
                        

စဉ်

တငပ်ြအ

မှုတွဲ

များ

ခငွ့်မပြု ဆုိငး်ငံ့ ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီ ှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်

ကောမ်တ ီ

အစည်းအကေး 

ရေ်စွဲ

မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၁၀၀ - - - ၈၁ ၁၉

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၂၉ - - - ၂၉ -

၄။ ပခစံည်းရုိး ၁၁ - - - - -

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် - - - - - - -

၆။ ၁၄၀ - - - ၁၁၀ ၁၉ ၁၉ (၁၁)ကေိမ်စစုကုြါငး်

၂၀၂၀ ခနုစှ၊် ဧပြလီ မ ှဇွနလ်အတငွး် ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကန

ရေ်စွဲ။       ၇-၇-၂၀၂၀

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၁၉

၇-၄-၂၀၂၀

၂၁-၄-၂၀၂၀

၂၉-၄-၂၀၂၀

၅-၅-၂၀၂၀

၁၂-၅-၂၀၂၀

၁၉-၅-၂၀၂၀

၂၆-၅-၂၀၂၀

၁၀-၆-၂၀၂၀

၁၆-၆-၂၀၂၀

၂၃-၆-၂၀၂၀

၃၀-၆-၂၀၂၀



                        

စဉ်

၂၀၂၀ပြည့်နစှ၊် 

ဇနန်ေါရလီမ ှ

မတလ် အတငွး် 

လေ်ေျန်

ခငွ့်မပြု ဆုိငး်ငံ့ ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီ ှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် ၂ - - - - ၂

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၃၅ - - - ၂၉ ၆

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၄၁ - - - ၂၇ ၁၄

၄။ ပခစံည်းရုိး ၁၁ - - - ၃ ၈

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၇၅၇ - - - ၄၆၃ ၂၉၄ ၂၉၄

၆။ ၈၄၆ ၅၂၂ ၃၂၄ ၃၂၄

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၃၂၄)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ၊် ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ်အတငွး် ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကန

ရေ်စွဲ။    ၇-၇-၂၀၂၀

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၃၀

စစုကုြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 3-Jan-20 North Okkalapa
ကေါ်ကမရကီမာရစှ ်

(SP)  ကေါ်ကေးပမင့်

အမှတ်(၃၉၈)၊ 

နွယ်နီ(၃)လမ်း၊ 

ဃ-ရြ်ေွေ်

2

RC

မိသားစု

ကနအမ်ိ
လကူနရန်

၁၆-၁-၂၀၂၀ နှင့် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါ စာများပြင့် လိုအြ်ချေ်များ 

ပြည့်စေ်ွတင်ပြရန် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂။ 3-Jan-20 North Okkalapa ဦးသရူကအာင်+၁

အမှတ်(၁၃၇/ဃ-၁၊ 

၁၃၇/ဃ-၂)၊ 

သဓုမ္မာလမ်းနှင့် 

ကေဘာဂီလမ်းကထာင့်၊ 

င/စေ်မှုလေ်မှု

Basement

1ထြ်+ 

11RC

ြံုစကံေီး Hospital ြံုစကံေီး တင်ပြလာ၍ Design စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၃။ 21-Feb-20 South Okkalapa ကေါ်ရင်ရင်ကရွှေ

အမှတ်(၇၃၈/ခ)၊ 

ေုန်းကဘာင်(၁၆)လမ်း၊ 

၆-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ကပမေွေ်အတုိင်းအတာ ေုိေ်ညီမှုမရှိသပြင့် ကပမတုိင်းငုတ် ရုိေ်ရန်နှင့် 

၎င်းကပမတုိင်းငုတ်အား ေဲဘေ်ကပမရင်ှမှ သရိှိသကဘာတူကကောင်း 

ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြရန် ၃၀-၃-၂၀၂၀ နှင့် ၂၇-၅-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါ စာများပြင့် 

(၂)ကေိမ် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၄။ 20-Mar-20 South Okkalapa
ကေါ်ကအးကအးတုိး

(SP) ဦးဇင်မင်းလင်ွ

အမှတ်(၁၀၅/၂)၊ 

ယင်းမာလမ်း၊ ၁၄/ရြ်ေွေ်
2

6

RC
ြံုစကံေီး လကူနရန်

တင်ပြ LC မှာ လိုင်စင်ြိတ်သမ်ိးအကရးယူခံထားရသပြင့် LC ကပြာင်း 

လတဲင်ပြရန် ၁၈-၅-၂၀၂၀ နှင့် ၁၈-၆-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါစာများပြင့် (၂)ကေိမ် 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၅။ 13-Mar-20 South Okkalapa ကေါ်ကအးသတီာနုိင်
အမှတ်(၅၅/ခ)၊ 

သသံမုာလမ်း၊ (၇)ရြ်ေွေ်

6

RC

Roof 

Slab

ြံုစကံေီး လကူနရန်
ြံုစကံေီး Structure လိုအြ်ချေ်အကကောင်းကေားထားဆဲအဆင့်တွင် ြံုစ ံ

ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်ကလျှောေ်ထားလာသပြင့် စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲ ပြစြ်ါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်  ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၀)ခ၏ု အကပခအကန



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်  ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၀)ခ၏ု အကပခအကန

၆။ 20-Mar-20 South Okkalapa ဦး ကမာင်ကမာင်

အမှတ်(၇၀၀/ေ)၊ 

ဂရုဏာ(၄)လမ်း၊ 

၁၃-ရြ်ေွေ်

1
6

RC
ြံုစကံေီး လကူနရန်

ကပမပြင်တွင် ကေိုတင်ကဆာေ်လြ်ုထားပြီး တင်ပြြံုစနှံင့် ေုိေ်ညီမှုမရှိသပြင့် 

စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၇။ 15-Jan-20 Hlaing Tharyar ဦး ကဆွပမင့်+၁

အမှတ်(၈၂)၊ ေီြဲရင်းေန် 

ကထာေ်လမ်းနှင့် 

ဦးပမဲလမ်းကထာင့်၊ 

စေ်မှုဇန်ု(၂)

1

Steel

(၂)လုံး

2 Steel

၁လုံး

ဂုိကေါင် ဂုိကေါင်

စေ်မှုဇန်ုပြစြ်ါသည်။

ြံုစလံိုအြ်ချေ်များအား ၃-၇-၂၀၂၀ ရေ်ကနမ့တုိင်မီ တင်ပြရန် 

ကနာေ်ဆံုးအကေိမ် အ ကကောင်းကေားထားြါသည်။

၈။ 28-Feb-20 Hlaing Tharyar
Myanmar Yuan 

Sheng Co.,Ltd

A-1, ပမစမ်ိးကရာင်လမ်းနှင့်

 ပမကခတ္တ ာလမ်းကထာင့်၊ 

ပမစမ်ိးကရာင်စေ်မှုဇန်ု

3

Steel
စေ်ရံု စေ်ရံု

စေ်မှုဇန်ုပြစြ်ါသည်။

အကရာင်းအေယ်စာချုြ်ပြင့် တင်ပြလာ၍ သတင်းစာကကောပ်ငာ 

ကဆာင်ရေ်ွထားြါသည်။

၉။ 13-Mar-20 Hlaing Tharyar

ပမို ့ပြနှင့်အမ်ိရာြံွပ့ြိုး

ကရးဦးစးီောမှ 

ကပမငှားရရှိသAူCE

 Apparel 

International 

Co.,Ltd

အမှတ်(၉၂)၊ 

မင်းသေိ္ိဓကေျာစ်ာွလမ်း၊ 

စေ်မှုဇန်ု(၃)

2

Steel

၂လုံး

ရံုးခန်း+

အထည်ချုြ်

စေ်ရံု၊

အထည်ချုြ်

စေ်ရံု

ရံုးခန်း+

အထည်ချုြ်

စေ်ရံု၊

အထည်ချုြ်

စေ်ရံု

စေ်မှုဇန်ုပြစြ်ါသည်။

ပမို ့ပြနှင့်အမ်ိရာြံွပ့ြိုးကရးဦးစးီော၏ ကပမပြစ၍် သကဘာထား ပြန်ကေား ကြးြါရန်

 ကမးပမန်းထားြါသည်။

၁၀။ 20-Mar-20 Hlaing Tharyar ဦးခုိင်ေင်း

အမှတ်(G-5)၊ 

နှင်းဆီလမ်းနှင့် 

ေျွန်းေကလးဘုန်းကေီး 

ကေျာင်းလမ်းကထာင့်၊ 

အကနာရ်ထာဇန်ု

2

Steel
စေ်ရံု စေ်ရံု

စေ်မှုဇန်ုပြစြ်ါသည်။

အကရာင်းအေယ်စာချုြ်ပြင့် တင်ပြလာ၍ သတင်းစာကကောပ်ငာ 

ကဆာင်ရေ်ွထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်  ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၀)ခ၏ု အကပခအကန

၁၁။ 8-Jan-20 Mingalardon

ဦးကေပြိုး+၂ (SLP

 Myanmar Shery 

Fo Priting 

Technology 

Co.,Ltd

အမှတ်(၃၀၉)၊ 

ကဇေမ္ဘာ(၉)လမ်း၊ 

ရန်ေုန်စေ်မှုဇန်ု

2

Steel

၃လုံး

အထည်ချုြ်

 စေ်ရံု

+ သိုကလာှင်

 ရံု

အထည်ချုြ် 

စေ်ရံု

+ သိုကလာှင်

 ရံု

စေ်မှုဇန်ုပြစြ်ါသည်။

ြံုစလံိုအြ်ချေ်များအား ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရေ်ကနမ့တုိင်မီ တင်ပြရန် ထြ်မံ   အ 

ကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၂။ 11-Mar-20 Mingalardon

Farmer 

Phoyarzar 

Co.,Ltd 

(ကပမအမည်ကြါေ် 

ကေါ်ကေးကေးကမာ ်

ထမှံ ကပမငှားရမ်း 

ကလျှောေ်ထားသူ)

ကပမေွေ်အမှတ်(၃/ေ၊ 

၃/ကအ)၊ အမှတ်(၃)လမ်း၊

 သဃဃန်းေျွန်းကေီး 

ကေျးရာွအြ်ုစု

1

Steel 

၂လုံး

ဆီဆုိင်

ရံုးခန်း+

Covenience

Store

ဆီဆုိင်

ရံုးခန်း+

Covenience

Store

စေ်မှုဇန်ုပြစြ်ါသည်။

RSE ကပြာင်းလတဲင်ပြရန် ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရေ်ကနမ့တုိင်မီ တင်ပြရန် ထြ်မံ   အ 

ကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၃။ 20-Mar-20 Shwepyithar ကေါ်ကေကေ

အမှတ်(၁၀၉)၊ 

ေါးတစရ်ာလမ်းသယ်ွ၊ 

၂လမ်းနှင့် 

ေါးတစရ်ာလမ်းကထာင့်၊ 

ေါးတစရ်ာစေ်မှုဇန်ု

2

Steel

3

Steel

စေ်ရံု

+ရံုးခန်း၊

ေန်ထမ်း

ကဆာင်

စေ်ရံု

+ရံုးခန်း၊

ေန်ထမ်း

ကဆာင်

စေ်မှုဇန်ုပြစြ်ါသည်။

အကရာင်းအေယ်စာချုြ်ပြင့် တင်ပြလာ၍ သတင်းစာကကောပ်ငာ 

ကဆာင်ရေ်ွထားြါသည်။

၁၄။ 23-Mar-20 Shwepyithar ဦးတင်ကအာင်ခုိင်

အမှတ်(၃၆၃+၃၅၈)၊ 

ဗုိလတုိ်ေ်ချွန်းလမ်း၊ 

ေါးတစရ်ာစေ်မှုဇန်ု

1

Steel
ဂုိကေါင် ဂုိကေါင်

စေ်မှုဇန်ုပြစြ်ါသည်။

အကရာင်းအေယ်စာချုြ်ပြင့် တင်ပြလာ၍ သတင်းစာကကောပ်ငာ 

ကဆာင်ရေ်ွထားြါသည်။

၁၅။ 14-Feb-20 Lanmadaw ကေါ်ခင်ခင်ကလး
အမှတ်(၂၁)၊ ကဇာဂ်ျလီမ်း၊ 

၉-ရြ်ေွေ်

Basement 

1 + 18 

RC

ြံုစကံေီး လကူနရန် HPBC မှ Design စစိစက်နြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်  ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၀)ခ၏ု အကပခအကန

၁၆။ 13-Mar-20 Sanchaung ကေါ်ခုိင်ခုိင်ကဆွ

အမှတ်(၉)၊ ဗဟိုလမ်းနှင့် 

ဓမ္ိပေေတီလမ်းကထာင့်၊ 

သတံံတားရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်
YESC ၏ ကထာေ်ခံချေ် တင်ပြရန် ၈-၄-၂၀၂၀ နှင့် ၂၇-၅-၂၀၂၀ 

ရေ်ကနတုိ့တွ့င် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၇။ 16-Mar-20 Hlaing ကေါ်ကသာင်းရင်

အမှတ်(၄)၊ 

မာလာပမိုင်(၅)လမ်း၊ 

၁၆-ရြ်ေွေ်

2
6

RC
ြံုစကံေီး လကူနရန်

LC ကပြာင်းလရဲန် ၂၃-၄-၂၀၂၀ နှင့် ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရေ်ကနတွ့င် (၂)ကေိမ် 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၈။ 25-Mar-20 Hlaing ကေါ်သန်းသန်းပမင့်
အမှတ်(၂၅)၊ 

ခ ကြါင်းလမ်း၊ ၁၀-ရြ်ေွေ်

4

RC
ြံုစကံေီး လကူနရန် ြံုစပံြင်ဆင်ရန် ၂၂-၆-၂၀၂၀ အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၉။ 5-Feb-20 North Dagon
ဦးကအးပမင့်၊ 

ကေါ်မုိးမုိးလင်ွ

အမှတ်(ြ/၄၁)၊ 

ပြည်ကထာင်စလုမ်းနှင့် 

တြင်ကရွှေထးီလမ်း

ကထာင့်၊ ၃၇-ရြ်ေွေ်

1
8

RC
ြံုစကံေီး လကူနရန်

ြံုစစံစက်ဆးခနှင့် အကဆာေ်အဦဆုိင်ရာေိစ္စအေေအတွေ် အာမခံကကေး 

ကြးသင်ွးရန်အဆင့်တွင် ြံုစပံြင်ဆင်တင်ပြလာြါသပြင့် ၈-၆-၂၀၂၀ 

ရေ်စွဲြါစာပြင့် လိုအြ်ချေ် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂၀။ 25-Mar-20 North Dagon ကေါ်နန်းစန္ဒာထန်ွး

ကပမေွေ်အမှတ်(တ/၂၅၈)၊

 ရာဇဓိရာဇလ်မ်း၊ 

၄၀-ရြ်ေွေ်

အတ်ုပခံစည်း

ရုိး
ပခံောရန် ၈-၅-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါစာပြင့် လိုအြ်ချေ်အကကောင်းကေားထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်  ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၀)ခ၏ု အကပခအကန

၂၁။ 25-Mar-20 North Dagon ကေါ်နန်းစန္ဒာထန်ွး

ကပမေွေ်အမှတ်(တ/၁၈၂+

ေ/၁၈၃)၊ ရာဇဓိရာဇလ်မ်း၊

 ၄၀-ရြ်ေွေ်

အတ်ုပခံစည်း

ရုိး
ပခံောရန် ၈-၅-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါစာပြင့် လိုအြ်ချေ်အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂၂။ 11-Mar-20 East Dagon ကေါ်သသီညွီန် ့

ကပမေွေ်

အမှတ်(၆၄၈/၁)၊ 

အင်းေလမ်း၊ ၁၂၁-ရြ်ေွေ်

1 RC

ပခံစည်းရုိး

မိသားစု

ကနအမ်ိ

လကူနရန်+

ပခံောရန်

ကပမပြင်ရှိ ကပမ Level အတုိင်းြံုစပံြင်ဆင်တင်ပြရန်၊ အဆုိပြု ကပမေွေ်အတွင်း 

တဲ အကဆာေ်အဦရှိပြီး အဆုိပြု အကဆာေ်အဦနှင့် လတ်ွေင်းမှုမရှိ၍ အဆုိပြု 

အကဆာေ်အဦ ကဆာေ်လြ်ုမည့် အစအီစဉ် တင်ပြရန်၊ ပခံောရပံခင်းအတွေ် 

ကဘးေဲ/ယာမှ ကပမေွေ်လြ်ပြစ၍် 

ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြနုိင်ပခင်းမရှိပခင်းနှင့်ြတ်သေ်၍ ခံေန်ေတိ တင်ပြရန် 

အကကောင်းကေားထားြါသည်

၂၃။ 13-Mar-20 East Dagon ဦးကဇာလ်င်း

ကပမေွေ်အမှတ်(၃၉)၊ 

သခံျြ်ေန်ဦးညွန်လ့မ်း နှင့်

 သခံျြ်ေန် 

ဦးပမူလမ်းကထာင့်၊ 

၁၁၂ /စေ်မှုဇန်ု

1+2 Steel
ဂုိကေါင်+ 

ရံုးခန်း

ဂုိကေါင်+ 

ရံုးခန်း

စေ်မှုဇန်ုပြစြ်ါသည်။

သတင်းစာကကေညာကဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၂၄။ 23-Mar-20 Thaketa

ဦးညီညီထန်ွး (SP) 

ြာလတ်န်း(ခ) 

ကအာင်ချို ဦး

အမှတ်(၉/ဃ+၁၀/ေ၂)၊ 

လယ်ယာ(၃)လမ်း၊ ၁၀/

ကပမာေ်ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်
လိုအြ်ချေ်များလာကရာေ်တင်ပြရန်  ၇-၄-၂၀၂၀ နှင့် ၂-၆-၂၀၂၀ ရေ်ကနတွ့င် 

(၂)ကေိမ် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂၅။ 10-Jan-20 Panzundaung ဦးစိုးပမင့်
အမှတ်(၄)၊ ၅၄လမ်းနှင့် 

၅၅လမ်း၊ ၂-ရြ်ေွေ်
ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ကပမေွေ်အရှုြ်အရင်ှးပြစက်န၍ စစက်ဆးကရးောနခဲွမှ စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲ 

ပြစြ်ါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ ်  ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၀)ခ၏ု အကပခအကန

၂၆။ 10-Jan-20 Kamaryut
ဦးကအာင်ေင်း (ခ) 

ဦးပြုံး+၃

အမှတ်(၂၅)၊ 

လည်ှးတန်းလမ်း၊ 

၈-ရြ်ေွေ်

3

Steel
Mini Store Mini Store

လိုအြ်ချေ်များ တင်ပြလာကသာလ်ည်း ပြည့်စုံမှုမရှိသပြင့် 

ေျန်လိုအြ်ချေ်များအား တင်ပြရန် ၂၂-၅-၂၀၂၀ ရေ်ကနတွ့င် ထြ်မံ 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂၇။ 17-Feb-20 Kamaryut
ဦးကမာင်ကမာင်လတ်

 +၁

အမှတ်(၁၁/B)၊ 

သလံင်ွလမ်း၊ ၁၀-ရြ်ေွေ်
ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ပခံောမည့်ကပမေွေ်အား ဘဂဃလားကေ့ရှ်သရံုံးသိုငှ့ားထားသပြင့် ပခံောပခင်းအား

 သရိှိကကောင်း သရံုံး၏ကထာေ်ခံချေ်နှင့် YESC ကထာေ်ခံချေ်တုိတ့င်ပြရန် 

၁၇-၃-၂၀၂၀ နှင့် ၁၂-၆-၂၀၂၀ ရေ်ကနတွ့င် အကကောင်းကေားထားြါသည်၊။

၂၈။ 23-Mar-20 Kamaryut
ကေါ်ချယ်ရေီင်း (SP)

 ဦးထဋ်ွပမတ် ကအာင်

အမှတ်(၁၀၃/ေီ)၊ 

သလံင်ွလမ်း၊ ၁၀-ရြ်ေွေ်

2

RC

မိသားစု

ကနအမ်ိ
လကူနရန် လိုအြ်ချေ်များ တင်ပြလာသပြင့် ပြန်လည်စစိစတ်င်ပြထားဆဲ ပြစြ်ါသည်။

၂၉။ 11-Mar-20 Tamwe ဦးကဇာထ်န်ွးဦး

အမှတ်(၅၁-ဂျ/ီ၁)၊ 

ကတာေ်င်ြုလလဲမ်း၊ 

ကတာေ်င်ြုလအဲမ်ိရာ၊ 

တာကမွကလးရြ်ေွေ်

3

RC

Roof 

Slab

မိသားစု

ကနအမ်ိ
လကူနရန်

Site Location ပြင်ဆင်ရန်၊ အေွေ်ချြံုစအံရ ကပမပြင်တွင် ကပမေွေ် 

အလည့်ှအမှန်အတုိင်းကပမချန်ပြင်ရန် ကဆာင်ရေ်ွထားကသာ အစတ်ိအြုိင်း 

များအား ပြန်ြျေ်ရန် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၃၀။ 31-Jan-20 Mayangone ဦးတင်ဆင့်
အမှတ်(၂၄၅)၊ 

ေျားြျလံမ်း၊ ၅-ရြ်ေွေ်
ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ပမို ့ပြစမံီေိန်းလြ်ုငန်းတာေန်ခံအြဲွ နှ့င့် ြူးကြါင်းေွင်းဆင်းရန် စစိစ ်

ကဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 3-Jan-2020 အင်းစိန် နနာ်ဂျူးရီးနား
အြှတ်(၁၁၄၄)၊ ဦးနအာင်နကျာ်လြ်း 

သွယ်လြ်း၊ ကကို က့န်ုးအနရှရ့ပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂ 3-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးသန်းစုိး
အြှတ်(၂၀၄)၊ ပပည်နထာင်စုလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
1 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃ 3-Jan-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးနုိင်လင်း
အြှတ်(၈၇၀/က)၊ အင်းဝ(၇)လြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

သတင်းစာန ကညာ

ထားဆဲ

၄ 3-Jan-2020 လှိုင်သာယာ ဦးမဖိုးြင်းနကျာ်
အြှတ်(H-၂၄)၊ ပနေသာပင်လြ်း၊ 

၄-ရပ်ကကွ်
1 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၅ 3-Jan-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးနကျာ်နကျာ်သန်း
အြှတ်(၄၀၀)၊ ပြနလးလြ်း၊ 

၁၄/၁-စီြံကန်ိးရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၆ 3-Jan-2020 သ ဃ္န်းကျွန်း နေါ်ပြင့်ပြင့်နအး အြှတ်(၇)၊ အုိးဘုိလြ်း၊ ခ-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇ 3-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်နအးနအးနြာ်
အြှတ်(၁၆)၊ ပိနတာကရိ်ပ်မငိြ်(၁)လြ်း၊

 ၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၈ 3-Jan-2020 အင်းစိန် ဦးြျိုးသိြ်းချစ်
အြှတ်(ဌ/၈၂)၊ နောဓိနညာင်ပင်လြ်း၊ 

နဖာ့ကန်ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၉ 8-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်သင်းသင်းခိုင်
အြှတ်(၇၀၆)၊ ပြဝတြီင်းကကးီလြ်း၊ 

၁၆/နရွှေနပါက္ံကမြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန်

အနရှနှ့င့်ဝဲနဘးသတြှ်တန်ပြချန် 

ြကိုကညီ်သည့် 

အစိတအ်ပုိင်းြျားအား 

ဖျကသိ်ြ်းရန်နှင့် နကျာ်လွန် 

နဆာကလု်ပ်ထားသည့်အပုိင်းြျားအ

၁၀ 8-Jan-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးရဲထွဋ်+၁
အြှတ်(၁၂၂၀)၊ ဟသံာဝတီ(၁၈)လြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်
2.5 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၁ 8-Jan-2020 ရန်ကင်း နေါ်ပြင့်ပြင့်သိန်း
အြှတ်(၅၈)၊ ကာယသုခလြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၂ 8-Jan-2020 အင်းစိန် နေါ်ခင်ချိုသက်
အြှတ်(၂၃၃/က)၊ ၁၀-လြ်းနပြာက၊် 

ကကို က့န်ုးအနရှရ့ပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၃ 8-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးသန်းထုိက်
အြှတ်(၂၁၆)၊ နေါနလြ်းသွယ်(၁)လြ်း၊

 ၄-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၄ 10-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်နအးသန်း
အြှတ်(၁၁၄/A)၊ ပပည်လြ်းနှင့် 

သီရိြဂဃလာလြ်းနထာင့်၊ ၄-ရပ်ကကွ်

1.5

Revised
Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၅ 10-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ပြင့်ပြင့်စိန်
အြှတ်(၁၃၅)၊ နရွှေနှင်းဆလီြ်းသွယ် 

(၆)လြ်း၊ ၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၆ 10-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်သန်းသန်း
အြှတ်(၁၆၉)၊ ပပည်နထာင်စုလြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
2.5 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၇ 10-Jan-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ခင်သကဦ်း

အြှတ်(၁၈၆၈/ခ)၊ ခနရ(၁)လြ်းနှင့် 

ခနရလြ်းနထာင့်၊ နရွှေလင်ပန်းနကျးရွာ

 အုပ်စု

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၈ 10-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်ခိုင်ခိုင်လင်း
အြှတ်(၁၅၉)၊ ခတ္တာလြ်း၊ 

၁၇/နရွှေနပါကက်မံြိုသ့စ်ရပ်ကကွ၊်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၉ 10-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးပြင့်နဌး
အြှတ်(၁၇၅)၊ တပင်နရွှေထီးလြ်း၊ 

နရွှေနပါကက်မံြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀ 13-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးနအဘယ်လ်
အြှတ်(၁၄၇၇/က)၊ ဖုိးရာဇာလြ်း၊ 

၁၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၁ 13-Jan-2020 ေဟန်း နေါ်ခင်စန်းရီ
အြှတ်(၄၉/ခ)၊ ပြလြ်း၊ 

ကျိုက္ကဆရံပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၂ 13-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်နထးွယုလှိုင်
အြှတ်(၃၂၃)၊ နခြာ နကျာင်းလြ်းနှင့် 

နခြာ(၂) လြ်းနထာင့်၊ ဌ-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၃ 13-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးနဆွသန်း
အြှတ်(၁၀၈၁)၊ ဧရာ(၁၉)လြ်း၊ 

ည-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန်

သတြှ်တန်ပြချန်ြကိုကညီ်သည့် 

အစိတအ်ပုိင်းြျား ဖျကသိ်ြ်းရန် 

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂၄ 13-Jan-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ဝင်းဝင်းပြင့် အြှတ်(၄၂၆)၊ ၁၅-လြ်း၊ ၃-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၅ 13-Jan-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်နချာစုလှိုင်
အြှတ်(၃၇၁/က)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၆ 15-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်ချိုချိုဇံ
အြှတ်(၄၉၇)၊ ပုဂံလြ်း၊ 

၁၂/နရွှေနပါကက်မံြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၇ 15-Jan-2020 လှိုင်သာယာ ဦးဝင်းနဇာ်

အြှတ်(၁၇၇၂/ခ)၊ နရွှေဂန္မြာ(၂)လြ်းနှင့်

 နရွှေဂန္ဓြာလြ်းနထာင့်၊ နရွှေလင်ပန်း 

နကျးရွာအုပ်စု

3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
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၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၈ 15-Jan-2020 လှိုင်သာယာ ဦးမဖိုးဇင်
အြှတ်(၅၀၇/ခ)၊ နတန်ြာကလ်ြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၉ 15-Jan-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ခင်ညို
အြှတ်(၂၃၅/က)၊ နဝပုလ္လ(၃)လြ်း၊ 

၂၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၃၀ 15-Jan-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(နပြာကပုိ်င်း)ဦးမငိြ်းနဇာ်ထွန်း အြှတ်(၂၄)၊ ပြသီရိလြ်း၊ ၃၀-ရပ်ကကွ် 1 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၁ 15-Jan-2020 ရန်ကင်း နေါ်ထကထ်ကလ်ှိုင်
အြှတ်(၄/၂/၇၄)၊ စုိကပ်ျိုးနရးပနေသာ

 လြ်း၊ ၁၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၃၂ 15-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ကကို င်
အြှတ်(၃၁၃)၊ သြုိင်း(၄)လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၃ 15-Jan-2020 အင်းစိန် နေါ်သဉ္ဇာဦး
အြှတ်(ခ/၂၅+၉/၁၁)၊ ရန်ကကးီနအာင် 

လြ်း၊ နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၃၄ 17-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်နနာ်လီဆန်း အြှတ်(၄၉)၊ ဦးဘအုိလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်
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၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၃၅ 17-Jan-2020 လှိုင်သာယာ ဦးနဇာ်နဇာ်
အြှတ်(၁၆၈၁)၊ နရွှေဂန္ဓြာ(၅)လြ်း၊ 

နရွှေလင်ပန်းနကျးရွာအုပ်စု
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၃၆ 17-Jan-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးဉာဏမ်ဖိုးဝင်း အြှတ်(၈၉/က-၂)၊ ၃-လြ်း၊ ၈-ရပ်ကကွ် 3 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၇ 17-Jan-2020 သာနကတ နေါ်နြသန္တာစုိး
အြှတ်(၁၀၂၇/ခ)၊ ရန်နပပ(၁၇)လြ်း၊ 

၃/ရန်နပပရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၃၈ 17-Jan-2020 လှိုင်သာယာ ဦးနအာင်နကျာ်ဆန်း

အြှတ်(၁၀၁/က)၊ ေုိလ်နအာင်နကျာ် 

လြ်းနှင့်ေုိလ်တိုကခ်ျွန်းလြ်းနထာင့်၊ 

၁-ရပ်ကကွ်

2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၃၉ 17-Jan-2020 အင်းစိန် ဦးနအးပြင့်
အြှတ်(၄၅၁)၊ ရွကလှ်လြ်း၊ ကကို က့န်ုး 

အနနာကရ်ပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၄၀ 17-Jan-2020  ကည့်ပြင်တိုင် နေါ်နီနီသွင်
အြှတ်(၁၁၂/ခ)၊ သရကန်တာ(၅)လြ်း၊

 သရကန်တာနတာင်ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၁ 20-Jan-2020 ရန်ကင်း နေါ်တင်ညိုညို အြှတ်(၁၄)၊ နရှသ့ုိ့လြ်း၊ ၁၂-ရပ်ကကွ် 3 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၄၂ 20-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး
နဇယျာြင်း 

နကျာင်းတိုက်

နဇယျာသုခလြ်းအနပါ်ေဟိုလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ၊် ြရြ်းကန်ုး
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၄၃ 20-Jan-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ြုိးစန္ဒာ
အြှတ်(၅၆၁/ခ)၊ နွယ်နီလြ်း၊ 

၁၅-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၄ 20-Jan-2020 ကြာရွတ် နေါ်ပြင့်ပြင့်စန်း
အြှတ(၅၁)၊ နအာင်ချြ်းသာလြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၄၅ 20-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးညီညီြင်း
အြှတ်(၁၅၃)၊ ဦးနအာင်နဇယျ(၁)လြ်း၊

 ၂၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၄၆ 22-Jan-2020 လှိုင်သာယာ
ဦးနကျာ်နကျာ်နအာ

င် +၁

အြှတ်(၈၈)၊ တပင်နရွှေထီးလြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၇ 22-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ နနာ်စူဇန်းနား
အြှတ်(၆၉/စီ)၊ နန ကာလြ်း၊ 

၄-ရပ်ကကွ်
1 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၈ 22-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ နနာ်နအာလစ်
အြှတ်(၆၉/နအ)၊ နန ကာလြ်း၊ 

၄-ရပ်ကကွ်
1 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၄၉ 22-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်ဇင်ြာလှဝင်း
အြှတ်(၅၃)၊ နတာ်ဝင်(၂)လြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၀ 22-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးနအာင်ေလ
အြှတ်(၅၇၉/ခ)၊ 

ပုလဲလြ်းသွယ်(၁)လြ်း၊ ဌ-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၅၁ 22-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်သကထ်ကလွ်င်
အြှတ်(၅၆၀)၊ ပန်းပင်ကန်ုး(၃)လြ်း(ခ)

ြစုိးရိြ်(၃)လြ်း၊ ၅-ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၂ 22-Jan-2020 တာနြွ ဦးသူရြျိုးနဝ

အြှတ်(၈၄)၊ နကျာင်းနပြာင်းလြ်းနှင့် 

မြိုသ့စ်လြ်းနထာင့်၊ နကျာကန်ပြာင်း 

အနရှရ့ပ်ကကွ်

1 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅၃ 22-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး
နေါကတ်ာ

ဦးပြင့်ထွန်း

အြှတ်(၄၃/နအ)၊ ြစုိးရိြ်နကျာင်းလြ်း၊

 ၅-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅၄ 24-Jan-2020 အင်းစိန်
နေါ်နြဘာေါနရှဘ

+၁

အြှတ်(၅၄/ဘီ)၊ န့ံသာကန်ုးလြ်း၊ 

န့ံသာကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅၅ 24-Jan-2020 သာနကတ နေါ်လှရီ
အြှတ်(၄၁၅/ခ)၊ ြာန်နပပ(၁၀)လြ်း၊ 

၃/ြာန်နပပရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၅၆ 24-Jan-2020 သာနကတ ဦးဝင်းလှိုင်
အြှတ်(၇၃/ခ)၊ ထူပါရံု(၁၉)လြ်း၊ 

၂/နပြာကရ်ပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅၇ 24-Jan-2020 လှိုင်သာယာ ဦးနအာင်ပြင့်ဝင်း
အြှတ်(၆၂/က)၊ နရွှေပနေသာ(၂)လြ်း၊ 

နရွှေလင်ပန်းနကျးရွာအုပ်စု
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅၈ 24-Jan-2020 လှိုင်သာယာ ဦးနကျာ်ကိုကို
အြှတ်(၁၈၅/ခ)၊ ြန္တနလးလြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅၉ 24-Jan-2020 အင်းစိန် ဦးေါဝတ+်၁
အြှတ်(၂၃၀)၊ ဝိသာခါလြ်း၊ 

နပါကန်တာရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၆၀ 24-Jan-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ပပည့်ပပည့်ဦး
အြှတ်(၃၆၇/က)၊ စိန်ပန်းလြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၆၁ 24-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးခင်ညိန်း
အြှတ်(၄၀ ၁/၂ )၊ ဥဇ္ဇနာ(၃)လြ်း၊ 

ဇ-ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၆၂ 27-Jan-2020 ရန်ကင်း ဦးထွန်းဝင်း အြှတ်(၇)၊ ရတနာလြ်း၊ ၁၄-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၆၃ 27-Jan-2020 တာနြွ နေါ်နအးနန္ဒာနကျာ်
အြှတ်(၆၁/ခ)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

တာနြွနလးရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၆၄ 27-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်သဉ္ဇာြျိုးသန့်
အြှတ်(၁၁၇)၊ 

သဇင်လြ်းသွယ်(၁)လြ်း၊ ၃-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၅ 27-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးနစာဝင်းထွန်း
အြှတ်(၄၂၆)၊ နဝဠုဝန်လြ်း၊ 

နကျာင်းကန်ုးနကျးရွာအုပ်စု
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၆ 29-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်သန္တာဝင်း
အြှတ်(၂၀၀/က)၊ သီရိြဂဃလာပတလ်ြ်း၊

 ၅-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၇ 29-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးပြင့်နအာင်+၁
အြှတ်(၆၆၉)၊ ဟသံာဝတလီြ်း၊ 

၁၄/နရွှေနပါကက်မံြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၈ 29-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးနအာင်နဇယျာဦး
အြှတ်(၁/္)၊ နဇယျသုခလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၆၉ 29-Jan-2020 နေါပံု နေါ်တင်နွယ်စုိး
အြှတ်(၂၆၂/ခ)၊ နအာင်သစ္စာလြ်း၊ 

နဇယျာသီရိရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၇၀ 29-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်ညန့်ွညန့်ွသန်း
အြှတ်(၁၃၂၈)၊ နအာင်သိေ္ိဓလြ်း၊ 

၁၆-ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၁ 29-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်သန္တာစု ကည်
အြှတ်(၈၁၃)၊ နြခလြ်း၊ 

၁၅/နရွှေနပါကက်မံြိုသ့စ် ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၂ 29-Jan-2020 ြဂဃလာေုံ နေါ်နုနု
အြှတ်(၃/၆၄၈)၊ ေုိလ်နတဇလြ်း၊ 

နထာက ်ကန့်တိုးချဲရ့ပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၇၃ 29-Jan-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးနအးလွင်
အြှတ်(၂၉၄)၊ ေုိလ်ချုပ်လြ်း၊ 

၂/နဝဘာဂီရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၇၄ 29-Jan-2020 အင်းစိန် ဦးသိန်းနရွှေ+၁
အြှတ်(၆၄၂/က)၊ နိေ္ဗာန်လြ်း၊ 

နတာင်သူကန်ုးရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၇၅ 31-Jan-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးနစာယူလ့ဲေနီိ
အြှတ်(၁၀၃)၊ နေးေစ်နရွှေနုလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၇၆ 31-Jan-2020 သာနကတ ဦးသန်းနုိင်
အြှတ်(၁၂၄၀/က)၊ ြာန်နပပလြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၇၇ 31-Jan-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(ဆပ်ိကြ်း)ဦးရန်နုိင်ြျိုး
အြှတ်(၁၂၉၀)၊ ကနနာင်ြင်းသားကကးီ

 လြ်း၊ ၉၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၈ 31-Jan-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်စန်းစန်းဦး အြှတ်(၉၅/ခ)၊ သန္တာလြ်း၊ ၅-ရပ်ကကွ် 2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၉ 31-Jan-2020 လှိုင် နေါ်ြိြိ
အြှတ်(၅၈၈/ခ)၊ ဓြ္မာရံုလြ်း၊ 

၁၁-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၈၀ 31-Jan-2020 သာနကတ ဦးနဇာ်ြင်း
အြှတ်(၆၁၀)၊ မြိုြ့လြ်း၊ 

၄/နတာင်ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၈၁ 3-Feb-2020 သာနကတ နေါ်တင်စန်းဝင်း
အြှတ်(၇၀/ခ)၊ အနနာ်ြာအနရှ(့၂)လြ်း၊

 ၁/အနနာ်ြာရပ်ကကွ်
1 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၈၂ 3-Feb-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ခိုင်ခိုင်နြာ်
အြှတ်(၃၂၉/ခ)၊ ကန်နတာ်ြဂဃလာလြ်း၊

 အပပင်ပေနံကျးရွာအုပ်စု
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၈၃ 3-Feb-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(နပြာကပုိ်င်း)နေါ်ပြပြစန်း
အြှတ်(၁၆၆/ခ)၊ သစ္စာလြ်း၊ 

၃၇-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၈၄ 3-Feb-2020 ြဂဃလာေုံ နေါ်သင်းသင်းခိုင်
အြှတ်(၂၄)၊ ဉာဏသုခလြ်း၊ ၂/က 

စံပပရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၈၅ 3-Feb-2020 သာနကတ ဦးသန်းလှိုင်
အြှတ်(၂၅၁)၊ နဝရတ်(၆)လြ်း၊ 

၈-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၈၆ 3-Feb-2020 ြဂဃလာေုံ နေါ်ဥြ္မာနအာင်
အြှတ်(၂၅၂)၊ ေုိလ်ြင်းနခါင်လြ်း၊ 

တိုးချဲမ့ြိုြ့ကကွသ်စ်(၂/ခ)ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၈၇ 5-Feb-2020 ရန်ကင်း ဦးရာဂျား အြှတ်(၁)၊ သစ္စာလြ်း၊ ၁၂-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၈၈ 5-Feb-2020 လှိုင်သာယာ ဦးစိန်နဌးနအာင်
အြှတ်(၃၃၅/ခ)၊ နချာင်းဦးလြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၈၉ 5-Feb-2020 လှိုင် နေါ်တင်တင်ဝင်း
အြှတ်(၉၅)၊ 

နန္ဒာဝန်လြ်းသွယ်(၂)လြ်း၊ ၁၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၉၀ 5-Feb-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(နတာင်ပုိင်း)နေါ်ြဉ္ဇ ခင်နဌး
အြှတ်(၁၂၁၁)၊ နှင်းဆလီြ်း၊ 

၁၉-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၉၁ 5-Feb-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်စုစုြင်း
အြှတ်(၁၆၆)၊ အထကေ်ဟိုလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၉၂ 5-Feb-2020 ကြာရွတ် နေါ်ပြင့်ပြင့်နအး
အြှတ်(၄၆/B)၊ နပ(၅၀)လြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
2 3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၉၃ 5-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးနြာင်နြာင်ဝင်း
အြှတ်(၉၂/က)၊ နရွှေလီလြ်းနှင့် ဝန်းသုိ 

ပန်းပခလံြ်းနထာင့်၊ ၆-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉၄ 7-Feb-2020 လှိုင် ဦးခင်နကျာ်
အြှတ်(၁၂၅)၊ ြယ်ဇကီန်ုးလြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၉၅ 7-Feb-2020 လှိုင်သာယာ ဦးကျင်နရွှေ
အြှတ်(၂၀၇/က)၊ စန္ဒာလြ်း၊ 

နညာင်နကျးရွာအုပ်စု
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၉၆ 7-Feb-2020 အင်းစိန် ဦးသန်းဦး
အြှတ်(၁၃၇၉)၊ ြဂဃလာလြ်းနှင့် သူရ 

လြ်းနထာင့်၊ နဖာ့ကန်ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၉၇ 7-Feb-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးရဲနုိင်နအာင်
အြှတ်(၈၇၅)၊ နညာင်ရြ်းလြ်း၊ 

၁၆/နရွှေနပါကက်မံြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၉၈ 7-Feb-2020 အင်းစိန် ဦးညန့်ွတင်
အြှတ်(၈၂)၊ နခြာလြ်း၊ ကြ်းနား 

အလယ်ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၉၉ 7-Feb-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ြုိးြုိး
အြှတ်(၅၈၅/က)၊ ြာ္(၅)လြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၀ 7-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးဟန်စိန်
အြှတ်(၄၅၁/က)၊ နထာ်ပုိင်လြ်း၊ 

၁၁-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၀၁ 7-Feb-2020 ရန်ကင်း နေါ်သီတာ
အြှတ်(၁၂၄)၊ နအာင်သစ္စာ(၂)လြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၂ 7-Feb-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးနစာလုလုနထာ်
အြှတ်(၄၇/C)၊ နကျာကန်ရတင်ွးလြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၃ 7-Feb-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးြုိးဆန်းနအာင်
အြှတ်(၄၇/B)၊ နကျာကန်ရတင်ွးလြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
1 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၄ 7-Feb-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်နီနီဦး အြှတ်(၈၈)၊ ခာွညို(၄)လြ်း၊ ဌ-ရပ်ကကွ် 2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၀၅ 7-Feb-2020 သ ဃ္န်းကျွန်း နေါ်သန်းသန်းနစာ
အြှတ်(၅၈၄/က)၊ ငြုိးရိပ်(၄)လြ်း၊ 

ငြုိးရိပ်ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၆ 7-Feb-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ဝင်းဝင်း ကည်
အြှတ်(၃၇၀/ခ)၊ ဝါယာလက်(၁)လြ်း၊ 

၉-ရပ်ကကွ်
1 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၇ 7-Feb-2020 သာနကတ နေါ်အိအိစုိး
အြှတ်(၂၅/က)၊ သိဂနီေးလြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၈ 7-Feb-2020 အင်းစိန် နေါ်သီတာနဆွ
အြှတ်(၆၇၂)၊ ြဟာမြိုင်နကျာင်းလြ်း၊

 နအာင်ဆန်းရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၉ 10-Feb-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးနဇာ်ြင်းဦး
အြှတ်(၉၄၀/က)၊ သနရနခတ္တရာလြ်း 

(၂၀)၊ ၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၁၀ 10-Feb-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ခင်နဲွ့
အြှတ်(၁၁)၊ ကနံလးစုလြ်း၊ 

သြုိင်း(၂)လြ်း
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၁၁ 10-Feb-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်နဲွနဲွ့ညိ့ု အြှတ်(၁၂)၊ နေါ်လှခင်လြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ် 1 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၁၂ 10-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးစည်သူနအာင်

အြှတ်(၇၀၇)၊ 

ယင်းြာလြ်းသွယ်(၄)လြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၁၃ 10-Feb-2020 လှိုင်သာယာ ဦးြျိုးဝင်း
အြှတ်(၂၀၆/၂၀၇)၊ နအာင်သိေ္ိဓလြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၁၄ 10-Feb-2020 နေါပံု နေါ်သီတာဝင်း
အြှတ်(၄၄)၊ စာတိုကလ်ြ်းနှင့်နပ(၈၀)

 လြ်းနထာင့်၊ ယြံုနာ(၂)လြ်း
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၁၅ 10-Feb-2020 နေါပံု နေါ်အုန်း ကည်
အြှတ်(၄၂)၊ ြင်းနန္ဒာလြ်း၊ 

ေုိလ်ထွန်းဇရံပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၁၆ 10-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်သီတာ
အြှတ်(၂၅၄၁)၊ ဓြ္မသုခလြ်း၊ 

၁၇-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၁၇ 10-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးနအာင်ြျိုးသန်း
အြှတ်(၁၈၇/ခ)၊ နှင်းဆလီြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၁၈ 10-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးပြင့်နရွှေ
အြှတ်(၇၅၁/က)၊ နဝသန္တာရာလြ်း၊ 

၁၄-ရပ်ကကွ်
1 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၁၉ 10-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်နှင်းနန္ဒာနအး
အြှတ်(၄၈၈-G)၊ ပြတန်လးလြ်း၊ 

၄-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၂၀ 10-Feb-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်နနာ်ယူနစ်
အြှတ်(၁၂)၊ ဦးဘအုိကင်ွးပုိင်လြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၂၁ 14-Feb-2020 သ ဃ္န်းကျွန်း ဦးနနဝါနအာင်
အြှတ်(၂၀/က)၊ သြာဓိ(၃)လြ်း၊ 

ဆ/က-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၂၂ 14-Feb-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်နအးနအးနထးွ
အြှတ်(၅၂/က)၊ တိုးချဲ(့၅)လြ်း၊ 

၁၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၂၃ 14-Feb-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်နီ
အြှတ်(၁၇၃)၊ တပင်နရွှေထီးလြ်း၊ 

၁၅/နရွှေနပါကက်မံြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၂၄ 14-Feb-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်တင်ဇာသိန်း
အြှတ်(၃၀၆)၊ စက္ကဝတ်(၂)လြ်း၊ 

ေ-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၂၅ 14-Feb-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးနဇာ်ထကန်အာင်
အြှတ်(၁၅၁)၊ စက္ကဝတ်(၅)လြ်း၊ 

ေ-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၂၆ 14-Feb-2020 သ ဃ္န်းကျွန်း
နေါ်ခင်နွယ်နွယ်ထွန်

းး

အြှတ်(၂၇/က)၊ ရိပ်သာလြ်း၊ 

နလးနထာင့်ကန်ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၂၇ 14-Feb-2020 လှိုင် ဦးဟန်ိးထကန်အာင်
အြှတ်(၁၅၉/ခ)၊ နန္ဒဝန်လြ်း၊ 

၁၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၂၈ 14-Feb-2020 အင်းစိန် ဦးြျိုးနုိင်
အြှတ်(၅၈၇)၊ မြိုပ့တလ်ြ်း၊ 

ရွာြအနနာကရ်ပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၂၉ 14-Feb-2020 လှိုင်သာယာ ဦးစိန်ထွန်းနဝ
အြှတ်(၁၄၇/က)၊ ေုိလ်ေထူး(၁၂)လြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၃၀ 14-Feb-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးညန့်ွနဇာ်
အြှတ်(၆၃၃ ၁/၂)၊ ဣန္ဒာ(၄)လြ်း၊ 

ဇ-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၃၁ 17-Feb-2020 လှိုင်သာယာ ဦးမဖိုးညီညီ
အြှတ်(၉၅/ခ)၊ စိန်ပန်းမြိုင်(၃)လြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၃၂ 17-Feb-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ခင်ဝင်း
အြှတ်(၁၆၈/ခ)၊ နဝနေးလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၃၃ 17-Feb-2020 လှိုင်သာယာ ဦးထိန်လင်း+၁
အြှတ်(၈၄၄/က)၊ ြင်းနကျာ်စွာ(၇)လြ်း၊

 ၂၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၃၄ 17-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်ခင်ြာစုိး
အြှတ်(၂၇၈)၊ ေန်ေါလြ်း၊ 

နကျာင်းကန်ုးနကျးရွာအုပ်စု
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၃၅ 19-Feb-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ရီရီြွန်
အြှတ်(၄၂၃/ခ)၊ နတးဥယျာဉ်(၁၅)လြ်း၊

 ၇-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၃၆ 19-Feb-2020 လှိုင် နေါ်နအးသန္တာနုိင်
အြှတ်(၁၀၉)၊ သရကမ်ြိုင်လြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၃၇ 19-Feb-2020 ေဟန်း နေါ်ပြင့်ပြင့်နအး
အြှတ်(၅/B)၊ ဦးနအာင်ဘလြ်း၊ 

ဆရာစံနတာင်ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၃၈ 19-Feb-2020 သာနကတ နေါ်စန်းစန်းနအး

အြှတ်(၈၇၄/က)၊ နအာင်သစ္စာ(၂)လြ်း

 နှင့်ပပည်နတာ်သာလြ်းနထာင့်၊ 

၄/နတာင်ရပ်ကကွ်

2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၃၉ 19-Feb-2020 သာနကတ နေါ်သီသီခိုင်
အြှတ်(၁၇၇၁/ခ)၊ 

နရွှေနြတ္တာအပပင်လြ်း၊ ၁-ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၄၀ 19-Feb-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ခိုင်ြျိုးလွင်
အြှတ်(၄၇၈/က)၊ ြာ္(၁၃)လြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၄၁ 19-Feb-2020 သာနကတ နေါ်နအးနအးစုိး
အြှတ်(၇၃၈)၊ ြာန်နပပ(၁၄)လြ်း၊ 

၃/ြာန်နပပရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၄၂ 19-Feb-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးဝင်းနရွှေ
အြှတ်(၃၆၅)၊ နအာင်နြတ္တာ(၃)လြ်း၊ 

၁၂/နရွှေနပါကက်ရံပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၄၃ 19-Feb-2020 လှိုင် နေါ်သန္တာနအး
အြှတ်(၂၆)၊ အင်းစိန်လြ်းြကကးီ၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၄၄ 19-Feb-2020 အင်းစိန်
နေါကတ်ာ 

နအာင်နုိင်ထွန်း

အြှတ်(၆၇/E)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၄၅ 19-Feb-2020 အင်းစိန် ဦးနအာင်ြျိုးနဇာ်+၁
အြှတ်(၆၇/A)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၄၆ 21-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ
နေါ်နှင်းလ့ဲရည်နြာ

င်

အြှတ်(၈၃၀/B)၊ နရွှေေဟိုလြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
1 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၄၇ 21-Feb-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးဝင်းဆန်းနအာင်
အြှတ်(၄၁၅+၄၁၄/ခ)၊ 

နဇယျာ(၁၀)လြ်း၊ ၁၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၄၈ 21-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်သန်းသန်း
အြှတ်(၁၀၈/က)၊ နဇာ်ဂျီလြ်းနှင့် 

ဧရာဝတပီတလ်ြ်းနထာင့်၊ ၆-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၄၉ 21-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်စန်းစန်းနအး
အြှတ်(၁၅၁၈)၊ ပပည်နတာ်သာပတ ်

လြ်း၊ ၁၃-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၅၀ 21-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးပြင့်နုိင်
အြှတ်(၁၉၃၃/ခ)၊ ြဟာေန္ဓ လလြ်း၊ 

၁၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၅၁ 21-Feb-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးသိန်းနအး
အြှတ်(၅၀၀)၊ သုြိတ္တာ(၁၃)လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၅၂ 24-Feb-2020 လှိုင်သာယာ ဦးနကျာ်နကျာ်ဦး
အြှတ်(၈၆/က)၊ ဆရာစံလြ်း၊ 

၁၈-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၅၃ 24-Feb-2020 လှိုင်သာယာ ဦးသကစုိ်းထုိက်
အြှတ်(၃၈၆/က)၊ နရွှေပနေသာ(၁)လြ်း၊

 နရွှေလင်ပန်းနကျးရွာအုပ်စု
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၅၄ 26-Feb-2020 နေါပံု ဦးထွန်းနအာင်
အြှတ်(၅၆၀/က)၊ နွယ်နီလြ်း၊ 

နွယ်နအးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၅၅ 26-Feb-2020 နေါပံု နေါ်နုနုနအး
အြှတ်(၃၈၀/ခ)၊ နအာင်နြတ္တာအထက်

 လြ်း၊ ယြံုနာ(၁)ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၅၆ 26-Feb-2020 ေလ ဦးဘန်ဂါရပ်(စ်)
အြှတ်(၁၁၃၃)၊ အနနာ်ရထာလြ်း၊ 

ေညားေလရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၅၇ 26-Feb-2020 သာနကတ နေါ်ခိုင်ခိုင်နြာ်
အြှတ်(၈၈/ခ)၊ မြိုြ့(၁၃)လြ်း၊ 

၄/နပြာကရ်ပ်ကကွ်
1 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၅၈ 26-Feb-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးစုိးထကန်အာင်
အြှတ်(၄၃၆/ခ)၊ ရာဇဓိရာဇ်(၂၃)လြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၅၉ 26-Feb-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်စြ်းစြ်းပြင့်
အြှတ်(၇၀၃/၇၀၄-က)၊ 

ဘယသကကဃန်လြ်း၊ ၁၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၆၀ 28-Feb-2020 လှိုင်သာယာ ဦးလှိုင်ဝင်း
အြှတ်(၃၅၉/က)၊ ထန်းတပင်(၁)လြ်း၊

 အပပင်ပေနံကျးရွာအုပ်စု
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၆၁ 28-Feb-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ပြပြသင်း
အြှတ်(၁၃၄)၊ ကျန်စစ်သားလြ်း၊ 

၁၄-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၆၂ 28-Feb-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ရီ
အြှတ်(၅၅၆)၊ စကဝ်တတုဘ်န်းကကးီ 

နကျာင်းလြ်း၊ ၈-ရပ်ကကွ်

2

အကကးီစာ

းး

RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၆၃ 28-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးနစာလွင်
အြှတ်(၂၉၂)၊ စွယ်နတာ်လြ်းနှင့်စွယ် 

နတာ်(၆)လြ်းနထာင့်၊ ၁၉-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၆၄ 28-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်ဆြွုန်စုိး
အြှတ်(၄၀၂/ခ)၊ နြာ်လမြိုင်လြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၆၅ 28-Feb-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးတင်ပြင့်

အြှတ်(၃၀၉/ခ)၊ ြဟာမြိုင်ပန်းပခံ(၃) 

လြ်းနှင့်ြဟာမြိုင်ပန်းပခံ(၂)လြ်းနထာင့်၊

 ၈-ရပ်ကကွ၊်

2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၆၆ 4-Mar-2020 လှိုင်
ဦးြင်းကြ်ွး(ခ) 

ဦးတင်လှ

အြှတ်(၁၆/B)၊ ဘူတာရံုလြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၆၇ 4-Mar-2020 လှိုင် နေါ်နြရီ
အြှတ်(၁၆/A)၊ ဘူတာရံုလြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၆၈ 4-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးြင်းကိုကိုနဌး
အြှတ်(/ခ)၊ ြဟာေန္ဓ လလြ်း၊ 

၁၅-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၆၉ 4-Mar-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်လ့ဲလ့ဲဝင်း
အြှတ်(၅၄၇)၊ သေ္ဒါလြ်း(၂၀)၊ 

၄-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၇၀ 4-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးနြာင်လှစိန်
အြှတ်(၉၁/ခ)၊ ြင်းရဲနကျာ်စွာလြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၇၁ 4-Mar-2020 စြ်းနချာင်း နေါ်ခင်ြာနအး
အြှတ်(၄၂/B)၊ ရန်ကကးီနအာင်လြ်း၊ 

ြုန့်လုပ်နဆာင်းကန်ုးနပြာကရ်ပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၇၂ 4-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်သီသီအ့ံ+၁
အြှတ်(၃၃၇/က)၊ နီလာ(၃)လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၇၃ 4-Mar-2020 နေါပံု ဦးနဇာ်ဝင်း
အြှတ်(၄၀၄)၊ သဇင်နွယ်လြ်း၊ 

နွယ်နအးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၇၄ 4-Mar-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးကျင်နရွှေ
အြှတ်(၁၄၈)၊ နကာလိယ(၂၅)လြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၇၅ 6-Mar-2020 ြဂဃလာေုံ ဦးစိန်သန်း
အြှတ်(၂၇/ခ)၊ ပဲခးူလြ်း၊ 

ပဲခးူလြ်းရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၇၆ 6-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်ပဖူပဖူသင်း
အြှတ်(၁၉၈)၊ သီရိဂဃလာပတလ်ြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၇၇ 6-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးရဲထွဋ်နဝ
အြှတ်(၁၀၆၃)၊ စစ်ကိုင်းလြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်
1 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၇၈ 6-Mar-2020 အင်းစိန် ဦးနအးကို
အြှတ်(၆၁၅/ခ)၊ က-၇လြ်း၊ 

မြိုသ့စ်(က)ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၇၉ 6-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်သန်းသန်းဝင်း
အြှတ်(ခ/၅၅-A)၊ သဇင်လြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၈၀ 6-Mar-2020 ြဂဃလာေုံ ဦးထိန်လင်း+၁ အြှတ်(၇၂/က)၊ ပဲခးူလြ်း၊ ရွာြရပ်ကကွ် 2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၈၁ 6-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်ြူယာရဲတင့် အြှတ်(၉၀)၊ နဝရတလ်ြ်း၊ ၇-ရပ်ကကွ် 1 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၈၂ 6-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး
ဦးနအာင်နအာင် 

ထွန်း

အြှတ်(၁၃)၊ နဘာဂသိေ္ိဓလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၈၃ 11-Mar-2020 သာနကတ ဦးသကတ်င်ဦး
အြှတ်(၁၆၉၅/က)၊ သလ္လာဝတီ(၅)လြ်း၊

 ၁၀/နတာင်-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၈၄ 11-Mar-2020 သာနကတ နေါ်နြနှင်းနုိင်
အြှတ်(၁၂၂၄/က)၊ ြာန်နပပ(၁၉)လြ်း၊ 

၃/ြာန်နပပရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၈၅ 11-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်စန္ီဒလှိုင်
အြှတ်(၆၇/စီ)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၈၆ 11-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း
အြှတ်(၆၈၂/ခ)၊ နကျာကလ်ြ်း၊ 

အတင်ွးပေနံကျးရွာအုပ်စု
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၈၇ 11-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ခင်ခင်လှ
အြှတ်(၃၄၄/ခ)၊ နကျာကလ်ြ်း၊ 

အတင်ွးပေနံကျးရွာအုပ်စု
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၈၈ 11-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးလှ ကည်
အြှတ်(၁၅၀/က)၊ အနနာ်ရထာလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၈၉ 11-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်ဝင်းြာချို
အြှတ်(၁၅၆)၊ ြုိးကတုလ်ြ်း၊ 

၁၃/နရွှေနပါကက်ရံပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၁၉၀ 11-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်စန်းစန်းပြင့်
အြှတ်(၁၀၄)၊ ဥဿဖုရားလြ်း၊ 

၁၅/နရွှေနပါကက်မံြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၉၁ 11-Mar-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ဖွားပြင့်
အြှတ်(၄၂/ခ)၊ ဓြ္မရာဇာ(၂)လြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
1 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၉၂ 11-Mar-2020 ရန်ကင်း နေါ်ခင်လှ
အြှတ်(၁၂၃၄)၊ ကဘ့ဲံဘူတာရံုလြ်း၊ 

၁၁-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၉၃ 11-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးဝင်းနြာင်
အြှတ်(၈၅၀)၊ နဝရတလ်ြ်း၊ 

၁၅/နရွှေနပါကက်မံြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၉၄ 11-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးယုရိှန်
အြှတ်(၂၅)၊ ပုညသဂဃဟနကျာင်းလြ်း၊

 အုတဖုိ်နကျးရွာအုပ်စု
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၉၅ 11-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးရဲဝင်းဟန် အြှတ်(၁၅၃)၊ ေုိလ်ချုပ်လြ်း၊ ၃-ရပ်ကကွ် 2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၁၉၆ 11-Mar-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးစုိးပြင့်
အြှတ်(၆၉၅)၊ ရှင်သိေတ(်၁၂)လြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်
1.5 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၉၇ 11-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်ပုလဲစုြွန်+၁ အြှတ်(၃၄၂)၊ နြယုလြ်း၊ က-ရပ်ကကွ် 2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၉၈ 11-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်ခင်နဌးရီ
အြှတ်(၆၄ ၁/၂)၊ အာသာဝတလီြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၉၉ 11-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်နအးနအးြာ
အြှတ်(၅၁၄/က)၊ နီလာ(၁)လြ်း၊ 

ဂ-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၀၀ 11-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်ခင်စန်း
အြှတ်(၃၀၂ ၁/၂)၊ နခြာသီလြ်း၊ 

္-ရပ်ကကွ်
1 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၀၁ 13-Mar-2020  ကည့်ပြင်တိုင် ဦးနအာင်ကျာ်ြုိး
အြှတ်၉၃၅/က)၊ နေးကနလး(၅)လြ်း

 အထက၊် နေးကနလးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၀၂ 13-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးတင်ရီ
အြှတ်(၁၀၆၈/က)၊ သီရိြဂဃလာပတ ်

လြ်း၊ ၅-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၀၃ 13-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်နရွှေတင်
အြှတ်(၁၀၆၈)၊ သီရိြဂဃလာပတလ်ြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၀၄ 13-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးသိန်းတန်
အြှတ်(၁၅၉)၊ ရာဇာဓိရာဇလ်ြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၀၅ 13-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးလှိုင်ြင်းဟန် အြှတ်(၉/ဂ)၊ ၂-လြ်း၊ ၁-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၀၆ 13-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးတင်စုိး
အြှတ်(၅၉၆/က)၊ အဓိပတလိြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၀၇ 13-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်နှင်းဝတရ်ည်
အြှတ်(၁၀၇၁/က)၊ ပပည်နတာ်သာပတ်

 လြ်း၊ ၁၀-ရပ်ကကွ်
1 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၀၈ 13-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်သင်းသင်းနွယ်
အြှတ်(၁၂၂၆/က)၊ ကံ့နကာ်လြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၀၉ 13-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်နအးသန္တာထွန်း
အြှတ်(၁၀၁/ခ)၊ ြင်းရဲနကျာ်စွာ(၁၀) 

လြ်း၊ ၃-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၁၀ 13-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးရဲနခါင်လတ်
အြှတ်(၁၇၅)၊ စံပါယ်လြ်း၊ 

၁၇-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၁၁ 13-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်နထးွ
အြှတ်(၈)၊ ပါရြီလြ်းသွယ်လြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၁၂ 13-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးနအာင်ကျာ်ြင်း
အြှတ်(၉၁၅/ခ)၊ နချာင်းသာပတလ်ြ်း 

နှင့်စစ်နတာင်းလြ်းနထာင့်၊ ၆-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၁၃ 13-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်တင်တင်ခိုင်
အြှတ်(၄၅၃)၊ နရွှေဥနေါင်းလြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်

3

Revised
RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၁၄ 13-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်စန်းနွယ်
အြှတ်(၅၉၈/က)၊ ခနရ(၂)လြ်း၊ 

ကစင်နကျးရွာအုပ်စု
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၁၅ 13-Mar-2020 အင်းစိန်
နေါ်နဆွနဆွသန်း 

စည်

အြှတ်(၃၆၉/ခ)၊ သရကပ်ခံ(၃)လြ်း၊ 

ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၁၆ 13-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးနပါနဌး
အြှတ်(၅၈၅/က)၊ ပြစိြ်းနရာင်လြ်း၊ 

အတင်ွးပေနံကျးရွာအုပ်စု
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၁၇ 13-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ြူြူသန်း
အြှတ်(၁၀/ေ)၊ ကန်နလးစုလြ်းသွယ်

 လြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၁၈ 13-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးတင်ထွန်း
အြှတ်(၅၂၄/ခ)၊ နရွှေဥနေါင်းလြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၁၉ 13-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ထားအိနဝ
အြှတ်(၆၃/က)၊ နအာင်သိေ္ိဓလြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၂၀ 13-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးခင်နြာင်လှ
အြှတ်(၁၂၀/က)၊ ေုိလ်စိန်ြှန်လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၂၁ 13-Mar-2020 နေါပံု နေါ်ပြင့်ဦး
အြှတ်(၃၆၄)၊ ကန်ရိပ်သာလြ်း၊ 

ဝါဆိုရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၂၂ 13-Mar-2020 နေါပံု နေါ်စန္ဒာဝင်း
အြှတ်(၄၉၉)၊ စံပယ်လြ်း၊ 

နွယ်နအးရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၂၃ 13-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးနနဘုဏး်ပြတ် အြှတ်(၅၉)၊ ဧရာ(၇)လြ်း၊ ည-ရပ်ကကွ် 2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၂၄ 13-Mar-2020 အင်းစိန် ဦးသိန်းပြင့်နဇာ်
အြှတ်(၃၀၁)၊ ရွာသစ်(၁)လြ်း၊ 

ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၂၅ 13-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်နဆွနဆွနဲွ့
အြှတ်(၁၂၂၂)၊ အထကြ်ဂဃလာလြ်း၊ 

နဖာ့ကန်ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၂၆ 13-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးဝင်းကို
အြှတ်(၄၃၁/ခ)၊ နညာင်ရြ်း(၃)လြ်း၊ 

၈-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၂၇ 16-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးနသာင်းဉာဏ်
အြှတ်(၄၃၁/ခ)၊ နရွှေလင်းယုန်လြ်း၊ 

၁၁-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၂၈ 16-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်လှလှဝင်း
အြှတ်(၄)၊ အြှတ်(၄)လြ်း၊ 

ဇးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၂၉ 16-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးထွန်းြင်းလတ်
အြှတ်(၁၁၈၈/က)၊ ယုဝတီ(၁)လြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၃၀ 16-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးယဉ်ထွန်း
အြှတ်(၁၆၀၂/ခ)၊ ေုိလ်တိုကခ်ျွန်းလြ်း၊

 ၁၅-ရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၃၁ 16-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(ဆပ်ိကြ်း)ဦးနဇာ်နဇာ်ထွန်း
အြှတ်(၇၈၀)၊ ကြ်ွအပ်ြင်းသားလြ်း၊ 

၉၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၃၂ 16-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(ဆပ်ိကြ်း)နေါ်ခင်ပဖူပဖူြင်း
အြှတ်(၄၀၂)၊ ေုိလ်သန်းတင်လြ်း၊ 

၁၆၈-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၃၃ 16-Mar-2020 နေါပံု ဦးပြင့်စုိး
အြှတ်(၅၄)၊ ေုိလ်နတဇလြ်း၊ 

ေုိလ်ထွန်းဇရံပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၃၄ 16-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်ပြင့်ပြင့်ခင် အြှတ်(၆၆၉)၊ ကံ့နကာ်လြ်း၊ ဌ-ရပ်ကကွ် 2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၃၅ 16-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးချစ်နထးွ
အြှတ်(၂၂၄၀/ခ)၊  သစ္စာ(၁)လြ်း၊ 

၁၆-ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၃၆ 18-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးခင်နအာင်ြုိး
အြှတ်(၆၄/ဂ)၊ နအာင်သိေ္ိဓလြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ၊်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၃၇ 18-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ
ဦးစုိးြုိးထွန်း+ 

နေါ်စန်းစန်းဝင်း

အြှတ်(၂၂၀၉/ခ)၊ သစ္စာ(၁)လြ်း၊ 

၁၆-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၃၈ 18-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်သဇင်ပြင့်
အြှတ်(၈၈၉/ခ)၊ ေဏ္ိခဏ(၁)လြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၃၉ 18-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်သဇင်ပြင့်
အြှတ်(၈၈၉/က)၊ ေဏ္ိခဏ(၁)လြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၄၀ 18-Mar-2020 လှိုင် နေါ်ပြင့်လှိုင်
အြှတ်(၅၉/A)၊ အင်းစိန်လြ်း၊ 

၉-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၄၁ 18-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးနကျာ်ဝင်း
အြှတ်(၂၀)၊ ရန်ကန်ုအင်းစိန်လြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၄၂ 18-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်နထးွနထးွသူ
အြှတ်(၅၃၄/က)၊ ကြ်ွးပခကံန်ုးလြ်း၊ 

၃၄-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၄၃ 18-Mar-2020 သာနကတ ဦးထွန်းလှ+၁
အြှတ်(၆၈၅/က)၊ သလ္လာဝတီ(၃)လြ်း၊ 

၁၀/နတာင်ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၄၄ 18-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးနအာင်ြုိး
အြှတ်(၂၀၃/၅၉)၊ နရွှေဝါထွန်းလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၄၅ 20-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(နပြာကပုိ်င်း)နေါ်ဝင်းြွန်ဟန်ိး အြှတ်(၁၀၁)၊ နရွှေစင်လြ်း၊ ၄၄-ရပ်ကကွ် 2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၄၆ 20-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်တင်ချစ်
အြှတ်(၂၇၉)၊ သရကပ်ခလံြ်းြ၊ 

ပိန္ဲနကန်ုး ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၄၇ 20-Mar-2020 အင်းစိန် ဦးတင်နရွှေ+၁
အြှတ်(၂၉၇)၊ ြာလာမြိုင်လြ်း၊ 

နပါကန်တာရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၄၈ 20-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(နပြာကပုိ်င်း)
ဦးဝင့်မဖိုးနြာင်နြာ

င်

အြှတ်(၃၃၄/ခ)၊ ကင်းဝန်လြ်း၊ 

၃၈-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၄၉ 20-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးနကျာ်နကျာ်
အြှတ်(၆၃/ဂ)၊ နအာင်သိေ္ိဓလြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၅၀ 20-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(နပြာကပုိ်င်း)နေါ်စံပယ်ပဖူ
အြှတ်(၉၃၈/ခ)၊ ပြတန်လးလြ်း၊ 

၃၈-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၅၁ 20-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ဇင်ြာဝင်း
အြှတ်(၆၃/ခ)၊ နအာင်သိေ္ိဓလြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၅၂ 20-Mar-2020 အင်းစိန် ဦးနုိင်လင်းထွန်း
အြှတ်(၉၈/က)၊ နအာင်ြဂဃလာလြ်း၊ 

နေးကန်ုးအနနာကရ်ပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၅၃ 20-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(အနရှပုိ့င်း)နေါ်နကဇင်လတ်
အြှတ်(၁၁၈/၃၈၁)၊ 

ငုဝါလြ်းသွယ်(၄)လြ်း၊ ၁၁၈-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၅၄ 20-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်နှင်းဦးနဝ
အြှတ်(၆၄/က)၊ နအာင်သိေ္ိဓလြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၅၅ 20-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(နတာင်ပုိင်း)နေါ်စြ်းစြ်း
အြှတ်(၆၈၆/ခ)၊ ဥက္ကဌာရာြလြ်း၊ 

၁၇-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၅၆ 20-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးနကျာ်စွာ
အြှတ်(၅၇)၊ နအးသီတာလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၅၇ 20-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးြင်းကို
အြှတ်(၄၇၅/က)၊ သနပပပင်(၁)လြ်း၊ 

အပပင်ပေနံကျးရွာအုပ်စု
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၅၈ 20-Mar-2020 ြဂဃလာေုံ ဦးဝင်းပြင့်ဦး
အြှတ်(၉၁)၊ ပုလဲလြ်း၊ 

နထာက ်ကန့်တိုးချဲရ့ပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၅၉ 20-Mar-2020 ြဂဃလာေုံ နေါ်ဝါဝါြုိး
အြှတ်(၂၄၅)၊ နွယ်နီနေးလြ်း၊ 

ကန်ုးတလနပါင်ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆၀ 20-Mar-2020 သာနကတ နေါ်နအးနအးစီ
အြှတ်(၂၂)၊ ရန်နပပ(၂၁)လြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆၁ 20-Mar-2020 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်နြဇင်ဦး
အြှတ်(၁၁၂)၊ ဧရာ(၁၁)လြ်း၊ 

ည-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆၂ 20-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်နကသီထွန်း
အြှတ်(၆၈/M)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆၃ 20-Mar-2020 အင်းစိန် ဦးနအာင်နဖသန်း
အြှတ်(၆၈/D)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆၄ 20-Mar-2020 အင်းစိန် ဦးဆန်းပြင့်+၁
အြှတ်(၆၈/R)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆၅ 20-Mar-2020 အင်းစိန် ဦးနဇာ်နဖဝင်း
အြှတ်(၆၈/S)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၆၆ 20-Mar-2020 ကြာရွတ် နေါ်ြာတာ
အြှတ်(၁၄)၊ အနနာကပု်လဲနဂဟာလြ်း၊

 ၃-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆၇ 20-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်နဌးနဌး
အြှတ်(၁၂၃/B)၊ က-၂လြ်း၊ မြိုသ့စ် 

(က+ခ)ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆၈ 20-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်ပြရတနာနရွှေ
အြှတ်(၅၆/E)၊ နအာင်သစ္စာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆၉ 20-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်အိြွန်ဦး
အြှတ်(၆၈/P)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၇၀ 20-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(နတာင်ပုိင်း)နေါ်အြာစိန်
အြှတ်(၅၂၈/ခ)၊ နဇယျာမြိုင်လြ်း၊ 

၅၄-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၇၁ 20-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(အနရှပုိ့င်း)နေါ်သိန်းသိန်းခိုင်
အြှတ်(၁၄-A)၊ တပင်နရွှေထီးလြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၇၂ 20-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးြျိုးနအာင်
အြှတ်(၅၈၉)၊ ရန်ကကးီနအာင်လြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၇၃ 20-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ်ြုိးြုိးသင်း
အြှတ်(၂၇၃/ခ)၊ နစာဘရီလြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၇၄ 20-Mar-2020 လှိုင်သာယာ နေါ် ကူ ကူလှိုင်
အြှတ်(၁၅၅/က)၊ သုနန္ဒာလြ်းသွယ်(၂)

 လြ်း၊ ၁၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၇၅ 23-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်နန္ဒာထွန်း
အြှတ်(၆၈/L)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၇၆ 23-Mar-2020 ြဂဃလာေုံ ဦးနအးနြာင်
အြှတ်(၄၁၃)၊ အသံလွှေင့်ရံုလြ်း၊ 

 ကခံင်းစုရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၇၇ 23-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးဣနန္ဒါဘာသ
သနပပသာနကျာင်းတိုက၊် 

အင်းစိန်လြ်းြကကးီလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၇၈ 23-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်လှတင့်
အြှတ်(၆၅၄)၊ ရွာသစ်(၁)လြ်း၊ 

ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၇၉ 23-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးပြလှိုင်

အြှတ်(၂၄၆/က)၊ 

ေုိလ်နအာင်နကျာ်လြ်း၊ 

အပပင်ပေနံကျးရွာအုပ်စု

2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၈၀ 23-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးနကျာ်စွာဝင်း
အြှတ်(၅၇/ခ)၊ သခင်ပြလြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၈၁ 23-Mar-2020 လှိုင်သာယာ ဦးစုိးနုိင်ထွန်း
အြှတ်(၃၇၂/က)၊ ထန်းတပင်(၂)လြ်း၊

 အပပင်ပေနံကျးရွာအုပ်စု
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၈၂ 23-Mar-2020 အင်းစိန် ဦးြင်းြင်းခိုင်
အြှတ်(၆၆/B/၁၄)၊ နအာင်သစ္စာလြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၈၃ 25-Mar-2020 ြဂဃလာေုံ နေါ်နဌးနဌးြွန်
အြှတ်(၁၇)၊ ပပည်လြ်း၊ သနန္ဓပင် 

နကျးရွာအုပ်စု
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၈၄ 25-Mar-2020 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ခင်နအးပြင့်
အြှတ်(၇၅/က)၊ ဘရဏီ(၂)လြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၈၅ 25-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးသန်းလှိုင်
အြှတ်(၇၀၇/ခ)၊ ဘုိကနလး(၂)လြ်း၊ 

၂၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၈၆ 25-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးချစ်နဆွ
အြှတ်(၆၄၈/က)၊ ြုိးနကာင်းလြ်း၊ 

၁၄-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၈၇ 25-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးနစာအယ်ြူးနသာ
အြှတ်(၇၇၀/ခ)၊ ပုသိြ်(၁)လြ်း၊ 

၂၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၈၈ 25-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ ဦးလှနဆွ
အြှတ်(၈၉၈/က)၊ ပုသိြ်လြ်း၊ 

၂၀-ရပ်ကကွ်
1 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၈၉ 25-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ
နေါ်ခိုင်ပြင့်ပြတ ်

နအာင်
အြှတ်(၃၂၅)၊ စံပါယ်လြ်း၊ ၁၂-ရပ်ကကွ် 2 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ

၂၉၀ 25-Mar-2020 ြရြ်းကန်ုး ဦးနအာင်စံနကျာ် အြှတ်(၅၀)၊ ဦးဘအုိလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ် 3 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၉၁ 25-Mar-2020 လှိုင် နေါ်ခင်သူဇာသိန်း အြှတ်(၄၁)၊ ြရြ်းမြိုင်လြ်း၊ ၇-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၉၂ 25-Mar-2020 အင်းစိန် နေါ်နစာပြတသူ်
အြှတ်(၃၆၅/က)၊ သရကပ်ခံ(၃)လြ်း၊

ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၉၃ 25-Mar-2020 နရွှေပပည်သာ နေါ်ပဖူ
အြှတ်(၁၀၅၄/ခ)၊ နဝသန္တာရာလြ်း၊

၁၅-ရပ်ကကွ်
1 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ြ ှြတလ်ထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၂၉၄)ခ၏ု အနပခအနန

၂၉၄ 25-Mar-2020ေဂံုမြိုသ့စ်(နပြာကပုိ်င်း)နေါ်နအးနအးခိုင်
အြှတ်(၁၀၂၇/က)၊ နငွစင်လြ်း၊

၄၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာထားဆဲ



                        

စဉ်

၂၀၁၉ခနုစှ၊် 

ကအာေ်တိုဘာမ ှ

ေဇီငဘ်ာလ 

အတငွး် လေ်ေျန်

ခငွ့်မပြု ဆုိငး်ငံ့ ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီ ှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် - - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၃ - - - ၁ ၂

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၈ - - - ၁ ၇

၄။ ပခစံည်းရုိး ၇ - - ၁ ၁ ၅

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၁၈၅ ၁ ၉ - ၇၀ ၁၀၅ ၁၀၅

၆။ ၂၀၃ ၁ ၉ ၁ ၇၃ ၁၁၉ ၁၁၉

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၁၁၉)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

       ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

        ြတိသ်မိး်အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

   ဆုိငး်ငံ့အမှုတွဲ (၉)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ကအာေ်တိုဘာလ မ ှေဇီငဘ်ာလအတငွး် ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကန

ရေ်စွဲ။   ၇-၇-၂၀၂၀

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၁၄

စစုကုြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 1-Nov-19 Bahan ကေါ်ကအးကအးကမာ်

အမှတ်(၈၄-E)၊

သလံင်ွလမ်း၊

ကရွကတာင်ကေား

(၂)ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ကနာေ်ဘေ်ကပမေွေ်၏ ကထာေ်ခံချေ် တင်ပြရန် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂။ 9-Dec-19 Bahan ကေါ်ချစစ်ေုင်း+၄

အမှတ်(၂၁)၊ 

သာသနာရ့ြ်ိသာလမ်း၊ 

သာသနာရ့ြ်ိသာ ရြ်ေွေ်

4
Basement  

+ 8.5
ြံုစကံေီး လကူနရန်

အကဆာေ်အဦ၏ အကရှ ဘ့ေ်မျေ်နှာစာရှိ အေင်/အထေ်ွ ပြုလြ်ုကသာ 

တံတား၏ Structure Design တွေ်ချေ်မှုေုိ သေ်ဆုိင်ရာ 

လေ်မှတ်များနှင့်အတူ တင်ပြကြးရန်၊ ကပမပြင်တွင် Structral Frame System 

မှာ (၁၂၁/၂)ထြ် ြံုစပံြစက်နသပြင့် Working Pile Load Test (Method of 

Statement) နှင့် Pile Load Test Report တင်ပြကြးရန်နှင့် 

မိလ္လ ာေန်ခွင့်ပြုမိန် ့တင်ပြကြးရန် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၃။ 13-Dec-19 Bahan

ဦးခင်ကမာင်ေင်း 

(SP) 

ကေါ်ပမင့်ပမင့်ကအး

အမှတ်(၂၄၁/၂)၊ 

ဓမ္မကစတီလမ်း၊ 

ကရွှေကတာင်ကေား

(၂)ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ပခံစည်းရုိးသစေ်ာရမံည့် ကပမေွေ်အတွင်း အများသုံးကရကပမာင်းရှိကနသပြင့် 

ကရစးီကရလာနှင့် ကရဆုိးစမံီခန်ခဲွ့မှု လြ်ုငန်းတာေန်ခံအြဲွသ့ို ့

သကဘာထားမှတ်ချေ်  ကမးပမန်းထားြါသည်။

၄။ 27-Nov-19 South Okkalapa
ကေါ်ခင်ခင် (GP) 

ကေါ်စစီေီင်း

အမှတ်(၇၃၁)၊

မာဃ(၄)လမ်း၊

(၁၂)ရြ်ေွေ်

2

6

RC

(Pitch 

Roof)

ြံုစကံေီး လကူနရန်
LC ကပြာင်းလတဲင်ပြရန် ၁၆-၁၂-၂၀၁၉၊ ၂၃-၁-၂၀၂၀ နှင့်  ၂-၆-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါ

 စာများပြင့် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ကအာေတ်ိုဘာလ မ ှေဇီငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၄)ခ၏ု အကပခအကန



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ကအာေတ်ိုဘာလ မ ှေဇီငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၄)ခ၏ု အကပခအကန

၅။ 6-Nov-19
Kyee Myin 

Daing
ဦးစန်ိဦး

အမှတ်(၂)၊ 

ဦးလနီူလမ်းနှင့် 

ကအာေ်ကေည့်ပမင်တုိင် 

လမ်းကထာင့်

1

3

RC

(Roof 

Slab)

မိသားစ ု

ကနအမ်ိ
လကူနရန် လိုအြ်ချေ်တင်ပြရန် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၆။ 11-Dec-19 South Dagon
ကေါ်နွယ်ဦးမွန် (SP)

 ကေါ်သတီာပြုံး

အမှတ်(၇၁၉)၊ 

စည်ြင်လမ်း၊ ၂၅-ရြ်ေွေ်
ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ေဲဘေ်အနားတုိင်းတာ၍ မရသပြင့် ကပမနယ်နိမိတ်တုိင်းတာသတ်မှတ် တင်ပြရန်၊

 ပမို န့ယ်သမေါယမအသင်းစလုမိီတေ်မှ ၎င်းြုိင်ကပမပြစက်ကောင်း ကပမေွေ် 

အတွင်း အနီကရာင်ဆုိင်းဘုတ်ကထာင်ထားပခင်းနှင့် ေန်ေွ့ေ်စာ 

တင်ပြလာပခင်းနှင့်ြတ်သေ်၍ ရင်ှးလင်းတင်ပြရန်

၇။ 18-Nov-19 Lanmadaw

ဦးစန္ိဒမာ

သရေ်ကတာ 

ကေျာင်းတုိေ်

အမှတ်(၁၂)၊ 

ဘုန်းကေီးလမ်း၊

(ြေ်တန်းကေျာင်း)

3

RC

ကေျာင်း 

ကဆာင်

ကေျာင်း 

ကဆာင်
ရန်ေုန်တုိင်းကေသကေီးအစိုးရအြဲွသ့ို ့စစိစတ်င်ပြပြီးပြစြ်ါသည်။

၈။ 20-Dec-19 Dagon Seikkan ကေါ်နန်းစန္ဒာ
အမှတ်(၃၂+၃၃)၊ မင်း သေိ္ိဓ

 ကေျာ ်စာွ လမ်း၊ ဇန်ု-၂

1

Steel

အထည်ချုြ်

 စေ်ရံု

အထည်

ချုြ် စေ်ရံု
သတင်းစာကကောပ်ငာထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ကအာေတ်ိုဘာလ မ ှေဇီငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၄)ခ၏ု အကပခအကန

၉။ 4-Oct-19 Mayangone

ပမန်မာက့ရနံနှင့် 

သဘာေဓာတ်ကငွ  ့

လြ်ုငန်း

အမှတ်(၂)၊ 

ဆည်ကပမာင်းရြ်ိသာလမ်း
ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ကဘးကပမေွေ်ကပမရင်ှမှ ကပမနယ်နိမိတ်တုိင်းတာသတ်မှတ်ပြီးမှသာ 

သကဘာတူမည်ပြစက်ကောင်း တင်ပြသပြင့် ကပမနယ်နိမိတ်တုိင်းတာ သတ်မှတ်ရန်၊

 ပခံောရရံာတွင် ခုိင်ခ့ံမှုရှိကအာင် ကဆာင်ရေ်ွမည် ပြစက်ကောင်း 

RSE(Structure)၏ ခံေန်တင်ပြရန် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရေ်ကနတွ့င် 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၀။ 18-Oct-19 Mayangone
ဦးလေှင်း+၁ (GP) 

ဦးစည်သပူမတ်

အမှတ်(၁/ေB/၂-A+ 

၁ခ၁+၁/ေB/၂-B)၊ 

မင်းဓမ္မလမ်း၊ ၄-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ကရစးီကရလာနှင့် ကရဆုိးစမံီခန်ခဲွ့မှုလြ်ုငန်းတာေန်ခံအြဲွ၏့ ပြန်ကေားစာအတုိင်း 

ြံုပြင်ရန်၊ Retaining Wall အား RSE မှ 

တာေန်ယူကေီးကေြ်ကဆာင်ရေ်ွမည်ပြစက်ကောင်း ခံေန်ေတိတင်ပြရန် 

၂၄-၆-၂၀၂၀ ရေ်ကနတွ့င် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၁။ 18-Nov-19 Mayangone
ကေါ်ကရွှေ (ခ) 

ကေါ်ခင်လင်းပြိုး

အမှတ်(၁၆/၂၁)၊

ပြည်လမ်းနင့် 

ြါရမီလမ်းကထာင့်၊

အမှတ်(၇)ရြ်ေွေ်

Basement 

+ 

3

RC

မိသားစ ု

ကနအမ်ိ
လကူနရန် Strcutural Design တင်ပြလာ၍ Design စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၁၂။ 18-Nov-19 Mayangone ဦးကမာင်ကမာင်စန်ိ

အမှတ်(၁၀၃)၊

ရန်ေုန်-အင်းစန်ိလမ်း၊

အမှတ်(၂)ရြ်ေွေ်

1

Steel

ေား တာယာ

 သိုကလာှင်ရံု
ဂုိကေါင်

ြတ်ေန်းေျင်ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြရန်နှင့် ြံုစလံိုအြ်ချေ်များ ပြင်ဆင်ရန် 

၁၃-၁-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါစာပြင့် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၃။ 2-Oct-19 Kamaryut

ဦးလဇီင်လင်(ခ) 

ကေည်လစ်(ခ) 

ကအာင်စိုး

အမှတ်(၅၁/ကအ)၊ 

သရီမိဂဃလာ(၂)လမ်း၊ 

၈-ရြ်ေွေ်

3

RC

Roof 

Slab

(Lift ြါ)

မိသားစု

ကနအမ်ိ
လကူနရန်

Building Layout Plan အား ကပမပြင်ရှိ ကပမေွေ်အတုိင်းအတာ၊ 

အကဆာေ်အဦြံုစမံျားနှင့် ေုိေ်ညီကသာ အမှန်တေယ် ကဆာေ်လြ်ုမည့် 

ြံုစကံရးဆဲွတင်ပြလာ၍ ပြန်လည်စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ကအာေတ်ိုဘာလ မ ှေဇီငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၄)ခ၏ု အကပခအကန

၁၄။ 8-Nov-19 Kamaryut
ဦးပမင့်ဆန်း (SP) 

ကေါ်စန်းစန်းပမင့်

အမှတ်(၃၁၄/စီ)၊

ြန်းေါလမ်း၊

(၁၀)ရြ်ေွေ်

3

Steel

စားကသာေ်

ဆုိင်

စား ကသာေ်

ဆုိင်

Layout Plan ကရးဆဲွတင်ပြရန်၊ ြုိင်ဆုိင်မှု အ ကထာေ်အထားအဆေ်အစြ် 

တင်ပြရန်၊ D/Map ြါအတုိင်းအတာအတွင်းတွင်သာ ကဆာေ်လြ်ုမည် 

ပြစက်ကောင်း ခံေန်ေတိတင်ပြရန်၊ ယာဘေ်ေြ်လျေ် (၂)ဦး၏ 

ကထာေ်ခံချေ်ထြ်မံ တင်ပြရန်၊ 1600 Sqft သာ ခွင့်ပြုနုိင်မည်ပြစသ်ပြင့် 

ြံုစပံြင်ဆင်ကရးဆဲွရန်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 13-Nov-19 Thingangyun

မင်းကေျာင်းြရ ိ

ယတ္တ စိာသင်တုိေ် 

(ေစ)

ဦးြညာေံသ

အမှတ်(၁/ေ)၊ 

ကအာင်ကဘာဂလမ်း၊ 

ကေီးြွားကရးရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန် ြိတ်သမ်ိး

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ကအာေတ်ိုဘာလ မ ှေဇီငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ြတိသ်မိး်အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကန



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 4-Oct-2019 စြ်းနချာင်း နေါ်ခင်သန်းနဲွ့

အြှတ်(၂၀)၊ 

နဇယျဝတလီြ်း၊ 

သံတတံားရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂ 4-Oct-2019 သာနကတ ဦးသကန်အာင်

အြှတ်(၁၃)၊ 

ြာန်နပပ(၁၈)လြ်း၊ 

၃/ြာန်နပပရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၃ 7-Oct-2019
ေဂံုမြိုသ့စ်

(နပြာကပုိ်င်း)
နေါ်ချယ်ရီထွန်း

အြှတ်(၃၃၈)၊ 

ငုဝါမြိုင်(၂)လြ်း၊ 

၄၉-ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၄ 9-Oct-2019 လြ်းြနတာ် ဦးနအာင်ပုိင်ဦး

အြှတ်(၄/က)၊ 

နအာင်ရတနာလြ်း၊ 

၈-ရပ်ကကွ်

2
BN

(အကကးီစား

)

လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၅ 9-Oct-2019 လှိုင်သာယာ နေါ်တင်စိန်
အြှတ်(၁၄၉)၊ 

ေုိလ်စိန်ြှန်လြ်း၊ ၁-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၆ 9-Oct-2019 သာနကတ ဦးသဲကိုကို

အြှတ်(၁၁၂၁/ခ)၊ 

ြာန်နပပ(၁၈)လြ်း၊ 

၃/ြာန်နပပရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၇ 9-Oct-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်နအးနအးခိုင်
အြှတ်(၃၉၁)၊ နြဓါဝီလြ်း၊

 ေ-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၈ 9-Oct-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်နြဇင်လတ်
အြှတ်(၂၄)၊ သန္တာလြ်း၊ 

နရွှေန့ံသာနကျးရွာအုပ်စု
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉ 9-Oct-2019 အင်းစိန် ဦးနဇာ်ြွန်း

အြှတ်(၁၁/A)၊ 

ဦးဖုိးထွန်းလြ်း၊ 

နတာင်သူကန်ုးရပ်ကကွ်

3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၀ 16-Oct-2019 သာနကတ နေါ်နြဇင်နအာင်

အြှတ်(၁၉၁/ခ)၊ 

သိဂ(ီ၄)လြ်း၊

၅-ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၁ 16-Oct-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်ညိုညိုတင်
အြှတ်(၄၆)၊ အြှတ်(၄)လြ်း၊

ဇးီကန်ုးနကျးရွာ
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၁၂ 18-Oct-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်နနာ်နေါရစ်ဦး

အြှတ်(၂)၊ 

ဦးဘအုိလြ်းနှင့်ေဟိုလြ်း 

နထာင့်၊ ၂-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန်

မြိုန့ပြသ့ုိ 

ဝန်ဆာင်ခနပးသွင်းရန် 

၁၄-၅-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ

 အန ကာင်း ကားထား 

ပါသည်။

၁၃ 18-Oct-2019 ရန်ကင်း ဦးသန်းဝင်း

အြှတ်(၄/၃/၁၇၁)၊ 

ကဘ့ဲံဘူတာရံုလြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်

3 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၄ 18-Oct-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးထွန်းစိန်
အြှတ်(၆၅၉/ခ)၊ 

ပိနတာကလ်ြ်း၊ ၁၉-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၅ 18-Oct-2019 သာနကတ ဦးလှဦး

အြှတ်(၂၁၃/ခ)၊ 

အနနာ်ြာ(၁၈)လြ်း၊ 

၂/နပြာကရ်ပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၆ 1-Nov-2019 သ ဃ္န်းကျွန်း နေါ်လှလှနအး

အြှတ်(၃၄၄/က)၊ 

ငြုိးရိပ်(၆)လြ်း၊ 

ငြုိးရိပ်ရပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၁၇ 4-Nov-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်စန်းစန်းဝင်း

အြှတ်(၃၁၇/က)၊ 

ရာဇဓိရာဇ်(၂၇)လြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၈ 4-Nov-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ခင်ြာချို
အြှတ်(၁၃၄)၊ ၈-လြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၉ 8-Nov-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်ပြပြသန်း+၁
အြှတ်(၁၄၇/က)၊ 

သံနတာင်လြ်း၊ ၁၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀ 13-Nov-2019 လှိုင် နေါ်နအးနအးနသာင်း
အြှတ်(၆)၊ ြာလာလြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၁ 13-Nov-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးနကျာ်ဇင်ဦး

အြှတ်(၂၀၃/ဘီ)၊ 

နအာင်သစ္စာလြ်း၊ 

၁၂/နရွှေနပါကက်ရံပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၂ 13-Nov-2019 အင်းစိန် နေါ်နအးနအးဆင့်+၂

အြှတ်(၄၂၂)၊ 

ကကို က့န်ုး(၃)လြ်း၊ 

ကကို က့န်ုးအနရှရ့ပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၂၃ 13-Nov-2019 အင်းစိန် နေါ်နအးနအးြာ
အြှတ်(၅၅၈)၊ နိေ္ိဗန္ဒလြ်း၊ 

န့ံသာကန်ုး ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၄ 15-Nov-2019 လှိုင်သာယာ ဦးစိန်နု
အြှတ်(၄၆၃)၊ နဝနေးလြ်း၊

 နရဥက္ံက နကျးရွာအုပ်စု
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာဆဲ

၂၅ 20-Nov-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးညန့်ွဝင်း

အြှတ်(၇၀၃)၊ 

ရတနာသိဂပီတလ်ြ်း၊ 

၉-ရပ်ကကွ်

1 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၆ 20-Nov-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်သန္တာလွင်
အြှတ်(၉၆/က)၊ ပပည်လြ်း၊

 သနန္ဓပင်နကျးရွာအုပ်စု
1 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၇ 20-Nov-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ကျင်လှိုင်
အြှတ်(၈၇၀/ခ)၊ 

အင်းဝ(၇)လြ်း၊ ၆-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၈ 20-Nov-2019 သ ဃ္န်းကျွန်း နေါ်ပြင့်ပြင့်ခိုင်
အြှတ်(၂)၊ ေန္ဓ လလြ်း၊ 

ဦးစံနဖရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၂၉ 22-Nov-2019 လှိုင် ဦးစိန်နဌး+၁
အြှတ်(၁)၊ သီရိမြိုင်(၈)လြ်း၊

 ၁၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၀ 22-Nov-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်နအးနအးလှိုင်
အြှတ်(၃၉၀)၊ 

ဦးဖုိးကျားလြ်း၊ ၁၆-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၁ 22-Nov-2019 အင်းစိန် ဦးသိပ္ံပဉာဏဦ်း

အြှတ်(၂၂၈/ဘီ)၊ 

န့ံသာမြိုင်လြ်း၊ 

န့ံသာကန်ုးရပ်ကကွ်

3 Steel လူနနရန်

လုိအပ်ချကြ်ျားတင်ပပရန် 

၁၉-၅-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ

 အန ကာင်း ကား 

ထားပါသည်။

၃၂ 25-Nov-2019 အင်းစိန် နေါ်ပြင့််ပြင့်သန်း

အြှတ်(၆၁၆)၊ 

နအာကြ်ဂဃလာေုံလြ်းနှင့် 

ြဂဃလာလြ်းနထာင့်၊ 

နအာင်ဆန်းရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၃ 25-Nov-2019 လှိုင်သာယာ နေါ်ဝင်းဝင်းနဌး
အြှတ်(၇၀၉/ခ)၊ 

နြတ္တာရှင်လြ်း၊ ၁၄-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၃၄ 25-Nov-2019 သာနကတ ဦးနြာင်နုိင်

အြှတ်(၂၆)၊ 

ြာန်နပပ(၇)လြ်း၊ 

၃/ြာန်နပပရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၅ 27-Nov-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်တင်နရွှေခိုင်
အြှတ်(၄၀၇)၊ 

နွယ်နီ(၃)လြ်း၊ ္-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၃၆ 27-Nov-2019 အင်းစိန် နေါ်ပြင့်သိန်း

အြှတ်(၆၄၈/ခ)၊ 

ရွာသစ်(၁)လြ်း၊ 

ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၇ 27-Nov-2019 လှိုင် ဦးသကပုိ်င်စုိးဦး

အြှတ်(၆၃၅/ဂ)၊ 

နဆာင်နတာ်ကးူလြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၃၈ 29-Nov-2019 သ ဃ္န်းကျွန်း ဦးပြင့်ဦး
အြှတ်(၃၇)၊ နတစ်င်လြ်း၊

 က-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန်

သတင်းစာန ကညာခသွင်းရ

န် ၂၆-၆-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ 

အန ကာင်း ကားထားပါ

သည်။

၃၉ 29-Nov-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်သန်းသန်းနဌး

အြှတ်(၉၆/ခ)၊ 

ြဟာနဘာဂလြ်း၊ 

၈-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၄၀ 29-Nov-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးနကျာ်ြင်းသိန်း

အြှတ်(၂၆)၊ 

ပိနတာကရိ်ပ်မငိြ်(၁)လြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၄၁ 29-Nov-2019 သာနကတ နေါ်သန်းသန်းဝင်း

အြှတ်(၅၅၇/က)၊ 

မြိုြ့(၄)လြ်း၊ 

၄/နတာင်ရပ်ကကွ်

2.5 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၂ 29-Nov-2019 ေဟန်း ဦးပဏိ္ဍတ

အြှတ်(၂၄၉/B)၊ 

နရွှေဂံုတိုင်လြ်း၊ 

ငါးထပ်ကကးီနပြာကရ်ပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန်

တိုင်းနေသကကးီအစုိးရ 

အဖဲွြှ့ နထာကခ်ခံျက ်

တင်ပပရန်နှင့် ပုစံပပင်ဆင် 

ရန် ၂၁-၅-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ အန ကာင်း 

 ကားထားပါသည်။

၄၃ 29-Nov-2019 အင်းစိန် နေါ်ခင်ြျိုးလွင်

အြှတ်(၂၅၃)၊ 

န့ံသာမြိုင်လြ်းသွယ်၊ 

န့ံသာကန်ုးရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၄၄ 29-Nov-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ရီရီဝင်း

အြှတ်(၆၃၉/ခ)၊ 

အာဿက(၂၂)လြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၅ 2-Dec-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးဘုိဘုိဝင်း

အြှတ်(၆၃၁/ခ)၊ 

ြာလာ(၁၀)လြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန်

မြိုန့ပြြှ 

အြည်နပါကြှ်တသ်ားထား

ပခင်းြရိှန ကာင်း 

ပပန် ကားလာပါသပဖင့် 

အစည်းအနဝးနခါ်ယူနပပာ

 ကားထားပါသည်။

၄၆ 2-Dec-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်နဌးနဌးဝင်း

အြှတ်(၈၆၃)၊ 

ယင်းြာ(၄)လြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်

3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၇ 2-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးထွန်းနအာင်+၁
အြှတ်(၁၅၉/ခ)၊ 

လှိုင်ြဉ္ဇ လြ်း၊ ၁၃-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၄၈ 2-Dec-2019 သ ဃ္န်းကျွန်း ဦးနြာင်နြာင် ကည်
အြှတ်(၇၁၈)၊ ရိပ်သာလြ်း၊

 နလးနထာင့်ကန်ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့အုိးနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၄၉ 4-Dec-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်လှပဖူ
အြှတ်(၅၆၇/ခ)၊ 

ပုလဲ(၁)လြ်း၊ ဌ-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန်

နပြတိုင်းငုတရုိ်ကမ်ပီးန ကာ

င်း ပပန်လည်တင်ပပရန် 

၂၉-၅-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ

 အန ကာင်း ကားထား 

ပါသည်။

၅၀ 4-Dec-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ခင်သန်း ကည်

အြှတ်(၃၆၉/ခ)၊ 

ရာဇာဓိရာဇ်(၂၅)လြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၁ 4-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးနုိင်ြင်း

အြှတ်(၃၃၀)၊ 

နတးဉယျာဉ်(၂၂)လြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅၂ 4-Dec-2019 လှိုင် ဦးသန်းထွန်း
အြှတ်(၈၉)၊ 

ြယ်ဇကီန်ုးလြ်း၊ ၇-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၃ 9-Dec-2019 လှိုင်သာယာ နေါ်ခင်ြာနဌး

အြှတ်(၄၉/က)၊ 

ြင်းရဲနကျာ်စွာ(၁၀)လြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်

2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၅၄ 9-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးပပည့်မဖိုးဦး

အြှတ်(၄၂၅/က)၊ 

ခိုင်ရတနာလြ်း၊ 

အတင်ွးပေရံပ်ကကွ်

2 Steel Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၅ 9-Dec-2019 သာနကတ နေါ်စန္ဒာဝင်း
အြှတ်(၁၁၈+၁၁၉/ခ)၊ 

ဇဇီဝါလြ်း၊ ၇-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅၆ 11-Dec-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်တင်တင် ကည်

အြှတ်(၃၄)၊ 

တပင်နရွှေထီးလြ်း၊ 

အနန်းပင်ရပ်ကကွ်

2 Steel Steel လူနနရန်

မြို/့အုိးသ့ုိ ၂၂-၅-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ 

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၅၇ 11-Dec-2019 ြဂဃလာေုံ
ဦးနအာင်နကျာ်(ခ)

ဦးအကကို င်

အြှတ်(၄/က)၊ နဝနေးလြ်း၊

 နွယ်နခ ွနကျးရွာအုပ်စု
2 Steel Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅၈ 11-Dec-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်နဌးဝင်း
အြှတ်(၁/က)၊ သနပပလြ်း၊ 

၂/က-စံပပရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန်

မြို/့နပြြှ 

နပြရာဇဝင်ပပန် ကားလာပါ

သပဖင့် စိစစ်ဆပဲဖစ်ပါသည်။

၅၉ 11-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးြင်းြင်းသိန်း
အြှတ်(၈၂၆/ခ)၊ နြယုလြ်း၊

 ၇-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၆၀ 11-Dec-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးနကျာ်သင်း

အြှတ်(၁၆၈)၊ 

ေုိလ်တာရာ(၁)လြ်း၊ 

၁၄/၂စီြံကန်ိးရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာဆဲ

၆၁ 13-Dec-2019 လှိုင်သာယာ နေါ်နန္ဒာစုိး

အြှတ်(၃၁၂/က)၊ 

နရွှေပနေသာ(၁)လြ်း၊ 

နရွှေလင်ပန်းနကျးရွာအုပ်စု

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၂ 16-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးစုိးြင်း

အြှတ်(၂၁၈/က)၊ 

စကလုြ်းနှင့် 

နဆာလြ်းနထာင့်၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၃ 16-Dec-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်နအးနအးြူ

အြှတ်(၄၄၅)၊ 

နအာင်မဖိုးနဝလြ်း၊ 

၁၂/နရွှေနပါက္ံကရပ်ကကွ်

3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၄ 16-Dec-2019 သ ဃ္န်းကျွန်း ဦးပြင့်နုိင်
အြှတ်(၁၇)၊ သုခလြ်း၊ 

ခ-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၅ 18-Dec-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်သန်းသန်းြုိး

အြှတ်(၄၅၇/ခ)၊ 

နထာ်ပုိင်(၃)လြ်း၊ 

ည/၁၁-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၆၆ 18-Dec-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်လှလှ ကည်
အြှတ်(၁၉၄)၊ ပါရြီလြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၇ 18-Dec-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးြင်းနအာင်
အြှတ်(၁၇၉/က)၊ 

ြိဂသီ(၂၁)လြ်း၊ ၁၂-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၈ 18-Dec-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ
ဦးနအာင်နကာင်းပြ

တ်

အြှတ်(၇၆/၂)၊ ၆-လြ်း၊ 

၁၄/၁-ရပ်ကကွ်
1 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၉ 18-Dec-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးကိုကိုကကးီ
အြှတ်(၄၃၉)၊ နြဓါဝီလြ်း၊

 ္-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၀ 18-Dec-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်နအးနအးနြာ်

အြှတ်(၄၄၀)၊ 

ေုိလ်ချုပ်လြ်းနှင့် 

မြိုန့ဟာင်း(၃)လြ်းနထာင့်၊ 

၁-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန်

ဥပနေအ ကနံပးအဖဲွသ့ုိ့ 

နြးပြန်းထားဆ ဲ

ပဖစ်ပါသည်။

၇၁ 20-Dec-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးသန်းလှိုင်+၁

အြှတ်(၂၀၁)၊ 

အညာစုလြ်းသွယ်လြ်း၊ 

၉-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၇၂ 20-Dec-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်ခင်ပဖူနအး
အြှတ်(၁၂၅၅)၊ 

ကံ့နကာ်လြ်း၊ ၁၂-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၃ 20-Dec-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ခင်စန်းလင်း
အြှတ်(၃၀၈/က)၊ ၄-လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန်

ဥပနေအ ကနံပးအဖဲွသ့ုိ့ 

နြးပြန်းထားဆ ဲ

ပဖစ်ပါသည်။

၇၄ 20-Dec-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးခင်နြာင်လွင်

အြှတ်(၆၂၇)၊ 

သုြိတ္တာ(၁၆)လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၅ 20-Dec-2019 ကြာရွတ် ဦးနအာင်စုိးလင်း
အြှတ်(၇)၊ စံပယ်(၂)လြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာဆဲ

၇၆ 20-Dec-2019
ေဂံုမြိုသ့စ်

(နပြာကပုိ်င်း)
နေါ်သန်းပြင့်

အြှတ်(၁၁၁)၊ 

ကန်ုးနဘာင်လြ်း၊ 

၁၆-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၇ 20-Dec-2019 နေါပံု ဦးစန်းမြိုင်

အြှတ်(၂၁၆)၊ 

ယြံုနာ(၂)လြ်း၊ 

ယြံုနာ(၂)ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၇၈ 20-Dec-2019 အင်းစိန် ဦးြျိုးပြင့်နဇာ်

အြှတ်(၄၇၅)၊ 

နအာကေ်ဟိုလြ်း၊ 

ကကို က့န်ုးအနနာကရ်ပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၉ 23-Dec-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်စုစုနဌး
အြှတ်(၆/က)၊ ရဲရန်နုိင်လြ်း၊

 ၁၁-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၈၀ 23-Dec-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦး ကည်ဝင်း
အြှတ်(၂၀၁)၊ ေုိလ်ချုပ်လြ်း၊

 ၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၈၁ 23-Dec-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ချြ်းပြမငိြ်း

အြှတ်(၇၃)၊ 

ကျန်စစ်သားလြ်း၊ 

၁၄/စီြံကန်ိး(၂)ရပ်ကကွ်

1 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာဆဲ

၈၂ 23-Dec-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ဇာဇာခိုင်
အြှတ်(၉၆/၃)၊ 

ခိုင်နရွှေဝါလြ်း၊ ၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၈၃ 23-Dec-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်နီနီခိုင်

အြှတ်(၁၉၅/က)၊ 

ပိနတာက်(၉)လြ်း၊ 

ဌ-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၈၄ 23-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးညီညီနဇာ်

အြှတ်(၂၄၁/ခ)၊ 

နရွှေရင်နအးနကျာင်း လြ်း၊ 

၁၈-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၈၅ 23-Dec-2019 အင်းစိန် နေါ်ခင်စန်းနဝ

အြှတ်(၄)၊ 

န ကးတိုင်စု(၂)လြ်း၊ 

ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် သတင်းစာန ကညာဆဲ

၈၆ 23-Dec-2019 လှိုင်သာယာ နေါ်ခင်စန်းနြ

အြှတ်(၁၂၁၁/က)၊ 

ေုိလ်ချုပ်လြ်းနှင့် 

သီရိနဇယျာလြ်းနထာင့်၊ 

၅-ရပ်ကကွ်

3 steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၈၇ 27-Dec-2019 စြ်းနချာင်း ဦးဝင်းနဇာ်ထွန်း

အြှတ်(၇)၊ 

ရန်ကကးီနအာင်လြ်း၊ 

ြုန့်လုပ်နဆာင်းကန်ုးနပြာက်

ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန်

ကပ်လျှကအိ်ြ်ြှာ Sun 

Shade အား ဖျကသိ်ြ်းရန်

 ၉-၆-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ 

အန ကာင်း ကားထား 

ပါသည်။

၈၈ 27-Dec-2019 လှိုင်သာယာ နေါ်လတလ်တခ်ျို

အြှတ်(၅၈၈)၊ 

နအာင်ချြ်းသာလြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်

3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၈၉ 27-Dec-2019 နရွှေပပည်သာ
ဦးြျိုးသိန်း(ခ) 

ဦးနငွသိန်း

အြှတ်(၈၀၆/က)၊ 

နရွှေေဟိုပတလ်ြ်း၊ ၁-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉၀ 27-Dec-2019 နရွှေပပည်သာ
ဦးြျိုးသိန်း(ခ) 

ဦးနငွသိန်း

အြှတ်(၈၂၅/က)၊ 

နရွှေေဟိုပတလ်ြ်း၊ ၁-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉၁ 27-Dec-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးနကျာ်ဆန်းလွင်

အြှတ်(၁၁၅၀)၊ 

ပပည်နတာ်သာပတလ်ြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် သတင်းစာန ကညာဆဲ

၉၂ 27-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးတင်ြုိး

အြှတ်(၅၃၈)၊ 

နုိင်ကျွန်းသာလြ်း၊ 

အတင်ွးပေနံကျးရွာအုပ်စု

2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉၃ 27-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးနအာင်ပြင့်ြုိရ်
အြှတ်(၃၄၉)၊ 

ြဟာနဆွလြ်း၊ ၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉၄ 27-Dec-2019 အင်းစိန် ဦး ကည်လွင်
အြှတ်(၂၁၂)၊ က/၄လြ်း၊ 

မြိုသ့စ် (က+ခ)ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၉၅ 27-Dec-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးသန်းနဖ

အြှတ်(၁၁၈၂/က)၊ 

ကန်ုးနဘာင်(၁၅)လြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉၆ 27-Dec-2019 လှိုင်သာယာ နေါ်စုစုလှိုင်

အြှတ်(၄၇၄)၊ 

ပြင့်ရတနာလြ်း၊ 

အတင်ွးပေနံကျးရွာအုပ်စု

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉၇ 30-Dec-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ဂျင်းြိြိနုိင်
အြှတ်(၂၀/က)၊ 

ဦးဘအုိလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန်

ဥပနေအ ကနံပးအဖဲွသ့ုိ့ 

နြးပြန်းထားဆပဲဖစ်ပါ

သည်။

၉၈ 30-Dec-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်ခင်နြရီ
အြှတ်(၉၄၆)၊ 

သီလ(၁၂)လြ်း၊ ၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉၉ 30-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးနကျာ်နကျာ်

အြှတ်(၃၂၉)၊ 

ချယ်ရီလြ်းသွယ်(၁)လြ်း၊ 

၄-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၀၀ 30-Dec-2019 အင်းစိန် နေါ်ပြပြ

အြှတ်(က/၅၈၇)၊ ၇ 

လြ်းနတာင်လြ်း၊ 

အနရှက့ကို က့န်ုးရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာက်တိုဘာလြ ှေဇီင်ဘာလထ ိ

နပြပိုင်ဆိုင်ြှုအရပစ်ာချုပပ်ဖင့် တင်ပပသည့် နဆာင်ရွက်ဆအဲြှုတွဲ(၁၀၅)ခ၏ု အနပခအနန

၁၀၁ 30-Dec-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးစည်သူနအာင်
အြှတ်(၂၁)၊ ဝါဝါဝင်းလြ်း၊

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၂ 30-Dec-2019 အင်းစိန် နေါ်မငိြ်းနအး

အြှတ်(၆၄၈/က)၊ 

ရွာသစ်(၁)လြ်း၊ 

ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၀၃ 30-Dec-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးနကျာ်နကျာ်

အြှတ်(၉၈၂)၊ 

ဘုရင့်နနာင်လြ်း၊

၁၀-ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၀၄ 30-Dec-2019
ေဂံုမြိုသ့စ်

(ဆပ်ိကြ်း)
ဦးနအာင်ဝင်းစုိး

အြှတ်(၁၀၀၂)၊ 

နရွှေသံလွင်လြ်း၊

၉၁-ရပ်ကကွ်

3 Steel လူနနရန်

သတင်းစာန ကညာခ

သွင်းရန် ၂၆-၆-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ အန ကာင်း 

 ကားထားပါသည်။

၁၀၅ 30-Dec-2019 လှိုင်သာယာ ဦးလှစုိး

အြှတ်(၄၃၇)၊ 

ခိုင်ရတနာလြ်း၊

အတင်ွးပေနံကျးရွာအုပ်စု

2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 6-Nov-2019 အင်းစိန် ဦးဂျန်ဂျယ်နဟာ့

အြှတ်(၉၀)၊ 

၅-လြ်းနပြာက၊် 

ကကို က့န်ုးအနရှရ့ပ်ကကွ်

2.5 RC လူနနရန်
အစုိးရနပြပဖစ်သပဖင့် ၂၉-၄-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ 

ခင့်ွြပပုန ကာင်း အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂ 6-Nov-2019 သာနကတ ဦးနဇြျိုးဦး

အြှတ်(၁၂၈၃)၊ 

နအာင်သုခ(၂၆)လြ်း၊ 

၆/အနရှရ့ပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန်

နပြအြည်နပါကန်ဆာင်ရွကရ်န် လုိအပ်သပဖင့် 

အရပ်စာချုပ်ပဖင့် ခင့်ွပပု၍ြရန ကာင်း 

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၃ 13-Nov-2019 သ ဃ္န်းကျွန်း နေါ်ပြင့် ကည်

အြှတ်(၃၉၃)၊ 

နဝဇယန္တာလြ်း၊ 

ဇ/နတာင်ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန်

နပြနယ်နိြိတနှ်င့်ပတသ်က၍် တိုင် ကားြှုရိှသပဖင့် 

၁၆-၆-၂၀၂၀ ရကန်န့တွှေင် ခင့်ွြပပုန ကာင်း 

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၄ 9-Dec-2019 သာနကတ နေါ်ြာြာလွင်

အြှတ်(၇၅၄/က)၊ 

နအာင်သစ္စာ(၆)လြ်း၊ 

၄-ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန်

နပြအြည်နပါကန်ဆာင်ရွကရ်န် လုိအပ်သပဖင့် 

အရပ်စာချုပ်ပဖင့် ခင့်ွပပု၍ြရန ကာင်း 

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၅ 16-Dec-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးစုိးြင်းထွန်း
အြှတ်(၇/က)၊ 

မြိုသ့စ်(၁)လြ်း၊ ၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ 

နပြအြည်နပါကန်ဆာင်ရွကမ်ပီးြှသာ 

နဆာကလု်ပ်ခင့်ွနလျှာကထ်ားရန် ၈-၅-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာကတ်ိုဘာလြှ ေဇီငဘ်ာလထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၉)ခ၏ု အနပခအနန



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာကတ်ိုဘာလြှ ေဇီငဘ်ာလထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၉)ခ၏ု အနပခအနန

၆ 18-Dec-2019 ြဂဃလာေုံ ဦးတးူနြာင်

အြှတ်(၅၃၄/နအ)၊ 

အြှတ်(၃)လြ်း၊ 

သ ဃ္န်းကျွန်းကကးီနကျးရွာအု

ပ်စု

1 Steel လူနနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ 

နပြအြည်နပါကန်ဆာင်ရွကမ်ပီးြှသာ 

နဆာကလု်ပ်ခင့်ွနလျှာကထ်ားရန် ၈-၅-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၇ 20-Dec-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်ခင်နထးွရီ
အြှတ်(၂၃/၉)၊ ြဂဃလာလြ်း၊

 နရွှေနှင်းဆရီပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန်

အစုိးရနပြပဖစ်သပဖင့် ၂၁-၅-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ 

ခင့်ွြပပုန ကာင်း အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၈ 20-Dec-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ပြတသ်န္တာဦး
အြှတ်(၄၈)၊ ဝါဝါဝင်းလြ်း၊

 ၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

အြည်နပါကန်ေါ်ကကးီကကးီ ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်သပဖင့် 

ခင့်ွြပပုန ကာင်း အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၉ 23-Dec-2019 အလံု နေါ်နအးနအး

အြှတ်(၃၉၁)၊ 

နအာက ်ကည့်ပြင်တိုင် လြ်း၊

 နစာရန်ပုိင်နပြာက်

ရပ်ကကွ်

3 Steel လူနနရန်
အစုိးရနပြပဖစ်သပဖင့် ၁၅-၅-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ 

ခင့်ွြပပုန ကာင်း အန ကာင်း ကားထားပါသည်။



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 27-Nov-2019 အင်းစိန် ဦးစိန်နသာင်း

အြှတ်(ြ/၃၅)၊ ဖဲွနုဆစီကလ်ြ်းနှင့် 

ချြ်းနပြ့သာစည်လြ်းနထာင့်၊ ရွာြ 

အနနာကရ်ပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ ၃၁-၃-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ စာထုတ ်

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်နအာကတ်ိုဘာလြှ ေဇီငဘ်ာလထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ဆုိငး်ငံ့အြှုတွဲ(၁)ခ၏ု အနပခအနန



                        

စဉ်

၂၀၁၉ခနုစှ၊် 

ဇူလုိငလ်မ ှ

စေ်တငဘ်ာလ 

အတငွး် လေ်ေျန်

ဆုိငး်ငံ့ ခငွ့်မပြု ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီ ှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် - - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၂ - - - ၂

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၂ - - - - ၂

၄။ ပခစံည်းရုိး ၇ - - - ၁ ၆

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၃၅ - ၄ - ၈ ၂၃ ၂၃

၆။ ၄၆ - ၄ - ၁၁ ၃၁ ၃၁စစုကုြါငး်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ဇူလုိငလ် မ ှစေ်တငဘ်ာလအတငွး် ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကန

ရေ်စွဲ။    ၇-၇-၂၀၂၀

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၃၁)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

       ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၄)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၈



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 13-Sep-19 Mayangone
ဦးထန်ွးကရွှေ (ခ)

တီတီကလး

အမှတ်(၃၁-A)၊

ကရွှေထးီအမ်ိရာအတွင်း 

လမ်း၊ 

(၁)ရြ်ေွေ်

အတ်ုပခံစည်း

ရုိး
ပခံောရန် အင်ဂျင်နီယာကပြာင်းလတဲင်ပြလာ၍ စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၂။ 13-Sep-19 Mayangone
ဦးထန်ွးကရွှေ (ခ)

တီတီကလး

အမှတ်(K-၃၁)၊

ကရွှေထးီအမ်ိရာအတွင်း 

လမ်း၊ 

(၁)ရြ်ေွေ်

အတ်ုပခံစည်းရုိ

း
ပခံောရန် အင်ဂျင်နီယာကပြာင်းလတဲင်ပြလာ၍ စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၃။ 16-Sep-19 Mayangone
ဦးထန်ွးကရွှေ (ခ)

တီတီကလး

အမှတ်(F/31+ G/31, 

H/31) 

ကရွှေထးီအမ်ိရာအတွင်း

လမ်း၊ ၁-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန် အင်ဂျင်နီယာကပြာင်းလတဲင်ပြလာ၍ စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၄။ 2-Aug-19 Thingangyun
ဦးလသှန်ိး (ခ) 

ကေါင်ကလာရင်ှ+၁

အမှတ်(၁၂)၊ 

လြ်ုသားလမ်း၊ 

င/ေ-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်
ေဲ/ယာ ကထာေ်ခံချေ်၊ ကပမေွေ်အမှတ်(၈/င)နှင့်ြတ်သေ်၍ ခုိင်လုံသည့် 

ြုိင်ဆုိင်မှုအကထာေ်အထားတင်ပြရန် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၅။ 17-Jul-19 Bahan

ဆရာကတာ ်

ဦးကတကဇာဘာသ 

(သနုန္ဒာရာမ 

စာသင်တုိေ်)

ေရုြ္ိပ ကေျာင်းတုိေ်

ကပမေွေ်အမှတ်(၁၀)၊ 

ဗဟန်း(၁)လမ်း၊ 

ပမို မ့ရြ်ေွေ်

3

RC

ဘုန်းကေီး

ကေျာင်း

ဘုန်းကေီး

ကေျာင်း

ြံုစမံျားတွင် မှတ်ြံုတင်လေ်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ (Construction) 

လေ်မှတ်ကရးထိုးရန်နှင့် ခံေန်ေတိတင်ပြရန် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ဇလူိုငလ် မ ှစေတ်ငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၈)ခ၏ု အကပခအကန



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ဇလူိုငလ် မ ှစေတ်ငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၈)ခ၏ု အကပခအကန

၆။ 17-Jul-19 Bahan ကေါ်ပမင့်ပမင့်ကဆွ

အမှတ်(၅)၊ 

အင်းယားပမိုင်လမ်း၊

 ကရွှေ ကတာင်ကေား(၁) 

ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ကပမေွေ်အတွင်းဓာတ်တုိင်ရှိကနပခင်း၊ YESC ဓာတ်အားလိုင်းသည် 

နယ်နိမိတ်နှင့် တစထ်ြ်တည်းေျ ကရာေ်ကနပခင်းကကောင့် ပခံစည်းရုိးောရပံခင်းနှင့်

 ြတ်သေ်၍ YESC ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြရန် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၇။ 2-Aug-19 North Dagon ကေါ်စန်းစန်းတင့်

အမှတ်(၁၈)၊ 

သခင်အန်ုးကြကေီးလမ်း၊ 

၄၂-ရြ်ေွေ်

2

RC

မိသားစု

ကနအမ်ိ
လကူနရန်

လိုအြ်ချေ်များတင်ပြရန် ၁၅-၈-၂၀၁၉၊ ၁၈-၉-၂၀၁၉၊ ၁၀-၁၀-၂၀၁၉ 

ရေ်စွဲြါစာများပြင့် အကကောင်းကေားခ့ဲပခင်းအကြါ် ပြန်လည်တင်ပြလာရာ 

ကပမပြင်ထြ်မံစစက်ဆးချေ်အရ လတ်ွေင်းမှုမရှိသည့် Footing အကဟာင်း 

(၁၅)လုံးအား ြျေ်သမ်ိးထားပခင်းမရှိကကောင်း စစက်ဆးကတွရ့ှိရြါသပြင့် 

ြျေ်သမ်ိးရန်နှင့် ြျေ်သမ်ိးပြီးကကောင်း ဓာတ်ြံုမှတ်တမ်း တင်ပြရန် 

၄-၁၂-၂၀၁၉၊ ၇-၂-၂၀၂၀ ၊ ၂၆-၃-၂၀၂၀  ရေ်စွဲြါစာများပြင့် ထြ်မံ 

အကကောင်းကေားထားကသာလ်ည်းတင်ပြလာပခင်းမရှိြါသပြင့် ၁၇-၆-၂၀၂၀ 

ရေ်စွဲပြင့် အမိန်က့တာင်း တင်ပြထားြါသည်။

၈။ 23-Sep-19 Sanchaung Dr.မိမိခုိင်

အမှတ်(၁၅၂)၊ 

ဗားေရာလမ်း၊ 

စမ်းကချာင်း(ကပမာေ်) 

ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်
၁၄-၆-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါ စာပြင့် ရန်ေုန်တုိင်းကေသကေီး အစိုးရအြဲွသ့ို ့

စစိစတ်င်ပြထားြါသည်။



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 3-Jul-2019 လှိုင် နေါ်နြာ်နြာ်စန်း
အြှတ်(၅၅)၊ ြာလာမြိုင်(၁)လြ်း၊

 ၁၆-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂ 10-Jul-2019 လှိုင်သာယာ နေါ်စီသားနေဝီ

အြှတ်(၁၁၈၃/ခ)၊ 

ေုိလ်နအာင်နကျာ်လြ်း၊ 

၁၈-ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃ 10-Jul-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်နွယ်နွယ်နအာင်
အြှတ်(၅၈)၊ သနပပလြ်း၊

၂/ခ-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၄ 26-Jul-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်နအးနြာ်
အြှတ်(၂၄၀/က+ခ)၊ ကန်ဦးလြ်း၊

 နကျာင်းကန်ုးနကျးရွာအုပ်စု
3 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၅ 14-Aug-2019 နရွှေပပည်သာ
ဦးနအာင်စုိးဝင်း 

ထွန်း

အြှတ်(၅၅၃/၅၅၄)၊ 

နရ ကည်(၂)လြ်း၊ ၂၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၆ 21-Aug-2019 သာနကတ နေါ်သီတာဝင်း

အြှတ်(၅၇/က)၊ 

နအာင်သနပပလြ်း၊ 

၇/အနရှရ့ပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် န ကညာဆဲ

၇ 23-Aug-2019 သာနကတ ဦးနအာင်ညီတိုး
အြှတ်(၄၃)၊ ထူပါရံုလြ်း၊ 

၁/ထူပါရံုရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၈ 26-Aug-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးသန်းထွန်း
အြှတ်(၂၁၂၁)၊ ရတနာလြ်း၊

၁၇-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၂၃)ခ၏ု အနပခအနန



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၂၃)ခ၏ု အနပခအနန

၉ 28-Aug-2019 အင်းစိန် နေါ်သီတာ
အြှတ်(၁၁၅/က)၊ က(၂)လြ်း၊ 

မြိုသ့စ် (က+ခ)ရပ်ကကွ်
2 3 RC လူနနရန် မြို/့အိြ်နစာင့်

၁၀ 28-Aug-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးမဖိုးနဝလင်း+၁
အြှတ်(၂၉၄)၊ နရွှေနှင်းဆလီြ်း၊ 

၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၁ 28-Aug-2019နပြာကဥ်က္ကလာပနေါ်ခင်ချို
အြှတ်(၃၀၉)၊ ရှင်နစာပုလြ်း၊ 

၁၆-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၂ 2-Sep-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်ဇင်ြာဦး

အြှတ်(၅၇)၊ 

ကာယသုခအပပင်လြ်း၊ 

၂/က-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန်

တပ်စည်ပင်နပြပဖစ်သပဖင့် 

တပ်မြိုစ့ည်ပင်သာယာနှင့်

ဆကသွ်ယ်ရန် ၁၃-၁၂-၂၀၁၉  ရကန်န့တင်ွ

စာထုတအ်န ကာင်း ကားထားပါသည်။

၁၃ 6-Sep-2019 သ ဃ္န်းကျွန်း ဦးတင်ြုိး
အြှတ်(၆/က)၊ လုပ်သားလြ်း၊ 

င/က-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ စိစစ်ဆဲ

၁၄ 9-Sep-2019 နတာင်ဥက္ကလာပနေါ်စန်းစန်းပြင့်
အြှတ်(၄၀၇/ခ)၊ 

ပင်းယ(၁၃)လြ်း၊ ၅-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၅ 11-Sep-2019နပြာကဥ်က္ကလာပနေါ်နအး ကည်ဝင်း
အြှတ်(၉၅/က)၊ ဇဇီဝါ(၁)လြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့အိြ်သ့ုိ ညိှနှိုင်းထားဆပဲဖစ်ပါသည်။



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၂၃)ခ၏ု အနပခအနန

၁၆ 13-Sep-2019 လှိုင် ဦးသန်းနြာင်
အြှတ်(၆၅၄/ခ)၊ သီရိမြိုင်လြ်း၊

၁၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့အိြ်သ့ုိ ညိှနှိုင်းထားဆပဲဖစ်ပါသည်။

၁၇ 13-Sep-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်နနာ်နလးနဖာ
အြှတ်(၁၃၇)၊ ြနကွး(၆)လြ်း၊

၂၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၈ 13-Sep-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်ေန်နွြ်ခြ်ိး
အြှတ်(၂၈၁)၊ အြှတ်(၄)လြ်း၊

ဘံုရှည်ကန်ုးရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၁၉ 18-Sep-2019 အင်းစိန် ဦးသန်းပြင့်
အြှတ်(၈၃၄/နအ)၊ 

ရွာသစ်(၄)လြ်း၊ ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀ 18-Sep-2019နတာင်ဥက္ကလာပနေါ်သန်းသန်းနဌး
အြှတ်(၇၅၅/က+ခ)၊ 

စစ်ကိုင်း(၂၅)လြ်း၊ ၅-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်

၂၁ 23-Sep-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးသန်းနဆွ
အြှတ်(၉၄၁/ခ)၊ စပါယ်လြ်း၊ 

၁၉-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၂ 25-Sep-2019 သာနကတ နေါ်နအးနအးပြင့်

အြှတ်(၇)၊ 

နအာင်သနပပအနနာက(်၃) လြ်း၊

 ၇/အနရှရ့ပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၃ 27-Sep-2019 စြ်းနချာင်း ဦးဆရီူ
အြှတ်(၁၆)၊ ရန်ကကးီနအာင်လြ်း၊

 ြုန့်/နပြာကရ်ပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့နပြနစာင့်



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 1-Jul-2019 လှိုင် နေါ်ကျင်နဲွ့
အြှတ်(၉၂)၊ နအာင်နြတ္တာလြ်း၊

 ၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

တိုင်းနေသကကးီ လယ်/ယာနပြနှင့် အပခား သိြ်းဆည်းပခင်း 

ခရံြှုြျားအား ပပန်လည်စစ်နဆးနဆာင်ရွကမ်ပီးြှ 

နဆာင်ရွကန်ပးြည်ပဖစ်န ကာင်း ပပန် ကားလာပါသပဖင့် 

၂၀-၅-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ ခင့်ွြပပုန ကာင်း အန ကာင်း 

 ကားထားပါသည်။

၂ 26-Jul-2019 လှိုင်
ဦးနကျာ်ြုိးထွ

န်း+၁

အြှတ်(၁၉)၊ လှိုင်ပြစ်(၂)လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

တိုင်းနေသကကးီ လယ်/ယာနပြနှင့် အပခား သိြ်းဆည်းပခင်း 

ခရံြှုြျားအား ပပန်လည်စစ်နဆးနဆာင်ရွကမ်ပီးြှ 

နဆာင်ရွကန်ပးြည်ပဖစ်န ကာင်း ပပန် ကားလာပါသပဖင့် 

၂၀-၅-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ ခင့်ွြပပုန ကာင်း အန ကာင်း 

 ကားထားပါသည်။

၃ 11-Sep-2019နပြာကဥ်က္ကလာပဦးထွန်းမြိုင်
အြှတ်(၂၅၁)၊ နတဇလြ်း၊ 

တတံားကကးီရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

နပြအြည်နပါကန်ဆာင်ရွကရ်န်လုိအပ်သပဖင့် 

အရပ်စာချုပ်ပဖင့် ခင့်ွပပုနပး၍ြရန ကာင်း ၂၀-၅-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၄ 20-Sep-2019 အင်းစိန် ဦးြင်းနုိင်ဦး
အြှတ်(၁၄၀)၊ စိတ္တသုခလြ်း၊ 

နပါကန်တာရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန်

နပြအြည်နပါကန်ဆာင်ရွကရ်န်လုိအပ်သပဖင့် 

အရပ်စာချုပ်ပဖင့် ခင့်ွပပုနပး၍ြရန ကာင်း ၂၀-၅-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၄)ခ၏ု အနပခအနန



                        

စဉ်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊်

ဧပြလီမှ

ဇွနလ်အတငွး်

လေ်ေျန်

ခငွ့်မပြု ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် ၃ - - ၂ ၁

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၁ - - ၁ -

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၁၀ - - ၃ ၇

၄။ ပခစံည်းရုိး ၁ - - ၁

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၃၃ ၂ ၁ ၃ ၂၇ ၂၇

၆။ ၄၈ ၂ ၁ ၉ ၃၆ ၃၆

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၃၆)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

       ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၂)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

          ြတိသ်မိး်အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ဧပြလီ မ ှဇွနလ် အထိ ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကန

ရေ်စွဲ။       ၇-၇-၂၀၂၀

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၉

စစုကုြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 8-Apr-19 Mayangone ကေါ်ကေကေကထးွ
အမှတ်(၃၂)၊ ေုန်းပမင့်ရြ်ိသာလမ်း၊ 

၆/ရြ်ေွေ်

2

Steel

မိသားစု

ကနအမ်ိ
လကူနရန်

လိုအြ်ချေ်များလာကရာေ်မတင်ပြ၍ 

စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၂။ 3-May-19 Mayangone
ဦးေင်းကေျာ+်၃

(ေစ) ကေါ်ရန်ိြီး

အမှတ်(၁၅/စ)၊ ကဘာဂသေိ္ိဓလမ်း၊ 

၂-ရြ်ေွေ်

2+3

RC

မဂဃလာ

ခန်းမ

မဂဃလာ

ခန်းမ
လိုအြ်ချေ်အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၃။ 12-Jun-19 South Okkalapa ကေါ်ကမာက်မာညွ်န် ့
အမှတ်(၁၄)၊ ဇေီဇိုးလမ်းနှင့် 

ကြာင်းေားလမ်း ကထာင့်၊ ၁၄-ရြ်ေွေ်

1 RC

+

ပခံစည်းရုိး

မိသားစု

ကနအမ်ိ+

ပခံစည်းရုိး

လကူနရန်

+

ပခံောရန်

ကပမနယ်နိမိတ်နှင့်ြတ်သေ်၍ ေန်ေွ့ေ်ချေ်များရှိသပြင့် 

ပမို /့ကပမသို ့သကဘာထားကမးပမန်းထားခ့ဲရာ ပမို က့ပမမှ သကဘာထား

 ပြန်ကေားလာသပြင့် စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၄။ 8-Apr-19 Hlaing ကေါ်ပမရီ အမှတ်(၁၀၀)၊ ဓမ္မာရံုလမ်း၊ ၁၁-ရြ်ေွေ်
1

Steel
ြူဆယ်ေွင်း

ြူဆယ်

ေွင်း

ကပမပြင်တွင် ကဆာင်ရေ်ွထားသည့် Foundation အား 

ကဘးယာဘေ် ၃' Clear သတ်မှတ်ကပမေျန် ေျန်သည်အထ ိ

ြျေ်သမ်ိးရန် အကကောင်းကေားထားပြီး တင်ပြလာပခင်း 

မရှိကသးြါသပြင့် ကပမပြင်ကနာေ်ဆံုးအကပခအကနစစက်ဆးရန် 

ကြးြုိထ့ားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇနွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၉)ခ၏ု အကပခအကန



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇနွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၉)ခ၏ု အကပခအကန

၅။ 10-Apr-19 Hlaing 

New General 

Co.,Ltd

(Jasmine City 

Project)

အမှတ်(၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၄-ေ၊ ၄-ခ၊ ၆-ဆ၊

 ၅-ေ၊ ၁-ေ (၂-ကအ)၊ ၁-ေ-ဘီ၊ ၆၂၊ ၆၃၊ 

၆၄၊ ၆၅၊ ၆၆)၊ ဘုရင့်ကနာင်လမ်း၊ 

၁၅-ရြ်ေွေ်

Basement

 ၃)ထြ်+

(၂၂)ထြ်၊

Basement

 

(၂)ထြ်+

 

(၂၈)ထြ်

 (၂)လုံး၊

Basement

 (၂)ထြ်+

(၂၉)ထြ်၊

Basement

 

(၂)ထြ်+

 (၅)ထြ်

နှင့် (၁၂)

ထြ်(၂)

လုံး၊

Basement

 (၁)ထြ်

နှင့် 

(၅)ထြ်+

(၉)ထြ် 

(၂)လုံး၊

၃ထြ် 

River 

Villa 

ရံုးခန်း+

Shopping 

Mall+ 

Hotel+

လကူနရန်

ရံုးခန်း+

Shopping

 Mall+ 

Hotel+

လကူနရန်

ြံုစကံေီးစစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇနွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၉)ခ၏ု အကပခအကန

၆။ 21-Jun-19 Thingangyun ဦးတင့်နုိင်
အမှတ်(၃၅၊ ၃၆-ေ၊ ၃၆-ခ၊ ၃၇) 

သသံမုာလမ်း၊ ရန်ေုန်သစရ်ြ်ေွေ်

1+2

Steel

လေ်ဘေ်

ရည်ဆုိင်

လေ်ဘေ်

ရည်ဆုိင်

လမ်း၊တံတားပြန်စာအရ လိုအြ်ချေ်ပြည့်စေ်ွတင်ပြရန် 

အကကောင်းကေားထားရာ ပြန်လည်တင်ပြလာ၍ 

စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၇။ 24-Jun-19 Bahan ဦးလေှင်း
အမှတ်(၆)၊ ကစာမဟာလမ်း၊ 

ဗုိလခ်ျို (၂)ရြ်ေွေ်
ပခံစည်းရုိး ပခံောရန်

ကပမပြင်တွင် အတ်ုကရကပမာင်း (၄*၅) ကဆာင်ရေ်ွမည် ပြစသ်ပြင့် 

ကရစးီကရလာနှင့် ကရဆုိးစမံီခန်ခဲွ့မှု လြ်ုငန်း တာေန်ခံအြဲွ၏့ 

ကထာေ်ခံချေ် တင်ပြရန် ထြ်မံ အကကောင်းကေားြါသည်။

၈။ 10-May-19 Kamaryut ကေါ်သေ်သေ်
ဟသံာေတီေင်း၊

ေျွန်းကတာလမ်း

2

Steel 

(၁)လုံး

နှင့်

၎င်းနှင့်

တဲွဆေ်

လျေ်

(1) 

Steel 

Open 

Shed

ေားကရကဆး+

ဆီထိုး+

Work 

Shop+ 

Office

ေားကရ

ကဆး+

ဆီထိုး+

Work 

Shop+ 

Office

ြိတ်သမ်ိးခွင့်တင်ပြလာ၍ စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇနွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၉)ခ၏ု အကပခအကန

၉။ 14-Jun-19 North Dagon
Yangon Petrol

Co.,Ltd 

ကပမေွေ် (၂)၊ ပြည်ကထာင်စလုမ်း၊ 

၁၆-ရြ်ေွေ်

1 Steel

Open 

Shed+

1 Steel

စေ်သုံးဆီ

ဆုိင်+

Convenience 

Store

Office + WC

စေ်သုံးဆီ

ဆုိင်+

Convenience 

Store

Office + 

WC

ေဲဘေ်ရှိ ေဂံုပမို ဦ့း ကရတွန်းစေ်ရံု၏ ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြရန်၊ 

ေျန်ဆေ်စြ်ကပမေွေ်များမှာ ကပမေွေ်လြ်များပြစသ်ပြင့် 

ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြနုိင်မှု မရှိပခင်းအား ခံေန်ေတိတင်ပြရန်၊ 

အဆုိပြု ၁ထြ်Steel (Office+Store+Convenience Store+

 WC) အကဆာေ်အဦအား ေဲဘေ်ကဘးရှိ ေုိယ်ြုိင် 

Transformer နှင့်လတ်ွေင်းကအာင်ကဆာင်ရေ်ွမည်ပြစက်ကောင်း

 ခံေန်ေတိ တင်ပြရန်၊ အဆုိပြု အကဆာေ်အဦများနှင့် 

လတ်ွေင်းမှုမရှိကသာ အဆုိပြုကပမေွေ်အတွင်းရှိ ေဲဘေ်ကဘး 

ကရတွန်းစေ်ရံု၏ ေန်ထမ်းများ ကနထိုင်ကသာ အကဆာေ်အဦ 

(၂)လုံးနှင့်ြတ်သေ်၍ ညိှနှိုင်းကဆာင်ရေ်ွသာွးမည်ပြစက်ကောင်း 

ခံေန်ေတိတင်ပြ ရန်၂၅-၆-၂၀၁၉၊ ၁၉-၈-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါစာပြင့်

 အကကောင်းကေားထားပခင်းအ ကြါ် လိုအြ်ချေ်များ 

ပြန်လည်တင်ပြ လာ၍စစိစက်ဆာင် ရေ်ွပြီး၁၃-၁၂-၂၀ ၁၉ 

ရေ်စွဲြါစာအမှ တ်၊၄၄၆၀/ရသ/စည်ြင်-ယာ/အုံ ပြင့် 

ကရရရှိကရးနှင့်ကရကြးကေးကရးလြ်ုငန်းတာေန်ခံအြဲွသ့ို ့

သကဘာထားမှတ်ချေ် ကမးပမန်းထားပခင်းအကြါ် 

ပြန်ကေားလာြါသပြင့် အမိန်က့တာင်းတင်ပြပြီး ကောမ်တီ EC 

ကဆာင်ရေ်ွထားြါသည်။



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 10-Apr-2019  နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးနဇာ်လတ်
အြှတ်(၂၆၈)၊ ပိနတာက်(၅)လြ်း၊ 

ဌ-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန်

 မြို/့အုိးသ့ုိ 

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၂ 10-Apr-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးပြင့် ကည်
အြှတ်(၈၅၄/က)၊ သာစည်လြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန်

မြို/့နပြသ့ုိ 

နြးပြန်းထားပါသည်။

၃ 10-Apr-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးြုိးနဇာ်နအာင်

အြှတ်(ဍ-၇-စသ/ြရြ်းကန်ုး) 

နခတလုိ်ကန်ရာင်းဝယ်နရး 

သြဝါယြအသင်း၊ နအာင်သေ္ိဓလြ်း 

နှင့် နကျာင်းလြ်းနထာင့်၊ ၃-ရပ်ကကွ၊်

2 RC လူနနရန်

လုိအပ်ချကြ်ျားလာနရာက်

တင်ပပရန် ၃၀-၃-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ 

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၄ 12-Apr-2019 လှိုင်သာယာ ဦးနကျာ်ြင်းေင်
အြှတ်(၈၆/ခ)၊ ဇြ္ဗ နအး(၂)လြ်း၊ 

၁၂-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၅ 12-Apr-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ဝင်းြာလာနွယ်
အြှတ်(၁၁၂-E)၊ သြုိင်းဘူတာရံုလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
2 3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆ 12-Apr-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးထန်ပုန်းနန်
အြှတ်(၁၉၈)၊ စြ်းပုလဲလြ်းသွယ်၊ 

စြ်းနချာင်းကကးီနလာ်ှကားနကျးရွာ
1 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၂၇)ခ၏ု အနပခအနန



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၂၇)ခ၏ု အနပခအနန

၇ 26-Apr-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်ရီတင်
အြှတ်(၁၄)၊ သရဖီလြ်း၊ ဂူကကးီကန်ုး 

ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

အိြ်ငှားနထာကခ်ခံျကတ်င်ပပ

ရန် 

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၈ 26-Apr-2019 သ ဃ္န်းကျွန်း နေါ်သန်းညန့်ွ
အြှတ်(၁၀၉၄)၊ သုြန(၁)လြ်း၊ 

၁၆/၄-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉ 3-May-2019 ြရြ်းကန်ုး နစာထူးထူဝါး အြှတ်(၆၁)၊ ေဟိုလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၀ 10-May-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးဝိတတ်းူ
အြှတ်(၁၉၆)၊ မြိုသ့စ်လြ်း၊ 

၅/နဝဘာဂီရပ်ကကွ်
1 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၁ 13-May-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ နေါ်အိသန္တာသင်း
အြှတ်(၈၅၃)၊ သံလွင်လြ်း၊ 

နရွှေနပါကက် ံမြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၂ 17-May-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးဝင်းတင်
အြှတ်(၂၁/၁၄)၊ ပုဂံလြ်း၊ နရွှေနပါက္ံက 

မြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၃ 20-May-2019 စြ်းနချာင်း နေါ်နအးလှ
အြှတ်(၂၅)၊ ပြသီတာလြ်း၊ ကျွန်းနတာ

 နပြာကရ်ပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန်

မြို/့အုိးသ့ုိ 

ညိှနှိုင်းထားဆပဲဖစ်ပါသည်။



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၂၇)ခ၏ု အနပခအနန

၁၄ 22-May-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်လျိုအြ်နဟွ
အြှတ်(၂၇/၂၉)၊ ြုိးကတုန်ကျာင်းလြ်း၊

 ဘွတက်ကးီနကျးရွာအုပ်စု
2 2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၅ 22-May-2019 လှိုင် ဦးနအာင်နကျာ်နဇာ အြှတ်(၅၅၃)၊ ဓြ္မာရံုလြ်း၊ ၁၁-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၆ 27-May-2019 နရွှေပပည်သာ ဦးပြင့်နဇာ်ထွန်း
အြှတ်(၂၁၇/က)၊ ပေြု္မာလြ်း၊ 

နကျာင်းကန်ုးနကျးရွာအုပ်စု
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၇ 27-May-2019 လှိုင်သာယာ နေါ်ယြင်း
အြှတ်(၁၈၃၃/ခ)၊ ြလိခလြ်း၊ 

၁၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၈ 29-May-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်နကခိုင်နြာင်
အြှတ်(၄၂၅)၊ ဦးချစ်ထွန်းလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

မြို/့နပြ သ့ုိ 

ေတုယိအကကြ်ိနြးပြန်းထားပ

းါသည်။

၁၉ 29-May-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးချစ်ကိုကို
အြှတ်(၄၁၅)၊ ဦးချစ်ထွန်းလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

မြို/့နပြ သ့ုိ 

ေတုယိအကကြ်ိနြးပြန်းထားပ

းါသည်။



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၂၇)ခ၏ု အနပခအနန

၂၀ 3-Jun-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးထွန်းဝင်း
အြှတ်(၈၃၆/က)၊ အဿက(၂၃)လြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
1 RC လူနနရန်

မြို/့နပြြှ 

ပပန် ကားလာပါသပဖင့် 

စိစစ်ဆပဲဖစ်ပါသည်။

၂၁ 3-Jun-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်စန္ဒာြုိး အြှတ်(၉၁၃)၊ ြရြ်းစုလြ်း၊ ၃-ရပ်ကကွ် 3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၂ 3-Jun-2019 တာနြွ နေါ်စန္ဒာတင်
အြှတ်(၂၁)၊ လြ်းသွယ်(၃)လြ်း၊ 

နြတ္တာညန့်ွရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန်

နပြရာဇဝင်ြှတသ်ားထားပခင်

းးြရိှန ကာင်း ၂၂-၆-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ 

နခါ်ယူနပပာ ကားမပီးပဖစ်ပါသ

၂၃ 7-Jun-2019 တာနြွ ဦးခင်နြာင်နအး
အြှတ်(၁၂၃)၊ နလးနထာင့်ကန်လြ်းြ၊

 တာနြွနလးရပ်ကကွ်
3 Steel Steel လူနနရန်

မြို/့အုိးသ့ုိ ၂၂-၆-၂၀၂၀ 

ရကန်န့တင်ွ 

နြးပြန်းထားပါသည်။

၂၄ 10-Jun-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်ခင်နအးြာ
အြှတ်(၁၇၆၇/ခ)၊ ြီးေုံး(၃)လြ်း၊ 

၁၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

Foundation ဖျကသိ်ြ်းရန် 

ေတုယိအကကြ်ိ 

အန ကာင်း ကားစာထုတထ်ား

ပါသည်။



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၂၇)ခ၏ု အနပခအနန

၂၅ 19-Jun-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ နေါ်စန်းစန်းဝင်း
အြှတ်(၅၄/က)၊ ပြင်သာ(၂)လြ်း၊ 

၁၅-ရပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန်

Foundation 

ဖျကသိ်ြ်းမပီးန ကာင်း 

တင်ပပလာ၍ 

နပြပပင်ကင်ွးဆင်းစစ်နဆးရာ

 နနာကဘ်ကတ်င်ွ 

အနဆာကအ်အံု(၁)လံုး 

၂၆ 19-Jun-2019 အင်းစိန် ဦးဘူြီနာသန်
အြှတ်(၁၉)၊ နပြာင်းကကးီလြ်း၊ 

နပါကန်တာရပ်ကကွ်
2.5 RC လူနနရန်

မြို/့အုိးသ့ုိ 

ညိှနှိုင်းထားဆပဲဖစ်ပါသည်။

၂၇ 28-Jun-2019 စြ်းနချာင်း နေါ်တင်တင်ညို
အြှတ်(၁၃၈)၊ ဦးညို(၇)လြ်း၊ နဝဠုဝန်

 နပြာကရ်ပ်ကကွ်
2 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 15-May-2019 နတာင်ဥက္ကလာပ ဦးနအာင်ဆန်းဝင်း

အြှတ်(၉၇၅/ခ)၊ 

နကျာ်သူ(၂၀)လြ်း၊ 

၉-ရပ်ကကွ်

Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

နပြအြည်နပါကန်ဆာင်ရွကရ်န် လုိအပ်သပဖင့်

 အရပ်စာချုပ်ပဖင့် ခင့်ွပပု၍ြရန ကာင်း 

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂ 7-Jun-2019 စြ်းနချာင်း နေါ်ခင်နအး

အြှတ်(၁၉)၊ 

နဝဠုဝန်(၄)လြ်း၊ 

နဝ/နတာင်ရပ်ကကွ်

2 Steel Steel လူနနရန်

ပပည်သ့ူဘဏ္ဍာသိြ်းနပြအပဖစ် သတြှ်တန် ကာင်း

 ပပန် ကားလာသပဖင့် ခင့်ွပပု၍ြရန ကာင်း 

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၂)ခ၏ု အနပခအနန



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 8-May-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးနအာင်ပြင့်
အြှတ်(၁၃)၊ ရူပါရံုလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန်

လုိအပ်ချကြ်ျားတင်ပပရန် (၃)ကကြ်ိအန ကာင်း ကားခဲ့ 

နသာ်လည်း လာနရာကတ်င်ပပပခင်းြရိှသပဖင့် 

၃၀-၄-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ ပိတသိ်ြ်းန ကာင်း 

အန ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ပတိသိ်ြ်းအြှုတွဲ(၁)ခ၏ု အနပခအနန



                        

စဉ်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊်

ဇနန်ေါရလီမှ

မတလ်အတငွး်

လေ်ေျန်

ဆုိငး်ငံ့ ခငွ့်မပြု ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ

ကဆာငရ်ေ်ွ

ဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် ၂ - - - ၁ ၁

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၁ - - - - ၁

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၂ - - - ၁ ၁

၄။ ပခစံည်းရုိး ၄ - - - ၄

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၁၆ - ၂ - ၁ ၁၃ ၁၃

၆။ ၂၅ - ၂ - ၃ ၂၀ ၂၀

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ  (၂၀)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

        ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၂)ခ၏ု အကပခအကနအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ် အထိ ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကန

ရေ်စွဲ။ ၇-၇-၂၀၂၀

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၇

စစုကုြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 13-Mar-19 ကေည့်ပမင်တုိင်

ဦးကေျာေ်င်းကအာင်

(ပမန်မာစ့းီြွားကရးဦးြုိင်လမိီတ

ေ်+ Diamond Dragon 

Co.,Ltd

ေမ်းနားလမ်း၊ 

ကေျာေ်မီးကသွး စြံုု 

ကပမကနရာ

1 Steel

စေ်ဆံုးဆီ

 ဆုိင်

သိုကလာှင် 

ခန်း

တုိင်းသို ့ပြန်ရန် ကဆာင်ရေ်ွဆဲ

၂။ 25-Feb-19 ဗဟန်း ဦးစန်ိေင်း(ခ) ရန်ချန်ေင်း+၁

အမှတ်(၄၅၅/၄၅၇)၊ 

တေ္က သိုလရ်ြ်ိသာလမ်းသစ်

 လမ်း၊ ဆရာစရံြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး

လိုအြ်ချေ်များတင်ပြရမည့်ရေ်အား တုိးပမှင့်ကြးရန် တင်ပြလာသပြင့် 

၂၂-၈-၂၀၁၉ ရေ်ကနတွ့င် ကစာင့်ဆုိင်းကြးမည်ပြစက်ကောင်း 

ထြ်မံအကကောင်းကေားထားကသာလ်ည်း တင်ပြလာပခင်းမရှိကသးြါ 

သပြင့် လိုအြ်ချေ်များ တင်ပြရန် ထြ်မံအကကောင်းကေားြါသည်။

၃။ 25-Mar-19 ဗဟန်း
ကေါ်ကမာလ်စီန်ိေိွုင် (ခ) ကဆွ

 ကဆွ ဦး

ကပမေွေ်အမှတ်(၁၁၇စီ/၂)၊

 နတ်ကမာေ်လမ်း၊ 

ဗုိလခ်ျို (၁)ရြ်ေွေ်၊

ပခံစည်းရုိး

ကရှ မ့ျေ်နှာစာတွင် ေင်/ထေ်ွကြါေ် (၂)ကြါေ်ကဆာင်ရေ်ွမည့် ကနရာ၌ 

ြလေ်ကြာင်းရှိကနကကောင်း စစိစက်တွရ့ှိရြါသပြင့် ြျေ်ရန် လိုအြ်ြါေ

 လမ်းတံတားဆုိင်ရာ လြ်ုငန်းတာေန်ခံအြဲွ၏့ သကဘာတူကကောင်း 

ကထာေ်ခံချေ်အား လာကရာေ်တင်ပြရန် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၄။ 4-Mar-19 လမ်းမကတာ် ဦးစန်းနုိင်
အမှတ်(၂၂/၂၄)၊ 

ဘုန်းကေီးလမ်း၊ ၅-ရြ်ေွေ်

Basement

+

၁ခန်းတည်

း

၁၂ထြ် 

ခဲွတုိေ်

Lift ြါ

ြံုစကံေီး လကူနရန် Design Section မှ Structure  စစိစက်ဆာင်ရေ်ွကနဆဲပြစြ်ါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၇)ခ၏ု အကပခအကန



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို န့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယနူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၇)ခ၏ု အကပခအကန

၅။ 28-Jan-19 မရမ်းေုန်း

ပမန်မာစ့းီြွားကရးဦးြုိင် 

ေုမ္ပဏနှီင့် ထးူကဆာေ်လြ်ု 

ကရးေုမ္ပဏီ

ကရခဲပြင်စေိတ် 

အားေစားေွင်း၊ 

ကတာေ်င်လမ်း၊ ၄-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး

ပခံစည်းရုိးောရမံည့် ကပမေွေ်၏ နယ်နိမိတ် 

တုိင်းတာသတ်မှတ်သည့်ကပမြံု (D/Map) မိတ္တ ူတင်ပြရန် (မူရင်းနှင့် 

တုိေ်ဆုိင်စစက်ဆးရန်) ၂၁-၂-၂၀၁၉ ၊ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ နှင့် ၂-၁-၂၀၂၀ 

ရေ်စွဲြါစာများပြင့် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၆။ 11-Feb-19 မရမ်းေုန်း ဦးကဇာသ်ထူိုေ်+၁

အမှတ်(၂ကအ)၊ 

ပမေတ်ရည်လမ်းသယ်ွ

(၁)လမ်း၊ ၉-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး

ကပမနယ်နိမိတ်တုိင်းတာသတ်မှတ်သည့် ကပမြံု (D/Map) မိတ္တ ူတင်ပြရန်

 ၉-၄-၂၀၁၉၊ ၃၁-၅-၂၀၁၉ နှင့် ၂-၁-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါစာများပြင့် 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၇။ 14-Jan-19 ေဂံုပမိုသ့စ ်ကတာင်ြုိင်း ဦးကအာင်မင်း

ကပမေွေ်အမှတ်(c-31/34)၊

 

ဧရာေတီလမ်းသယ်ွ(၅)လမ်

း၊ ၆၆-ရြ်ေွေ်

Basement

+ ၄ ထြ်ခဲွ

တုိေ်

ြံုစကံေီး လကူနရန်

Structure ြုိင်းဆုိင်ရာ လိုအြ်ချေ်များ ပြည့်စေ်ွတင်ပြရန် 

အကကောင်းကေားခ့ဲပခင်းအကြါ် (၂)လခန်က့စာင့်ဆုိင်းကြးြါရန် 

တင်ပြလာသပြင့် ကစာင့်ဆုိင်းခွင့်ပြုထားြါသည်။



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 11-Jan-2019 သ ဃ္န်းကျွန်း နေါ်နအးနအးခိုင်

အြှတ်(၃၇/ခ)၊ 

နအာင်နဇယျ(၄)လြ်း၊ 

ရန်ကန်ုသစ်ရပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန်

ပံုစံခင့်ွပပုဌာနခွဲတင်ွ (၅)ထပ်တိုကန်ဆာကလု်ပ် 

ခင့်ွပပုမပီးပဖစ်၍ (၅)ထပ်တိုကန်ဆာကလု်ပ်ခင့်ွကို 

ပယ်ဖျကမ်ပီးြှသာ အရပ်စာချုပ်ပဖင့် 

နဆာကလု်ပ်ခင့်ွအား ခင့်ွပပုနပးြည်ပဖစ်န ကာင်း 

၇-၁-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ အန ကာင်း ကားစာထုတထ်ား

၂ 30-Jan-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်သန်းသန်း
အြှတ်(၇၅/ခ)၊ ၇-လြ်း၊ 

၃/ခ-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၃ 6-Feb-2019 ြဂဃလာေုံ နေါ်အြာ ကည်

အြှတ်(၁၉)၊ 

အနနာ်ရထာလြ်း၊ 

အနန်းပင်ရပ်ကကွ်

2 Steel လူနနရန် မြို/့အုိး သ့ုိ ေတုယိအကကြ်ိ ညိှနှိုင်းထားဆပဲဖစ်ပါသည်။

၄ 15-Feb-2019 အင်းစိန် ဦးဝင်းြင်းထွန်း
အြှတ်(၂၉၉)၊ မြိုပ့တလ်ြ်း၊

 ရွာြအနနာကရ်ပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၅ 15-Feb-2019 နရွှေပပည်သာ နေါ်နအးနအးပြင့်

အြှတ်(၁၀၁၂/က)၊ 

ပန်းပခံ(၁၂)လြ်း၊ 

၁၅-ရပ်ကကွ်

1 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၆ 20-Feb-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ပြင့် ကည်
အြှတ်(၈၁)၊ သူရလြ်း၊ 

၉-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ ြှ ြတလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့် တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၁၃)ခ၏ု အနပခအနန



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ ြှ ြတလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့် တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၁၃)ခ၏ု အနပခအနန

၇ 25-Feb-2019 အင်းစိန် နေါ်ချိုချိုတင်

အြှတ်(၅၁၆)၊ 

၅-လြ်းနတာင်၊ 

ကကို က့န်ုးအနရှရ့ပ်ကကွ်

2 RC လူနနရန် မြို/့အုိး သ့ုိ ေတုယိအကကြ်ိ ညိှနှိုင်းထားဆပဲဖစ်ပါသည်။

၈ 1-Mar-2019 လှိုင် ဦးဆန်းြင်း

အြှတ်(၂၂၀)၊ 

နအာင်ြဂဃလာလြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၉ 1-Mar-2019 အင်းစိန်
ဦးရာဂျူး(ခ) 

နြာင်ပြင့်

အြှတ်(၅၁)၊ က-၅လြ်း၊ 

မြိုသ့စ်(က+ခ) ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် မြို/့အုိးသ့ုိ ညိှနှိုင်းထားဆပဲဖစ်ပါသည်။

၁၀ 1-Mar-2019 နေါပံု
နေါ်နတာ်နြာ်နာ 

နဘဂင်

အြှတ်(၂၁၈/က)၊ 

ြာလာနွယ်လြ်း၊ 

နွယ်နအးရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၁ 8-Mar-2019 နပြာကဥ်က္ကလာပနေါ်အံုးဟန်
အြှတ်(၃၂၇)၊ 

သုြာလာလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၂ 18-Mar-2019 အင်းစိန်  နေါ်ပြပြစိန်
အြှတ်(၈၂)၊ သဇင်လြ်း၊ 

နစာ်ဘွားကကးီ ကန်ုးရပ်ကကွ်
1 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၃ 22-Mar-2019 ြရြ်းကန်ုး နေါ်ြုိးြုိးစံ
အြှတ်(၄၃)၊ 

အုန်းနတာလြ်း၊ ၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူနနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၇/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 8-Feb-2019 လှိုင် နေါ်သိန်းသန်းြုိး

အြှတ်(၁၇၀/ခ)၊

 

နအာင်နြတ္တာ(၆)

လြ်း၊ ၁-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန်

တိုင်းနေသကကးီ လယ်/ယာနပြနှင့် အပခား 

သိြ်းဆည်းပခင်း ခရံြှုြျားအား 

ပပန်လည်စစ်နဆးနဆာင်ရွကမ်ပီးြှ 

နဆာင်ရွကန်ပးြည်ပဖစ်န ကာင်း 

ပပန် ကားလာပါသပဖင့် ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ

 ခင့်ွြပပုန ကာင်း အန ကာင်း  ကားထားပါသည်။

၂ 8-Feb-2019 လှိုင် ဦးပြင့်နအာင်

အြှတ်(၁၇၀/က)၊

 

နအာင်နြတ္တာ(၆)

လြ်း၊ ၁-ရပ်ကကွ်

3 RC လူနနရန်

တိုင်းနေသကကးီ လယ်/ယာနပြနှင့် အပခား 

သိြ်းဆည်းပခင်း ခရံြှုြျားအား 

ပပန်လည်စစ်နဆးနဆာင်ရွကမ်ပီးြှ 

နဆာင်ရွကန်ပးြည်ပဖစ်န ကာင်း 

ပပန် ကားလာပါသပဖင့် ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရကန်န့တင်ွ

 ခင့်ွြပပုန ကာင်း အန ကာင်း  ကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ ြှ ြတလ်ထိ 

နပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၂)ခ၏ု အနပခအနန


