
                        

စဉ်
တငပ်ြအမှုတွဲ

များ
ဆုိငး်ငံ့ ြတိသိ်မး်

ကောမ်တမီ ှ

စိစစ်ခငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်

ကောမ်တ ီ

အစညး်အကေး 

ရေ်စွဲ

မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၁၅၄ - - ၁၂၅ ၂၉

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၃၇၇ - ၁ ၃၀၄ ၇၂

၄။ ပခစံညး်ရုိး ၃၈ - - ၁၉ ၁၉

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၄၉၃ ၁ ၁ ၁၂၆ ၃၆၅ ၃၆၅

၆။ ၁၀၆၂ ၁ ၂ ၅၇၄ ၄၈၅ ၄၈၅ (၅)ကေိမ်စုစုကြါငး်

၂၀၁၉ ခနုစ်ှ၊ ဇူလိုငလ် မ ှစေ်တငဘ်ာလအတငွး် ကဆာေ်လြုခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။    ၁-၁၀-၂၀၁၉

အမျို းအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၁၂၀

၂-၇-၂၀၁၉

၂၃-၇-၂၀၁၉

၁၄-၈-၂၀၁၉

၁၀-၉-၂၀၁၉

၂-၁၀-၂၀၁၉



                        

စဉ်

၂၀၁၉ ခနုစ်ှ၊

ဧပြလီမှ

ဇွေလ်အတငွး်

လေ်ေျေ်

ခငွ့်မပြု ြတိသိ်မး်
ကောမ်တမီှ

စိစစ်ခငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် ၃ - - - ၃

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၂၈ - ၁ ၂၃ ၄

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၆၉ - - ၄၈ ၂၁

၄။ ပခစံညး်ရုိး ၉ - - ၅ ၄

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၃၃၃ ၇ ၁ ၂၃၈ ၈၇ ၈၇

၆။ ၄၄၂ ၇ ၂ ၃၁၄ ၁၁၉ ၁၁၉

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၁၁၉)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

    ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၇)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

      ြတိသိ်မး်အမှုတွဲ (၂)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

၂၀၁၉ ခနုစ်ှ၊ ဧပြလီ မ ှဇွေလ် အထ ိကဆာေ်လြုခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။     ၁-၁၀-၂၀၁၉

အမျို းအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၃၂

စုစုကြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 8-Apr-19 Mayangone ကေါ်ကေကေကထးွ

အမတ်ှ(၃၂)၊ 

ေုေး်ပမင့်ရိြသ်ာလမး်၊ 

၆/ရြေွ်ေ်

2

Steel

မသိားစု

ကေအမိ်
လကူေရေ်

လိုအြခ်ျေ်များ လာကရာေ်တငပ်ြရေ ်၃-၅-၂၀၁၉ နငှ့် 

၁၃-၈-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါစာများပြင့် အကကောငး်ကေားထား ြါသည။်

၂။ 3-May-19 Mayangone
ဦးေငး်ကေျာ်+၃

(ေစ) ကေါ်ရိေြ်းီ
အမတ်ှ(၁၄ေ ၂ကအ၊ ၂ဘ၊ီ ၁ဘီ)

2+3

RC

မ္ဂလာ

ခေး်မ

မ္ဂလာ

ခေး်မ

လမး်အေျယ်နငှ့်တငပ်ြအကဆာေ်အဦ၏ အသံုးပြုမှု ြုံစံမာှ 

ခငွ့်ပြု၍ မရနိုငက်ကောငး် ၂၈-၆-၂၀၁၉ နငှ့် ၁-၈-၂၀၁၉ 

ရေ်စဲွြါစာများပြင့် အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၃။ 3-May-19 Mayangone ကေါ်သီတာလူ+၂
အမတ်ှ(၃၄ေ၃)၊ မလခိလမး်၊ 

၇-ရြေွ်ေ်

2

RC

မသိားစု

ကေအမိ်
လကူေရေ်

လိုအြခ်ျေ်များ လာကရာေ်တငပ်ြရေ ်၁၆-၅-၂၀၁၉ 

ရေ်စဲွြါစာများပြင့် အကကောငး်ကေားထား ြါသည။်

၄။ 3-May-19 Mayangone ကေါ်သီတာလူ+၂
အမတ်ှ(၃၄ေ၂)၊ မလခိလမး်၊ 

၇-ရြေွ်ေ်

2

RC

မသိားစု

ကေအမိ်
လကူေရေ်

လိုအြခ်ျေ်များ လာကရာေ်တငပ်ြရေ ်၁၆-၅-၂၀၁၉ 

ရေ်စဲွြါစာများပြင့် အကကောငး်ကေားထား ြါသည။်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ

၅။ 17-May-19 Mayangone ဦးပမင့်ဟေ်

အမတ်ှ(၁၅၅)၊ 

မစုိးရိမလ်မး်သွယ်(၃)လမး်၊ 

၅-ရြေွ်ေ်

4

RC
ြုံစံကေီး လကူေရေ် လိုအြခ်ျေ်များ တငပ်ြလာ၍ စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်

၆။ 12-Jun-19 South Okkalapa ကေါ်ကမာက်မာည်ေွ် ့

အမတ်ှ(၁၄)၊ ဇီေဇုိးလမး်နငှ့် 

ကြာငး်ေားလမး် ကထာင့်၊ 

၁၄-ရြေွ်ေ်

1 RC

+

ပခစံညး်ရိုး

မသိားစု

ကေအမိ်+

ပခစံညး်ရိုး

လကူေရေ်

+

ပခေံာရေ်

ကပမပြငရိှ် ကပမေွေ်အတုိငး်အတာမာှ ကပမေယ်ေမိတ်ိတုိငး်တာ 

သတ်မတ်ှသည့်ကပမြုံ (D/Map) နငှ့်ေုိေ်ညမီှုမရိှပခငး်နငှ့် 

အဆိုပြုကပမေွေ်ကေရာနငှ့်ြတ်သေ်၍ ေေ်ေွ့ေ်ချေ်များ 

ရိှသပြင့် ပမို /့ကပမသုိ ့၃-၉-၂၀၁၉ ရေ်စဲွပြင့် သကဘာထား 

ကမးပမေး်ထားကသာလ်ညး် ပြေက်ေားလာပခငး်မရိှကသးြါ။

၇။ 13-May-19 Shwepyithar

ဦးဟေလ်ငး်စိုး (SP) 

ဦးကမာငက်မာငလ်ငွ်

(ခ) မတ်ဆေူ်

အမတ်ှ(၁၆၀)၊ နငှး်ဆလီမး်၊ 

(၄)ရြေွ်ေ်

3

RC+

ပခစံညး်ရိုး

မသိားစု

ကေအမိ်
လကူေရေ်

္ရေတွ်ငြ်ါရိှသည့် လမး်အမညန်ငှ့် ကပမပြငစ်စ်ကဆးချေ်အရ 

အဆိုပြုကပမေွေ်တညက်ေရာရိှ လမး်အမညေဲွ်လွဲကေ၍ ပမို /့ကပမသုိ ့

၁၀-၉-၂၀၁၉ ရေ်စဲွပြင့် (၃)ကေိမက်ပမာေ် 

သကဘာထားကမးပမေး်ထားြါသည။်

၈။ 12-Apr-19 Mingalardon ကေါ်ညေွ်ည့ေွ်က့ေး

အမတ်ှ(၁/၂၊ ၂/၄)၊ 

ြွံ ့ပြို းကရးလမး်၊ ကပမတုိငး် 

(၅၂၁/ကအ)

1

Steel

စေ်ရုံ+

ရုံးခေး်

စေ်ရုံ+

ရုံးခေး်

ေေ်ေွ့ေ်ချေ်များကပြရှငး်တငပ်ြရေ ်အကကောငး်ကေားထား 

ြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ

၉။ 31-May-19 Mingalardon ဦးစေေ်ငး်(ခ) ရှုစေ်

အမတ်ှ(၇/၄၁/ဘီ)၊ 

အမတ်ှ(၃)လမး်၊ 

သ ဂ္ေး်ေျွေး်ကေီးကေျးရွာ

အြုစု်

1

Steel

(၂)လုံး၊ 

1 RC

(၂)လုံး

ဆဆီိုင+်

ရုံးခေး်+

Convenience

 Store

ဆဆီိုင+်

ရုံးခေး်+

Convenience

 Store

လိုအြခ်ျေ်များတငပ်ြလာ၍ စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်

၁၀။ 10-Apr-19 Thaketa  ကေါ်တငတ်ငက်အး+၁

အမတ်ှ(၂၃၇/ခ)၊ 

ပမေန္ဒာ(၂)လမး်၊ 

စေ်မှုလေ်မှုရြေွ်ေ်

2

Steel
သုိကလာှငရ်ုံ သုိကလာှငရ်ုံ

ကပမပြငတွ်င ်ကေိုတငက်ဆာငရွ်ေ်ထားကသာ Foundation 

အစိတ်အြိုငး်အား အကောေ်ဘေ်တွင ်၆'-၀'' Clear ေျေက်အာင ်

ြျေ်သိမး်ရေန်ငှ့် ြုံစံတွငလ်ညး် ပြငဆ်ငတ်ငပ်ြရေ။် 

ကဘးေဲ/ယာကပမချေအ်ား အမိုးစွေး်မ ှ၁'-၆'' ချေသ်ည့် 

ြုံစံပြငဆ်ငတ်ငပ်ြရေ ်၂၀-၆-၂၀၁၉ နငှ့် ၁၅-၈-၂၀၁၉ တွင ်

အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၁၁။ 22-May-19 Dawbon

ဦးတငရိှ်ေ်+၃

(GP) ဦးသေ်လ့ငွ၊် 

ဦးသေး်ကဇာ်

အမတ်ှ(၃၁၇-္ျီ)၊ 

ေေသ်ာယာ(၂)လမး်၊ 

ကေညစု်ရြေွ်ေ်

2
6

RC
ြုံစံကေီး လကူေရေ်

RSE(construction) ကပြာငး်လရဲေ ်

အကကောငး်ကေားထားပခငး်အား တငပ်ြလာ၍ 

စိစစ်တငပ်ြထားြါသည။်

၁၂။ 8-Apr-19 Hlaing ကေါ်ပမရီ
အမတ်ှ(၁၀၀)၊ ဓမ္မာရုံလမး်၊ 

၁၁-ရြေွ်ေ်

1

Steel
ြဆူယ်ေွငး်

ြဆူယ်

ေွငး်

ကပမပြငတွ်င ်ကဆာငရွ်ေ်ထားသည့် Foundation အား 

သတ်မတ်ှကပမေျေက်အာင ်ပြေလ်ညး်ြျေ်သိမး်ရေ ်

အကကောငး်ကေားထားြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ

၁၃။ 10-Apr-19 Hlaing 

New General 

Co.,Ltd

(Jasmine City 

Project)

အမတ်ှ(၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၄-ေ၊

 ၄-ခ၊ ၆-ဆ၊ ၅-ေ၊ ၁-ေ 

(၂-ကအ)၊ ၁-ေ-ဘ၊ီ ၆၂၊ ၆၃၊ 

၆၄၊ ၆၅၊ ၆၆)၊ 

ဘရုင့်ကောငလ်မး်၊ ၁၅-ရြေွ်ေ်

Basement

 ၃)ထြ်+

(၂၂)ထြ၊်

Basement 

(၂)ထြ်+ 

(၂၈)ထြ ်

(၂)လုံး၊

Basement 

(၂)ထြ်+

(၂၉)ထြ၊်

Basement 

(၂)ထြ်+ 

(၅)ထြ်

နငှ့် (၁၂)

ထြ်(၂)

လုံး၊

Basement 

(၁)ထြ်

နငှ့် 

(၅)ထြ်+

(၉)ထြ ်

(၂)လုံး၊

၃ထြ ်

River 

Villa 

(၆)လုံး

ရုံးခေး်+

Shopping

 Mall+ 

Hotel+

လကူေရေ်

ရုံးခေး်+

Shopping

 Mall+ 

Hotel+

လကူေရေ်

ြုံစံကေီးစိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ

၁၄။ 29-Apr-19 Hlaing ကေါ်ရငရ်င်
အမတ်ှ(၂၁)၊ မဟာကဆွလမး်၊ 

၁၃-ရြေွ်ေ်

အတ်ုပခစံညး်

ရိုး
ပခေံာရေ်

ကပမတုိငး်ငတ်ုရိုေ်ရေ ်(၂)ကေိမ ်အကကောငး်ကေားထားပြးီ 

သတ်မတ်ှရေ်ကေျာသ်ညအ်ထ ိတငပ်ြထားပခငး်မရိှကသးသပြင့် 

ညွှေက်ေားမှု ပြုနိုငက်ရး စိစစ်တငပ်ြထားြါသည။်

၁၅။ 31-May-19 Hlaing Tharyar
Yangon Sand 

Industries Co.,Ltd

အမတ်ှ(၄၉ကအ+၄၉ဘီ)၊ 

ဦးထေွး်ညို လမး်နငှ့် 

အမိရ်ာအတွငး်

လမး်ကထာင့်၊ ြေး်လှိုင ်

ေဂါက္ေွငး်အမိရ်ာ

2

RC

စာသင်

ကေျာငး်

စာသင်

ကေျာငး်

ရေေု်ေတုိ်ငး်ကေသကေီးအစုိးရအြွဲ၏့ ကထာေ်ခခံျေ် တငပ်ြရေ ်

ကလျှောေ်ထားသူထသုိံ ့(၂)ကေိမ ်အကကောငး်ကေားထားပြးီ 

စာသငက်ေျာငး် ကဆာေ်လြုပ်ခငး်နငှ့် ြတ်သေ်၍ 

ရေေု်ေတုိ်ငး်ကေသကေီးအစုိးရအြွဲ သုိ့ ့၂၃-၉-၂၀၁၉ ရေ်ကေတွ့င ်

စိစစ်တငပ်ြထားပြးီပြစ်ြါသည။်

၁၆။ 19-Jun-19 Hlaing Tharyar
ကေါ်ကောက်မာရ်ငး်

ေုိကလး

အမတ်ှ(၇၆၆)၊ ငေုါလမး်၊ 

ေစငက်ေျးရွာအြုစု်

3

Steel

ကဘာေ်ါ

ကဆာင်

ကဘာေ်ါ

ကဆာင်

၁၀-၉-၂၀၁၉ ရေ်ကေက့ောမ်တီေငမ်ျား၏ 

အစညး်အကေးမတ်ှတမး်အရ ကဘာေ်ါကဆာင ်

ကဆာငရွ်ေ်ကေပခငး်နငှ့်ြတ်သေ်၍ စီမကံရးရာောေသုိ ့

သကဘာထားမတ်ှချေ်ကမးပမေး်ထားြါသည၊်

၁၇။ 21-Jun-19 Thingangyun ဦးတင့်နိုင်

အမတ်ှ(၃၅၊ ၃၆-ေ၊ ၃၆-ခ၊ ၃၇)

 သံသုမာလမး်၊ 

ရေေု်ေသ်စ်ရြေွ်ေ်

1+2

Steel

လေ်ဘေ်

ရညဆ်ိုင်

လေ်ဘေ်

ရညဆ်ိုင်

လမး်/တံတားောေမ ှသကဘာထားပြေစ်ာရရိှသပြင့် 

အမေိ်က့တာငး်တငပ်ြထားြါသည။်

၁၈။ 26-Apr-19 Sanchaung ဦးအိုေ်ေမ်

အမတ်ှ(၃၃)၊ ဗဟိုလမး်နငှ့် 

ရှမး်လမိး်လမး်ကထာင့်၊ 

ကအာငခ်ျမး်သာ

ရြေွ်ေ်

3

Steel

Shopping 

Mall

Shopping  

Mall

အကောေ်ဘေ်ကပမချေအ်ား အေျဉး်ဆုံးကေရာမ ှ၆ ချေရ်ေ ်BCR 

၀.၆~၀.၆၅ ပြင့် ြုံစံပြငရ်ေ ်၁၆-၉-၂၀၁၉ တွင ်

အကကောငး်ကေားခဲ့ရာ ၂၀-၉-၂၀၁၉ တွင ်ပြေလ်ညတ်ငပ်ြလာ၍ 

စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ

၁၉။ 14-Jun-19 Sanchaung ကေါ်ကအးပမင့်

အမတ်ှ(၈၉/၉၁)၊ ေျွေး် 

ကတာလမး်၊ 

မေု ့လ်ြုက်ဆာငး်ေုေး် 

ကတာငရ်ြေွ်ေ်

1

Steel

ေားြစ္စညး်

 အကရာငး် 

ဆိုင်

ေား

ြစ္စညး် 

အကရာငး် 

ဆိုင်

ြတ်ေေး်ေျင ်(၁၀)ဦး  ကထာေ်ခခံျေ်တငပ်ြရေ ်၁၇-၉-၂၀၁၉ တွင်

 အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၂၀။ 21-Jun-19 Tamwe

စေ်မှုေေက်ေီးောေ 

(ပမေမ်ာက့ဆးေါးလြုင်ေး်

နငှ့် NSKRE တုိ၏့ 

ကပမငာှးရမး်ပခငး် 

သကဘာတူစာချုြ်)

အမတ်ှ(၄၈)၊ 

သာယာကရွှပြညလ်မး်၊ 

တာကမကွလးရြေွ်ေ်

Basement

+ 12

RC

Service 

Apartment

+ Car 

Parking

Service 

Apartment

+ Car 

Parking

Design စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်

၂၁။ 26-Jun-19 Tamwe
ကေါ်ခငက်စာ (GP) 

ဦးလပှမင့်

အမတ်ှ(၂၂)၊ ေတ်စငလ်မး်၊ 

ကေျာေ်ကပမာငး်ကေီးရြေွ်ေ်
2

6

RC

Pitch 

Roof

ြုံစံကေီး လကူေရေ် Design လိုအြခ်ျေ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်

၂၂။ 22-May-19 South Dagon ကေါ်ယဉမ်ေွဟ်ေ်

အမတ်ှ(၂၁+၂၂)၊ 

တုိငး်တာမငး်ကေီးလမး်

နငှ့် ေျေစ်စ်သား

ရိြမ်ေွလ်မး်ကထာင့်၊ (၁၄၃/၁)၊

 ေျေစ်စ်သားစေ်မှုဇုေ်

2

Steel

(၂)လုံး

ေေထ်မး်

အြိက်ဆာင်+

 စေ်ရုံ

ေေထ်မး်

အြိ်

ကဆာင+် 

စေ်ရုံ

ခေံေေ်တိတငပ်ြရေ ်အကကောငး်ကေားထားြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ

၂၃။ 27-May-19 Bahan
အဏ္ဏေါလွှမး် 

ေုမ္ပဏလီမီတိေ်

အမတ်ှ(၈၁)၊ 

တေ္က သုိလရိ်ြသ်ာလမး်၊ 

ကရွှကတာငက်ေား(၁)

ရြေွ်ေ်

1+2

Steel
ရုံးခေး် ရုံးခေး် EC သုိ ့တငပ်ြကဆာငရွ်ေ်ထားြါသည။်

၂၄။ 7-Jun-19 Bahan

ကေါ်ခငက်စာ ကအး+၄ 

(GP) 

ဦးခငက်မာငလ်ငး်၊ 

ဦးခငက်မာငလ်ငး်

(ေုိယ်တုိင်)

အမတ်ှ(၃၁/စီ)၊ 

တေ္က သုိလရိ်ြသ်ာလမး် 

သစ်လမး်၊ ဆရာစံရြေွ်ေ်

Basement  

2+

11 RC

ြုံစံကေီး ဟိုတယ် Design စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်

၂၅။ 19-Jun-19 Bahan
ကအးပငမိး်ချမး်သာ 

ဓမ္မရိြသ်ာကေျာငး်

အကောေ်ဘ္ဂလားတုိေ် 

ကရတာရှည်

လမး်ကဟာငး်

2

RC

ဘေုး်ကေီး

ကေျာငး်

ဘေုး်ကေီး

ကေျာငး်

၂၀-၉-၂၀၁၉ ရေ်ကေတွ့င ်ရေေု်ေတုိ်ငး်ကေသကေီးနငှ့် 

တုိငး်သာသောကရးမှူ းတုိ၏့ ကထာေ်ခခံျေ်များတငပ်ြလာ၍ 

စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ကေြါသည။်

၂၆။ 24-Jun-19 Bahan ဦးလေှငး်
အမတ်ှ(၆)၊ ကစာမဟာလမး်၊ 

ဗိုလခ်ျို (၂)ရြေွ်ေ်
ပခစံညး်ရိုး ပခေံာရေ်

၃၀-၉-၂၀၁၉ ရေ်ကေတွ့င ်

လိုအြခ်ျေ်အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၂၇။ 14-Jun-19 East Dagon
Yangon Petrol

Co.,Ltd 

ကပမေွေ်(၁-ကအ)၊ 

မငး်ရဲကေျာစွ်ာလမး်၊ 

ကပမတုိငး်အမတ်ှ(၁၁၈)

1 Steel

Open 

Shed+

1 Steel

စေ်သံုးဆီ

ဆိုင+်

Convenience 

Store+

Office

စေ်သံုးဆီ

ဆိုင+်

Convenience 

Store+

Office

ပမို /့ရာသုိ ့ေေ်ေွ့ေ်စာနငှ့်ြတ်သေ်၍ သကဘာထား ကမးပမေး်ပြးီ 

ပြေက်ေားလာြါသပြင့် ဆေ်လေ်စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ

၂၈။ 10-May-19 Kamaryut ကေါ်သေ်သေ်
ဟသံာေတီေငး်၊

ေျွေး်ကတာလမး်

2

Steel 

(၁)လုံး

နငှ့်

၎ငး်နငှ့်

တဲွဆေ်လျ

ေ်

(1) Steel 

Open 

Shed

ေားကရကဆး

+

ဆထီိုး+

Work 

Shop+ 

Office

ေားကရ

ကဆး+

ဆထီိုး+

Work 

Shop+ 

Office

၁+၂ ထြ ်Steel တငပ်ြထားပြးီ လိုအြခ်ျေ်ရိှ၍ ပြေလ်ည ်

တငပ်ြလာရာတွင ်(၄)ထြတုိ်ေ် (စားကသာေ်ဆိုင)် ြုံစံ 

ကရးဆွဲလာသပြင့် လိုအြခ်ျေ်ထြမ် ံအကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၂၉။ 8-May-19 North Dagon ဦးသိေး်ကအာင်

အမတ်ှ(၁၁၆/၁၁၇/၁၁၈)၊ 

ပြညခ်ျမး်သာ

(၃)လမး်နငှ့် ပြညခ်ျမး်သာ

လမး်ကထာင့်၊

၄၈-ရြေွ်ေ်

အတ်ုပခစံညး်

ရိုး
ပခေံာရေ်

ကပမေယ်ေမိတ်ိတုိငး်တာသတ်မတ်ှရေ၊် ကပမေွေ်ညွှေး်ပြငဆ်ငရ်ေ၊်

 အဆိုပြုကပမေွေ်၏ ယာဘေ်မာှလမး်ရိှပြးီ ေဘဲေ်မာှ 

ကပမေွေ်လြပ်ြစ်၍ကထာေ်ခခံျေ်စိစစ်၍ မရပခငး်နငှ့်ြတ်သေ်၍ 

ခေံေေ်တိတငပ်ြရေ ်၂၇-၅-၂၀၁၉၊ ၁၂-၇-၂၀၁၉၊ ၇-၈-၂၀၁၉ နငှ့် 

၂၆-၉-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါစာများပြင့် အကကောငး်ကေားထားြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ

၃၀။ 8-May-19 North Dagon ဦးသိေး်ကအာင်

အမတ်ှ(၁၀၅/

၁၀၆/၁၀၇)၊ ပြညခ်ျမး်သာ

(၂)လမး်နငှ့် ပြညလ်မး်သာ

လမး်ကထာင့်၊

၄၈-ရြေွ်ေ်

အတ်ုပခစံညး်

ရိုး
ပခေံာရေ်

ကပမေယ်ေမိတ်ိတုိငး်တာသတ်မတ်ှရေ၊် ကပမေွေ်ညွှေး်ပြငဆ်ငရ်ေ၊်

 အဆိုပြုကပမေွေ်၏ေဘဲေ်မာှ လမး်ရိှပြးီ ယာဘေ်မာှ 

ကပမေွေ်လြပ်ြစ်၍ ကထာေ်ခခံျေ်စိစစ်၍ မရပခငး်နငှ့်ြတ်သေ်၍

 ခေံေေ်တိတငပ်ြရေ ်၂၇-၅-၂၀၁၉၊ ၁၂-၇-၂၀၁၉၊ ၇-၈-၂၀၁၉ 

နငှ့်၂၆-၉-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါစာများပြင့် အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၃၁။ 14-Jun-19 North Dagon
Yangon Petrol

Co.,Ltd 

ကပမေွေ် (၂)၊ 

ပြညက်ထာငစု်လမး်၊ 

၁၆-ရြေွ်ေ်

1 Steel

Open 

Shed+

1 Steel

စေ်သံုးဆီ

ဆိုင+်

Convenience 

Store

Office + 

WC

စေ်သံုးဆီ

ဆိုင+်

Convenience 

Store

Office + 

WC

ေဘဲေ်ရိှ ေ္ုံပမို ဦ့း ကရတွေး်စေ်ရုံ၏ ကထာေ်ခခံျေ်တငပ်ြရေ၊် 

ေျေဆ်ေ်စြက်ပမေွေ်များမာှ ကပမေွေ်လြမ်ျားပြစ်သပြင့် 

ကထာေ်ခခံျေ်တငပ်ြနိုငမ်ှု မရိှပခငး်အား ခေံေေ်တိတငပ်ြရေ၊် 

အဆိုပြု ၁ထြ်Steel (Office+Store+Convenience Store+ 

WC) အကဆာေ်အဦအား ေဘဲေ်ကဘးရိှ ေုိယ်ြိုင ်Transformer

 နငှ့်လတ်ွေငး်ကအာငက်ဆာငရွ်ေ်မညပ်ြစ်ကကောငး် ခေံေေ်တိ 

တငပ်ြရေ၊် အဆိုပြု အကဆာေ်အဦများနငှ့် လတ်ွေငး်မှုမရိှကသာ

 အဆိုပြုကပမေွေ်အတွငး်ရိှ ေဘဲေ်ကဘး ကရတွေး်စေ်ရုံ၏ 

ေေထ်မး်များ ကေထိုငက်သာ အကဆာေ်အဦ (၂)လုံးနငှ့်ြတ်သေ်၍

 ညှိနှိုငး်ကဆာငရွ်ေ်သွားမညပ်ြစ်ကကောငး် ခေံေေ်တိတငပ်ြ 

ရေ်၂၅-၆-၂၀၁၉၊ ၁၉-၈-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါစာပြင့် 

အကကောငး်ကေားထားြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၃၂)ခ၏ု အကပခအကေ

၃၂။ 3-Apr-19 Insein
ကေါ်တငက်ရွှ (GP) 

ဦးကမာငက်မာငစုိ်း

အမတ်ှ(၈၆)၊ ေ-၂လမး်၊ 

ပမို သ့စ်(ေ+ခ)

ရြေွ်ေ်

2

8.5

RC

(Lift ြါ)

ြုံစံကေီး လကူေရေ်

၂၃-၉-၂၀၁၉ ရေ်ကေမ့တုိငမ် ီြုံစံစစ်ကဆးခကြးသွငး်ရေ ်

အကကောငး်ကေားထားပြးီ လာကရာေ်ကြးသွငး်လာပခငး် မရိှသပြင့် 

စိစစ်တငပ်ြထားဆပဲြစ်ြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 3-Apr-19 Thaketa ဦးကေျာပ်မင့်ထေွး်

အမတ်ှ(၃၀/ေ)၊ 

ပမို မ့(၁၅)လမး်၊ 

၄/ကပမာေ်ရြေွ်ေ်

1
5

RC
ြုံစံကေီး လကူေရေ်

၁၈-၉-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါစာအမတ်ှ ၇၈၁၈/ပြငြ် ပြင့် 

အမှုတဲွြတ်ိသိမး်ထားြါသည။်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ြတိသ်မိး်အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၁ 10-Apr-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးမောလ်တ် အြှတ်(၂၆၈)၊ပမိတာက်(၅)လြ်း၊

ဌ-ရပက်ကွ်

2 RC လမူနရန်
မြို/့မပြသ့ုိ၂၂-၇-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

မြးပြနး်ထားပါသည်။

၂ 10-Apr-2019 မရွှေပပည်သာ ဦးပြင့်ကကည်
အြှတ်(၈၅၄/က)၊သာစည်လြ်း၊

၁၀-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန်

မြို/့မပြသ့ုိ၈-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ဒုတယိအကကြ်ိမြးပြနး်ထားပါသည်။

၃ 10-Apr-2019 ြရြ်းကနုး်
ဦးြိုးမောမ်အ

ာာင်

အြှတ်(ဍ-၇-စသ/ြရြ်းကနုး်) 

မခတလ်ိုကမ်ရာင်းဝယမ်ရး

သြဝါယြအသင်း၊မအာင်သဒ္ိဓလြ်း

နှင့်မကျာင်းလြ်းမထာင့်၊၃-ရပက်ကွ၊်

2 RC လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၄ 12-Apr-2019 လှိုင်သာယာ
ဦးမကျာြ်င်းဒ

င်

အြှတ်(၈၆/ခ)၊ေြ္ဗ မအး(၂)လြ်း၊

၁၂-ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်သပဖင့်

မပြပပင်ကင်ွးဆင်းစစမ်ဆးထားဆဲ

ပဖစပ်ါသည်။

၅ 12-Apr-2019 ြရြ်းကနုး်
မဒါ်ဝင်းြာလ

ာာနွယ်

အြှတ်(၁၁၂-E)၊သြုိင်းဘတူာရံုလြ်း၊

၂-ရပက်ကွ်
2 3 RC လမူနရန်

ဥပမဒအကကမံပးအဖဲွြှ့ပပနက်ကားလာ၍

အမကကာင်းကကား

စာထတုထ်ားဆပဲဖစပ်ါသည်။

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၆ 12-Apr-2019 မရွှေပပည်သာ ဦးထနပ်နုး်နန်
အြှတ်(၁၉၈)၊စြ်းပလုလဲြ်းသွယ၊်

စြ်းမချာင်းကကးီမလာှက်ားမကျးရွာ
1 Steel လမူနရန်

မြို/့အိြ်သ့ုိ၂၉-၇-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

မြးပြနး်ထားပါသည်။

၇ 22-Apr-2019 အင်းစနိ် မဒါ်ပြပြမအး
အြှတ်(၄၄)၊ဦးမအာင်မကျာလ်ြ်း၊

ကကို က့နုး်အမရှရ့ပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၈ 24-Apr-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး်
ဦးသိနး်တနြ်

မာာင်

အြှတ်(၃၂၂/ခ)၊ရှင်မစာပလုြ်း၊

ကကးီပာွးမရးရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၉ 24-Apr-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ
မဒါ်သနး်သနး်

ဝင်း

အြှတ်(၃၀၈)၊ဂန္ဓြာ(၃)လြ်း၊ဌ-တိုးချဲ့

ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် လိုအပခ်ျက်

၁၀ 26-Apr-2019 ြရြ်းကနုး် ဦးသနး်မဌး အြှတ်(၄၃)၊၁၂-လြ်း၊၁-ရပက်ကွ် 2 3 RC လမူနရန်
မြို/့မပြသ့ုိ၂၈-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ထပြံ်မြးပြနး်ထားပါသည်။



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၁၁ 26-Apr-2019 ြဂဃလာဒံု မဒါ်ရီတင်
အြှတ်(၁၄)၊သရဖီလြ်း၊ဂကူကးီကနုး်

ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၂ 26-Apr-2019 အင်းစနိ်

မဒါ်စနွြ်ာတီ(

ခ) 

နှင်းနှင်းမအး

အြှတ်(၃၉၇)၊ပမိတာကရိ်ပသ်ာလြ်း၊

ပနိ္ဲနကနုး်ရပက်ကွ်
2 3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၁၃ 26-Apr-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် မဒါ်သနး်ညနွ့်
အြှတ်(၁၀၉၄)၊သုြန(၁)လြ်း၊

၁၆/၄-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၄ 29-Apr-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် မဒါ်သိြ့်သူစိုး
အြှတ်(၁၅၂)၊မေယျသုခလြ်း၊

က-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၁၅ 29-Apr-2019 ြရြ်းကနုး်
မဒါ်သနး်သနး်

ညနွ့်

အြှတ်(၂၆/က)၊ကျိုကဝ်ိုင်းဘရုားလြ်း၊

၃-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

မပြတိုင်း၊မပြကကွအ်ြှနတ်င်ပပလာသပဖင့်

မြို/့မပြသ့ုိပးူမပါင်းကင်ွးဆင်းရန်

ညိှနှိုင်းထားဆပဲဖစပ်ါသည်။



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၁၆ 3-May-2019 လှိုင်
မဒါ်သီတာဝင်

ား

အြှတ်(၁၂၅)၊ြယေ်လကီနုး်လြ်း၊

၇-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၁၇ 3-May-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် ဦးသနး်နုိင်
အြှတ်(၅၄၉)၊ငြုိးရိပ်(၄)လြ်း၊

ငြုိးရိပရ်ပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၁၈ 3-May-2019 ြရြ်းကနုး် မစာထးူထဝူါး အြှတ်(၆၁)၊ဗဟုိလြ်း၊၂-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၁၉ 8-May-2019 ြရြ်းကနုး် ဦးမအာင်ပြင့် အြှတ်(၁၃)၊ရူပါရံုလြ်း၊၂-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန်

၆-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွမပြတိုင်း၊

မပြကကွအ်ြှနတ်င်ပပရနနှ်င့်Location 

မရးဆွဲရနအ်မကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၀ 10-May-2019
ဒဂုံမြိုသ့စ်

(မတာင်ပိုင်း)
ဦးချစြ်င်းစံ

အြှတ်(၉၇၀/က)၊မချာင်းသာ(၂)လြ်း

နှင့်ရံုးလြ်းမထာင့်၊၂၁-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၂၁ 10-May-2019 ကြာရွတ်
ဦးဉာဏထ်နွး်

မအာင်+၁

အြှတ်(၃၈)၊ဦးထနွး်လင်းပခလံြ်း၊

၁-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၂၂ 10-May-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် မဒါ်စပါယပ်ြင့်
အြှတ်(၁၈၇/ခ)၊သြိနဗ်ရြ်းလြ်း၊

ကကးီပာွးမရးရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၂၃ 10-May-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးဝတိတ်းူ
အြှတ်(၁၉၆)၊မြိုသ့စလ်ြ်း၊

၅/မဝဘာဂရီပက်ကွ်
1 Steel လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၂၄ 10-May-2019
ဒဂုံမြိုသ့စ်

(မပြာကပ်ိုင်း)
ဦးစိုးနုိင်+၁

အြှတ်(၁၄၀၀)၊ပြခင်းသာလြ်း၊

၃၂-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၂၅ 13-May-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ မဒါ်ဝင်းြာ
အြှတ်(၆၂၀)၊သုြိတ္တာ(၁၆)လြ်း၊

၁-ရပက်ကွ်
3 Steel လမူနရန် စစိစဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၂၆ 13-May-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ
မဒါ်အိသန္တာ

သင်း

အြှတ်(၈၅၃)၊သံလင်ွလြ်း၊

မရွှေမပါကက်ံမြိုသ့စရ်ပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန်

မြို/့အိြ်သ့ုိ၂၁-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

မြးပြနး်ထားပါသည်။

၂၇ 15-May-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ
ဦးမအာင်ဆန်

ားဝင်း

အြှတ်(၉၇၅/ခ)၊မကျာသူ်(၂၀)လြ်း၊

၉-ရပက်ကွ်
3 Steel လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၂၈ 15-May-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး်
ဦးမြာင်မြာ

င်

အြှတ်(၂၀/ခ)၊ကကို းစကရံု်လြ်း၊

ဂ-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၂၉ 15-May-2019 အင်းစနိ် ဦးတင်လှ
အြှတ်(၇)၊က/၄လြ်း၊

မြိုသ့စ်(က+ခ)ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၃၀ 15-May-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးနုိင်ဝင့်သူ အြှတ်(၁၀၂)၊သုဓြ္မာလြ်း၊ဌ-ရပက်ကွ် 2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၃၁ 17-May-2019 လှိုင်
မဒါ်သိနး်သိနး်

မထးွ
အြှတ်(၇၆)၊ဓြ္မာရံုလြ်း၊၉-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၃၂ 17-May-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးဝင်းတင်
အြှတ်(၂၁/၁၄)၊ပဂုလံြ်း၊မရွှေမပါက္ံက

မြိုသ့စရ်ပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၃၃ 20-May-2019
ဒဂုံမြိုသ့စ်

(မတာင်ပိုင်း)
ဦးချွနခ်ျနခ်နွ်

အြှတ်(၇၇)၊ပဂုမံညာင်ဦးလြ်း၊

၁၄၂-ရပက်ကွ်

2+1

Revise

d

Steel လမူနရန်

Revised ပဖင့်ခင့်ွြပပုမကကာင်းနှင့်

အြှုတွဲအသစ်တင်ပပရန်၂၆-၈-၂၀၁၉

ရကမ်နတ့င်ွအမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၃၄ 20-May-2019 စြး်မချာင်း မဒါ်မအးလှ
အြှတ်(၂၅)၊ပြသီတာလြ်း၊ကျွနး်မတာ

မပြာကရ်ပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန်

မြို/့အိြ်သ့ုိ၃၀-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

မြးပြနး်ထားပါသည်။

၃၅ 20-May-2019 လှိုင် မဒါ်ခင်လမှြိုင်
အြှတ်(၅၇/ခ)၊သီရိမြိုင်(၄)လြ်း၊

၁၃-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၃၆ 20-May-2019 သာမကတ ဦးမကျာဦ်း
အြှတ်(၉၈၃)၊ထပူါရံု(၇)လြ်း၊

၁-ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၃၇ 22-May-2019 လှိုင်
ဦးဆနး်လင်း

မအာင်

အြှတ်(၇/ခ)၊သီရိမြိုင်(၆)လြ်း၊

၁၃-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၃၈ 22-May-2019 ြဂဃလာဒံု
မဒါ်လျိုအြ်ဟွ

မာ

အြှတ်(၂၇/၂၉)၊ြုိးကတုမ်ကျာင်းလြ်း၊

ဘတွက်ကးီမကျးရွာအုပစ်ု
2 2 RC လမူနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပးူမပါင်းကင်ွးဆင်းရန်

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၃၉ 22-May-2019 လှိုင်
ဦးမအာင်မကျ

ာာမ်ော
အြှတ်(၅၅၃)၊ဓြ္မာရံုလြ်း၊၁၁-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၄၀ 22-May-2019 လှိုင် ဦးမအးသိနး်
အြှတ်(၁၁)၊မအာင်မဘာဂလြ်း၊

၁၃-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၄၁ 22-May-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ
မဒါ်သဲွလ့ှိုင်ဝင်

ား

အြှတ်(၄၅၇)၊အင်းဝ(၆)လြ်း၊

၆-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၄၂ 22-May-2019 ြဂဃလာဒံု
မဒါ်လျိုအြ်ဟွ

မာ

အြှတ်(၁၁၀)၊ြုိးကတုမ်ကျာင်းလြ်း၊

ဘတွက်ကးီမကျးရွာအုပစ်ု
3 RC လမူနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပးူမပါင်းကင်ွးဆင်းရန်

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၄၃ 24-May-2019 စြး်မချာင်း
မဒါ်စစုလုှိုင်

 +၁

အြှတ်(၁၃၃)၊ဦးညို(၇)လြ်း၊

မဝဠုဝနမ်ပြာကရ်ပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၄၄ 24-May-2019 ြရြ်းကနုး် ဦးလြှျိုးနုိင် အြှတ်(၃၇/ခ)၊ြာလာလြ်း၊၂-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန်
မြို/့မပြနှင့်ပးူမပါင်းကင်ွးဆင်းရန်

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၄၅ 24-May-2019 ြဂဃလာဒံု မဒါ်ြုိးယြွုန်

အြှတ်(၆၆)၊မအးသာယာ(၁)လြ်း၊

ပပနလ်ည်မနရာချထားမရး

မအးသာယာရပက်ကွ်

3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၄၆ 27-May-2019 မရွှေပပည်သာ
ဦးပြင့်မောထ်ွ

နး်

အြှတ်(၂၁၇/က)၊ပဒုြ္မာလြ်း၊

မကျာင်းကနုး်မကျးရွာအုပစ်ု
2 Steel လမူနရန်

မြို/့မပြသ့ုိ၂၂-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ထပြံ်မြးပြနး်ထားပါသည်။

၄၇ 27-May-2019 လှိုင်သာယာ မဒါ်ယြင်း
အြှတ်(၁၈၃၃/ခ)၊ြလခိလြ်း၊

၁၄-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၄၈ 27-May-2019 အလုံ
မဒါ်သန့်သီရိနှ

င်း

အြှတ်(၈/B)၊ြာ္လြ်း၊

မစာရနပ်ိုင်အမရှရ့ပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၄၉ 29-May-2019 ြရြ်းကနုး်
မဒါ်မကခိုင်ြ

မာာင်

အြှတ်(၄၂၅)၊ဦးချစထ်နွး်လြ်း၊

၂-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပးူမပါင်းကင်ွးဆင်းရန်

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၅၀ 29-May-2019 ြရြ်းကနုး် ဦးချစက်ိုကို
အြှတ်(၄၁၅)၊ဦးချစထ်နွး်လြ်း၊

၂-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပးူမပါင်းကင်ွးဆင်းရန်

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၅၁ 29-May-2019 ြရြ်းကနုး် မဒါ်အိအိြွန်
အြှတ်(၃၄၄)၊မကျာကပ်ပားစကလ်ြ်း၊

၂-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၅၂ 31-May-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး်
မဒါ်ကကည်ကက

ည်ညနွ့်

အြှတ်(၂၈၁)၊သေင်ပနး်လြ်း၊

နှင်းဆကီနုး်(က)ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန်

ပုံစပံပင်ဆင်ရန်၁၂-၉-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

အမကကာင်းကကားစာထတုထ်ားပါသည်။

၅၃ 3-Jun-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ ဦးထနွး်ဝင်း
အြှတ်(၈၃၆/က)၊အဿက(၂၃)လြ်း၊

၁၀-ရပက်ကွ်
1 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၅၄ 3-Jun-2019 ြရြ်းကနုး် မဒါ်စန္ဒာြုိး အြှတ်(၉၁၃)၊ြရြ်းစလုြ်း၊၃-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၅၅ 3-Jun-2019 တာမြွ မဒါ်စန္ဒာတင်
အြှတ်(၂၁)၊လြ်းသွယ(်၃)လြ်း၊

မြတ္တာညနွ့်ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၅၆ 5-Jun-2019 ြရြ်းကနုး်
ဦးြျိုးထနွး်ဦး

+၁

အြှတ်(၃၀၂)၊သြုိင်း(၄)လြ်း၊

၁-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၅၇ 5-Jun-2019 မရွှေပပည်သာ မဒါ်စိုးစိုးမအး
အြှတ်(၁၉၈/က+ခ)၊စနိပ်နး်(၁)လြ်း၊

၁၉-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၅၈ 7-Jun-2019 တာမြွ
ဦးခင်မြာင်အ

မား

အြှတ်(၁၂၃)၊မလးမထာင့်ကနလ်ြ်းြ၊

တာမြွမလးရပက်ကွ်
3 Steel Steel လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၅၉ 7-Jun-2019 ြရြ်းကနုး် ဦးချစထ်နွး်
အြှတ်(၁၈၂/၅၉)၊မရွှေတဆပုလ်ြ်း၊

၂-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပးူမပါင်းကင်ွးဆင်းရန်

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၆၀ 7-Jun-2019 စြး်မချာင်း မဒါ်ခင်မအး
အြှတ်(၁၉)၊မဝဠုဝန်(၄)လြ်း၊

မဝ/မတာင်ရပက်ကွ်
2 Steel Steel လမူနရန် စစိစဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၆၁ 10-Jun-2019 မရွှေပပည်သာ
မဒါ်ခင်မအးြ

ာာ

အြှတ်(၁၇၆၇/ခ)၊ြီးဒံုး(၃)လြ်း၊

၁၄-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

၃-၉-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွFoundation 

ဖျကသိ်ြ်းရန်

အမကကာင်းကကားစာထတုထ်ားပါသည်။

၆၂ 10-Jun-2019
ဒဂုံမြိုသ့စ်

(မပြာကပ်ိုင်း)

ဦးမနထနွး်န(ီ

ခ)

ဦးစနိဝ်င်း

အြှတ်(၈၃၉/ခ)၊ပညာလြ်း၊

၃၇-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၆၃ 10-Jun-2019 မရွှေပပည်သာ
ဦးမကျာစ်ာွတ

င်ဝင်း

အြှတ်(၃၁၅)၊ချယရီ်(၁)လြ်း၊

၄-ရပက်ကွ်
3 Steel လမူနရန်

မပြနယန်ြိိတသ်တြှ်တမ်ပးရန်

၃၀-၇-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

မခါ်ယမူပပာကကားထားပါသည်။

၆၄ 10-Jun-2019 မရွှေပပည်သာ
မဒါ်သူောတင်

ဝင်း

အြှတ်(၃၁၄)၊ချယရီ်(၁)လြ်း၊

၄-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန်

မပြနယန်ြိိတသ်တြှ်တမ်ပးရန်

၃၀-၇-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

မခါ်ယမူပပာကကားထားပါသည်။

၆၅ 10-Jun-2019 ြရြ်းကနုး်
မဒါ်နုိင်နုိင်မြ

ာာ်
အြှတ်(၂၆၈)၊အညာစလုြ်း၊၉-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန်

မြို/့မပြသ့ုိ၂၃-၇-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ထပြံ်မြးပြနး်ထားပါသည်။



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၆၆ 12-Jun-2019 ြဂဃလာမတာင်ညနွ့် ဦးဉာဏလ်င်း
အြှတ်(၁၇)၊ြန္တမလးလြ်းသွယ(်၂) 

လြ်း၊ကန်/မပြာကရ်ပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၆၇ 17-Jun-2019 မဒါပုံ
မဒါ်မအးမအး

သန့်

အြှတ်(၄၀၉)၊ဓြ္မရိပသ်ာလြ်း၊

ကကည်စရုပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၆၈ 17-Jun-2019 အင်းစနိ်
ဦးမကျာည်နွ့်+

၁

အြှတ်(၅၅၅)၊သီရိရတနာ(၁)လြ်း၊

မပါကမ်တာရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

မြို/့အိြ်သ့ုိ၄-၉-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

မြးပြနး်ထားပါသည်။

၆၉ 19-Jun-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ
မဒါ်စနး်စနး်ဝ

င်း

အြှတ်(၅၄/က)၊ပြင်သာ(၂)လြ်း၊

၁၅-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၇၀ 19-Jun-2019 အင်းစနိ် ဦးဘြူနီာသန်
အြှတ်(၁၉)၊မပြာင်းကကးီလြ်း၊

မပါကမ်တာရပက်ကွ်
2.5 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၇၁ 19-Jun-2019 အင်းစနိ် မဒါ်သနး်ပြင့်

အြှတ်(၁၁၉/၅)၊

သစ္စာဝါဒီမကျာင်းလြ်း၊

မအာင်ဆနး်ရပက်ကွ်

2 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၇၂ 19-Jun-2019 ြရြ်းကနုး် ဦးမအးပြင့်
အြှတ်(၂၄)၊

ကသံာမေယျ ံုမကျာင်းလြ်း၊၃-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၇၃ 19-Jun-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ မဒါ်ယဂူျီနီ
အြှတ်(၇/က)၊သခင်ဖုိးလကှကးီလြ်း၊

၁၄/၁-ရပက်ကွ်
3 Steel လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၇၄ 21-Jun-2019 အလုံ
ဦးြျိုးြင်းထနွ်

ား

အြှတ်(၄၅/ခ)၊နှင်းဆကီနုး်လြ်း၊

မစာရနပ်ိုင်အမရှရ့ပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၇၅ 21-Jun-2019 ရနက်င်း ဦးြျိုးမထးွ+၁
အြှတ်(၂၀/မအ)၊စနွး်လနွး်ဂူ(၂)လြ်း၊

၁၆-ရပက်ကွ်
2.5 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၇၆ 21-Jun-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ
မဒါ်အိအိပြင့်ြ

ပာတ်

အြှတ်(၉၂၀/ခ)၊အဿကလြ်းနှင့်

၃၁-လြ်းမထာင့်၊၁၀-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၇၇ 21-Jun-2019 ြရြ်းကနုး် မဒါ်ပြမအး အြှတ်(၁၄၂)၊သိပ္ံပလြ်း၊၈-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၇၈ 21-Jun-2019 ကြာရွတ် မဒါ်တင်ဥ
အြှတ်(၁၂)၊လည်ှးတနး်(၁)လြ်း၊

၃-ရပက်ကွ်
3 Steel လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၇၉ 24-Jun-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ မဒါ်ြိြမိလး
အြှတ်(၃၁၅/က)၊

မကာလယိ(၃၀)လြ်း၊၁၃-ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၈၀ 26-Jun-2019 သာမကတ ဦးထနွး်လှိုင်
အြှတ်(၉၅၂/က)၊ြာနမ်ပပ(၁၆)လြ်း၊

၃/ြာနမ်ပပရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၈၁ 26-Jun-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ
ဦးမအာင်သိန်

ား

အြှတ်(၉၄၅)၊သီရိရတနာလြ်း၊

၁၂-ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၈၂ 26-Jun-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ မဒါ်ခင်မြရီ
အြှတ်(၈၀၀)၊သမရမခတ္တရာလြ်း၊

၅-ရပက်ကွ်
3 Steel လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ

၈၃ 26-Jun-2019 မရွှေပပည်သာ မဒါ်မအးသွင်
အြှတ်(၃၆၀)၊ပနး်ပခစံု(၃)လြ်း၊

ေီးကနုး်မကျးရွာအုပစ်ု
2 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၈၄ 26-Jun-2019
ဒဂုံမြိုသ့စ်

(ဆပိက်ြး်)
ဦးရနရှ်င်း

အြှတ်(၄၅၂)၊မအာင်သမပပ(၁)လြ်းနှင့်

မအာင်သမပပလြ်းမထာင့်၊၈၀-ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန်

၁၀-၁၀-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွRSE 

မပပာင်းလရဲန်

အမကကာင်းကကားစာထတုထ်ားပါသည်။

၈၅ 28-Jun-2019 စြး်မချာင်း
မဒါ်တင်တင်

ညို

အြှတ်(၁၃၈)၊ဦးညို(၇)လြ်း၊မဝဠုဝန်

မပြာကရ်ပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၈၇)ခ၏ုအမပခအမန

၈၆ 28-Jun-2019 ြရြ်းကနုး် မဒါ်အိအိ
အြှတ်(၁၀၀)၊တပင်မရွှေထးီလြ်း၊

၁-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၈၇ 28-Jun-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် ဦးထနွး်ပြတ်
အြှတ်(ဈ/၄၁၄)၊မဝေယန္တာအတင်ွး

လြ်း၊ေ/မတာင်ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၁ 10-Apr-2019 အင်းစနိ် မဒါ်ခင်ြိုးြုိး

အြှတ်(၈၈၆/က)၊

မအာင်မစတလီြ်းသွယ်(၁)လြ်း၊

မစာဘ်ာွးကကးီကနုး်ရပက်ကွ်

1 Steel လမူနရန်

၄-၉-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ပတိသိ်ြ်းမပးီပဖစမ်ကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်ပတ်ိသိြ်းအြှုတဲွ(၁)ခ၏ုအမပခအမန



                        

စဉ်

၂၀၁၉ ခနုစ်ှ၊

ဇေေ်ေါရလီမှ

မတလ်အတငွး်

လေ်ေျေ်

ဆုိငး်ငံ့ ခငွ့်မပြု ြတိသိ်မး်
ကောမ်တမီှ

စိစစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် ၂ - - - - ၂

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၅ - - - ၃ ၂

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၉ - - - ၅ ၄

၄။ ပခစံညး်ရုိး ၇ - - - ၁ ၆

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၇၇ ၁ ၅ ၁ ၃၃ ၃၇ ၃၇

၆။ ၁၀၀ ၁ ၅ ၁ ၄၂ ၅၁ ၅၁

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၅၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

    ဆုိငး်ငံ့အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

     ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၅)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

        ြတိသိ်မး်အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

စုစုကြါငး်

၂၀၁၉ ခနုစ်ှ၊ ဇေေ်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကဆာေ်လြုခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။    ၁-၁၀-၂၀၁၉

အမျို းအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၁၄



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 11-Mar-19  ကတာငဥ်ေ္က လာြ ဦးကအာငခ်ျစ်+၁
အမတ်ှ(၉၀၄/ေ+ခ)၊ 

ပဗဟ္မစုိရ်လမး်၊ ၅-ရြေွ်ေ်
၁

၈

ထြတုိ်ေ်

Lift ြါ 

Roof Slab

Structure လိုအြခ်ျေ်များ ပြည့်စွေ် တငပ်ြရေ ်

အကကောငး်ကေားခဲ့ကသာလ်ညး် တငပ်ြလာပခငး်မရိှကသးြါ။

၂။ 13-Mar-19 ကေည့်ပမငတုိ်င်

ဦးကေျာေ်ငး်ကအာင်

(ပမေမ်ာစ့းီြာွးကရးဦးြိုင်

လမီတိေ်+ Diamond

 Dragon Co.,Ltd

ေမး်ေားလမး်၊ ကေျာေ်မးီကသွး

 စုြုံ ကပမကေရာ

1 Steel

စေ်ဆုံးဆ ီ

ဆိုင်

သုိကလာှင ်

ခေး်

တုိငး်ပြေက်ေားစာရရိှသပြင့် ဆေ်လေ်စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆ ဲ

ပြစ်ြါသည။်

၃။ 25-Feb-19 ဗဟေး်
ဦးစေိေ်ငး်(ခ) 

ရေခ်ျေေ်ငး်+၁

အမတ်ှ(၄၅၅/၄၅၇)၊ 

တေ္က သုိလရိ်ြသ်ာလမး်သစ် 

လမး်၊ ဆရာစံရြေွ်ေ်

ပခစံညး်ရိုး

လိုအြခ်ျေ်များတငပ်ြရမည့်ရေ်အား တုိးပမငှ့်ကြးရေ ်

တငပ်ြလာသပြင့် ၂၂-၈-၂၀၁၉ ရေ်ကေတွ့င ်

ကစာင့်ဆိုငး်ကြးမညပ်ြစ်ကကောငး် 

ထြမ်အံကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၄။ 25-Mar-19 ဗဟေး်
ကေါ်ကမာလ်စီေိေိွ်ုင ်

(ခ) ကဆွ ကဆွ ဦး

ကပမေွေ်အမတ်ှ(၁၁၇စီ/၂)၊ 

ေတ်ကမာေ်လမး်၊ 

ဗိုလခ်ျို (၁)ရြေွ်ေ်၊

ပခစံညး်ရိုး

ကရှ မ့ျေ်နာှစာတွင ်ေင်/ထေ်ွကြါေ် (၂)ကြါေ်ကဆာငရွ်ေ်မည့် 

ကေရာ၌ ြလေ်ကြာငး်ရိှကေကကောငး် စိစစ်ကတွရိှ့ရြါသပြင့် ြျေ်ရေ်

 လိုအြြ်ါေ လမး်တံတားဆိုငရ်ာ လြုင်ေး်တာေေခ်အံြွဲ၏့ 

ကထာေ်ခခံျေ် တငပ်ြရေ ်(၁၁-၄-၂၀၁၉) နငှ့် (၁၈-၆-၂၀၁၉) 

ရေ်ကေတုိ့တွ့င ်အကကောငး်ကေားခဲ့ြါသည။်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇေေ်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၄)ခ၏ု အကပခအကေ



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇေေ်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၄)ခ၏ု အကပခအကေ

၅။ 18-Feb-19 ေမာရွတ်

ဆရာကတာ်

ဘေ္ဒန္တရေသာရ 

(ေ ိသု ေ္ိဓ ကေျာငး်)

ကပမေွေ်အမတ်ှ(စီ/၅၃)၊ 

စံြယ်ပခံ(၅)လမး်၊ (၇)ရြေွ်ေ်

၃

ထြတုိ်ေ်+

၂ထြတုိ်ေ်

(၄-၃-၂၀၁၉) ရေ်ကေတွ့င ်လိုအြခ်ျေ်များတငပ်ြရေ ်

အကကောငး်ကေားခဲ့ကသာလ်ညး် လိုအြခ်ျေ်များ 

ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်၍ အချေိ်(၂)လ ကစာင့်ဆိုငး်ကြးြါရေ ်

တငပ်ြပခငး်အား (၄-၆-၂၀၁၉) ရေ်ကေတွ့င ်ကစာင့်ဆိုငး်ကကောငး် 

ထြမ်အံကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၆။ 4-Mar-19 လမး်မကတာ် ဦးစေး်နိုင်
အမတ်ှ(၂၂/၂၄)၊ ဘေုး်ကေီးလမး်၊

 ၅-ရြေွ်ေ်

Basement

+

၁ခေး်တညး်

၁၂ထြ ်

ခွဲတုိေ်

Lift ြါ

ြုံစံကေီး လကူေရေ် HIC မ ှStructure  စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ကေဆပဲြစ်ြါသည။်

၇။ 15-Mar-19 ေ္ုံဆြိေ်မး်
ကေါငက်လာရှင ်(ခ) 

ဦးလသိှေး်+၁

ကပမေွေ်အမတ်ှ(၁၃၃)၊ 

ကလသှငး်အတွငး်ေေ ်

ဦးပခမိ့်လမး်၊ စေ်မှုဇုေ်-၁

၁+၂ ထြ်

Steel

စေ်ရုံ+

ရုံးခေး်+

စတုိ

စေ်ရုံ+

ရုံးခေး်+

စတုိ

ကပမပြငရိှ် ကပမေွေ်အတုိငး်အတာနငှ့် ္ရေြ်ါ 

အတုိငး်အတာေုိေ်ညမီှုမရိှြါသပြင့် ကပမေယ်ေမိတ်ိ တုိငး်တာ 

သတ်မတ်ှရေ ်၂၉-၃-၂၀၁၉ ၊ ၄-၆-၂၀၁၉၊ ၉-၇-၂၀၁၉ နငှ့် 

၂၀-၈-၂၀၁၉ ရေ်စဲွများပြင့် ၄ကေိမ ်အကကောငး်ကေားထားြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇေေ်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၄)ခ၏ု အကပခအကေ

၈။ 1-Mar-19 လှိုင်

စရီမာရီယမ္မာေ ်

မယ်ကတာက်ေီး 

ဘရုားကေျာငး်

အမတ်ှ(၄၉/ကအ)၊ ရေေု်ေ်- 

အငး်စိေလ်မး်၊ ၉-ရြေွ်ေ်

၁ ထြ ်

Steel

open 

Shed 

ရေေု်ေတုိ်ငး်ကေသကေီးအစုိးရအြွဲ သုိ့ ့၁၅-၇-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါစာပြင့်

 စိစစ်တငပ်ြထားြါသည။်

၉။ 14-Jan-19 မရမး်ေုေး် ဦးပမင့်ဟေ်

အမတ်ှ(၁၅၅)၊ 

မစုိးရိမလ်မး်သွယ် (၃)လမး်၊ 

၅-ရြေွ်ေ်

ပခစံညး်ရိုး လိုအြခ်ျေ်များ တငပ်ြလာ၍ စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်

၁၀။ 28-Jan-19 မရမး်ေုေး်

ပမေမ်ာစ့းီြာွးကရးဦးြိုင်

 ေုမ္ပဏနီငှ့် 

ထးူကဆာေ်လြု ်

ကရးေုမ္ပဏီ

ကရခပဲြငစ်ေိတ် 

အားေစားေွငး်၊ 

ကတာေ်ငလ်မး်၊ ၄-ရြေွ်ေ်

ပခစံညး်ရိုး

ပခစံညး်ရိုးောရံမည့် ကပမေွေ်၏ ေယ်ေမိတ်ိ 

တုိငး်တာသတ်မတ်ှသည့်ကပမြုံ (D/Map) မတိ္တ ူတငပ်ြရေ ်

(မရူငး်နငှ့် တုိေ်ဆိုငစ်စ်ကဆးရေ်) ၂၁-၂-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါစာပြင့် 

အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၁၁။ 11-Feb-19 မရမး်ေုေး် ဦးကဇာသူ်ထိုေ်+၁

အမတ်ှ(၂ကအ)၊ 

ပမေတ်ရညလ်မး်သွယ်

(၁)လမး်၊ ၉-ရြေွ်ေ်

ပခစံညး်ရိုး

ကပမေယ်ေမိတ်ိတုိငး်တာသတ်မတ်ှသည့် ကပမြုံ (D/Map) 

မတိ္တ ူတငပ်ြရေ ်၉-၄-၂၀၁၉ နငှ့် ၃၁-၅-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါစာများပြင့်

 အကကောငး်ကေားထားြါသည။်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇေေ်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၄)ခ၏ု အကပခအကေ

၁၂။ 4-Feb-19 ရေေ်ငး်

ပမို /့အိုး+ကရွှသံလငွေု်မ္ပ

ဏလီမီတိေ်၊ TDG 

Co.,Ltd တုိ၏့ 

အေျို းတူစမီေိံေး်

အမတ်ှ(၂၀/ဘီ/၆ကအ)၊ 

စေ်မှု(၁)လမး်နငှ့် 

ရေရှ်ငး်လမး်ကထာင့်၊ 

၅-ရြေွ်ေ်၊

Basement

+

၁၄ထြ ်

Lift 4စီး

CQHP မ ှStructure စိစစ်ဆဲ

၁၃။ 14-Jan-19
ေ္ုံပမို သ့စ ်

ကတာငြ်ိုငး်
ဦးကအာငမ်ငး်

ကပမေွေ်အမတ်ှ(c-31/34)၊ 

ဧရာေတီလမး်သွယ်(၅)လမး်၊ 

၆၆-ရြေွ်ေ်

Basement

+ ၄ ထြခ်ွဲ

တုိေ်

ြုံစံကေီး လကူေရေ်

Structure ြိုငး်ဆိုငရ်ာ လိုအြခ်ျေ်များ ပြည့်စွေ်တငပ်ြရေ ်

အကကောငး်ကေားခဲ့ပခငး်အကြါ် (၂)လခေ်က့စာင့်ဆိုငး်ကြးြါရေ ်

တငပ်ြလာသပြင့် ကစာင့်ဆိုငး်ခငွ့်ပြုထားြါသည။်

၁၄။ 25-Feb-19 ကပမာေ်ဥေ္က လာြ ကေါ်စေး်စေး်ရီ
အမတ်ှ(၂၈၄)၊ ကခမာသီလမး်၊ 

္-ရြေွ်ေ်
ပခစံညး်ရိုး

ေဘဲေ်ေြလ်ျေ်ကထာေ်ခခံျေ် တငပ်ြရေ ်

အကကောငး်ကေားထားြါသည။်



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၁ 2-Jan-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် မဒါ်သင်းသင်း
အြှတ်(၁၄၃)၊ရတနာဒီပလြ်း၊

ဆ/က-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၂ 11-Jan-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် မဒါ်လလှရီှ
အြှတ်(၄၇)၊နှင်းဆကီနုး်လြ်း၊

က-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၃ 11-Jan-2019 မရွှေပပည်သာ ဦးမအာင်စိုး
အြှတ်(၃၂၁/ခ)၊ပြတမ်လးလြ်း၊

၅-ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၄ 11-Jan-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး်
မဒါ်မအးမအး

ခိုင်

အြှတ်(၃၇/ခ)၊မအာင်မေယျ(၄)လြ်း၊

ရနက်နုသ်စရ်ပက်ကွ်
2 RC လမူနရန်

ပုံစခံင့်ွပပုဌာနခွဲတင်ွ(၅)ထပတ်ိုက်

မဆာကလ်ပုခ်င့်ွပပုမပးီပဖစ၍်

(၅)ထပတ်ိုကမ်ဆာကလ်ပုခ်င့်ွကို

ပယဖ်ျကမ်ပးီြှသာအရပစ်ာချုပပ်ဖင့်

မဆာကလ်ပုခ်င့်ွအား

ခင့်ွပပုမပးြည်ပဖစမ်ကကာင်း၃-၅-၂၀၁၉

ရကမ်နတ့င်ွအမကကာင်းကကားစာထတုထ်ား

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၃၇)ခ၏ုအမပခအမန



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၃၇)ခ၏ုအမပခအမန

၅ 14-Jan-2019 အင်းစနိ်
မဒါ်သန္တာသ

တိုးနွယဝ်င်း

အြှတ်(၁၂၁)၊၂လြ်းမတာင်၊

အမရှက့ကို က့နုး်ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၆ 14-Jan-2019 အင်းစနိ်
မဒါ်မနာဆ်ာ

ထးူ

အြှတ်(၃၉/မအ)၊ဦးစလံုံးလြ်း၊

မတာင်သူကနုး်ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၇ 30-Jan-2019 ြဂဃလာဒံု မဒါ်သနး်သနး် အြှတ်(၇၅/ခ)၊၇-လြ်း၊၃/ခ-ရပက်ကွ် 2 Steel လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၈ 1-Feb-2019 စြး်မချာင်း
မဒါ်မငိြ်းဦးသ

မာာ်

အြှတ်(၄)၊မဝဠုဝန်(၂)လြ်း၊

မဝဠုဝနမ်တာင်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၉ 4-Feb-2019 သာမကတ မဒါ်မဌးမဌး
အြှတ်(၁၂၅၂/က)၊နဝရတ်(၅)လြ်း၊

၉-ရပက်ကွ်
2.5 RC လမူနရန်

၄-၁၀-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

အစည်းအမဝးမခါ်ယူ

ဖိတက်ကားထားဆပဲဖစပ်ါသည်။



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၃၇)ခ၏ုအမပခအမန

၁၀ 6-Feb-2019 ြဂဃလာဒံု
မဒါ်အြာကက

ည်

အြှတ်(၁၉)၊အမနာရ်ထာလြ်း၊

အနနး်ပင်ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန် မြို/့အိြ်မစာင့်

၁၁ 8-Feb-2019 လှိုင် မဒါ်တင်လှ+၁ အြှတ်(၁၀)၊သံလြ်း၊၇-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၁၂ 8-Feb-2019 လှိုင်
မဒါ်သိနး်သနး်

ြိုး

အြှတ်(၁၇၀/ခ)၊

မအာင်မြတ္တာ(၆)လြ်း၊၁-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၁၃ 8-Feb-2019 လှိုင် ဦးပြင့်မအာင်
အြှတ်(၁၇၀/က)၊

မအာင်မြတ္တာ(၆)လြ်း၊၁-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၄ 13-Feb-2019 ဒဂုံမြိုသ့စ်(အမရှပ့ိုင်း)မဒါ်ြီြီ
အြှတ်(၄၃၇)၊ရတနာပုံလြ်း၊

၁၃၃-ရပက်ကွ်
1 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၃၇)ခ၏ုအမပခအမန

၁၅ 15-Feb-2019 အင်းစနိ်
ဦးဝင်းြင်းထွ

နး်

အြှတ်(၂၉၉)၊မြိုပ့တလ်ြ်း၊

ရွာြအမနာကရ်ပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၆ 15-Feb-2019 မရွှေပပည်သာ
မဒါ်မအးမအး

ပြင့်

အြှတ်(၁၀၁၂/က)၊ပနး်ပခံ(၁၂)လြ်း၊

၁၅-ရပက်ကွ်
1 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၇ 20-Feb-2019 ြရြ်းကနုး် မဒါ်ပြင့်ကကည် အြှတ်(၈၁)၊သူရလြ်း၊၉-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၈ 25-Feb-2019 အင်းစနိ် မဒါ်ချိုချိုတင်
အြှတ်(၅၁၆)၊၅-လြ်းမတာင်၊

ကကို က့နုး်အမရှရ့ပက်ကွ်
2 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၉ 1-Mar-2019 ြရြ်းကနုး်
ဦးသနး်ထနွး်+

၁

အြှတ်(၈၀၉/၈၁၃)၊၈-လြ်း၊

သြုိင်း(၁)ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၃၇)ခ၏ုအမပခအမန

၂၀ 1-Mar-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ ဦးတိုးဝင်း အြှတ်(၆၇၇)၊၁၂-လြ်း၊၇-ရပက်ကွ် 2 RC လမူနရန်

သတင်းစာမကကာပ်ငာခမပးသွင်းရန်

၃၁-၇-၂၀၁၉

ရကမ်နတ့င်ွဒုတယိအကကြ်ိစာထတု်

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၁ 1-Mar-2019 လှိုင် ဦးဆနး်ြင်း
အြှတ်(၂၂၀)၊မအာင်ြဂဃလာလြ်း၊

၁၃-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၂၂ 1-Mar-2019 အင်းစနိ်
ဦးရာဂျူး(ခ)

မြာင်ပြင့်

အြှတ်(၅၁)၊က-၅လြ်း၊မြိုသ့စ်(က+ခ)

ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

မပြတိုင်း၊မပြကကွအ်ြှနတ်င်ပပရန်

၂၇-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

မနာကဆ်ုံးအကကြ်ိ

စာထတုအ်မကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၃ 1-Mar-2019 အင်းစနိ် ဦးပပည့်စုံ+၁
အြှတ်(၅၁၂)၊မအာင်ဗဟုိလြ်း၊

ကကို က့နုး်အမနာကရ်ပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်သပဖင့်

အြှုတွဲပတိသိ်ြ်းရန်တင်ပပလာသပဖင့်

မပြပပင်ကင်ွးဆင်း

စစမ်ဆးထားပါသည်။



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၃၇)ခ၏ုအမပခအမန

၂၄ 1-Mar-2019 မဒါပုံ
မဒါ်မတာမ်ြာ်

နာမဘဂင်

အြှတ်(၂၁၈/က)၊ြာလာနွယလ်ြ်း၊

နွယမ်အးရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၂၅ 6-Mar-2019 ြရြ်းကနုး် ဦးစနး်မဝ
အြှတ်(၄/၅၈)၊မအာင်ြဂဃလာ(၂)လြ်း၊

၄-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

ဦးသိနး်မြာင်ကန့်ကကွထ်ား၍

၈-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ဥပမဒချုပရံု်းသ့ုိမြးပြနး်ထားဆပဲဖစပ်ါသ

ည်။

၂၆ 8-Mar-2019 စြး်မချာင်း ဦးပြသီး
အြှတ်(၂၀)၊ဗဟုိလြ်း၊မဝဠုဝနမ်တာင်

ရပက်ကွ်

2
BN

အကကးီ

စား

လမူနရန်
၁၅-၇-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွပုံစပံပင်ဆင်ရန်

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၇ 8-Mar-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ မဒါ်အံုးဟန်
အြှတ်(၃၂၇)၊သုြာလာလြ်း၊

၂-ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန်

သတင်းစာမကကာပ်ငာခမပးသွင်းရန်

၂၉-၇-၂၀၁၉

ရကမ်နတ့င်ွစတတု္ထအကကြ်ိစာထတု်

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၃၇)ခ၏ုအမပခအမန

၂၈ 18-Mar-2019 အင်းစနိ် မဒါ်ပြပြစနိ်
အြှတ်(၈၂)၊သေင်လြ်း၊မစာဘ်ာွးကကးီ

ကနုး်ရပက်ကွ်
1 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၂၉ 22-Mar-2019 ြရြ်းကနုး် ဦးမကျာသူ်စနိ်
အြှတ်(၆၃)၊ရဲရနမ်အာင်(၁)လြ်း၊

၃-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

ပုံစြံျားပပင်ဆင်တင်ပပလာ၍

စစိစဆ်ပဲဖစပ်ါသည်။

၃၀ 22-Mar-2019 အင်းစနိ်
ဦးြျိုးသန့်ထွ

နး်

အြှတ်(၇/စီ)၊ရနက်နု်-အင်းစနိလ်ြ်း၊

ကကို က့နုး်အမရှရ့ပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၃၁ 22-Mar-2019 ြရြ်းကနုး် မဒါ်ြုိးြိုးစံ
အြှတ်(၄၃)၊အုနး်မတာလြ်း၊

၃-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပးူမပါင်းကင်ွးဆင်းရန်

၁-၁၀-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၃၂ 25-Mar-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် မဒါ်လပှြင့်
အြှတ်(၉)၊ရနမ်ဝးလြ်း၊ရနမ်အာင်

ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၃၇)ခ၏ုအမပခအမန

၃၃ 25-Mar-2019 လှိုင် ဦးသနး်စိုး အြှတ်(၄၇၆)၊သီရိ(၃)လြ်း၊၂-ရပက်ကွ် 2 Steel လမူနရန်

မြိုမ့ပြစာရင်းတင်ွ

ြှတသ်ားထားပခင်းြရိှမကကာင်း

ပပနက်ကားလာ၍မြို/့အုိးဌာနသ့ုိ

ညိှနှိုင်းထားဆပဲဖစပ်ါသည်။

၃၄ 25-Mar-2019 ဒဂုံမြိုသ့စ်(မတာင်ပိုင်း)ဦးရဲထဋ်ွမကျာ်
အြှတ်(၇၀၉/၇၁၀)၊ပပည်

မထာင်စလုြ်း၊၂၁-ရပက်ကွ်
2 Steel လမူနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၃၅ 29-Mar-2019 ကြာရွတ်
ဦးထနွး်ဝင်း+

၁

အြှတ်(၃၂/က+ခ)၊ပလုမဲဂဟာလြ်း

သွယ၊်၃-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် စစိစဆ်ဲ

၃၆ 29-Mar-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးြနး်စနိ်
အြှတ်(၁၇၂)၊ခာွညို(၂)လြ်း၊

ဌ-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန် သတင်းစာမကကညာဆဲ



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်မဆာင်ရွက်ဆဲအြှုတဲွ(၃၇)ခ၏ုအမပခအမန

၃၇ 29-Mar-2019 ြရြ်းကနုး် မဒါ်လကှကးီ အြှတ်(၁၉)၊ြာလာလြ်း၊၂-ရပက်ကွ် 3 RC လမူနရန်

မပြအြည်မပါကနှ်င့်မပြအြျိုးအစားကို

ပပနလ်ည်စစိစမ်ပးရန်တင်ပပလာ၍

၂၈-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွမြို/့မပြသ့ုိ

မြးပြနး်ထားပါသည်။



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြိုန့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၁ 22-Mar-2019 ြရြ်းကနုး် မဒါ်ေင်ြုိးလှိုင်
အြှတ်(၅၈၉)၊ဦးထနွး်ရိှနလ်ြ်း၊

၂-ရပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

မဒါ်ကကးီကကးီ၏အမြွဆကခ်ခံင့်ွရိှသူြျားြှ

ကန့်ကကွထ်ား၍

တရားရံုးဆုံးပဖတခ်ျကရ်ယရူန်

၂၀-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်ဆုိင်းင့ံအြှုတဲွ(၁)ခ၏ုအမပခအမန



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၁ 11-Jan-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် မဒါ်ခင်ြျိုးခိုင်

အြှတ်(၈၁)၊မခြာသီလြ်းနှင့်

ရတနာလြ်းသွယ၊်ြိမကျာင်းကန်

အပိုင်း(၂)ရပက်ကွ်

3 RC လမူနရန်

ရုိးြဘဏြှ်ကန့်ကကွထ်ား၍

ခင့်ွြပပုမကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂ 18-Jan-2019 တာမြွ ဦးညီညီထနွး်
အြှတ်(၇၆/က)၊ြလွှေကနုး်လြ်း၊

မကျာကမ်ပြာင်းအမရှရ့ပက်ကွ်
3 RC လမူနရန်

စည်ပင်သာယာမပြကကွအ်ြည်မပါ

ကပ်ဖစ၍်မပြအြျိုးအစားြှာ

အစိုးရမပြလပဟု်ြှတသ်ားထားပါ၍

၁၄-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ခင့်ွြပပုမကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်ခင့်ွြပပုအြှုတဲွ(၅)ခ၏ုအမပခအမန



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်ခင့်ွြပပုအြှုတဲွ(၅)ခ၏ုအမပခအမန

၃ 4-Feb-2019 ြဂဃလာဒံု ဦးတင်မြာင်ဦး
အြှတ်(၁၀/၉၃)၊ရနက်နု်-ပပည်လြ်း၊

တမိလာကရံုရပက်ကွ်
1 Steel လမူနရန်

အစိုးရမပြြှတသ်ားထားပါ၍

၂၅-၃-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ခင့်ွြပပုမကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၄ 11-Mar-2019 သ ဃ္နး်ကျွနး် မဒါ်စန္ဒာမအး
အြှတ်(၁)၊ပပည်မတာသ်ာလြ်း၊

င/ခ-ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန်

မပြပိုင်ဆိုင်ြှုအပငင်းပာွးမနပါသပဖင့်

၁၇-၇-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

အရပစ်ာချုပပ်ဖင့်

မဆာင်ရွကမ်ပး၍ြရမကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။



၀၁/၁၀/၂၀၁၉

စဉ်
ဖုိငအ်ဝင်

ရက်စွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြှတခ်ျက်

၂၀၁၉ခနုစှ်ေနန်ဝါရီလြှြတ်လထိ

မပြပိုင်ဆုိင်ြှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တင်ပပသည့်ခင့်ွြပပုအြှုတဲွ(၅)ခ၏ုအမပခအမန

၅ 18-Mar-2019 အင်းစနိ် ဦးထနဆ်နး်
အြှတ်(၁၅)၊နတစ်င်လြ်း၊

မစာဘ်ာွးကကးီကနုး်ရပက်ကွ်
2 RC လမူနရန်

ပပည်ထမဲရးဂရနအ်ြည်မပါကမ်ဆာင်

ရွကလ်ျကရိှ်သပဖင့်

၁-၈-၂၀၁၉ရကမ်နတ့င်ွ

ခင့်ွြပပုမကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။



                        

စဉ်

၂၀၁၈ ခနုစ်ှ၊ 

ကအာေ်တိုဘာလ

 မ ှေဇီငဘ်ာလ 

အတငွး် လေ်ေျေ်

ဆုိငး်ငံ့ ခငွ့်မပြု ြတိသိ်မး်

ကောမ်တီ

မှ

စစိစခ်ငွ့်ပြ

ုပြးီ

ကဆာငရ်ွ

ေ်ဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွ

ဆဲ

စစုကုြါငး်

မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် - - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၂ - - - ၁ ၁

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၄ - - - ၂ ၂

၄။ ပခစံညး်ရုိး ၄ ၂ - - ၁ ၁

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၂၁ - ၂ ၆ ၆ ၇ ၇

၆။ ၃၁ ၂ ၂ ၆ ၁၀ ၁၁ ၁၁

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၁၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

    ဆုိငး်ငံ့အမှုတွဲ (၂)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

     ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၂)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

        ြတိသိ်မး်အမှုတွဲ (၆)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစ်ှ၊ ကအာေ်တိုဘာလ မ ှေဇီငဘ်ာလ အထ ိကဆာေ်လြုခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။    ၁-၁၀-၂၀၁၉

အမျို းအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၄

စုစုကြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 5-Oct-18 စမး်ကချာငး် ဦးကတဇ (SP) ဦးခေွက်ောငပ်မင့်ကေ

အမတ်ှ(၁၀၄)၊ 

စမး်ကချာငး်လမး်၊ 

ရှငက်စာြရုြေွ်ေ်

ပခစံညး်ရိုး ပခေံာရေ်

ပခစံညး်ရိုးအပမင့်အား သတ်မတ်ှအပမင့်ပြစ်ကသာ အတ်ုအြတ်ိ 

(၆'-၀'')၊ ကလနငှ့်အလငး်ေငန်ိုငက်သာ သံြေး်သံေွငး်ဆေ်ပြင့် 

ေရံံအကြါ်ြိုငး်အား (၄'-၀'')ပြင့် ြုံစံပြငရ်ေ ်၁၇-၇-၂၀၁၉၊ 

၁၈-၉-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါ စာများပြင့် အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၂။ 5-Nov-18

ေ္ုံပမို သ့စ ်

(ကပမာေ်ြိုငး်)

ပမို ေ့ယ်

ရေေု်ေပ်မို ့ပြအများ 

ပြညသူ်သယ်ယူြိုက့ဆာင်

ကရးအများနငှ့် သေ်ဆိုငက်သာ 

ေုမ္ပဏ ီလမီတိေ် (YUPT) 

(ေစ) ဥေ္က ေ ဦးကစာလှိုင်

အမတ်ှ(၅၄၅)၊ 

ပြညက်ထာငစု်လမး်၊

၅၁-ရြေွ်ေ်

1+2 Steel

(၁)လုံး

2 Steel

၁ လုံး

1 Steel

၃ လုံး

Work 

Shop & 

Office+ 

Staff 

Housing

 +Canteen

 + 

ေားကဘာေ်ရီုံ

Work 

Shop & 

Office+ 

Staff 

Housing

 +Canteen

 + 

ေားကဘာေ်ရီုံ

လိုအြခ်ျေ်များကပြရှငး်တငပ်ြစာတွင ်ကပမေွေ်အတုိငး် အတာ 

ေုိေ်ညမီှုမရိှသပြင့် ပမို ့ပြစီမေိံေး်နငှ့် ကပမစီမခံေ်ခ့ွဲမှုောေသုိ ့ 

ပြေလ်ညတုိ်ငး်တာကြးရေ ်တငပ်ြလာသပြင့် 

ပမို ့ပြစီမေိံေး်နငှ့်ကပမစီမခံေ်ခ့ွဲမှုောေသုိ ့ တငပ်ြစာမတိ္တ ူ 

လွဲှကပြာငး်ထားြါသည။်

၃။ 12-Nov-18 သ ဂ္ေး်ေျွေး်
ဦးကေျာက်ေျာန်ိုင်

+၃

အမတ်ှ(၁၈)

ရွာလယ်လမး်

ဇ/ကပမာေ်ရြေွ်ေ်

B+

7½

RC

ြုံစံကေီး လကူေရေ်

Structure ြိုငး်ဆိုငရ်ာ လိုအြခ်ျေ်များ ပြည့်စွေ်တငပ်ြရေ ်

အကကောငး်ကေားခဲ့ပခငး်အကြါ် (၂)လခေ်က့စာင့်ဆိုငး်ကြးြါရေ ်

တငပ်ြလာသပြင့် ကစာင့်ဆိုငး်ခငွ့်ပြုခဲ့ပြးီ လိုအြခ်ျေ်များ 

တငပ်ြလာသပြင့် ထြမ်စိံစစ်ရာ လိုအြခ်ျေ်များ ရိှသပြင့် 

ထြမ်အံကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ကအာေတ်ိုဘာလ မ ှေဇီငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၄)ခ၏ု အကပခအကေ



၄။ 23-Nov-18 မ္ဂလာေုံ

စ ရိ က္ျ ရဲ စင ်ေယ်

ေရီမာောလီ

ယမ္မာေမ်ယ်ကတာ်

ကေီးဟနိ္ဒ ဗေု္ဓ

ဘာသာ

ဘရုားကေျာငး်

အမတ်ှ(၉၅၈)

ရေေု်ေ်-ြခဲလူမး်နငှ့်

ောယလမး်သွယ်

လမး်ကထာင့်၊ ဧေရာဇ်

ရြေွ်ေ်

1

RC

ဘရုား

ကေျာငး်

ဘရုား

ကေျာငး်

လိုအြခ်ျေ်များ တငပ်ြလာပခငး်မရိှသပြင့် 

စိစစ်တငပ်ြထားြါသည။်



စဉ် အမှုတွဲ အေငရ်ေစ်ွဲ ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ် အမျို းအစား အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 14-Nov-18 ေမာရွတ်
ကေါ်အနိန္ဒာခိုင ်(GP) 

ကေါ်ခငခ်ငစ်မိး်

အမတ်ှ(၂၅/အးီ)၊ သီရိမ္ဂလာလမး်၊ 

၈-ရြေွ်ေ်
ပခစံညး်ရိုး ပခေံာရေ် ဆိုငး်ငံ့

၂။ 19-Dec-18 ဗဟေး် ကေါ်အမာယာကမာန်ိုင်
အမတ်ှ(၈၁-စီ/၂)၊ အငး်ယားပမို ငလ်မး်၊ 

ကရွှကတာငက်ေား(၁)
ပခစံညး်ရိုး ပခေံာရေ် ဆိုငး်ငံ့

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ကအာေတ်ိုဘာလ မ ှေဇီငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ဆိုငး်ငအံမှုတွဲ (၂)ခ၏ု အကပခအကေ



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 3-Oct-2018 လှိုင် ဦးမော်ြင်းဦး
အြတှ(်၂၀)၊ပြတမ်လးရံုလြး်၊

၇-ရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန်

တင်ပပပုံစံနှင့်မပြပပင်ကိုကညီ်ြှုြရိှ၍ပုံစံပပင်ဆင်ရန်နှင့်BDS အား

အုတပ်ခစံည်းရုိးကာရံထား၍ဖျကသိ်ြး်ရန်၁၅-၃-၂၀၁၉

ရကမ်န့တင်ွအမကကာင်းကကားထားမသာ်လည်းဖျကသိ်ြး်ပခင်းြရိှ၍

၂၀-၉-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွထပြ်စံာထုတအ်မကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂ 3-Oct-2018 အင်းစိန် မဒါ်သိန်းဥ
အြတှ(်၃၄၁)၊သရကပ်ခ(ံ၂)လြး်၊

ပနိ္ဲနကန်ုးရပက်ကွ်
2 RC လူမနရန်

တင်ပပပုံစံနှင့်မပြပပင်ကိုကညီ်ြှုြရိှ၍၁၉-၈-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

တတယိအကကြိစ်ာထုတာ်အ်မကကာင်းကကားထားပါသည်။

၃ 3-Oct-2018 အင်းစိန်
ဦးစုိင်းထွန်းပြင့်(ခ)

ကြွး်ရီ

အြတှ(်၄၈၀)၊ဗဟိုလြး်၊ကကို က့န်ုး

အမနာကရ်ပက်ကွ်
1 Steel လူမနရန်

မြို /့မပြြှအြည်မပါကနှ်စ်ခပုပန်ကကားလာ၍မပြပပင်

ကင်ွးဆင်းစစ်မဆးထားဆဲပဖစ်ပါသည်။

၄ 10-Oct-2018 ြရြး်ကန်ုး မဒါ်ခင်ခင်ယု အြတှ(်၂၂၁)၊ဓြ္မပါလလြး်၊၅-ရပက်ကွ် 2 3 RC လူမနရန်
ဦးမကျာ်၊ြလှကကးီကန့်ကကွခ်ျကရိှ်သပဖင့်ဥပမဒအကကမံပး

သ့ုိမြးပြန်းရန်မဆာင်ရွကထ်ားဆဲပဖစ်ပါသည်။

၅ 12-Oct-2018 မဒါပုံ မဒါ်မရွှေနှင်းစိန်
အြတှ(်၁၂၁)၊ငုဝါလြး်၊

နွယ်မအးရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန်

မြို မ့ပြစာရင်းတင်ွြတှသ်ားထားပခင်းြရိှ၍၂၄-၆-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

မပြရာေဝင်စိစစ်မပးရန်မြို /့အုိးသ့ုိညိှနှိုင်းထားဆဲ

၆ 5-Nov-2018 အင်းစိန် ဦးသူရမကျာ်
အြတှ(်၅၁၂)၊အမဝရာလြး်၊

န့ံသာကန်ုးရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန်

မပြပပင်တင်ွမနာကဘ်ကမ်ပြကကွ၏်NGL ၆' ခန့်ပြင့်မနပခင်း၊

ဧရိယာကွဲလဲွြှုရိှပခင်းတိ့ုမကကာင့်၄-၆-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

ပပန်လည်တင်ပပရန်မခါ်ယူမပပာကကားထားပါသည်။

၇ 7-Dec-2018 လှိုင်သာယာ မဒါ်နီနီခိုင်
အြတှ(်၁၈၃၃/က+ခ)၊ြလိခလြး်၊

၁၄-ရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀၁၈ခနုစှ်မအာက်တိုဘာလြှဒေီငဘ်ာလထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့်မဆာငရွ်က်ဆဲအြှုတွဲ(၇)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ် အြျို းအစား အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 31-Oct-2018 ြရြး်ကန်ုး ဦးမအာင်ြင်း
အြတှ(်၁/ခ)၊မဒါ်လှခင်လြး်၊

၂-ရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန်

ဦးမသာ်၊မဒါ်လှခင်တိ့ုြှကန့်ကကွထ်ားပါ၍

ခင့်ွပပုမပး၍ြရမကကာင်း၁၅-၈-၂၀၁၉ရကမ်န့

တင်ွအမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂ 28-Dec-2018 လှိုင် ဦးဝင်းသိန်း+၁

အြတှ(်၁၃၂+၁၃၂/ခ)၊

သုခရိပသ်ာ(စ)လြး်၊

၆-ရပက်ကွ်

2 RC လူမနရန်
ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍၁၇-၇-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

ခင့်ွြပပုမကကာင်းအမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၀၁၈ခနုစှ်မအာက်တိုဘာလြှဒေီငဘ်ာလထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့်ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၂)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ် အြျို းအစား အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 3-Oct-2018 ကကည့်ပြင်တိုင် မဒါ်နီနီမအာင်

အြတှ(်၁၀/မအ)၊

ကြး်နားလြး်၊

အုိးဘိုရပက်ကွ်

2

အကကးီစား
BN လူမနရန်

၂၇-၈-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွပတိသိ်ြး်မပးီပဖစ်မကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂ 19-Oct-2018 လှိုင် ဦးမြာင်မြာင်ဦး

အြတှ(်၁၀/က)၊

ရွာြမကျာင်းလြး်၊

၁-ရပက်ကွ်

2 Steel လူမနရန်
၂၂-၈-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွပတိသိ်ြး်မပးီပဖစ်မကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၃ 29-Oct-2018 သာမကတ ဦးသကလ်ှိုင်ထွန်း

အြတှ(်၁၀၅၉/ခ)၊

ထူပါရံု(၄)လြး်၊

၁/ထူပါရံုရပက်ကွ်

2 Steel လူမနရန်
၈-၈-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွပတိသိ်ြး်မပးီပဖစ်မကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၄ 28-Dec-2018 မရွှေပပည်သာ ဦးပြင့်မအာင်

အြတှ(်၅၉/ခ)၊

ြင်းရဲမကျာ်စွာလြး်၊

၇-ရပက်ကွ်

2 Steel လူမနရန်
၆-၈-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွပတိသိ်ြး်မပးီပဖစ်မကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၅ 28-Dec-2018 မဒါပုံ မဒါ်မဝမဝထွန်း

အြတှ(်၁၇၂/ခ)၊

ပြတမ်လးနွယ်လြး်၊

နွယ်မအးရပက်ကွ်

2 RC လူမနရန်
၁၉-၈-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွပတိသိ်ြး်မပးီပဖစ်မကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၀၁၈ခနုစှ်မအာက်တိုဘာလြှဒေီငဘ်ာလထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့်ပတိသိ်ြ်းအြှုတွဲ(၆)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ် အြျို းအစား အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၂၀၁၈ခနုစှ်မအာက်တိုဘာလြှဒေီငဘ်ာလထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့်ပတိသိ်ြ်းအြှုတွဲ(၆)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉

၆ 28-Dec-2018 လှိုင် မဒါ်နွယ်နွယ်မအး

အြတှ(်၈၉)၊

သုခရိပသ်ာ(၅)လြး်၊

(င)လြး်သွယ်၊

၆-ရပက်ကွ်

2 RC လူမနရန်
၂၂-၈-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွပတိသိ်ြး်မပးီပဖစ်မကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။



                        

စဉ်

၂၀၁၈ ခနုစ်ှ၊ 

ဇူလိုငလ် မ ှ

စေ်တငဘ်ာလ

 အတငွး် 

လေ်ေျေ်

ဆုိငး်ငံ့ ခငွ့်မပြု ြတိသိ်မး်
ကောမ်တမီှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွ

ဆဲ

စစုကုြါငး်

မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် ၃ - - - - ၃

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၁ - - - - ၁

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၃ - - - ၁ ၂

၄။ ပခစံညး်ရုိး ၃ - - - ၂ ၁

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၁၃ ၁ ၁ ၁ ၁ ၉ ၉

၆။ ၂၃ ၁ ၁ ၁ ၄ ၁၆ ၁၆

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၁၆)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

      ဆုိငး်ငံ့အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

       ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

          ြတိသိ်မး်အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစ်ှ၊ ဇူလိုငလ် မ ှစေ်တငဘ်ာလအထ ိကဆာေ်လြုခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။    ၁-၁၀-၂၀၁၉

အမျို းအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၇

စုစုကြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 6-Jul-18 မရမး်ေုေး် ဦးေငး်ကအာင် အမတ်ှ(၂)၊ ဦးထေွး်ပငမိး်လမး်၊ ပခစံညး်ရိုး

ကပမတုိငး်ငတ်ုရိုေ်ရေ၊် အကောေ်ဘေ်ကထာေ်ခခံျေ် တငပ်ြရေ၊် YESC 

ကထာေ်ခခံျေ်တငပ်ြရေ၊် အမေှတ်ေယ်ောရံမည့်ြုံစံပြငဆ်ငက်ရးဆွဲတငပ်ြရေ ်

၃၀-၇-၂၀၁၈ နငှ့် ၃၀-၁၀-၂၀၁၈ ရေ်စဲွြါစာများပြင့် အကကောငး်ကေားထားပြးီ 

ကပမပြငခ်ငွ့်ပြုမကဲဆာငရွ်ေ်ထားသပြင့် ၁၈-၆-၂၀၁၉ ရေ်ကေတွ့င ်

ထြမ်အံကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၂။ 16-Jul-18 မရမး်ေုေး်

ဦးတငထ်ဋွ်(ခ) 

ဦးကေလငး် 

(ေုိယ်တုိင်)၊ 

ကေါ်ခငအ်ေုး်တင့်

အမတ်ှ(၁၀၅)၊ 

မစုိးရိမက်ေျာငး်လမး်၊

3

RC

(၄)လုံး

မသိားစု

ကေအမိ်
လကူေရေ်




Presentation ကဆွးကနးွချေ်များအရ သေ်ဆိုငရ်ာောေများမ ှ

ထည့်သွငး်အကကောငး်ကေားရမည့်အချေ်များ ပြေက်ေားလာ၍ ကလျှောေ်ထားသူထသုိံ ့

၁-၁၀-၂၀၁၉ ရေ်စဲွြါစာပြင့် အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၃။ 30-Jul-18
ကပမာေ်ဥေ္က လာ

ြ
ကေါ်လလှသှေး်

အမတ်ှ(၂၂၆)၊ 

ကေြလု္လ (၅)လမး်၊ 

ယ-ရြေွ်ေ်

၆

ထြတုိ်ေ်
ြုံစံကေီး လကူေရေ်

Structure လိုအြခ်ျေ်များပြည့်စွေ်ကြးရေ ်၃-၈-၂၀၁၈၊ ၁-၁၀-၂၀၁၈နငှ့် 

၆-၁၂-၂၀၁၈ ရေ်စဲွြါစာများပြင့် အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၄။ 29-Aug-18 မရမး်ေုေး်
ကမစပီမေမ်ာေုမ္ပဏလီီ

မတိေ်

အမတ်ှ(၉)၊ ေေရိ်ြသ်ာလမး်

၁၀-ရြေွ်ေ်

Basement+

 ၁၄

ထြတုိ်ေ်

ေုမ္ပဏမီ ှCQHP သုိ ့Design စိစစ်ပခငး်အား ဆိုငး်ငံ့ထားရေ ်တငပ်ြထားပြးီ 

ောေသုိလ့ညး် Hotel ကပြာငး်လကဲဆာငရွ်ေ်လိုကကောငး် ြုံစံများပြင့် 

တငပ်ြလာြါသပြင့် စိစစ်ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ဇလူိုင ်မ ှစေတ်ငဘ်ာ လထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၇)ခ၏ု အကပခအကေ



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ဇလူိုင ်မ ှစေတ်ငဘ်ာ လထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၇)ခ၏ု အကပခအကေ

၅။ 17-Sep-18 တာကမွ
ဦးလမငး်ေငး်+၂ 

(GP) ဦးချမး်မငး်

အမတ်ှ(၂၆)၊ 

ေတ်ကမာေ်လမး်၊ 

ေတ်ကမာေ်ရြေွ်ေ်

Basement

+(၁၂၁/၂)

ထြတုိ်ေ်

ြုံစံကေီး လကူေရေ်
၂၄-၉-၂၀၁၉ ရေ်ကေတွ့င ်လိုအြခ်ျေ်များ တငပ်ြရေ ်(၆)လတုိးပမငှ့် 

ကစာငး်ဆိုငး်ခငွ့်တငပ်ြခဲ့ြါသည။်

၆။ 24-Sep-18 မရမး်ေုေး်
ဦးမျို းကအာင်+၆ 

(SP) ဦးမျို းကအာင်

အမတ်ှ(၄၉၃)၊ 

ကရွှနငှး်ဆလီမး်၊ ၅-ရြေွ်ေ်

၃ထြခ်ွဲ

၁၃လုံး

မသိားစု

ကေအမိ်
လကူေရေ်

ခငွ့်ပြုမေိ်ဆ့ေ်လေ်ကဆာငရွ်ေ်နိုငက်ရး လိုအြခ်ျေ်များ လာကရာေ် တငပ်ြရေ ်

အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၇။ 28-Sep-18 ေမာရွတ်

ဦးကဇာက်ဇာ(်မေ်စပ်မ

ေ ်မာ ေုမ္ပဏအီြုစ်ု)

 ဧရာေတီဘဏလ်မီိ

တေ်

ကပမေွေ်အမတ်ှ( ၁-ကေ)၊ 

ောေတ်ကတာလမး်၊ 

၇-ရြေွ်ေ်

Basment 

(၂)ထြ်+ 

(၂၆)ထြ ်

Tower 

(၂)လုံး

CQHP မ ှStructural Design စိစစ်ပြးီ ကဆာငရွ်ေ်ဆပဲြစ်ြါသည။်



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 20-Jul-2018 တာမြွ ဦးမအာင်သင်း

အြတှ(်၁၀၂/က)၊၁၅၅-လြး်၊

တာမြွကကးီ(က+ဂ)

ရပက်ကွ်

3 RC လူမနရန်

၂၀-၇-၂၀၁၈ရကမ်န့တင်ွမြို /့မပြသ့ုိမပြရာေဝင်မြးပြန်းရာ

ပပန်ကကားလာပခင်းြရိှသပဖင့်၈-၁-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွထပြ်ံမြးပြန်းထားရာ

ပပန်ကကားလာပခင်းြရိှ၍၁-၇-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွထပြ်မံြးပြန်းထားဆဲ

၂ 3-Aug-2018 မရွှေပပည်သာ ဦးအုန်းမကျာ်
အြတှ(်၂၃)၊သံြဏိ(၃)လြး်၊

၁၅-ရပက်ကွ်
2 RC လူမနရန် မြို /့အိြဌ်ာနသ့ုိ၁၅-၇-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွထပြ်မံြးပြန်းထားပါသည်။

၃ 13-Aug-2018 ြရြး်ကန်ုး ဦးကကည်စုိး
အြတှ(်၁၅၃)၊မငွစံပယ်လြး်၊

၃-ရပက်ကွ်
2 RC လူမနရန်

PRAL ချစ္ီတးယား၏ကန့်ကကွခ်ျကနှ်င့်ပတသ်က၍်၅-၉-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

ဥပမဒအကကမံပးသ့ုိထပြ်မံြးပြန်းထားဆဲ

၄ 15-Aug-2018 ြရြး်ကန်ုး ဦးမအာင်သိန်းဝင်း
အြတှ(်၃၉)၊မပါ်မတာ်ြူ

(၁)လြး်၊၂-ရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန်

PRAL ချစ္ီတးယား၏ကန့်ကကွခ်ျကနှ်င့်ပတသ်က၍်၅-၉-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

ဥပမဒအကကမံပးသ့ုိထပြ်မံြးပြန်းထားဆဲ

၅ 24-Aug-2018 ြရြး်ကန်ုး မဒါ်အိအိသန့်

အြတှ(်၃၄၀)၊ရန်ကန်ု-အင်းစိန်

လြး်နှင့်မကျာကပ်ပားစက်

လြး်မထာင့်၊၂-ရပက်ကွ်

3 RC လူမနရန်
PRAL ချစ္ီတးယား၏ကန့်ကကွခ်ျကနှ်င့်ပတသ်က၍်၅-၉-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

ဥပမဒအကကမံပးသ့ုိထပြ်မံြးပြန်းထားဆဲ

၆ 29-Aug-18 တာမြွ ဦးပြင့်မရွှေ

အြတှ(်၁၁၃)၊၁၅၇-လြး်၊

(က+ဂ)ရပက်ကွ် 3 RC လူမနရန် မြို /့မပြဌာနြှပပန်ကကားလာ၍စိစစ်ဆဲပဖစ်ပါသည်။

၂၀၁၈ခနုစှ်ေလူိုငလ်ြှစက်တငဘ်ာလထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့်မဆာငရွ်က်ဆဲအြှုတွဲ(၉)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၂၀၁၈ခနုစှ်ေလူိုငလ်ြှစက်တငဘ်ာလထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့်မဆာငရွ်က်ဆဲအြှုတွဲ(၉)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉

၇ 21-Sep-2018 ြရြး်ကန်ုး ဦးဟတုက်ကို င်
အြတှ(်၁၄၃)၊မြို သ့စ်(၃)လြး်၊

၁-ရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန်

မြို /့မပြသ့ုိဝန်မဆာင်ခမပးသွင်းရန်အမကကာင်းကကားထားမသာ်လည်း

လာမရာကမ်ပးသွင်းပခင်းြရိှ၍

မပြပပင်ကင်ွးဆင်းစစ်မဆးထားပခင်းပဖစ်ပါသည်။

၈ 24-Sep-2018 လှိုင်
ဦးကးီအိန်(ခ)

ဦးကကည်မအး

အြတှ(်၁၉)၊ြဟာမဆ(ွ၂) လြး်၊

၁၃-ရပက်ကွ်
2 
 RC လူမနရန် ပုံစံြျားပပင်ဆင်တင်ပပလာ၍စိစစ်ဆဲပဖစ်ပါသည်။

၉ 24-Sep-18 ြရြး်ကန်ုး မဒါ်မနာ်ဂျယ်စီ
အြတှ(်၃၄၄)၊မကျာကပ်ပား

စကလ်ြး်၊၂-ရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန်

PRAL ချစ္ီတးယား၏ကန့်ကကွခ်ျကနှ်င့်ပတသ်က၍်၅-၉-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

ဥပမဒအကကမံပးသ့ုိထပြ်မံြးပြန်းထားဆဲ



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ် အြျို းအစား အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 29-Aug-2018 လှိုင်
ဦးမလာကနာသန်(ခ)

ဝင်းမော်

အြတှ(်၄၄/က)၊သီရိ(၆)လြး်၊

၂-ရပက်ကွ်
2 RC လူမနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍မဆာင်ရွကမ်ပး၍ြရမကကာင်း

စာထုတအ်မကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၀၁၈ခနုစှ်ေလုိူငလ်ြှစကတ်ငဘ်ာလထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့်ဆုိငး်ငံ့အြှုတွဲ(၁)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ် အြျို းအစား အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 21-Sep-2018 ြရြး်ကန်ုး ဦးဖိုးငုိ

အြတှ(်၃၄)၊

ဦးဘဟန်လြး်သွယ်၊

၂-ရပက်ကွ်

3 RC လူမနရန်
နူေဘံဘီီ+၈မပြကကွပ်ဖစ်သပဖင့်၅-၇-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

ခင့်ွြပပုမကကာင်းအမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၀၁၈ခနုစှ်ေလုိူငလ်ြှစကတ်ငဘ်ာလထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့်ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၁)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ် အြျို းအစား အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 14-Sep-2018 သ ဃ္န်းကျွန်း ဦးနုိင်ဝင်း
အြတှ(်၂၅/ခ)၊ကန်မတာ်လြး်၊

မလးမထာင့်ကန်ရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန်

၃၀-၉-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွပတိသိ်ြး်မပးီပဖစ်မကကာင်း

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂၀၁၈ခနုစှ်ေလုိူငလ်ြှစကတ်ငဘ်ာလထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့်ပတိသိ်ြး်အြှုတွဲ(၁)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉



                        

စဉ်

၂၀၁၈ခနုစ်ှ

ဧပြလီမ ှဇွေလ်

အတငွး် 

လေ်ေျေ်

ခငွ့်မပြု ဆုိငး်ငံ့
ကောမ်တမီှ

စိစစခ်ငွ့်ပြုပြးီ

ကဆာငရ်ေ်ွ

ဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွ

ဆဲ

စစုကုြါငး်

မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ - - - - -

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၁ - - - ၁

၄။ ပခစံညး်ရုိး ၂ - ၁ - ၁

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၄ - - ၁ ၃ ၃

၆။ ၇ - ၁ ၁ ၅ ၅

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၅)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

         ဆုိငး်ငံ့အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစိတစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစ်ှ၊ ဧပြလီ မ ှဇွေလ် အထ ိကဆာေ်လြုခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။    ၁-၁၀-၂၀၁၉

အမျို းအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၂

စုစုကြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ် အမျို းအစား အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 11-Apr-18 ကတာငဥ်ေ္က လာြ  ကေါ်ကအးကအးသွယ်
အမတ်ှ(၄၀၉/ဘီ)၊ 

သခငြ်ိုးလကှေီးလမး်
ပခစံညး်ရိုး -

 JICA အစီအစဉပ်ြင့် ေျို ေ္က ဆကံချာငး် ကရတံခါးအား တုိးချဲ  ့

ကဆာငရွ်ေ်သည့်အစီအစဉမ်ာှ မပြးီစီးကသးသပြင့် ကလာကလာဆယ် 

ခငွ့်ပြုနိုငပ်ခငး်မရိှကသးြါကကောငး် ပြေက်ေားထားြါသည။်

၂။ 13-Jun-18 လှိုင်

ဓမ္မာရုံကေျာငး်တုိေ်

(ဆရာကတာ်

ဦးအာသဘ)

အမတ်ှ(၁/ြ)

ဓမ္မာရုံလမး်

(၁၁)ရြေွ်ေ်

2

RC

ကေျာငး်

ကဆာင်
-

သာသောကရးအကဆာေ်အဦပြစ်သပြင့် တုိငး်ကေသကေီးအစုိးရ အြွဲ သုိ့ ့

(၁၂-၁၁-၂၀၁၈) ရေ်စဲွြါစာပြင့် စိစစ်တငပ်ြထားဆပဲြစ်ပြးီ 

ကလျှောေ်ထားသူထသုိံ ့တုိငး်ကေသကေီးကထာေ်ခခံျေ် တငပ်ြရေ ်

အကကောငး်ကေားထားြါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစှ ်ဧပြ ီမ ှဇေွ ်လထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၂)ခ၏ု အကပခအကေ



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ် အမျို းအစား အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 29-Jun-18 မရမး်ေုေး် ကေါ်ခငပ်မင့်ခိုင်
အမတ်ှ(၃၅/ကအ)၊ 

ဦးကေျာလ်လှမး်၊ ၇-ရြေွ်ေ်
ပခစံညး်ရိုး ပခေံာရေ် ဆိုငး်ငံ့

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ဆိုငး်ငံ့အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေ 



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပစ်ာ ယူနစ် အထပ် အြျို းအစား အသံုးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 11-May-2018 ြရြး်ကန်ုး မဒါ်ပြင့်ပြင့်မဌး
အြတှ(်၂၀၀)၊မရွှေြဉ္ဇ (၁)လြး်၊

၃-ရပက်ကွ်
3 RC လူမနရန်

ပုံစံပပင်ဆင်တင်ပပရန်နှင့်

ကန်ထရုိကတ်ိုကြ်မဆာကမ်ကကာင်း

ခဝံန်တင်ပပရန်၁၆-၉-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၂ 15-Jun-2018 အလံု ဦးဝင်းလှိုင်+၃

အြတှ(်၁၅၇/ခ)၊

မအာကက်ကည့်ပြင်တိုင်

လြး်၊မစာရန်ပိုင်အမရှ့

ရပက်ကွ်

2 3 RC လူမနရန်

မပြပပင်အတိုင်းအတာနှင့်

တင်ပပပုံစံကိုကညီ်ြှုြရိှပခင်းမကကာင့်

ပုံစံပပင်ဆင်ရန်နှင့်ယာဘကမ်ပြကကွပ်ိုင်ရှင်

ြျား၏မထာကခ်ခံျကတ်င်ပပရန်၂၈-၉-၂၀၁၈

ရကမ်န့တင်ွအမကကာင်းကကားထားရာ

၁-၄-၂၀၁၉ရကမ်န့တင်ွ

ပုံစံပပင်ဆင်တင်ပပလာ၍

မပြပပင်ကင်ွးဆင်းစစ်မဆးရာ

ထပြ်၍ံပုံစံပပင်ဆင်ရန်

အမကကာင်းကကားထားပါသည်။

၃ 27-Jun-2018 စြး်မချာင်း မဒါ်ေင်ြာလွင်

အြတှ(်၃၈/က)၊

ရတနာသိခဃလြး်၊

ြန့်ု/မပြာကရ်ပက်ကွ်

3 RC လူမနရန်

မြို ပ့ပစီြကံန်ိးနှင့်မပြစီြခံန့်ခွဲြှုဌာနသ့ုိ

ပးူမပါင်းကင်ွးဆင်းရန်၂၃-၈-၂၀၁၉

ရကမ်န့တင်ွထပြ်မံြးပြန်းထားပါသည်။

၂၀၁၈ခနုစှ်ဧမပလီြှေနွလ်ထိ

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့်မဆာငရွ်က်ဆဲအြှုတွဲ(၃)ခ၏ုအမပခအမန

၀၁/၁၀/၂၀၁၉


