါ်သြမွ်နေ်ေဵ ဆပ်ိမဖူမမို့နယ၊် တကဲြီဵ ေရေလာှင်တမဳေတင်ွဵ ေရဝပ်ဧရိယာတင်ွ ပါဝင်သွာဵေသာ လယယ်ာေမမ စိုကေ်မွဵ

ဆပ်ိမဖူ(၁) မျောဵြို ပဳုစ(ဳ၇)ထတုေ်ပဵမြေင်ဵရိှ/မရိှ၊ ေတာင်သူဦဵေရ မည်မျှနငဴ်ှ ဧြမည်မျှထတုေ်ပဵထာဵသည်နငဴ်ှ

ေရဝပ်ဧရိယာေတင်ွဵ ပဳုစဳ(၇)ထတုေ်ပဵထာဵပါြ တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေေနမဖငဴ် မည်သ့ုိစမဳီ

ေဆာင်ရွြမ်ည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၈



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၄၇ ဦဵေြျော်ေငွ မင်ဵဘူဵ (စြ)ုမမို့နယရိှ် စြမုမို့စည်ပင်သာယာမမို့မေဈဵရုဳကြီဵ  ပျေြစ်ီဵ ယိုယင်ွဵေနမှုောဵ ေသစ် စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

မင်ဵဘူဵ (၂) မပနလ်ည်တည်ေဆာြေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄၈ ဦဵေြျော်ေငွ မင်ဵဘူဵ (စြ)ုမမို့နယေ်တင်ွဵ ေလပ်ုသမာဵေဆဵရုဳကြီဵ တစရ်ုဳ တည်ေဆာြေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/ လဝက

မင်ဵဘူဵ (၂) မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၄၉ ဦဵေြျော်ေငွ မင်ဵဘူဵ (စြ)ုမမို့နယဟ်ေူသာစြာဵရပ်ြို ေစိုဵ ရဌာနမျောဵောဵလုဳဵ စနစတ်ြျေေတည်မပုလိုြန်ာ လုဳနယ်

မင်ဵဘူဵ (၂) ေရဵသာဵေသဳုဵမပုနိုင်ရန ်တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေဖဲွ့မှ ညွှနက်ြာဵြေျေြထ်တုမ်ပနန်ိုင်မှု ေစေီစဉရိှ်/

မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅၀ ေဒါ်ဇင်နနီဝီင်ဵ လျှပ်စစေ်န္တရာယြ်ျေေရာြ၍် ေသြဆ်ုဳဵ ရှဳဵု သွာဵေသာ မပည်သူမျောဵ/ဝနထ်မ်ဵမျောဵ၏ နစန်ာမှုမျောဵ သယဇဳာတ

ပြေြု္က (၂) ေတြွ ်လျှေပ်စစဝ်နက်ြီဵ ဌာနမှ မည်သ့ုိစစီဉေ်ဆာင်ရွြေ်ပဵမည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅၁ ေဒါ်ဇင်နနီဝီင်ဵ ပြေြု္က မမို့တင်ွ လမူှုဝနထ်မ်ဵဌာနမှ ဦဵစီဵ ဖွငဴ်လစှေ်သာ မူလတန်ဵ ကြို ေြျောင်ဵတစေ်ြျောင်ဵ ထပ်မဳ လမူှုေရဵ

ပြေြု္က (၂) ြေျေထာဵေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅၂ ေဒါ်ဇင်နနီဝီင်ဵ မမစေ်မြေမမို့တင်ွဵသ့ုိ မုိဵရာသီေြေျေနိ၌် ေြေျောင်ဵေရမျေြန်ာှမပင် လနွစ်ာွမမငဴ်တြမ်ြေင်ဵေကြာငဴ် ေြေျောင်ဵေရ ေဆာကပ့ုိ်

ပြေြု္က (၂) လျှမဳှုမပဿနာောဵ မည်သ့ုိမပုလပ်ုေပဵမည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅၃ ဦဵတင်ေသာင်ဵ ေရစကြို မမို့နယ၊် ေတာင်ဦဵေြျေဵရွာေတာင်ဘြရိှ်ေတာင်ဆည်ောဵ မပနလ်ည်မပုမပင်တည်ေဆာြ် စိုကေ်မွဵ

ေရစကြို (၁) ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅၄ ဦဵတင်ေသာင်ဵ ေရစကြို မမို့၊ မမို့နယမ်ပည်သူ့ောဵြစာဵြင်ွဵေတင်ွဵ (၄)ြေန်ဵ တွဲ ေရေလာင်ဵေိမ်သာနငဴ်ှ ဂါလဳ လမူှုေရ:

ေရစကြို (၁) (၈၀၀)ဆဳဴ ေရစင်တစြ်ေ ုတည်ေဆာြေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၉



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၅၅ ဦဵေြျော်မမငဴ် မုိဵရာသီ၌ ေတာင်ြျေေြေျောင်ဵေရမျောဵ တဟနုထ်ိုဵ စီဵ ဆင်ဵ၍ ေမမာင်ဵပိတဆ်ိ့ုမှု နစှစ်ဉက်ြုေဳတွ့ ေနရ စိုကေ်မွဵ

ေဆာ(၂) ေသာ မပင်လယသ်ြေျဲေုင်ဵေြေျောြေ်ာဵ ေပ(၁၅၀)ြေန့်  ေရသွယေ်လျှာြ ်မပုလပ်ုေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ

သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅၆ ဦဵေြျော်မမငဴ် ေဆာမမို့နယ၊် ေြျောြထ်မုမို့ေတင်ွဵရိှ ရဲစြေန်ဵ ဧရိယာ(၆.၃၇)ဧြောဵ ခြေစဳည်ဵရိုဵ ြာရဳေပဵနိုင် လုဳနယ်

ေဆာ(၂) မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅၇ ဦဵေြျော်မမငဴ် ေြျောြထ်မုမို့စာစစဌ်ာန(၄)ြေေုတြွ ်တြ္ကသုိလဝ်င်စာေမဵပဲွေမဖဆိုကြရာတင်ွ ေမဵြေနွ်ဵ သယယ်ူ လမူှုေရဵ

ေဆာ(၂) ပ့ုိေဆာင်စရိတ၊် ကြီဵ ကြပ်ေရဵမှူဵမျောဵဧညဴ်ြေစဳရိတ၊် ေမဵြေနွ်ဵ ထညဴ်ရန ်ေသတ္တာေသာဴ စသည်မျောဵ

ဝယယ်ရူန ်ေြျောင်ဵသာဵမျောဵထမှဳ နစှစ်ဉန်စှတ်ိုင်ဵ ေငွေြာြြ်ေေဳနမှုောဵ တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရမှ 

မည်ြဲဴသ့ုိ စစီဉက်ြပ်မတေ်ဆာင်ရွြေ်ပဵမည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅၈ ဦဵေြျော်မမငဴ် ေြျောြထ်မုမို့ မမို့ပတလ်မ်ဵနငဴ်ှ(၁)ဖာလုဳြေန့်ေြာွရိှ (ဂ)ငယေ်ြွ့ (၂)ြေေုာဵ ေတညဴ်မဖတေ်ဖာြ် ေဆာကပ့ုိ်

ေဆာ(၂) ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၅၉ ဦဵတငဴ်လင်ွ တရတုဓ်ါတေ်ငွ့ပုိြလ်ိုင်ဵ CSR လပ်ုငန်ဵ  လပ်ုေဆာင်ကြသူမျောဵေေနမဖငဴ်လပ်ုငန်ဵ မျောဵလပ်ုေဆာင် သယဇဳာတ

ေရနေဳြေျောင်ဵ(၁) ရာတင်ွ လပ်ုငန်ဵ မျောဵမထပ်ေစရန ်လွှတေ်တာ်ြိုယစ်ာဵလယှမ်ျောဵနငဴ်ှတိုင်ပင်ေဆွဵ ေနွဵ လပ်ုေဆာင်

နိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၆၀ ဦဵတငဴ်လင်ွ မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵ တည်ရိှေနသညဴ် စြမ်ှုဇုဳ(၂)ြေေုာဵ နည်ဵပညာ (သ့ုိ) ဘဏ္ဍာေရဵ လဝက

ေရနေဳြေျောင်ဵ(၁) ေေထာြေ်ပဴဳမျောဵ မပုလပ်ုေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၆၁ ဦဵတငဴ်လင်ွ ေရနေဳြေျောင်ဵမမို့နယတ်င်ွ ြိုယ်ဴောဵြိုယြ်ိုဵ  ဆည်ငယ၊် ြနင်ယ(်၃၆)ြေတုည်ရိှေနြေဲဴမပီဵ ေြေျေ ို့ စိုကေ်မွဵ

ေရနေဳြေျောင်ဵ(၁) ြနမ်ျောဵသည် ေသဳုဵမမပုနိုင်ေသာ ေေမြေေေနသ့ုိ ေရာြရိှ်ေနပါသမဖငဴ် တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရမှ

နည်ဵပညာ(သ့ုိ)ေမြောဵေြေူညီမျောဵ ေထာြပဴဳ်ေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၀



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၆၂ ဦဵမင်ဵဟန် မပည်တင်ွဵေြေနွမ်ျောဵဦဵစီဵ ဌာနမှ ေြေနွေ်ရပ်ရပ်ြို တစမ်မို့နယြ်ေျေင်ဵေလိုြ ်ြာလတနဖုိ်ဵနငဴ်ှ စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

ေရစကြို (၂) လပ်ုငန်ဵ ပမာဏ၊ တစဦ်ဵြေျေင်ဵစ၏ီေြေနွထ်မ်ဵေဆာင်မှု မှတတ်မ်ဵေဖာ်မပေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှနငဴ်ှ ေြေနွ်

ထမ်ဵမပည်သူမျောဵ   ေြေနွေ်ပဵေဆာင်လိုစတိ ် ေပါ်ေပါြလ်ာေောင်  မည်ြဲဴသ့ုိ   ေသိပညာေပဵ

ေဆာင်ရွြမ်ှုမျောဵ မပုလပ်ုသွာဵမည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၆၃ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ နတေ်မာြမ်မို့၊ ြနက်ြီဵ ရပ်ြြွေ်ေနာြဘ်ြရိှ် ရှမ်ဵမေသြနေ်ာဵ ေမမနဆ်ုဳဵ မပုမပင်ေပဵနိုင် စိုကေ်မွဵ

နတေ်မာြ်(၁) မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၆၄ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ နတေ်မာြမ်မို့နယေ်ေထွေထေုွပ်ြေျေုပ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာနရုဳဵ ေေဆာြေ်ဦောဵRC(၂)ထပ်ေေဆာြ် လုဳနယ်

နတေ်မာြ်(၁) ေဦ ေဆာြလ်ပ်ုေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၆၅ ဦဵထင်လင်ဵ ေဆာမမို့နယ၊် ေလာင်ဵရှည်ေြျေဵရွာရိှ ေမမာင်ဵမကြီဵ  လယေ်ရသွင်ဵေမမာင်ဵောဵစိုြပ်ျေ ိုဵေမွဵမမူေရဵ စိုကေ်မွဵ

ေဆာ(၁) နငဴ်ှ ဆည်ေမမာင်ဵဝနက်ြီဵ ဌာနေေနမဖငဴ် ြင်ွဵဆင်ဵကြညဴ်ရှု၍ လိုေပ်ေသာေြေူညီေပဵနိုင်မြေင်ဵ

ရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၆၆ ဦဵသြန်ိုင် သြဆ်ိုင်ရာရနပဳု်ေငွေသီဵသီဵမှ ြေငဴ်ွမပုြေျေထာဵေပဵေသာ ေဒသဖဳွ့မဖိုဵေရဵလပ်ုငန်ဵ မျောဵောဵ ြေငဴ်ွမပု စာရင်ဵစစခ်ျုပ်

မမိုင်(၁) ဘဏ္ဍာနစှေ်တင်ွဵ ေမပီဵသတစ်ာရင်ဵစစေ်ဆဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၆၇ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ  တရာဵလွှတေ်တာ်ေောြရိှ် တရာဵရုဳဵ ေသဳုဵမပုသူမျောဵ၏ေြျေနပ်မှုစစတ်မ်ဵ တရာဵသူကကီဵချုပ်

သရြ(်၂) ေြာြယ်ြူေဲဴမြေင်ဵရိှ/မရိှနငဴ်ှစစတ်မ်ဵေြာြယ်မူှုရိှပါြရာြေိုင်နှုန်ဵ မည်မျှရိှသည်ြိုသိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၆၈ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ တင်ွ စိုြပ်ျေ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန၊ စြမ်ှုလယယ်ာဦဵစီဵ ဌာန ေဒသြေရဳင်ဵနှီဵ မမှုပ်နှဳ စိုကေ်မွဵ

သရြ(်၂) သူမျောဵနငဴ်ှပူဵေပါင်ဵမပီဵ စမဳပစြမ်ှုလယယ်ာစနစြ်ို ေမမဧြ(၁၀၀)ေြျော်မဖငဴ်ေဖာ်ထတုမ်ပီဵ ရင်ဵနှီဵ

မမှုပ်နှဳေဆာင်ရွြေ်ပဵသွာဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၁



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၆၉ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေေနမဖငဴ်E - Government စနစမ်မနမ်မနဖဳွ့်မဖိုဵတိုဵ တြေ်ောင်မမင် စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

သရြ(်၂) ရန ်ေဓိြြျေသညဴ် ြျွမ်ဵြျေင်မှု၊ ရင်ဵနှီဵ မမှုပ်နှဳမှု၊ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြမ်ှုမျောဵနငဴ်ှသြဆ်ိုင်ရာဌာန

မျောဵစတင်ေသဳုဵမပုမြေင်ဵောဵမဖငဴ် တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေေနမဖငဴ် မည်သညဴ်ေြျေ ိုဵေမမတမ်ျောဵ

ရရိှေနသည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၇၀ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် သရြမ်မို့ေြျေဉ်ဵ ေထာင်ရိှ ေြျေဉ်ဵ သူမျောဵေေနမဖငဴ် ေြျေဉ်ဵ ေထာင်စြေန်ဵ မှ လတွေ်မမာြ် လုဳနယ်

သရြ(်၂) သွာဵေသာေြေါ ေိမ်တင်ွဵမှု ေသြေ်မွဵဝမ်ဵေြျောင်ဵ စြြ်ေျေုပ်သင်တန်ဵ ြေန်ဵ မနငဴ်ှ လိုေပ်ေသာ

သင်ေထာြြ်မူပုစြမ်ျောဵ ရင်ဵနှီဵ မမှုပ်နှဳသွာဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၇၁ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵရိှ ေေထွေထေုွပ်ြေျေုပ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာနမှငှာဵရမ်ဵြေျေထာဵေသာ စာဵြျေြ် လုဳနယ်

သရြ(်၂) ေမမမျောဵောဵ စာဵြျေြမ်ျေ ိုဵေစြဴေျေ စိုြပ်ျေ ိုဵမပီဵ စီဵ ပွာဵမဖစ ်ေဆငဴ်မမငဴ် စာဵြျေြစ်ိုြြ်ေင်ဵမျောဵမပုလပ်ု

နိုင်ရန ်ေဒသြေ ဳေမွဵမမူေရဵေတာင်သူမျောဵောဵ နစှြ်ေျေင်ဵေလိုြ ်လပ်ုြိုင်ေဆာင်ရွြန်ိုင်ရန ်စစီဉ်

ညွှနက်ြာဵေပဵနိုင်မြေင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၇၂ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် သရြမ်မို့ မုိဵလုဳေလလုဳောဵြစာဵြင်ွဵေတင်ွဵ ောဵြစာဵေမျေ ိုဵေစာဵေလိုြဆ်ြစ်ပ်ပစ္စည်ဵ လမူှုေရဵ

သရြ(်၂) မျောဵ ရင်ဵနှီဵ မမှုပ်နှဳသွာဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၇၃ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေမွဵမမူေရဵနငဴ်ှြသုေရဵဦဵစီဵ ဌာနေေနမဖငဴ် မမို့နယမ်ျောဵရိှ တိုြန်ယတ်ာဝနြ်ေဳ စိုကေ်မွဵ

သရြ(်၂) မျောဵ တာဝနြ်ျေေြျေဵရွာမျောဵသ့ုိ ြာြယွေ်ဆဵထိုဵ နှဳမြေင်ဵ၊ ေဆဵဝါဵြသုမြေင်ဵ၊ ပညာေပဵေဟာေမပာ

မြေင်ဵ၊ မျေ ိုဵမမှငဴ်တင် သာဵစပ်ေပဵမြေင်ဵမျောဵ သွာဵေရာြေ်ဆာင်ရွြန်ိုင်ရန ်တိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရမှ 

ဆိုင်ြယမ်ျောဵ ေထာြပဴဳ်ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၂



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၇၄ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေြွဵတိုင်ဵေတင်ွဵရိှ ေတာင်သူလယသ်မာဵမျောဵြို မျေ ိုဵေြာင်ဵမျေ ိုဵသန့် သဳုဵစွဲနိုင်ရန ်မပည်တင်ွဵ စိုကေ်မွဵ

သရြ(်၂) စာဵသဳုဵမှုသာမြ မပည်ပေဈဵြြွမ်ျောဵသ့ုိ ထိုဵ ေဖာြန်ိုင်ရနေ်တြွ ်စိုြပ်ျေ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာနမှ

ေထူဵ စမဳီြေျေြြ်ေျေမှတမ်ပီဵ ပညာေပဵမြေင်ဵမဖန့် မဖူဵေဆာင်ရွြေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၇၅ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေတင်ွဵ ဓာတေ်ာဵတိုဵ မမှငဴ်မဖန့် မဖူဵေပဵနိုင်ေရဵ ဓာတေ်ာဵမပတေ်တာြမ်ှုနငဴ်ှ သယဇဳာတ

သရြ(်၂) ေပျောြဆ်ုဳဵ မှုေလျောဴနည်ဵြျေဆင်ဵေစေရဵနငဴ်ှ ဓာတေ်ာဵစနစတ်ည်မငိမ်တိုဵ တြေ်ြာင်ဵမွနေ်စေရဵ

ေတြွ ်မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရမှ မည်ြဲဴသ့ုိ ေဆာင်ရွြေ်နသည်ြို သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၇၆ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေြွဵတိုင်ဵေဒသကြီဵ ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေေနမဖငဴ် မမို့နယတ်ိုင်ဵရိှ မပည်သူ့ေဆဵရုဳမျောဵ၏ လြရိှ်ေဆဵြသု လမူှုေရဵ

သရြ(်၂) ေပဵေနမှု၊ ေဆဵဝါဵလိုေပ်ေနမှု၊  နစှစ်ဉြ်ူဵ စြေ်ရာဂါမဖစပွ်ာဵမှုနငဴ်ှ သန့် ရှင်ဵေရဵဝနေ်ဆာင်မှုမျောဵြို

စစတ်မ်ဵေြာြယ်၍ူ တိုင်ဵေဒသကြီဵ ၏ရည်မှန်ဵ ြေျေြ ်စမဳီြနိ်ဵ မျောဵ ထတုမ်ပနေ်ဆာင်ရွြသွ်ာဵရန်

ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေကြာင်ဵ၊

၁၃




































