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ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတော်အစ ုိုးရ 
ြညောထရိုး၀န်က  ိုးဌောန 

အဆင ်ပမ္င ်ြညောဦိုးစ ိုးဌောန 
         က  ျိုင််းတ ုံတ ကကသ ုံလ် 

 

 
စောအမ္ှတ်၊            / တတ/ြါထမ္ော ခခ ျုြ်ရုံိုးခန်ိုး(အဖ  ွဲ့အစည်ိုး) ၂၀၂၀      
ရ ်စ       ၊  ၂၀၂၀  ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရ လ (     ) ရ ် 

                                     
အထ  ောင်ိုးအရော။  ။ ဖ  ွဲ့စည််းတာဝန်ပပ်းအပ်ခြင််း ။ 

၁။       အ  ်အထ  ောင်ိုးအရောြါ   စစနှင် ြတ်သ ်၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောထရိုးနှစ် 
ထင လံုိုးထင ရင်ိုးရန်ြံထုင ပဖင ် တည်ထဆော ်ခ င ်ရရှ ထသော    ျုင်ိုးတံတု ကသ ုလ်၏ ထအော ်ထဖော်ပြြါ တည်ထဆော ်ထရိုး 
လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတ  ် လုြ်ငန်ိုးစစ်ထဆိုးထရိုးအဖ  ွဲ့မ္ ောိုး   ုဖ  ွဲ့စည်ိုးတောဝန်ထြိုးအြ်လ ု ်သည။် 

၂။      တောဝန်ထြိုးအြ်ပခင်ိုးခံရထသော အဖ  ွဲ့ဝင်မ္ ောိုးသည် အြတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟ ိုးထနေ့တ ုင်ိုး 
လုြ်ငန်ိုးစစ်ထဆိုးထတ ွဲ့ရှ ခ  ် အစ ရင်ခံစောမ္ ောိုးအောိုး ြါထမ္ော ခခ ျုြ်ရုံိုးခန်ိုးသ ုေ့ မ္ြ  ်မ္   ် အစ ရင်ခံ တင်ပြရမ္ည် 
ပဖစ်ထ  ောင်ိုး တစ်ြါတညိ်ုး အထ  ောင်ိုး  ောိုးြါသည်။ 

(က) (၁၆၀)ဦ်းဆ ံ့ ပက ာင််း သာ်း/သူအ ပပ်ဆာင် (၂)ထပ် (၁)လ ုံ်း ပဆာက်လုံပခ်ြင််း လုံပ်ငန််း  (၃၁၀၈ ၀စ/ပ) RC 
 (ပေမ ်းအပါအဝင်)(အ ပပ်ဆာင်-၂၄၆၈၀ စ/ပ၊ မ ်းဖ ုံပဆာင်+ထမင််းစာ ်းပ ဆာင်-၆၄၀၀ စ/ပ) 

စဉ်  အမည်    ောထူ်း/ဌာန          တာဝန် 

၁။ ထဒ္ါ တ်ောထအောင်ရ ပမ္င ်  ြါထမ္ော ခ(ဒ္ဿန  ထဗဒ္)  အဖ  ွဲ့ထခါင်ိုးထဆောင် 

၂။ ဦိုးဇင်မ္င်ိုးဦိုး   တ  ဖ ်ြါထမ္ော ခ(အထရွှဲ့တ ုင်ိုးြညော)        အဖ  ွဲ့ဝင် 

၃။ ဦိုးထဌိုးထအောင်   အင်ဂ င်န ယောမ္ှ ိုး          အဖ  ွဲ့ဝင် 

 

(ြ) ပခမသာ်းလမ််းအာ်းက န်ကေစ်လမ််းြင််းခြင််းလုံပင်န််း (၉၀၀'x၁၈'x၆"ထုံ) (၆"x၉") (ပက ာက်ကက ်းစ ၍ 
 သ ကကပ် ပပ ်း အမာြ ခပျိုလုံပ် ၍ ၆"ထုံ (၁:၂:၄) က န်ကေ စ်ပလာ င််းခြင််း) 

စဉ်  အမည်         ောထူ်း/ဌာန          တာဝန် 

၁။ ထဒ္ါ တ်ောပမ္တ်သ    ြါထမ္ော ခ(ြ ဝ ဝင်)  အဖ  ွဲ့ထခါင်ိုးထဆောင် 

၂။ ထဒ္ါ တ်ောထ  ော်စ ောမ္င်ိုး   တ  ဖ ်ြါထမ္ော ခ(ရ ြထဗဒ္)        အဖ  ွဲ့ဝင် 

၃။ ထဒ္ေါ်ဇင်မ္ောလင်ိုး    လ/ အင်ဂ င်န ယော         အဖ  ွဲ့ဝင် 

 

ြါထမ္ော ခခ ျုြ် ၀၈၄-၂၁၆၈၁ 

ဌောနမှ္ ိုး(စ မံ္/ဘဏ္ဍော) ၀၈၄-၂၂၅၅၀ 

စ မံ္ထရိုးရောဌောန ၀၈၄-၂၂၄၈၀ 

ဘဏ္ဍောထရိုးဌောန ၀၈၄-၂၁၆၁၆ 

အင်ဂ င်န ယောဌောန ၀၈၄-၂၂၄၇၁ 

Fax ၀၈၄-၂၁၆၈၂ 

ဒ္ုတ ယြါထမ္ော ခခ ျုြ် ၀၈၄-၂၂၅၅၁ 

ဌောနမှ္ ိုး(သင်တန်ိုး) ၀၈၄-၂၁၆၁၉ 

သင်တန်ိုးထရိုးရောဌောန ၀၈၄-၂၂၅၃၇ 

အထဝိုးသင်ဌောနခ   ၀၈၄-၂၁၅၃၅ 

စော  ည် တ ု ် ၀၈၄-၂၁၅၂၆ 
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- ၂ - 

 

(ဂ) အာ်းကစာ်းရ ုံ(၁၂၀'x၉၀') Streel Structure တညပ်ဆာက်ခြင််း လုံပ်ငန််း (မ ုံ်းလ ုံပလလ ုံအာ်းကစာ်းရ ုံ) 
(ခပ င်ပပေေေှ ပေ်းနှငံ့် ခပင်ပမ ်း ဆက်သ ယ်တပ်ဆင်ခြ င််း အပါအဝင်) 

စဉ်  အမည်         ောထူ်း/ဌာန          တာဝန် 

၁။ ထဒ္ါ တ်ောထ  ော်ထဆ ဦိုး   ြါထမ္ော ခ(သမ္ ုင်ိုး)  အဖ  ွဲ့ထခါင်ိုးထဆောင် 

၂။ ထဒ္ါ တ်ောထဇော်လ င်ဦိုး   တ  ဖ ်ြါထမ္ော ခ(သတတထဗဒ္)        အဖ  ွဲ့ဝင် 

၃။ ထဒ္ေါ်ခ  ျုဇောခ ုင်    လ/ အင်ဂ င်န ယော         အဖ  ွဲ့ဝင် 

 

(ဃ) (၃)ထပ်စာသင်ပဆာင်(၁)လ ုံ်းပ ဆာက်လုံပခ်ြင််း လုံပ်ငန််း (၁၉၂'x၃၈')RC(ပေ/မ ်း အပါအဝင်) 

စဉ်  အမည်         ောထူ်း/ဌာန          တာဝန် 

၁။ ထဒ္ါ တ်ောတင်တင်ထ  ော်  ြါထမ္ော ခ(ရ ြထဗဒ္)  အဖ  ွဲ့ထခါင်ိုးထဆောင် 

၂။ ထဒ္ါ တ်ောန ုင်မ္  ျုိုးလ င်   တ  ဖ ်ြါထမ္ော ခ(သမ္ ုင်ိုး)       အဖ  ွဲ့ဝင် 

၃။ ထဒ္ေါ်လ င်လ င်ထအောင်   အင်ဂ င်န ယောမ္ှ ိုး        အဖ  ွဲ့ဝင် 
 

 

 

( ထဒ္ါ ်တောစမ္်ိုးစမ္်ိုးမ္ော ) 
ြါထမ္ော ခခ ျုြ် 

   ျုင်ိုးတံတု ကသ ုလ် 
  
ခဖန ်ပဝခြင််း 
  အဖ  ွဲ့ဝင်မ္ ောိုးအောိုးလံုိုး 
 
မ္ တတ   ု- 
 ၁။ ြါထမ္ော ခခ ျုြ်ရုံိုးခန်ိုး ၊    ျုင်ိုးတံတု ကသ ုလ်။ 
 ၂။ ဒု္တ ယြါထမ္ော ခခ ျုြ် ၊    ျုင်ိုးတံတု ကသ ုလ်။ 
 ၃။ ဌောနမ္ှ ိုး(စ မ္/ံဘဏ္ဍော) ၊    ျုင်ိုးတံတု ကသ ုလ်။ 
 ၄။ အင်ဂ င်န ယောမ္ှ ိုး ၊ အင်ဂ င်န ယောဌောန ၊    ျုင်ိုးတံုတ ကသ ုလ်။ 
 ၅။ ဌောနစုမ္ှ ိုး ၊ စ မ္ထံရိုးရောဌောန ၊    ျုင်ိုးတံတု ကသ ုလ်။ 
 ၆။ ရုံိုးလ ်ခံ / ထမ္ ောစောတ  ။  
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