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၁ ဦဵေအဵေက့ာံ ေအာငလံဳွ မို ့၊ ေဇယ့ဝတရီပကံးကံ၊ ကးငံဵ အမတ္(ံ၃)၊ ဦဵပိုငအံမတ္ံ(၄၉၈)ေျမကးကံအမတ္(ံ၅၇၅၊

ေအာငလံဳ(၂) ၅၇၆၊၅၇၇)၊ ေျမဧရယိာ(၀.၉၅၉)ဧကရ္ိ ျမဝတစီကံသုဳဵ ဆဂီိုေဒါငေံျမေနရာအာဵ မလူအမညေံပါကံ

ပိုငရံင္မံ့ာဵထျဳပနလံညစံးနံ့လွှတရံနြံကနံ့ြကာေနမှုအာဵမညသံို့ေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလေုြကာငံဵ ၊

၂  ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံ တဲှ ကီဵေက့ဵရးာဓါတအံာဵရရ္ိေရဵအတးကံ 11 KV ဓါတအံာဵလိုငံဵ (၁)မိုငနံင္ံဴ

ဆပိျံဖူ(၁) 200KVA ထရနစံေဖာံမာ (၁)လုဳဵ  ေဆာငရံးကံေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃  ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံ ထနိကံန ံ- တမာေခ့ာင ံ- ခတကံကုနံဵ  - ထနံဵ ပငကံန ံ- စိနပံနံဵ ကုနံဵ ေက့ဵရးာ

ဆပိျံဖူ(၁) မ့ာဵတးင ံဓါတအံာဵရရ္ိေရဵအတးကံ 11KV ဓါတအံာဵလိုငံဵ  (၄.၂)မိုင၊ံ 200KVA ထရနစံေဖာံမာ

(၂)လုဳဵ နင္ံဴ 160KVA ထရနစံေဖာံမာ (၃)လုဳဵ ေဆာငရံးကံေပဵနိုငရံန ံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၄ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံ ကနဇံးနံဵ မေက့ဵရးာတးင ံဓါတအံာဵရရ္ိေရဵအတးကံ 11KV ဓါတအံာဵလိုငံဵ (၆)မိုငံ

ဆပိျံဖူ(၁) 200KVA ထရနစံေဖာံမာ(၂)လုဳဵ နင္ံဴ 400 V ဓါတအံာဵလိုငံဵ  (၄.၅)မိုင ံေဆာငရံးကံေပဵနိုငရံနံ

အစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴ ရ္ိပါကမညသံညံဴဘဏ္ဍာနစ္တံးင ံေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ သရကံ- မငံဵ တနုံဵ လမံဵ မေဘဵရ္ိ (၉)ခရုိင ံစမိံဵ လနံဵ စုိျပညေံရဵအတးကံ လမံဵ ေဘဵဝယဲာ (၁၈၀)

သရကံ(၂) ေပကုိ မလူေတာငသံမူ့ာဵသို့ ျပနလံညစံးနံ့လွှတေံပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ ကုိယပံိုငေံက့ာငံဵ ေလျှောကံထာဵသညံဴ ေက့ာငံဵ ဦဵေရမညမံျှေရ္ိသညနံင္ံဴတိုငံဵ ေဒသှကီဵျပညနံယမံ္ူ ဵ

သရကံ(၂) မ့ာဵ၏မတ္ခံ့ကံစစေံဆဵေရဵအဖးဲ့၏တငျံပခ့ကံေထာကံခခဳ့ကံနင္ံဴ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရ

အဖးဲ့ ၏သေဘာထာဵမတ္ခံ့ကံ၊ ကုိယပံိုငေံက့ာငံဵ ဖးငံဴလစံ္ခးငံဴျပုရနသံငံဴ/မသငံဴ မညမံျှေေထာကံခခဳဲဴ

သညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

ဒတုယိအှကမိ ံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ လွှတေံတာ ံ အဋ္ဌမပုဳမန္အံစညံဵ အ ေဝဵတးင ံ

ေမဵျမနံဵ ခဲဴသညံဴ ြကယပံးငံဴအမတ္အံသာဵမျပေမဵခးနံဵ မ့ာဵ
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၇ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ့  facebook , 

သရကံ(၂) website မ့ာဵတညေံထာင၍ံ နိုငငံတဳကာနင္ံဴအမ့ာဵျပညသံသူရိ္ိေအာင ံျပုလပုေံဆာငရံးကံေပဵ

သးာဵနိုငရံန ံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိ အေသဵစာဵသတ္တ ုတူဵ ေဖာံေရဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵကုိ နညံဵ ဥပေဒမ့ာဵ

သရကံ(၂) နင္ံဴအည ီပးငံဴလငံဵ ျမငသံာစးာျဖငံဴ မညကဴဲံသို့စစီဲေံဆာငရံးကံသးာဵမညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိ တညေံဆာကံေရဵလပုငံနံဵ စီမကိဳနံဵ မ့ာဵ လပုကုိံငြံကရာတးငံ

သရကံ(၂) Third Party QA, QC ကုမ္ပဏမီ့ာဵ ေရးဵ ခ့ယတံာဝနေံပဵအပျံခငံဵ အာဵ မညသံို့မညပံုဳေရးဵ ခ့ယံ

ခဲဴွ ပီဵ  လာမညံဴဘဏ္ဍာနစ္မံ့ာဵတးင ံနိုငငံေဳတာံမ ္သမ္မတရဳုဵ၏ေွှနြံကာဵခ့ကံမ့ာဵနင္ံဴအည ီတာဝနံ

ေပဵအပနံိုငရံန ံမညကဴဲံသို့ စမီထဳာဵသညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ ွမို ့နယစံညပံငသံာယာေရဵအဖးဲ့မ့ာဵအေနျဖငံဴ ေခးဵ ေလေခးဵ လးငံဴမ့ာဵေလ့ာဴပါဵကငံဵ စငေံအာငေံဆာငံ

ေခ့ာကံ(၁) ရးကံမညံဴအစအီစဲမံ့ာဵ၊ ျပညသံူ့က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာနအေနျဖငံဴ ေခးဵ ရူဵျပနကံာကးယေံဆဵလုဳေလာကံ

စးာထိုဵ န္ဳေပဵနိုငမံှုအတးကံ စစီဲေံဆာငရံးကံခ့ကံမ့ာဵ၊ တရိ စ္ဆာနေံမးဵ ျမူေရဵနင္ံဴ ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန

အေနျဖငံဴအိမေံမးဵ ေခးဵ မ့ာဵ၊ ေလလးငံဴေခးဵ မ့ာဵကုိ ေခးဵ ရူဵျပနကံာကးယေံဆဵထိုဵ န္ဳမှုအေျခအေနမ့ာဵ

နင္ံဴေခးဵ မ့ာဵအတိုငံဵ အဆမရ္ိမေပါကံပးာဵေစေရဵ သာဵဆကံျခာဵေဆာငရံးကံမညံဴအစီအစဲမံ့ာဵအာဵ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၁ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴ နးာဵေမးဵ ျမူေရဵနင္ံဴဆတိေံမးဵ ျမူေရဵကဏ္ဍမ့ာဵကုိ တိုဵ

ေခ့ာကံ(၁) တကံျမငံဴမာဵေအာင ံမညသံို့မညပံုဳေထာကံပဳဴကူညမီညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂
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၁၂ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ ေခ့ာကံွမို ့ရဲ့ဂဏုကံ့ကံသေရေဆာင ံွမို ့နယအံာဵကစာဵကးငံဵ အာဵ ပ့ကံစီဵယိုယးငံဵ မှုမ့ာဵျပုျပငေံပဵ

ေခ့ာကံ(၁) ျခငံဵ ၊ မိုဵ လုဳေလလုဳအာဵကစာဵခနံဵ မတညေံဆာကံေပဵျခငံဵ တို့ကုိ ေဆာငရံးကံေပဵရနအံစီအစဲရံ္ိ/

မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၃ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ မေကးဵ တိုငံဵ အတးငံဵ ရ္ိ ျပညသံလူထူ၏ုအသကံအုိဵအိမမံ့ာဵ မီဵ ေဘဵအန္တရာယေံြကာငံဴမဆုဳဵ ရှဳဵု ေစ

ေခ့ာကံ(၁) ရန ံသကံဆိုငရံာတာဝနရံ္ိသမူ့ာဵအေနျဖငံဴ မီဵ ေဘဵအန္တရာယံှ ကိုတငကံာကးယျံခငံဵ အစီအမမဳ့ာဵ

နင္ံဴမီဵ ေဘဵအန္တရာယျံဖစေံပ်လာပါက အျမနဆံုဳဵ မီဵ ွငမိံဵ သတနံိုငေံရဵေဆာငရံးကံစီမထဳာဵမှုမ့ာဵကုိ

မညကဴဲံသို့ေဆာငရံးကံလ့ကံရ္ိသညကုိံ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၄  ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ သဘးတကုံနံဵ  - ျမတေံလဵကုနံဵ ေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ ကုိ ေက့ာကံျဖုနံဵ ေျမနီ

ွမို ့သစံ(၂) လမံဵ အျဖစလံာမညံဴ ၂၀၁၈ - ၁၉ ဘဏ္ဍာနစ္တံးင ံအဆငံဴတိုဵ ျမငှံဴေဖာကံလပုေံပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/

မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၅  ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ကဳဆးယေံက့ဵရးာမ ္နတေံမာကံ - ွမို ့သစ ံ- ေတာငတံးငံဵ  ကာဵလမံဵ သို့ ဆကံသးယေံဖာကံလပုထံာဵ

ွမို ့သစံ(၂) သညံဴ ေျမသာဵလမံဵ ကုိ အဆငံဴျမငှံဴတငေံဆာငရံးကံေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၆ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွ မို ့နယ၊ံ ဒနံ့ဒလးနပံငေံက့ဵရးာအုပစံ၊ု ထေနာငံဵ ကးငံဵ ေက့ဵရးာနင္ံဴ ေဂး့ ှကီဵေက့ဵရးာတို့ကုိဆကံ

ွမို ့သစံ(၂) သးယထံာဵေသာ ေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ အာဵ အဆငံဴျမငှံဴတငေံဖာကံလပုေံပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၇ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ စစတံလငံဵ ေက့ဵရးာမ ္ဖနခံါဵပင ံ- ေရျပညံဴလမံဵ သို့ ဆကံသးယထံာဵေသာ တစံေြကာငံဵ ထိုဵ ေျမသာဵ

ွမို ့သစံ(၂) လမံဵ ကုိ အဆငံဴျမငှံဴတငေံဖာကံလပုေံပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲန္ဒနယံ

လွှတေံတာတံးငံ

ေမဵျမနံဵ သညံဴ

ေန့

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ မတ္ခံ့ကံ

၁၈ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ဝါဵှကီဵအုိငံဴတိုကံနယေံဆဵရဳုကုိ စကုိဳကံတိုကံနယေံဆဵရဳုသစံအျဖစံ အဆငံဴျမငှံဴတငတံညေံဆာကံ

ွမို ့သစံ(၂) ေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၉  ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ မငံဵ ရပကံးကံ (ယငံဵ နာဵကုနံဵ အပိုငံဵ )တးင ံေရတိုကံစာဵကမံဵ ပါဵွပို ျခငံဵ မရ္ိေစရနအံတးကံ ေရကာ

ွမို ့သစံ(၂) တာ တညေံဆာကံေပဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၀  ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ မငံဵ ရပကံးကံ (ယငံဵ နာဵကုနံဵ )တးင ံလျှေပစံစမံီဵ လငံဵ နိုငေံရဵ ေဆာငရံးကံေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ

ွမို ့သစံ(၂) သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၁ ဦဵမငံဵ ဟနံ ၂၀၁၈ - ၁၉ ခ ု(ဧွပလီမ ္စကံတငဘံာလထ)ိ (၆)လ ဘဏ္ဍာနစံ္တးင ံတိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအဖးဲ့၏

ေရစှကို(၂) ေက့ဵရးာမ့ာဵအေရဵေပ် ကမံဵ ွပို ကာကးယေံရဵရနပံုဳေငးမ ္ျပညသံမူ့ာဵအတးကံ က့ခသဳုဳဵ စးဲေပဵနိုငံ

ျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၂ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဝငံဵ ေစတတု္တ ရာ - ငဖ ဲခရုိငခံ့ငံဵ ဆကံလမံဵ ပိုငံဵ  မိုငတံိုင ံ၃၉ / ၇ (၆၃)KM ရ္ိ ရုိဵေခ့ာငံဵ  (ခ) သစံျမစံ

ေစတတု္တ ရာ(၂) ေခ့ာငံဵ  ေရေက့ာံအာဵ အျမနဆံုဳဵ ျပုျပငတံညေံဆာကံေပဵရန ံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၃ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိ အစိုဵ ရမတ္ာဝနယံဖူးငံဴလစံ္ထာဵေသာ ျပညသံူ့ေဆဵရဳုမ့ာဵ၊ တိုကံနယံ

မေကးဵ (၂) ေဆဵရဳုမ့ာဵ လပုငံနံဵ ေဆာငရံးကံမှုအေျခအေနနင္ံဴပတသံကံ၍ စီမေဳဆာငရံးကံထာဵမှုမ့ာဵကုိ သရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၂၄ ဦဵျမငံဴေအာငံ  ေျခာကံပငေံက့ဵရးာ၊ အထကေက့ာငံဵ (ခးဲ)တးင ံလိုအပလံ့ကံရ္ိေသာ အထျပ(၁)ဦဵနင္ံဴ ညေစာငံဴဝနထံမံဵ

ကဳမ(၂) အာဵ ခနံ့ထာဵေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိနင္ံဴ အစအီစဲရံ္ိပါက မညသံညံဴအခ့နိတံးင ံခနံ့ထာဵေပဵနိုငမံညံ

ကုိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၅ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယ၊ံ ကျဲွတလငံဵ ေက့ဵရးာအုပစံ ုစစ္စရ ဳ- ကျဲွတလငံဵ  - ဇီဵအုိင ံ- ေတာငပံို့တရာ အရည္ံ(၂/၆)

ကဳမ(၂) မိုင ံေျမသာဵလမံဵ မာ္ မိုဵ ရာသတီးငအံသုဳဵ ျပု၍ မရသညံဴအတးကံ ရာသမီေရးဵ သးာဵလာနိုငသံညံဴ ခရုိငံ

ခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ အျဖစ ံအဆငံဴျမငှံဴတငေံပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄


