
စဉ်

က ိုယ်စ ားလှယ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

မမားခွန်ားအမ က င်ားအရ 

မ ြေ က ားမည့််

ဝန်ကက ားဌ နနှ္င့််

ဝန်ကက ားအမည်

မှတခ်ျက်

၁ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအတင်ွွေး ကာရာအ ိုဒကဆ ိုင်မ ာွေး ဖွင့််လှစ်ခွင့််လ ိုင်စင်အသစ်မ ာွေး ထပ်မံခ ထာွေး လ ိုနယ်

မဒကွွေး(၂) ဒပွေးခခင်ွေးမခပျိုရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၂ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအစ ိုွေးရအဖွ ွဲ့၏ က န် (၉)လတင်ွ သံိုွေးစွ မည့်် က ပ်သန်ွေးဒပေါင်ွေး(5500.00) အာွေး စ မ /ဘဏ္ဍ 

မဒကွွေး(၂) မည်သည့််ဒနရာတင်ွ သံိုွေးစွ မည်က ို သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၃ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအတင်ွွေး အဒခခခံပညာသင်ဒက ာင်ွေးမ ာွေး၏ ဒရဒလာင်ွေးအ မ်သာမ ာွေးအာွေး လူမှုမရား

မဒကွွေး(၂) ဒရလံိုဒလာက်မှုနှင့်် သန့််ရှင်ွေးမှုရှ ဒစဒရွေး ဒဆာင်ရွက်ဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၄ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအစ ိုွေးရအဖွ ွဲ့အဒနခဖင့်် မဒကွွေးမမ ျိုွဲ့နယ်၊ မမ ျိုွဲ့မရ စခန်ွေးရှ  စခန်ွေးမှ ွေးဒနအ မ် လ ိုနယ်

မဒကွွေး(၂) ဒဆာက်လိုပ်ဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၅ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအစ ိုွေးရအဖွ ွဲ့အဒနခဖင့်် မဒကွွေးမမ ျိုွဲ့ရှ  ကွန်ပ  တာတကကသ ိုလ် (မဒကွွေး)တင်ွ လူမှုမရား

မဒကွွေး(၂) ဒ ာလံိုွေးကွင်ွေး ခပျိုခပင်ဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၆ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးမမ ျိုွဲ့၊ မမ ျိုွဲ့နယ် နယ်န မ တအ်ဆံိုွေးမှစ၍ မဒကွွေး - နတဒ်မာက်လမ်ွေးတစ်ဒလ ာက်ရှ  ဒခမကွက် စ ိုက်မမွား

မဒကွွေး(၂) မ ာွေး၊ ဒဆွေးတကကသ ိုလ်(မဒကွွေး)လမ်ွေးဒ ွေးရှ  ဒခမကွက်မ ာွေး၊ မဒကွွေး - ဒတာင်တင်ွွေးလမ်ွေးဒ ွေးရှ 

ဒခမကွက်မ ာွေးအာွေး မည်သည့််မူဝေါ ခဖင့်် ခ ထာွေးဒပွေးသည်က ို သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၇ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေး ခပည်သူူ့ဒဆွေးရံိုကက ွေးတင်ွ လ ိုအပ်လ က်ရှ ဒသာ ကင်ဆာဒရာဂေါ ဓာတက်င် လူမှုမရား

မဒကွွေး(၂) စက်အာွေး ဖံွွဲ့မဖ ျိုွေးဒရွေးရန်ပံိုဒငွမှ ကူည ပံ့်ပ ိုွေးဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

ဒိုတ ယအကက မ် မမကွားတ ိုင်ားမဒသကက ားလွှတမ်တ ်  (၁၂)ကက မ်မ မ က်ပ ိုမှန်အစည်ားအမဝားတင်ွ 

မမား မန်ားခဲ့်သည့််  ကယ်ပွင့််အမှတအ်သ ားမ ပမမားခွန်ားမျ ား
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၈ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအစ ိုွေးရအဖွ ွဲ့အဒနခဖင့်် ဌာနဆ ိုင်ရာဝန်ထမ်ွေးအ မ်ရာ၊ အခန်ွေးမ ာွေး ခ ထာွေးဒပွေး မဆ က်ပ ိုို့

မဒကွွေး(၂) ရာတင်ွ မည်သည့််မူခဖင့်် ခ ထာွေးဒပွေးဒနသည်က ို သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၉ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအတင်ွွေးရှ  မမ ျိုွဲ့မ ာွေးတင်ွ မမ ျိုွဲ့နယ်န မ တအ်တင်ွွေး၌ ဒနထ ိုင်လ က်ရှ ဒသာ လူဒန စ ိုက်မမွား

မဒကွွေး(၂) အ မ်ဝ ိုင်ွေးမ ာွေးအာွေးဒခမပံိုဒရွေးကူွေးခွင့််ပံိုစံ (၁၀၅)ခပျိုလိုပ်ဒဆာင်ရွက်ရန်အစ အစဉ်ရှ /မရှ သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၁၀ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအတင်ွွေး ခရ ွေးသွာွေးလာဒနဒသာ ခပည်သူမ ာွေးအတက်ွ အသက်အာမခံဒ ကွေး စ မ /ဘဏ္ဍ 

မဒကွွေး(၂) ဒပွေးဒဆာင်မှုက ို ခမန်မာ့်အာမခံလိုပ်ငန်ွေးမှ ဒဆာင်ရွက်န ိုင်မှုမရှ သခဖင့်် ဒဆာင်ရွက်န ိုင်ဒရွေးအတက်ွ

ကက ျိုွေးစာွေးသွာွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၁၁ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးမမ ျိုွဲ့ မမ ျိုွဲ့ဒရှာင်လမ်ွေးရှ  အမ ှုက်ပံိုကက ွေးအာွေး စနစ်တက  စ စဉ်ဒဆာင်ရွက်သွာွေးရန် အစ အစဉ်ရှ / စ မ /ဘဏ္ဍ 

မဒကွွေး(၂) မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၁၂ ဒ ေါ်ခင်ခ  ျိုလတ် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေး၊ မဒကွွေးမမ ျိုွဲ့တင်ွ လ ပ်စစ်မ ွေးကက ျိုွေးမ ာွေး သွယ်တန်ွေးမှု အဒခခအဒန စနစ်တက သယ ဇ တ

မဒကွွေး(၂) ရှ ဒရွေးအတက်ွ ဒ သဖံွွဲ့မဖ ျိုွေးဒရွေးရန်ပံိုဒငွမှ က ခံသံိုွေးစွ ဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၁၃ ဦွေးဒဌွေးဝင်ွေး ကညနမှ ဒမာ်ဒတာ်ကာွေး၊ ဆ ိုင်ကယ်မ ာွေးလ ိုင်စင်၊ ဒမာင်ွေးနှင်ခွင့််လ ိုင်စင်မ ာွေး ခပျိုလိုပ်ရာတင်ွ ယခင် မဆ က်ပ ိုို့

ထ ွေးလင်ွေး(၁) ဒ ွေးနှုန်ွေးထက်ပ ို၍ ဒကာက်ခံဒနခခင်ွေးနှင့်် တစ်ခခာွေးတ ိုင်ွေး /ခပည်နယ်မ ာွေးမှ ဝယ်ယူလာဒသာ လ ိုင်စင်

ပေါဆ ိုင်ကယ်မ ာွေး သက်တမ်ွေးတ ိုွေးရာတင်ွ သွာွေးဒရွေးလာဒရွေးအရ ဒငွကိုန်ဒ ကွေးက မပ ွေး သွာွေးလာလိုပ်

ဒဆာင်ဒနရသည့်် အခက်အခ မ ာွေးက ို လွယ်ကူလာဒအာင် တ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအစ ိုွေးရအဖွ ွဲ့မှ ဒဆာင်ရွက်

ဒပွေးန ိုင်ခခင်ွေးရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၂
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၁၄ ဒ ေါ်ယဉ်ယဉ်ဒအာင် တင် ေါဒအာင်ကိုမပဏ မ ာွေးမှ အဒဆာက်အဦဒဆာက်လိုပ်ရာတင်ွ တခံေါွေး၊ ခပတင်ွေးဒပေါက်မ ာွေး၊ မှန် လူမှုမရား

ထ ွေးလင်ွေး(၂) လည်မ ာွေး တပ်ဆင်ရာတင်ွ   တင်ခပာွေးမ ာွေး တပ်ဆင်ရန်နှင့်် သစ်ရာသစ်သာွေးမ ာွေး သံိုွေးခွင့််မခပျိုရန်

ညွှန် ကာွေးမှုမ ာွေး ဒပွေးန ိုင်ခခင်ွေးရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၁၅ ဦွေးတင့််လွင် မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအစ ိုွေးရအဖွ ွဲ့ အ မ်ရာဝင်ွေးအတင်ွွေးရှ ဒခမလွတဒ်ခမလပ်မ ာွေးတင်ွ နှစ်ရှည်အပင် စ ိုက်မမွား

ဒရနံဒခ ာင်ွေး(၁) မ ာွေး စ ိုက်ပ  ျိုွေးအသံိုွေးခပျိုန ိုင်ခခင်ွေးရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၁၆ ဦွေးထင်လင်ွေး မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအတင်ွွေး မမ ျိုွဲ့နယ်အသ ွေးသ ွေးတင်ွ တ ိုင်ွေးအဆင့််ပိုဂ္ ျိုလ်မ ာွေး၊ တ ိုင်ွေးအဆင့််အဖွ ွဲ့ မဆ က်ပ ိုို့

ဒဆာ(၁) အစည်ွေးဝင်မ ာွေး၊ အဒရွေးကက ွေးပိုဂ္ ျိုလ်မ ာွေးလာဒရာက်ပေါက တည်ွေးခ ိုန ိုင်ရန် တည်ွေးခ ိုဒဆာင်အဒဆာက်

အဦမ ာွေးအာွေး မဒကွွေးတ ိုင်ွေးဒ သကက ွေးအစ ိုွေးရ ဏ္ဍာရန်ပံိုဒငွမှက ခံလ က် မမ ျိုွဲ့ခပနှင့််အ ိုွေးအ မ်ဦွေးစ ွေးဌာန

မှ တာဝန်ယူဒဆာက်လိုပ်ဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၁၇ ဦွေးဒက ာ်ခမင့်် ဒဆာမမ ျိုွဲ့နယ်၊ ဒတာင့််ထက်ဒက ွေးရွာ ကွင်ွေးအမှတ် (၇၄)ရှ   မိုရင်ွေးဒခမာင်ွေးက ို    လပ်ကွန်ကရစ် စ ိုက်မမွား

ဒဆာ(၂) ဒက ာက်ရ ိုွေးဒခမာင်ွေးဒ ာင်(၄၅၀)ဒပ အရှည်နှင့််ဒရလွှ ဆည်တစ်ခို တည်ဒဆာက်ဒပွေးရန် အစ အစဉ်

ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၁၈ ဦွေးဒက ာ်ခမင့်် ဒဆာမမ ျိုွဲ့နယ်၊ ဒက ာက်ထိုမမ ျိုွဲ့ရှ  ပ နန ဒက ွေးရွာ၊ တခပင်ွေးဒက ွေးရွာနှင့်် ပင်ဒတာင်ဒက ွေးရွာ (၃)ရွာအာွေး သယ ဇ တ

ဒဆာ(၂) တ ိုင်ွေးဒ သကက ွေး တဂ် က်တစ်ခိုခိုမှ ခ ထာွေးဒပွေးရန်နှင့်် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ တင်ွ ဒက ာက်ထိုမမ ျိုွဲ့မှ

အဒဝွေးဆံိုွေး ဒက ာက်လ ပ်အထ (၁၉.၂)မ ိုင်က ို မ ွေးဒပွေးန ိုင်လ င်(၄၂)ရွာလံိုွေး မ ွေးလင်ွေးန ိုင်မှာခဖစ်၍ လ ပ်စစ်

မ ွေးရရှ ဒရွေးလိုပ်ငန်ွေးမ ာွေးက ို ခပျိုလိုပ်ဒပွေးန ိုင် / မဒပွေးန ိုင် သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၁၉ ဦွေးဒ ာ်မ  ျိုွေးဝင်ွေး မမ ျိုွဲ့သစ်မမ ျိုွဲ့နယ်၊ စစ်ဒတာဒက ွေးရွာရှ  စွန်ဒခ ာင်ွေးဒရကူခဖည့််ဒရလွှ ဆည် (စွန်ပ တဒ်ရကူခဖည့််ဒရလွှ စ ိုက်မမွား

မမ ျိုွဲ့သစ်(၂) ဆည်)အာွေး ခပန်လည်ခပျိုခပင်ဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ  သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၃



စဉ်

က ိုယ်စ ားလှယ်

အမည်/

မဲဆန္ဒနယ်

မမားခွန်ားအမ က င်ားအရ 

မ ြေ က ားမည့််

ဝန်ကက ားဌ နနှ္င့််

ဝန်ကက ားအမည်

မှတခ်ျက်

၂၀ ဦွေးဒ ာ်မ  ျိုွေးဝင်ွေး မမ ျိုွဲ့သစ်မမ ျိုွဲ့နယ်၊ ဝေါွေးကက ွေးအ ိုင့််ဒက ွေးရွာ နယ်ဒခမမ ွေးသတစ်ခန်ွေးအာွေး အန ွေးစပ်ဆံိုွေး  ဏ္ဍာနှစ်အတင်ွွေး လ ိုနယ်

မမ ျိုွဲ့သစ်(၂) ဖွင့််လှစ်ဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ နှင့်် အစ အစဉ်ရှ ပေါက မည်သည့်် ဏ္ဍာနှစ်တင်ွ ဒဆာင်ရွက်ဒပွေးန ိုင်

မည်က ို သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊ 

၂၁ ဦွေးဒ ာ်မ  ျိုွေးဝင်ွေး နတဒ်မာက် - မမ ျိုွဲ့သစ် - ဒတာင်တင်ွွေးကက ွေး ကာွေးလမ်ွေးဒပေါ်ရှ  ပိုလင်ွေးဒခ ာင်ွေးဒရဒက ာ်အာွေး ၂၀၁၉ - မဆ က်ပ ိုို့

မမ ျိုွဲ့သစ်(၂) ၂၀၂၀  ဏ္ဍာနှစ်တင်ွ ကွန်ကရစ်တတံာွေးအခဖစ် တည်ဒဆာက်ဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ နှင့်် အစ 

အစဉ်ရှ ပေါက မည်သည့်် ဏ္ဍာနှစ်တင်ွ တည်ဒဆာက်ဒပွေးမည်က ို သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၂၂ ဦွေးဒ ာ်မ  ျိုွေးဝင်ွေး မမ ျိုွဲ့သစ်မမ ျိုွဲ့နယ်၊ ဝေါွေးကက ွေးအ ိုင့််ဒက ွေးရွာ လ ပ်စစ်မ ွေးရရှ ဒရွေးအတက်ွ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဏ္ဍာနှစ်တင်ွ သယ ဇ တ

မမ ျိုွဲ့သစ်(၂) ဒဆာင်ရွက်ဒပွေးရန် အစ အစဉ်ရှ /မရှ နှင့်် အစ အစဉ်ရှ ပေါက မည်သည့်် ဏ္ဍာနှစ်တင်ွ ဒဆာင်ရွက်

ဒပွေးန ိုင်မည်က ို သ ရှ လ ိုဒ ကာင်ွေး၊

၄


