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မဲဆန္ဒနယ်
ေမဵခနွ်ဵ အေကြောင်ဵအရာ

 ေြဖကြောဵမညဴ်

ဝနက်ြေီဵ ဌာနနှငဴ်

ဝနက်ြေီဵ အမည်

မှတခ်ျြေ်

၁ ဦဵလှိုင်မြငဴ်သန်ဵ ြင်ဵလမှြို့နယ၊် လယလ်ေှ ျေဵရွာအုပ်စ၊ုလယလ်ေှ ျေဵရွာအလယတ်န်ဵ ေ ျောင်ဵတင်ွေ ျောင်ဵေဆာင် လမူှုေရဵ

ြင်ဵလ(ှ၁) သစ်(၁)ေဆာင် ေဆာ လ်ပ်ုေပဵနိုင်မြင်ဵရိှ/ြရိှ သိရိှလိုေ  ာင်:၊

၂ ဦဵေ ျော်စြ်ွဵရည် ြင်ဵဘူဵ (စ )ုမြို့နယ၊် နန်ဵ ေတာ် နု်ဵ ေ ျေဵရွာအုပ်စ၊ု နန်ဵ ေတာ် နု်ဵ ေ ျေဵရွာြှ အုိဵြဴဲအိြ်ြဴဲ လမူှုေရဵ

ြင်ဵဘူဵ (၁) အိြ်ေထာင်စု(၇၇)စ၏ု ဘဝေရှ့ ေရဵမပနလ်ည်တညဴ်ြတန်ိုင်ေရဵအတ ွ ်မပနလ်ည်ထေူထာင်နိုင်ရန၊်

အုိဵအိြ်မဖငဴ် အတည်တ ျေေနထိုင်နိုင်ရန ်တနဖုိ်ဵနည်ဵအိြ်ရာေသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ၊ ေငွေ  ဵ

ေထာ ပဴဳ်ြှုအရေသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ တိုင်ဵေဒသက ီဵ အစိုဵ ရအဖဲွ့ြှ ေထာ ပဴဳ်ေပဵရန ်အစအီစဉရိှ်/

ြရိှနငဴ်ှ ရိှပါ လည်ဵ ြည်သညဴ်အြျေနိ ်ာလတင်ွ ေထာ ပဴဳ်ေပဵြည် ို သိရိှလိုေ  ာင်ဵ၊

၃ ဦဵတငဴ်လင်ွ နိုင်ငဳေတာ်ဖဳွ့မဖိုဵတိုဵ တ ေ်မပာင်ဵလရဲန ်ပညာ ျေန်ဵ ြာ ဏ္ဍဘတဂ်ျေ တ်ိုဵ တ သဳု်ဵစွဲြှုနငဴ်ှအတူ လမူှုေရဵ

ေရနေဳြျောင်ဵ(၁) တိုင်ဵေဒသက ီဵ ဘတဂ်ျေ ြှ်အာဵ စာဵ ဏ္ဍဘတဂ်ျေ  ်ပုိြုိသဳုဵစွဲေပဵနိုင်မြင်ဵရိှ/ြရိှသိရိှလိုေ  ာင်ဵ၊

၄ ဦဵေဇာ်ြုိဵေအာင် ြေ ွဵတိုင်ဵေဒသက ီဵ အတင်ွဵ ပလပ်စတစေ်  ာငဴ် သယဇဳာတေမြဩဇာ၊ ေရေမြသဘာဝပတဝ်န်ဵ စမဳီ/ဘဏ္ဍာ

သရ (်၂)  ျေင်ပျေ စ်ီဵ ြှု၊ ဆုဳဵ ရှဳဵု ြှုြျောဵ ရင်ဆိုင်ေနရမြင်ဵ ို စြဳီ နိ်ဵ ြျေေဆာင်ရွ သွ်ာဵရန ်အစအီစဉရိှ်/ြရိှ

သိရိှလိုေ  ာင်ဵ၊

၅ ေဒါ်ညိုညိုဦဵ ြေ ွဵတိုင်ဵေဒသက ီဵ အတင်ွဵရိှ ေဆာ လ်ပ်ုေရဵလပ်ုငန်ဵ ြျောဵအတ ွ ်ပစ္စည်ဵတင်ဒါ၊ လပ်ုငန်ဵ ေဆာြေပ့ုိ်

ေစတတု္တရာ(၁) တင်ဒါ၊ စ ယ်န္တရာဵတင်ဒါလပ်ုငန်ဵ ြျောဵ ဝင်ေရာ ယ်ဉှမ်ပိုင်သညဴ် ြု္ပဏြီျောဵ ေရွဵ ြျေယစ်စိစရ်ာ

ပရိုဖုိင်ြျောဵတင်ွ ေရဵသာဵထညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ အြျေ ြ်ျောဵသည် ြိုင်ြာတ ိျေြှုရိှ/ြရိှ၊ ေဆာ လ်ပ်ု

ေရဵနငဴ်ှပတသ် ၍် အေတွ့ အက ုရိှဳ/ြရိှ၊ စတိေ်စတနာထာဵ၍ ေဆာင်ရွ ြ်ဲဴြှုရိှ/ြရိှ၊ နာြည်ပျေ ်

စာရင်ဵသွင်ဵြြဳဲဴရေသာ  ြု္ပဏဟီတု်/ြဟတု ်စသညဴ် ြလိုလာဵအပ်ေသာ မပဿနာြျောဵြမဖစေ်စ

ေရဵအတ ွ ်တိုင်ဵေဒသက ီဵ အစိုဵ ရအဖဲွ့အေနမဖငဴ် ြည်သ့ုိစစိစေ်ရွဵ ြျေယသ်ည် ို သိရိှလိုေ  ာင်ဵ၊

ဒုတယိအကြေမ်ိ မေြွေဵတိုင်ဵေဒသကြေီဵ လွှတေ်တာ်  (၁၃)ကြေမ်ိေြမာြေပဳု်မှနအ်စည်ဵအ ေဝဵ အဋ္ဌမေန့ ( ၁၀. ၇. ၂၀၁၉ ) ရြေေ်န့တင်ွ 

ေမဵြမန်ဵ ခငဴ်ွြပုမညဴ် ေမဵခနွ်ဵ အစအီစဉ်
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၆ ဦဵဝင်ဵမြငဴ်လှိုင် နိုင်ငဳေတာ်ရနပဳု်ေငွြျောဵမဖငဴ် တည်ေဆာ ဆ်မဲဖစေ်သာ အေဆာ အ်ဦ၊ လြ်ဵ၊ တတဳာဵြျောဵအာဵ ေဆာြေပ့ုိ်

ေတာင်တွင်ဵက ီဵ(၂) အရည်အေသွဵမပညဴ်ြီေစရန ်ြု္ပဏြီျောဵနငဴ်ှဌာနဆိုင်ရာြျောဵြှြန့် အပ်ထာဵေသာ(QC)အရည်အေသွဵ

စစေ်ဆဵသညဴ်အဖဲွ့ြျောဵ လုဳေလာ စ်ာွ ထာဵရိှေပဵရန ်အစအီစဉရိှ်/ြရိှ သိရိှလိုေ  ာင်ဵ၊

၇ ေဒါ်မြငဴ်စန်ဵ ေပါ မ်ြို့တင်ွ နစှစ်ဉက် ုေဳတွ့ ေနရေသာ ြုိဵတင်ွဵအြါရပ်  ွြ်ျောဵအတင်ွဵေရလျှြဳှုြေဳနရမြင်ဵအာဵ ေဆာြေပ့ုိ်

ေပါ (်၂) ြည် ဲဴသ့ုိ စြဳီေဆာင်ရွ ေ်ပဵြည် ို သိရိှလိုေ  ာင်ဵ၊

၈ ဦဵသိန်ဵ လှ ြေ ွဵတိုင်ဵေဒသက ီဵ အစိုဵ ရအေနမဖငဴ် တာဝနထ်ြ်ဵေဆာင်ရန ် ျေနရိှ်ေနသညဴ် တစန်စှြ်ွဲ ာလ စိုြေေ်မွဵ

ေရနေဳြျောင်ဵ(၂) အတင်ွဵ မြို့နယြ်ျောဵတင်ွရိှေသာ တိုင်စာြျောဵ  န့်   ာေနြှု ြရိှေအာင် ြည် ဲဴသ့ုိလပ်ုေဆာင်ေန

သည် ို သိရိှလိုေ  ာင်ဵ၊

၉ ဦဵတင်ေြာင်ဦဵ ဆင်ေပါင်ဝဲမြို့နယ၊် လ ္ဳပငူအုပ်စ၊ု ြုိဵနတ ်နု်ဵ ေ ျေဵရွာတင်ွ တြ်ိေ ာေနေသာ အင်ဵ၊  နြ်ျောဵ စိုြေေ်မွဵ

ဆင်ေပါင်ဝဲ(၁) အာဵ မပနလ်ည်မပုမပင်ေဆာင်ရွ ေ်ပဵရန ်အစအီစဉရိှ်/ြရိှ သိရိှလိုေ  ာင်ဵ၊

၁၀ ဦဵေဌဵဝင်ဵ ထီဵ လင်ဵမြို့နယ၊် ေမြာင်ဵက ီဵ ရွာတင်ွ ေတာင်ေြျော ေ်ရလွဲှဆည် မပုလပ်ုေပဵရနန်ငဴ်ှ ေရသွင်ဵေမြာင်ဵ စိုြေေ်မွဵ

ထီဵ လင်ဵ(၁) ေဖာ လ်ပ်ုေပဵရန ်ဆည်ေမြာင်ဵဌာနြှ ေနရာေရွဵ ြျေယေ်ပဵရန ်အစအီစဉရိှ်/ြရိှ သိရိှလိုေ  ာင်ဵ၊

၂


