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မဆဲဴ္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ
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၁ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ နငံဵ ြကမံဵ ေက့ဵရးာအုပစုံ၊ နငံဵ ြကမံဵ ေက့ဵရးာ၏ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ့သစံ(၂) အေနာကံဘကံတးငရံ္ိေသာ အာသခခကနကုိံ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဴစံ္အမ ီျပုျပငေံပဵရနံ

အစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ အစအီစဲရံ္ိပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစံ္တးင ံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၂ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ နငံဵ ြကမံဵ ေက့ဵရးာအုပစုံဴင္ံဴ ဒနံ့ဒလးနပံငေံက့ဵရးာ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ့သစံ(၂) အုပစံရု္ိ နငံဵ ြကမံဵ တိုကံနယေံဆဵဵဳုဴင္ံဴ ဒနံ့ဒလးနပံငတံိုကံနယေံဆဵဵဳုတို့ကုိ မညသံညံဴအခ့နိံ

တးင ံဖးငံဴလစ္၍ံ လပုငံနံဵ လညပံတေံဆာငရံးကံဴိုငမံညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ပတုီဵ ကုနံဵ ေက့ဵရးာအုပစုံ၊ ေရကညပံငေံက့ဵရးာရ္ိ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ့သစံ(၂)  ေအာငေံစးဵ ိုဵ ပတိဆံညကုိံ ျပုျပငေံဆာငရံးကံေပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ အစီအစဲရံ္ိပါက

မညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစ္တံးင ံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ပလုငံဵ ှကီဵေက့ဵရးာအုပစုံ၊ ပလုငံဵ ေက့ဵရးာအေနာကံဘကံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ့သစံ(၂) ရ္ိ ကနတံိုကနကုိံျပုျပငေံဆာငရံးကံေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ အစီအစဲရံ္ိပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာ

ဴစ္တံးင ံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ေညာငကုံနံဵ ေက့ဵရးာ   အေျခခပဳညာမလူတနံဵ ေက့ာငံဵ ရ္ိ   သကံတမံဵ (၄၆)ဴစံ္ ရ္ိွ ပီဵ ျဖစံေသာ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ့သစံ(၂) အဴ္တရာယရံ္ိ ပငမံေက့ာငံဵ ေဆာငအံာဵ ဖ့ကံသမိံဵ ရနံဴ င္ံဴ (၉၀'× ၃၀') RCC အုတညံပှံ(၁)ထပံ

အသစတံညေံဆာကံေပဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

ဒတုယိအှကမိ ံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ လွှတေံတာ ံပဳ္စမပုဳမန္အံစညံဵ အ ေဝဵတးင ံေမဵျမနံဵ ခဲဴသညံဴ

ြကယပံးငံဴအမတ္အံသာဵမျပသညံဴေမဵခးနံဵ မ့ာဵ
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၆ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ပတုီဵ ကုနံဵ ေက့ဵရးာအုပစံ၊ု သီဵ ကုနံဵ ေက့ဵရးာ လျှပစံစံမီဵ လငံဵ ေရဵအတးကံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ့သစံ(၂) ေဆာငရံးကံေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ဆညလံညအုံပစံ၊ု ဆညလံညေံက့ဵရးာမ ္နငံဵ ြကမံဵ အုပစုံ၊ နငံဵ ြကမံဵ ေက့ဵရးာ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ့သစံ(၂) အထ ိဆညလံည ံ- မထးဲ - က့ညံဵ ကန ံ- ယငံဵ တိုကံကုနံဵ  - ကန ီ- အုိဵကုနံဵ  - နငံဵ ြကမံဵ

ေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ ကုိ ေဖာကံလပုေံပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ ရ္ိပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာ

ဴစ္တံးင ံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ျမငသံာေက့ဵရးာ အေျခခပဳညာမလူတနံဵ ေက့ာငံဵ ရ္ိ အဴ္တရာယရံ္ိ ေက့ာငံဵ ေဆာငေံဟာငံဵ အာဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ့သစံ(၂) ဖ့ကံသမိံဵ ရနံဴ င္ံဴ (၉၀ * ၃၀) ေပ RCC အုတညံပှတံစံထပအံသစံတညေံဆာကံေပဵရနအံစီ

အစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ထနံဵ တစပံငေံက့ဵရးာအုပစံရု္ိ ျမငသံာေက့ဵရးာကုိ ယငံဵ ေခ့ာငံဵ ေရတိုကံစာဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ့သစံ(၂) ွပီဵ ကမံဵ ပါဵွပို က့ျခငံဵ အဴ္တရာယမံ ္ကငံဵ လးတေံစေရဵအတးကံ လာမညံဴ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာဴစံ္

ျဖညံဴစးကံရနပံုဳေငးတးင ံေရကာတာတညေံဆာကံေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ ရ္ိပါက မညသံညံဴ

ဘဏ္ဍာဴစ္တံးင ံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀ ဦဵေအာငသံနံဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ေပါကံွမို ့နယရံ္ိ ပငေံတာငေံျမာငံဵ အာဵ ေဴးစပါဵ၊ မိုဵ စပါဵစုိကံပ့ို ဵဴိုငံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

 ေပါကံ(၁) ရနအံတးကံ ေျမာငံဵ ေရဝင ံေရလာေကာငံဵ မးနေံရဵ ေျမာငံဵ ျပငဆံငတံူဵ ေဖာံေရဵလပုငံနံဵ မ့ာဵ

ကုိ ၂၀၁၇-၁၈ ဘတဂံ့ကံတးငေံဆာငရံးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ မရ္ိခဲဴလျှငျံဖညံဴစးကံဘတဂံ့ကံ

RE တးင ံေဆာငရံးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၁ ဦဵသကံခိုငံ ဆငျံဖူကျွနံဵ ွမို ့ေဆဵဵဳုတးင ံသးာဵဘကံဆိုငရံာ ကုသေရဵသုဳဵ ပစ္စညံဵ ကိရယိာမ့ာဵ လိုအပေံန အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) ပါသျဖငံဴ မညသံညံဴအခ့နိတံးင ံခ့ထာဵေပဵဴိုငမံညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂
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၁၂ ဦဵသကံခိုငံ ဆငျံဖူကျွနံဵ ွမို ့   ေဆဵဵဳုတးင ံ  သနူာျပုဝနထံမံဵ မ့ာဵ၊   အျခာဵအဆငံဴဝနထံမံဵ မ့ာဵအတးကံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) လိုအပလံ့ကံရ္ိေသာ  ဝနထံမံဵ အိမရံာေဆာကံလပုေံပဵဴိုငရံန ံ အစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ  ရ္ိခဲဴလျှငံ

မညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစ္တံးင ံေဆာကံလပုေံပဵဴိုငမံညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၃ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ ွမို ့နယ၊ံ ကနေံခ့ာကံေက့ဵရးာအုပစံ၊ု ကနေံခ့ာကံေက့ဵရးာတးင ံေက့ဵလကံက့နံဵ မာ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) ေရဵဌာနခးဲ(၁)ခ ုေဆာကံလပုေံပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၄ ဦဵသကံခိုငံ ေျမဴကုျွနံဵ လပုပံိုငခံးငံဴခ့ထာဵခရဳသမူ့ာဵကုိ လိုကံနာရမညံဴစညံဵ ကမံဵ ခ့ကံမ့ာဵ၊ သတမံတ္ံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) ေဆာငရံးကံေစရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ ေျမဴကုျွနံဵ လပုကုိံငခံ့နိကုိံ မညသံို့သတမံတ္ေံပဵမညံ

ကုိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၅ ဦဵသကံခိုငံ ဆငျံဖူကျွနံဵ ွမို ့ဝနံဵ က့ငတံးင ံ66 / 11 KV 5 MVA ဓါတအံာဵခးဲဵ ုဳတညေံဆာကံေပဵရနအံစီ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) အစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၆ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ ွမို ့နယ၊ံ သရကံေတာေက့ဵရးာဴင္ံဴ ေျပာငံဵ ခငံဵ ေက့ဵရးာခ့ငံဵ  ဆကံသးယသံညံဴလမံဵ ကုိ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂)  ေျမနေီက့ာကံခငံဵ လမံဵ အျဖစ ံေဖာကံလပုေံပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၇ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ ွမို ့ ေဖာငံဵ လငံဵ  - လကံပနဦံဵ - ေပါကံေလဵပင ံေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ ကုိ ရာသမီေရးဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) အသုဳဵ ျပုဴိုငေံသာလမံဵ အျဖစ ံေဖာကံလပုေံပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၈ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ ွမို ့ ပ့ို ဵခငံဵ ကုနံဵ အုပစံ၊ု စဲံဴတကုနေံက့ဵရးာဴင္ံဴေပါကံဥကုနံဵ  - ရးာမတ္ေံက့ဵရးာမ့ာဵကုိ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) ဆကံသးယေံပဵသညံဴ ေက့ဵလကံလမံဵ ကုိ ေျမနေီက့ာကံခငံဵ လမံဵ အျဖစံ ေဖာကံလပုေံပဵဴိုငံ

ျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၁၉ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ ွမို ့၊ ဴးယတံမယေံက့ဵရးာအုပစံုဴ င္ံဴဴ င္ံဴ က့ပငံဵ အုပစုံ၊ ေျမာငံဵ ဖ့ာဵရးာကုိ ဆကံသးယ ံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) ေသာေက့ဵလကံလမံဵ ကုိ ေျမနေီက့ာကံေခ့ာလမံဵ အျဖစံ ေဖာကံလပုေံပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၂၀ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ ွမို ့၊ ဆငမံကျွနံဵ ေက့ဵရးာအုပစံုဴ င္ံဴ ေျမာကံဇီဵကုနံဵ ေက့ဵရးာအုပစုံ၊ ေျမာကံဇီဵကုနံဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂)  ေက့ဵရးာကုိ ဆကံသးယေံသာလမံဵ ကုိ ေျမနဂီ့ငံဵ ေက့ာကံလမံဵ အျဖစံ ေဖာကံလပုေံပဵဴိုငျံခငံဵ

ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၁ ဦဵသကံခိုငံ ဆငျံဖူကျွနံဵ ွမို ့၊ ပိုဵ ထညရံပ၊ံ ေရနစဳေုက့ဵရးာဴင္ံဴ သမနံဵ ကုနံဵ ေက့ဵရးာရ္ိ ဘရုာဵသုဳဵ ဆ၏ူ နရဳဳ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) ေဆဵေရဵပနံဵ ခ့မီ့ာဵမာ္ စနစတံက့ထနိံဵ သမိံဵ မှုမရ္ိေသာေြကာငံဴ ယိုယးငံဵ ပ့ကံစီဵလာသျဖငံဴ

 ေရ္ဵ ေဟာငံဵ အေမးအဴစ္မံ့ာဵ ဆကံလကံထနိံဵ သမိံဵ ဴိုငရံန ံေရ္ဵ ေဟာငံဵ သေုတသနအေနျဖငံဴ

မညသံို့စစီဲေံဆာငရံးကံေပဵဴိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၂ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ ွမို ့နယ၊ံ ဆုဳကုနံဵ ေက့ဵရးာအုပစံ၊ု ြကညစံေုက့ဵရးာဴင္ံဴ ေရနစုဳေက့ဵရးာ ဆကံသးယေံသာ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) လမံဵ ကုိ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာဴစ္ ံျဖညံဴစးကံရနပံုဳေငးတးင ံထညံဴသးငံဵ ၍ ေျမနေီက့ာကံေခ့ာလမံဵ

အျဖစ ံေဖာကံလပုေံပဵဴိုငရံန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၃ ဦဵသကံခိုငံ စလငံဵ ွမို ့နယ၊ံ ဆငျံဖူကျွနံဵ  ဆပိတံေူျမာငံဵ ခးဲ ေရပိုထးကံေပါကံကုိ မညသံို့ျပုျပငေံဆာငရံးကံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

စလငံဵ (၂) ေပဵဴိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၄ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ ဴိုငငံေဳတာံသမ္မတ၏အထူဵ ရနပံုဳေငးျဖငံဴ ေဖာကံလပုခံဲဴေသာ မက့ညံဵ ပငပံ ု- ေရွှပနံဵ ကုိငံဵ လမံဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

သရကံ(၂) (၃)မိုငံ(၅)ဖာလုဳလမံဵ တးင ံမညသံညံဴေက့ာကံအရးယအံစာဵမ့ာဵအသုဳဵ ျပုခဲဴသညကုိံ သရိ္ိလိုပါ

ေြကာငံဵ ၊

၄



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၂၅ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာနမ ္၁၈ ေပလမံဵ မ့ာဵအျဖစ ံခ့ဲ့ထးငမံညံဴလမံဵ မ့ာဵအာဵမညကဴဲံသို့တာဝနေံပဵမည၊ံ

သရကံ(၂) မညကဴဲံသို့တငဒံါေခ်မည၊ံမညသံညံဴေက့ာကံမ့ာဵကုိအသုဳဵ ျပုမည၊ံ ယခငံဴ စံ္ကဴဲသို့တငဒံါပိုလျဳှ

ေငးရရ္ိဴ ိုငရံန ံလွှတေံတာံသို့မညကဴဲံသို့ပူဵ ေပါငံဵ ေဆာငရံးကံမည၊ံ လွှတေံတာံကုိယစံာဵလယ္မံ့ာဵ

ပါဝငရံမညံဴအခနံဵ ကဏ္ဍကုိ ရင္ံဵ လငံဵ တငျံပေပဵရန ံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၆ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှ ကီဵဌာန အမနိံ့ေြကာံျငာစာအမတ္ ံ(၃၀၀/၂၀၁၅)အရ ဝငေံငးဴ စံ္တးင ံစညံဵ ြကပံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

သရကံ(၂) ျခငံဵ ျပုလပုံဴ ိုငေံရဵ ခးငံဴျပုဴိုငရံန ံမညကဴဲံသို့စမီေဳဆာငရံးကံေပဵဴိုငမံညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၇ ဦဵေက့ာံလးငံ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယရံ္ိ ေခ့ာငံဵ ေကာကံ - ကုိဵပင ံဘတူာတးင ံ လျှပစံစံမီဵ တိုငံဴ င္ံဴ ှကိုဵမ့ာဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ဆငေံပါငဝံဲ(၂) သးယတံနံဵ ွပီဵ  လျှပစံစမံီဵ ရရ္ိေအာင ံေဆာငရံးကံေပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၈ ဦဵေက့ာံလးငံ  ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယအံတးငံဵ  ေက့ဵရးာအခ့ို ့ရ္ိ လေူနအိမမံ့ာဵဴင္ံဴ လယယံာေျမမ့ာဵအာဵ သစံေတာ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ဆငေံပါငဝံဲ(၂) ကာကးယေံတာမ ္ျပညသံလူထူေုနထိုငဖံို့ရနံဴ င္ံဴ အိမပံူဵ အိမညံပှမံရ္ိေစရန၊ံ မီဵ ေဘဵအဴ္တရာယံ

မျဖစေံစေရဵအတးကံ ကာကးယေံတာမ ္ပယဖံ့ကံေပဵွပီဵ  လေူနအိမမံ့ာဵ ေဆာကံခးငံဴျပုပါရနံ

အစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၉  ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ ေခ့ာကံွမို ့၊ အမတ္ံ(၆)ရပကံးကံတးင ံ(၄၀၀ ဗို့ )ေဆးဵ ေျမသဴစံသာဵတိုင ံ(၁၄)တိုငံဴ င္ံဴ HDBD အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ေခ့ာကံ(၁) (6+8) ၂ သးင ံ၃ ှကိုဵ (၁၃၀၀)ေပအာဵ ကးနကံရစံတိုင ံABC  ၃ သးင ံ၅ ှကိုဵ ဝါယာဴင္ံဴ

အစာဵထိုဵ လလဲယ္ေံပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၀  ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ ေခ့ာကံွမို ့၊ အမတ္ံ(၅)နယေံျမ၊ ေရွှသေူဌဵကုနံဵ ရပကံးကံတးင ံ(၄၀၀ ဗို့) ေဆးဵ ေျမသဴစံသာဵတိုငံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ေခ့ာကံ(၁) (၂၀)တိုငံဴ င္ံဴ ACSR 35 mm²  ၂ သးင ံ၃ ှကိုဵ (၁၉၀၀)ေပ အာဵ ကးနကံရစံတိုင၊ံ ABC 

၃ သးင ံ၅ ှကိုဵ ဝါယာဴင္ံဴ အစာဵထိုဵ လလဲယ္ေံပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၃၁ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံ ရာ္ဵလေ္က့ဵရးာအုပစံရု္ိ ပိုငံဵ ေက့ဵရးာ အမက (လးန)ံေက့ာငံဵ သည ံေက့ာငံဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ဆပိျံဖူ(၁) အဆငံဴအတနံဵ ဴင္ံဴမညေီးတသံညံဴအတးကံ ၎ငံဵ ေက့ာငံဵ ေဆာငကုိံ လကံရ္ိဘဏ္ဍာဴစံ္အမီ

Type - C အျဖစ ံသတမံတ္ခံ့ထာဵေဆာငရံးကံေပဵရန ံ(သို့) အသစံေဆာကံလပုေံပဵရန ံအစီ

အစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ အစအီစဲရံ္ိပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစံ္တးင ံမညသံို့မညပံုဳေဆာငရံးကံေပဵမညံ

ကုိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၂ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံ ေဂးဵ ပငေံက့ဵရးာအုပစံ၊ု ထနံဵ ပငေံခ့ာငံဵ ေက့ဵရးာ အလက(ခးဲ)သည ံေက့ာငံဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ဆပိျံဖူ(၁) အဆငံဴအတနံဵ ဴင္ံဴမညေီးတသံညံဴအတးကံ ၎ငံဵ ေက့ာငံဵ ေဆာငကုိံ လကံရ္ိဘဏ္ဍာဴစံ္အမီ

Type - C အျဖစ ံသတမံတ္ခံ့ထာဵေဆာငရံးကံေပဵရန ံ(သို့) အသစံေဆာကံလပုေံပဵရန ံအစီ

အစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ အစအီစဲရံ္ိပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစံ္တးင ံမညသံို့မညပံုဳေဆာငရံးကံေပဵမညံ

ကုိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၃ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံ ကငမံးနံဵ ေတာငံဴေက့ဵရးာအုပစံ၊ု လယသံာဝေက့ဵရးာ အမက သည ံေက့ာငံဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ဆပိျံဖူ(၁) အဆငံဴအတနံဵ ဴင္ံဴမညေီးတျံခငံဵ ၊ ဥပဓိဵ ပုမံေကာငံဵ သညံဴအတးကံ ၎ငံဵ ေက့ာငံဵ ေဆာငကုိံ 

လကံရ္ိဘဏ္ဍာဴစ္အံမ ီType - C အျဖစ ံသတမံတ္ခံ့ထာဵေဆာငရံးကံေပဵရန ံ(သို့) အသစံ

ေဆာကံလပုေံပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ အစအီစဲရံ္ိပါက မညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစံ္တးင ံမညသံို့

မညပံုဳေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၄ ေဒ်ေအဵယေုမာံ သရကံွမို ့နယ ံှကိုဵြကာရးာဴင္ံဴ ကဳမွမို ့နယ ံလငံဵ ရးာ ဆကံသးယေံသာ တတဳာဵေဆာကံလပုံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

သရကံ(၁)  ေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၃၅ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယ၊ံ ဝဲှ ကီဵေက့ဵရးာမ ္စစ္ဳစေက့ဵရးာသို့ ဆကံသးယထံာဵေသာ ေျမသာဵလမံဵ  ၂/၆ မိုငံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ကဳမ(၂) အာဵ ရာသမီေရးဵ သးာဵလာဴိုငရံန ံေျမနလီမံဵ အျဖစံ အဆငံဴျမငှံဴတငေံပဵပါရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ

ဴင္ံဴ မညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစ္တံးင ံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၆ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယ၊ံ ပ့ဲေံထာငေံက့ဵရးာအုပစံ၊ု ေက့ာကံျပုတေံက့ဵရးာမ ္ပသုမိ ံ- မုဳရးာ ကာဵလမံဵ မ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ကဳမ(၂) ှကီဵသို့ ဆကံသးယထံာဵေသာ ၃/၄ မိုငလံမံဵ အာဵ ေက့ာကံေခ့ာေျမနလီမံဵ အျဖစံ အဆငံဴျမငှံဴ

တငေံပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ ဴင္ံဴ မညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစံ္တးင ံေဆာငရံးကံေပဵဴိုငမံညကုိံ သရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၃၇ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယအံေထးေထးအုပခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵ ဌာနရ္ိ ဗိုလတံဧဲညံဴရပိသံာကုိ ၂၀၁၇ -၁၈ ျဖညံဴစးကံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ကဳမ(၂) ဘတဂံ့ကံ RE တးင ံေဆာငရံးကံေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ အစီအစဲမံရ္ိပါက ၂၀၁၈-၁၉

ဘဏ္ဍာဴစ္တံးင ံေဆာငရံးကံေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၈ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယအံေထးေထးအုပခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵ ဌာနတးင ံဝနထံမံဵ အိမယံာ ေဆာကံလပုရံနအံတးကံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ကဳမ(၂) ေျမေနရာအသငံဴရ္ိသျဖငံဴ ဒတုယိွမို ့နယအုံပခံ့ုပေံရဵမ္ူ ဵေနအိမ ံေဆာကံလပုေံပဵရန ံအစီ

အစဲရံ္ိ/မရ္ိ ဴင္ံဴ မညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစ္တံးင ံေဆာကံလပုေံပဵဴိုငမံညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၉ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့နယ၊ံ ဗဟငံဵ တိုကံနယေံဆဵဵဳုတးင ံလိုအပေံသာ ဝနထံမံဵ အိမရံာမ့ာဵ ေဆာကံလပုေံပဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ငံ(၂) ဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၀ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့နယ၊ံ လကံယကံမ၊ ဗဟငံဵ ဴင္ံဴ ေက့ာကံခးကံေက့ဵရးာမ့ာဵရ္ိ နယေံျမမီဵ သတစံခနံဵ မ့ာဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ငံ(၂) အတးကံ လိုအပေံနေသာ မီဵ သတကံာဵဴင္ံဴ မီဵ သတစံခနံဵ အေဆာကံအဦမ့ာဵကုိ ၂၀၁၈-၁၉ 

ဘဏ္ဍာဴစ္တံးင ံတညေံဆာကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၄၁ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့နယ၊ံ ေဌဵေအာငေံက့ဵရးာ ေက့ဵလကံက့နံဵ မာေရဵဌာန ေဆဵေပဵခနံဵ  အေဆာကံအဦ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ငံ(၂) အာဵ အသစေံဆာကံလပုေံပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၂ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့၊ ွမို ့မရစဲခနံဵ အတးငံဵ  ရတဲပဖံးဲ့ဝငမံ့ာဵဴင္ံဴ အခ့ုပသံာဵမ့ာဵအတးကံ ေရအခကံအချဲဖစံေန အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ငံ(၂) မှုကုိ ကူညေီဆာငရံးကံဴိုငရံနအံတးကံ ၂၀၁၇-၁၈ ျဖညံဴစးကံဘတဂံ့ကံ RE တးင ံထညံဴေပဵဴိုင ံ

ျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ ထညံဴမေပဵဴိုငခံဲဴလျှင ံ၂၀၁၈-၁၉ ဘတဂံ့ကံတးင ံထညံဴေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၄၃ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့နယ၊ံ ကုိငံဵ ေတာမေက့ဵရးာအုပစံရု္ိ ကနကံေလဵ၊ ကနနံကံ၊ ေညာငကုံနံဵ ၊ ျမငံဵ ကုိဵသစံ၊ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ငံ(၂) ဆုဳကုနံဵ ေက့ဵရးာမ့ာဵသို့ လျှပစံစမံီဵ ရရ္ိရန ံမညကဴဲံသို့ကူညီဴ ိုငမံညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၄ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့နယ၊ံ သဒးတေံက့ဵရးာအုပစံ၊ု သဒးတေံက့ဵရးာရ္ိ ေက့ဵလကံေဆဵေပဵခနံဵ ကုိ အသစံျပနံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ငံ(၂) လည ံတညေံဆာကံဖို့ အစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၅ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့နယ၊ံ ကုိငံဵ ေတာမအုပစံ၊ု ကုိငံဵ ေတာေက့ဵရးာ တိုကံနယေံဆဵဵဳုအာဵ အျမနဆံုဳဵ ဖးငံဴလစံ္ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ငံ(၂) ေပဵဴိုငေံရဵအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၆ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့နယတံးင ံေရရာ္ဵပါဵေသာေက့ဵရးာ(၈)ရးာအာဵ ေရရရ္ိေအာင ံမညကဴဲံသို့ကူညေီဆာငရံးကံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ငံ(၂) ေပဵဴိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၇ ဦဵဝငံဵ ေဌဵ ွမို ငံွ မို ့နယ၊ံ ကုိငံဵ ေတာမအုပစံ၊ု ကုိငံဵ ေတာမေက့ဵရးာတးင ံနယေံျမမီဵ သတစံခနံဵ တညေံဆာကံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ွမို ငံ(၂) ေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၄၈ ဦဵေဇာံမငံဵ ထးနံဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိ ွမို ့နယအံသီဵ သီဵ တးင ံအာဵကစာဵပးဲမ့ာဵ က့ငံဵ ပျပုလပုေံပဵဴိုငရံနံ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ(၁) အစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၉ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့  ၂၀၁၆ - ၁၇ ဘဏ္ဍာေရဵဴစံ္၊ ဒတုယိ(၆)လပတအံတးကံ စာရငံဵ စစံ

မေကးဵ (၂) ခ့ုပအံစရီငခံစဳာအပါအဝင ံအစိုဵ ရအဖးဲ့၏ အစရီငခံစဳာကုိ တိုငံဵ ေဒသှကီဵလွှတေံတာံသို့ တငံ

သးငံဵ ရန ံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၀ ဦဵမငံဵ ဟနံ က့နံဵ မာေရဵ၊ ပညာေရဵဴင္ံဴ ေက့ဵလကံဦဵစီဵ ဌာနမ့ာဵ၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာဴစံ္ ဖးဳ့ ွဖို ဵေရဵလပုငံနံဵ အေျဖရရ္ိွ ပီဵ

ေရစှကို(၂) မ့ာဵ ေဆာငရံးကံရာတးင ံအရညအံေသးဵ ျပညံဴဝေသာလပုငံနံဵ မ့ာဵျဖစံေအာင ံမညကဴဲံသို့ စီမေဳဆာငံ

ရးကံသးာဵမည၊ံ ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာဴစ္အံတးင ံတညေံဆာကံေရဵလပုငံနံဵ မ့ာဵ အခ့နိမံီွ ပီဵ စီဵျခငံဵ

မရ္ိသညံဴကုမ္ပဏမီ့ာဵဴင္ံဴ လပုငံနံဵ မ့ာဵကုိ မညကဴဲံသို့ေဆာငရံးကံသးာဵမည၊ံ တငဒံါစာခ့ုပပံါစညံဵ

ကမံဵ အတိုငံဵ  ေဆာငရံးကံပါမညလံာဵ၊ အရညအံေသးဵ မ့ာဵမညကဴဲံသို့ စစံေဆဵမည၊ံ တငဒံါစညံဵ

ကမံဵ အတိုငံဵ  အေရဵမယျူခငံဵ သည ံအဘယံဴေြကာငံဴျဖစံသည၊ံ  ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာဴစံ္တးငံ

တတသံပိညာရင္မံ့ာဵဴင္ံဴ စစိစသံတမံတ္ံွ ပီဵ မ ္တငဒံါေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴ ေဒသဴင္ံဴ 

ကုိကံညေီသာ (ဥပမာ  - ေရဝငအံရပံ) အေဆာကံအဦမ့ာဵျဖစံေအာင ံေဆာငရံးကံဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/

မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉
















