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ဝနံှကီဵ ဌာနနင္ံဴ
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၁ ဦဵေအာငသံနံဵ ေပါကံွမို ့နယရံ္ိေခ့ာငံဵ မ့ာဵေရစီဵ ေရလာေကာငံဵ မးနေံရဵ၊မလူေရစီဵ ေြကာငံဵ အတိုငံဵ စီဵဆငံဵ ေဆာက/ံပို့

ေပါကံ(၁) နိုငေံရဵသခဲနုံှ ကီဵမ့ာဵဖယရံာ္ဵရနလံိုအပသံညံဴအတးကံအေရဵေပ်ရနပံုဳေငးမ္ကူညေီထာကံပဳဴ

မှုအျမနဆံုဳဵ ခ့ထာဵေပဵရနံအစအီစဉရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယ၊ံှကို့ပငေံက့ဵရးာရ္ိေက့ဵလကံထနိံဵ ေပါကံေတာ- ကနမံနိုငဆံညအံာဵျပနလံညံ စိုကေံမးဵ

ကဳမ(၂) ျပုျပငေံပဵရနံအစီအစဉရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယ၊ံလပဲငေံက့ဵရးာမ္(၂)မိုငံကးာေဝဵေသာကဳမ- ျပှကီဵလမံဵ သို့ဆကံသးယေံသာ ေဆာက/ံပို့

ကဳမ(၂) လမံဵ အာဵေျမနလီမံဵ အျဖစံေဆာငရံးကံေပဵရနံအစအီစဉရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယ၏ံလျှပစံစမံီဵ လငံဵ ေရဵNEP စမီကိဳနံဵ ျဖငံဴေဆာငရံးကံမညံဴကညငတံိုငံဵ ေက့ဵရးာ သယဇဳာတ

ကဳမ(၂) မတ္စံဆငံဴဒါနံဵ ကုိငံဵ ၊သစမံယဇီံ၊ဒဂုဳကးငံဵ နင္ံဴေျပာငကံ့ေက့ဵရးာမ့ာဵသို့လျှပစံစံဓာတအံာဵ

သးယတံနံဵ ေပဵရနံအစအီစဉရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယ၊ံရးာသစံေက့ဵရးာရ္ိေဆဵကငံဵ ေျမာငံေက့ဵလကံထနိံဵ ဆညအံာဵျပုျပငေံပဵရနံ စိုကေံမးဵ

ကဳမ(၂) အစီအစဉရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွမို ့၊လယျံပငရံပကံးကံရ္ိွမို ့မအေျခခပဳညာအလယတံနံဵ ေက့ာငံဵ (ခးဲ)တးင(ံ၁၂၀' × ၃၀') လမူှုေရဵ

ွမို ့သစံ(၂) ေက့ာငံဵ ေဆာငအံသစံတညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဉရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇ ဦဵေဇာံမ့ို ဵဝငံဵ ွမို ့သစံွမို ့နယ၊ံေခ့ာငံဵ ရုိဵေက့ဵရးာအေျခခပဳညာအလယတံနံဵ ေက့ာငံဵ တးငံ(၁၂၀' × ၃၀') လမူှုေရဵ

ွမို ့သစံ(၂) ေက့ာငံဵ ေဆာငအံသစံတညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဉရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

ဒတုယိအှကမိံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ လွှတေံတာံဒသမပုဳမန္အံစညံဵ အေဝဵတးငံ

ေမဵျမနံဵ ခဲဴသညံဴြကယပံးငံဴအမတ္အံသာဵမျပေမဵခးနံဵ မ့ာဵ
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၈ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့မ္ဖးဲ့စညံဵ ထာဵသညံဴတညေံဆာကံ စမီဳ/ဘဏ္ဍာ

မေကးဵ (၂) ေရဵနင္ံဴစကံပစ္စညံဵ ှကီဵြကပေံရဵေကာံမတီသို့မဟတုံအဖးဲ့ ဖးဲ့စညံဵ ထာဵျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၉ ေဒ်ခငခံ့ို လတံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ေတာငသံလူယသံမာဵမ့ာဵ၏အက့ို ဵအတးကံလယယံာေျမ စိုကေံမးဵ

မေကးဵ (၂) သီဵ န္ဳအာမခေဳြကဵမ့ာဵထာဵရ္ိနိုငရံနံအာမခကုဳမ္ပဏမီ့ာဵျဖငံဴခ့တိဆံကံေဆာငရံးကံသးာဵရနံ

အစီအစဉရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ ေခ့ာကံွမို ့၊အမတ္ံ(၆)ရပကံးကံတးင(ံ၅၀၀)ေကဗးီေအွမို ့မ(၄)ရစဲခနံဵ ထရနစံေဖာံမာမ္(၄၀၀) သယဇဳာတ

ေခ့ာကံ(၁) ဗို့ဓာတအံာဵလိုငံဵ ရ္ိေဆးဵ ေျမသဴစသံာဵတိုငံ(၁၈) တိုငနံင္ံဴ(၂)လကံမသတဳိုငံ(၄၇) တိုငအံာဵ

ကးနကံရစံတိုငမံ့ာဵ၊သလဳကံတနံဵ မ့ာဵနင္ံဴလလဲယ္၍ံ(၄၀၀)ဗို့ဓာတအံာဵလိုငံဵ (၁.၄၈)မိုငအံာဵ

HDBC (12), ACSR(35)mm2 ှကိုဵမ့ာဵအစာဵ(ABC Cable)95 mm2 (3 Ø 5W)မ့ာဵ

ျဖငံဴအစာဵထိုဵ လလဲယ္တံညေံဆာကံေပဵရနအံစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၁ ဦဵတငေံသာငံဵ ေရစှကိုွမို ့နယအံတးငံဵ မ္ကမံဵ ွပို ေက့ဵရးာတစရံးာျဖစေံသာေကး့ေထာငံဴေက့ဵရးာအာဵ လမူှုေရဵ

ေရစှကို(၁) မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့မ္မညကဴဲံသို့ကူညပီဳဴပိုဵ ေဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၂ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဝငံဵ ေစတတု္တ ရာွမို ့နယ၊ံပနံဵ အိေက့ဵရးာရ္ိရးာရငံဵ ယာယသီစခံကံဆညအံာဵေက့ာကျံဖညံဴ စိုကေံမးဵ

ေစတတု္တ ရာ(၂) ကးနကံရစံဆညအံျဖစံတညေံဆာကံျပုျပငေံပဵနိုငရံနံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၃ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဝငံဵ ေစတတု္တ ရာွမို ့နယ၊ံေရေသာငေံက့ဵရးာအုပစံအုတးငံဵ ရ္ိတေကာေဴက့ာကတံးငံဵ သစံခကံဆညံ စိုကေံမးဵ

ေစတတု္တ ရာ(၂) အစာဵထိုဵ ေက့ာကံျဖညံဴကးနကံရစဆံညတံညေံဆာကံေပဵရနအံစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂
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၁၄ ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ ဝငံဵ ေစတတု္တ ရာွမို ့နယ၊ံပနံဵ အိေက့ဵရးာအုပစံ၊ုက့ငံဵ ှကီဵေက့ဵရးာရ္ိက့ငံဵ ှကီဵဆညနံင္ံဴေရေျမာငံဵ စိုကေံမးဵ

ေစတတု္တ ရာ(၂) အာဵျပုျပငတံညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၅ ဦဵေအာငဆံနံဵ ဝငံဵ ဂနံ့ေဂါွမို ့နယ၊ံလာပို့ရးာ၏အေရ့္ေျမာကံဘကံ(၂)မိုငအံကးာတးငံရ္ိေသာသစံတခဳါဵဆညအံာဵ စိုကေံမးဵ

ဂနံ့ေဂါ(၂) ျပနလံညတံူဵ ေဖာံမးမံဵ မေဳပဵရနံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၆ ဦဵေအာငဆံနံဵ ဝငံဵ ဂနံ့ေဂါွမို ့နယ၊ံရးာမေက့ဵရးာအေရ့္ဘကံ(၁)မိုငခံနံ့အကးာတးငရံ္ိေသာေျမာငံဵ မေခ့ာငံဵ ေရလွဲှ စိုကေံမးဵ

ဂနံ့ေဂါ(၂) ဆညအံာဵျပနလံညျံပုျပငေံပဵရနံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၇ ဦဵေအာငဆံနံဵ ဝငံဵ ဂနံ့ေဂါွမို ့နယ၊ံလယံှ ကီဵေက့ဵရးာအုပစံ၊ုစမံဵ ွမို ့ေက့ဵရးာအေရ့္ဘကံ(၅)ဖာလုဳအကးာတးငံ စိုကေံမးဵ

ဂနံ့ေဂါ(၂) ရ္ိေသာေရယာဵေခ့ာကံေရလွဲှဆညအံာဵျပနလံညျံပုျပငေံပဵရနံအစအီစဉရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၁၈ ဦဵထငလံငံဵ ေဆာွမို ့နယ၊ံေလာငံဵ ရည္ေံဒသရ္ိေပါကံပဆဳိုငံဵ ၊ငလယခံုဳ၊ငကံ္ျပာက့ငံဵ ေက့ဵရးာမ့ာဵရ္ိ လုဳ/နယံ

ေဆာ(၁) ပ့ကံစီဵယိုယးငံဵ ေနသညံဴလမံဵ ပိုငံဵ မ့ာဵအာဵအျမနဆံုဳဵ ျပနလံညျံပုျပငေံပဵရနံအစီအစဉရံ္ိ/

မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃






