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၁ ဦဵေအဵလှိုငဦံဵ မငံဵ တနုံဵ ွမို ့နယ၊ံပနံဵ တနုံဵ တမကုိဳတညေံဆာကံွပီဵ ခ့နိမံစ္၍ယခအုထအိသုဳဵ ျပုနိုငျံခငံဵ မရ္ိ စုိကံေမးဵ

မငံဵ တနုံဵ (၂) ျဖစံေနျခငံဵ အေပ်ျပနလံညစံစိစံွ ပီဵ ျပငဆံငမံးမံဵ မေဳပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊ (သယဇဳာတ)

၂ ဦဵေအဵလှိုငဦံဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ NEP စမီကိဳနံဵ တးငံထညံဴသးငံဵ ထာဵသညံဴမငံဵ တနုံဵ ွမို ့နယမံ္ သယဇဳာတ

မငံဵ တနုံဵ (၂) ေက့ဵရးာ(၂၁)ရးာအနကံစမီကိဳနံဵ ပထမနစ္တံးငံေက့ဵရးာမညမံျှခနံ့လျှပစံစံမီဵ ရရ္ိေရဵအတးကံ

လ့ာထာဵပါေြကာငံဵ နင္ံဴစမီကိဳနံဵ တးငမံပါဝငေံသာံလညံဵ ွမို ့နယမံစ္စိစေံရးဵ ခ့ယထံာဵသညံဴ

မငံဵ တနုံဵ မေ္ျပာငံဵ - ထနံဵ ပငကုံနံဵ နယေံျမ၊မငံဵ တနုံဵ မ္ေျမာကံျပငနံယေံျမ၊မငံဵ တနုံဵ မ္

ဉယ့ာဲပံနုယေံျမမ့ာဵအတးကံလညံဵ လာမညံဴဘဏ္ဍာေရဵနစ္မံ့ာဵတးငလံျှပစံစံမီဵ ရရ္ိေရဵအတးကံ

မညမံျှအထိစီစဲံေဆာငရံးကံေပဵနိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃ ဦဵေအဵလှိုငဦံဵ မငံဵ တနုံဵ ွမို ့နယ၊ံွမို ့မသဿုာနနံင္ံဴမီဵ သွဂြိ လစံကံတညေံဆာကံရနအံတးကံေျမေနရာအာဵ စုိကံေမးဵ

မငံဵ တနုံဵ (၂) လယယံာေျမကုိအျခာဵနညံဵ အသုဳဵ ျပုခးငံဴခးငံဴျပုမနိံ့ရရ္ိေရဵအတးကံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရ (သယဇဳာတ)

အဖးဲ့မ္မညကဴဲံသို့ကူညေီဆာငရံးကံေပဵနိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄ ဦဵေအဵလှိုငဦံဵ မငံဵ တနုံဵ ွမို ့နယ၊ံွမို ့မသဿုာနနံင္ံဴမီဵ သွဂြိ လစံကံေနရာလျှပစံစမံီဵ ရရ္ိေရဵအတးကံ၄၀၀ဗို့ သယဇဳာတ

မငံဵ တနုံဵ (၂) ဓါတအံာဵလိုငံဵ အရည္ေံပ(၂၂၀၀)တညေံဆာကံေပဵနိုငေံရဵမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ့မ္

စီစဲေံဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅ ဦဵတငေံမာငဦံဵ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံမွှနံဵ ေညာငပံငသံာအုပစံ၊ုကဳလေ္က့ဵရးာ၊ကဳလဆ္ုဳေျမာငဆံညအံာဵျပနလံညံ စုိကံေမးဵ

ဆငေံပါငဝံဲ(၁) ျပုျပငေံပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊ (သယဇဳာတ)

ဒတုယိအှကမိံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ လွှတေံတာံအဋ္ဌမပုဳမန္အံစညံဵ အေဝဵတးငံ

သကဆံိုငရံာဝနံှကီဵ ဌာနအလိုကံနှုတျံဖငံဴေျဖြကာဵရမညံဴြကယပံးငံဴျပေမဵခးနံဵ မ့ာဵ
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၆ ဦဵခငေံမာငလံးငံ ငဖဲွ မို ့နယ၊ံပငဦံဵနင္ံဴကဳသာေက့ဵရးာြကာဵပဇီေခ့ာငံဵ အာဵပတိ၍ံေရေက့ာံရပ္တံနံဵ ေဆာငရံးကံ စုိကံေမးဵ

ငဖဲ(၂) ေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴေဆာငရံးကံေပဵမညဆံိုပါကမိုဵ မက့မအီျမနဆံုဳဵ ေဆာငရံးကံေပဵပါရနအံစီ (သယဇဳာတ)

အစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇ ဦဵခငေံမာငလံးငံ မငံဵ ဘူဵ - အမံဵ လမံဵ ေဟာငံဵ နင္ံဴဆကံသးယထံာဵေသာလိုင၊ံေနာင၊ံတငျံပငံဵ ေက့ဵရးာ(၃)ရးာ ေဆာကံ/ပို့

ငဖဲ(၂) ဆကံလမံဵ အာဵအျမနေံဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴေဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ မရ္ိလျှငံ

အဘယေံြကာငံဴဆိုသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈ ေဒ်ေအဵယေုမာံ သရကံွမို ့နယအံတးငံဵ စခနံဵ ှကီဵေက့ဵရးာနင္ံဴမဆုိုဵ ရငေံက့ဵရးာသို့11KV ဓါတအံာဵလိုငံဵ နင္ံဴ သယဇဳာတ

သရကံ(၁) 200 KVA ထရနစံေဖာံမာ(၁)လုဳဵ စကုိီလာမညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးငံခ့ထာဵေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉ ေဒ်ေအဵယေုမာံ သရကံွမို ့နယအံတးငံဵ မတ္ပံုဳတငနံင္ံဴအိမေံထာငစံစုာရငံဵ ရရ္ိရနံလိုအပေံနေသာရပကံးကံ/ လဝက

သရကံ(၁) ေက့ဵရးာအုပစုံမ့ာဵအထိကးငံဵ ဆငံဵ ေဆာငရံးကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊ (လမူှုေရဵ)

၁၀ ေဒ်ေအဵယေုမာံ သရကံွမို ့နယ၊ံေရျဖူေက့ဵရးာအုပစံ၊ုထနံဵ ရဳုေက့ဵရးာတးငံေရလွဲှဆညတံညေံဆာကံေပဵရနအံစီ စုိကံေမးဵ

သရကံ(၁) အစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊ (သယဇဳာတ)

၁၁ ဦဵေအဵေက့ာံ ျပလို့ေက့ဵရးာအုပစုံ၊ျပလို့ျမငံဴေက့ဵရးာအနီဵ ရ္ိသစသံာဵတတဳာဵအာဵသကူဳကးနကံရစံတတဳာဵ ေဆာကံ/ပို့

ေအာငလံဳ(၂) အျဖစံအဆငံဴျမငှံဴတညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴရ္ိပါကမညသံညံဴဘဏ္ဍာနစံ္တးငံ

တညေံဆာကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၂ ဦဵေအဵေက့ာံ ေအာငလံဳွ မို ့နယ၊ံေဇယ့ာေက့ဵရးာအုပစံ၊ုဆညေံလာငံဵ ရးာအာဵ11 KV ဓါတအံာဵလိုငံဵ နင္ံဴ သယဇဳာတ

ေအာငလံဳ(၂) 100 KVA ထရနစံေဖာံမာတပဆံငေံပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴရ္ိပါကမညသံညံဴဘဏ္ဍာနစံ္တးငံ

ေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂
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၁၃ ဦဵေအဵေက့ာံ ေအာငလံဳ- ျပညကံာဵလမံဵ ေပ်ရ္ိမိုငတံိုငအံမတ္ံ၂၀၀/ ၆နင္ံဴ၂၀၀/ ၇အြကာဵရ္ိကသစံကနံ ေဆာကံ/ပို့

ေအာငလံဳ(၂) ေရေက့ာံအာဵသကူဳကးနကံရစတံတဳာဵအျဖစံအဆငံဴျမငှံဴတငေံပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို

ပါေြကာငံဵ ၊

၁၄ ဦဵေအာငဆံနံဵ ဝငံဵ ဂနံ့ေဂါွမို ့နယ၊ံမငံဵ ရးာအုပစံ၊ုမငံဵ ရးာေက့ဵရးာ၌မီဵ သတစံခနံဵ နင္ံဴမီဵ သတကံာဵခ့ထာဵေပဵရနံ လုဳ/နယံ

ဂနံ့ေဂါ(၂) အစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၅ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံမီဵ သတစံခနံဵ အတးကံဝနထံမံဵ အိမရံာ(၂)ခနံဵ တးဲ(၃)ထပံRC (၁)လုဳဵ ၊(၃) လုဳ/နယံ

ဆပိျံဖူ(၁) ခနံဵ တးဲ(၃)ထပံRC (၁)လုဳဵ ၊ကဇးနံဵ မနယေံျမမီဵ သတစံခနံဵ အတးကံ(၄)ခနံဵ တးဲ(၂)ထပံRC 

(၁)လုဳဵ ၊စုစုေပါငံဵ RC (၃)လုဳဵ ေဆာကံလပုေံပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၆ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံမီဵ သတဦံဵစီဵ ဌာနအတးကံမီဵ ွငမိံဵ သတယံာဲံ(၂)စီဵ နင္ံဴကဇးနံဵ မနယေံျမမီဵ သတံ လုဳ/နယံ

ဆပိျံဖူ(၁) စခနံဵ အတးကံမီဵ ွငမိံဵ သတယံာဲံ(၂)စီဵ ခ့ထာဵေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၇ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဝနေံခ့ာငံဵ တမတဳညေံဆာကံရာတးငံပါဝငသံးာဵေသာလယယံာေျမမ့ာဵ၏နစံနာေြကဵ၊ေလ့ာံ သယဇဳာတ

ဆပိျံဖူ(၁) ေြကဵမ့ာဵကုိေတာငသံမူ့ာဵရရ္ိနိုငေံရဵေဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၈ ဦဵေဇာံဝငံဵ အုပဖံို- ပထုိုဵ လမံဵ အာဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵဘဏ္ဍာရနပံုဳေငးျဖငံဴျပငဆံငေံပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ၊ ေဆာကံ/ပို့

ကဳမ(၁) သို့မဟတုပံါကျပညေံထာငစံအုဆငံဴသို့ဆကံလကံတငျံပ၍စမီေဳဆာငရံးကံေပဵရနံအစီအစဲံ

ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၁၉ ဦဵေဇာံဝငံဵ ပညုို ေက့ဵရးာ၊သပဳရုာရးာ၊ထနံဵ ေလဵပင၊ံဝနလံိုကုိငံဵ ေက့ဵရးာ(၄)ရးာသို့မီဵ လိုငံဵ မ့ာဵတိုဵ ခ့ဲ့ သယဇဳာတ

ကဳမ(၁) တညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၀ ဦဵေဇာံဝငံဵ ကဳမွမို ့နယ၊ံေရနဳ့သာေက့ဵရးာတးငံမီဵ သတစံခနံဵ တစခံုတညေံဆာကံေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ လုဳ/နယံ

ကဳမ(၁) သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၁ ဦဵေဇာံဝငံဵ ကဳမွမို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိအငံဵ ှကီဵကုနံဵ ၊ဓမ္မေသာံ၊အငံဵ ဘ၊ဲေက့ာကံေစာငံဵ ၊အငဘံကံေတာ လမူှုေရဵ

ကဳမ(၁) က့နံဵ မာေရဵဌာနနင္ံဴဌာနခးဲမ့ာဵအတးကံစကုိဳကံအေဆာကံအဦမ့ာဵခ့ထာဵေဆာငရံးကံေပဵနိုငံ

ပါရနအံစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသို့မဟတုံဆကံလကံတငျံပေဆာငရံးကံရနအံစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၂၂ ဦဵသနိံဵ လ္ ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့ေဖာငံဵ ခးဲအုပစံ၊ုကုနံဵ အုိငေံက့ဵရးာနင္ံဴခ့ို ငံဵ ေက့ဵရးာအုပစုံ၊ေညာငပံငဝံနံဵ ေက့ဵ ေဆာကံ/ပို့

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၂) ရးာြကာဵစီဵဆငံဵ ေနေသာေဖာငံဵ ခးဲေခ့ာငံဵ အာဵေရေက့ာံျပုလပုေံပဵပါရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၂၃ ဦဵသနိံဵ လ္ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိွမို ့နယမံ့ာဵမ္အွငမိံဵ စာဵပငစံငယံထူာဵေသာဝနထံမံဵ မ့ာဵအာဵ ေဆာကံ/ပို့

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၂) ေနထိုငေံရဵအတးကံတနဖံိုဵ နညံဵ တိုကံခနံဵ မ့ာဵေဆာကံလပုေံပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၂၄ ဦဵသနိံဵ လ္ ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိေနာငရုိံဵစကံမှုလကံမှုသမဝါသယမအသငံဵ နင္ံဴေရနသဳာယက္ကနံဵ စုိကံေမးဵ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၂) ရဳုသမဝါယမအသငံဵ စကံရဳုမ့ာဵတးငံယခငသံုဳဵ ေသာပစ္စညံဵ မ့ာဵမညမံျှေလျှာဴနညံဵ သးာဵသည၊ံ (သယဇဳာတ)

စကံရဳု(၂)ရဳု၏အနာဂတနံင္ံဴပတသံကံ၍မညသံို့တိုဵ တကံေအာငေံဆာငရံးကံသးာဵမညကုိံသကံဆိုငံ

ရာဝနံှ ကီဵဌာနအေနျဖငံဴလပုေံဆာငသံးာဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၂၅ ဦဵေက့ာံစးမံဵ ရညံ မငံဵ ဘူဵ ွမို ့တးငံွမို ့ေရာ္ငလံမံဵ ေဖာကံလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴအစီအစဲရံ္ိပါကမညသံညံဴ ေဆာကံ/ပို့

မငံဵ ဘူဵ (၁) ဘတဂံ့ကံတးငံအေကာငအံထညေံဖာံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၆ ဦဵေက့ာံစးမံဵ ရညံ မငံဵ ဘူဵ (စကု)ွမို ့နယမံ္ေျပာငံဵ ေရွှခခဳဲဴရသညံဴROC ေက့ဵရးာသာဵမ့ာဵအတးကံေနရာစာဵျပနံ လုဳ/နယံ

မငံဵ ဘူဵ (၁) လညရံရ္ိနိုငေံရဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရမကူ္ညေီဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ အစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၇ ဦဵသကံနိုငံ ွမို ငံွ မို ့နယ၊ံမက့ီဵ ကနအုံပစံ၊ုကနံှ ကီဵရးာမ္ွမို ့ခငံဵ သာရးာ၊စိုေတာရးာ၊ဆယေံတာရးာ၊ဘနုံဵ ှကီဵ သယဇဳာတ

ွမို ငံ(၁) ကနရံးာ၊ေက့ာကံကနရံးာသို့(၈.၅) မိုငခံနံ့ကုိ11KV ဓါတအံာဵလိုငံဵ တညေံဆာကံေပဵရနံအစီ

အစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၈ ဦဵသကံနိုငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ေက့ဵရးာေပါငံဵ ေျမာကံမ့ာဵစးာတးငံလျှပစံစံမီဵ ရရ္ိေရဵကုိယံဴအာဵ သယဇဳာတ

ွမို ငံ(၁) ကုိယကုိံဵေဆာငရံးကံခဲဴရာတးငံအစိုဵ ရဌာနမ္ြကာျမငံဴစးာေဆာငရံးကံေနမှုမ့ာဵ(EI)စစံေဆဵျခငံဵ

ကဴဲသို့ေသာကိစ္စမ့ာဵကုိယခထုကံပိုမိုလ့ငျံမနစံးာေဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴတိုငံဵ ေဒသှကီဵ

အစုိဵရအေနျဖငံဴေဆာငရံးကံနိုငခံးငံဴမရ္ိပါကျပညေံထာငစံအုဆငံဴသို့ထပဆံငံဴတငျံပေဆာငရံးကံ

ေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၉ ဦဵသကံနိုငံ တရာဵမဝငေံရာငံဵ ခ့ေနေသာစကံသုဳဵ ဆဆီိုငံ(ပနံ့ဆိုငအံေသဵစာဵ)မ့ာဵကုိတရာဵဝငေံရာငံဵ ခ့ခးငံဴ သယဇဳာတ

ွမို ငံ(၁) ျပုနိုငေံရဵေဆာငရံးကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၀ ဦဵတငံဴလးငံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရလကံေအာကံရ္ိတစခံတုညံဵ ေသာဌာနစညပံငသံာယာအာဵအျမနဆံုဳဵ စီမဳ/ဘဏ္ဍာ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) ျပုျပငထံနိံဵ ေက့ာငံဵ ေပဵနိုငမံညံဴအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၁ ဦဵတငံဴလးငံ သနိံဵ ေထာငခံ့တီနဖံိုဵ ရ္ိေသာ3rd Party လပုငံနံဵ စုှ ကီဵသညံပးငံဴလငံဵ ျမငသံာမှုမရ္ိပါသျဖငံဴ ေဆာကံ/ပို့

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) အမ့ာဵျပညသံသူရိ္ိရနံပးငံဴလငံဵ ျမငသံာစးာလွှတေံတာံသို့ခ့ျပေျပာြကာဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၅



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၃၂ ဦဵတငံဴလးငံ ပမာဏမ့ာဵျပာဵေသာ၈၀ဘလီျဳှခနံ့လမံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵအာဵတာဝနရံ္ိသမူ့ာဵအေနျဖငံဴယခထုကံ ေဆာကံပို့

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) ပိုမိုေသာနညံဵ မ့ာဵျဖငံဴစစိစထံနိံဵ ေက့ာငံဵ ရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၃ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံထနံဵ ကုိငံဵ အုပစံ၊ုရးာသစေံက့ဵရးာအမကေက့ာငံဵ ေျမေနရာအာဵတရာဵဝငသံမိံဵ လမူှုေရဵ

မငံဵ လ္(၁) ဆညံဵ ထာဵျခငံဵ ၊ေက့ာငံဵ ေဆာကံလပုရံနံေျမငာ္ဵဂရနရံရ္ိထာဵျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴသမိံဵ ဆညံဵ ေျမေန

ရာအက့ယအံဝနံဵ မန္ကံနမံှုရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၄ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိလကံခပုပံငေံက့ဵရးာေနျပညသံမူ့ာဵေသာကံသုဳဵ ေရလးယကူံစးာရရ္ိနိုငံ စုိကံေမးဵ

မငံဵ လ္(၁) ရနံကူညေီဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊ (သယဇဳာတ)

၃၅ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိတလတုပံငကုိံငံဵ ေက့ဵရးာမလူတနံဵ ေက့ာငံဵ အာဵေက့ာငံဵ ေဆာငအံသစံ လမူှုေရဵ

မငံဵ လ္(၁) ေဆာကံလပုေံပဵနိုငေံရဵကူညေီဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၆ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိလကံခပုပံငေံက့ဵရးာအုပစံ၊ုေညာငပံငတံေဲက့ဵရးာစာသငေံက့ာငံဵ အာဵ လမူှုေရဵ

မငံဵ လ္(၁) ေက့ာငံဵ ေဆာငသံစတံစေံဆာငံေဆာကံလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၇ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံဘးဲ့ေက့ဵရးာအုပစံ၊ုကးနံဵ သးနံဵ ေက့ဵရးာအနီဵ ရ္ိဒဟတပံငေံရေမာံ္မ္မလူတနံဵ လမူှုေရဵ

မငံဵ လ္(၁) အဆငံဴေက့ာငံဵ အာဵနိုငငံေဳတာံအသအိမတ္ျံပုေက့ာငံဵ အျဖစံသတမံတ္ေံပဵရနံေဆာငရံးကံ

ေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၈ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိသရကံ- မငံဵ လက္ာဵလမံဵ မ္ဘးဲ့ေက့ဵရးာ၊ညငှံဵ သးနံဵ ေက့ဵရးာမ့ာဵကုိ ေဆာကံ/ပို့

မငံဵ လ္(၁) ျဖတသံနံဵ ွပီဵ အေနာကံဘကံစစ္စနို့- ကနတံတုံလမံဵ ပိုငံဵ ရ္ိျပညစံိုဵ ေက့ဵရးာလမံဵ ေပါကံသို့ဆကံ

သးယေံသာလမံဵ အာဵရာသမီေရးဵ သးာဵလာနိုငေံသာလမံဵ အျဖစံေဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၃၉ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံပနံဵ ေတာံျပငေံက့ဵရးာရ္ိအလယတံနံဵ ေက့ာငံဵ ခးဲမ္အလယတံနံဵ ေက့ာငံဵ အျဖစံ လမူှုေရဵ

မငံဵ လ္(၁) အဆငံဴျမငှံဴတငေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၀ ဦဵေမာငကုိံ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၏ံအေနာကံဘကံျခမံဵ ေက့ာကံထပံဆုဳကုနံဵ - ေလ့္စဲံ- ဆငျံဖူကနရံးာခ့ငံဵ ေဆာကံ/ပို့

မငံဵ လ္(၂) ဆကံလမံဵ အာဵအဆငံဴမေီျမသာဵလမံဵ ေဖာကံလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၀ ဦဵေမာငကုိံ မငံဵ လ္ွ မို ့အဝငံမိုငတံိုငအံမတ္ံ၆၆/၁မ္၆၇/ဝအတးငံဵ တာေဘာငံှ ကီဵလမံဵ အာဵထပပံိုဵ ကတ္တ ရာ ေဆာကံ/ပို့

မငံဵ လ္(၂) တငရံနံေဆာငရံးကံေပဵနိုငမံှုရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴရ္ိပါကမညသံညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးငံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၂ ဦဵေမာငကုိံ မငံဵ လ္ွ မို ့နယအံတးငံဵ မလးနံ- ကနတံတုံလမံဵ ေပ်ရ္ိစစ္စနို့၊လယလံ၊္ဒီဵ ဒတုကံနေံရေက့ာံ(၃) ေဆာကံ/ပို့

မငံဵ လ္(၂) ခအုာဵအရည္ေံပ(၄၀) RC ကးနကံရစတံတဳာဵ(၃)ခုအာဵအျမနတံညေံဆာကံေပဵနိုငမံှုရ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ

ရ္ိမညဆံိုပါကမညသံညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးငံတညေံဆာကံေပဵနိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၃ ဦဵေမာငကုိံ မငံဵ လ္ွ မို ့နယအံေနာကံဘကံပ့ဲံဵ ပငံ- ေက့ာကံစာဵပးဲ- ပနဆီုဳရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ အာဵရာသမီေရးဵ ေဆာကံ/ပို့

မငံဵ လ္(၂) သးာဵလာနိုငေံသာအဆငံဴျမငှံဴေျမသာဵလမံဵ ေဖာကံလပုေံပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴရ္ိပါကမညသံညံဴ

ဘဏ္ဍာနစံ္တးငံေဆာငရံးကံေပဵနိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၄ ဦဵေမာငကုိံ ေပေတာကုနံဵ ေက့ဵရးာနင္ံဴစမံဵ (ကဳ)ေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ အာဵအဆငံဴျမငှံဴေျမသာဵလမံဵ အျမနံ ေဆာကံ/ပို့

မငံဵ လ္(၂) ဆုဳဵ ေဖာကံလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴရ္ိပါကမညသံညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးငေံဆာငရံးကံေပဵနိုငံ

မညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၅ ေဒ်ဇငနံနီဝီငံဵ ပခကု္က ွမို ့နယံွမို ့ေပ်(၁၅)ရပကံးကံမ္ွမို ့နယနံမိတိံတိုဵ ခ့ဲ့၍(၂၁)ရပကံးကံသို့တိုဵ ခ့ဲ့ ျပငဆံငံ လုဳ/နယံ

ပခကု္က (၂) နိုငေံရဵတငျံပထာဵရ္ိမှုအာဵမညသံညံဴအေျခအေနသို့ေရာကံရ္ိ၍မညသံညံဴအခ့နိတံးငံွ မို ့နယနံမိတိံ

တိုဵ ခ့ဲ့ ျပငဆံငမံှုအာဵအတညျံပုေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၄၆ ဦဵေအာငသံနံဵ ေပါကံွမို ့နယ၊ံသီဵ ေခ့ာကံ- ေဒါငံဵ သာေရလွဲှေျမာငံဵ ၏စးယစံုဳလကံတထဳပိ၊ံပငံဵ တာဵှကီဵ စုိကံေမးဵ

ေပါကံ(၁) ေအာကံဘကံေပ၁၅၀/၂၀၀ခနံ့အကးာတးငံေျမာငံဵ မှကီဵထသဲို့လကံတေဳအာကံေျခမ္ေရစာဵ (သယဇဳာတ)

က့ို ဵေပါကံေနရာလယသံမာဵထလုပုအံာဵျဖငံဴခကံခဲှ ကီဵစးာပတိဆံို့ေနရသညံဴအတးကံ၎ငံဵ

စးယစဳုံလကံတရဳငံဵ ေျမာကံဘကံနရဳေဳပါကံပတိဆံို့ရနံခိုငခံနံ့သညံဴကးနကံရစံေရထနိံဵ တခဳါဵျပု

လပုေံပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၇ ေဒ်ညို ညို ဦဵ ဝါဵမထးကံရ္ိေသာေဒသမ့ာဵမ္သစေံတာဝနထံမံဵ မ့ာဵသညံဝါဵထးကံရ္ိေသာေစတတု္တ ရာွမို ့နယမံ္ သယဇဳာတ

ေစတတု္တ ရာ(၁) လာေသာဝါဵကာဵမ့ာဵကုိအခးနေံငးေကာကံခေဳနမှုအာဵအျမနဆံုဳဵ တာဵဆီဵ ေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၈ ေဒ်ညို ညို ဦဵ သစံထးကံရ္ိေသာေစတတု္တ ရာွမို ့နယအံတးကံတရာဵဝငသံုဳဵ စးဲခးငံဴရ္ိေသာသစံ(၈)တနသံညလံးနစံးာ သယဇဳာတ

ေစတတု္တ ရာ(၁) နညံဵ ပါဵေနသညံဴအတးကံေဒသခမဳ့ာဵဝယယံနူိုငသံညံဴအခးငံဴအလမံဵ တစရံပအံာဵစီမေဳဆာငရံးကံ

ေပဵနိုငရံနအံစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၉ ေဒ်ညို ညို ဦဵ နိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵအခးနအံခနှုနံဵ ထာဵမ့ာဵအာဵေခတနံင္ံဴေလ့ာံညေီသာနှုနံဵ ထာဵမ့ာဵအျဖစံ လဝက

ေစတတု္တ ရာ(၁) ေျပာငံဵ လျဲပငဆံငသံတမံတ္ေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊ (လမူှုေရဵ)

၅၀ ေဒ်ညို ညို ဦဵ ေခ့ာငံဵ ေျမာငံဵ မ့ာဵေရစီဵ ေရလာေကာငံဵ မးနေံရဵအတးကံသေဲက့ာကံမ့ာဵထတုလံပုေံနမှုကုိတာဵ ေဆာကံ/ပို့

ေစတတု္တ ရာ(၁) ျမစံေနျခငံဵ မ္ေျဖေလျှာဴေပဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၅၁ ဦဵဝငံဵ ျမငံဴလှိုငံ အေရာငံဵ ဆိုငမံ့ာဵမ္ေရာငံဵ ခ့လျှကံရ္ိသညံဴေမာံေတာံဆိုငကံယ၊ံသုဳဵ ဘီဵ ဆိုငကံယမံ့ာဵကုိကုနံဵ ေဆာကံ/ပို့

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၂) လမံဵ ပို့ေဆာငေံရဵေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန(ကညန)မတ္ရာဵဝငထံတုေံပဵထာဵသညံဴနပဳတျံပာဵမ့ာဵ

မဟတုဘံဲေရာငံဵ ခ့သညံဴဆိုငအံမတ္အံသာဵပါယာယနီပဳတျံပာဵတပဆံငံေရာငံဵ ဝယအံသုဳဵ ျပု

ေနျခငံဵ အေပ်မညကဴဲံသို့စမီဳှ ကီဵြကပေံဆာငရံးကံသးာဵမညျံဖစေံြကာငံဵ နင္ံဴမညသံညံဴဥပေဒ၊

နညံဵ ဥပေဒမ့ာဵအရခးငံဴျပုထာဵသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၂ ဦဵဝငံဵ ျမငံဴလှိုငံ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယအံပါအဝငံအျခာဵအခ့ကံအျခာက့သညံဴွမို ့နယမံ့ာဵတးငံယာဲထံနိံဵ လုဳ/နယံ

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၂) တပဖံးဲ့ဝငမံ့ာဵအာဵတာဝနခံ့ထာဵေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၃ ဦဵတငံဴဆနံဵ ပးငံဴျဖူွမို ့နယ၊ံမဇဲလေီက့ဵရးာအုပစံ၊ုဆညကုံနံဵ ေက့ဵရးာလျှပစံစဓံါတအံာဵလိုငံဵ ရရ္ိရနအံတးကံ သယဇဳာတ

ပးငံဴျဖူ(၂) တညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၄ ဦဵတငံဴဆနံဵ ပးငံဴျဖူွမို ့နယ၊ံွမို ့မေစ့ဵဧရယိာျပငပံတးငံေရာငံဵ ခ့ေနသညံဴနနဳကံေစ့ဵ(ခ) မီဵ ခးကံေစ့ဵအာဵ

ပးငံဴျဖူ(၂) စညံဵ ကမံဵ နင္ံဴအညီေျပာငံဵ ေရွှေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴေရွှေျပာငံဵ မညဆံိုပါကမညသံညံဴ

အခ့နိတံးငံေရွှေျပာငံဵ မညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၅ ဦဵတငံဴဆနံဵ ပးငံဴျဖူွမို ့နယ၊ံကုနံဵ ေဇာငံဵ ေက့ဵရးာအရနမံီဵ သတတံပဖံးဲ့ပိုငံမီဵ သတေံရယာဲံ7 K - 4101 လုဳ/နယံ

ပးငံဴျဖူ(၂) ခရုပနံ့အကံကးဲေနမှုအာဵအျမနဆံုဳဵ အသစျံပနလံညံျပုလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၅၆ ေဒ်ျမငံဴစနံဵ ေပါကံွမို ့နယ၊ံသမာဵေတာံေက့ဵရးာအုပစံ၊ုေရျပာေက့ဵရးာတိုကံနယေံဆဵရဳုေျမေနရာသမိံဵ ယခူဲဴ လမူှုေရဵ

ေပါကံ(၂) စဲကံေတာငသံ(ူ၄)ဦဵအတးကံအစာဵထိုဵ ေျမေဖာံေဆာငေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴေဆဵရဳုေျမ

နင္ံဴဆကံစပျံပဿနာမ့ာဵကုိေျဖရင္ံဵ ေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၅၇ ဦဵသကံခိုငံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအေနျဖငံဴေဒသန္တရစမီကိဳနံဵ မ့ာဵအေကာငအံထညေံဖာံေဆာငရံးကံရာတးငံ

စလငံဵ (၂) စီမကိဳနံဵ ရညရံးယခံ့ကံမ့ာဵအတိုငံဵ အက့ို ဵရလာဒမံ့ာဵကုိျပညသံမူ့ာဵျပညံဴဝစးာရရ္ိေစေရဵသကံဆိုငံ

ရာဌာနမ့ာဵျဖငံဴပူဵ ေပါငံဵ ေဆာငရံးကံရနံမညသံို့စစီဲေံဆာငရံးကံထာဵသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၈ ဦဵေသာငံဵ ေရွှ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ွမို ့နယ(ံ၂၅) ွမို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိွမို ့တးငံဵ လမံဵ ၊လမံဵ မှကီဵမ့ာဵတးငံလမံဵ လုဳ/နယံ

နတေံမာကံ(၂) ေွှနံသတေိပဵဆိုငံဵ ဘတုမံ့ာဵွမို ့တးငံဵ ေမာငံဵ နင္ရံမညံဴသတမံတ္မံိုငနံှုနံဵ ပါဆိုငံဵ ဘတုမံ့ာဵစုိကံ

ထေူပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴယာဲအံသီဵ သီဵ အာဵဥပေဒနင္ံဴအညီေစာငံဴြကညံဴထနိံဵ ေက့ာငံဵ နိုငျံခငံဵ

ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၉ ဦဵေသာငံဵ ေရွှ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိွမို ့နယေံပါငံဵ (၂၅)ွမို ့နယတံးငံွမို ့နယစံညပံငသံာယာေရဵအဖးဲ့ စီမဳ/ဘဏ္ဍာ

နတေံမာကံ(၂) မ့ာဵမ္ေကာကံခလဳျှကံရ္ိေသာဆိုငံဵ ဘတုအံခးနမံ့ာဵပိုမိုတိုဵ တကံေကာကံခရဳရ္ိေရဵအတးကံစီမဳ

ေဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၀ ဦဵေက့ာံေဌဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိွ မို ့ေတာံခနံဵ မမ့ာဵမရ္ရ္ိေသာဝငေံငးထးကံေငးမ့ာဵအာဵမညကဴဲံသို့ စီမဳ/ဘဏ္ဍာ

မေကးဵ (၁) စီမေဳဆာငရံးကံထာဵရ္ိွ ပီဵ စာရငံဵ စစရဳုံဵမ္ပုဳမန္စံစေံဆဵေဆာငရံးကံျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴမညသံ၏ူှကီဵြကပံ

မှုေအာကံတးငံမညကဴဲံသို့စမီခဳနံ့ခးဲေဆာငရံးကံေနသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၁ ဦဵေဇာံမငံဵ ထးနံဵ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယ၊ံသစပံတုကုံနံဵ ေက့ဵရးာသညံရနပံယေံခ့ာငံဵ ေရတိုကံစာဵမှုနစံ္စဲနံစံ္ ေဆာကံ/ပို့

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၁) တိုငံဵ ြကုဳ ေတး့ေနရပါသျဖငံဴေခ့ာငံဵ ေရတိုကံစာဵမှုေဘဵအန္တရာယကံငံဵ ရင္ံဵ ေရဵအစီအမမဳ့ာဵျပု

လပုေံပဵနိုငရံနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၆၂ ဦဵေဌဵဝငံဵ ထီဵ လငံဵ ွမို ့နယ၊ံေတာငအံငံဵ ရးာ(၂)ရးာကူဵေဘလတီတဳာဵေဆာကံလပုေံပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ ေဆာကံ/ပို့

ထီဵ လငံဵ (၁) သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၃ ဦဵေဌဵဝငံဵ ထီဵ လငံဵ ွမို ့နယ၊ံရငေံရာငံဵ ေက့ဵရးာ- က့ို ငံဵ ေက့ဵရးာမ္ထီဵ လငံဵ ၊က့ငံဵ ၊ေပါကံ၊ပခကု္က ကာဵ ေဆာကံ/ပို့

ထီဵ လငံဵ (၁) လမံဵ ေပ်ထိအခ့နိမံေရးဵ သးာဵလာနိုငေံသာလမံဵ အာဵ၂၀၁၈ခနုစ္ံ(သို့) ၂၀၁၉ခနုစံ္ရနပံုဳေငးတစံ

ခခုျုဖငံဴေဖာကံလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၄ ဦဵေဌဵဝငံဵ ထီဵ လငံဵ ွမို ့နယ၊ံဦဵေနာ္ကံေက့ဵရးာအုပစံ၊ုေရရင္ေံခ့ာငံဵ ရုိဵအာဵခိုငခံနံ့ေသာေရလွဲှဆညတံစံခု စုိကံေမးဵ

ထီဵ လငံဵ (၁) တညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊ (သယဇဳာတ)

၆၅ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ သှကြနပံးဲေတာံအာဵယဲေံက့ဵစးာဆငနံွဲှနိုငေံစရန၊ံအန္တရာယကံငံဵ စးာက့ငံဵ ပနိုငေံစရနံသရုပပံ့ကံ လုဳ/နယံ

ေခ့ာကံ(၁) ဝတစံာဵဆငယံငမံှုမ့ာဵမရ္ိေစရနနံင္ံဴအရကံေသစာေရာငံဵ ခ့သမူ့ာဵနင္ံဴေသာကံစာဵသမူ့ာဵကုိ

မညကဴဲံသို့ထနိံဵ သမိံဵ ြကပမံတစံစီဲေံဆာငရံးကံသးာဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၆ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ ငလ့ငဒံဏသံတေိပဵကာကးယမံှုမ့ာဵ၊ငလ့ငျံဖစေံပ်လာပါကကူညကီယဆံယေံရဵအစီအမမဳ့ာဵ၊ လမူှုေရဵ

ေခ့ာကံ(၁) အေဆာကံအဦမ့ာဵတညေံဆာကံရာတးငံငလ့ငဒံဏခံအဳေဆာကံအဦမ့ာဵတညေံဆာကံေရဵစီမဳ

ေဆာငရံးကံမှုမ့ာဵရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴေဆာငရံးကံထာဵပါကမညကဴဲံသို့စမီေဳဆာငရံးကံထာဵရ္ိသညကုိံသရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၆၇ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ ျမနမံာဴလျှပစံစံဓါတအံာဵလပုငံနံဵ မ္လျှပစံစနံင္ံဴသကံဆိုငေံသာတငဒံါေရးဵ ခ့ယရံာတးငံြကမံဵ ခငံဵ သယဇဳာတ

ေခ့ာကံ(၁) ေစ့ဵသတမံတ္မံှုရ္ိ/ မရ္ိ၊ပးငံဴလငံဵ ျမငသံာမှုရ္ိ/ မရ္ိတငဒံါယ္ဲ ံွ ပို ငသံမူ့ာဵသရိ္ိေအာငံတငဒံါေရးဵ

ခ့ယမံှုစညံဵ ကမံဵ ခ့ကံမ့ာဵအာဵှကိုတငခံ့ျပမှုရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၁



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၆၈ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ အဂတလိိုကံစာဵမှုအေပ်တိုငြံကာဵမှုျဖစစံဲမံ့ာဵတးငံတိုငြံကာဵသူ/ သတငံဵ ေပဵသမူ့ာဵအာဵ ဥပေဒခ့ုပံ

ေခ့ာကံ(၁) မညကဴဲံသို့ကာကးယေံပဵနိုငမံညနံင္ံဴတာဝနသံသိတငံဵ ေပဵတိုငြံကာဵသမူ့ာဵေပ်ထးကံလာေစရနံ

မညသံို့မညပံုဳစီစဲေံဆာငရံးကံထာဵရ္ိသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၉ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ မေကးဵ ွမို ့တးငံျပညသံလူထူအုပနံဵ ေျဖနာဵေနနိုငေံသာကမံဵ နာဵလမံဵ ပနံဵ ျခတဳစံခုေဆာကံလပုံ စီမဳ/ဘဏ္ဍာ

သရကံ(၂) ေပဵသးာဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၀ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့တးငံအစိုဵ ရတငဒံါှကီဵြကပေံရဵအဖးဲ့ရ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴရ္ိပါကမညကဴဲံသို့ ေဆာကံ/ပို့

သရကံ(၂) ဖးဲ့စညံဵ ထာဵသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၁ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ သရကံွမို ့နယအံဝငံေရ္ဵ ေဟာငံဵ အငံဵ မှကီဵတတဳာဵှကီဵအာဵအျပညျံပညဆံိုငရံာကးနဗံငံဵ ရင္ံဵ ေဒသ လမူှုေရဵ

သရကံ(၂) ဆိုငရံာသေဘာတညူခီ့ကံမ့ာဵနင္ံဴအညီအစိုဵ ရ၊အစိုဵ ရမဟတုေံသာအဖးဲ့အစညံဵ မ့ာဵနင္ံဴပူဵ ေပါငံဵ ၍

ေရ္ဵ ေဟာငံဵ အေမးအနစ္တံတဳာဵှကီဵအျဖစံကာကးယထံနိံဵ သမိံဵ သးာဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၇၂ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့မ္မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ငါဵလပုငံနံဵ ဖးဳ့ ွဖို ဵတိုဵ တကံ စုိကံေမးဵ

သရကံ(၂) ေရဵအတးကံငါဵလပုငံနံဵ အဖးဲ့ခ့ုပနံင္ံဴပူဵ ေပါငံဵ ၍ငါဵေမးဵ ျမူေရဵပေရာဂ့ကံတစံခုေဆာငရံးကံေပဵ (သယဇဳာတ)

ရနအံစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၂



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၇၃ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴNEP စမီကိဳနံဵ အာဵမညသံညံဴအခ့နိတံးငံစတငေံဆာငံ သယဇဳာတ

မေကးဵ (၂) ရးကံရနံမညသံို့ျပငဆံငထံာဵသညကုိံလညံဵ ေကာငံဵ ၊ျပငထံနိံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵနင္ံဴေငးစာရငံဵ လပုငံနံဵ

မ့ာဵေရရည္ေံဆာငရံးကံနိုငရံနမံဝူါဒ၊စညံဵ မ့ဲံဵ စညံဵ ကမံဵ မ့ာဵ၊ေွှနြံကာဵခ့ကံမ့ာဵတသမတတံညံဵ

ရ္ိနိုငေံရဵေရဵဆးဲထတုျံပနသံးာဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၄ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ့အေနျဖငံဴတငဒံါေခ်ယျူခငံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵအာဵBudget year စတငံ ေဆာကံ/ပို့

မေကးဵ (၂) ွပီဵ (၆)လအတးငံဵ ွပီဵ စီဵ ေအာငေံဆာငရံးကံသးာဵရန၊ံေနာငလံာမညံဴဘဏ္ဍာနစံ္မ့ာဵတးငံေဆာကံ

လပုေံရဵဝနံှ ကီဵဌာနကသာပညာေရဵ၊က့နံဵ မာေရဵတငဒံါမ့ာဵကုိှကီဵြကပေံခ်ယသူးာဵရန၊ံ

တငဒံါေအာငေံသာကုမ္ပဏစီာရငံဵ နင္ံဴလပုငံနံဵ စတငခံ့နိတံးငံသကံဆိုငရံာနယေံျမMP မ့ာဵသို့

အသေိပဵအေြကာငံဵ ြကာဵသးာဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴကုမ္ပဏမီ့ာဵအာဵေငးထတုေံပဵရာတးငံ

သကံဆိုငရံာMP လကံမတ္မံ့ာဵေတာငံဵ ချဳခငံဵ အာဵလွှတေံတာံဥက္ကဋ္ဌှကီဵ၏ခးငံဴျပုခ့ကံရယူ

ထာဵျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၅ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴမီဵ ေဘဵအန္တရာယံှ ကိုတငကံာကးယျံခငံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵ လုဳ/နယံ

မေကးဵ (၂) အာဵေက့ဵရးာမ့ာဵအထိမညသံို့စမီေဳဆာငရံးကံထာဵွပီဵ မီဵ သတကံာဵမ့ာဵအလးယတံကူဝငေံရာကံ

နိုငေံသာေက့ဵရးာတးငံဵ လမံဵ မ့ာဵအာဵစနစတံက့စမီေဳဆာငရံးကံသးာဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴ

တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိေက့ဵရးာမ့ာဵအာဵမီဵ သတေံဆဵဘူဵ (သို့)ဒိုငံဵ ရင္ံဵ စကံမ့ာဵပဳဴပိုဵ ကူညီ

သးာဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၃



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၇၆ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့မ္ဖးဲ့စညံဵ ထာဵေသာအရညအံေသးဵ စစေံဆဵေရဵအဖးဲ့ ကုိမညသံို့ ေဆာကံ/ပို့

မေကးဵ (၂) ဖးဲ့စညံဵ ထာဵသည၊ံယငံဵ အဖးဲ့၏လပုငံနံဵ တာဝနမံ့ာဵေထာကံပဳဴစရတိံ၂% ကုိမညသံို့ေပဵေဆာငံ

သည၊ံ၎ငံဵ ေကာံမတကီဌာနဆိုငရံာတာဝနယံေူဆာငရံးကံေသာလပုငံနံဵ မ့ာဵကုိအဘယေံြကာငံဴ

ဝငေံရာကံစစံေဆဵျခငံဵ မရ္ိသည၊ံေကာံမတဝီငမံ့ာဵအေနျဖငံဴေဆာကံလပုေံရဵလပုငံနံဵ ကုမ္ပဏီ

မ့ာဵတညေံထာငထံာဵျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ၊ေဆာကံလပုေံရဵလပုငံနံဵ ရင္မံ့ာဵအသငံဵ (မေကးဵ ရဳုဵခးဲ)နင္ံဴပါဝငံ

ပတသံကံမှုရ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ၎ငံဵ QC  ရ္ိပါလ့ကံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵလွှတေံတာံအေဆာကံအဦ

ေဆာကံလပုျံခငံဵ လပုငံနံဵ အတးကံThird Party ကုိမညသံညံဴနှုနံဵ ျဖငံဴအဘယံဴေြကာငံဴငာ္ဵရမံဵ

ခဲဴရသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၇ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိေက့ဵရးာ(၁၀)ရးာအတးကံလိုအပေံသာ11 KV လိုငံဵ (၈.၂၅)မိုငကုိံ၂၀၁၈- သယဇဳာတ

ွမို ငံ(၂) ၁၉ဘတဂံ့ကံတးငံခ့ထာဵေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၈ ဦဵစနံဵ ြကူ ပဒါနံဵ အေျခခပဳညာအထကံတနံဵ ေက့ာငံဵ အတးကံလိုအပေံသာအထကံတနံဵ ျပဆရာ/ ဆရာမ လမူှုေရဵ

ငဖဲ(၁) မ့ာဵတိုဵ ျမငှံဴခနံ့ထာဵေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၉ ဦဵေက့ာဆံနံဵ ေအာငံ ဆပိျံဖူွမို ့နယအံတးငံဵ ဆပိျံဖူ- ပငံဵ တလဲ11KV ဓါတအံာဵလိုငံဵ ၊ဆပိျံဖူ- လကံဆညံ11KV သယဇဳာတ

ဆပိျံဖူ(၂) ဓါတအံာဵလိုငံဵ တို့နင္ံဴနီဵ ကပလံျှကံရ္ိေသာေက့ဵရးာမ့ာဵအာဵလျှပစံစဓံါတအံာဵရရ္ိနိုငေံရဵေဆာငံ

ရးကံေပဵနိုငရံနအံစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈၀ ဦဵေက့ာံျမငံဴ မေကးဵ တိုငံဵ အတးငံဵ ရ္ိျမစမံ့ာဵ၊ေခ့ာငံဵ မ့ာဵတးငံတရာဵမဝငနံညံဵ မ့ို ဵစုဳျဖငံဴေရာဴ္တိုကံျခငံဵ ၍ စုိကံေမးဵ

ေဆာ(၂) ငါဵဖမံဵ ဆီဵ ျခငံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵကုိေပ့ာကံကးယသံးာဵရနမံညသံို့ြကပမံတစံမီေဳဆာငရံးကံသးာဵမညံ (သယဇဳာတ)

ကုိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၄



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၈၁ ဦဵေက့ာံျမငံဴ မေကးဵ တိုငံဵ အတးငံဵ ရ္ိွမို ့တိုငံဵ တးငံမလိ္လာကာဵ(၁)စီဵ ထာဵရ္ိေပဵနိုငရံနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို စီမဳ/ဘဏ္ဍာ

ေဆာ(၂) ေြကာငံဵ ၊

၈၂ ဦဵေက့ာံျမငံဴ ေဆာွမို ့နယ၊ံေက့ာကံထုွ မို ့သို့ျဖတသံနံဵ သးာဵေသာျပညေံထာငစံလုမံဵ မှကီဵ၁၈ေပအက့ယံ ေဆာကံ/ပို့

ေဆာ(၂) တးငံတနပံိုကာဵမ့ာဵေြကာငံဴလမံဵ မ့ာဵပ့ကံစီဵ ျခငံဵ မ္ထနိံဵ ခ့ုပနံိုငရံနနံင္ံဴတနပံိုကာဵမ့ာဵကုိွမို ့

ေရာ္ငလံမံဵ မ္သးာဵလာနိုငေံရဵမညသံို့စမီေဳဆာငရံးကံမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၅










