
                        

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 ၇ - - - ၁ ၆ ၆

၆။ ၁၁ - - - ၁ ၁၀ ၁၀စစုအုြါငး်

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

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

ရက်စွဲ။      ၇-၁-၂၀၂၀

ေ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

ပခံစည်းရုိးေပမင့်ေား သတ်မှတ်ေပမင့်ပြစအ်သာ ေတ်ုေြိတ် 

(၆'-၀'')၊ အလနှင့်ေလင်းဝင်နုိင်အသာ သြံန်းသကွံင်းဆက်ပြင့် 

နံရေံအြါ်ြုိင်းေား (၄'-၀'')ပြင့် ြံုစပံြင်ရန် ၁၇-၇-၂၀၁၉၊ 

၁၈-၉-၂၀၁၉နှင့် ၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲြါ စာများပြင့် 

ေအကကာင်းကကားထားြါသည်။

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

လိုေြ်ချက်များအပြရင်ှးတင်ပြစာတွင် အပမကွက်ေတုိင်း ေတာ 

ကုိက်ညီမှုမရှိသပြင့် ပမို ့ပြစမံီကိန်းနှင့် အပမစမံီခန်ခဲွ့မှုဌာနသို ့ 

ပြန်လည်တုိင်းတာအြးရန် တင်ပြလာသပြင့် 

ပမို ့ပြစမံီကိန်းနှင့်အပမစမံီခန်ခဲွ့မှုဌာနသို ့ တင်ပြစာမိတ္တ ူ 

လွဲှအပြာင်းထားပြီး ၂၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲြါ စာပြင့် 

သအဘာထားမှတ်ချက်ထြ်မံအမးပမန်းထားြါသည်။

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 

အစာင့်ဆုိင်းခွင့်ပြုအကကာင်း ေအကကာင်းကကားထားြါသည်။

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

လိုေြ်ချက်များတင်ပြရန် ၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲြါစာပြင့် 

ေအကကာင်းကကားခ့ဲအသာလ်ည်း တင်ပြလာပခင်းမရှိသပြင့် 

၂၇-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲြါစာပြင့် ထြ်မံ 

ေအကကာင်းကကားထားြါသည်။



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသုံးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 3-Oct-2018 အင်းစနိ် ဒေါ်သနိး်ဥ

အြတှ(်၃၄၁)၊ 

သရကပ်ခံ(၂)လြး်၊ 

ပနိ္ဲနကနုး်ရပက်ကွ်

2 RC လူဒနရန်
တင်ပပပုံစနံင့်ှဒပြပပင်ကိုကည်ြီှုြရိှ၍ (၃)ကကြိတ်ိုင် အဒကကာင်းကကားထားဒသာ်လညး် 

တင်ပပလာပခင်းြရိှသပဖင့် ဒပြပပင်စစိစဆ်ဲ

၂ 3-Oct-2018 အင်းစနိ်
ဦးစိုင်းထွနး်ပြင့်(ခ)

ကြွး်ရီ

အြတှ(်၄၈၀)၊ 

ဗဟိုလြး်၊ ကကို က့နုး်

 အဒနာကရ်ပက်ကွ်

1 Steel လူဒနရန်
ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ မြို /့ဒပြြ ှအြညဒ်ပါက(်၂)ခုပပနက်ကား လာ၍ ဒလျှောကထ်ားသအူား စာပဖင့်

 ရှင်းလင်းတင်ပပရန ်၃-၁-၂၀၂၀ ရကဒ်နတ့င်ွ အဒကကာင်းကကားထား

၃ 10-Oct-2018 ြရြး်ကနုး် ဒေါ်ခင်ခင်ယု

အြတှ(်၂၂၁)၊ 

ဓြ္မပါလလြး်၊ 

၅-ရပက်ကွ်

2 3 RC လူဒနရန်
ဦးဒကျာ်၊ ြလှကကးီ ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်သပဖင့် ကန့်ကကွသ်ထံူ အဒထာကအ်ထားြျားတင်ပပရန ်

၃-၁-၂၀၂၀ ရကဒ်နတ့င်ွ အဒကကာင်းကကားထား

၄ 12-Oct-2018 ဒေါပုံ ဒေါ်ဒရွှေနင်ှးစနိ်

အြတှ(်၁၂၁)၊ 

ငုဝါလြး်၊

နယ်ွဒအးရပက်ကွ်

3 RC လူဒနရန် ၇-၁-၂၀၂၀ ရကဒ်နတ့င်ွ မြို /့ဒပြသိ့ု ပပနလ်ညဒ်ြးပြနး်ထားဆဲ

၅ 5-Nov-2018 အင်းစနိ် ဦးသရူဒကျာ်

အြတှ(်၅၁၂)၊ 

အဒဝရာလြး်၊ 

နံ့သာကနုး်

ရပက်ကွ်

3 RC လူဒနရန်

ဒပြပပင်တင်ွ ဒနာကဘ်ကဒ်ပြကကွ၏် NGL ၆' ခန့်ပြင့် 

ဒနပခင်း၊ဧရိယာကွဲလဲွြှုရိှပခင်းတိ့ုဒကကာင့် ၆-၁၂-၂၀၁၉ ရကဒ်နတ့င်ွ စာပဖင့် 

အဒကကာင်းကကားထားပါသည။်

၆ 7-Dec-2018 လှိုင်သာယာ ဒေါ်နနီခုိီင်

အြတှ(်၁၈၃၃/က+ခ

)၊ ြလိခလြး်၊ 

၁၄-ရပက်ကွ်

3 RC လူဒနရန် ဒပြပပင်တင်ွ အိြအ်ြတှ်(၂)ခုထပဒ်န၍ ပပနလ်ညစ်စဒ်ဆးရန ်စစိစဆ်ဲ

၂၀၁၈ ခနုစှ ်ဒအာကတ်ိုဘာလ ြ ှေဇီငဘ်ာလထ ိ

ဒပြပိုငဆ်ိုငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့် တငပ်ပသည့် ဒဆာငရ်ကွဆ်အဲြှုတွဲ(၆)ခ၏ု အဒပခအဒန

၀၇/၀၁/၂၀၂၀



                        

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 ၁ - - ၁ - -

၃။ ၃ထြန်ငှ့်အောက် ၂ - - - - ၂

၄။ ပခစံည်းရုိး ၁ - - - - ၁

၅။ ေရြစ်ာချုြ် ၃ ထြအ်ောက် ၉ - - - - ၉ ၉

၆။ ၁၆ - - ၁ - ၁၅ ၁၅စစုအုြါငး်

မတှခ်ျက်။   အဆာငရ်က်ွဆဲေမှုတွဲ (၁၅)ခ၏ု ေအပခေအနေား ေအသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် အြာပ်ြထားြါသည်။

                    ြတိသ်မိး်ေမှုတွဲ (၁)ခ၏ု ေအပခေအနေား ေအသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် အြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ဇူလုိငလ် မ ှစက်တငဘ်ာလေထိ အဆာက်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားအသာ ေမှုတွဲများ၏ အဆာငရ်က်ွပြးီစးီမှုေအပခေအန

ရက်စွဲ။      ၇-၁-၂၀၂၀

ေ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




Presentation အဆွးအနးွချက်များေရ သက်ဆုိင်ရာဌာနများမှ 

ထည့်သင်ွးေအကကာင်းကကားရမည့်ေချက်များ ပြန်ကကားလာ၍ 

အလျှောက်ထားသထူသံို ့၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်စွဲြါစာပြင့် 

ေအကကာင်းကကားထားြါသည်။

၃။ 29-Aug-18 မရမ်းကုန်း
အမစပီမန်မာကုမ္ပဏလီမိီတ

က်

ေမှတ်(၉)၊ ကန်ရြ်ိသာလမ်း

၁၀-ရြ်ကွက်

Basement

+ ၁၄

ထြ်တုိက်

တုိင်း  အဒသကကီးေစိုးရေြဲွ မှ့ Hotel ြံုစ ံ"မူ" Revised Plan 

ခွင့်ပြုအကကာင်း ေအကကာင်းကကားလာသပြင့် အပမရင်ှထ ံ

ေအကကာင်းကကားရန် အဆာင်ရက်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

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

ဦးချမ်းမင်း

ေမှတ်(၂၆)၊ နတ်အမာက်လမ်း၊

 နတ်အမာက်ရြ်ကွက်

Basement

+(၁၂၁/၂)

ထြ်တုိက်

ြံုစကံကီး လအူနရန်
၂၄-၉-၂၀၁၉ ရက်အနတွ့င် လိုေြ်ချက်များ တင်ပြရန် (၆)လတုိးပမှင့် 

အစာင်းဆုိင်းခွင့်တင်ပြခ့ဲြါသည်။

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

ခွင့်ပြုမိန်ဆ့က်လက်အဆာင်ရက်ွနုိင်အရး လိုေြ်ချက်များ လာအရာက်

 တင်ပြရန် ၁၀-၇-၂၀၁၉ ၊ ၉-၁-၂၀၂၀ ရက်အနမ့ျားတွင် 

ေ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
ေမှုတွဲ 

ေဝငရ်ကစ်ွဲ
ပမို န့ယ် ေမည် လြိစ်ာ ယနူစ် ေထြ် ေမျို းေစား ေသုံးပြုြုံ မတှခ်ျက်

၁။ 30-Jul-18 အပမာက်ဥက္က လာြ အဒါ်လလှသှန်း
ေမှတ်(၂၂၆)၊ အဝြုလ္လ (၅)လမ်း၊

 ယ-ရြ်ကွက်

၆

ထြ်တုိက်
ြံုစကံကီး လအူနရန်

၈-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲြါစာေမှတ်၊ ၁၂၇/ပြင်ြ/စည်ြင်-ယာ/ေုံ (ြံုစံ) ပြင့်

 ေမှုတဲွြိတ်သမ်ိးပြီးပြစြ်ါသည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ဇလူိုင ်မ ှစကတ်ငဘ်ာလ ေထ ိအပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုေမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ြတိသ်မိး်ေမှုတွဲ (၁)ခ၏ု ေအပခေအန



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသုံးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၁ 20-Jul-2018 တာဒြွ ဦးဒအာင်သင်း

အြတှ(်၁၀၂/က)၊ ၁၅၅-လြး်၊

တာဒြွကကးီ(က+ဂ)

ရပက်ကွ်

3 RC လူဒနရန်

၂၀-၇-၂၀၁၈ ရကဒ်နတ့င်ွ မြို /့ဒပြသိ့ု ဒပြရာဇဝင်ဒြးပြနး်ရာ 

ပပနက်ကားလာပခင်းြရိှသပဖင့် ၈-၁-၂၀၁၉ ရကဒ်နတ့င်ွ ထပြ် ံဒြးပြနး်ထားရာ 

ပပနက်ကားလာပခင်းြရိှ၍ ၇-၁-၂၀၁၂၀ရကဒ်နတ့င်ွ ထပြ်ဒံြးပြနး်ထားဆဲ

၂ 3-Aug-2018  ဒရွှေပပညသ်ာ ဦးအုနး်ဒကျာ်
အြတှ(်၂၃)၊ သြံဏ ိ(၃)လြး်၊

 ၁၅-ရပက်ကွ်
2 RC လူဒနရန်

မြို /့အိြဌ်ာနသိ့ု ဒြးပြနး်ထားဒသာ်လညး် ပပနက်ကားလာပခင်းြရိှ၍ ၆-၁၂-၂၀၁၉ 

ရကဒ်နတ့င်ွ ထပြ်ဒံြးပြနး်ထားပါသည။်

၃ 13-Aug-2018 ြရြး်ကနုး် ဦးကကညစ်ိုး
အြတှ(်၁၅၃)၊ ဒငွစပံယ်လြး်၊

 ၃-ရပက်ကွ်
2 RC လူဒနရန်

ကန့်ကကွသ်ဒူေါ်ခင်ပြင့်စထံံ အဒထာကအ်ထားြျားတင်ပပရန ်၄-၁၂-၂၀၁၉ 

ရကဒ်နတ့င်ွ အဒကကာင်းကကားစာဒပးပိ့ု ဒသာ်လညး် တင်ပပလိပစ်ာတင်ွ 

ဒနထုိင်ပခင်းြရိှ၍ စစိစဆ်အဲဒပခအဒနပဖစပ်ါသည။်

၄ 15-Aug-2018 ြရြး်ကနုး် ဦးဒအာင်သနိး်ဝင်း
အြတှ(်၃၉)၊ ဒပါ်ဒတာ်ြ ူ

(၁)လြး်၊ ၂-ရပက်ကွ်
3 RC လူဒနရန်

ကန့်ကကွသ်ဒူေါ်ခင်ပြင့်စထံံ အဒထာကအ်ထားြျားတင်ပပရန ်၄-၁၂-၂၀၁၉ 

ရကဒ်နတ့င်ွ အဒကကာင်းကကားစာဒပးပိ့ု ဒသာ်လညး် တင်ပပလိပစ်ာတင်ွ 

ဒနထုိင်ပခင်းြရိှ၍ စစိစဆ်အဲဒပခအဒနပဖစပ်ါသည။်

၅ 24-Aug-2018 ြရြး်ကနုး် ဒေါ်အိအိသန့်

အြတှ(်၃၄၀)၊ 

ရနက်နု-်အင်းစနိ ်လြး်နင့်ှ 

ဒကျာကပ်ပားစက ်

လြး်ဒထာင့်၊ ၂-ရပက်ကွ်

3 RC လူဒနရန်

ကန့်ကကွသ်ဒူေါ်ခင်ပြင့်စထံံ အဒထာကအ်ထားြျားတင်ပပရန ်၄-၁၂-၂၀၁၉ 

ရကဒ်နတ့င်ွ အဒကကာင်းကကားစာဒပးပိ့ု ဒသာ်လညး် တင်ပပလိပစ်ာတင်ွ 

ဒနထုိင်ပခင်းြရိှ၍ စစိစဆ်အဲဒပခအဒနပဖစပ်ါသည။်

၆ 29-Aug-18 တာဒြွ ဦးပြင့်ဒရွှေ

အြတှ(်၁၁၃)၊ ၁၅၇-လြး်၊

(က+ဂ)ရပက်ကွ် 3 RC လူဒနရန်

မြို /့ဒပြဌာနြ ှဒပြရာဇဝင်ပပနက်ကားလာ၍ အစညး်အဒဝး ဒခါ်ယူဒပပာကကားရာ 

၎င်း၏ဒပြကကွအ်ား အြနှတ်င်ပပလာ၍ မြို /့ဒပြဌာနနင့်ှ ပးူဒပါင်းကင်ွးဆင်းရန ်

၇-၁-၂၀၂၀ ရကဒ်နတ့င်ွ ညှိနှိုင်းထားပါသည။်

၇ 21-Sep-2018 ြရြး်ကနုး် ဦးဟတုက်ကို င်
အြတှ(်၁၄၃)၊ မြို သ့စ ်

(၃)လြး်၊ ၁-ရပက်ကွ်
3 RC လူဒနရန်

မြို /့ဒပြဌာနသိ့ု ဝနဒ်ဆာင်ခဒပးသင်ွးရန ်(၃)ကကြိအ်ဒကကာင်းကကားဒသာ်လညး် 

သာွးဒရာကဒ်ပးသင်ွး ပခင်းြရိှ၍ အြှုတွဲပတိသ်ြိး်ရန ်

စစိစဆ်အဲဒပခအဒနပဖစပ်ါသည။်

၂၀၁၈ ခနုစှ ်ဇလူိုငလ် ြ ှစကတ်ငဘ်ာလထ ိ

ဒပြပိုငဆ်ိုငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တငပ်ပသည့် ဒဆာငရ်ကွဆ်အဲြှုတွဲ(၉)ခ၏ု အဒပခအဒန

၀၇/၀၁/၂၀၂၀



စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လပိစ်ာ ယနူစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသုံးပပုပုံ ြတှခ်ျက်

၂၀၁၈ ခနုစှ ်ဇလူိုငလ် ြ ှစကတ်ငဘ်ာလထ ိ

ဒပြပိုငဆ်ိုငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တငပ်ပသည့် ဒဆာငရ်ကွဆ်အဲြှုတွဲ(၉)ခ၏ု အဒပခအဒန

၀၇/၀၁/၂၀၂၀

၈ 24-Sep-2018 လှိုင်
ဦးကးီအိန်(ခ)

ဦးကကညဒ်အး

အြတှ(်၁၉)၊ ြဟာဒဆွ(၂) 

လြး်၊ ၁၃-ရပက်ကွ်
2 
 RC လူဒနရန်

ဒပြပပင်တင်ွ Foundation ဒဆာင်ရွကထ်ားသပဖင့် ဖျကသ်ြိး် မပးီဒကကာင်း 

တင်ပပလာရာ စစိစဆ်အဲဒပခအဒနပဖစပ်ါသည။်

၉ 24-Sep-18 ြရြး်ကနုး် ဒေါ်ဒနာ်ဂျယ်စီ
အြတှ(်၃၄၄)၊ ဒကျာကပ်ပား 

စကလ်ြး်၊ ၂-ရပက်ကွ်
3 RC လူဒနရန်

ကန့်ကကွသ်ဒူေါ်ခင်ပြင့်စထံံ အဒထာကအ်ထားြျားတင်ပပရန ်၄-၁၂-၂၀၁၉ 

ရကဒ်နတ့င်ွ အဒကကာင်းကကားစာဒပးပိ့ု ဒသာ်လညး် တင်ပပလိပစ်ာတင်ွ 

ဒနထုိင်ပခင်းြရိှ၍ စစိစဆ်အဲဒပခအဒနပဖစပ်ါသည။်



                        

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 ၃ - - ၃ - -

၆။ ၅ - - ၃ ၂ ၂

မတှခ်ျက်။   အဆာငရ်က်ွဆဲေမှုတွဲ (၂)ခ၏ု ေအပခေအနေား ေအသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် အြာပ်ြထားြါသည်။

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

ရက်စွဲ။    ၇-၁-၂၀၂၀

ေမျိုးေစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမနှ် ၂

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။

၂။ 13-Jun-18 လှိုင်

ဓမ္မာရံုအကျာင်းတုိက်

(ဆရာအတာ ်

ဦးောသဘ)

ေမှတ်(၁/ြ)ဓမ္မာရံုလမ်း

(၁၁)ရြ်ကွက်

2

RC

အကျာင်း

အဆာင်
-

အပမပြင်တွင် ေမှန်တကယ်အဆာက်လြ်ုမည့်အနရာ အပြာင်းလ၍ဲ 

တင်ပြလာသပြင့် တုိင်းအဒသကကီးေစိုးရေြဲွသ့ို ့

စစိစတ်င်ပြထားြါသည်။

၂၀၁၈ ခနုစှ ်ဧပြ ီမ ှဇနွ ်လထ ိအပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုေမနှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် အဆာငရ်ကွဆ်ေဲမှုတွဲ (၂)ခ၏ု ေအပခေအန



                        

စဉ်

တငပ်ြအ

မှုတွဲ

များ

ဆုိငး်ငံ့ ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီ ှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်

ကောမ်တ ီ

အစည်းအကေး 

ရေ်စွဲ

မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၁၈၈ - - ၁၂၇ ၆၁

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၁၅၅ - - ၁၂၅ ၃၀

၄။ ပခစံည်းရုိး ၃၁ - ၁ ၁၅ ၁၅

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၁၂၂၇ ၁ ၄ ၃၈၃ ၈၃၉ ၈၃၉

၆။ ၁၆၀၁ ၁ ၅ ၆၅၀ ၉၄၅ ၉၄၅ (၄)ကေိမ်စစုကုြါငး်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ကအာေ်တိုဘာလ မ ှဒဇီငဘ်ာလအတငွး် ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။    ၇-၁-၂၀၂၀

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၁၀၆
၂၂-၁၀-၂၀၁၉

၁၃-၁၁-၂၀၁၉

၂၅-၁၁-၂၀၁၉

၂၄-၁၂-၂၀၁၉



                        

စဉ်

၂၀၁၉ခနုစှ၊် 

ဇူလုိငလ်မ ှ

စေ်တငဘ်ာလ 

အတငွး် လေ်ေျေ်

ခငွ့်မပြု ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီ ှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် - - - - -

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၂၉ - - ၂၅ ၄

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၇၂ - - ၆၅ ၇

၄။ ပခစံည်းရုိး ၁၆ - - ၁၀ ၉

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၃၆၅ ၁၅ ၁ ၂၆၆ ၈၃ ၈၃

၆။ ၄၈၅ ၁၅ ၁ ၃၆၆ ၁၀၃ ၁၀၃စစုကုြါငး်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ဇူလုိငလ် မ ှစေ်တငဘ်ာလအတငွး် ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။    ၇-၁-၂၀၂၀

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၁၀၃)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

       ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၁၅)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

        ြတိသ်မိး်အမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၂၀



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 24-Jul-19 Mingalardon  ကဒါ်ခင်လှ+၁

အမှတ်(၈/စ)၊ ရေ်ေုေ်- 

ြဲခူးလမ်းနှင့် 

ြိကတာေ်လမ်းကထာင့်၊ 

ြဲခူးလမ်းရြ်ေွေ်

1
5

RC
ြံုစကံေီး လကူေရေ်

လိုအြ်ချေ်များ တင်ပြရေ် ၂၉-၇-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါစာပြင့် 

အကကောင်းကေားခ့ဲပခင်းအကြါ် အဆုိပြု အကဆာေ်အဦ၏ Foundation အား 

ယခင်တင်ပြ Shallow Foundation မှ Pile Foundation ပြင့် 

ကပြာင်းလတဲင်ပြလာသပြင့် တာေေ်ယူကေီးကေြ်မည့် လိုင်စင်ရ Pile 

ေုမ္ပဏတီင်ပြရေ် နှင့် ြံုစမံျားတွင် Pile ေုမ္ပဏလီေ်မှတ်ကရးထိုးရေ် 

၁၇-၁၂-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါစာပြင့် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂။ 16-Aug-19 Mayangone ဦးကေျာက်ရွှေ+၁

အမှတ်(၃၉၄/ဘီ)၊ 

ေါယာလေ် (၃)လမ်း၊ 

၉-ရြ်ေွေ်

3

RC

မိသားစု

ကေအမ်ိ
လကူေရေ် လိုအြ်ချေ်တင်ပြလာ၍ စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၃။ 13-Sep-19 Mayangone
ဦးထေ်ွးကရွှေ (ခ)

တီတီကလး

အမှတ်(၃၁-A)၊

ကရွှေထးီအမ်ိရာအတွင်း 

လမ်း၊ 

(၁)ရြ်ေွေ်

အတ်ုပခံစည်း

ရုိး
ပခံောရေ်

တင်ပြအင်ဂျင်ေီယာမှာ construction (port & harbour) ပြစသ်ပြင့် 

အင်ဂျင်ေီယာ  ေကောင်စသီို ့ပခံစည်းရုိး ောရခွံင့် ရှိ/မရှိ သ ကဘာထားမှတ်ချေ်  

ကတာင်းခံထားြါသည်။

၄။ 13-Sep-19 Mayangone
ဦးထေ်ွးကရွှေ (ခ)

တီတီကလး

အမှတ်(K-၃၁)၊

ကရွှေထးီအမ်ိရာအတွင်း 

လမ်း၊ 

(၁)ရြ်ေွေ်

အတ်ုပခံစည်းရုိ

း
ပခံောရေ်

တင်ပြအင်ဂျင်ေီယာမှာ construction (port & harbour) ပြစသ်ပြင့် 

အင်ဂျင်ေီယာ ကောင်စသီို ့ပခံစည်းရုိး ောရခွံင့် ရှိ/မရှိ သ ကဘာထားမှတ်ချေ်  

ကတာင်းခံထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ဇလူိုငလ် မ ှစေတ်ငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၂၀)ခ၏ု အကပခအကေ



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ဇလူိုငလ် မ ှစေတ်ငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၂၀)ခ၏ု အကပခအကေ

၅။ 16-Sep-19 Mayangone
ဦးထေ်ွးကရွှေ (ခ)

တီတီကလး

အမှတ်(F/31+ G/31, 

H/31) 

ကရွှေထးီအမ်ိရာအတွင်း

လမ်း၊ ၁-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရေ်

တင်ပြအင်ဂျင်ေီယာမှာ construction (port & harbour) ပြစသ်ပြင့် 

အင်ဂျင်ေီယာ  ေကောင်စသီို ့ပခံစည်းရုိး ောရခွံင့် ရှိ/မရှိ သ ကဘာထားမှတ်ချေ်  

ကတာင်းခံထားြါသည်။

၆။ 7-Aug-19 South Okkalapa ကဒါ်ခင်လုံး+၃

အမှတ်(၂၉၇)၊ 

မိဂသီ(၂၁)လမ်း၊ 

၁၂-ရြ်ေွေ်

2
6

RC
ြံုစကံေီး လကူေရေ်

လိုအြ်ချေ်များတင်ပြရေ် ၂၇-၈-၂၀၁၉၊ ၃၀-၁၀-၂၀၁၉ နှင့် ၁၉-၁၂-၂၀၁၉ 

ရေ်စွဲြါစာများပြင့် လိုအြ်ချေ် တင်ပြရေ် အကကောင်းကေား ထားြါသည်။

၇။ 16-Sep-19 South Okkalapa ကဒါ်ကစာယုမွေ်

အမှတ်(၇၁၁/ခ)၊ 

အဿေ(၂၄)လမ်း၊ 

၁၀-ရြ်ေွေ်

2

Steel

Pitch 

Roof 

မိသားစု

ကေအမ်ိ
လကူေရေ် လိုအြ်ချေ်များ ပြေ်လည်တင်ပြလာသပြင့် စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၈။ 2-Aug-19 Thingangyun
ဦးလသှေ်ိး (ခ) 

ကေါင်ကလာရင်ှ+၁

အမှတ်(၁၂)၊ 

လြ်ုသားလမ်း၊ 

င/ေ-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရေ် လိုအြ်ချေ်များ ပြေ်လည်တင်ပြလာသပြင့် စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ဇလူိုငလ် မ ှစေတ်ငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၂၀)ခ၏ု အကပခအကေ

၉။ 18-Sep-19 Thingangyun ဦးထးူကအာင်ေင်း+ ၁

အမှတ်(၂၇)၊ 

ပမေတ်ရည်လမ်းနှင့် 

ဓေသဒိ္ိဓလမ်းကထာင့်၊ 

သေုဏ္ဏ ၂၉-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရေ်

ကပမေယ်ေိမိတ်တုိင်းတာသတ်မှတ်ပြီး ပြေ်လည် တင်ပြလာ၍ ကပမပြင်စစက်ဆးစဉ်

 အဆုိပြုပခံစည်းရုိးအား D/Map ြါ ကပမေွေ်အတုိင်းအတာထေ် ကလျာေ့ည်း၍

 ောရမံည် ပြစက်ကောင်း ကပြာကေားလာသပြင့် ြံုစပံြင်ဆင်တင်ပြရေ် 

အကကောင်းကေားြါသည်။

၁၀။ 13-Sep-19 Kamaryut ကဒါ်ကထးွစေ်ိ+၁

အမှတ်(၆၃၅/ဒီ)၊ 

ရုိးမရြ်ိသာလမ်း၊

(၂)ရြ်ေွေ်

1

3

RC

Roof 

Slab

ေေ်ထရုိေ်

တုိေ်ြံုစံ
လကူေရေ်

၁၇-၁၂-၂၀၁၉ ရေ်ကေတွ့င် လိုအြ်ချေ်အကကောင်းကေားထားပခင်းအား  

ပြေ်လည်တင်ပြလာသပြင့် တင်ပြထားဆဲပြစြ်ါသည်။

၁၁။ 17-Jul-19 Bahan

ဆရာကတာ ်

ဦးကတကဇာဘာသ 

(သေုန္ဒာရာမ 

စာသင်တုိေ်)

ေရုြ္ိပ ကေျာင်းတုိေ်

ကပမေွေ်အမှတ်(၁၀)၊ 

ဗဟေ်း(၁)လမ်း၊ 

ပမို မ့ရြ်ေွေ်

3

RC

ဘုေ်းကေီး

ကေျာင်း

ဘုေ်းကေီး

ကေျာင်း

တင်ပြြံုစ၊ံ D/Map နှင့် ကပမပြင်ရှိ အတုိင်းအတာ ေုိေ်ညီမှုမရှိြါသပြင့် 

ကပမေွေ်အတုိင်းအတာအား ကပမပြင်ရှိ အတုိင်းပြင်ဆင်ရေ်၊ Existing Building

 အား ထည့်သင်ွး ကရးဆဲွ၍ ကောေ် ၆' Clear ချေ် ြံုပြင်ရေ် 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၂။ 17-Jul-19 Bahan ကဒါ်ပမင့်ပမင့်ကဆွ

အမှတ်(၅)၊ 

အင်းယားပမိုင်လမ်း၊

 ကရွှေ ကတာင်ကေား(၁) 

ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရေ်

ကပမေွေ်အတွင်းဓာတ်တုိင်ရှိကေပခင်း၊ YESC ဓာတ်အားလိုင်းသည် 

ေယ်ေိမိတ်နှင့် တစထ်ြ်တည်းေျ ကရာေ်ကေပခင်းကကောင့် ပခံစည်းရုိးောရပံခင်းနှင့်

 ြတ်သေ်၍ YESC ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြရေ် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၃။ 29-Jul-19 Bahan
ဦးကသာင်းထေ်ွး (ခ)

 ကေ့လူ+၁

အမှတ်(၅၉)၊ 

အင်းယားပမိုင်လမ်း၊ 

ကရွှေကတာင်ကေား(၁)

ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရေ် YESC ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြရေ်  အကကောင်းကေား ထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ဇလူိုငလ် မ ှစေတ်ငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၂၀)ခ၏ု အကပခအကေ

၁၄။ 29-Jul-19 Bahan ကဒါ်မုိးမုိး+၁

အမှတ်(၉၃+၉၃/ေ)၊ 

တေ္က သိုလရ်ြ်ိသာ လမ်းနှင့်

 အမှတ်(၂) 

အင်းယားပမိုင်လမ်း၊ 

ကရွှေကတာင်ကေား(၁)

ရြ်ေွေ်

Basement  

+

4

RC

ြံုစကံေီး

Office+

Show

room

တင်ပြြံုစ၊ံ မီးသတ်နှင့် မိလ္လ ာေေ်ြါမစတုိ်တွ့င် တင်ပြထားကသာ 

ြံုစေုိံေ်ညီမှုရှိကအာင်ကဆာင်ရေ်ွရေ်၊ သေ်ဆုိင်ရာဌာေမှ ထတ်ုကြးကသာ 

အတည်ပြုြံုစမံျားအား ြံုစကံေီးတင်ပြကသာ ြံုစနှံင့်ေုိေ်ညီကအာင် 

ကဆာင်ရေ်ွရေ် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၅။ 2-Aug-19 Bahan

ဦးကေျာက်ေျာ(်ခ) 

ဦးကေျာက်ေျာလ်ှိုင်

 (GP) ကဒါ်ခင်မာမာ

အမှတ်(၂)၊ ေကမ္ဘောဇ 

ရြ်ိသာလမ်း၊ 

ကရွှေကတာင်ကေား(၂)

ရြ်ေွေ်

Basement 

+3RC
မိသားစု

ကေအမ်ိ
လကူေရေ် Structrue စစိစထ်ားြါသည်။

၁၆။ 16-Sep-19 Bahan ကဒါ်စစုသုင်ွ+၁

အမှတ်(၁၆၆)၊  

ကရွှေဂံုတုိင်လမ်း၊ 

ကရတာရည်ှရြ်ေွေ်

2

Steel+

Open 

Shed

Extension

စားကသာေ်

ဆုိင်

စား

ကသာေ်

ဆုိင်

အကဆာေ်အဦအသုံးပြုြံုနှင့်ေုိေ်ညီသည့် လုံကလာေ်ကသာ ေားြါေင်အား 

ေင်/ထေ်ွလမ်းနှင့်တေွ တင်ပြရေ်၊ သတ်မှတ်ေား Size 

ေားြတ်လမ်းအေျယ်အတုိင်း ကရးဆဲွရေ်၊ မီးသတ်ဦးစးီဌာေ၏ 

အကေံပြုချေ်အား အတည်ပြုြံုစနှံင့်အတူတင်ပြရေ် ၃-၁၀-၂၀၁၉ တွင် 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၇။ 16-Aug-19 Shwepyithar ကဒါ်ကဟမာဦး

အမှတ်(၄၁၉)၊ 

ြေ်းပခံ(၃)လမ်းနှင့် 

ကရွှေဗဟိုရြ်တ်လမ်းကထာင့်၊

 ၁/ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရေ်
ကပမေယ်ေိမိတ်တုိင်းတာသတ်မှတ်ပြီး တင်ပြရေ် ၁၃-၁၂-၂၀၁၉တွင် 

ကောေ်ဆံုးအကေိမ် အကကောင်းကေား ကဆာင်ရေ်ွထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်  ဇလူိုငလ် မ ှစေတ်ငဘ်ာလ အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၂၀)ခ၏ု အကပခအကေ

၁၈။ 2-Aug-19 North Dagon ကဒါ်စေ်းစေ်းတင့်

အမှတ်(၁၈)၊ 

သခင်အေ်ုးကြကေီးလမ်း၊ 

၄၂-ရြ်ေွေ်

2

RC

မိသားစု

ကေအမ်ိ
လကူေရေ်

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

ရေ်စွဲြါစာများပြင့် အကကောင်းကေားခ့ဲပခင်းအကြါ် ပြေ်လည်တင်ပြလာရာ 

ကပမပြင်ထြ်မံစစက်ဆးချေ်အရ လတ်ွေင်းမှုမရှိသည့် Footing အကဟာင်း 

(၁၅)လုံးအား ြျေ်သမ်ိးထားပခင်းမရှိကကောင်း စစက်ဆးကတွရ့ှိရြါသပြင့် 

ြျေ်သမ်ိးရေ်နှင့် ြျေ်သမ်ိးပြီးကကောင်း ဓာတ်ြံုမှတ်တမ်း တင်ပြရေ် ၄-၁၂-၂၀၁၉

 ရေ်စွဲြါစာပြင့် ထြ်မံ အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၁၉။ 20-Sep-19 Sanchaung ဦးစေ်ိပမင့်+၁

ကပမေွေ်အမှတ်

(၁၊၂ ေ+ခ၊ ၁၉) 

ဦးေိစာရလမ်း၊ 

ကပမေီေုေ်းကတာင်

ရြ်ေွေ်

Basement

+ 6 RC
ြံုစကံေီး ရံုးခေ်း

ရေ်ေုေ်တုိင်းကဒသကေီး အစိုးရအြဲွ မှ့ ၁၃-၁၂-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါ စာပြင့် 

ဥြကဒရှုကထာင့်မှ စစိစပ်ြီးမှသာ ပြေ်လည်တင်ပြရေ် အကကောင်းကေားလာြါသပြင့်

 ဥြကဒအကေံကြးအား ၃-၁-၂၀၂၀ ရေ်ကေတွ့င် ကမးပမေ်းထားြါသည်။

၂၀။ 23-Sep-19 Sanchaung Dr.မိမိခုိင်

အမှတ်(၁၅၂)၊ 

ဗားေရာလမ်း၊ 

စမ်းကချာင်း(ကပမာေ်) 

ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး ပခံောရေ်
၁၄-၆-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါစာပြင့် ရေ်ေုေ်တုိင်းကဒသကေီး အစိုးရအြဲွသ့ို ့

စစိစတ်င်ပြထားြါသည်။



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 1-Jul-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးရဲဝင်းထွဋ်+၁
အြှတ်(၄/၃+၄/၆၅)၊ မြတ္တာလြ်း၊

 ၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂ 1-Jul-2019 လှိုင်သာယာ မေါ်တင်ညန့်ွ
အြှတ်(၁၆၉၇/ခ)၊ ခမရလြ်း၊ 

မရွှေလင်ပန်းမကျးရွာအုပ်စု
1 RC လူမနရန် သတင်းစာမ ကညာဆဲ

၃ 1-Jul-2019 လှိုင် မေါ်ကျင်နဲွ့
အြှတ်(၉၂)၊ မအာင်မြတ္တာလြ်း၊

 ၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၄ 3-Jul-2019 လှိုင် မေါ်မြာ်မြာ်စန်း
အြှတ်(၅၅)၊ ြာလာမြိုင်(၁)လြ်း၊

 ၁၆-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

အဆိုပပုမပြကကွြှ်ာ BDS သ့ုိ ၁၃' 

ပုိြုိအသံုးပပုထားသပဖင့် မလျှောကထ်ားသူအား

 မခါ်ယူမပပာ ကားရန် စိစစ်ဆဲ

၅ 10-Jul-2019 လှိုင်သာယာ မေါ်စီသားမေဝီ

အြှတ်(၁၁၈၃/ခ)၊ 

ဗုိလ်မအာင်မကျာ်လြ်း၊ 

၁၈-ရပ်ကကွ်

2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၆ 10-Jul-2019 ြ္ဂလာေုံ မေါ်နွယ်နွယ်မအာင်
အြှတ်(၅၈)၊ သမပပလြ်း၊

၂/ခ-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၇ 15-Jul-2019 အင်းစိန် ဦးခင်မဇာ်

အြှတ်(၇၂၃)၊ 

ကန်ကကးီမအာင်လြ်း၊ 

မစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် သတင်းစာမ ကညာဆဲ

၈ 26-Jul-2019 လှိုင် ဦးမကျာ်ြုိးထွန်း+၁
အြှတ်(၁၉)၊ လှိုင်ပြစ်(၂)လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၉ 26-Jul-2019 မရွှေပပည်သာ မေါ်မအးမြာ်
အြှတ်(၂၄၀/က+ခ)၊ ကန်ဦးလြ်း၊

 မကျာင်းကန်ုးမကျးရွာအုပ်စု
3 Steel လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၀ 31-Jul-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်ခင်စန်းမအး
အြှတ်(၃၁၈)၊ မအာင်သိပ္ံပလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၁ 14-Aug-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်ခင်ြာမေး+၁

အြှတ်(၂၂)၊ 

ကန်မလးစုလြ်းသွယ်လြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်

2 RC လူမနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၁၂ 14-Aug-2019 မရွှေပပည်သာ
ဦးမအာင်စုိးဝင်း 

ထွန်း

အြှတ်(၅၅၃/၅၅၄)၊ 

မရ ကည်(၂)လြ်း၊ ၂၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၁၃ 16-Aug-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦး ကည်မသာင်း
အြှတ်(၇၂/၅၆)၊ ဦးဘဟန်လြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၁၄ 16-Aug-2019 လှိုင်
ပါသာေကိာရံု 

စာသင်တိုက်

(-)၊ ရန်ကန်ု-အင်းစိန်လြ်း၊ 

၁၆-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

မပြတိုင်းငုတသ်တြှ်တမ်ပီး 

ောနသ့ုိပပန်လည်တင်ပပမပးရန် 

၃-၁၂-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

အမ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၁၅ 19-Aug-2019 သ ဂ္န်းကျွန်း ဦးစုိးလှိုင်

အြှတ်(၈၀၄+၈၀၅)၊ 

ငြုိးရိပ်(၂)လြ်းနှင့် 

သံသုြာလြ်းမထာင့်၊ စံပပရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၆ 21-Aug-2019 အင်းစိန် ဦးမကျာ်ဝင်းထွဋ်
အြှတ်(၈၈၃)၊ ခ/၉-လြ်း၊ 

မြိုသ့စ်(ခ)ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၁၇ 21-Aug-2019 သာမကတ မေါ်သီတာဝင်း

အြှတ်(၅၇/က)၊ 

မအာင်သမပပလြ်း၊ 

၇/အမရှရ့ပ်ကကွ်

2 Steel လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၁၈ 21-Aug-2019မတာင်ဥက္ကလာပမေါ်တင်တင်မေး
အြှတ်(၂၅၅/ခ)၊ 

ပင်းယ(၁၁)လြ်း၊ ၅-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၁၉ 23-Aug-2019 သာမကတ ဦးမအာင်ညီတိုး
အြှတ်(၄၃)၊ ထူပါရံုလြ်း၊ 

၁/ထူပါရံုရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၂၀ 26-Aug-2019 မရွှေပပည်သာ ဦးသန်းထွန်း
အြှတ်(၂၁၂၁)၊ ရတနာလြ်း၊

၁၇-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၁ 28-Aug-2019 အင်းစိန် မေါ်သီတာ
အြှတ်(၁၁၅/က)၊ က(၂)လြ်း၊ 

မြိုသ့စ် (က+ခ)ရပ်ကကွ်
2 3 RC လူမနရန် မြို/့အိြ်မစာင့်

၂၂ 28-Aug-2019 ြ္ဂလာေုံ ဦးအာလ်ဘိခ်

အြှတ်(၁၇)၊ 

မအာင်စည်းခုံဘုရားလြ်း၊ 

သ ဂ္န်းကျွန်းကကးီမကျးရွာအုပ်စု

3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၃ 28-Aug-2019 မရွှေပပည်သာ ဦးမဖိုးမဝလင်း+၁
အြှတ်(၂၉၄)၊ မရွှေနှင်းဆလီြ်း၊ 

၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၂၄ 28-Aug-2019မပြာကဥ်က္ကလာပမေါ်ခင်ချို
အြှတ်(၃၀၉)၊ ရှင်မစာပုလြ်း၊ 

၁၆-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန်

သတြှ်တမ်ပြချန်ကိုကညီ်သည်အထိ 

ပပန်လည်ဖျကသိ်ြ်း

ရန် ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ  

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၂၅ 2-Sep-2019 သ ဂ္န်းကျွန်း မေါ်ြင်းြင်းခိုင်

အြှတ်(၃၁/က)၊ 

သြာဓိ(၃)လြ်းနှင့် 

ခိုင်သဇင်လြ်းမထာင့်၊ 

ဆ/က-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် သတင်းစာမ ကညာဆဲ

၂၆ 2-Sep-2019 ြ္ဂလာေုံ မေါ်ဇင်ြာဦး

အြှတ်(၅၇)၊ 

ကာယသုခအပပင်လြ်း၊ 

၂/က-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန်

တပ်စည်ပင်မပြပဖစ်သပဖင့် 

တပ်မြိုစ့ည်ပင်သာယာနှင့်

ဆကသွ်ယ်ရန် ၁၃-၁၂-၂၀၁၉  ရကမ်န့တင်ွ

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂၇ 2-Sep-2019
ေ္ံုမြိုသ့စ် 

(ဆပ်ိကြ်း)
မေါ်ခင်စန္ဒာမအာင်

အြှတ်(၉၂၂/က)၊ 

ရဲမကျာ်သူရလြ်းသွယ် (၂)လြ်း၊ 

၁၆၈-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၂၈ 4-Sep-2019 တာမြွ ဦးရာရှင်
အြှတ်(၂၇)၊ ၁၃၈-လြ်း၊ 

ြအူကန်ုးရပ်ကကွ်
2 အကကးီစား လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၉ 4-Sep-2019 ရန်ကင်း ဦးမရွှေသိန်းပြင့်+၂
အြှတ်(၃၁၉)၊ မရှသ့ုိ့လြ်း၊  

၁၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၃၀ 4-Sep-2019
ေ္ံုမြိုသ့စ် 

(မပြာကပုိ်င်း)
မေါ်မဖိုးပပည့်ြွန်

အြှတ်(၁၀၅၉/က)၊ ဗန္ဓ လလြ်း၊ 

၄၉-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၃၁ 4-Sep-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပမေါ်တင်တင်မအး
အြှတ်(၅၃၁)၊ သုြိတ္တာ(၁၄)လြ်း၊

 ၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၃၂ 4-Sep-2019
ေ္ံုမြိုသ့စ် 

(မတာင်ပုိင်း)
ဦးြုိးပြင့်ဝင်း

အြှတ်(၁၃၆၇/က)၊ 

ြဟာဗန္ဓ လလြ်း၊ ၇၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၃ 4-Sep-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်ယဉ်ထွန်းမြွှေး
အြှတ်(၁၄/A)၊ 

ပြဝတရ်ည်(၄)လြ်း၊ ၉-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၄ 4-Sep-2019 အင်းစိန်
မနာ်ြိတးူ(ခ) 

မနာ်အုိင်ရင်း

အြှတ်(၁၃၇၀)၊ 

သာယာမအး(၁)လြ်း၊ 

မတာင်သူကန်ုးရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၅ 4-Sep-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပမေါ်စန္ဒာမအး

အြှတ်(၆၇၁)၊ 

မညာင်ရြ်းလြ်းနှင့် 

တမကာင်းလြ်းမထာင့်၊ 

၁၄-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန်

လြ်း Level မအာက ်၁' နိြ့်သပဖင့် 

ပံုစံပပင်ဆင်ရန် 

၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထား

၃၆ 6-Sep-2019 မေါပံု မေါ်စန်းစန်းဝင်း
အြှတ်(၄၄၇/က)၊ မတဇလြ်း၊ 

မြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၃၇ 6-Sep-2019 အင်းစိန် မေါ်ခင်မစာဝင်း

အြှတ်(၄၇၀/ခ)၊ 

အင် ကင်းလြ်းသွယ် လြ်း၊ 

မြိုသ့စ်(္)ရပ်ကကွ်

2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၈ 6-Sep-2019 သ ဂ္န်းကျွန်း ဦးတင်ြုိး
အြှတ်(၆/က)၊ လုပ်သားလြ်း၊ 

င/က-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ 

အစည်းအမဝးမခါ်ယူမပပာ ကားရန်

စိစစ်ဆဲ

၃၉ 6-Sep-2019 ြ္ဂလာေုံ မေါ်ခင်စန္ဒာမကျာ်
အြှတ်(၁၆)၊ သီရိလြ်း၊ 

စြ်းကကးီဝရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၀ 6-Sep-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်မအးပြင့်သန်း
အြှတ်(၁၅/ခ)၊ ဦးဘဟန်လြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန် သတင်းစာမ ကညာဆဲ

၄၁ 9-Sep-2019 မတာင်ဥက္ကလာပမေါ်စန်းစန်းပြင့်
အြှတ်(၄၀၇/ခ)၊ 

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

၄၂ 9-Sep-2019 ြ္ဂလာေုံ ဦးမကျာ်သိန်းခိုင်
အြှတ်(၆)၊ မကျာင်းကကးီ(၇)လြ်း၊

 မကျာင်းကကးီရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၄၃ 11-Sep-2019မပြာကဥ်က္ကလာပမေါ်မအး ကည်ဝင်း
အြှတ်(၉၅/က)၊ ဇဇီဝါ(၁)လြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့အိြ်မစာင့်

၄၄ 11-Sep-2019မပြာကဥ်က္ကလာပဦးထွန်းမြိုင်
အြှတ်(၂၅၁)၊ မတဇလြ်း၊ 

တတံားကကးီရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၅ 13-Sep-2019 သာမကတ ဦးခင်မြာင်မသာင်း

အြှတ်(၄၉၅/က)၊ 

ြာန်မပပ(၁၂)လြ်း၊

၃-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၆ 13-Sep-2019 အင်းစိန် မေါ်မနာ်လားခလီး

အြှတ်(၄၉/F)၊ 

မတာင်သူကန်ုးလြ်း၊

မတာင်သူကန်ုးရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၄၇ 13-Sep-2019 လှိုင်သာယာ မေါ်ကျင်ကျင်ပြင့်

အြှတ်(၄၇၉/ခ)၊ 

မပါ်ဆန်းမြွှေး(၁)လြ်း၊

၁၂-ရပ်ကကွ်

3

Revised
RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၈ 13-Sep-2019 လှိုင် ဦးသန်းမြာင်
အြှတ်(၆၅၄/ခ)၊ သီရိမြိုင်လြ်း၊

၁၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့အိြ်မစာင့်



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၄၉ 13-Sep-2019 မရွှေပပည်သာ မေါ်မနာ်မလးမဖာ
အြှတ်(၁၃၇)၊ ြမကွး(၆)လြ်း၊

၂၀-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၀ 13-Sep-2019 အင်းစိန် ဦးမစာ္ျကဖ်ရီ+၁
အြှတ်(၁၄)၊ ္ျူဗလီလြ်း၊

မတာင်သူကန်ုးရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၅၁ 13-Sep-2019 အင်းစိန် မေါ်ြာလာထွန်း+၁
အြှတ်(၇၇/က)၊ သာယာလြ်း၊

မစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၂ 13-Sep-2019 အင်းစိန် မေါ်ြာလာထွန်း+၁
အြှတ်(၇၇/ခ)၊ သာယာလြ်း၊

မစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၃ 13-Sep-2019 မရွှေပပည်သာ မေါ်ဗန်နွြ်ခြ်ိး
အြှတ်(၂၈၁)၊ အြှတ်(၄)လြ်း၊

ဘံုရှည်ကန်ုးရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၅၄ 16-Sep-2019မပြာကဥ်က္ကလာပ
မေါ်မဟြာမငိြ်း

ချြ်းမအာင်

အြှတ်(၂၁၉)၊ ဘုရင့်မနာင်လြ်း၊ 

မရွှေမပါက္ံက(၁၀)ရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၅၅ 16-Sep-2019မပြာကဥ်က္ကလာပ
မေါ်မဟြာမငိြ်း

ချြ်းမအာင်

အြှတ်(၂၂၁)၊ ဘုရင့်မနာင်လြ်း၊ 

မရွှေမပါက္ံက(၁၀)ရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၆ 16-Sep-2019မပြာကဥ်က္ကလာပဦးြုိးဆြ့်ိ
အြှတ်(၂၈၂)၊ ပြဝတလီြ်း၊ 

မရွှေမပါက္ံက (၁၀)ရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၇ 16-Sep-2019 လှိုင်သာယာ မေါ်အကစ်တာ
အြှတ်(၇၈/ဆ)၊ ပု္ံ(၃)လြ်း၊ 

မအာင်မဇယျမြိုမ့တာ်အိြ်ရာ
1 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၈ 16-Sep-2019မပြာကဥ်က္ကလာပ
မေါ်မဟြာမငိြ်း

ချြ်းမအာင်

အြှတ်(၂၈၄)၊ ပြဝတလီြ်း၊ 

မရွှေမပါက္ံက (၁၀)ရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၅၉ 16-Sep-2019မပြာကဥ်က္ကလာပဦးြုိးဆြ့်ိ
အြှတ်(၂၂၀)၊ ဘုရင့်မနာင်လြ်း၊ 

မရွှေမပါက္ံက (၁၀)ရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၀ 16-Sep-2019 သ ဂ္န်းကျွန်း ဦးခင်မြာင်မအး
အြှတ်(၉/၂၈)၊ 

လွတလ်ပ်မရးလြ်း၊ ္-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၆၁ 18-Sep-2019 အင်းစိန် ဦးမအးြင်း
အြှတ်(၁၀၆/ခ)၊ မရွှေဝါ(၁)လြ်း၊ 

မြိုသ့စ် (္)ရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန် သတင်းစာမ ကညာဆဲ

၆၂ 18-Sep-2019 အင်းစိန် မေါ်စန်းစန်းဦး
အြှတ်(ေ/၂၂/ခ)၊ မဗာဓိမညာင်ပင်

 လြ်းသွယ်၊ မဖာ့ကန်ရပ်ကကွ၊်
2.5 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၃ 18-Sep-2019 အင်းစိန် ဦးသန်းပြင့်
အြှတ်(၈၃၄/မအ)၊ 

ရွာသစ်(၄)လြ်း၊ ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၆၄ 18-Sep-2019 သာမကတ ဦးသိန်းတန်
အြှတ်(၆၂၄/က)၊ သေ္ဒါရံု(၅)လြ်း၊

 ၂-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၅ 18-Sep-2019မတာင်ဥက္ကလာပမေါ်သန်းသန်းမေး
အြှတ်(၇၅၅/က+ခ)၊ 

စစ်ကိုင်း(၂၅)လြ်း၊ ၅-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၆၆ 20-Sep-2019 အင်းစိန် မေါ် ကည်မထးွ

အြှတ်(၅၃၆)၊ 

အမဝရာလြ်းသွယ်(၇) လြ်း၊ 

န့ံသာကန်ုးရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် သတင်းစာမ ကညာဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၆၇ 20-Sep-2019မတာင်ဥက္ကလာပဦးကျန်မြာင်
အြှတ်(၁၇၇/က)၊ 

အင်းဝ(၂၀)လြ်း၊ ၆-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၈ 20-Sep-2019
ေ္ံုမြိုသ့စ် 

(မတာင်ပုိင်း)
ဦးမစာလွင်

အြှတ်(၂၃၃)၊ 

နီလာလြ်းနှင့်ပြလြ်း မထာင့်၊ 

၁၄၀-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၆၉ 20-Sep-2019မတာင်ဥက္ကလာပဦးသိန်းစုိးဝင်း
အြှတ်(၁၀၀၀)၊ အင်းဝ(၉)လြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၀ 20-Sep-2019 လှိုင်သာယာ မေါ်စန်းစန်းမငွ
အြှတ်(၃၇၃)၊ စိန်ပန်းလြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၁ 20-Sep-2019 အင်းစိန် ဦးြင်းနုိင်ဦး
အြှတ်(၁၄၀)၊ စိတ္တသုခလြ်း၊ 

မပါကမ်တာရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၇၂ 23-Sep-2019 မရွှေပပည်သာ ဦးသန်းမဆွ
အြှတ်(၉၄၁/ခ)၊ စပါယ်လြ်း၊ 

၁၉-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၇၃ 23-Sep-2019 လှိုင်သာယာ ဦးမြာင်မကျာ်

အြှတ်(၁၀၇)၊ 

ြင်းရဲမကျာ်စွာလြ်း၊

၃-ရပ်ကကွ်

2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၄ 25-Sep-2019 လှိုင်သာယာ ဦးမဇာ်ြင်းထွန်း
အြှတ်(၃၂၀)၊ ြကျည်းပင်လြ်း၊

 အတင်ွး ပေမံကျးရွာအုပ်စု
3 RC လူမနရန် မဆာင်ရွကဆ်ဲ

၇၅ 25-Sep-2019မတာင်ဥက္ကလာပမေါ်ခင်ြုိးမကျာ်
အြှတ်(၃၀)၊ ဓြ္မရာဇာ(၂)လြ်း၊ 

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၆ 25-Sep-2019 တာမြွ ဦးစုိးသိန်း

အြှတ်(၈၆)၊ 

မကျာကမ်ရတင်ွးလြ်း၊ 

ြာန်မအာင်ရပ်ကကွ်

2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၇၇ 25-Sep-2019 သာမကတ ဦးသန်းမဇာ်ဦး+၁

အြှတ်(၆၀၅/က)၊ 

မဝဇယန္တာအမနာက်(၁၃)လြ်း၊ 

၆/အမနာ်ရပ်ကကွ်

2 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၇၈ 25-Sep-2019 သာမကတ မေါ်မအးမအးပြင့်

အြှတ်(၇)၊ 

မအာင်သမပပအမနာက(်၃) လြ်း၊

 ၇/အမရှရ့ပ်ကကွ်

2 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၈၃)ခ၏ု အမပခအမန

၇၉ 27-Sep-2019 စြ်းမချာင်း ဦးဆရီူ
အြှတ်(၁၆)၊ ရန်ကကးီမအာင်လြ်း၊

 ြုန့်/မပြာကရ်ပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၈၀ 27-Sep-2019 သာမကတ
မေါ်ခင်မငိြ်းမငိြ်းဝင်

းး

အြှတ်(၁၂၅၃)၊ 

အတင်ွးရှုခင်းသာလြ်း၊ 

၆/အမရှရ့ပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၈၁ 27-Sep-2019 ရန်ကင်း မေါ်တင်တင်အုန်း
အြှတ်(၂၈၀)၊ 

ကဘ့ဲံဘူတာရံုလြ်း၊ ၁၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၈၂ 27-Sep-2019မတာင်ဥက္ကလာပဦးစန်းပြင့်+၄
အြှတ်(၅၂)၊  ကာပေြု္မာလြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် မြို/့မပြမစာင့်

၈၃ 27-Sep-2019  ကည့်ပြင်တိုင် မေါ်မစာပြင့်

အြှတ်(၄၀)၊ 

မေးကမလး(၆)လြ်း(အထက်)၊ 

မေးကမလးရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် သတင်းစာမ ကညာဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 1-Jul-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးမရွှေကုံး အြှတ်(၈)၊ မေါ်လှခင်လြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ် 2 3 RC လူမနရန်

ဦးမသာ်၊ မေါ်လှခင် အြည်မပါက၍် ဦးြင်းထူးလွင်ြှ 

ကန့်ကကွ၍် ၈-၁၀-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ခင့်ွပပု၍ြရမ ကာင်း အမ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂ 3-Jul-2019 အင်းစိန် မေါ်ဥြ္မာ
အြှတ်(ေ/၁၄)၊ မဗာဓိမညာင်ပင်လြ်း၊ 

မဖာ့ကန်ရပ်ကကွ်
2 3 RC လူမနရန်

ပပည်ထဲမရးဝန်ကကးီောန ္ရန်အြည်မပါကရ်ရိှမရး 

မဆာင်ရွကမ်ပးလျကရိှ်သည့် မပြကကွြ်ျားတင်ွ ပါဝင်၍ 

၁-၁၀-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ ခင့်ွြပပုမ ကာင်း စာထုတ ်

အမ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၃ 12-Jul-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးဖုန်းမကျာ် အြှတ်(၃၈)၊ ပြစံပါယ်လြ်း၊ ၉-ရပ်ကကွ် 2 Steel လူမနရန်
ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ ခင့်ွပပု၍ြရမ ကာင်း ၁၈-၉-၂၀၁၉ 

ရကမ်န့တငွ အမ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၄ 17-Jul-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်ရီှလာ
အြှတ်(၁၂၅)၊ မအာင်ချြ်းသာလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

တားဝရြ်းရိှ၍ မဆာင်ရွကမ်ပး၍ြရမ ကာင်း 

၂၆-၉-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ အမ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၅ 17-Jul-2019 အင်းစိန် မေါ်လှလှပြင့်
အြှတ်(၇၀၀/ခ)၊ ဘုရင့်မနာင်လြ်း၊ 

ရွာြအမနာကရ်ပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန်

ပပည်ထဲမရးဝန်ကကးီောန ္ရန်အြည်မပါကရ်ရိှမရး 

မဆာင်ရွကမ်ပးလျကရိှ်သည့် မပြကကွြ်ျားတင်ွ ပါဝင်၍ 

၁-၁၀-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ ခင့်ွြပပုမ ကာင်း စာထုတ ်

အမ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၁၅)ခ၏ု အမပခအမန



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၁၅)ခ၏ု အမပခအမန

၆ 26-Jul-2019 အင်းစိန်
ဦးသိန်းမဇာ်

ညန့်ွ

အြှတ်(ြ/၂)၊ ကကွသ်စ်(၃)လြ်း၊ 

ကကွသ်စ်ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

အစုိးရမပြပဖစ်၍ ၈-၁၀-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ခင့်ွြပပုမ ကာင်း အမ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၇ 31-Jul-2019 အင်းစိန်
မေါ်ခင်မေး

 ကည်

အြှတ်(၈/၁၂၁)၊ ရန်ကကးီမအာင်လြ်း၊ 

မစာ်ဘွားကကးီကန်ုးရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

စားကျကမ်ပြပဖစ်၍ ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ခင့်ွြပပုမ ကာင်း စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၈ 9-Aug-2019 အင်းစိန်
မေါ်နီလာပြ

င့်

အြှတ်(၂၀)၊ သ ကားမြိုင်လြ်း၊ 

ရွာြအမရှရ့ပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန်

မပြအြျိုးအစားြှာ ဝန်ကကးီောနအြည်မပါက၍် 

သံမရကကို စကရံု်မဆာကလု်ပ်ရန် သတြှ်တထ်ားမသာ 

မပြပဖစ်သပဖင့် ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ခင့်ွြပပုမ ကာင်း စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၉ 16-Aug-2019 အလံု
မေါ်သန်းသ

န်းမအး

အြှတ်(၃၆၃)၊ မအာက ်ကည့်ပြင်တိုင် 

လြ်း၊ မစာရန်ပုိင်မပြာကရ်ပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

YCDC အြည်မပါကပ်ဖစ်သပဖင့် ၅-၁၁-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ခင့်ွြပပုမ ကာင်း စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၁၀ 16-Aug-2019 ြ္ဂလာေုံ
မေါ်ြာြာအ

မးး

အြှတ်(၁၂)၊ စိန်ပမေသာလြ်းနှင့် 

မဝဠုဝန်လြ်းမထာင့်၊ 

ကန်ုးတလမဘာင်မကျးရွာအုပ်စု

2 RC လူမနရန်

အစုိးရအြည်မပါကမ်ပြပဖစ်သပဖင့် ၅-၁၂-၂၀၁၉ 

ရကမ်န့တင်ွ ခင့်ွြပပုမ ကာင်း 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၁၅)ခ၏ု အမပခအမန

၁၁ 19-Aug-2019 ြရြ်းကန်ုး
ဦးထွန်းထွန်း

ဝင်း
အြှတ်(၈၃)၊  အင်းစိန်လြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ်

2

(အကကးီ

စား)

Steel လူမနရန်

မပြအြည်မပါက၏်သားသြီးြျားြှ ကန့်ကကွထ်ား၍ 

၁၉-၁၂-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ  ခင့်ွြပပုမ ကာင်း 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၁၂ 4-Sep-2019 အင်းစိန် ဦးမဇာ်နုိင်ဦး
အြှတ်(၇၀၄)၊ ရွာသစ်(၂)လြ်း၊ 

ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

ပပည်သူဘဏ္ဍာသိြ်းမပြပဖစ်သပဖင့် ၄-၁၁-၂၀၁၉ 

ရကမ်န့တင်ွ  ခင့်ွြပပုမ ကာင်း 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၁၃ 4-Sep-2019 အင်းစိန် ဦးစန်းပြင့်
အြှတ်(၄၁၆)၊ ပိမတာကရိ်ပ်သာလြ်း 

သွယ်၊ ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

အစုိးရမဆးချကစ်ကရံု်မဆာကလု်ပ်ရန်မပြပဖစ်သပဖင့်

ခင့်ွြပပုမ ကာင်း စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၁၄ 6-Sep-2019 ြရြ်းကန်ုး
ဦးြင်းမအာ

င်

အြှတ်(၇၉)၊ မကတြုတလီြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန်

အစုိးရသီးသန့်မပြ(သစ်မတာကကို းဝုိင်းစားကျကမ်ပြ)

ပဖစ်၍ ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ ခင့်ွြပပုမ ကာင်း 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၁၅ 18-Sep-2019 စြ်းမချာင်း
ဦးမဇာ်ကိုကို

လွင်

အြှတ်(၁၆၉/A+B)၊ ပန်းလှိုင်လြ်း၊ 

ဟြ်ုးလြ်းဘူတာရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

ပပည်သူဘဏ္ဍာသိြ်းမပြပဖစ်သပဖင့် ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ 

ရကမ်န့တင်ွ  ခင့်ွြပပုမ ကာင်း 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 31-Jul-2019 အင်းစိန် မေါ်ခိုင်မကဇင်
အြှတ်(၂၃၆/ခ)၊ က/၃-လြ်း၊ 

မြိုသ့စ်(က+ခ)ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

အြှုတွဲပိတသိ်ြ်းလုိမ ကာင်း တင်ပပလာ၍ 

၄-၉-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ပိတသိ်ြ်းအမ ကာင်း ကားမပီးပဖစ်ပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇလုိူငလ် ြှ စကတ်ငဘ်ာလထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ပတိသိ်ြ်းအြှုတွဲ(၁)ခ၏ု အမပခအမန



                        

စဉ်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊်

ဧပြလီမှ

ဇွေလ်အတငွး်

လေ်ေျေ်

ခငွ့်မပြု ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ
ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် ၃ - - - ၃

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၄ - - ၃ ၁

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၂၁ - - ၈ ၁၃

၄။ ပခစံည်းရုိး ၄ - ၃ - ၁

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၈၇ ၃ - ၄၂ ၄၂ ၄၂

၆။ ၁၁၉ ၃ ၃ ၅၃ ၆၀ ၆၀

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၆၀)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

    ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၃)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

      ြတိသ်မိး်အမှုတွဲ (၃)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ဧပြလီ မ ှဇွေလ် အထိ ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။      ၇-၁-၂၀၂၀

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၁၈

စစုကုြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 8-Apr-19 Mayangone ကဒါ်ကေကေကထးွ
အမှတ်(၃၂)၊ ေုေ်းပမင့်ရြ်ိသာလမ်း၊ 

၆/ရြ်ေွေ်

2

Steel

မိသားစု

ကေအမ်ိ
လကူေရေ်

လိုအြ်ချေ်များ လာကရာေ်တင်ပြရေ် ၃-၅-၂၀၁၉ နှင့် 

၁၃-၈-၂၀၁၉၊ ၃-၁-၂၀၂၀ရေ်စွဲြါစာများပြင့် 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂။ 3-May-19 Mayangone
ဦးေင်းကေျာ+်၃

(ေစ) ကဒါ်ရေ်ိြီး
အမှတ်(၁၄ေ ၂ကအ၊ ၂ဘီ၊ ၁ဘီ)

2+3

RC

မဂဂလာ

ခေ်းမ

မဂဂလာ

ခေ်းမ

ပမို ့ပြစမံီေိေ်းလြ်ုငေ်းတာေေ်ခံအြဲွသ့ို ့၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါ 

စာပြင့် သကဘားထားကမးပမေ်းထားြါသည်။

၃။ 3-May-19 Mayangone ကဒါ်သတီာလူ+၂ အမှတ်(၃၄ေ၃)၊ မလခိလမ်း၊ ၇-ရြ်ေွေ်
2

RC

မိသားစု

ကေအမ်ိ
လကူေရေ်

လိုအြ်ချေ်များ လာကရာေ်တင်ပြရေ် ၁၆-၅-၂၀၁၉ နှင့် 

၃-၁-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါစာများပြင့် အကကောင်းကေားထား ြါသည်။

၄။ 3-May-19 Mayangone ကဒါ်သတီာလူ+၂ အမှတ်(၃၄ေ၂)၊ မလခိလမ်း၊ ၇-ရြ်ေွေ်
2

RC

မိသားစု

ကေအမ်ိ
လကူေရေ်

လိုအြ်ချေ်များ လာကရာေ်တင်ပြရေ် ၁၆-၅-၂၀၁၉ နှင့် 

၃-၁-၂၀၂၀ ရေ်စွဲြါစာများပြင့် အကကောင်းကေားထား ြါသည်။

၅။ 12-Jun-19 South Okkalapa ကဒါ်ကမာက်မာညွ်ေ် ့
အမှတ်(၁၄)၊ ဇေီဇိုးလမ်းနှင့် 

ကြာင်းေားလမ်း ကထာင့်၊ ၁၄-ရြ်ေွေ်

1 RC

+

ပခံစည်းရုိး

မိသားစု

ကေအမ်ိ+

ပခံစည်းရုိး

လကူေရေ်

+

ပခံောရေ်

ကပမေယ်ေိမိတ်နှင့်ြတ်သေ်၍ ေေ်ေွ့ေ်ချေ်များရှိသပြင့် 

ပမို /့ကပမသို ့သကဘာထားကမးပမေ်းထားခ့ဲရာ ပမို က့ပမမှ သကဘာထား

 ပြေ်ကေားလာသပြင့် စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၆။ 10-Apr-19 Thaketa  ကဒါ်တင်တင်ကအး+၁
အမှတ်(၂၃၇/ခ)၊ ပမေန္ဒာ(၂)လမ်း၊ 

စေ်မှုလေ်မှုရြ်ေွေ်

2

Steel
သိုကလာှင်ရံု သိုကလာှင်ရံု

ကဘးေဲ/ယာကပမချေ်အား အမုိးစေ်ွးမှ ၁'-၆'' ချေ်သည့် 

ြံုစပံြင်ဆင်တင်ပြရေ် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၇။ 8-Apr-19 Hlaing ကဒါ်ပမရီ အမှတ်(၁၀၀)၊ ဓမ္မာရံုလမ်း၊ ၁၁-ရြ်ေွေ်
1

Steel
ြူဆယ်ေွင်း

ြူဆယ်

ေွင်း

ကပမပြင်တွင် ကဆာင်ရေ်ွထားသည့် Foundation အား 

ကဘးယာဘေ် ၃' Clear သတ်မှတ်ကပမေျေ် ေျေ်သည်အထ ိ

ြျေ်သမ်ိးရေ် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၈)ခ၏ု အကပခအကေ



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၈)ခ၏ု အကပခအကေ

၈။ 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)၊ ဘုရင့်ကောင်လမ်း၊ 

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 

ရံုးခေ်း+

Shopping 

Mall+ 

Hotel+

လကူေရေ်

ရံုးခေ်း+

Shopping

 Mall+ 

Hotel+

လကူေရေ်

ြံုစကံေီးစစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၉။ 21-Jun-19 Thingangyun ဦးတင့်နုိင်
အမှတ်(၃၅၊ ၃၆-ေ၊ ၃၆-ခ၊ ၃၇) 

သသံမုာလမ်း၊ ရေ်ေုေ်သစရ်ြ်ေွေ်

1+2

Steel

လေ်ဘေ်

ရည်ဆုိင်

လေ်ဘေ်

ရည်ဆုိင်

လမ်း၊တံတားပြေ်စာအရ လိုအြ်ချေ်ပြည့်စေ်ွတင်ပြရေ် 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၈)ခ၏ု အကပခအကေ

၁၀။ 26-Apr-19 Sanchaung ဦးအိုေ်ေမ်

အမှတ်(၃၃)၊ ဗဟိုလမ်းနှင့် 

ရမ်ှးလမ်ိးလမ်းကထာင့်၊ ကအာင်ချမ်းသာ

ရြ်ေွေ်

3

Steel

Shopping 

Mall

Shopping  

Mall

(၂၄-၁၂-၂၀၁၉)တွင် TIA တင်ပြလာသပြင့် စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲ

 ပြစြ်ါသည်။

၁၁။ 14-Jun-19 Sanchaung ကဒါ်ကအးပမင့်
အမှတ်(၈၉/၉၁)၊ ေျွေ်း ကတာလမ်း၊ 

မုေ ့လ်ြ်ုကဆာင်းေုေ်း ကတာင်ရြ်ေွေ်

1

Steel

ေားြစ္စည်း 

အကရာင်း ဆုိင်

ေား

ြစ္စည်း 

အကရာင်း 

ဆုိင်

ြတ်ေေ်းေျင် (၁၀)ဦး  ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြရေ် ၁၇-၉-၂၀၁၉ 

တွင် အကကောင်းကေားထားပခင်းအား ကဘးကပမေွေ်နှင့် ကြါင်း၍

 ထြ်မံတင်ပြကလျှောေ်ထားမည်ပြစက်ကောင်း (၂၇-၁၂-၁၉) တွင်

 တင်ပြလာသပြင့် စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၁၂။ 21-Jun-19 Tamwe

စေ်မှုေေ်ကေီးဌာေ 

(ပမေ်မာက့ဆးေါးလြ်ုငေ်

းနှင့် NSKRE တုိ၏့

 ကပမငှားရမ်းပခင်း 

သကဘာတူစာချုြ်)

အမှတ်(၄၈)၊ သာယာကရွှေပြည်လမ်း၊ 

တာကမွကလးရြ်ေွေ်

Baseme

nt+ 12

RC

Service 

Apartment

+ Car 

Parking

Service 

Apartment

+ Car 

Parking

Design စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၁၃။ 26-Jun-19 Tamwe
ကဒါ်ခင်ကစာ (GP) 

ဦးလပှမင့်

အမှတ်(၂၂)၊ ေတ်စင်လမ်း၊ 

ကေျာေ်ကပမာင်းကေီးရြ်ေွေ်
2

6

RC

Pitch 

Roof

ြံုစကံေီး လကူေရေ် လိုအြ်ချေ်ပြေ်လည်တင်ပြလာ၍ ကဆာင်ရေ်ွဆဲ

၁၄။ 7-Jun-19 Bahan

ကဒါ်ခင်ကစာ ကအး+၄ 

(GP) 

ဦးခင်ကမာင်လင်း၊ 

ဦးခင်ကမာင်လင်း

(ေုိယ်တုိင်)

အမှတ်(၃၁/စီ)၊ တေ္က သိုလရ်ြ်ိသာလမ်း 

သစလ်မ်း၊ ဆရာစရံြ်ေွေ်

Basement 

 2+

11 RC

ြံုစကံေီး ဟိုတယ် Design စစိစက်ဆာင်ရေ်ွဆဲပြစြ်ါသည်။

၁၅။ 24-Jun-19 Bahan ဦးလေှင်း
အမှတ်(၆)၊ ကစာမဟာလမ်း၊ 

ဗုိလခ်ျို (၂)ရြ်ေွေ်
ပခံစည်းရုိး ပခံောရေ်

၃၀-၉-၂၀၁၉ ရေ်ကေတွ့င် 

လိုအြ်ချေ်အကကောင်းကေားထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၈)ခ၏ု အကပခအကေ

၁၆။ 14-Jun-19 East Dagon
Yangon Petrol

Co.,Ltd 

ကပမေွေ်(၁-ကအ)၊ မင်းရကဲေျာစ်ာွလမ်း၊ 

ကပမတုိင်းအမှတ်(၁၁၈)

1 Steel

Open 

Shed+

1 Steel

စေ်သုံးဆီ

ဆုိင်+

Convenience 

Store+

Office

စေ်သုံးဆီ

ဆုိင်+

Convenience 

Store+

Office

EC သို ့တင်ပြကဆာင်ရေ်ွထားြါသည်။

၁၇။ 10-May-19 Kamaryut ကဒါ်သေ်သေ်
ဟသံာေတီေင်း၊

ေျွေ်းကတာလမ်း

2

Steel 

(၁)လုံး

နှင့်

၎င်းနှင့်

တဲွဆေ်

လျေ်

(1) 

Steel 

Open 

Shed

ေားကရကဆး+

ဆီထိုး+

Work 

Shop+ 

Office

ေားကရ

ကဆး+

ဆီထိုး+

Work 

Shop+ 

Office

၁+၂ ထြ် Steel တင်ပြထားပြီး လိုအြ်ချေ်ရှိ၍ ပြေ်လည် 

တင်ပြလာရာတွင် (၄)ထြ်တုိေ် (စားကသာေ်ဆုိင်) ြံုစ ံ

ကရးဆဲွလာသပြင့် လိုအြ်ချေ်ထြ်မံ 

အကကောင်းကေားထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၈)ခ၏ု အကပခအကေ

၁၈။ 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 ဒဂံုပမို ဦ့း ကရတွေ်းစေ်ရံု၏ ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြရေ်၊ 

ေျေ်ဆေ်စြ်ကပမေွေ်များမှာ ကပမေွေ်လြ်များပြစသ်ပြင့် 

ကထာေ်ခံချေ်တင်ပြနုိင်မှု မရှိပခင်းအား ခံေေ်ေတိတင်ပြရေ်၊ 

အဆုိပြု ၁ထြ်Steel (Office+Store+Convenience Store+

 WC) အကဆာေ်အဦအား ေဲဘေ်ကဘးရှိ ေုိယ်ြုိင် 

Transformer နှင့်လတ်ွေင်းကအာင်ကဆာင်ရေ်ွမည်ပြစက်ကောင်း

 ခံေေ်ေတိ တင်ပြရေ်၊ အဆုိပြု အကဆာေ်အဦများနှင့် 

လတ်ွေင်းမှုမရှိကသာ အဆုိပြုကပမေွေ်အတွင်းရှိ ေဲဘေ်ကဘး 

ကရတွေ်းစေ်ရံု၏ ေေ်ထမ်းများ ကေထိုင်ကသာ အကဆာေ်အဦ 

(၂)လုံးနှင့်ြတ်သေ်၍ ညိှနှိုင်းကဆာင်ရေ်ွသာွးမည်ပြစက်ကောင်း 

ခံေေ်ေတိတင်ပြ ရေ်၂၅-၆-၂၀၁၉၊ ၁၉-၈-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါစာပြင့်

 အကကောင်းကေားထားပခင်းအ ကြါ် လိုအြ်ချေ်များ 

ပြေ်လည်တင်ပြ လာ၍စစိစက်ဆာင် ရေ်ွပြီး၁၃-၁၂-၂၀ ၁၉ 

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

ကရရရှိကရးနှင့်ကရကြးကေးကရးလြ်ုငေ်းတာေေ်ခံအြဲွသ့ို ့

သကဘာထားမှတ်ချေ် ကမးပမေ်းထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 29-Apr-19 Hlaing ကဒါ်ရင်ရင်
အမှတ်(၂၁)၊ မဟာကဆွလမ်း၊ 

၁၃-ရြ်ေွေ်

အတ်ုပခံစည်း

ရုိး
ပခံောရေ် ြိတ်သမ်ိးပြီး

၂။ 8-May-19 North Dagon ဦးသေ်ိးကအာင်

အမှတ်(၁၁၆/၁၁၇/၁၁၈)၊ 

ပြည်ချမ်းသာ

(၃)လမ်းနှင့် ပြည်ချမ်းသာ

လမ်းကထာင့်၊

၄၈-ရြ်ေွေ်

အတ်ုပခံစည်း

ရုိး
ပခံောရေ်

၂၇-၁၁-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါစာအမှတ် ၈၈၅၄/ပြင်ြ ပြင့် 

အမှုတဲွြိတ်သမ်ိးထားြါသည်။

၃။ 8-May-19 North Dagon ဦးသေ်ိးကအာင်

အမှတ်(၁၀၅/

၁၀၆/၁၀၇)၊ ပြည်ချမ်းသာ

(၂)လမ်းနှင့် ပြည်လမ်းသာ

လမ်းကထာင့်၊

၄၈-ရြ်ေွေ်

အတ်ုပခံစည်း

ရုိး
ပခံောရေ်

၂၇-၁၁-၂၀၁၉ ရေ်စွဲြါစာအမှတ် ၈၈၅၃/ပြင်ြ ပြင့် 

အမှုတဲွြိတ်သမ်ိးထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧပြလီ မ ှဇေွလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ြတိသ်မိး်အမှုတွဲ (၃)ခ၏ု အကပခအကေ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 10-Apr-2019  မပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးမဇာ်လတ်
အြှတ်(၂၆၈)၊ ပိမတာက်(၅)လြ်း၊ 

ေ-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

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

၁၀-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

မြို/့မပြသ့ုိ ေတုယိအကကြ်ိ 

မြးပြန်းထားပါသည်။

၃ 10-Apr-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးြုိးမဇာ်မအာင်

အြှတ်(ဍ-၇-စသ/ြရြ်းကန်ုး) 

မခတလုိ်ကမ်ရာင်းဝယ်မရး 

သြဝါယြအသင်း၊ မအာင်သေ္ိဓလြ်း

 နှင့် မကျာင်းလြ်းမထာင့်၊ 

၃-ရပ်ကကွ၊်

2 RC လူမနရန်

မပြချန်ြကိုကညီ်သည့် 

အစိတအ်ပုိင်းြျား ဖျကသိ်ြ်းရန် 

၁၉-၁၂-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

အမ ကာင်း ကားစာထုတထ်ားပါ

သည်။

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

၁၂-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်သပဖင့် 

မပြပပင်ကင်ွးဆင်းစိစစ်ဆဲ

ပဖစ်ပါသည်။

၅ 12-Apr-2019 ြရြ်းကန်ုး
မေါ်ဝင်းြာလာနွ

ယ်

အြှတ်(၁၁၂-E)၊ 

သြုိင်းဘူတာရံုလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ်
2 3 RC လူမနရန်

၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ဥပမေအ ကမံပး 

မြးပြန်းထားဆပဲဖစ်ပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၄၂)ခ၏ု အမပခအမန



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၄၂)ခ၏ု အမပခအမန

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

စြ်းမချာင်းကကးီမလာ်ှကားမကျးရွာ
1 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၇ 24-Apr-2019 သ ဂ္န်းကျွန်း ဦးသိန်းတန်မြာင်
အြှတ်(၃၂၂/ခ)၊ ရှင်မစာပုလြ်း၊ 

ကကးီပွားမရးရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၈ 26-Apr-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးသန်းမေး အြှတ်(၄၃)၊ ၁၂-လြ်း၊ ၁-ရပ်ကကွ် 2 3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၉ 26-Apr-2019 ြ္ဂလာေုံ မေါ်ရီတင်
အြှတ်(၁၄)၊ သရဖီလြ်း၊ ္ူကကးီကန်ုး

 ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၀ 26-Apr-2019 သ ဂ္န်းကျွန်း မေါ်သန်းညန့်ွ
အြှတ်(၁၀၉၄)၊ သုြန(၁)လြ်း၊ 

၁၆/၄-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၁ 3-May-2019 ြရြ်းကန်ုး မစာထူးထူဝါး အြှတ်(၆၁)၊ ဗဟိုလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ် 3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၄၂)ခ၏ု အမပခအမန

၁၂ 8-May-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးမအာင်ပြင့် အြှတ်(၁၃)၊ ရူပါရံုလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ် 3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၃ 10-May-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးဝိတတ်းူ
အြှတ်(၁၉၆)၊ မြိုသ့စ်လြ်း၊ 

၅/မဝဘာ္ီရပ်ကကွ်
1 Steel လူမနရန်

မလျှောကထ်ားသည့်မပြမနရာြှာ 

လြ်းမပြကျူးနုိင်မ ကာင်း 

စစ်မဆးမတွ့ရိှရသပဖင့် မြို/့မပြောနနှင့်

 ပူးမပါင်းကင်ွးဆင်းရန် ညိှနှိုင်းထားဆဲ

၁၄ 13-May-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ မေါ်အိသန္တာသင်း
အြှတ်(၈၅၃)၊ သံလွင်လြ်း၊ 

မရွှေမပါကက် ံမြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန်

သတြှ်တမ်ပြချန်ြကိုကညီ်သည့် 

အစိတအ်ပုိင်းြျားကို ဖျကသိ်ြ်းရန်နှင့်

 ြိသားစုမနအိြ်ပံုစံပပင်ဆင်

တင်ပပရန် 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထား

ပါသည်။

၁၅ 15-May-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ
ဦးမအာင်ဆန်းဝင်

းး

အြှတ်(၉၇၅/ခ)၊ မကျာ်သူ(၂၀)လြ်း၊

 ၉-ရပ်ကကွ်
3 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၄၂)ခ၏ု အမပခအမန

၁၆ 15-May-2019 အင်းစိန် ဦးတင်လှ
အြှတ်(၇)၊ က/၄လြ်း၊ 

မြိုသ့စ်(က+ခ)ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၇ 17-May-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပ ဦးဝင်းတင်
အြှတ်(၂၁/၁၄)၊ ပု္ံလြ်း၊ မရွှေမပါက္ံက

 မြိုသ့စ်ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

အဆိုပပုမပြကကွြှ်ာ လြ်း Level 

မအာက ်၁' နိြ့်သပဖင့် ပံုစံပပင်ဆင်ရန် 

၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ စာထုတ ်

အမ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၁၈ 20-May-2019
ေ္ံုမြိုသ့စ်

(မတာင်ပုိင်း)
ဦးချွန်ချန်ခန်ွ

အြှတ်(၇၇)၊ ပု္ံမညာင်ဦးလြ်း၊ 

၁၄၂-ရပ်ကကွ်

2+1

Revised
Steel လူမနရန်

Revised ပဖင့် ခင့်ွြပပုမ ကာင်းနှင့် 

အြှုတွဲအသစ် တင်ပပရန် ၂၆-၈-၂၀၁၉

 ရကမ်န့တင်ွ 

အမ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၁၉ 20-May-2019 စြ်းမချာင်း မေါ်မအးလှ
အြှတ်(၂၅)၊ ပြသီတာလြ်း၊ 

ကျွန်းမတာ မပြာကရ်ပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၄၂)ခ၏ု အမပခအမန

၂၀ 20-May-2019 လှိုင် မေါ်ခင်လှမြိုင်
အြှတ်(၅၇/ခ)၊ သီရိမြိုင်(၄)လြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၁ 22-May-2019 ြ္ဂလာေုံ မေါ်လျိုအြ်မဟွ

အြှတ်(၂၇/၂၉)၊ 

ြုိးကတုမ်ကျာင်းလြ်း၊ 

ဘွတက်ကးီမကျးရွာအုပ်စု

2 2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၂ 22-May-2019 လှိုင်
ဦးမအာင်မကျာ်မဇ

းာ

အြှတ်(၅၅၃)၊ ဓြ္မာရံုလြ်း၊ 

၁၁-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၃ 22-May-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ မေါ်သဲွလ့ှိုင်ဝင်း
အြှတ်(၄၅၇)၊ အင်းဝ(၆)လြ်း၊ 

၆-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

ကပ်လျှေကမ်ပြကကွမ်ထာကခ်ခံျကအ်ား

 လာမရာကတ်င်ပပရန် ၅-၁၂-၂၀၁၉ 

ရကမ်န့တင်ွ 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထား

ပါသည်။

၂၄ 22-May-2019 ြ္ဂလာေုံ မေါ်လျိုအြ်မဟွ
အြှတ်(၁၁၀)၊ ြုိးကတုမ်ကျာင်းလြ်း၊

 ဘွတက်ကးီမကျးရွာအုပ်စု
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၄၂)ခ၏ု အမပခအမန

၂၅ 24-May-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးလှြျိုးနုိင်
အြှတ်(၃၇/ခ)၊ ြာလာလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပူးမပါင်းကင်ွးဆင်းရန် 

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၂၆ 24-May-2019 ြ္ဂလာေုံ မေါ်ြုိးယုြွန်

အြှတ်(၆၆)၊ မအးသာယာ(၁)လြ်း၊ 

ပပန်လည်မနရာချထားမရး 

မအးသာယာရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် ပံုစံပပင်ဆင်တင်ပပလာ၍ စိစစ်ဆဲ

၂၇ 27-May-2019 မရွှေပပည်သာ ဦးပြင့်မဇာ်ထွန်း
အြှတ်(၂၁၇/က)၊ ပေြု္မာလြ်း၊ 

မကျာင်းကန်ုးမကျးရွာအုပ်စု
2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၈ 27-May-2019 လှိုင်သာယာ မေါ်ယြင်း
အြှတ်(၁၈၃၃/ခ)၊ ြလိခလြ်း၊ 

၁၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၂၉ 29-May-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်မကခိုင်မြာင်
အြှတ်(၄၂၅)၊ ဦးချစ်ထွန်းလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပူးမပါင်းကင်ွးဆင်းရန် 

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၃၀ 29-May-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးချစ်ကိုကို
အြှတ်(၄၁၅)၊ ဦးချစ်ထွန်းလြ်း၊ 

၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပူးမပါင်းကင်ွးဆင်းရန် 

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၄၂)ခ၏ု အမပခအမန

၃၁ 29-May-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်အိအိြွန်
အြှတ်(၃၄၄)၊ 

မကျာကပ်ပားစကလ်ြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၂ 3-Jun-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ ဦးထွန်းဝင်း
အြှတ်(၈၃၆/က)၊ 

အဿက(၂၃)လြ်း၊ ၁၀-ရပ်ကကွ်
1 RC လူမနရန်

မြို/့မပြနှင့်ပူးမပါင်းကင်ွးဆင်းရန် 

ညိှနှိုင်းထားပါသည်။

၃၃ 3-Jun-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်စန္ဒာြုိး
အြှတ်(၉၁၃)၊ ြရြ်းစုလြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၄ 3-Jun-2019 တာမြွ မေါ်စန္ဒာတင်
အြှတ်(၂၁)၊ လြ်းသွယ်(၃)လြ်း၊ 

မြတ္တာညန့်ွရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန်

မပြရာဇဝင်ြှတသ်ားထားပခင်းြရိှ

မ ကာင်း မလျှောကထ်ားသူထံသ့ုိ 

အမ ကာင်း ကားမပီးပဖစ်ပါသည်။

၃၅ 7-Jun-2019 တာမြွ ဦးခင်မြာင်မအး

အြှတ်(၁၂၃)၊ 

မလးမထာင့်ကန်လြ်းြ၊ 

တာမြွမလးရပ်ကကွ်

3 Steel Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၆ 7-Jun-2019 စြ်းမချာင်း မေါ်ခင်မအး
အြှတ်(၁၉)၊ မဝဠုဝန်(၄)လြ်း၊ 

မဝ/မတာင်ရပ်ကကွ်
2 Steel Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့်တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၄၂)ခ၏ု အမပခအမန

၃၇ 10-Jun-2019 မရွှေပပည်သာ မေါ်ခင်မအးြာ
အြှတ်(၁၇၆၇/ခ)၊ ြီးေုံး(၃)လြ်း၊ 

၁၄-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန်

Foundation ဖျကသိ်ြ်းရန် 

အမ ကာင်း ကားစာထုတထ်ားပါသည်။

၃၈ 17-Jun-2019 အင်းစိန် ဦးမကျာ်ညန့်ွ+၁
အြှတ်(၅၅၅)၊ သီရိရတနာ(၁)လြ်း၊ 

မပါကမ်တာရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၃၉ 19-Jun-2019 မတာင်ဥက္ကလာပ မေါ်စန်းစန်းဝင်း
အြှတ်(၅၄/က)၊ ပြင်သာ(၂)လြ်း၊ 

၁၅-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

Foundation ဖျကသိ်ြ်းမပီးမ ကာင်း 

တင်ပပလာ၍ စိစစ်ဆဲ

၄၀ 19-Jun-2019 အင်းစိန် ဦးဘူြီနာသန်
အြှတ်(၁၉)၊ မပြာင်းကကးီလြ်း၊ 

မပါကမ်တာရပ်ကကွ်
2.5 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၄၁ 21-Jun-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်ပြမအး အြှတ်(၁၄၂)၊ သိပ္ံပလြ်း၊ ၈-ရပ်ကကွ် 3 RC လူမနရန်
အြှုတွဲပိတသိ်ြ်းရန် တင်ပပလာ၍

 စိစစ်ဆဲ

၄၂ 28-Jun-2019 စြ်းမချာင်း မေါ်တင်တင်ညို
အြှတ်(၁၃၈)၊ ဦးညို(၇)လြ်း၊ 

မဝဠုဝန် မပြာကရ်ပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

၁၄-၁-၂၀၂၀ ရကမ်န့တင်ွ ောနသ့ုိ 

အစည်းအမဝးဖိတ ်ကားထား

ပါသည်။



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 26-Apr-2019 အင်းစိန်
မေါ်စွန်ြာတီ(ခ) 

နှင်းနှင်းမအး

အြှတ်(၃၉၇)၊ 

ပိမတာကရိ်ပ်သာလြ်း၊ 

ပိန္ဲနကန်ုးရပ်ကကွ်

2 3 RC လူမနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်၍ ၃-၈-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ခင့်ွြပပုမ ကာင်း 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားမပီးပဖစ်ပါသည်။

၂ 29-Apr-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်သန်းသန်းညန့်ွ

အြှတ်(၂၆/က)၊ 

ကျိုကဝုိ်င်းဘုရားလြ်း၊ 

၃-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန်

ရန်ကန်ုမြိုမ့တာ်စည်ပင်သာယာမရးမကာ်ြတီ

အြည်မပါကပ်ဖစ်သပဖင့် ၉-၁၂-၂၀၁၉ 

ရကမ်န့တင်ွ ခင့်ွြပပုမ ကာင်း 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၃ 22-May-2019 လှိုင် ဦးဆန်းလင်းမအာင်

အြှတ်(၇/ခ)၊ 

သီရိမြိုင်(၆)လြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်

2 RC လူမနရန်
ခင့်ွြပပုမ ကာင်း ၉-၁၀-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

အမ ကာင်း ကားမပီး

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမပလီ ြှ ဇနွလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့်တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၃)ခ၏ု အမပခအမန



                        

စဉ်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊်

ဇေေ်ေါရလီမှ

မတလ်အတငွး်

လေ်ေျေ်

ဆုိငး်ငံ့ ခငွ့်မပြု ြတိသ်မိး်
ကောမ်တမီှ

စစိစခ်ငွ့်ပြုပြးီ

ကဆာငရ်ေ်ွ

ဆဲ

ကဆာငရ်ေ်ွဆဲ

စစုကုြါငး်
မတှခ်ျေ်

၁။ ၉ ထြန်ငှ့် အထေ် ၂ - - - - ၂

၂။ ၄ထြမ် ှ၈ထြအ်ထိ ၂ - - - ၁ ၁

၃။ ၃ထြန်ငှ့်ကအာေ် ၄ - - - ၁ ၃

၄။ ပခစံည်းရုိး ၆ - - - ၂ ၄

၅။ အရြစ်ာချုြ် ၃ ထြက်အာေ် ၃၇ - ၁ ၅ ၁၂ ၁၉ ၁၉

၆။ ၅၁ - ၁ ၅ ၁၆ ၂၉ ၂၉

မတှခ်ျေ်။   ကဆာငရ်ေ်ွဆဲအမှုတွဲ (၂၉)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

        ခငွ့်မပြုအမှုတွဲ (၁)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

        ြတိသ်မိး်အမှုတွဲ (၅)ခ၏ု အကပခအကေအား အကသးစတိစ်ာရငး်ပြင့် ကြာပ်ြထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် ဇေေ်ေါရလီ မ ှမတလ် အထိ ကဆာေ်လုြခ်ငွ့် တငပ်ြထားကသာ အမှုတွဲများ၏ ကဆာငရ်ေ်ွပြးီစးီမှုအကပခအကေ

ရေ်စွဲ။   ၇-၁-၂၀၂၀

အမျိုးအစား

ြိုငဆုိ်ငမ်ှုမေှ် ၁၀

စစုကုြါငး်



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၁။ 13-Mar-19 ကေည့်ပမင်တုိင်

ဦးကေျာေ်င်းကအာင်

(ပမေ်မာစ့းီြွားကရးဦးြုိင်လမိီတ

ေ်+ Diamond Dragon 

Co.,Ltd

ေမ်းေားလမ်း၊ 

ကေျာေ်မီးကသွး စြံုု 

ကပမကေရာ

1 Steel

စေ်ဆံုးဆီ

 ဆုိင်

သိုကလာှင် 

ခေ်း

တုိင်းသို ့ပြေ်ရေ် ကဆာင်ရေ်ွဆဲ

၂။ 25-Feb-19 ဗဟေ်း ဦးစေ်ိေင်း(ခ) ရေ်ချေ်ေင်း+၁

အမှတ်(၄၅၅/၄၅၇)၊ 

တေ္က သိုလရ်ြ်ိသာလမ်းသစ်

 လမ်း၊ ဆရာစရံြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး

လိုအြ်ချေ်များတင်ပြရမည့်ရေ်အား တုိးပမှင့်ကြးရေ် တင်ပြလာသပြင့် 

၂၂-၈-၂၀၁၉ ရေ်ကေတွ့င် ကစာင့်ဆုိင်းကြးမည်ပြစက်ကောင်း 

ထြ်မံအကကောင်းကေားထားြါသည်။

၃။ 25-Mar-19 ဗဟေ်း
ကဒါ်ကမာလ်စီေ်ိေိွုင် (ခ) ကဆွ

 ကဆွ ဦး

ကပမေွေ်အမှတ်(၁၁၇စီ/၂)၊

 ေတ်ကမာေ်လမ်း၊ 

ဗုိလခ်ျို (၁)ရြ်ေွေ်၊

ပခံစည်းရုိး

ကရှ မ့ျေ်နှာစာတွင် ေင်/ထေ်ွကြါေ် (၂)ကြါေ်ကဆာင်ရေ်ွမည့် ကေရာ၌ 

ြလေ်ကြာင်းရှိကေကကောင်း စစိစက်တွရ့ှိရြါသပြင့် ြျေ်ရေ် လိုအြ်ြါေ

 လမ်းတံတားဆုိင်ရာ လြ်ုငေ်းတာေေ်ခံအြဲွ၏့ ကထာေ်ခံချေ် 

တင်ပြရေ် (၁၁-၄-၂၀၁၉) နှင့် (၁၈-၆-၂၀၁၉) ရေ်ကေတုိ့တွ့င် 

အကကောင်းကေားခ့ဲြါသည်။

၄။ 18-Feb-19 ေမာရတ်ွ

ဆရာကတာ်

ဘဒ္ဒန္တရဌသာရ 

(ေိ သ ုဒ္ိဓ ကေျာင်း)

ကပမေွေ်အမှတ်(စီ/၅၃)၊ 

စြံယ်ပခံ(၅)လမ်း၊ 

(၇)ရြ်ေွေ်

၃

ထြ်တုိေ်+

၂ထြ်တုိေ်

(၁၂-၁၂-၁၉) ရေ်ကေတွ့င် ရေ်ေုေ်တုိင်းကဒသကေီးအစိုးရ အြဲွ၏့ 

ကထာေ်ခံချေ်ရရှိြါေ ဆေ်လေ်ကဆာင်ရေ်ွ 

ကြးသာွးမည်ပြစက်ကောင်း တုိင်းကဒသကေီးသို ့စစိစတ်င်ပြထားြါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇေေ်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၀)ခ၏ု အကပခအကေ



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇေေ်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၀)ခ၏ု အကပခအကေ

၅။ 4-Mar-19 လမ်းမကတာ် ဦးစေ်းနုိင်
အမှတ်(၂၂/၂၄)၊ 

ဘုေ်းကေီးလမ်း၊ ၅-ရြ်ေွေ်

Basement

+

၁ခေ်းတည်

း

၁၂ထြ် 

ခဲွတုိေ်

Lift ြါ

ြံုစကံေီး လကူေရေ် Design Section မှ Structure  စစိစက်ဆာင်ရေ်ွကေဆဲပြစြ်ါသည်။

၆။ 1-Mar-19 လှိုင်
စရမီာရယီမ္မာေ် မယ်ကတာက်ေီး

 ဘုရားကေျာင်း

အမှတ်(၄၉/ကအ)၊ ရေ်ေုေ်-

 အင်းစေ်ိလမ်း၊ ၉-ရြ်ေွေ်

၁ ထြ် 

Steel

open 

Shed 

တုိင်းကဒသကေီးကထာေ်ခံချေ်တင်ပြလာ၍ ကောမ်တီEC သို ့

စစိစတ်င်ပြထားြါသည်။

၇။ 28-Jan-19 မရမ်းေုေ်း

ပမေ်မာစ့းီြွားကရးဦးြုိင် 

ေုမ္ပဏနှီင့် ထးူကဆာေ်လြ်ု 

ကရးေုမ္ပဏီ

ကရခဲပြင်စေိတ် 

အားေစားေွင်း၊ 

ကတာေ်င်လမ်း၊ ၄-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး

ပခံစည်းရုိးောရမံည့် ကပမေွေ်၏ ေယ်ေိမိတ် 

တုိင်းတာသတ်မှတ်သည့်ကပမြံု (D/Map) မိတ္တ ူတင်ပြရေ် (မူရင်းနှင့် 

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

ရေ်စွဲြါစာများပြင့် အကကောင်းကေားထားြါသည်။

၈။ 11-Feb-19 မရမ်းေုေ်း ဦးကဇာသ်ထူိုေ်+၁

အမှတ်(၂ကအ)၊ 

ပမေတ်ရည်လမ်းသယ်ွ

(၁)လမ်း၊ ၉-ရြ်ေွေ်

ပခံစည်းရုိး

ကပမေယ်ေိမိတ်တုိင်းတာသတ်မှတ်သည့် ကပမြံု (D/Map) မိတ္တ ူတင်ပြရေ်

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

အကကောင်းကေားထားြါသည်။



စဉ်
အမှုတွဲ 

အေငရ်ေစ်ွဲ
ပမို ေ့ယ် အမည် လြိစ်ာ ယေူစ် အထြ်

အမျို း

အစား
အသုံးပြုြုံ မတှခ်ျေ်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇေေ်ေါရလီ မ ှမတလ် အထ ိကပမြိုငဆ်ိုငမ်ှုအမေှပ်ြင့် တငပ်ြသည့် ကဆာငရ်ေွဆ်အဲမှုတွဲ (၁၀)ခ၏ု အကပခအကေ

၉။ 4-Feb-19 ရေ်ေင်း

ပမို /့အိုး+ကရွှေသလံင်ွေုမ္ပဏလီမိီ

တေ်၊ TDG Co.,Ltd တုိ၏့

 အေျို းတူစမံီေိေ်း

အမှတ်(၂၀/ဘီ/၆ကအ)၊ 

စေ်မှု(၁)လမ်းနှင့် 

ရေ်ရင်ှးလမ်းကထာင့်၊ 

၅-ရြ်ေွေ်၊

Basement

+

၁၄ထြ် 

Lift 4စးီ

CQHP မှ Structure စစိစဆဲ်ပြစြ်ါသည်။

၁၀။ 14-Jan-19 ဒဂံုပမိုသ့စ ်ကတာင်ြုိင်း ဦးကအာင်မင်း

ကပမေွေ်အမှတ်(c-31/34)၊

 

ဧရာေတီလမ်းသယ်ွ(၅)လမ်

း၊ ၆၆-ရြ်ေွေ်

Basement

+ ၄ ထြ်ခဲွ

တုိေ်

ြံုစကံေီး လကူေရေ်

Structure ြုိင်းဆုိင်ရာ လိုအြ်ချေ်များ ပြည့်စေ်ွတင်ပြရေ် 

အကကောင်းကေားခ့ဲပခင်းအကြါ် (၂)လခေ်က့စာင့်ဆုိင်းကြးြါရေ် 

တင်ပြလာသပြင့် ကစာင့်ဆုိင်းခွင့်ပြုထားြါသည်။



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 11-Jan-2019 သ ဂ္န်းကျွန်း မေါ်မအးမအးခိုင်

အြှတ်(၃၇/ခ)၊ 

မအာင်မဇယျ(၄)လြ်း၊ 

ရန်ကန်ုသစ်ရပ်ကကွ်

2 RC လူမနရန်

ပံုစံခင့်ွပပုောနခွဲတင်ွ (၅)ထပ်တိုက ်

မဆာကလု်ပ်ခင့်ွပပုမပီးပဖစ်၍ 

(၅)ထပ်တိုကမ်ဆာကလု်ပ်ခင့်ွကို ပယ်ဖျကမ်ပီးြှသာ 

အရပ်စာချုပ်ပဖင့် မဆာကလု်ပ်ခင့်ွအား 

ခင့်ွပပုမပးြည်ပဖစ်မ ကာင်း ၇-၁-၂၀၂၀ ရကမ်န့တင်ွ 

အမ ကာင်း ကားစာထုတထ်ား

၂ 14-Jan-2019 အင်းစိန်
မေါ်သန္တာသတိုး 

နွယ်ဝင်း

အြှတ်(၁၂၁)၊ 

၂လြ်းမတာင်၊ 

အမရှက့ကို က့န်ုးရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန်
ပံုစံပပင်ဆင်ရန် ၁၉-၁၁-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၃ 30-Jan-2019 ြ္ဂလာေုံ မေါ်သန်းသန်း
အြှတ်(၇၅/ခ)၊ ၇-လြ်း၊ 

၃/ခ-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန်

ကန့်ကကွခ်ျကရိှ်သပဖင့် ောနသ့ုိ အစည်းအမဝးမခါ်ယူ

 မပပာ ကားထားပါသည်။

၄ 1-Feb-2019 စြ်းမချာင်း မေါ်မငိြ်းဦးမသာ်

အြှတ်(၄)၊ 

မဝဠုဝန်(၂)လြ်း၊ 

မဝဠုဝန်မတာင်

3 RC လူမနရန်

သတင်းစာမ ကညာခ လာမရာကမ်ပးသွင်းရန် 

(၃)ကကြ်ိ 

အမ ကာင်း ကားထားမသာ်လည်း လာမရာက ်

မပးသွင်းပခင်းြရိှ၍ အြှုတွဲပိတသိ်ြ်းရန် စိစစ်ဆဲ

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ ြှ ြတလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့် တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၁၉)ခ၏ု အမပခအမန



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ ြှ ြတလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့် တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၁၉)ခ၏ု အမပခအမန

၅ 6-Feb-2019 ြ္ဂလာေုံ မေါ်အြာ ကည်

အြှတ်(၁၉)၊ 

အမနာ်ရထာလြ်း၊ 

အနန်းပင်ရပ်ကကွ်

2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၆ 8-Feb-2019 လှိုင် မေါ်တင်လှ+၁
အြှတ်(၁၀)၊ သံလြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၇ 8-Feb-2019 လှိုင် မေါ်သိန်းသန်းြုိး

အြှတ်(၁၇၀/ခ)၊ 

မအာင်မြတ္တာ(၆)လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၈ 8-Feb-2019 လှိုင် ဦးပြင့်မအာင်

အြှတ်(၁၇၀/က)၊ 

မအာင်မြတ္တာ(၆)လြ်း၊ 

၁-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၉ 15-Feb-2019 အင်းစိန် ဦးဝင်းြင်းထွန်း
အြှတ်(၂၉၉)၊ မြိုပ့တလ်ြ်း၊

 ရွာြအမနာကရ်ပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ ြှ ြတလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့် တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၁၉)ခ၏ု အမပခအမန

၁၀ 15-Feb-2019 မရွှေပပည်သာ မေါ်မအးမအးပြင့်

အြှတ်(၁၀၁၂/က)၊ 

ပန်းပခံ(၁၂)လြ်း၊ 

၁၅-ရပ်ကကွ်

1 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၁ 20-Feb-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်ပြင့် ကည်
အြှတ်(၈၁)၊ သူရလြ်း၊ 

၉-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၂ 25-Feb-2019 အင်းစိန် မေါ်ချိုချိုတင်

အြှတ်(၅၁၆)၊ 

၅-လြ်းမတာင်၊ 

ကကို က့န်ုးအမရှရ့ပ်ကကွ်

2 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၃ 1-Mar-2019 လှိုင် ဦးဆန်းြင်း

အြှတ်(၂၂၀)၊ 

မအာင်ြ္ဂလာလြ်း၊ 

၁၃-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၄ 1-Mar-2019 အင်းစိန်
ဦးရာ္ျူး(ခ) 

မြာင်ပြင့်

အြှတ်(၅၁)၊ က-၅လြ်း၊ 

မြိုသ့စ်(က+ခ) ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို း

အစား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ ြှ ြတလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ်)ပဖင့် တငပ်ပသည့် မဆာငရ်ကွဆဲ်အြှုတွဲ(၁၉)ခ၏ု အမပခအမန

၁၅ 1-Mar-2019 မေါပံု
မေါ်မတာ်မြာ်နာ 

မဘ္င်

အြှတ်(၂၁၈/က)၊ 

ြာလာနွယ်လြ်း၊ 

နွယ်မအးရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၆ 6-Mar-2019 ြရြ်းကန်ုး ဦးစန်းမဝ

အြှတ်(၄/၅၈)၊ 

မအာင်ြ္ဂလာ(၂)လြ်း၊ 

၄-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၇ 8-Mar-2019 မပြာကဥ်က္ကလာပမေါ်အံုးဟန်
အြှတ်(၃၂၇)၊ 

သုြာလာလြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၈ 18-Mar-2019 အင်းစိန်  မေါ်ပြပြစိန်
အြှတ်(၈၂)၊ သဇင်လြ်း၊ 

မစာ်ဘွားကကးီ ကန်ုးရပ်ကကွ်
1 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ

၁၉ 22-Mar-2019 ြရြ်းကန်ုး မေါ်ြုိးြုိးစံ
အြှတ်(၄၃)၊ 

အုန်းမတာလြ်း၊ ၃-ရပ်ကကွ်
3 RC လူမနရန် စိစစ်ဆဲ



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 2-Jan-2019 သ ဂ္န်းကျွန်း  မေါ်သင်းသင်း

အြှတ်(၁၄၃)၊ 

ရတနာေပီလြ်း၊

 ဆ/က-ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန်
မဆာကလု်ပ်ခင့်ွအား ခင့်ွပပု၍ ြရမ ကာင်း 

စာထုတအ်မ ကာင်း ကားထားပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ ြှ ြတလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တငပ်ပသည့် ခငွ့်ြပပုအြှုတွဲ(၁)ခ၏ု အမပခအမန



၀၇/၀၁/၂၀၂၀

စဉ်
ဖိုငအ်ဝင်

ရကစ်ွဲ
မြို န့ယ် အြည် လိပ်စာ ယူနစ် အထပ်

အြျို းအ

စား
အသံုးပပုပံု ြတှခ်ျက်

၁ 11-Jan-2019 မရွှေပပည်သာ ဦးမအာင်စုိး

အြှတ်(၃၂၁/ခ)၊ 

ပြတမ်လးလြ်း၊ 

၅-ရပ်ကကွ်

2 Steel လူမနရန်

ဦးမအာင်စုိးအြည်ပဖင့် 

မပြအြည်မပါကတ်င်ပပလာ၍ 

ပံုစံခင့်ွပပုောနခွဲသ့ုိ 

လွဲှေမပပာင်းမပးမပီးပဖစ်ပါသည်။

၂ 4-Feb-2019 သာမကတ မေါ်မေးမေး

အြှတ်(၁၂၅၂/က)၊ 

နဝရတ်(၅)လြ်း၊ 

၉-ရပ်ကကွ်

2.5 RC လူမနရန်
၁၀-၁၂-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ပိတသိ်ြ်းအမ ကာင်း ကား မပီးပဖစ်ပါသည်။

၃ 1-Mar-2019 မတာင်ဥက္ကလာပဦးတိုးဝင်း
အြှတ်(၆၇၇)၊ ၁၂-လြ်း၊ 

၇-ရပ်ကကွ်
2 RC လူမနရန်

သတင်းစာမ ကာ်ပငာခမပးသွင်းရန် ၃ ကကြ်ိတိုင်

 စာထုတအ်မ ကာင်း ကားမသာ်လည်း 

မပးသွင်းပခင်းြရိှ၍ 

အြှုတွဲပိတသိ်ြ်းမပီးပဖစ်ပါသည်။

၄ 1-Mar-2019 အင်းစိန် ဦးပပည့်စံု+၁

အြှတ်(၅၁၂)၊ 

မအာင်ဗဟိုလြ်း၊ 

ကကို က့န်ုးအမနာက်

ရပ်ကကွ်

3 RC လူမနရန်
၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ပိတသိ်ြ်းအမ ကာင်း ကား မပီးပဖစ်ပါသည်။

၅ 25-Mar-2019 လှိုင် ဦးသန်းစုိး
အြှတ်(၄၇၆)၊ 

သီရိ(၃)လြ်း၊ ၂-ရပ်ကကွ်
2 Steel လူမနရန်

၃-၁၂-၂၀၁၉ ရကမ်န့တင်ွ 

ပိတသိ်ြ်းအမ ကာင်း ကား မပီးပဖစ်ပါသည်။

၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရလီ ြှ ြတလ်ထိ 

မပြပိုငဆုိ်ငြ်ှု(အရပစ်ာချုပ)်ပဖင့် တငပ်ပသည့် ပတိသိ်ြ်းအြှုတွဲ(၅)ခ၏ု အမပခအမန


