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၁ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ေညာငကုိံငံဵ ေက့ဵရးာအုပစံ၊ု ေညာငကုိံငံဵ ေက့ဵရးာမ ္ေတာငတံးငံဵ -ွမို ့သစံ-

ွမို ့သစံ(၂) နတေံမာကံကာဵလမံဵ သို့တကံေသာလမံဵ (၁)မိုင ံ(၄)ဖာလုဳခနံ့ကုိ ရာသမီေရးဵ သးာဵလာနိုငံ

သညံဴ ေက့ာကံေခ့ာလမံဵ အျဖစ ံတိုဵ ျမငှံဴေဖာကံလပုေံပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴအစီအစဲံ

ရ္ိပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးင ံေဖာကံလပုေံပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ေပကုနံဵ ေက့ဵရးာအုပစံ၊ု ရဳုဵတိုငေံျမာငေံက့ဵရးာမ ္ေတာငတံးငံဵ -ွမို ့သစံ-

ွမို ့သစံ(၂) နတေံမာကံကာဵလမံဵ သို့ ဆကံသးယထံာဵသညံဴ ေျမသာဵလမံဵ (၄)မိုင ံ(၁)ဖာလုဳခနံ့ကုိ 

ရာသမီေရးဵ သးာဵလာနိုငသံညံဴ ေက့ာကံေခ့ာလမံဵ အျဖစံ တိုဵ ျမငှံဴေဖာကံလပုေံပဵရန ံအစီ

အစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ အစအီစဲရံ္ိပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာနစံ္တးင ံေဖာကံလပုေံပဵမညကုိံ သရိ္ိ

လိုပါေြကာငံဵ ၊

၃ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ရဳုဵေတာေက့ဵရးာ အလက(ခးဲ)တးင ံအန္တရာယရံ္ိပငမံေက့ာငံဵ ေဆာငအံာဵ

ွမို ့သစံ(၂) ဖ့ကံေပဵရနနံင္ံဴ အသစအံစာဵထိုဵ တညေံဆာကံေပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ အစီအစဲရံ္ိ

ပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးင ံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ပလုငံဵ ှကီဵအုပစံရု္ိ ပငပံငရုိံဵ၊ ဆညရံးာ၊ ပဂုေဳမျှောံေက့ဵရးာမ့ာဵမ ္ွမို ့သစံ

ွမို ့သစံ(၂) အထဆိကံသးယေံသာ ေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကံေျမသာဵလမံဵ ကုိ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနစံ္အမီ

ေဖာကံလပုေံပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

ဒတုယိအှကမိ ံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ လွှတေံတာ ံစတတု္ထ ပုဳမန္အံစညံဵ အ ေဝဵတးင ံေမဵျမနံဵ ခဲဴသညံဴ

ြကယပံးငံဴအမတ္အံသာဵမျပသညံဴေမဵခးနံဵ မ့ာဵ
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၅ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ပတုီဵ ကုနံဵ ေက့ဵရးာ အလက(ခးဲ)ကုိ အလကအျဖစံအဆငံဴတိုဵ ျမငှံဴေပဵ

ွမို ့သစံ(၂) ရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ ရ္ိပါကမညသံညံဴဘဏ္ဍာနစံ္တးငေံဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၆ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ နဘကုဲနံဵ ေက့ဵရးာအုပစံ ုကုိရဳ(ေတာင)ံေက့ဵရးာတးင ံ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာ

ွမို ့သစံ(၂) နစ္အံမ ီေက့ဵလကံက့နံဵ မာေရဵဌာနခးဲ အသစတံစံခဖုးငံဴလစံ္ခ့ထာဵေပဵရန ံအစီအစဲံ

ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ေညာငကုိံငံဵ ေက့ဵရးာအုပစံရု္ိ ေညာငကုိံငံဵ နင္ံဴ ဇီဵကုိငံဵ ေက့ဵရးာအေရ့္

ွမို ့သစံ(၂)  ဘကံမ ္ျဖတသံနံဵ စီဵ ဆငံဵ သးာဵေသာ စးနေံခ့ာငံဵ အာဵ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနစံ္အမ ီေရကာ

တာတစခံ ုတညေံဆာကံေပဵရန(ံသို့) ေရလမံဵ ေြကာငံဵ ေကာငံဵ မးနေံအာငျံပုျပငေံဆာငံ

ရးကံေပဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနစ္အံမ ီလယျံပငစံေုက့ဵရးာ အေျခခပဳညာအလက (ခးဲ)ကုိ ျခစဳညံဵ ရုိဵ

ွမို ့သစံ(၂) ကာရနေံပဵနိုငရံန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ အစအီစဲရံ္ိပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာနစံ္တးင ံ

ေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉ ဦဵေအဵလှိုငဦံဵ မငံဵ တနုံဵ ွမို ့နယ ံေတာငသံဦူဵရတဲာပါ ေတာငသံူ(၃)ဦဵမ ္မငံဵ တနုံဵ ွမို ့နင္ံဴပသုမိံ- မုဳရးာ

မငံဵ တနုံဵ (၂) လမံဵ ဆကံသးယထံာဵေသာ လမံဵ ေဘဵရ္ိ ကးငံဵ အမတ္(ံ၃၂၉) အုတဖံိုကးငံဵ ၊ ဧရယိာ

(၄.၉၂)ဧကေျမမာ္ ၎ငံဵ တို့၏ မဘိဘိုဵ ဘးာဵပိုငဆံိုငခံဲဴွ ပီဵ  ၎ငံဵ တို့မ ္ျပနလံညရံရ္ိလပုကုိံငံ

လိုေြကာငံဵ ၊

၂
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၁၀ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမ - ျပည ံ- ရနကုံန ံအေဝဵေျပဵလမံဵ မေပ်ရ္ိ ပယကံ့ေက့ဵရးာနင္ံဴ ဆကံသးယေံနေသာ

ကဳမ(၂) ေညာငကုိံငံဵ ၊ လနိဒံနုံဵ ေက့ဵရးာမ့ာဵသို့ ဆကံသးယထံာဵေသာလမံဵ အာဵ ရာသမီေရးဵ သးာဵ

လာနိုငရံနအံတးကံ လမံဵ အဆငံဴျမငှံဴတငေံပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၁ ဦဵေအဵေက့ာံ ေအာငလံဳွ မို ့နယ၊ံ ဆငတံတုေံက့ဵရးာအုပစံ၊ု အငေံတာသာေက့ဵရးာရ္ိ အလက(ခးဲ)အာဵ 

 ေအာငလံဳ(၂) အလကအျဖစ ံတိုဵ ျမငှံဴဖးငံဴလစ္ေံပဵနိုငရံန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၂ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ  ေက့ာငံဵ ေဆာငသံစမံ့ာဵေဆာကံလပုရံာတးင ံအရညအံေသးဵ

ွမို ငံ(၂) ျပညံဴမေီစရနအံတးကံ Steel Structure ေက့ာငံဵ ေဆာငမံ့ာဵ၏ တိုငမံ့ာဵ၊ ထတုမံ့ာဵ၊

ျမာဵတနံဵ မ့ာဵနင္ံဴ ေဆာကံလပုေံရဵပစ္စညံဵ မ့ာဵကုိ အတိုငံဵ အတာအာဵျဖငံဴ ကီလိုဂရမကုိံ

ပါ ထညံဴေပဵမညံဴအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ၊ တိုငမံ့ာဵ၊ ဒိုငံဵ မ့ာဵ၊ ထတုမံ့ာဵနင္ံဴ ျမာဵတနံဵ မ့ာဵကုိ 

တပဆံငရံာတးင ံနပဆံးဲတပဆံငျံခငံဵ  (သို့) ဂေဟေဆာံတပဆံငျံခငံဵ ကုိ တကိ့စးာေဖာံျပ

ေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ၊ ဘလိပေံျမအုတမံ့ာဵကုိ သုဳဵ စးဲခးငံဴျပု/မျပုနင္ံဴ ေက့ာငံဵ ေဆာငသံစံ

မ့ာဵတးင ံလျှေပစံစလံိုငံဵ နင္ံဴ လျှေပစံစမံီဵ ေြကာငံဵ မ့ာဵ တပဆံငရံန ံပါဝငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၁၃ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ မေကးဵ ွမို ့၊ ကနျံပာဵေက့ဵရးာရ္ိ နညံဵ ပညာတက္ကသိုလတံးင ံေက့ာငံဵ ဝနံဵ ျခစဳညံဵ ရုိဵကာရဳ

မေကးဵ (၂) ေပဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ၊ ကုနကံ့ေငးကုိ ျပညေံထာငစုံအစုိဵရထ ဳတငျံပေတာငံဵ ခသဳးာဵရနံ

အစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၄ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ မေကးဵ ွမို ့ေပ်ရ္ိ လမံဵ ဆုဳမ့ာဵ၌ လာမညံဴ ၂၀၁၇ - ၁၈ ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္တးင ံမီဵ ပးို ငံဴမ့ာဵ

မေကးဵ (၂) တပဆံငေံပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃
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၁၅ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ပလုငံဵ ေက့ဵရးာ အေျခခပဳညာမလူတနံဵ ေက့ာငံဵ တးင ံေက့ာငံဵ အဆငံဴ

ွမို ့သစံ(၂) အတနံဵ နင္ံဴ မညေီးတသံညံဴ ေက့ာငံဵ ေဆာငကုိံလကံရ္ိ ဘဏ္ဍာနစံ္အမ ီType - C အျဖစံ

သတမံတ္ခံ့ထာဵေပဵရန ံ(သို့) အသစေံဆာကံလပုေံပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ ရ္ိပါက

မညသံညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးင ံမညသံို့မညပံုဳေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၆ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့၊ ေဂးဵ ကုနံဵ ေက့ဵရးာ အေျခခပဳညာအလယတံနံဵ ေက့ာငံဵ ခးဲတးင ံေက့ာငံဵ အဆငံဴ

ွမို ့သစံ(၂) အတနံဵ နင္ံဴ မညေီးတသံညံဴ ေက့ာငံဵ ေဆာငကုိံလကံရ္ိ ဘဏ္ဍာနစံ္အမ ီType - C အျဖစံ

သတမံတ္ခံ့ထာဵေပဵရန ံ(သို့) အသစေံဆာကံလပုေံပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ ရ္ိပါက

မညသံညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးင ံမညသံို့မညပံုဳေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၇ ဦဵဟနေံဇာံဝငံဵ လယုကံမှု၊ အုပစံလုိုကံအြကမံဵ ဖကံရမံဵ ကာဵမှု၊ လသူတမံှုစတဲဴ ရာဇဝတမံှုမ့ာဵကုိ ျပညသံူ့ဘဝ

ပခကု္က (၁) လုဳျခုဳ ေအဵခ့မံဵ မှု အျမနရံရ္ိေစဖို့အတးကံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ့အေနျဖငံဴ မညသံို့မညပံုဳ

 လ့ငျံမနစံးာစမီေဳွှနြံကာဵအေကာငအံထညေံဖာံေဆာငရံးကံသးာဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၈ ဦဵေဇာံဝငံဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴ ဘဏ္ဍာေငးခးဲေဝသုဳဵ စးဲမှုမ့ာဵကုိ အေလဵထာဵစီမဳ

ကဳမ(၁) ေဆာငရံးကံသငံဴပါေြကာငံဵ နင္ံဴေရေဘဵသငံဴေက့ာငံဵ မ့ာဵသို့ေထာကံပဳဴစရတိရံနပံုဳေငးကုိမညသံို့

ခးဲေဝေပဵသည၊ံ မညသံို့သုဳဵ စးဲခဲဴသညတံို့ကုိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၁၉ ဦဵေဇာံဝငံဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ  ေနရာအန္ဳ့ က့ယျံပနံ့စးာသုဳဵ စးဲေနတဲဴ "ေျမြသဇာ"မ့ာဵထတုလံပုျံဖနံ့ျဖူဵ

ကဳမ(၁) ေရာငံဵ ခ့ေနျခငံဵ အာဵ ေျမြသဇာဥပေဒ၊ လပုထံုဳဵ လပုနံညံဵ မ့ာဵနင္ံဴအည ီြကပမံတေံဆာငရံးကံ

သးာဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၀ ဦဵတငံဴလးငံ ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့ရ္ိနစ္ံ(၁၀၀)ေက့ာံြကာေက့ာကံစာရဳုှကီဵကုိထနိံဵ သမိံဵ ရနတံညေံဆာကံခဲဴေသာ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) ဘနုံဵ ေတာံှကီဵေက့ာငံဵ သည ံယခအုခါ ရာသဦတဒုဏေံြကာငံဴ ယိုယးငံဵ ပ့ကံစီဵမှုမ့ာဵရ္ိေနွပီဵ

ျပုျပငနံိုငေံရဵအတးကံ ကျွနံဵ သစဝံယယံရူရ္ိရန ံအခကံအချဲဖစံေနပါ၍ မညသံို့ကျွနံဵ သစံရရ္ိ

နိုငေံအာင ံေဆာငရံးကံေပဵနိုငမံညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၁ ဦဵတငံဴလးငံ ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့နယ၊ံ အေရ့္ကုနအုံပစံ၊ု ေညာငကုံနံဵ ေက့ဵရးာရ္ိ "ဆလုာဒခံိုင ံ"အမညရံ္ိသညံဴ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) အေသဵစာဵေခ့ဵေငးတစခံကုိုဥပေဒစညံဵ မ့ဲံဵ စညံဵ ကမံဵ မ့ာဵနင္ံဴအညီွ မို ့နယစံညပံငသံာယာေရဵ

အဖးဲ့မ ္လိုငစံငထံတုေံပဵရမညျံဖစံွ ပီဵ  ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့နယ ံစညပံငသံာယာေရဵအဖးဲ့မလ္ညံဵ  

လိုငစံငထံတုေံပဵထာဵျခငံဵ မရ္ိသညံဴအတးကံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ့မ ္လပုငံနံဵ လိုငစံငံ

ထတုေံပဵထာဵျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ စညံဵ ကမံဵ ဥပေဒနင္ံဴ ညီ/မည ီသရိ္ိလိုပါေြကာငံဵ ၊

၂၂ ဦဵတငံဴလးငံ ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိ  ေတာငသံမူ့ာဵြကုဳ ေတး့ေနရေသာ လယယံာစုိကံပ့ို ဵေရဵလပုငံနံဵ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) မ့ာဵနင္ံဴပတသံကံသညံဴ အခကံအချဲပဿနာ(၉)ရပကုိံ မညကဴဲံသို့ေျဖေလ့ာဴေပဵမညကုိံ သရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၅



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၂၃ ဦဵတငံဴလးငံ  ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့၊ ဝကံလးတေံက့ဵရးာတးင ံတိုကံနယေံဆဵရဳုတညေံဆာကံေပဵရန ံ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) ဘဏ္ဍာနစ္တံးင ံထညံဴသးငံဵ ေတာငံဵ ခသဳးာဵမညျံဖစံေြကာငံဵ  ဒတုယိပုဳမန္အံစညံဵ အေဝဵတးငံ

ေျဖြကာဵသးာဵေသာံလညံဵ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္တးငပံါရ္ိျခငံဵ မရ္ိသျဖငံဴအလ့ငအံျမနံ

ေျဖြကာဵ၍ တညေံဆာကံေပဵပါရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၄ ဦဵသနိံဵ လ္ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ  အေျခခေဳက့ာငံဵ မ့ာဵတးင ံလစံလပေံနေသာ ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵအာဵ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၂) ေက့ာငံဵ သာဵဦဵေရနင္ံဴအည ီျဖညံဴဆညံဵ ေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ ရာထူဵ တိုဵ ျခငံဵ ၊ ေနရာေျပာငံဵ

ေရွှကိစ္စမ့ာဵကုိ ေနးရာသေီက့ာငံဵ ပတိရံကံတးငသံာ သတမံတ္ေံပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၂၅ ဦဵသနိံဵ လ္ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ အခ့ို ့ွမို ့နယမံ့ာဵတးငံTelenor ၊Ooredoo၊ MPTမ့ာဵစုိကံထရူာတးငံ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၂) ဆကံသးယေံရဵဥပေဒ၊ နညံဵ ဥပေဒ စညံဵ မ့ဲံဵ စညံဵ ကမံဵ မ့ာဵနင္ံဴအည ီစုိကံထျူခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၂၆ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဝငံဵ ဌာနဆိုငရံာ ဦဵစီဵ ဌာနရဳုဵအခ့ို ့ရ္ိ ဝနထံမံဵ မ့ာဵ၏ အခကံအခမဲ့ာဵ အဆငေံျပေစရနအံတးကံ

ေစတတု္တ ရာ(၂) အမ့ာဵသုဳဵ ေရအိမ ံ(အိမသံာ)အေဆာကံအဦမ့ာဵ တညေံဆာကံေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၂၇ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵမ ္နိုငငံျဳခာဵသို့ သးာဵေရာကံအလပုလံပုကုိံငေံနေသာ အလပုသံမာဵမ့ာဵ

ွမို ငံ(၂) တရာဵဝငမံညမံျှေအလပုလံပုကုိံငေံနသည၊ံ တရာဵမဝငသံးာဵေရာကံေနေသာ အလပုသံမာဵမ့ာဵ

စာရငံဵ ေကာကံခရဳနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴနိုငငံရဳပျံခာဵတးငအံလပုလံပုေံနသမူ့ာဵ၏အခကံအခဲ

မ့ာဵကုိမညကဴဲံသို့ကူညေီဆာငရံးကံေပဵမည၊ံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ အလပုအံကုိငအံခးငံဴ

အလမံဵ မ့ာဵရရ္ိေအာင ံတိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအေနျဖငံဴ မညကဴဲံသို့စီမေဳဆာငရံးကံေပဵမညံ

ကုိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၂၈ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ေက့ာငံဵ အေျချပု မူှ ကိုမ့ာဵရ္ိဆရာမမ့ာဵလစဲလံစာေငး အခကံအခမဲ့ာဵကုိမညသံို့ေျဖရင္ံဵ

ွမို ငံ(၂) ေပဵမည၊ံ ပညာေရဵဝနံှ ကီဵဌာနအသအိမတ္ျံပုမူှ ကိုဆရာအတတပံညာလကံမတ္ရံ္ိဆရာမ

မ့ာဵကုိ အွမတဲမံဵ ဝနထံမံဵ အျဖစ ံမညသံညံဴနစ္တံးငခံနံ့ထာဵေပဵမညနံင္ံဴ ေက့ာငံဵ အေျချပု 

မူှ ကိုမ့ာဵကုိ တိုဵ ခ့ဲ့ဖးငံဴလစ္ေံပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၉ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴဒမီိုကေရစအုီပခံ့ုပေံရဵယန္တရာဵတးငလံာဘေံပဵလာဘယံူ

ွမို ငံ(၂) ျပဿနာမ့ာဵနင္ံဴပတသံကံ၍တိုငြံကာဵလာပါကေျဖရင္ံဵ နိုငေံရဵေကာံမတတီစံရပဖံးဲ့စညံဵ ေပဵ

ရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴလာဘေံပဵလာဘယံမူှုျပဿနာပေပ့ာကံေအာင ံမညကဴဲံသို့ကုိငတံးယံ

ေဆာငရံးကံမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၀ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ပခကု္က  - ွမို င ံ- ဂနံ့ေဂါ ရထာဵလမံဵ ပိုငံဵ ကုိ ျမနမံာဴမီဵ ရထာဵအေနျဖငံဴ ရထာဵျပနလံညေံျပဵ

ွမို ငံ(၂) ဆးဲနိုငေံရဵေဆာငရံးကံရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၁ ဦဵေက့ာံျမငံဴ ေက့ာကံထုွ မို ့ရ္ိ အမက ေက့ာငံဵ မ့ာဵရ္ိ အန္တရာယရံ္ိ ေက့ာငံဵ ေဆာငမံ့ာဵကုိ အသစံေဆာကံ

 ေဆာ(၂) လပုေံပဵရနနံင္ံဴ အထက ေက့ာငံဵ ရ္ိေဟာငံဵ နးမံဵ ေနေသာ ပငမံ(၁)ထပေံက့ာငံဵ ေဆာငကုိံ(၂)

ထပေံက့ာငံဵ ေဆာငမံ့ာဵအသစေံဆာကံလပုပံါကအေဆာငအံေရအတးကံနညံဵ ပါဵွပီဵ သငြံကာဵ

အုပခံ့ုပျံခငံဵ မ့ာဵအဆငေံျပမညျံဖစေံသာေြကာငံဴအမကေက့ာငံဵ နင္ံဴအထကေက့ာငံဵ မ့ာဵကုိ

ယခနုစ္ံ(သို့) မညသံညံဴနစ္တံးင ံအသစေံဆာကံလပုရံန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၂ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ ရပေံက့ဵ/ ွမို ့နယ/ံ ခရုိငံ/ တိုငံဵ အလိုကံ ဖးဲ့စညံဵ ထာဵေသာ သမိံဵ ဆညံဵ ခလဳယယံာေျမနင္ံဴ 

မေကးဵ (၂) အျခာဵေျမမ့ာဵျပနလံညစံစိစေံရဵေကာံမတ၊ီ ေျမယာစီမခဳနံ့ခးဲမှုေကာံမတနီင္ံဴ ေျမယာအသုဳဵ

ခ့မှုေကာံမတတီို့ကုိ ပူဵ တးဲဖးဲ့စညံဵ ရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ ေျမယာရာဇဝငမံ့ာဵ ျပုစုထနိံဵ သမိံဵ

ရာတးင ံအေထးေထးအုပခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵ ဌာနနင္ံဴ လယယံာေျမစီမခဳနံ့ခးဲေရဵနင္ံဴ စာရငံဵ အငံဵ ဦဵစီဵ

ဌာနတို့မ ္မညသံညံဴဌာနက မညသံညံဴတာဝနကုိံယ၍ူ ျပုစုေဆာငရံးကံသညကုိံလညံဵ ေကာငံဵ ၊

သကံဆိုငရံာကးငံဵ အလိုကံေျမပုဳမ့ာဵ စနစတံက့ ျပုစုေရဵဆးဲထာဵျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိကုိလညံဵ ေကာငံဵ

 သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၃၃ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယရံ္ိ အေျခခပဳညာေက့ာငံဵ မ့ာဵအာဵ အဆငံဴတိုဵ ျမငှံဴေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ

ဆပိျံဖူ(၁) သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၄ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ သရကံွမို ့နယအံတးငံဵ  ေရနနဳင္ံဴသဘာဝလပုငံနံဵ ဆိုငရံာလပုငံနံဵ မ့ာဵ လာေရာကံလပုကုိံငံ

သရကံ(၂)  ေနေသာ ကုမ္ပဏခီးဲမ့ာဵမ ္သကံဆိုငရံာနယေံျမလမူှုဖလူုဳေရဵရဳုဵတးင ံမတ္ပံုဳတငရံနပံ့ကံကးကံ

လ့ကံရ္ိေနသညကုိံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴ မညသံို့မညပံုဳေဆာငရံးကံေပဵမည၊ံ

PTTEP SA Co.Ltd MOGE လပုကံးကံ(၃)ဆိုဒစံမစံတိုငံဵ တာျခငံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵတးင ံ

လပုကုိံငေံနေသာ အလပုသံမာဵမ့ာဵကုိ ခနံ့ထာဵျခငံဵ ၊ တာဝနမံရ္ပစဲံျခငံဵ မ့ာဵကုိ မညသံညံဴ

ဌာနတးင ံတာဝနရံ္ိသည၊ံ မညသံညံဴဌာနမ ္ကးငံဵ ဆငံဵ စစံေဆဵေပဵမညတံို့ကုိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ

နင္ံဴ သရကံွမို ့တးင ံအလပုသံမာဵဦဵစီဵ ဌာနမရ္ိဘ ဲေအာငလံဳွ မို ့တးငတံညရံ္ိေနျခငံဵ ေြကာငံဴ

ွမို ့နယ၊ံ ခရုိငအံစညံဵ အေဝဵမ့ာဵတးင ံခကံခေဲနျခငံဵ ကုိ မညသံို့ေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၃၅ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ သရကံွမို ့တးင ံစညပံငသံာယာေပဵေကာံမတပီိုင ံစညပံငဧံညံဴရပိသံာတညေံဆာကံေပဵနိုငံ

သရကံ(၂) ျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ စညပံငသံာယာေရဵမ ္ျမစေံခ့ာငံဵ ွဖို ဵနင္ံဴပူဵ ေပါငံဵ ၍ စညပံငသံာယာေစ့ဵှကီဵ

အာဵ ဧရာဝတျီမစဘံကံျခမံဵ သို့ ေျမထနိံဵ နရဳတဳိုဵ ခ့ဲ့ ေဆာကံလပုနံိုငရံနအံတးကံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ

အစိုဵ ရအဖးဲ့မ ္လာေရာကံြကညံဴရှုညှိနှိုငံဵ ေဆာငရံးကံေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၃၆ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ သရကံွမို ့လယရံ္ိ အက့ဲံဵ ဦဵစီဵ ဌာနပိုင ံစပါဵစိုကံဧက(၃၂)ဧကအာဵ စုိကံပ့ို ဵေရဵလပုငံနံဵ မ္

သရကံ(၂) နိုငငံတဳကာနညံဵ စနစမံ့ာဵနင္ံဴအည ီစျဳပစပါဵစိုကံခငံဵ ျပုလပုေံပဵနိုငေံရဵ အက့ဲံဵ ဦဵစီဵဌာန

နင္ံဴ ညှိနှိုငံဵ ၍ စိုကံပ့ို ဵေရဵကဏ္ဍတိုဵ တကံေအာင ံနညံဵ ပညာပဳဴပိုဵ ေပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ

သရကံွမို ့ ဘလိပေံျမစကံရဳုအနီဵ တးင ံဧရာဝတျီမစံအတးငံဵ မ ္ေက့ာကံစရစံ၊ သထဲတုယံျူခငံဵ

မ့ာဵကုိ စနစတံက့ထတုယံနူိုငရံန ံေနးနင္ံဴေဆာငံဵ တးင ံပညာရင္မံ့ာဵမ ္လာေရာကံတိုငံဵ တာ

 ေဆာငရံးကံေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၇ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ သရကံွမို ့တးင ံလကံရ္ိထးကံေနေသာ ေရနတဳးငံဵ မ့ာဵအာဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ့မ ္ေျမျပငံ

သရကံ(၂) တးင ံအလပုျံဖစေံစရနအံတးကံ အထူဵ စမီခဳ့ကံမ့ာဵျပုလပု၍ံ ေဆာငရံးကံေပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/

မရ္ိနင္ံဴ ွမို ့တးငံဵ လျှေပစံစမံီဵ လငံဵ နိုငေံရဵ ွမို ့နယစံညပံငသံာယာေရဵအဖးဲ့နင္ံဴ မညကဴဲံသို့ပူဵ ေပါငံဵ

 ေဆာငရံးကံလ့ကံရ္ိေြကာငံဵ  အမ့ာဵျပညသံသူရိ္ိေအာင ံေဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိသရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၃၈ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိ ေဆဵရဳုှကီဵမ့ာဵတးင ံလူ့စးမံဵ အာဵအရငံဵ အျမစံသနူာျပု၊ ဆရာဝန၊ံ

သရကံ(၂) အထူဵ ကုဆရာဝန၊ံ ေဆဵရဳုသုဳဵ ပစ္စညံဵ ၊ ဓာတမံန္စံကံ(Ultra  Sound) အစရ္ိသညမံ့ာဵလိုအပံ

မှုရ္ိသညကုိံ ထတုျံပနေံပဵရနနံင္ံဴ ေဆဵရဳုှကီဵမ့ာဵတးင ံျပငပံေဆဵရဳုမ့ာဵအတိုငံဵ  ဂ့ူတခီ့နိံ

ထတုျံပနေံပဵရန၊ံ ကပထံာဵေပဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ ပညာေရဵနင္ံဴပတသံကံ၍ ဘကံစဳု

တိုဵ တကံေစရန ံေက့ာငံဵ သာဵ/သမူ့ာဵကုိ နိုငငံတဳကာသို့ မညမံျှေေစလွှတထံာဵသည၊ံ ေနာကံ

ထပမံညမံျှေေစလွှတမံညကုိံ ပးငံဴလငံဵ ျမငသံာထတုျံပနေံပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ၊ အဆငံဴျမငံဴပညာသငံ

 ေက့ာငံဵ မ့ာဵနင္ံဴ အေျခခပဳညာေက့ာငံဵ မ့ာဵ ဆကံစပမံှုရ္ိေအာင ံမညကဴဲံသို့ေဆာငရံးကံသးာဵ

မညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၃၉ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ  ေရွှစကံေတာံဘရုာဵဖူဵ ျပညသံမူ့ာဵ အဆငေံျပေခ့ာေမး့နိုငရံနနံင္ံဴ ေစ့ဵသညမံ့ာဵစနစံတက့

သရကံ(၂)  ေရာငံဵ ခ့နိုငရံန ံသဘာဝပတဝံနံဵ က့ငထံနိံဵ သမိံဵ နိုငရံနအံတးကံ ေကာံမတဖီးဲ့ေပဵရန ံအစီ

အစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၀ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ  ျပညသံလူထူအုာဵ ဥပေဒ၊ စညံဵ မ့ဲံဵ စညံဵ ကမံဵ မ့ာဵနင္ံဴအည ီေနထိုငံ

သရကံ(၂) နိုငေံရဵအတးကံ ွမို ့နယမံ့ာဵသို့ကးငံဵ ဆငံဵ ၍ ရင္ံဵ လငံဵ တငျံပေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိနင္ံဴ 

တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့  ဘတဂံ့ကံ၊ တငဒံါကိစ္စမ့ာဵေဆာငရံးကံရာတးင ံတိုငံဵ ေဒသှကီဵ

ဥပေဒခ့ုပကံ မညသံညံဴတာဝနထံမံဵ ေဆာငေံနသညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၁ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ တးငနံိုငငံတဳကာ/ျပညတံးငံဵ ခရီဵ သးာဵလပုငံနံဵ မ့ာဵရငံဵ န္ီဵ ျမပှနံ္ဳမှုဖးဳ့ ွဖို ဵ

သရကံ(၂) တိုဵ တကံလာေစရနေံဒသခစဳီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ ရင္မံ့ာဵ၊ ပညာရင္မံ့ာဵအာဵနိုငငံတဳကာသို့ေစ

လွှတေံပဵရနစံစီဲထံာဵမှုရ္ိ/မရ္ိနင္ံဴတိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ့မတ္ိုငံဵ ေဒသှကီဵျပနြံကာဵေရဵ

နင္ံဴ ျပညသံူ့ဆကံဆေဳရဵဦဵစီဵ ဌာန စာြကညံဴတိုကံမ့ာဵ၏အေျခအေနကုိေလလဴာသုဳဵ သပ၍ံ  

ျပညသံလူထူစုာဖတခံ့နိတံိုဵ ျမငှံဴေစရနအံတးကံဘာသာျပနကံေလဵစာေပ၊ ပညာ ေပဵလပုငံနံဵ

မ့ာဵ မညကဴဲံသို့ေဆာငရံးကံထာဵမှုရ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၄၂ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴ တိုငံဵ ေဒသှကီဵတရာဵလွှတေံတာံှကီဵြကပမံှုေအာကံရ္ိ

မေကးဵ (၂) တရာဵရဳုဵမ့ာဵတးင ံအမှုစစေံဆဵရာတးင ံအေြကာငံဵ မဲဴြကနံ့ြကာမှုမရ္ိေစရန၊ံ ခိုငလံုဳေသာ  

အေထာကံအထာဵမ့ာဵမရ္ိဘဖဲမံဵ ဆီဵ ေနျခငံဵ မ့ာဵမရ္ိေစရန၊ံတရာဵသူှ ကီဵမ့ာဵ၏အဆုဳဵ

အျဖတ၊ံ အမနိံ့မ့ာဵကုိယမိံဵ ယိုငေံစမညံဴလာဘေံပဵလာဘယံျူပုလပုေံပဵေနေသာဝနထံမံဵ မ့ာဵ

မရ္ိေစရန၊ံ ဝနထံမံဵ က့ငံဴဝတနံင္ံဴညေီးတေံစရနတံို့ကုိ မညသံို့စီစဲေံဆာငရံးကံေစာငံဴြကညံဴေန

သညကုိံလညံဵ ေကာငံဵ ၊ တိုငံဵ ေဒသှကီဵလွှတေံတာံကုိယစံာဵလယ္မံ့ာဵမတ္ရာဵေရဵမဏ္ဍို ငကုိံ

မညသံညံဴအတိုငံဵ အတာထ ိေစာငံဴြကညံဴထနိံဵ ညှိခးငံဴရ္ိသညကုိံလညံဵ ေကာငံဵ ၊ တရာဵရဳုဵမ့ာဵ၊

ဥပေဒရဳုဵမ့ာဵနင္ံဴရဌဲာနမ့ာဵ၏လပုထံုဳဵ လပုနံညံဵ မ့ာဵကုိျပညသံမူ့ာဵသရိ္ိေလလဴာနိုငရံနအံသိ

ပညာေပဵ ေဆးဵ ေနးဵ ပးဲမ့ာဵ ျပုလပုရံန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊ 

၄၃ ဦဵေက့ာံျမငံဴ ေဆာွမို ့နယ၊ံ ေျမာကံမက့ငံဵ ေက့ဵရးာနင္ံဴ အနမိံဴေက့ဵရးာအြကာဵရ္ိ ပေလးဵ ဘတိမကုိဳ မညသံညံဴ

ေဆာ(၂) ေငး၊ မညသံညံဴဘတဂံ့ကံျဖငံဴ ျပုလပုေံနသညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၄ ဦဵစနံဵ ြကူ ငဖဲွ မို ့နယအံတးငံဵ ပိုငံဵ သို့ဝငေံရာကံေနေသာ လမံဵ အသုဳဵ ျပုခေကာကံခေဳရဵဂတိအံာဵငဖဲွ မို ့နယံ

ငဖဲ(၁) နယျံခာဵမ့ဲံဵ ရ္ိ စညသံာေက့ဵရးာေတာငဘံကံသို့ ေရွှေျပာငံဵ ေပဵေစလိုေြကာငံဵ နင္ံဴ ေရွှေျပာငံဵ

ေပဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ၊ ရ္ိပါက မညသံညံဴအခ့နိ၊ံ မညသံညံဴလရကံတးင ံေရွှေျပာငံဵ ေပဵမညံ

ကုိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၅ ဦဵစနံဵ ြကူ ပဒါနံဵ ွမို ့စညပံငဘံီဵ ခးန ံေကာကံခေဳနျခငံဵ မာ္ ဥပေဒနင္ံဴ ညီ/မည ီသရိ္ိလိုေြကာငံဵ နင္ံဴ ဥပေဒ

ငဖဲ(၁) နင္ံဴမညေီးတေံသဵပါက မညသံညံဴအခ့နိတံးင၎ံငံဵ ေငးေြကဵေကာကံချဳခငံဵ လပုငံနံဵ အာဵျပနလံညံ

ရုပသံမိံဵ ေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၁


