
                        

စဉ်

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် 

အောက်တိုဘာလ 

မ ှဒဇီငဘ်ာလ 

ေတငွး် လက်ကျန်

ဆုိငး်ငံ့ ခငွ့်မပြု ြတိသ်မိး်
အကာမ်တမီှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
အဆာငရ်က်ွဆဲ

အဆာငရ်က်ွဆဲ

စစုအုြါငး်
မတှခ်ျက်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် ေထက် - - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြေ်ထိ ၁ - - - - ၁

၃။ ၃ထြန်ငှ့်အောက် ၂ - - - - ၂

၄။ ပခစံည်းရုိး ၁ - - - - ၁

၅။ ေရြစ်ာချုြ် ၃ ထြအ်ောက် ၆ - - ၂ ၂ ၂ ၂

၆။ ၁၀ - - ၂ ၂ ၆ ၆စစုအုြါငး်

မတှခ်ျက်။   အဆာငရ်က်ွဆဲေမှုတွဲ (၆)ခ၏ု ေအပခေအနေား ေအသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် အြာပ်ြထားြါသည်။

          ြတိသ်မိး်ေမှုတွဲ (၂)ခ၏ု ေအပခေအနေား ေအသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် အြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် အောက်တိုဘာလ မ ှဒဇီငဘ်ာလ ေထိ အဆာက်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားအသာ ေမှုတွဲများ၏ အဆာငရ်က်ွပြးီစးီမှုေအပခေအန

ရက်စွဲ။     ၇-၇-၂၀၂၀

ေမျိုးေစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၄



စဉ်
ေမှုတွဲ 

ေဝငရ်ကစ်ွဲ
ပမို န့ယ် ေမည် လြိစ်ာ ယနူစ် ေထြ်

ေမျို း

ေစား
ေသုံးပြုြုံ မတှခ်ျက်

၁။ 5-Oct-18 စမ်းအချာင်း
ဦးအတဇ (SP) 

ဦးခွန်အနာင်ပမင့်အဝ

ေမှတ်(၁၀၄)၊ 

စမ်းအချာင်းလမ်း၊ 

ရင်ှအစာြုရြ်ကွက်

ပခံစည်းရုိး ပခံကာရန်
လိုေြ်ချက်များ တင်ပြရန် ေအကကာင်းကကားထားပခင်းေား 

တင်ပြလာပခင်းမရှိသပြင့် စစိစတ်င်ပြထားြါသည်။

၂။ 5-Nov-18

ဒဂံုပမိုသ့စ ်

(အပမာက်ြုိင်း)

ပမို န့ယ်

ရန်ကုန်ပမို ့ပြေများ 

ပြည်သသူယ်ယူြုိအ့ဆာင်

အရးေများနှင့် 

သက်ဆုိင်အသာ ကုမ္ပဏီ

 လမိီတက် (YUPT) 

(ကစ) ဥက္က ဌ ဦးအစာလှိုင်

ေမှတ်(၅၄၅)၊ 

ပြည်အထာင်စလုမ်း၊

၅၁-ရြ်ကွက်

1+2 Steel

(၁)လုံး

2 Steel

၁ လုံး

1 Steel

၃ လုံး

Work 

Shop & 

Office+ 

Staff 

Housing

 +Canteen

 + 

ကားအဘာဒီ်ရံု

Work 

Shop & 

Office+ 

Staff 

Housing

 +Canteen

 + 

ကားအဘာဒီ်ရံု

ေဆုိပြုအပမကွက်နှင့်ြတ်သက်၍ ရန်ကုန်တုိင်းအဒသကကီး 

ေစိုးရေြဲွသ့ို ့ညွှန်ကကားမှုအတာင်းခံထားအသာလ်ည်း 

ပြန်ကကားလာပခင်းမရှိအသးအကကာင်း ပမို ့ပြစမံီကိန်း 

လြ်ုငန်းတာဝန်ခံေြဲွ မှ့ ပြန်ကကားလာြါသပြင့် YUPT သို ့

ရန်ကုန်တုိင်းအဒသကကီး ေစိုးရေြဲွ၏့ ညွှန်ကကားမှုရရှိြါက 

ဆက်လက်အဆာင်ရက်ွ သာွးမည်ပြစအ်ကကာင်း ၂-၂-၂၀၂၀ 

ရက်စွဲြါစာပြင့်  ေအကကာင်းကကားထားပြီး  ပမို ့ပြစမံီကိန်းနှင့် 

အပမစမံီခန်ခဲွ့မှုလြ်ုငန်းတာဝန်ခံေြဲွ  ့၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲြါစာပြင့်

 သအဘာထားထြ်မံအမးပမန်းထားြါသည်။

၃။ 12-Nov-18 သ ဃ္န်းကျွန်း
ဦးအကျာအ်ကျာနုိ်င်

+၃

ေမှတ်(၁၈)

ရာွလယ်လမ်း

ဇ/အပမာက်ရြ်ကွက်

B+

7½

RC

ြံုစကံကီး လအူနရန်

ြံုစကံကီးေမှုတဲွေား ၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက်အနေ့ထ ိ၃လခန် ့

အစာင့်ဆုိင်းအြးြါရန် ေသနားခံစာ ထြ်မံတင်ပြလာသပြင့် 

အစာင့်ဆုိင်းခွင့်ပြုပြီး လိုေြ်ချက် ထြ်မံတင်ပြလာအသာလ်ည်း 

ပြည့်စုံမှုမရှိြါသပြင့် ထြ်မံေအကကာင်းကကားထားြါသည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် အောကတ်ိုဘာလ မ ှဒဇီငဘ်ာလ ေထ ိအပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုေမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် အဆာငရ်ကွဆ်ေဲမှုတွဲ (၄)ခ၏ု ေအပခေအန



စဉ်
ေမှုတွဲ 

ေဝငရ်ကစ်ွဲ
ပမို န့ယ် ေမည် လြိစ်ာ ယနူစ် ေထြ်

ေမျို း

ေစား
ေသုံးပြုြုံ မတှခ်ျက်

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် အောကတ်ိုဘာလ မ ှဒဇီငဘ်ာလ ေထ ိအပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုေမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် အဆာငရ်ကွဆ်ေဲမှုတွဲ (၄)ခ၏ု ေအပခေအန

၄။ 23-Nov-18 မဂဃလာဒံု

စရအိဂျရစဲင်ကယ်

ဝီရမာကာလီ

ယမ္မာန်မယ်အတာ်

ကကီးဟနိ္ဒ ဗုဒ္ဓ

ဘာသာ

ဘုရားအကျာင်း

ေမှတ်(၉၅၈)

ရန်ကုန်-ြဲခူလမ်းနှင့်

ကာယလမ်းသယ်ွ

လမ်းအထာင့်၊ ဧကရာဇ်

ရြ်ကွက်

1

RC

ဘုရား

အကျာင်း

ဘုရား

အကျာင်း

လိုေြ်ချက်များ ပြန်လည်တင်ပြအြးနုိင်မည့် ေချန်ိကာလ 

တင်ပြအရးေအကကာင်းကကားထားြါသည်။



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသုံးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 3-Oct-2018 အင်းစနိ်
ဦးစိုင်းထွနး်ပြင့်(ခ)

ကြွး်ရီ

အြတှ(်၄၈၀)၊ 

ဗဟိုလြး်၊ ကကို က့နုး်

 အနနာကရ်ပက်ကွ်

1 Steel လူနနရန် စစိစဆ်ဲ

၂ 10-Oct-2018 ြရြး်ကနုး် နေါ်ခင်ခင်ယု

အြတှ(်၂၂၁)၊ 

ဓြ္မပါလလြး်၊ 

၅-ရပက်ကွ်

2 3 RC လူနနရန် ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ တိုင်းဥပနေချုပရံု်းသိ့ု ၂၀-၄-၂၀၂၀ ရကန်နတ့င်ွ နြးပြနး်ထားပါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစှ ်နအာကတ်ိုဘာလ ြ ှေဇီငဘ်ာလထ ိ

နပြပိုငဆ်ိုငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆ်အဲြှုတွဲ(၂)ခ၏ု အနပခအနန

၀၇/၀၇/၂၀၂၀



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ် အြျို းအစား အသုံးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 5-Nov-2018 အင်းစနိ် ဦးသရူနကျာ်
အြတှ(်၅၁၂)၊ အနဝရာလြး်၊

 နံ့သာကနုး်ရပက်ကွ်
3 RC လူနနရန်

နပြပပင်တင်ွ နနာကဘ်ကန်ပြကကွ၏် NGL ၆' ခန့်ပြင့် 

နနပခင်း၊ဧရိယာကွဲလဲွြှုရိှပခင်းတိ့ုန ကာင့် ၃၀-၃-၂၀၁၉ 

ရကန်နတ့င်ွ စာပဖင့် အန ကာင်း ကားထားပါသည။်

၂ 7-Dec-2018 လှိုင်သာယာ နေါ်နနီခုိီင်
အြတှ(်၁၈၃၃/က+ခ)၊ 

ြလိခလြး်၊ ၁၄-ရပက်ကွ်
3 RC လူနနရန်

နပြပပင်တင်ွ အိြအ်ြတှ်(၂)ခုထပန်န၍ ပပနလ်ညစ်စန်ဆးရန ်

စစိစဆ်ဲ

၂၀၁၈ ခနုစှ ်နအာကတ်ိုဘာလ ြ ှေဇီငဘ်ာလထ ိ

နပြပိုငဆ်ိုငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တငပ်ပသည့် ပတိသ်ြိး်အြှုတွဲ(၂)ခ၏ု အနပခအနန

၀၇/၀၇/၂၀၂၀



                        

စဉ်

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် 

ဇူလုိငလ် မ ှ

စက်တငဘ်ာလ 

ေတငွး် လက်ကျန်

ဆုိငး်ငံ့ ခငွ့်မပြု ြတိသ်မိး်
အကာမ်တမီှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
အဆာငရ်က်ွဆဲ

အဆာငရ်က်ွဆဲ

စစုအုြါငး်
မတှခ်ျက်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် ေထက် ၃ - - - - ၃

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြေ်ထိ - - - - - -

၃။ ၃ထြန်ငှ့်အောက် ၂ - - - - ၂

၄။ ပခစံည်းရုိး ၁ - - - - ၁

၅။ ေရြစ်ာချုြ် ၃ ထြအ်ောက် ၈ - ၄ - - ၄ ၄

၆။ ၁၄ - ၄ - - ၁၀ ၁၀စစုအုြါငး်

မတှခ်ျက်။   အဆာငရ်က်ွဆဲေမှုတွဲ (၁၀)ခ၏ု ေအပခေအနေား ေအသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် အြာပ်ြထားြါသည်။

         ခငွ့်မပြုေမှုတွဲ (၄)ခ၏ု ေအပခေအနေား ေအသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် အြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ဇူလုိငလ် မ ှစက်တငဘ်ာလေထိ အဆာက်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားအသာ ေမှုတွဲများ၏ အဆာငရ်က်ွပြးီစးီမှုေအပခေအန

ရက်စွဲ။       ၇-၇-၂၀၂၀

ေမျိုးေစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၆



စဉ်
ေမှုတွဲ 

ေဝငရ်ကစ်ွဲ
ပမို န့ယ် ေမည် လြိစ်ာ ယနူစ် ေထြ်

ေမျို း

ေစား
ေသုံးပြုြုံ မတှခ်ျက်

၁။ 6-Jul-18 မရမ်းကုန်း ဦးဝင်းအောင် ေမှတ်(၂)၊ ဦးထန်ွးပငိမ်းလမ်း၊ ပခံစည်းရုိး

အပမတုိင်းငုတ်ရုိက်ပြီးအကကာင်း တင်ပြလာအသာလ်ည်း အပမတုိင်းငုတ် 

စစိစမ်ရသပြင့် ပမို အ့ပမဌာနနှင့် ြူးအြါင်းကွင်းဆင်း၍ အဆာင်ရက်ွဆဲ 

ပြစြ်ါသည်။

၂။ 16-Jul-18 မရမ်းကုန်း

ဦးတင်ထဋ်ွ(ခ) 

ဦးအနလင်း (ကုိယ်တုိင်)၊

 အဒါ်ခင်ေန်ုးတင့်

ေမှတ်(၁၀၅)၊ 

မစိုးရမ်ိအကျာင်းလမ်း၊

3

RC

(၄)လုံး

မိသားစု

အနေမ်ိ
လအူနရန်

၄ထြ်အပြာင်းလ ဲတင်ပြလာသပြင့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများသို ့

သအဘာထားအမးပမန်းအဆာင်ရက်ွထားြါသည်။

၃။ 29-Aug-18 မရမ်းကုန်း
အမစပီမန်မာကုမ္ပဏီ

လမိီတက်

ေမှတ်(၉)၊ ကန်ရြ်ိသာလမ်း

၁၀-ရြ်ကွက်

Basement

+ ၁၄

ထြ်တုိက်

Hotel ပြင့် "မူ"ထြ်မံခွင့်ပြုသပြင့် CQHP သို ့Design စစိစရ်န် 

ပြန်လည် အြးြုိထ့ားြါသည်။

၄။ 17-Sep-18 တာအမွ
ဦးလမင်းဝင်း+၂ (GP) 

ဦးချမ်းမင်း

ေမှတ်(၂၆)၊ နတ်အမာက်လမ်း၊

 နတ်အမာက်ရြ်ကွက်

Basement

+(၁၂၁/၂)

ထြ်တုိက်

ြံုစကံကီး လအူနရန်
ြိတ်သမ်ိးခွင့် တင်ပြလာရာ အလျှောက်ထားသလူက်မှတ်များ 

စုံလင်မှုမရှိ၍ ေအကကာင်းကကားထားြါသည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ဇလူိုင ်မ ှစကတ်ငဘ်ာ လထ ိအပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုေမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် အဆာငရ်ကွဆ်ေဲမှုတွဲ (၆)ခ၏ု ေအပခေအန



စဉ်
ေမှုတွဲ 

ေဝငရ်ကစ်ွဲ
ပမို န့ယ် ေမည် လြိစ်ာ ယနူစ် ေထြ်

ေမျို း

ေစား
ေသုံးပြုြုံ မတှခ်ျက်

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ဇလူိုင ်မ ှစကတ်ငဘ်ာ လထ ိအပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုေမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် အဆာငရ်ကွဆ်ေဲမှုတွဲ (၆)ခ၏ု ေအပခေအန

၅။ 24-Sep-18 မရမ်းကုန်း

ဦးမျို းအောင်(ကုိယ်တုိင်)၊

 ဦးခင်အကျာဦ်း+၅ (SP)

 ဦးမျို းအောင်

ေမှတ်(၄၉၃)၊ အရွှနှင်းဆီလမ်း၊

 ၅-ရြ်ကွက်

၃ထြ်ခဲွ

၁၃လုံး

မိသားစု

အနေမ်ိ
လအူနရန်

အလျှောက်ထားသမှူ လိုေြ်ချက်တင်ပြရန် 

ေအကကာင်းကကားထားပခင်းေား ဆက်လက်အစာင့်ဆုိင်းအြးြါရန် 

တင်ပြလာသပြင့် အစာင့်ဆုိင်းအကကာင်း ေအကကာင်းကကားထားြါသည်။

၆။ 28-Sep-18 ကမာရတ်ွ

ဦးအဇာအ်ဇာ(်မက်စပ်မန် မာ

 ကုမ္ပဏေီြ်ုစ)ု 

ဧရာဝတီဘဏလ်မိီ

တက်

အပမကွက်ေမှတ်( ၁-အက)၊ 

နာနတ်အတာလမ်း၊ ၇-ရြ်ကွက်

Basment 

(၂)ထြ်+ 

(၂၆)ထြ် 

Tower 

(၂)လုံး

CQHP မှ Structural Design စစိစပ်ြီး အဆာင်ရက်ွဆဲပြစြ်ါသည်။



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသုံးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 20-Jul-2018 တာနြွ ဦးနအာင်သင်း

အြတှ(်၁၀၂/က)၊ ၁၅၅-လြး်၊

တာနြွကကးီ(က+ဂ)

ရပက်ကွ်

3 RC လူနနရန်

၂၀-၇-၂၀၁၈ ရကန်နတ့င်ွ မြို /့နပြသိ့ု နပြရာဇဝင်နြးပြနး်ရာ 

ပပန ်ကားလာပခင်းြရိှသပဖင့် ၈-၁-၂၀၁၉ ရကန်နတ့င်ွ ထပြ် ံနြးပြနး်ထားရာ 

ပပန ်ကားလာပခင်းြရိှ၍ ၂၂-၆-၂၀၁၂၀ရကန်နတ့င်ွ ထပြ်နံြးပြနး်ထားဆဲ

၂ 3-Aug-2018  နရွှေပပညသ်ာ ဦးအုနး်နကျာ်
အြတှ(်၂၃)၊ သြံဏ ိ(၃)လြး်၊

 ၁၅-ရပက်ကွ်
2 RC လူနနရန်

မြို /့အိြဌ်ာနသိ့ု နြးပြနး်ထားနသာ်လညး် ပပန ်ကားလာပခင်းြရိှ၍ ၂၂-၆-၂၀၁၉ 

ရကန်နတ့င်ွ ထပြ်နံြးပြနး်ထားပါသည။်

၃ 29-Aug-18 တာနြွ ဦးပြင့်နရွှေ

အြတှ(်၁၁၃)၊ ၁၅၇-လြး်၊

(က+ဂ)ရပက်ကွ် 3 RC လူနနရန်

မြို /့နပြဌာနြ ှနပြရာဇဝင်ပပန ်ကားလာ၍ အစညး်အနဝး နခါ်ယူနပပာ ကားရာ 

၎င်း၏နပြကကွအ်ား အြနှတ်င်ပပလာ၍ မြို /့နပြဌာနနင့်ှ ပးူနပါင်းကင်ွးဆင်းရန ်

၇-၁-၂၀၂၀ ရကန်နတ့င်ွ ညှိနှိုင်းထားပါသည။်

၄ 21-Sep-2018 ြရြး်ကနုး် ဦးဟတုက်ကို င်
အြတှ(်၁၄၃)၊ မြို သ့စ ်

(၃)လြး်၊ ၁-ရပက်ကွ်
3 RC လူနနရန်

မြို /့နပြဌာနသိ့ုဝနန်ဆာင်ခနပးသင်ွးရန ်(၃)ကကြိ ်အန ကာင်း ကားနသာ်လညး် 

သာွးနရာကန်ပးသင်ွးပခင်း ြရိှ၍ အြှုတွဲပတိသ်ြိး်ရန ်

စစိစဆ်အဲနပခအနနပဖစပ်ါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစှ ်ဇလူိုငလ် ြ ှစကတ်ငဘ်ာလထ ိ

နပြပိုငဆ်ိုငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့် တငပ်ပသည့် နဆာငရ်ကွဆ်အဲြှုတွဲ(၄)ခ၏ု အနပခအနန

၀၇/၀၇/၂၀၂၀



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ် အြျို းအစား အသုံးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 13-Aug-2018 ြရြး်ကနုး် ဦး ကညစ်ိုး အြတှ(်၁၅၃)၊ နငွစပံယ်လြး်၊ ၃-ရပက်ကွ် 2 RC လူနနရန်
PRAL အြညန်ပါက ်ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ ၁၀-၂-၂၀၂၀ 

ရကန်နတ့င်ွ ဥပနေအ ကပံပုချကန်တာင်းခံထားပါသည။်

၂ 15-Aug-2018 ြရြး်ကနုး် ဦးနအာင်သနိး်ဝင်း
အြတှ(်၃၉)၊ နပါ်နတာ်ြ ူ(၁)လြး်၊ 

၂-ရပက်ကွ်
3 RC လူနနရန်

PRAL အြညန်ပါက ်ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ ၁၀-၂-၂၀၂၀ 

ရကန်နတ့င်ွ ဥပနေအ ကပံပုချကန်တာင်းခံထားပါသည။်

၃ 24-Aug-2018 ြရြး်ကနုး် နေါ်အိအိသန့်

အြတှ(်၃၄၀)၊ ရနက်နု-်အင်းစနိ ်လြး်နင့်ှ

 နကျာကပ်ပားစက ်လြး်နထာင့်၊ 

၂-ရပက်ကွ်

3 RC လူနနရန်
PRAL အြညန်ပါက ်ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ ၁၀-၂-၂၀၂၀ 

ရကန်နတ့င်ွ ဥပနေအ ကပံပုချကန်တာင်းခံထားပါသည။်

၄ 24-Sep-18 ြရြး်ကနုး် နေါ်နနာ်ဂျယ်စီ
အြတှ(်၃၄၄)၊ နကျာကပ်ပား စကလ်ြး်၊ 

၂-ရပက်ကွ်
3 RC လူနနရန်

PRAL အြညန်ပါက ်ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ ၁၀-၂-၂၀၂၀ 

ရကန်နတ့င်ွ ဥပနေအ ကပံပုချကန်တာင်းခံထားပါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစှ ်ဇလူိုငလ် ြ ှစကတ်ငဘ်ာလထ ိ

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

၀၇/၀၇/၂၀၂၀



                        

စဉ်

၂၀၁၈ခနုစှ်

ဧပြလီမ ှဇွနလ်

ေတငွး် လက်ကျန်

ခငွ့်မပြု ဆုိငး်ငံ့
အကာမ်တမီှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ

အဆာငရ်က်ွဆဲ အဆာငရ်က်ွဆဲ

စစုအုြါငး်
မတှခ်ျက်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် ေထက် - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြေ်ထိ - - - - -

၃။ ၃ထြန်ငှ့်အောက် ၁ - - ၁ -

၄။ ပခစံည်းရုိး ၁ - - - ၁

၅။ ေရြစ်ာချုြ် ၃ ထြအ်ောက် - - - - -

၆။ ၂ - - ၁ ၁ ၁

မတှခ်ျက်။   အဆာငရ်က်ွဆဲေမှုတွဲ (၁)ခ၏ု ေအပခေအနေား ေအသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် အြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြလီ မ ှဇွနလ် ေထိ အဆာက်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားအသာ ေမှုတွဲများ၏ အဆာငရ်က်ွပြးီစးီမှုေအပခေအန

ရက်စွဲ။   ၇-၇-၂၀၂၀

ေမျိုးေစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၁

စစုအုြါငး်



စဉ်
ေမှုတွဲ 

ေဝငရ်ကစ်ွဲ
ပမို န့ယ် ေမည် လြိစ်ာ ယနူစ် ေထြ် ေမျို းေစား ေသုံးပြုြုံ မတှခ်ျက်

၁။ 11-Apr-18 အတာင်ဥက္က လာြ  အဒါ်အေးအေးသယ်ွ
ေမှတ်(၄၀၉/ဘီ)၊ 

သခင်ြုိးလကှကီးလမ်း
ပခံစည်းရုိး -

 JICA ေစေီစဉ်ပြင့် ကျို က္က ဆံအချာင်း အရတံခါးေား တုိးချဲ  ့

အဆာင်ရက်ွသည့်ေစေီစဉ်မှာ မပြီးစးီအသးသပြင့် အလာအလာဆယ် 

ခွင့်ပြုနုိင်ပခင်းမရှိအသးြါအကကာင်း ပြန်ကကားထားြါသည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ ်ဧပြ ီမ ှဇနွ ်လထ ိအပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုေမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် အဆာငရ်ကွဆ်ေဲမှုတွဲ (၁)ခ၏ု ေအပခေအန


