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၁ ေေါ်ယဉယ်ဉေ်ောင် ထီဵ လင်ဵမမို့နယ၊် ေောမေကျေဵရွာနငဴ်ှ ေဆဵမင်ဵေောေကျေဵရွာေိ့ုေင်ွ စကေ်ရေင်ွဵ ေူဵ ေဖာ်ေပဵ စိုကေ်မွဵ

ထီဵ လင်ဵ(၂) နိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂ ဦဵေေဵလှိုင်ဦဵ မင်ဵေနု်ဵ မမို့နယေ်ေင်ွဵ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှ(်၆)လလျောထာဵဘေဂ်ျေကန်ငဴ်ှ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ေဆာကပ့ုိ်

မင်ဵေနု်ဵ (၂)  ဘဏ္ဍာနစှ(်၁၂)လ ဘေဂ်ျေကမ်ျောဵခဖငဴ် ေဆာင်ရွကမ်ပီဵ၊ ေဆာင်ရွကဆ် ဲေကျေဵလကလ်မ်ဵမျောဵ၏ 

မုိဵေရေိုကစ်ာဵြဲဴသခဖငဴ် ပျေကစ်ီဵ သွာဵေသာလမ်ဵေပုိင်ဵမျောဵောဵ မုိဵေကနုက်ာလမျောဵေင်ွ ခပည်သူ

မျောဵ ေဆင်ေခပစာွသွာဵလာနိုင်ေရဵေေကွ ်ခပနလ်ည်ခပင်ဆင်မညဴ်လပ်ုငန်ဵ မျောဵကို မည်ကဲဴသ့ုိ

ကကို ေင်ခပင်ဆင်စမဳီထာဵေ ကာင်ဵ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၃ ေေါ်ညိုညိုဦဵ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵ မမို့နယမ်ျောဵေင်ွ သဘာဝေေလျောက ်ရွာသွန်ဵ ေသာမုိဵေရကို ေကျေ ိုဵ စိုကေ်မွဵ

ေစေေု္တရာ(၁) ခဖစထ်နွ်ဵ ေစေရဵ မုိဵေရသုိေလာှင်ကနမ်ျောဵ ေူဵ ေဖာ်နိုင်ရန ်လိုေပ်ေသာဘေဂ်ျေကေ်စရ်ပ် ြျေထာဵ

ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၄ ေေါ်ညိုညိုဦဵ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵရိှ စေိ္တဇေဝေနာရှင်မျောဵောဵ စနစေ်ကျေကသုမှုေပဵနိုင်ေရဵေေကွ် လမူှုေရဵ

ေစေေု္တရာ(၁) ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေေနခဖငဴ် သီဵသန့် ရနပဳု်ေငွ ေစရ်ပ်ထာဵ၍ ေထာကပဴဳ်ေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ 

သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅ ေေါ်ညိုညိုဦဵ VDP စမဳီြျေကေ်ာဵ ေကျေဵရွာေနည်ဵေမျောဵေလိုက ်ခပည်ေထာင်စဘုေဂ်ျေကခ်ဖငဴ် ြျေေပဵေသာ စမဳီ စိုကေ်မွဵ

ေစေေု္တရာ(၁) ြျေကသ်ာမက ေိုင်ဵေေသကကီဵ ဘေဂ်ျေကမှ်လည်ဵ ြျေထာဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

ဒုတယိအကကမ်ိမေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ လွှတေ်တာ်(၁၃) ကကမ်ိေြမာက်ပဳုမှနအ်စည်ဵအေဝဵတင်ွသကဆ်ိုင်ရာဝနက်ကီဵ ဌာနအလိုက်

နှုတြ်ဖငဴ်ေြဖကကာဵရမညဴ်ကကယပွ်ငဴ်ြပေမဵခနွ်ဵ မျာဵ
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၆ ေေါ်ညိုညိုဦဵ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵရိှ ေဆာကလ်ပ်ုေရဵလပ်ုငန်ဵ မျောဵေေကွ ်ပစ္စည်ဵေင်ေါ၊ လပ်ုငန်ဵ ေဆာကပ့ုိ်

ေစေေု္တရာ(၁) ေင်ေါ၊ စကယ်န္တရာဵေင်ေါလပ်ုငန်ဵ မျောဵ ဝင်ေရာကယ်ဉှမ်ပိုင်သညဴ်ကမု္ပဏမီျောဵ ေရွဵ ြျေယစ်စိစရ်ာ

ပရိုဖုိင်မျောဵေင်ွ ေရဵသာဵထညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ ေြျေကမ်ျောဵသည် ြိုင်မာေကိျေမှုရိှ/မရိှ၊ ေဆာကလ်ပ်ု

ေရဵနငဴ်ှပေသ်က၍် ေေေွ့ ေကကုရိှဳ/မရိှ၊ စေိေ်စေနာထာဵ၍ ေဆာင်ရွကြ်ဲဴမှုရိှ/မရိှ၊ နာမည်ပျေက်

စာရင်ဵသွင်ဵြြဳဲဴရေသာ ကမု္ပဏဟီေု်/မဟေု ်စသညဴ် မလိုလာဵေပ်ေသာ ခပဿနာမျောဵမခဖစေ်စ

ေရဵေေကွ ်ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေေနခဖငဴ် မည်သ့ုိစစိစေ်ရွဵ ြျေယသ်ည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇ ေေါ်ညိုညိုဦဵ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵရိှ မမို့/ရွာမျောဵေေနခဖငဴ် မှနက်နေ်ကိျေေသာ ေခမပဳုရရိှေရဵေေကွ ် စိုကေ်မွဵ

ေစေေု္တရာ(၁) သကဆ်ိုင်ရာဌာန၏ လပ်ုထုဳဵ လပ်ုနည်ဵမျောဵနငဴ်ှေညီ ေလျှောကထ်ာဵလာပါက ေြျေနိ ်ကန့်  ကာမှု

မရိှဘ ဲေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ရန ်ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေေနခဖငဴ် ေိုကေ်နွ်ဵ ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ

သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၈ ဦဵသိန်ဵ လှ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေေနခဖငဴ် ောဝနထ်မ်ဵေဆာင်ရန ်ကျေနရိှ်ေနသညဴ် ေစန်စှြ်ွဲကာလ စိုကေ်မွဵ

ေရနေဳြျောင်ဵ(၂) ေေင်ွဵ မမို့နယမ်ျောဵေင်ွရိှေသာ ေိုင်စာမျောဵ ကန့်  ကာေနမှု မရိှေောင် မည်ကဲဴသ့ုိလပ်ုေဆာင်ေန

သည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၉ ဦဵသိန်ဵ လှ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေေနခဖငဴ် ောဝနထ်မ်ဵေဆာင်ရန ်ကျေနရိှ်ေနသညဴ် ေစန်စှြ်ွဲကာလ လဝက

ေရနေဳြျောင်ဵ(၂) ေေင်ွဵ ေလပ်ုသမာဵ၊ လဝူင်မှုကကီဵ  ကပ်ေရဵနငဴ်ှခပည်သူ့ေင်ောဵဆိုင်ရာဝနက်ကီဵ ဌာနမှ(၂၅)မမို့နယ်

ကို ယဉှမ်ပိုင်၍ ေဂေကိင်ဵရှင်ဵမှု၊ လပ်ုငန်ဵ ကျွမ်ဵကျေင်မှု၊ လပ်ုငန်ဵ မပီဵစီဵ မှုမျောဵကို ဆေုပဵ၊ ေဏေ်ပဵ

ခပုလပ်ုေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၀ ဦဵသိန်ဵ လှ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵရိှ ဧရာဝေခီမစေ် ကာင်ဵေစေ်လျှောကေ်င်ွ ေနထိုင် ကေသာ ေကျေဵရွာ လမူှုေရဵ

ေရနေဳြျောင်ဵ(၂) မျောဵေေကွ ်သဘာဝေဘဵေန္တရာယမ်ျောဵမှ ကာကယွရ်န ်ကယဆ်ယေ်ရဵဇကသ်ေဘော(၁)စီဵ  ြျေထာဵ

ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂
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၁၁ ဦဵသိန်ဵ လှ ေရနေဳြျောင်ဵမမို့နယ၊် ရုဳဵ ဆပ်ိကျွန်ဵ ေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု လကပ်နြ်ုဳေကျေဵရွာေင်ွ ေေခြြပဳညာမူလေန်ဵ လမူှုေရဵ

ေရနေဳြျောင်ဵ(၂) ေကျောင်ဵဖွငဴ်လစှေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၂ ဦဵဝင်ဵခမငဴ်လှိုင် စိုကပ်ျေ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵခမူေရဵနငဴ်ှ ဆည်ေခမာင်ဵဝနက်ကီဵ ဌာနလကေ်ောကရိှ် ေကျေဵလကဦ်ဵစီဵ ဌာနောဵ စိုကေ်မွဵ

ေောင်ေွင်ဵကကီဵ(၂) ေိုင်ဵေေသကကီဵ ဘဏ္ဍာရနပဳု်ေငွမှ ေကျေဵလကေ်ေသမျောဵ ဖဳွ့မဖိုဵေိုဵ ေကေ်ရဵေလိ့ုငှာ ရနပဳု်ေငွမျောဵ

လျောထာဵြျေထာဵေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၃ ဦဵဝင်ဵခမငဴ်လှိုင် နိုင်ငဳေော်ရနပဳု်ေငွမျောဵခဖငဴ် ေည်ေဆာကဆ်ခဲဖစေ်သာ ေေဆာကေ်ဦ၊ လမ်ဵ၊ ေေဳာဵမျောဵောဵ ေဆာကပ့ုိ်

ေောင်ေွင်ဵကကီဵ(၂) ေရည်ေေသွဵခပညဴ်မီေစရနက်မု္ပဏမီျောဵနငဴ်ှဌာနဆိုင်ရာမျောဵမှြန့် ေပ်ထာဵေသာ(QC)ေရည်ေေသွဵ

စစေ်ဆဵသညဴ်ေဖဲွ့မျောဵ လုဳေလာကစ်ာွ ထာဵရိှေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၄ ဦဵသကန်ိုင် မမိုင်မမို့ရိှ ခမနမ်ာနိုင်ငဳရဲေပ်ဖဲွ့စြန်ဵ ေင်ွ ေနထိုင်ရန ်ေြကေ်ြခဲဖစေ်နေသာ ရဲေပ်ဖဲွ့ဝင်(၂၀)ြန့် လုဳနယ်

မမိုင်(၁) ေေကွ ်လိုင်ဵြန်ဵ ေည်ေဆာကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၅ ဦဵသကန်ိုင် ေိုင်ဵေကျေဵလကေ်ေသဖဳွ့မဖိုဵေိုဵ ေကေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာနေင်ွ ေသာကသဳု်ဵေရေေကွ ်ဓာေြ်ွဲစမ်ဵသပ် စိုကေ်မွဵ

မမိုင်(၁) နိုင်ေသာ ေြေမီ် ေဆငဴ်ခမငဴ်ဓာေြ်ွဲြန်ဵ (Laboratory)ေစြ် ုထာဵရိှေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှ

လိုေ ကာင်ဵ၊

၁၆ ဦဵသကန်ိုင် မမိုင်မမို့နယေ်ေင်ွဵရိှ မမို့နငဴ်ှေလမ်ှဵကာွေဝဵမပီဵ ေကျေဵရွာမျောဵ စစုည်ဵေည်ရိှေနေသာ ဘနု်ဵ ကကီဵ လုဳနယ်

မမိုင်(၁) ကနေ်ကျေဵရွာနငဴ်ှမင်ဵကနေ်ကျေဵရွာေိ့ုေင်ွဌာေနမီဵသေစ်ြန်ဵ မျောဵေသစဖွ်ငဴ်လစှေ်ပဵရနေ်စေီစဉ်

ရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၇ ဦဵသကန်ိုင် ေဆငဴ်ခမငဴ် စေုပါင်ဵလယ/်ယာ ေဖာ်ထေုရ်ာေင်ွ သကဆ်ိုင်ေသာ ေခမစာရင်ဵ၊ စိုကပ်ျေ ိုဵေရဵ၊ စကမ်ှု စိုကေ်မွဵ

မမိုင်(၁) လယယ်ာစေသာ ဌာနမျောဵမှ ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ကညီူေဆာင်ရွကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလို

ေ ကာင်ဵ၊

၃



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၁၈ ေေါ်ခမငဴ်စန်ဵ ေပါကမ်မို့ေင်ွ နစှစ်ဉက်ကုေဳေွ့ ေနရေသာ မုိဵေင်ွဵေြါရပ်ကကွမ်ျောဵေေင်ွဵေရလျှေမဳှုြေဳနရခြင်ဵောဵ ေဆာကပ့ုိ်

ေပါက(်၂) မည်ကဲဴသ့ုိ စမဳီေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၉ ေေါ်ခမငဴ်စန်ဵ ေပါကမ်မို့နယ၊်   ေကျောကေ်ိုင်ြင် ေကျေဵလကက်ျေန်ဵ မာေရဵဌာနောဵ   စကဳိုကေ်ိုကန်ယေ်ဆဵရုဳ လမူှုေရဵ

ေပါက(်၂) ေဆငဴ်သ့ုိ ေိုဵ ခမှငဴ်ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂၀ ေေါ်ခမငဴ်စန်ဵ ေယာေြျောင်ဵ၊ ေကျောေြျောင်ဵေေင်ွဵ သဲေသာင်ခပင်ေင်ွ ပွငဴ်လင်ဵရာသီ၌  ကကသွ်နန်နီငဴ်ှ ောလူဵ စိုကေ်မွဵ

ေပါက(်၂) စိုကပ်ျေ ိုဵေသာ ေောင်သူမျောဵေြျေင်ဵြျေင်ဵ ခဖစပွ်ာဵေနေသာ ပဋပိက္ခမျောဵ ေခပလည်ေစရနန်ငဴ်ှ မျှေေစာွ

ြစဳာဵစိုကပ်ျေ ိုဵနိုင်ရနေ်ေကွ ်မည်ကဲဴသ့ုိေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂၁ ေေါ်ခမငဴ်စန်ဵ ေပါကမ်မို့နယေ်ေင်ွဵရိှ လကပဳ်ေိုေရနေဳခမမှ ဝနထ်မ်ဵမျောဵ၏ ေင်ခပြျေကေ်ရ ဖုန်ဵ လိုင်ဵမရသခဖငဴ် ေဆာကပ့ုိ်

ေပါက(်၂) လပ်ုငန်ဵ ကစိ္စမျောဵ ေဆာင်ရွကရ်ာေင်ွ ဆကသွ်ယေ်ရဵြကြ်ေဲနပါ၍ ၎င်ဵေြကေ်ြေဲာဵ ေခပလည်

ေစရန ်သကဆ်ိုင်ရာေစိုဵ ရမှ မည်ကဲဴသ့ုိစမဳီေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵနငဴ်ှ ေခမနဆ်ုဳဵ

ေဆာင်ရွကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂၂ ဦဵသန်ဵ ေဆွ မမို့သစမ်မို့နယ၊် ေဂွဵ ြျေ ိုေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု ေဂွဵ ြျေ ိုေေနာကေ်ကျေဵရွာေင်ွ လိုေပ်ေနေသာ ေဆဵေပဵြန်ဵ လမူှုေရဵ

မမို့သစ(်၁) နငဴ်ှဝနထ်မ်ဵေိမ်ရာောဵ ေနီဵ စပ်ဆုဳဵ ဘဏ္ဍာနစှေ်င်ွ ေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂၃ ဦဵသန်ဵ ေဆွ မမို့သစမ်မို့နယ ်ေကျေဵလကလ်မ်ဵဖဳွ့မဖိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန ရုဳဵ ေခမေနရာရရိှေရဵေေကွ ်လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာနပုိင် ေဆာကပ့ုိ်

မမို့သစ(်၁) ေခမောဵ လွဲှေခပာင်ဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂၄ ဦဵေင်ေမာင်ဦဵ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယ၊် ေလဝှန်ဵ ေုပ်စ၊ု ဖုိစေွေ်ကျေဵရွာ ကာဵလမ်ဵေေနာကဘ်ကရိှ် ေပ်မ(၆၆)မှ စိုကေ်မွဵ

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၁) လှူ ေါန်ဵ ြဲဴေသာ ေကျေဵရွာလထူေုာဵကိုဵ ောဵထာဵခပုေနရေသာ စကေ်ရေင်ွဵမှာ ပျေကစ်ီဵ ေနပါသခဖငဴ်

သကဆ်ိုင်ရာဝနက်ကီဵ ဌာနမှ လိုေပ်သလို ပဴဳပုိဵကညီူေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၄



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၂၅ ဦဵေင်ေမာင်ဦဵ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယ၊် ကျွန်ဵ ေုပ်စ၊ု လနွြ်ျေစီခဳပေကျေဵရွာနငဴ်ှ ဆင်ေပါင်ဝမဲမို့ ဆကသွ်ယလ်ျေကရိှ်ေသာ ေဆာကပ့ုိ်

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၁) လမ်ဵသစေ်ာဵ ေခမနေီကျောကေ်ြျောလမ်ဵေခဖစ ်ေဆာင်ရွကေ်ပဵရနေ်စေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂၆ ဦဵေင်ေမာင်ဦဵ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယရိှ် မဖဳွ့မဖိုဵေသဵေသာ ေေသခဖစသ်ညဴ်  ေင်ဵမေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု ေလယရွ်ာေကျေဵရွာ ေဆာကပ့ုိ်

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၁) နငဴ်ှ ကရကေေ်ကျေဵရွာ ရွာြျေင်ဵဆကလ်မ်ဵောဵ ေကျောကေ်ြျောလမ်ဵေခဖစ ်ေဆာင်ရွကေ်ပဵရန ်ေစီ

ေစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂၇ ဦဵေင်ေမာင်ဦဵ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယ၊် ဧရာဝေခီမစ၏်ေေနာကဘ်ကက်မ်ဵ လက္ဳပငူေုပ်စ၊ု ေင်ဵမကနု်ဵ ေကျေဵရွာေင်ွ စိုကေ်မွဵ

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၁) စိုကပ်ျေ ိုဵေရဵနငဴ်ှ ေသာကသဳု်ဵေရကန(်၂)ြမှုာ နစှမ်ျောဵစာွ ကာ၍ ေမ်ိေကာေနေသာေ ကာငဴ် ၎င်ဵကန်

မျောဵောဵ ခပနလ်ည်ခပုခပင်ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂၈ ဦဵေင်ေမာင်ဦဵ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယ၊် လက္ဳပငူေုပ်စ၊ု မုိဵနေက်နု်ဵ ေကျေဵရွာေင်ွ ေမ်ိေကာေနေသာ ေင်ဵ၊ ကနမ်ျောဵ စိုကေ်မွဵ

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၁) ောဵ ခပနလ်ည်ခပုခပင်ေဆာင်ရွကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၂၉ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် ေရရှည်စဉဆ်ကမ်ခပေ ်ငါဵဖမ်ဵဆီဵ ထေုလ်ပ်ုနိုင်ရနေ်ေကွ ်ငါဵမျေ ိုဵစေိ ်မသုန်ဵ ေစေရဵ၊ ငါဵမျေ ိုဵ စိုကေ်မွဵ

သရက(်၂) ခပုန်ဵ ေီဵ နိုင်ေဲဴ ေရာဵမဝင် ငါဵဖမ်ဵကရိိယာေသဳုဵခပုခြင်ဵက ကာကယွက်ကီဵ  ကပ်ရနန်ငဴ်ှ ငါဵရစ်

ငါဵသန ်ရာသီြျေနိ ်ောဵခမစက်ာလ ငါဵဖမ်ဵဆီဵ မှုမရိှေစေရဵ မည်ကဲဴသ့ုိ ေဆာင်ရွကေ်နသည်ကို

သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၃၀ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵ ေစစဴပ်ေခဖရှင်ဵေရဵစနစ ်ဆင်ဵရဲနမ်ွဵပါဵေသာ ခပည်သူမျောဵ ရာဇဝေ် တရာဵသူကကီဵချုပ်

သရက(်၂) မှုေခဖစ ်စပ်ွစွဲြရဳေသာေြါ ေမျေ ိုဵသမီဵကေလဵသူငယမ်ျောဵ နစန်ာမှုခဖစေ်စသညဴ်ေြါ ဥပေေေရဵရာ

ေကေူညီေပဵနိုင်ရနေ်ေကွ ်ေေထာကေ်ကခူပုေရဵေဖဲွ့မျောဵ ဖဲွ့စည်ဵထာဵရိှမှုရိှ/မရိှ သိရိှလို

ေ ကာင်ဵ၊

၅



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၃၁ ဦဵေဇာ်မုိဵ ေောင် ေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု ေုပ်ြျေုပ်ေရဵမှူဵမျောဵောဵ ဥပေေနငဴ်ှေညီ ေဆာင်ရွကန်ိုင်ေရဵေေကွ ်ေုပ်ြျေုပ်ေရဵ လမူှုေရဵ

သရက(်၂) ဥပေေ၊ ေခမယာဥပေေ၊ ေခမမျေ ိုဵစမဳီြန့် ြွဲမှုမျောဵ စနစေ်ကျေခဖစေ်စေရဵ ပညာေပဵလပ်ုငန်ဵ မျောဵကို 

ေဆာင်ရွကသွ်ာဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၃၂ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵ ပလပ်စေစေ် ကာငဴ် သယဇဳာေေခမဨဇာ၊ ေရေခမသဘာဝပေဝ်န်ဵ စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

သရက(်၂) ကျေင်ပျေကစ်ီဵ မှု၊ ဆုဳဵ ရှဳဵု မှုမျောဵ ရင်ဆိုင်ေနရခြင်ဵကို စမဳီကနိ်ဵ ြျေေဆာင်ရွကသွ်ာဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ

သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၃၃ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် သရကမ်မို့၊ ခပည်သူ့ေဆဵရုဳကကီဵ ေင်ွ ကျေန်ဵ မာေရဵကဏ္ဍေိုဵ ေကေ်ကာင်ဵမွနေ်စရန ်ေြမဴဲ မျေကစ်ိ လမူှုေရဵ

သရက(်၂) စမ်ဵသပ်ခြင်ဵ၊ မျေကမှ်နမ်ျောဵေပဵခြင်ဵနငဴ်ှ ြွဲစပ်ိကသုခြင်ဵ ေစေီစဉမ်ျောဵကို Mobile လာေရာက်

ေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၃၄ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေင်ွ ေရေကာင်ဵေရ သန့် လယွလ်ငဴ်ေက ူလကလ်မ်ှဵမီ ရရိှနိုင်ရနန်ငဴ်ှ စိုကေ်မွဵ

သရက(်၂) သိမ်ဵဆည်ဵသုိေလာှင်နည်ဵစနစ၊် သွယေ်န်ဵ ပ့ုိေဆာင်နည်ဵစနစေ်ခပင် လိုေပ်ေသာေေခြြဳ

ေေဆာကေ်ဦမျောဵ ခဖညဴ်ဆည်ဵနိုင်ေရဵေေကွ ်စမဳီကနိ်ဵ ြျေမှေေ်ဆာင်ရွကသွ်ာဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/

မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၃၅ ဦဵေဇာ်မုိဵေောင် မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵ စိုကပ်ျေ ိုဵေရဵကဏ္ဍခမှငဴ်ေင် ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရနေ်ေကွ ်စိုကပ်ျေ ိုဵရ စိုကေ်မွဵ

သရက(်၂) လယွခ်ြင်ဵ၊ ေေသနငဴ်ှကိုကညီ်ခြင်ဵ၊ မျေ ိုဵပွာဵရလယွက်ခူြင်ဵ၊ ခပည်ပမှ ကကို ကန်စှသ်ကသ်ညဴ် Organic

သီဵနှဳမျောဵသိပ္ဳပနည်ဵကျေကျေ၊ဓာေကုင်ဵလေွO်rganic ဥယျောဉခ်ြသီဳဵနှဳစိုကပ်ျေ ိုဵခြင်ဵကိုေောင်ေောင်

ခမင်ခမင်စိုကပ်ျေ ိုဵထေုလ်ပ်ုနိုင်မပီဵေဈဵကကွသ့ုိ်ေင်ပ့ုိေရာင်ဵြျေနိုင်ရနမူ်ဝါေေစရ်ပ်ေရဵဆွဲေဆာင်ရွက ်

ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၆



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၃၆ ေေါ်ေေဵယေုမာ် သရကမ်မို့၊ ရုဳဵ ရပ်ကကွေ်င်ွ ေည်ရိှေသာ မမို့မရဲစြန်ဵ ေင်ွ ရဲေပ်ဖဲွ့သမဝါယမဆိုင်ြန်ဵ  ပျေကစ်ီဵ လုဳနယ်

သရက(်၁) ေနသညဴ် ေေဆာကေ်ဦေနရာေင်ွ ရဲေပ်ဖဲွ့ဝနထ်မ်ဵေိမ်ရာ ေဆာကလ်ပ်ုေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ

သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၃၇ ေေါ်ေေဵယေုမာ် သရကမ်မို့နယ၊် ေရခဖူေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု မုဆိုဵ ရင်ရွာေင်ွ ပွန်ဵ ေြျောင်ဵေရေိုကစ်ာဵမှုေ ကာငဴ် ေြျောင်ဵ ေဆာကပ့ုိ်

သရက(်၁) ကမ်ဵပါဵမပိုကျေမှုောဵ ေရထနိ်ဵ နရဳဳခပုလပ်ုေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၃၈ ဦဵေကျော်လင်ွ ဆင်ေပါင်ဝဲမမို့နယေ်င်ွ သကဆ်ိုင်ရာဌာနနငဴ်ှ ောဝနရိှ်သူမျောဵမှ ကျေန်ဵ မာေရဵေဆဵြန်ဵ မရိှေသာ လမူှုေရဵ

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၂) ရွာမျောဵသ့ုိသွာဵ၍ ေသွဵလနွေ်ပ်ုေကွဵမခဖစေ်စေရဵေေကွ ်ပုိဵေလာကလ်န်ဵ မျောဵ မေကေ်စရန ်

ေရေလာှင်ကနမ်ျောဵောဵ ပုိဵသေေ်ဆဵထညဴ်ေပဵခြင်ဵ၊ ကကို ေင်ေဆဵခဖန်ဵ ေပဵခြင်ဵမျောဵ ခပုလပ်ုေပဵ

ရနန်ငဴ်ှ စာသင်ေကျောင်ဵမျောဵ၏ ေေမှာင်ြန်ဵ မျောဵောဵ ေဆဵခဖန်ဵ ေပဵခြင်ဵ၊ ပညာေပဵေသိပညာေပဵ

ေဟာေခပာေပဵခြင်ဵမျောဵ ခပုလပ်ုေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၃၉ ဦဵလှိုင်ခမငဴ်သန်ဵ မင်ဵလမှမို့နယ၊် လယလ်ေှကျေဵရွာေုပ်စ၊ုလယလ်ေှကျေဵရွာေလယေ်န်ဵ ေကျောင်ဵေင်ွေကျောင်ဵေဆာင် လမူှုေရဵ

မင်ဵလ(ှ၁) သစ်(၁)ေဆာင် ေဆာကလ်ပ်ုေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်:၊

၄၀ ဦဵေမာင်ကို မင်ဵလမှမို့နယ၊် ကေဳေုေ်ကျေဵရွာေုပ်စ၊ု ေဆာငဴ်ေညာင်ေကျေဵရွာေနီဵ ေည်ရိှသညဴ် ေဆာငဴ်ေညာင် စိုကေ်မွဵ

မင်ဵလ(ှ၂) ေရကနက်ကီဵ ောဵ ခပနလ်ည်ခပုခပင်ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၄၁ ဦဵေမာင်ကို မင်ဵလမှမို့နယေ်ေနာကဘ်ကခ်ြမ်ဵ ကနန်ေီကျေဵရွာေင်ွ ေည်ရိှသညဴ် ဧကရာဇေ်မဳောဵ ခပနလ်ည် စိုကေ်မွဵ

မင်ဵလ(ှ၂) ခပုခပင်ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၄၂ ဦဵေကျော်ခမငဴ် ေကျောကထ်မုမို့ေင်ွ ေိမ်မျောဵ၊ ေဈဵဆိုင်မျောဵမှ မုိဵေရမျောဵ ကေ္တရာကာဵလမ်ဵေပါ်သ့ုိ ကျေေရာကလ်ျေက် ေဆာကပ့ုိ်

ေဆာ(၂) ရိှေသာေ ကာငဴ် လမ်ဵေဘဵေစဖ်ကစ်ေီင်ွ ကနွက်ရစေ်ရေခမာင်ဵမျောဵ ေူဵ ေဖာ်ေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ

သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၄၃ ဦဵေောင်ဆန်ဵ ဝင်ဵ ဂန့် ေဂါမမို့နယ၊် ခမင်ဵဇာေကျေဵရွာေေင်ွဵရိှ ေုိေဟာင်ဵယိုယင်ွဵမပီဵ မပိုကျေပျေကစ်ီဵ ေောဴမညဴ် ေဘလီ ေဆာကပ့ုိ်

ဂန့် ေဂါ(၂) ေေဳာဵောဵ ေခမနစ်စိစ ်စစေ်ဆဵမပီဵ ေေဳာဵသစ ်ေည်ေဆာကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလို

ေ ကာင်ဵ၊

၄၄ ဦဵေေဵေကျော် ေောင်လမဳမို့၊သရကေ်ောရပ်ကကွ၊် ေုေယ်ာေြျောင်ဵေရေိုကစ်ာဵမှုကမ်ဵမပိုကာကယွေ်ရဵလပ်ုငန်ဵ ေဆာကပ့ုိ်

ေောင်လဳ(၂) ၏ေနရာေြျေ ို့ မပိုကျေပျေကစ်ီဵ သွာဵခြင်ဵေေပါ် မည်ကဲဴသ့ုိ ောဝနယ်ေူခဖရှင်ဵစမဳီေဆာင်ရွကမ်ည်ကို

သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၄၅ ဦဵေေဵေကျော် ေောင်လမဳမို့၊ လှဳေင်ေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု လှဳေင်ေကျေဵရွာေေခြြပဳညာေထကေ်န်ဵ ေကျောင်ဵ(ြွဲ)ရိှ လမူှုေရဵ

ေောင်လဳ(၂) ေန္တရာယေ်ကျောင်ဵေဆာင်ောဵ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှေ်ငွလုဳဵ ေငွရင်ဵခဖငဴ် (၁၂၀ ေပ × ၃၀ေပ)

ေကျောင်ဵေဆာင်ေသစ်(၁)ေဆာင် ြငဴ်ွခပုေပဵနိုင်ရနေ်စေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၄၆ ဦဵေငဴ်လင်ွ ေရနေဳြျောင်ဵမမို့ ေပူေဏေ်လျောဴပါဵေရဵေေကွ ်သစေ်ောသစပ်င်စမ်ိဵလန်ဵ စိုခပည်ရန ်ကနုက်ျေစရိေ် သယဇဳာတ

ေရနေဳြျောင်ဵ(၁) သကသ်ာမပီဵ ထိေရာကေ်ောင်ခမင်နိုင်ေသာ သဘာဝေောမျောဵထနိ်ဵ သိန်ဵ ခြင်ဵလပ်ုငန်ဵ မျောဵကို

ဦဵစာဵေပဵလပ်ုေဆာင်ေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၈



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၄၇ ဦဵေငဴ်လင်ွ ေရနေဳြျောင်ဵမမို့ ကနုသ်ည်လမ်ဵနငဴ်ှ ဂဏုမ်သိမ်လမ်ဵေ ကာဵ မမို့လယြ်န်ဵ မေေနာကဘ်က် စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

ေရနေဳြျောင်ဵ(၁) စည်ပင်သာယာေရဵလမ်ဵေပါ်သ့ုိ ကျေူဵေကျော်ဆိုင်ြန်ဵ မျောဵ ေဆာကလ်ပ်ု၍ ေဈဵေရာင်ဵြျေေနသူမျောဵ

ောဵ စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မေဦက္ကဋ္ဌ၏ ဆုဳဵ ခဖေြ်ျေကခ်ဖငဴ် ေေရဵမယဘူ ဲထာဵရိှခြင်ဵောဵ 

မည်ကဲဴသ့ုိ ေေရဵယေူညဴ်မေေ်ပဵနိုင်မည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊ စည်ပင်သာယာေရဵေဖဲွ့မှ ောဝန်

ယေူစာငဴ်ေရာှကထ်ာဵေသာ ဗုိလြ်ျေုပ်ေ ကဵရပ်ုပန်ဵ ခြမှဳာ ေမျောဵခပည်သူပန်ဵ ခြမဳဟေုေ်ောဴဘဲ

စည်ပင်သာယာဝနထ်မ်ဵမျောဵ၏ ကိုယပုိ်င်ပန်ဵ ခြကဳဲဴသ့ုိ ခဖစေ်နသည်ကို ခပနလ်ည်သဳုဵသပ်ခပုခပင်ေပဵနိုင်

ခြင်ဵရိှ/မရိှနငဴ်ှ ဖဳွ့မဖိုဵေရဵလပ်ုငန်ဵ မျောဵ လပ်ုကိုင်ရာေင်ွ လပ်ုငန်ဵ ေကာ်မေ ီပီပီခပင်ခပင်ဖဲွ့စည်ဵ၍

လပ်ုေဆာင်ရန ်ေိုကေ်နွ်ဵ ေ ကာင်ဵေဆိုနငဴ်ှပေသ်က၍် စည်ပင်သာယာေရဵေဖဲွ့မျောဵေေနခဖငဴ်

မည်ကဲဴသ့ုိ ညွှန ်ကာဵလပ်ုေဆာင်ေနသည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၄၈ ဦဵေငဴ်လင်ွ နိုင်ငဳေော်ဖဳွ့မဖိုဵေိုဵ ေကေ်ခပာင်ဵလရဲန ်ပညာကျေန်ဵ မာကဏ္ဍဘေဂ်ျေကေ်ိုဵ ေကသဳု်ဵစွဲမှုနငဴ်ှေေူ လမူှုေရဵ

ေရနေဳြျောင်ဵ(၁) ေိုင်ဵေေသကကီဵ ဘေဂ်ျေကမှ်ောဵကစာဵကဏ္ဍဘေဂ်ျေက ်ပုိမုိသဳုဵစွဲေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှသိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၄၉ ဦဵေငဴ်လင်ွ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ  ေကျေဵလကေ်ေသဖဳွ့မဖိုဵေိုဵ ေကရ်န ်ေမွဵခမူေရဵနငဴ်ှကသုေရဵဦဵစီဵ ဌာန ေသဳုဵ စိုကေ်မွဵ

ေရနေဳြျောင်ဵ(၁) စရိေက်ို ယြထုက ်ပုိမုိသဳုဵစွဲေပဵနိုင်ရန ်သငဴ်/မသငဴ် သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅၀ ဦဵေငဴ်လင်ွ ေရနေဳြျောင်ဵမမို့၏ ဆပ်ိကမ်ဵမျောဵေင်ွ ေမာ်ေော်ငယေ်လဵမျောဵ ဆိုကက်ပ်နိုင်ေရဵ ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေဆာကပ့ုိ်

ေရနေဳြျောင်ဵ(၁) ေစိုဵ ရေေနခဖငဴ် ေနာကေ်နရွာသီေမီ ခပုလပ်ုေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅၁ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ထီဵ လင်ဵမမို့နယ၊် ေခမာင်ဵကကီဵ ရွာေင်ွ ေောင်ေြျောကေ်ရလွဲှဆည် ခပုလပ်ုေပဵရနန်ငဴ်ှ ေရသွင်ဵေခမာင်ဵ စိုကေ်မွဵ

ထီဵ လင်ဵ(၁) ေဖာကလ်ပ်ုေပဵရန ်ဆည်ေခမာင်ဵဌာနမှ ေနရာေရွဵ ြျေယေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅၂ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ထီဵ လင်ဵမမို့နယ၊် ဦဵေနာှကေ်ကျေဵရွာေုပ်စ၊ု မုိဵေကာင်ဵေကျေဵရွာမူလေန်ဵ ေကျောင်ဵေဟာင်ဵောဵ လမူှုေရဵ

ထီဵ လင်ဵ(၁) ဖျေကသိ်မ်ဵြငဴ်ွေခမနြ်ျေေပဵရနန်ငဴ်ှ ဖျေကမ်ပီဵသစမ်ျောဵောဵ ဝနထ်မ်ဵေိမ်ရာနငဴ်ှ ေကျောင်ဵသဳုဵပရိေဘာဂ

မျောဵ ေဆာကလ်ပ်ုေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၉



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၅၃ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ထီဵ လင်ဵမမို့နယ၊် ေုန်ဵ ေောေကျေဵရွာ၊ ထုဳဵ ဖုိေြျောကက်ိုပိေ၍် ေဆာကလ်ပ်ုထာဵေသာ ေရကန၏် စိုကေ်မွဵ

ထီဵ လင်ဵ(၁) ေရလွဲှေပါကပ်ျေကဆ်ီဵ မှုောဵ ခပင်ဆင်ေပဵရနန်ငဴ်ှေဆငဴ်ခမှငဴ်ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅၄ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ထီဵ လင်ဵမမို့ ေမှေ(်၂)မူလေန်ဵ ေကျောင်ဵ၊ ေထာငဴ်ြျေ ိုဵေနရာဘရုာဵဝိုင်ဵမုေ်ေပါကေ်ညဴ်ေညဴ် လမ်ဵ စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

ထီဵ လင်ဵ(၁) လည်ေြါင် ကနွက်ရစေ်ရကနေ်ာဵ ဖယရှ်ာဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅၅ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ခပည်သူ့ေဆာကလ်ပ်ုေရဵလပ်ုငန်ဵ (ပဆင)နငဴ်ှ လွှေေ်ော်ကိုယစ်ာဵလယှမ်ျောဵ ေလပ်ုရုဳေဆွဵ ေနွဵ ပဲွ ေဆာကပ့ုိ်

ထီဵ လင်ဵ(၁) ခပုလပ်ုေပဵရနန်ငဴ်ှ Box Culvert မျောဵေဆာကလ်ပ်ုရာေင်ွ လမ်ဵေဘဵေကျေဵရွာမျောဵသ့ုိ ေရမျောဵ

ဝင်ေရာကေ်န၍ မည်ကဲဴသ့ုိေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်မည်ကိုသိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅၆ ဦဵေကျော်ေငွ မင်ဵဘူဵ (စက)ုမမို့နယေ်ေင်ွဵရိှ ေောင်မန်ဵ ေခမာင်ဵမကကီဵ (၀)ေပမှ (၄၅၀၀၀)ေပေေင်ွဵရိှ ေခမာင်ဵ စိုကေ်မွဵ

မင်ဵဘူဵ (၂) ေေင်ွဵ သဲနုဳဵ မျောဵောဵ ခပနလ်ည်ဆယယ်ရူန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅၇ ဦဵေကျော်ေငွ မင်ဵဘူဵ (စက)ုမမို့နယေ်ေင်ွဵ ေုိင်ဵမဆည်ထပ်ိရိှ လကပဳ်ေောေကျေဵလကက်ျေန်ဵ မာေရဵဌာနောဵ လမူှုေရဵ

မင်ဵဘူဵ (၂) အဆငဴ်ြမငဴ်စကဳိုကေ်ကျဵလကက်ျန်ဵ မာေရဵဌာနေခဖစ ်ခပုခပင်ေဆာင်ရွကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ

သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅၈ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ ကမဳမမို့နယေ်င်ွ လိုေပ်လျေကရိှ်ေသာ ပညာေရဵမှူဵရုဳဵ ေစြ် ုေည်ေဆာကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/ လမူှုေရဵ

ကမဳ(၁) မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၅၉ ဦဵခမငဴ်ေောင် မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵ ေကျေဵလကလ်မ်ဵဖဳွ့မဖိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာနမှ ေဆာင်ရွကလ်ျေကရိှ်ေသာ ေဆာကပ့ုိ်

ကမဳ(၂) ေကျေဵလကလ်မ်ဵမျောဵ၏ ပျေကစ်ီဵ သွာဵေသာ လမ်ဵပုိင်ဵမျောဵကို ခပုခပင်ရနေ်ေကွ ်သာမနခ်ပင်ထနိ်ဵ

(သ့ုိ) မုိဵေဏက်ဲဴသ့ုိ ဘဏ္ဍာေငွလျောထာဵေဆာင်ရွကသွ်ာဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၀



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၆၀ ဦဵခမငဴ်ေောင် မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵရိှ ေသာကသဳု်ဵေရ ရှာဵပါဵေသာ ေကျေဵရွာမျောဵေေကွ ်ေသာကသဳု်ဵေရ စိုကေ်မွဵ

ကမဳ(၂) လုဳေလာကစ်ာွရရိှရန ်မည်ကဲဴသ့ုိစမဳီ ေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၆၁ ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ဝင်ဵ ေကျေဵလကေ်ေသမှ ထနိ်ဵ သိမ်ဵရသညဴ် ေကျောကခ်ဖညဴ်ေရလွဲှဆည်ငယ၊် ကနင်ယမ်ျောဵ၊ ဖဳွ့မဖိုဵေရဵ စိုကေ်မွဵ

ေစေေု္တရာ(၂) ဆည်မျောဵ၊ ေရေပဵေခမာင်ဵမျောဵ သဘာဝမုနေ်ိုင်ဵေဘဵေ ကာငဴ် ပျေကစ်ီဵ မှုမျောဵကို ခပနလ်ည်ခပုခပင်

ေည်ေဆာကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၆၂ ဦဵြင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲမမို့နယ၊် သာယာကနု်ဵ ေုပ်စ၏ု ေောင်ဘကေ်င်ွရိှေသာ ေဗွကကီဵ ေြျောင်ဵောဵ ဆည်ေမဳခပုလပ်ု စိုကေ်မွဵ

ငဖဲ(၂) ေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၆၃ ဦဵြင်ေမာင်လင်ွ မန်ဵ ေြျောင်ဵေရေလာှင်ေမဳ၊ လကဝ်ေဲခမာင်ဵခဖေ ်လယယ်ာကနုထ်ေုလ်မ်ဵ ကနွက်ရစေ်ေဳာဵ(၁) စိုကေ်မွဵ

ငဖဲ(၂) စင်ဵ ေည်ေဆာကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၆၄ ဦဵြင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲမမို့၊ မမို့မရပ်ကကွရိှ် ြျေင်ဵစရုပ်မှ လကပဳ်ပင်ကင်ွဵေထ ိလယယ်ာကနုထ်ေုလ်မ်ဵ ေဆာင်ရွက် စိုကေ်မွဵ

ငဖဲ(၂) ေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၆၅ ဦဵြင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲမမို့နယ၊် ေရာှကေ်ောင်ေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု ေလသာကနု်ဵ ေကျေဵရွာ၏ ေောင်ဘကေ်ရပ်ရိှ နယာဵ စိုကေ်မွဵ

ငဖဲ(၂) ေြျောင်ဵောဵ ဆည်ေမဳေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၆၆ ဦဵြင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲမမို့နယ၊် ပန်ဵ ထမ်ိဵေုပ်စ၊ု ကျေင်ဵသီေပါ်ရွာ၏ ေေနာကဘ်က ်(၇)ဖာလုဳေရှည်ရိှေသာ လမ်ဵောဵ စိုကေ်မွဵ

ငဖဲ(၂) လယယ်ာကနုထ်ေုလ်မ်ဵေခဖစ ်ေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၆၇ ဦဵြင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲမမို့နယ၊် ပန်ဵ ထမ်ိဵေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု ပန်ဵ ထမ်ိဵေကျေဵရွာ၏ေခမာကဘ်ကေ်ထကွ ်လယယ်ာကနု် စိုကေ်မွဵ

ငဖဲ(၂) ထေုလ်မ်ဵေပါ်ေင်ွ လိုေပ်လျေကရိှ်ေသာ ကနုထ်ေုေ်ေဳာဵ Box Culvert နငဴ်ှ ေရထေုက်နွက်ရစ်

ပပန(်၃)ြ ုေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၁



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၆၈ ဦဵြင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲမမို့နယ၊် ဆင်ြျေေီိုင်ေကျေဵရွာေေင်ွဵ ခဖေသ်န်ဵ သွာဵေသာလမ်ဵေင်ွ Box Culvert (၂)စင်ဵ ေဆာကပ့ုိ်

ငဖဲ(၂) ေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၆၉ ဦဵြင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲမမို့နယ၊် ပေါန်ဵ ေကျေဵရွာမှ ငဖဲမမို့( ငဖဲ - ေြျောင်ဵခဖူ)မန်ဵ ေြျောင်ဵကူဵ ေေဳာဵေထ ိကေ္တရာလမ်ဵ ေဆာကပ့ုိ်

ငဖဲ(၂) ောဵ ေဆငဴ်ခမှငဴ်ေင်ေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇၀ ဦဵြင်ေမာင်လင်ွ ငဖဲမမို့နယေ်င်ွဵ ခဖေသ်န်ဵ သွာဵရာ ြရိုင်ြျေင်ဵဆကလ်မ်ဵမကကီဵ ၏ လမ်ဵေဘဵဝဲ/ယာေစေ်လျှောက် ေဆာကပ့ုိ်

ငဖဲ(၂) လမ်ဵကာေုဳဵ မျောဵ၏ေခပင်ဘက(်၄)ေပေကာွမှ ေရနေုေ်ခမာင်ဵမျောဵနငဴ်ှ Box Culvert မျောဵ ေခမန်

ေဆာင်ရွကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇၁ ဦဵသကြ်ိုင် ေကျေဵလကလ်မ်ဵဦဵစီဵ ဌာနက ေကျေဵလကလ်မ်ဵမျောဵ ေဖာကလ်ပ်ုရာေင်ွ လိုေပ်ေသာ သ့ုိမဟေု ် ေဆာကပ့ုိ်

စလင်ဵ(၂) ဌာနက သေမှ်ေေ်သာ လမ်ဵနယေ်ကျေယရ်ရိှရန ်ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေေနခဖငဴ် မည်သ့ုိေသာ 

မူဝါေလမ်ဵညွှနြ်ျေက ်ြျေမှေေ်ဆာင်ရွကမ်ည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇၂ ဦဵေငဴ်ဆန်ဵ ပွငဴ်ခဖူမမို့နယ၊် ကနု်ဵ ေဇာင်ဵရွာေင်ွ ၃၃/၁၁ ေကဗီွ(၅)ေမ်ဗီွေေ ဓါေေ်ာဵြွဲရုဳ(၁)ရုဳ ေည်ေဆာက် သယဇဳာတ

ပွငဴ်ခဖူ(၂) ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇၃ ဦဵေငဴ်ဆန်ဵ ပွငဴ်ခဖူမမို့နယ၊် ကနု်ဵ ေဇာင်ဵနယေ်ခမရဲစြန်ဵ ရိှ ေပ်ဖဲွ့ဝင်မိသာဵစမုျောဵ ေနထိုင်ရနေ်ေကွ ်ဝနထ်မ်ဵ လုဳနယ်

ပွငဴ်ခဖူ(၂) ေိမ်ရာေေဆာကေ်ဦမျောဵ ေဆာကလ်ပ်ုေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇၄ ဦဵေငဴ်ဆန်ဵ ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵရိှ မမို့နယမ်ျောဵေင်ွ လွှေေ်ော်ကိုယစ်ာဵလယှမ်ျောဵပါဝင်ေသာ မီဵလင်ဵေရဵ သယဇဳာတ

ပွငဴ်ခဖူ(၂) ကကီဵ  ကပ်မှုေကာ်မေ ီဖဲွ့စည်ဵေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၂



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၇၅ ဦဵေကျော်ေဌဵ ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေဖဲွ့၏ လပ်ုငန်ဵ စဉ ်ခမနဆ်နေ်ြျောေမွ့မပီဵေခမာကေ်စရန ်ေေသန္တရေမိန့် မျောဵ၊ စိုကေ်မွဵ

မေကွဵ(၁) ညွှန ်ကာဵြျေကမ်ျောဵ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမျောဵ၊ လပ်ုထုဳဵ လပ်ုနည်ဵဥပေေမျောဵ ထေုခ်ပနည်ွှန ်ကာဵ

လပ်ုေဆာင်ေနမှုေေပါ် သကဆ်ိုင်ရာဌာနမျောဵ၏ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွကမ်ှု ောဵနည်ဵခြင်ဵနငဴ်ှ ေစိုဵ ရ

၏ညွှန ်ကာဵြျေကေ်ေပါ် လိုကန်ာေဆာင်ရွကခ်ြင်ဵမရိှသညဴ်ဌာနမျောဵောဵ မည်ကဲဴသ့ုိထနိ်ဵ ေကျောင်ဵ

 ကပ်မေလ်ပ်ုေဆာင်သွာဵမည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇၆ ဦဵေကျော်စမ်ွဵရည် မင်ဵဘူဵ (စက)ုမမို့နယ၊် နန်ဵ ေော်ကနု်ဵ ေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု နန်ဵ ေော်ကနု်ဵ ေကျေဵရွာမှ ေုိဵမဴဲေိမ်မဴဲ လမူှုေရဵ

မင်ဵဘူဵ (၁) ေိမ်ေထာင်စု(၇၇)စ၏ု ဘဝေရှ့ ေရဵခပနလ်ည်ေညဴ်မေန်ိုင်ေရဵေေကွ ်ခပနလ်ည်ထေူထာင်နိုင်ရန၊်

ေုိဵေိမ်ခဖငဴ် ေေည်ေကျေေနထိုင်နိုင်ရန ်ေနဖုိ်ဵနည်ဵေိမ်ရာေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေငွေ ကဵ

ေထာကပဴဳ်မှုေရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေဖဲွ့မှ ေထာကပဴဳ်ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/

မရိှနငဴ်ှ ရိှပါကလည်ဵ မည်သညဴ်ေြျေနိက်ာလေင်ွ ေထာကပဴဳ်ေပဵမည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇၇ ေေါ်သကမွ်နေ်ေဵ ဆပ်ိခဖူမမို့နယ၊် ကဇနွ်ဵ မေကျေဵရွာ၊ ေသာကသဳု်ဵေရဖူလုဳစာွ သဳုဵစွဲနိုင်ေရဵေေကွ ်ေကျေဵရွာ၏ စိုကေ်မွဵ

ဆပ်ိခဖူ(၁) ေေနာကဘ်ကေ်င်ွ ေစဖ်ကပိ်ေဆ်ည် ေည်ေဆာကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှနငဴ်ှ မေကွဵေိုင်ဵ

ေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေေနခဖငဴ် မည်သ့ုိစမဳီေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇၈ ဦဵေကျော်ဆန်ဵ ေောင် ဆပ်ိခဖူမမို့နယေ်ေင်ွဵရိှ ေကျေဵရွာမျောဵောဵ ေနရွာသီေသာကသဳု်ဵေရဖူလုဳနိုင်ေရဵေေကွ ်မူလေခမ စိုကေ်မွဵ

ဆပ်ိခဖူ(၂) သာဵကနေ်ာဵ ထပ်မဳြျေဲ့ ထင်ွရနန်ငဴ်ှ ဆည်ငယ၊် ကနင်ယေ်သစ(်၁)ြ ုထပ်မဳေည်ေဆာကေ်ပဵနိုင်

ပါရန ်ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေေနခဖငဴ် မည်ကဲဴသ့ုိစမဳီေဆာင်ရွကေ်ပဵမည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၇၉ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ နေေ်မာကမ်မို့နယ၊် ေလဵေိမ်ေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု ေလဵေိမ်ေကျေဵရွာေနီဵ  ေလဵေိမ်ေရေကျော်ောဵ ေဆာကပ့ုိ်

နေေ်မာက်(၁) ေေဳာဵေသစခ်ဖငဴ် ေစာဵထိုဵ ေည်ေဆာကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၃



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၈၀ ဦဵေဇာ်မင်ဵထနွ်ဵ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစှေ်ေကွ ်မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵ ေဆာကလ်ပ်ုေဖာ်ေဆာင် လမူှုေရဵ

ေောငေ်ငွ်ဵ ကကီဵ(၁) လျေကရိှ်ေသာ ပညာေရဵဆိုင်ရာ ေေခြြေဳေဆာကေ်ဦမျောဵနငဴ်ှပေသ်က၍် ေရည်ေေသွဵပုိင်ဵ

ေကာင်ဵမွနမ်ှု ောမြြဳျေကရ်ရိှနိုင်ေရဵေေကွ ်ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေေနခဖငဴ် မည်သ့ုိစမဳီထာဵရိှ

သည်ကို သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၈၁ ဦဵစန်ဵ  ကူ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ  ပညာေရဵ၊ ကျေန်ဵ မာေရဵစေသာ ဌာနဆိုင်ရာေေဆာကေ်ဦမျောဵကို ေင်ေါ လမူှုေရဵ

ငဖဲ(၁) ေြါ်ေသာလပ်ုငန်ဵ ေင်ွ ကနုစ်ည်စီဵ ဆင်ဵမှုလယွက်သူကသ်ာေသာ မမို့မျောဵေပါ်ရိှ ေေဆာကေ်ဦ

မျောဵနငဴ်ှ ြရီဵေဝဵလေဳြါင်ဵပါဵ၍ သယယ်စူရိေခ်မငဴ်မာဵေသာ ေကျေဵရွာေေသမျောဵရိှ ေေဆာကေ်ဦ

မျောဵကို PAE နှုန်ဵ ထာဵ ြွဲခြာဵ၍ေပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၈၂ ဦဵစန်ဵ  ကူ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ  လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာနမှ လမ်ဵမျောဵကို ထပ်ပုိဵလွှာြင်ဵခြင်ဵလပ်ုငန်ဵ  လပ်ုကိုင်ရာေင်ွ ေဆာကပ့ုိ်

ငဖဲ(၁) ယြထုကပုိ်မုိေကာင်ဵမွနေ်သာ နည်ဵစနစခ်ဖငဴ် ေခပာင်ဵလြဲင်ဵခြင်ဵခပုလပ်ုရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှ သိရိှ

လိုေ ကာင်ဵ၊

၈၃ ဦဵမင်ဵဟန် ေိုင်ဵေေသကကီဵ ေစိုဵ ရေဖဲွ့ေေနခဖငဴ် ရထာဵလမ်ဵ၊ ကာဵလမ်ဵနယန်မိိေေ်ေင်ွဵ ကျေူဵေကျော်မျောဵ ေဆာကပ့ုိ်

ေရစကကို (၂) ကို ဖယရှ်ာဵေပဵရန၊် လယယ်ာေခမမျောဵေေပါ် ေရာဵမဝင်ေဆာကလ်ပ်ုထာဵေသာ ေေဆာကေ်ဦ

မျောဵကို ေရာဵဥပေေနငဴ်ှေညီ ခဖစေ်စရနန်ငဴ်ှ ေနာင်ေင်ွ ေရာဵမဝင်ေည်ေဆာကမ်ှုမျောဵ မခဖစေ်စ

ဘ ဲဥပေေ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမျောဵနငဴ်ှေညီ ခဖစေ်စရန ်ေေကာင်ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်

ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၈၄ ဦဵဝင်ဵေဌဵ မမိုင်မမို့နယ၊် ရွာသစဖ်ျေေကျေဵရွာေုပ်စ၊ု ထူဵ မ(ေေရှ့ )ေကျေဵရွာေင်ွ သဘာဝေရလျှေေဳင်ွဵမျောဵေူဵ ေဖာ် စိုကေ်မွဵ

မမိုင်(၂) မပီဵ ေခမဧက (၁၀၀)ေကျော်ြန့် ောဵ (Integrated  Farming) စေုပါင်ဵလယယ်ာေခဖစ ်ေဖာ်ထေု်

ေဆာင်ရွကေ်ပဵရန ်ေစေီစဉရိှ်/မရိှသိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၄



စဉ်

ကိုယစ်ာဵလယှ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

ေမဵခနွ်ဵ အေကကာင်ဵအရာ

ေြဖကကာဵမညဴ်

ဝနက်ကီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ကီဵ အမည်

မှတခ်ျက်

၈၅ ဦဵဝင်ဵေဌဵ ေရရှာဵပါဵမှုမျောဵ ြစဳာဵရလျေကရိှ်သညဴ် မမို့နယမ်ျောဵေေကွ ်ေရရှာဵပါဵမှုမျောဵ ကကုေဳေွ့ မှုမရိှေစေရဵ စိုကေ်မွဵ

မမိုင်(၂) ေေကွ ်နိုင်ငဳေကာေင်ွ စမဳီကျေငဴ်သဳုဵလျေကရိှ်သညဴ် နည်ဵစနစမ်ျောဵေေိုင်ဵ ေခမေောကေ်ရေလာှင်

ေမဳ(Sand Dam)(သဲေမဳ)မျောဵ စမဳီြျေကခ်ဖငဴ် ေဆာင်ရွကေ်ပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၈၆ ဦဵဝင်ဵေဌဵ မေကွဵေိုင်ဵေေသကကီဵ ေေင်ွဵ သန့် ရှင်ဵေသာ ေသာကသဳု်ဵေရ ရရိှေရဵေေကွ ်ဘဏ္ဍာရနပဳု်ေငွ စိုကေ်မွဵ

မမိုင်(၂) ေိုဵ ခမှငဴ် ြျေထာဵေပဵနိုင်ခြင်ဵရိှ/မရိှ သိရိှလိုေ ကာင်ဵ၊

၁၅
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