
စဉံ
အမည၊ံ 

မဆဲန္ဒနယံ
ေမဵခးနံဵ အေြြောငံဵ အရာ

 ေျြေြြောဵမညံဴ

ဝနံှ ြေီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှ ြေီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ြေံ

၁ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိ ေတာငေံေ်ခ့ငံဵ အမ့ို ဵသာဵမ့ာဵေနထိုငေံသာ ေရရငေံြေ့ဵရးာ၊ ြြေြံေအုေံ လုဳ/နယံ

မငံဵ လ္(၁) ေြေ့ဵရးာ၊ ဆငရံငေံြေ့ဵရးာ၊ ေလဵေငေံြေ့ဵရးာမ့ာဵြုိေ ျေညထံေဲရဵအမညေံေါြံေ နိုငငံေဳတာံအသိ

အမတ္ျံေုေြေ့ဵရးာမ့ာဵအျြေစ ံေဆာငရံးြံေေေဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၂ ဦဵတငေံမာငဦံဵ ဆငေံေါငဝံဲွ မို ့ အေျခခေဳညာအထြံေတနံဵ ေြေ့ာငံဵ အတးြံေ ၁၀၀ ေေ ×  ၄၀ ေေ အြေ့ယအံဝနံဵ လမူှုေရဵ

ဆငေံေါငဝံဲ(၁) ရ္ိ စုေဝဵခနံဵ မေဆာငံ(၁)ေဆာင ံေဆာြံေလေုအံေြောငအံထညေံြောံေေဵရန ံအစီအစဉရံ္ိ/ မရ္ိ

သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၃ ဦဵေမာငြုိံေ မငံဵ လ္ွ မို ့နယအံတးငံဵ  ေြေ့ာြံေမီဵ ေသးဵ တူဵ ေြောံထတုလံေုတံဲဴ ြုေမ္ပဏမီ့ာဵနင္ံဴေတသံြံေွေီဵ  တိုငံဵ သယဇဳာတ

မငံဵ လ္(၂)  ေဒသှြီေဵအစုိဵရမ ္မညြဴဲံေသို့ ြြေေမံတေံဆာငရံးြံေေနေါေြြောငံဵ ၊ ဘဏ္ဍာနစံ္အလိုြံေ အခးနမံညမံျှ

ရရ္ိေါေြြောငံဵ နင္ံဴ ြုေမ္ပဏမီ့ာဵ လိုြံေနာရမညံဴ စညံဵ မ့ဉံဵ စညံဵ ြေမံဵ မ့ာဵအာဵ ေြေ့ဵရးာအုေခံ့ုေေံရဵ

မ္ူ ဵမ့ာဵမတ္စံဆငံဴ ျေညသံမူ့ာဵသို့ ျြေနံ့ေဝေေဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၄ ဦဵေြေ့ာံျမငံဴ နယေံယေံဒသအသီဵ သီဵ သို့ ေစ့ဵနှုနံဵ ခ့ို သာစးာျြေငံဴ ဝငေံရာြံေေရာငံဵ ခ့သညံဴ စာဵအုနံဵ ဆနီင္ံဴ စမီဳ/ဘဏ္ဍာ

 ေဆာ(၂) ေတသံြံေွေီဵ  ျေညသံမူ့ာဵဝယယံစူာဵသုဳဵ ြြေရာမာ္ ေရာဂါအမ့ို ဵမ့ို ဵ ခစဳာဵေနမှုတို့ြုိေ ြောြေးယံ

ရန ံသြံေဆိုငရံာတာဝနရံ္ိေဂု္ိုဂ လမံ့ာဵ မညြဴဲံေသို့ စမီြဳြေေမံတ ံေဆာငရံးြံေသးာဵမညြုိံေ သရိ္ိလို

 ေြြောငံဵ ၊

၅ ဦဵတငေံမာငဦံဵ ဆငေံေါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံ ြြောအငံဵ ေြေ့ဵရးာအုေစံ၊ု ြြောအငံဵ ေြေ့ဵရးာလမံဵ ေေ်ရ္ိ မိုဵ ရာသအီခါ၌ ေဆာြေ/ံေို့

ဆငေံေါငဝံဲ(၁) သးာဵလာေရဵခြံေခေဲသာ ေရရုိဵတစခံအုာဵ Box Culvert တညေံဆာြံေေေဵရန ံအစီအစဉရံ္ိ/

မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

ဒတုယိအှြေမိ ံမေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြေီဵ လွှတေံတာ ံ ဒသမေုဳမန္အံစညံဵ အ ေဝဵ ေထမေန ့( ၂၄. ၉. ၂၀၁၈) ရြေေံနတ့းင ံ

ေမဵျမနံဵ ခးငံဴျေုမညံဴ ေမဵခးနံဵ အစအီစဉံ
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၆ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵတးင ံလယယံာစိုြံေေ့ို ဵေရဵ၊ သစေံတာ၊ ြေျဲွ၊ နးာဵစသညံဴ ျခေဳမးဵ တရိ စ္ဆာနံ စိုြေ/ံေမးဵ

သရြံေ(၂) ေမးဵ ျမူေရဵလေုငံနံဵ ၊ ငါဵေမးဵ ျမူေရဵလေုငံနံဵ မ့ာဵြုိေ ေညာသုဳဵ ေေါငံဵ စေံွ ေီဵ  သရုေျံေ(စဳျေ)ေဆာငံ

ရးြံေလေုေံဆာငေံေဵသးာဵရန ံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၇ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံ ေလ့္စဉေံြေ့ဵရးာအုေစံ၊ု ေလ့္စဉေံြေ့ဵရးာ၏ အေနာြံေဘြံေ(၁)မိုငြံေးာတးငရံ္ိေသာ စိုြေ/ံေမးဵ

မငံဵ လ္(၁) မနြံေ့ညံဵ ြေန ံဆညံှ ြီေဵအာဵ ေဒသခလဳယသံမာဵမ့ာဵ အသုဳဵ ျေုနိုငရံန ံေဆာငရံးြံေေေဵနိုငျံခငံဵ

ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၈ ေဒ်ညို ညို ဦဵ ေစတတု္တ ရာွမို ့နယ၊ံ မနုံဵ တမေဳြြောငံဴ ေရနစဧံရယိာြေ့ေရာြံေခဲဴရေသာ ေြေ့ဵရးာ(၁၃)ရးာနင္ံဴ စိုြေ/ံေမးဵ

ေစတတု္တ ရာ(၁) ှြီေဵအဳုှြီေဵဝတမေဳြြောငံဴ ေရနစဧံရယိာြေ့ေရာြံေခဲဴရေသာ ေြေ့ဵရးာ(၁၈)ရးာတို့၏ ဆငံဵ ရြဲြေေံ

တညံဵ မှုအခြံေအခမဲ့ာဵအာဵ စမီြိဳေနံဵ မ့ာဵေရဵဆးဲ၍ ြေးဳ့ ွြေို ဵေရဵေဆာငရံးြံေသးာဵရန ံအစီအစဉရံ္ိ/

မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၉ ဦဵေအာငသံနံဵ  ေေါြံေွမို ့နယ၊ံ တစူဳဵေြေ့ဵရးာအုေစံ၊ု လြံေေလဳေ္ြေ့ဵရးာ ေသာြံေသုဳဵ ေရ ေရေြောငံဵ ေရသနံ့ရရ္ိ စိုြေ/ံေမးဵ

ေေါြံေ(၁) နိုငေံရဵအတးြံေ အဝစီေိရတးငံဵ တူဵ ေြောံေေဵရနအံစအီစဉရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၁၀ ဦဵေြေ့ာံလးငံ ရးာသရူးာသာဵမ့ာဵ၊ ြေျဲွနးာဵမ့ာဵအတးြံေ အာဵြုိေဵအာဵထာဵရာျြေစေံသာ ဆငေံေါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံ စိုြေ/ံေမးဵ

ဆငေံေါငဝံဲ(၂) (မငံဵ ြေနံ)ြေနံှ ြီေဵထမဲ ္သနဲနုံဵ မ့ာဵအာဵ အျမနဆံယယံေူေဵရန ံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၂


