
စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ
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ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၁ ေဒ်ယဲယံဲေံအာငံ ထီဵ လငံဵ ွမို ့ရ္ိျပညသံူ့စာြကညံဴတိုကံအာဵျပနလံညဖံးငံဴလစ္ံဴ ိုငရံနံလိုအပေံသာကူညေီထာကံပဳဴမှု လမူှုေရဵ

ထီဵ လငံဵ (၂) မ့ာဵေပဵဴိုငရံနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂ ေဒ်ယဲယံဲေံအာငံ ထီဵ လငံဵ ွမို ့နယ၊ံဝကံသကံရးာမေက့ဵရးာရ္ိေမာေခ့ာငံဵ ကူဵှကိုဵတတဳာဵကုိသကူဳကးနကံရစံဘလီီ ေဆာက/ံပို့

ထီဵ လငံဵ (၂) တတဳာဵအျဖစံ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ဘဏ္ဍာဴစ္တံးငံဦဵစာဵေပဵအေနျဖငံဴတညေံဆာကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ 

မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃ ေဒ်ယဲယံဲေံအာငံ ထီဵ လငံဵ ွမို ့တးငံ၁၉၄၇ခုဴ စ္ကံစိုကံထထူာဵရ္ိခဲဴေသာခ့ငံဵ - ဗမာခ့စြံကညေံရဵအထမိံဵ အမတ္ံ

ထီဵ လငံဵ (၂) ေက့ာကံစာတိုငကုိံျပနလံညံွ ပီဵ စိုကံထေူပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄ ေဒ်ယဲယံဲေံအာငံ ထီဵ လငံဵ ွမို ့နယ၊ံထနံဵ ပငကုံနံဵ ေက့ဵရးာတးငံျပုလပုတံဲဴCBT ခရီဵ သးာဵလပုငံနံဵ ေဖာံေဆာငရံာ

ထီဵ လငံဵ (၂) ၌ေက့ဵရးာလိုအပခံ့ကံမ့ာဵကုိမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့မလ္ိုအပသံလိုပဳဴပိုဵ ကူညေီဆာငံ

ရးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅ ဦဵတငဝံငံဵ မငံဵ တနုံဵ ွမို ့နယ၊ံယငံဵ - ေခးဵ ေတာကံေက့ဵရးာအုပစံ၊ုေခးဵ ေတာကံေက့ဵရးာ၊အေျခခပဳညာမလူတနံဵ လမူှုေရဵ

မငံဵ တနုံဵ (၁) (လးန)ံ ေက့ာငံဵ တးငံစာသငေံက့ာငံဵ ေဆာငအံသစံတညေံဆာကံေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၆ ေဒ်ညို ညို ဦဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ မသနစံးမံဵ သမူ့ာဵ၏အခးငံဴအေရဵဆိုငရံာေကာမံတအီေနျဖငံဴယခု လမူှုေရဵ

ေစတတု္တ ရာ(၁) လကံရ္ိလပုငံနံဵ စဲမံ့ာဵမညသံို့လပုေံဆာငေံနသည၊ံေရ့္လပုငံနံဵ စဲမံ့ာဵအာဵမညသံို့ခ့မတ္လံပုံ

ေဆာငသံးာဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

ဒတုယိအှကမိံမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ လွှတေံတာံ(၁၁)ှကမိေံျမာကပံုဳမန္အံစညံဵ အေဝဵတးငံ

သကဆံိုငရံာဝနံှကီဵ ဌာနအလိုကံဴှုတျံဖငံဴေျဖြကာဵရမညံဴြကယပံးငံဴျပေမဵခးနံဵ မ့ာဵ
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၇ ေဒ်ညို ညို ဦဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိစမီကိဳနံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵေဆာငရံးကံရနံသကံဆိုငရံာဌာနမ့ာဵမ္

ေစတတု္တ ရာ(၁) တငဒံါေခ်ယမူှု င္ံဴပတသံကံ၍ြကနံ့ြကာမှုမရ္ိဘဲေဆာငရံးကံဴိုငရံနအံတးကံလွှတေံတာံကုိယစံာဵလယ္ံ

မ့ာဵအပါအဝငံပါဝငသံငံဴ၊ပါဝငထံိုကံသမူ့ာဵ၏ဆုဳဵ ျဖတခံ့ကံျဖငံဴအတညျံပုေပဵသညံဴလပုငံနံဵ စဲံ

အာဵလပုေံဆာငသံးာဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈ ေဒ်ညို ညို ဦဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိေတာငသံမူ့ာဵသီဵ ဴ္ဳေရာငံဵ ခ့ရာတးငံစခဳ့နိကုိံကံအေလဵခ့နိံ စမီဳ/ဘဏ္ဍာ

ေစတတု္တ ရာ(၁) ကးာျခာဵေနသျဖငံဴတကိ့ေသာစခဳ့နိကုိံကံအေလဵခ့နိ၊ံအတိုငံဵ အတာမ့ာဵသုဳဵ စးဲဴ ိုငေံရဵြကပမံတံ

ေဆာငရံးကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉ ေဒ်ညို ညို ဦဵ ေက့ဵလကံလမံဵ စာရငံဵ ဝငံမျဖစေံသဵေသာေက့ဵလကံလမံဵ မ့ာဵအာဵေဖာကံလပုရံာတးငံလမံဵ ပုဳ ေဆာက/ံပို့

ေစတတု္တ ရာ(၁) ထတုတံိုငံဵ တာေရဵအဖးဲ့၏တးကံခ့ကံမှုျဖငံဴစမီခဳနံ့ခးဲမှုတစရံပအံာဵျပုလပုေံပဵရနံအစီအစဲံ

ရ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀ ေဒ်ညို ညို ဦဵ ေစတတု္တ ရာွမို ့နယ၊ံမုဳညငှံဵ ေက့ဵရးာဴင္ံဴပးငံဴျဖူွမို ့နယ၊ံကဳရးာေက့ဵရးာတို့ဆကံသးယေံသာလမံဵ ပိုငံဵ ေဆာက/ံပို့

ေစတတု္တ ရာ(၁) အာဵေျမသာဵလမံဵ အဆငံဴေဆာငရံးကံေပဵရနံဴ င္ံဴေက့ဵလကံလမံဵ စာရငံဵ ဝငျံဖစံေျမာကံေရဵအတးကံ

သကံဆိုငရံာတိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရမ္ထညံဴသးငံဵ စဲံဵ စာဵေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၁ ေဒ်ညို ညို ဦဵ စလငံဵ - ေစတတု္တ ရာလမံဵ ပိုငံဵ မ္သဆဳညံ- ငမ- ှကီဵအဳု- ှကီဵဝခ့ငံဵ ဆကံသးယေံသာလမံဵ အာဵ ေဆာက/ံပို့

ေစတတု္တ ရာ(၁) ေျမသာဵလမံဵ အဆငံဴေဖာကံလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၂ ေဒ်ညို ညို ဦဵ ေစတတု္တ ရာွမို ့နယ၊ံအဳုဵဝါဵ- ပငံဵ လ္(၃)မိုငလံမံဵ အာဵေျမသာဵလမံဵ ေဖာကံလပုျံခငံဵ ဴင္ံဴတးယလံငံ

ေစတတု္တ ရာ(၁) ရးာအတးကံစကံယဴ္တရာဵျဖငံဴေခ့ာငံဵ ေရလွဲှျခငံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵေဆာငရံးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၂
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၁၃ ေဒ်ညို ညို ဦဵ ေစတတု္တ ရာွမို ့နယံအေထးေထးအုပခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵ ဌာနရ္ိေဟာလုဳဧညံဴရပိသံာဝနံဵ အတးငံဵ တးငံ လုဳနယံ

ေစတတု္တ ရာ(၁) အလ့ာဵ(၄၀)ေပ၊အနဳ(၃၀)ေပ(RC)ဴစ္ထံပံအေဆာကံအဦ(၁)လုဳဵ ေဆာကံလပုရံနံလိုအပံ

ေသာေငးေြကဵခ့ထာဵေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၄ ဦဵတငေံမာငဦံဵ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံေဘာံျမငံဴေက့ဵရးာက့နံဵ မာေရဵဌာနခးဲအာဵက့နံဵ မာေရဵဌာနအျဖစံအဆငံဴတိုဵ လမူှုေရဵ

ဆငေံပါငဝံဲ(၁) ျမငှံဴေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၅ ဦဵတငေံမာငဦံဵ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံေဘာံျမငံဴေက့ဵရးာအုပစံ၊ုမှကီဵပငပံရုးာအဝငတံးငံေက့ဵရးာလထူမု္ကုိယထံူ ေဆာက/ံပို့

ဆငေံပါငဝံဲ(၁) ကုိယထံေဆာကံလပုထံာဵေသာတတဳာဵအာဵျပနလံညျံပုျပငေံပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၁၆ ဦဵတငေံမာငဦံဵ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံမွှနံဵ ေညာငပံငသံာေက့ဵရးာရ္ိရာ္ဵေတာကနအံာဵျပုျပငေံဆာငရံးကံေပဵရနံ စိုကေံမးဵ

ဆငေံပါငဝံဲ(၁) အစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၇ ဦဵတငေံမာငဦံဵ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံဧရာဝတျီမစ၏ံအေနာကံဘကံျခမံဵ ရ္ိမိုဵ နတကုံနံဵ ေက့ဵရးာဴင္ံဴကပစ(၁၃)သို့ ေဆာက/ံပို့

ဆငေံပါငဝံဲ(၁) ဆကံသးယေံဖာကံလပုထံာဵေသာေက့ာကံစရစေံျမသာဵလမံဵ အာဵရာသမီေရးဵ သးာဵလာဴိုငရံနံ

အတးကံေက့ာကံေခ့ာလမံဵ အျဖစံအဆငံဴျမငှံဴတငေံဖာကံလပုေံဆာငရံးကံေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၈ ဦဵတငေံမာငဦံဵ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံငနံဵ ျပာဵေက့ဵရးာဴင္ံဴထူဵ ေပါကံေက့ဵရးာေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ ရ္ိေခ့ာငံဵ ကူဵ ေဆာက/ံပို့

ဆငေံပါငဝံဲ(၁) ေျမသာဵေဘာငအံာဵေဴး၊မိုဵ ၊ေဆာငံဵ သးာဵလာေရဵလးယကူံေစရနအံတးကံေရလွဲှေရေက့ာံေပါကံ

ေဆာငရံးကံေပဵဴိုငရံနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၁၉ ဦဵေအဵလှိုငဦံဵ မငံဵ တနုံဵ ွမို ့နယအံေထးေထးအုပခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵ ဌာန၊ွမို ့နယရံတဲပဖံးဲ့မ္ူ ဵဵဳုဵဴင္ံဴမငံဵ တနုံဵ ွမို ့မရစဲခနံဵ လုဳနယံ

မငံဵ တနုံဵ (၂) တို့၏ျခစဳညံဵ ဵုိဵမ့ာဵအာဵ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ဘဏ္ဍာဴစ္ံျဖညံဴစးကံရနပံုဳေငးသို့မဟတုံ၂၀၁၉- ၂၀၂၀

ဘဏ္ဍာဴစံ္ရနပံုဳေငးျဖငံဴအသစျံပနလံညတံညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၀ ဦဵေအဵလှိုငဦံဵ မငံဵ တနုံဵ ွမို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိအခ့ို ့ေသာအေျခခပဳညာေက့ာငံဵ မ့ာဵအေနျဖငံဴေျမစာရငံဵ ပုဳစဳ(၁၀၅)

မငံဵ တနုံဵ (၂) မ့ာဵထတုယံရူရ္ိရနံအခကံအခမဲ့ာဵျဖစေံပ်ေနျခငံဵ ဴင္ံဴစပလံ့ဲံဵ ၍သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၁ ဦဵေအာငသံနံဵ ေပါကံွမို ့နယ၊ံသက္ကယကံ့ငံဵ ေက့ဵရးာဴင္ံဴေဆာွမို ့နယ၊ံေက့ာကံလပိေံက့ဵရးာရးာခ့ငံဵ ဆကံလမံဵ စိုက/ံ ေမးဵ

ေပါကံ(၁) အာဵေက့ာကံလပိေံက့ဵရးာျပညသံမူ့ာဵမ္ပတိဆံို့ထာဵသညကုိံအျမနဆံုဳဵ ဖးငံဴလစံ္ဖယရံာ္ဵေပဵရနံ

မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအေနျဖငံဴမညကဴဲံသို့စမီေဳဆာငရံးကံေပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၂ ဦဵေအာငသံနံဵ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ေပါကံွမို ့အေျခခပဳညာအထကံတနံဵ ေက့ာငံဵ တးငံပညာသငြံကာဵလ့ကံ လုဳနယံ

ေပါကံ(၁) ရ္ိေသာေက့ာငံဵ သာဵ/သကူေလဵမ့ာဵ၏ယာဲတံိုကံမှုအဴ္တရာယမံ္ကငံဵ လးတေံစရနံမေကးဵ တိုငံဵ

ေဒသှကီဵအစုိဵရအေနျဖငံဴမညကဴဲံသို့စမီေဳဆာငရံးကံေပဵဴိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၃ ဦဵသနံဵ ေဆး ွမို ့သစံွမို ့နယံအေထးေထးအုပခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵ ဌာနဵဳုဵပငမံအေဆာကံအဦအာဵတိုဵ ခ့ဲ့တညေံဆာကံ လုဳနယံ

ွမို ့သစံ(၁) ေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၄ ဦဵသနံဵ ေဆး ွမို ့သစံွမို ့နယ၊ံတပကုံနံဵ ေက့ဵရးာအုပစံ၊ုှကို့ေက့ာငံဵ ကုနံဵ ေက့ဵရးာမလူတနံဵ ေက့ာငံဵ အာဵ လမူှုေရဵ

ွမို ့သစံ(၁) ေက့ာငံဵ ေဆာငသံစတံစေံဆာငံခ့ထာဵေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၅ ဦဵေမာငကုိံ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံပနေီခ့ာငံဵ အေနာကံဘကံကမံဵ ရးာ(၇)ရးာဴင္ံဴပနေီခ့ာငံဵ အေရ့္ဘကံကမံဵ ရ္ိ ေဆာက/ံပို့

မငံဵ လ္(၂) လကံပတဳခဳါဵေက့ဵရးာတို့ဆကံသးယသံညံဴလမံဵ (၈)မိုငခံနံ့အာဵအျမနဆံုဳဵ ေဖာကံလပုေံပဵဴိုငရံနံ

ဴင္ံဴမညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစ္အံတးငံဵ လပုေံဆာငေံပဵဴိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၂၆ ဦဵေမာငကုိံ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံမီဵ ေလာငကုံနံဵ ရးာ၊ဘနံ့ျပငရံးာ- ပသုမိံ- မုဳရးာကာဵလမံဵ (၇မိုင၊ံ၆ဖာလုဳ)အာဵ ေဆာက/ံပို့

မငံဵ လ္(၂) အျမနဆံုဳဵ ေဖာကံလပုေံပဵဴိုငပံါရနံဴ င္ံဴမညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစ္အံတးငံဵ ျပုလပုေံပဵဴိုငမံညကုိံသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၂၇ ဦဵေမာငကုိံ မငံဵ လ္ွ မို ့ေပ်ရ္ိအထကံျမနမံာျပညေံစာငံဴြကညံဴေရဵအဖးဲ့ (C.S.O)ဆိုငံဵ ဘတုံဴ င္ံဴရမ္ံဵ တပေံက့ဵရးာ

မငံဵ လ္(၂) အထကံျမနမံာျပညေံစာငံဴြကညံဴေရဵအဖးဲ့ ဆိုငံဵ ဘတုံဴ င္ံဴဵ ုဳဵ ခနံဵ တို့သညံအသငံဵ အဖးဲ့ ဖးဲ့စညံဵ ျခငံဵ

ဆိုငရံာဥပေဒဴင္ံဴအညီလပုေံဆာငခံဲဴျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ၊ဆိုငံဵ ဘတုံဴ င္ံဴဵ ုဳဵ ခနံဵ တို့အတးကံဥပေဒဴင္ံဴအညီ

ေဆာငရံးကံမှုရ္ိ/မရ္ိစစိစရံနံမညသံညံဴဌာနတးငံတာဝနရံ္ိေြကာငံဵ ဴင္ံဴဥပေဒဴင္ံဴအညီေဆာငရံးကံ

ထာဵျခငံဵ မဟတုေံြကာငံဵ စစိစေံတး့ရ္ိပါကမညကဴဲံသို့ဆကံလကံေဆာငရံးကံမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၈ ဦဵတငံဴလးငံ ျမစိမံဵ ေရာငကံဏ္ဍ(၃)ခမုေ္မးဵ ျမူေရဵဴင္ံဴကုသေရဵဦဵစီဵ ဌာန၏ျမစမိံဵ ေရာငစီံမကိဳနံဵ (အသာဵကဏ္ဍ) စိုကေံမးဵ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) ကုိလုဳဵ ဝေပ့ာကံဆုဳဵ မသးာဵမီအလ့ငအံျမနတံညံဴမတေံပဵရနံလိုအပေံနသျဖငံဴစနစံတက့ဖးဳ့ ွဖို ဵ

လာေစရနံမညကဴဲံသို့ေဆာငရံးကံမညံဴ င္ံဴက့နကံဏ္ဍ(၂)ချုဖစသံညံဴငါဵလပုငံနံဵ ဦဵစီဵဌာနဴင္ံဴ

ေက့ဵလကံေဒသဖးဳ့ ွဖို ဵေရဵဦဵစီဵ ဌာနတို့ကုိလညံဵ ယခထုကံေအာငျံမငဖံးဳ့ ွဖို ဵရနစီံစဲထံာဵျခငံဵ ရ္ိ/ 

မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၂၉ ဦဵတငံဴလးငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့၏က့နရံ္ိေသာသကံတမံဵ (၂)ဴစ္အံတးငံဵ ရေငးသုဳဵ ေငးစာရငံဵ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) မ့ာဵကုိလ့ာထာဵသတမံတ္ရံာတးငံမဝူါဒခ့မတ္ေံရဵဆးဲ၍စနစတံက့ခးဲေဝလ့ာထာဵေပဵရနံအစီ

အစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၀ ဦဵတငံဴလးငံ ကုိယအံာဵကုိယကုိံဵပငံဵ ေခ့ာငံဵ ပဲဴဆညအံာဵရးာသာဵမ့ာဵလပုအံာဵသကံသကံျဖငံဴမလပုေံဆာငံဴ ိုငံ စိုကေံမးဵ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) ေတာဴ၍တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအေနျဖငံဴမညသံို့ေသာနညံဵ ပညာအကူအညမီ့ာဵေပဵဴိုငမံညကုိံ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၃၁ ဦဵတငံဴလးငံ အစုိဵရပိုငထံးနစံကံဴင္ံဴလကံတးနံဵ ထးနစံကံမ့ာဵ၏ဝငေံငးဴ င္ံဴထးကံေငးစာရငံဵ ၊သုဳဵ စးဲခဲဴသမူ့ာဵ၏ စိုကေံမးဵ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) စာရငံဵ ၊စကံမ့ာဵ၏ခိုငခံဳဴမှုအေျခအေနဴင္ံဴစကံမ့ာဵကုိမညသံို့စမီခဳနံ့ခးဲသုဳဵ စးဲမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၂ ဦဵတငံဴလးငံ ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့နယ၏ံလျှပစံစကံဏ္ဍဴင္ံဴပတသံကံ၍တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအေနျဖငံဴမညကဴဲံသို့ သယဇဳာတ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) ေထာကံပဳဴမှုေပဵဴိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၃ ဦဵတငံဴလးငံ ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့၊ွမို ့မေစ့ဵှကီဵသညံေဆာကံလပုေံရဵလမံဵ ဦဵစီဵ ပိုငံပဆငလမံဵ ေပ်သို့ေရာကံရ္ိ ေဆာက/ံပို့

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၁) ေနျခငံဵ ေြကာငံဴလမံဵ က့ဲံဵ ၍ယာဲေံြကာပတိဆံို့မှုအာဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵအစုိဵရအေနျဖငံဴအလ့ငံ

အျမနံလပုေံဆာငေံပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၄ ဦဵေက့ာံလးငံ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံပေိတာကံစမံဵ ေက့ဵရးာဴင္ံဴအငပံငလံေ္က့ဵရးာသို့ဆကံသးယသံညံဴကာဵလမံဵ ေဆာက/ံပို့

ဆငေံပါငဝံဲ(၂) အာဵေရေျမာငံဵ အပါေျမသာဵလမံဵ ေဖာကံလပုံွ ပီဵ ေျမနေီက့ာကံစရစခံငံဵ ေပဵဴိုငရံနံအစီအစဲံ

ရ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၅ ဦဵေက့ာံလးငံ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံစညပံငေံက့ဵရးာဴင္ံဴခဵုိငခံ့ငံဵ ဆကံလမံဵ သို့ဆကံသးယသံညံဴလမံဵ အာဵ ေဆာက/ံပို့

ဆငေံပါငဝံဲ(၂) ေရေျမာငံဵ အပါေျမသာဵလမံဵ ေဖာကံလပုံွ ပီဵ ေျမနေီက့ာကံစရစံခငံဵ ေပဵဴိုငရံနံအစီအစဲံ

ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၆ ဦဵေက့ာံလးငံ ဆငေံပါငဝံဲွ မို ့နယ၊ံေရွှျပညသံာေက့ဵရးာဴင္ံဴသာဂရလမံဵ သို့ဆကံသးယသံညံဴလမံဵ အရည္ံ(၅) ေဆာက/ံပို့

ဆငေံပါငဝံဲ(၂) မိုငံ(၅)ဖာလုဳအာဵေရေျမာငံဵ အပါေျမသာဵလမံဵ ေဖာကံလပုံွ ပီဵ ေျမနေီက့ာကံစရစံခငံဵ ေပဵဴိုငရံနံ

အစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၃၇ ဗိုလမံ္ူ ဵရေဲမာငံ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယ၊ံရးာသာအေျခခပဳညာအထကံတနံဵ ေက့ာငံဵ ခးဲအာဵအေျခခပဳညာအထကံ လမူှုေရဵ

တပမံေတာံသာဵ တနံဵ ေက့ာငံဵ အျဖစံအဆငံဴတိုဵ ျမငှံဴဖးငံဴလစ္ေံပဵဴိုငပံါရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

ကုိယစံာဵလယ္ံ

၃၈ ဗိုလမံ္ူ ဵရေဲမာငံ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယ၊ံေအာငံဵ စေုက့ဵရးာအုပစံ၊ုရးာသာေက့ဵရးာအေနာကံလမံဵ ခးဲတးငံတညရံ္ိ ေဆာက/ံပို့

တပမံေတာံသာဵ ေသာယငံဵ ေခ့ာငံဵ ကူဵတတဳာဵခ့ဲံဵ ကပလံမံဵ အရည္ေံပ(၁၀၀၀) အာဵေက့ာကံေခ့ာေျမနလီမံဵ

ကုိယစံာဵလယ္ံ အျဖစံ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာေရဵဴစ္ံသို့မဟတုံအနီဵ စပဆံုဳဵ ဘတဂံ့ကံတးငံေဆာငရံးကံေပဵဴိုငပံါ

ရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၃၉ ဗိုလမံ္ူ ဵရေဲမာငံ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယ၊ံေအာငံဵ စေုက့ဵရးာအုပစံုပငေံးနံ့ေက့ဵရးာလျှပစံစံဓာတအံာဵရရ္ိေရဵ သယဇဳာတ

တပမံေတာံသာဵ အတးကံ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ဘဏ္ဍာေရဵဴစ္ံသို့မဟတုံအနီဵ စပဆံုဳဵ ဘတဂံ့ကံတးငံေဆာငရံးကံေပဵ

ကုိယစံာဵလယ္ံ ဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၀ ဗိုလမံ္ူ ဵရေဲမာငံ ရနကုံနံ- ေတာငတံးငံဵ ှကီဵကာဵလမံဵ မ္ရးာသစရံးာထပိအံထိခငံဵ ရနကံ့နရံ္ိေနေသာလမံဵ အရည္ံ ေဆာက/ံပို့

တပမံေတာံသာဵ (၁၀၁၆၀)ေပ၊အက့ယ(ံ၄၀)ေပအာဵေက့ာကံေခ့ာေျမနခီငံဵ ေပဵဴိုငေံရဵ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ဘဏ္ဍာ

ကုိယစံာဵလယ္ံ ေရဵဴစံ္သို့မဟတုံအနီဵ စပဆံုဳဵ ဘတဂံ့ကံတးငံထညံဴသးငံဵ ေဆာငရံးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၄၁ ဗိုလမံ္ူ ဵရေဲမာငံ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယ၊ံဆူဵ ေကာကံှကီဵေက့ဵရးာအုပစံ၊ုေညာငပံငသံာေက့ဵရးာလျှပစံစံဓာတံ သယဇဳာတ

တပမံေတာံသာဵ အာဵရရ္ိေရဵအာဵ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ဘဏ္ဍာေရဵဴစ္ံသို့မဟတုံအနီဵ စပဆံုဳဵ ဘတဂံ့ကံတးငံေဆာငံ

ကုိယစံာဵလယ္ံ ရးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၄၂ ဗိုလမံ္ူ ဵရေဲမာငံ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယ၊ံဆူဵ ေကာကံှကီဵေက့ဵရးာအုပစံ၊ုေညာငပံငသံာေက့ဵရးာတးငံေက့ဵလကံ လမူှုေရဵ

တပမံေတာံသာဵ က့နံဵ မာေရဵဌာနတစခံအုာဵအနီဵ စပဆံုဳဵ ဘဏ္ဍာေရဵဴစ္တံးငံဖးငံဴလစ္ေံဆာငရံးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/

ကုိယစံာဵလယ္ံ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၃ ဦဵစိုဵ ဝငံဵ ေခ့ာကံွမို ့နယ၊ံေထာကံရည္ကံနံေလဵပငကုံနံဵ လမံဵ ပိုငံဵ ၏ဆူဵ ေတာေဆဵဵဳုသးာဵလမံဵ ေခ့ာငံဵ ေဆာက/ံပို့

ေခ့ာကံ(၂) ေရတိုကံစာဵမှုေြကာငံဴပ့ကံစီဵ သးာဵေသာလမံဵ အပိုငံဵ အာဵမညကဴဲံသို့စမီေဳဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၄ ဦဵစိုဵ ဝငံဵ စုိကံပ့ို ဵေရဵ၊ေမးဵ ျမူေရဵဴင္ံဴဆညေံျမာငံဵ ဝနံှ ကီဵဌာနေအာကံရ္ိငါဵလပုငံနံဵ ဦဵစီဵဌာန၏တကိ့ စိုကေံမးဵ အဆုိမ္ေမဵခးနံဵ

ေခ့ာကံ(၂) ခိုငမံာမှုမရ္ိေသာဂရနအံငံဵ ဧရယိာသတမံတ္ေံဆာငရံးကံေနျခငံဵ မ့ာဵအာဵဥပေဒ၊နညံဵ ဥပေဒ၊ ေျပာငံဵ

လပုထံုဳဵ လပုနံညံဵ အမနိံ့ေွှနြံကာဵခ့ကံမ့ာဵဴင္ံဴအညီထေိရာကံလ့ငျံမနစံးာစနစံတက့စိစစံ

ေဆာငရံးကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၅ ဦဵျမငံဴေအာငံ ကဳမွမို ့နယ၊ံအလယံ- ကဒူဵ ျပငလံမံဵ အာဵေျမနေီက့ာကံစရစခံငံဵ ေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိ စိုကေံမးဵ

ကဳမ(၂) လိုေြကာငံဵ ၊

၄၆ ဦဵေအဵေက့ာံ ေအာငလံဳွ မို ့နယ၊ံစျမေက့ဵရးာဴင္ံဴမနုညံငံဵ ဵုိဵေက့ဵရးာအြကာဵရ္ိလမံဵ ကုိ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ဘဏ္ဍာ ေဆာက/ံပို့

ေအာငလံဳ(၂) ဴစံ္တိုငံဵ ေဒသှကီဵျဖညံဴစးကံရနပံုဳေငး(RE)ျဖငံဴေဆာငရံးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၇ ဦဵေအဵေက့ာံ ေအာငလံဳွ မို ့နယ၊ံျမငံဵ ကပိုငေံက့ဵရးာအုပစံ၊ုစစ္စပါဵေက့ဵရးာကုိ11 KV ဓာတအံာဵလိုငံဵ ဴင္ံဴ100 သယဇဳာတ

ေအာငလံဳ(၂) KVA Transformer (၁)လုဳဵ အာဵ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ဘဏ္ဍာဴစ္ံတိုငံဵ ေဒသှကီဵျဖညံဴစးကံရနပံုဳေငး

(RE)ျဖငံဴေဆာငရံးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၄၈ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံေရထးကံေက့ဵရးာတးငံေက့ဵလကံက့နံဵ မာေရဵဌာန(ခးဲ) အသစံဖးငံဴလစံ္ေပဵရနံ လမူှုေရဵ

ဆပိျံဖူ(၁) အစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၄၉ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့နယ၊ံေပေတာေက့ဵရးာတးငံေက့ဵလကံက့နံဵ မာေရဵဌာန(ခးဲ) အသစံဖးငံဴလစံ္ေပဵရနံ လမူှုေရဵ

ဆပိျံဖူ(၁) အစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၀ ေဒ်သကံမးနေံအဵ ဆပိျံဖူွမို ့၊ျပညသံူ့ေဆဵဵဳုှကီဵတးငDံigital ဓါတမံန္စံကံအသစံ(၁)လုဳဵ ခ့ထာဵေပဵရနံအစီအစဲံ လမူှုေရဵ

ဆပိျံဖူ(၁) ရ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၁ ဦဵဝငံဵ ျမငံဴလှိုငံ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယရံ္ိ(၁၆)ကုတငဆံဳဴွမို ့နယတံိုငံဵ ရငံဵ ေဆဵဵဳုအတးကံေဆဵဵဳုအေဆာကံအဦ လမူှုေရဵ

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၂) ဴင္ံဴဝနံဵ ျခဳေဆာကံလပုံဴ ိုငရံနံခးငံဴျပုရနပံုဳေငးခ့ထာဵေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၂ ဦဵဝငံဵ ျမငံဴလှိုငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ေမးဵ ျမူေရဵကဏ္ဍဖးဳ့ ွဖို ဵေရဵ၊သာဵငါဵဴင္ံဴတရိ စ္ဆာနံဴ ို့အမ့ို ဵမ့ို ဵ စိုကေံမးဵ

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၂) ထတုလံပုမံှုကဏ္ဍဖးဳ့ ွဖို ဵတိုဵ တကံေရဵတို့အတးကံပဳဴပိုဵ မှုေခ့ဵေငးမ့ာဵအာဵလိုအပေံနသညံဴေက့ဵရးာ

မ့ာဵသို့ခးငံဴျပုခ့ထာဵေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၃ ဦဵဝငံဵ ျမငံဴလှိုငံ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယတံးငံနယေံျမမီဵ သတစံခနံဵ ဵဳုဵအေဆာကံအဦသစံမ့ာဵ၊မီဵ သတယံာဲံ လုဳနယံ

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၂) မ့ာဵခးငံဴျပုခ့ထာဵေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၄ ဦဵဝငံဵ ျမငံဴလှိုငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ရ္ိွမို ့နယလံယယံာေျမဴင္ံဴအျခာဵေျမမ့ာဵသမိံဵ ဆညံဵ ခရဳမှုမ့ာဵ စိုကေံမးဵ

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၂) ျပနလံညစိံစစံေရဵေကာံမတမီ့ာဵတးငံေဒသခဳတိုငံဵ ေဒသှကီဵလွှတေံတာံကုိယစံာဵလယ္မံ့ာဵအာဵ

ထညံဴသးငံဵ ေပဵဴိုငေံရဵျပငဆံငသံတမံတ္ေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၅၅ ေဒ်ျမငံဴစနံဵ ပဳ္စမပုဳမန္အံစညံဵ အေဝဵတးငံအတညျံပုွပီဵ ျဖစေံသာျမစေံခ့ာငံဵ ၊ေခ့ာငံဵ မ့ာဵ၊သေဲခ့ာငံဵ မ့ာဵ

ေပါကံ(၂) အတးငံဵ အမှိုကံစးနံ့ပစျံခငံဵ အာဵတာဵဆီဵ ေပဵေစလိုေြကာငံဵ အဆိုဴ င္ံဴပတသံကံ၍အစုိဵရအဖးဲ့မ္

ေဆာငရံးကံေနလျှငံမညသံညံဴအေျခအေနသို့ေရာကံရ္ိေနသညကုိံေျဖြကာဵေပဵရနံဴ င္ံဴမေဆာငံ

ရးကံေသဵလျှငမံညသံညံဴဴ စ္၊ံမညသံညံဴလတးငံလကံေတး့အေကာငအံထညေံဖာံေပဵမညကုိံသရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၅၆ ေဒ်ျမငံဴစနံဵ အေျခခပဳညာေက့ာငံဵ မ့ာဵတးငံကေလဵစာေပကုိလစဲပံုဳမန္ပံဳဴပိုဵ ျခငံဵ ဴင္ံဴေက့ဵရးာစာြကညံဴတိုကံ လမူှုေရဵ

ေပါကံ(၂) မ့ာဵသကံဝငလံှုပရံာ္ဵေစရနံမညကဴဲံသို့ေဆာငရံးကံသးာဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၇ ေဒ်ျမငံဴစနံဵ ေပါကံွမို ့နယအံတးငံဵ သမိံဵ ဆညံဵ ခဧဳရယိာအတးငံဵ က့ေရာကံေနေသာေက့ဵရးာမ့ာဵအခ့ငံဵ ခ့ငံဵ ေဆာက/ံပို့

ေပါကံ(၂) ဆကံသးယသံညံဴေက့ဵလကံလမံဵ မ့ာဵအာဵေက့ဵလကံလမံဵ ဦဵစီဵ ဌာနမ္လးတလံပစံးာေဆာငရံးကံ

ပိုငခံးငံဴေပဵရနံဴ င္ံဴေဆာငရံးကံပိုငခံးငံဴရ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၈ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံစမံဵ အုိငေံက့ဵရးာအုပစံ၊ုစမံဵ အုိငေံက့ဵရးာ၏အေရ့္ဘကံတးငရံ္ိေသာေတာငြံကာဵ စိုကေံမးဵ

မငံဵ လ္(၁) ဆညံှ ကီဵအာဵျပနလံညျံပုျပငေံပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၅၉ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံေလ့္စဲအုံပစံ၊ုေလ့္စဲေံက့ဵရးာ၏အေရ့္ေတာငဘံကံ(၁)မိုငခံနံ့အကးာတးငရံ္ိေသာ စိုကေံမးဵ

မငံဵ လ္(၁) ဟးနံဵ မဆညအံာဵေရလွဲှဆညအံျဖစျံပုျပငံတညေံဆာကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၀ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မေကးဵ တိုငံဵ အတးငံဵ ရ္ိတိုငံဵ ရငံဵ သာဵလမူ့ို ဵမ့ာဵဖးဳ့ ွဖို ဵတိုဵ တကံေရဵအတးကံတိုငံဵ ေဒသှကီဵရနပံုဳ ခ့ငံဵ ဝနံှကီဵ

မငံဵ လ္(၁) ေငးမ္ဘတဂံ့ကံသတမံတ္၍ံေဆာငရံးကံေပဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၆၁ ဦဵလှိုငျံမငံဴသနံဵ မငံဵ လ္ွ မို ့နယ၊ံေသး့ေက့ာကံအုပစံ၊ုလကံပခဳုဳေက့ဵရးာတးငံေက့ဵလကံေဆဵေပဵခနံဵ ခးဲတစံခုဴ င္ံဴ လမူှုေရဵ

မငံဵ လ္(၁) က့နံဵ မာေရဵဆရာမတစဦံဵခ့ထာဵေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၂ ေဒ်ေအဵယေုမာံ သရကံွမို ့နယ၊ံပါဵပးတေံက့ဵရးာမ္ပဏု္ဏာဵေက့ဵရးာအထိလမံဵ (၇)မိုငံ(၇)ဖာလုဳအာဵေျမနလီမံဵ ေဆာက/ံပို့

သရကံ(၁) ခ့ထာဵေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၃ ေဒ်ေအဵယေုမာံ သရကံွမို ့နယ၊ံရးာမေက့ဵရးာတးငံေက့ဵလကံက့နံဵ မာေရဵဌာနခးဲအာဵစကုိဳကံအေဆာကံအဦ လမူှုေရဵ

သရကံ(၁) အသစံတညေံဆာကံေပဵရနအံစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၄ ေဒ်ေအဵယေုမာံ သရကံွမို ့စညပံငသံာယာလမံဵ ေဘဵမ့ာဵတးငံေရာငံဵ ခ့ေနေသာေစ့ဵဆိုငမံ့ာဵကုိစညပံငသံာယာ စမီဳ/ဘဏ္ဍာ

သရကံ(၁) ေစ့ဵှကီဵထသဲို့စနစံတက့ေျပာငံဵ ေရွှ ဖးငံဴလစ္ံဴ ိုငေံရဵေဆာငရံးကံေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိ

လိုေြကာငံဵ ၊

၆၅ ဦဵတငေံမာငဦံဵ ျပညသံူ့က့နံဵ မာေရဵလိုအပခံ့ကံအတးကံေက့ဵရးာအုပစံမု့ာဵ၌က့နံဵ မာေရဵဌာနခးဲ(S.R.H.C)မ့ာဵ လမူှုေရဵ အဆိုမ္ေမဵခးနံဵ

ဆငေံပါငဝံဲ(၁) ဖးငံဴလစံ္ေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊ ေျပာငံဵ

၆၆ ေဒ်ဇငနံနီဝီငံဵ ပခကု္က ွမို ့နယအံတးငံဵ အျခာဵဴိုငငံမဳ့ာဵမ္လာေရာကံ၍လပုကုိံငေံနေသာစုိကံပ့ို ဵေရဵလပုငံနံဵ စိုကေံမးဵ

ပခကု္က (၂) မ့ာဵအာဵစုိကံပ့ို ဵေရဵဌာနအေနျဖငံဴဝငေံရာကံစစေံဆဵျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၇ ေဒ်ဇငနံနီဝီငံဵ ျမနမံာဴဆကံသးယေံရဵလပုငံနံဵ ၏အမ့ာဵျပညသံအူာဵဝနေံဆာငမံှုေပဵေနေသာအထိုငံှ ကိုဵဖနုံဵ ေဆာက/ံပို့

ပခကု္က (၂) (ေအာံတိုအိတခံ့နိံဵ လိုငံဵ )မ့ာဵအာဵဆကံသးယေံရဵစနစေံကာငံဵ မးနေံစရနံသကံဆိုငရံာဝနံှ ကီဵ

ဌာနအေနျဖငံဴမညကဴဲံသို့ျပုလပုေံပဵမညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၁



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၆၈ ေဒ်ဇငနံနီဝီငံဵ တနံ့ြကညေံတာငဘံရုာဵေဂါပကအသစံျပနလံညေံရးဵ ခ့ယံွ ပီဵ ျဖစေံသာံလညံဵ အဘယေံြကာငံဴ လမူှုေရဵ

ပခကု္က (၂) ေျပာငံဵ လျဲခငံဵ မရ္ိေသဵသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၆၉ ေဒ်ဇငနံနီဝီငံဵ ပခကု္က - ဆပိျံဖူလမံဵ မိုငတံိုင(ံ၂၇)မ္ကဳတးငံဵ တတဳာဵအထိလမံဵ အက့ယ(ံ၁၂)ေပအာဵ(၁၈) ေဆာက/ံပို့

ပခကု္က (၂) ေပခ့ဲ့၍ခငံဵ ေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၀ ေဒ်ဇငနံနီဝီငံဵ ပခကု္က ွမို ့နယ၊ံကျွနံဵ ေခ့ာငံဵ ေလဵေက့ဵရးာအနီဵ ရယထူာဵေသာေျမသညံမညသံညံဴကုမ္ပဏမီ္ လုဳနယံ

ပခကု္က (၂) အစုိဵရသို့ေပဵသးငံဵ ေငးမညမံျှဴင္ံဴမညသံညံဴလပုငံနံဵ ျပုလပုရံနံရယထူာဵွပီဵ မညသံို့ေသာစာခ့ုပံ

ျဖငံဴခ့ုပဆံိုထာဵသညကုိံလညံဵ ေကာငံဵ ၊စာခ့ုပျံဖငံဴငာ္ဵရမံဵ ထာဵသညဆံိုပါကစာခ့ုပပံါအခ့ကံ

အလကံမ့ာဵကုိလညံဵ ေကာငံဵ ၊အဆိုပါေျမကုိလကံေတး့အေကာငအံထညေံဖာံျခငံဵ မရ္ိပါကအစုိဵရ

အေနဴင္ံဴမညကဴဲံသို့ဆကံလကံေဆာငရံးကံမညကုိံလညံဵ ေကာငံဵ သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၁ ဦဵခငေံမာငလံးငံ ငဖဲွ မို ့၊ေက့ာငံဵ တးငံဵ ရပကံးကံ၊ေက့ာငံဵ တးငံဵ ကးငံဵ အတးငံဵ ရ္ိေတာေက့ာငံဵ ကနအံာဵကနေံပါငံ စိုကေံမးဵ

ငဖဲ(၂) ျမငှံဴတငျံခငံဵ ၊ေရပိုလွဲဴှ င္ံဴေရထတုပံပန၊ံေရတခဳါဵမ့ာဵတပဆံငျံခငံဵ မ့ာဵကုိေဆာငရံးကံေပဵရနံ

အစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၂ ဦဵခငေံမာငလံးငံ ဆငခံ့တီိုငအုံပစုံ၊ငလှိုငေံတာေက့ဵရးာ၏အေရ့္ဘကံရ္ိေက့ာကံတနံဵ ကနအံာဵဴုဳဵ တူဵ ေဖာံျခငံဵ ၊ စိုကေံမးဵ

ငဖဲ(၂) ကနေံပါငျံမငှံဴျခငံဵ ၊ေရပိုလွဲဴှ င္ံဴေရထတုတံခဳါဵတပဆံငျံခငံဵ ကုိေဆာငရံးကံေပဵရနံအစီအစဲံ

ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၃ ဦဵခငေံမာငလံးငံ ငဖဲွ မို ့နယ၊ံဇငပံပနံဵ အုပစံ၊ုပ့ဲံဵ ဝ၊ဂတုဝံရးာအနီဵ တညေံဆာကံထာဵေသာစုေပါငံဵ စစံေဆဵေရဵ လုဳနယံ

ငဖဲ(၂) ဂတိတံးငံသနံ့စငခံနံဵ တစခံုဴ င္ံဴလပုငံနံဵ ေဆာငရံးကံရာတးငံအဆငေံျပေခ့ာေမး့ေကာငံဵ မးနေံစရနံ

အတးကံလျှပစံစံမီဵ ဴင္ံဴေရရရ္ိေရဵအျမနဆံုဳဵ ေဆာငရံးကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၂



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၇၄ ဦဵခငေံမာငလံးငံ ငဖဲွ မို ့တးငံစုေပါငံဵ ဝနထံမံဵ အိမယံာ(၆)ခနံဵ တးဲ(၂)ထပ၊ံ(၃)ေဆာငံေဆာကံလပုေံပဵဴိုငျံခငံဵ ေဆာက/ံပို့

ငဖဲ(၂) ရ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၅ ဦဵသနိံဵ လ္ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ တရာဵဝငဖံးငံဴလစ္ထံာဵရ္ိေသာကာရာအုိေက(KTV)ဆိုငံအေရ လုဳနယံ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၂) အတးကံဴင္ံဴစညံဵ မ့ဲံဵ စညံဵ ကမံဵ ဴင္ံဴမညေီးတေံသာဆိုငမံ့ာဵကုိထေိရာကံစးာအေရဵယေူဆာငံ

ရးကံသးာဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၆ ဦဵသနိံဵ လ္ ေရနေဳခ့ာငံဵ ွမို ့နယံစညပံငသံာယာေရဵဌာနမဖ္းငံဴလစ္ထံာဵေသာရတနာေစ့ဵအာဵျပနလံညျံပုျပငံ

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၂) ေဆာကံလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၇ ဦဵသနိံဵ လ္ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴတာဝနထံမံဵ ေဆာငရံနံက့နရံ္ိေနသညံဴ(၂)ဴစံ္အတးငံဵ လဝက

ေရနေဳခ့ာငံဵ (၂) အိမေံထာငစုံဇယာဵမ့ာဵ၊ဴိုငငံသဳာဵစစိစေံရဵကတံမ့ာဵဴင္ံဴေက့ာငံဵ သာဵ/ ေက့ာငံဵ သမူ့ာဵအာဵ

ဴိုငငံသဳာဵစိစစံေရဵကတံမ့ာဵကးငံဵ ဆငံဵ ျပုလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၈ ဦဵေက့ာံျမငံဴ ေဆာွမို ့နယ၊ံေက့ာကံပ့ဲံဵ - ငါလးနံဵ - ေက့ာကံမေျမာငံဵ ၏ဂငယအံေကး့အာဵေပ(၁၂၀)ခနံ့ စိုကေံမးဵ

ေဆာ(၂) အရည္ရံ္ိဘလိပေံခါငံဵ ေရသးယေံလ့ာကံျပုလပုေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၇၉ ဦဵေက့ာံစးမံဵ ရညံ မငံဵ ဘူဵ ွမို ့၊ျပညသံူ့ေဆဵဵဳုှကီဵမ္Oxygen Plant အတးကံမီဵ အာဵျပညံဴမရီနံလိုအပေံနေသာ လမူှုေရဵ

မငံဵ ဘူဵ (၁) Transformer 315 KVA (၁)လုဳဵ အာဵအခ့နိံဴ င္ံဴတေျပဵညီတပဆံငေံပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈၀ ဦဵေက့ာံစးမံဵ ရညံ မငံဵ ဘူဵ ွမို ့၊ျပညသံူ့ေဆဵဵဳုှကီဵတးငံေခးဵ ဵူဵျပနေံရာဂါကာကးယေံဆဵျပတလံပေံန၍ေခးဵ ဵူဵျပနံ လမူှုေရဵ

မငံဵ ဘူဵ (၁) ေရာဂါကာကးယေံဆဵဝယယံေူထာကံပဳဴေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၃



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၈၁ ဦဵတငံဴဆနံဵ မငံဵ ဘူဵ - စလငံဵ (BOT)လမံဵ ၊ပးငံဴျဖူွမို ့နယ၊ံေရာ္ကံေတာ- ဥယ့ာဲကံ့စံလမံဵ ဆုဳေပ်တးငရံ္ိ ေဆာက/ံပို့

ပးငံဴျဖူ(၂) ေသာခရီဵ သညတံငံေမာံေတာံယာဲဂံတိမံ့ာဵအာဵေရွှေျပာငံဵ ေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၈၂ ဦဵတငံဴဆနံဵ ပးငံဴျဖူွမို ့နယံေတာငဘံကံတးငံစီဵ ဆငံဵ ေနေသာေရဆိုဵ ထတုေံခ့ာငံဵ အာဵတူဵ ေဖာံေပဵရနံအစီ စိုကေံမးဵ

ပးငံဴျဖူ(၂) အစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈၃ ဦဵတငံဴဆနံဵ ပးငံဴျဖူွမို ့နယ၊ံရးာခိုငေံက့ဵရးာအနီဵ မနုံဵ ေခ့ာငံဵ ကမံဵ ပါဵွပို က့ေနမှုအာဵေရကာတာတစံခု

ပးငံဴျဖူ(၂) ေဆာငရံးကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈၄ ဦဵတငံဴဆနံဵ ပးငံဴျဖူွမို ့နယ၊ံမဇဲလဆီညံှ ကီဵ၏ေတာငမံနုံဵ ေျမာငံဵ မှကီဵဴင္ံဴေျမာကံမနုံဵ ေျမာငံဵ မှကီဵမ့ာဵ၏ စိုကေံမးဵ

ပးငံဴျဖူ(၂) ေျမသာဵနရဳမဳ့ာဵအစာဵအမာခဳအုတစံလီိုငနံငံဵ မ့ာဵတညေံဆာကံေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၈၅ ဦဵေအာငဆံနံဵ ဝငံဵ မုဳရးာ- ပလုဲ- ဂနံ့ေဂါ- ကေလဵလမံဵ ေပ်ရ္ိပုဳညာေတာငကုိံေဖာကံလပုထံာဵေသာလမံဵ အပိုငံဵ ၌ ေဆာက/ံပို့

ဂနံ့ေဂါ(၂) လမံဵ ကမံဵ ပါဵမ့ာဵွပို က့ေနမှုအာဵေရရည္ခံိုငံွ မေဲစရနံေနာကံမိုဵ မက့မီလမံဵ ခ့ဲ့ ျခငံဵ ၊ေက့ာကံစီ

ေျမထနိံဵ ျခငံဵ လပုငံနံဵ မ့ာဵအျမနဆံုဳဵ ေဆာငရံးကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈၆ ဦဵေအာငဆံနံဵ ဝငံဵ ဂနံ့ေဂါ- ကေလဵလမံဵ ေပ်ရ္ိမိုငတံိုငအံမတ္ံ(၃၆/၃)ဴင္ံဴ(၄၀/၃)မိုငြံကာဵရ္ိ(၄)မိုငံ(၀)ဖာလုဳအာဵ ေဆာက/ံပို့

ဂနံ့ေဂါ(၂) အေရဵေပ်လိုအပခံ့ကံအရဘတဂံ့ကံလ့ာထာဵေဆာငရံးကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၁၄



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၈၇ ဦဵဟနေံဇာံဝငံဵ ပခကု္က ွမို ့လယေံခါငရံ္ိပတိထံာဵသညံဴကိဴ္နရာလမံဵ မှကီဵအာဵအျမနဆံုဳဵ ျပနလံညဖံးငံဴလစံ္ေပဵ စမီဳ/ဘဏ္ဍာ

ပခကု္က (၁) ရနံဴ င္ံဴပိုမိုေကာငံဵ မးနေံစရနအံတးကံအဆငံဴျမငှံဴတငံျပုျပငေံပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလို

ေြကာငံဵ ၊

၈၈ ဦဵဟနေံဇာံဝငံဵ ပခကု္က ွမို ့နယအံတးငံဵ မိုငတံိုငအံမတ္ံ(၁၆/၀)မိုငံဴ င္ံဴ(၁၆/၃)မိုငအံြကာဵရ္ိနတအံငံဵ ေခ့ာငံဵ အာဵ ေဆာက/ံပို့

ပခကု္က (၁) ရာသမီေရးဵ သးာဵလာေရဵအဆငေံျပလးယကူံေစရနံေရေက့ာံတညေံဆာကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၈၉ ဦဵေက့ာဆံနံဵ ေအာငံ ဆပိျံဖူ- ေဆာ- ကနပံတလံကံလမံဵ ေပ်ရ္ိေရေက့ာံ(၆)စငံဵ အာဵတတဳာဵတညေံဆာကံေပဵဴိုငံ

ဆပိျံဖူ(၂) ျခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိဴ င္ံဴမညသံညံဴဘဏ္ဍာဴစ္တံးငံလ့ာထာဵေပဵဴိုငမံညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉၀ ဦဵသကံခိုငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ သမဝါယမအသငံဵ မ့ာဵမညသံို့ဖးဲ့စညံဵ လညပံတလံ့ကံရ္ိေြကာငံဵ စိုကေံမးဵ

စလငံဵ (၂) ဴင္ံဴျမနမံာဴဆိုရယ္လံစလံမံဵ စဲပံါတေီခတတံးငံေဒသျပညသံမူ့ာဵ၏ထညံဴဝငေံငးျဖငံဴဝယယံထူာဵ

ခဲဴေသာအသငံဵ ၏မေရွှေျပာငံဵ ဴိုငေံသာပစ္စညံဵ မ့ာဵကုိမညသံို့စမီခဳနံ့ခးဲွ ပီဵ မညသံို့အက့ို ဵအျမတံ

ခးဲေဝလ့ကံရ္ိသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉၁ ဦဵသကံခိုငံ မေကးဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵအတးငံဵ ွမို ့အျဖစံသတမံတ္ေံပဵခဲဴေသာွမို ့မ့ာဵတးငံစညပံငသံာယာေရဵ စမီဳ/ဘဏ္ဍာ

စလငံဵ (၂) လပုငံနံဵ မ့ာဵကုိွမို ့အဂဂါရပံဴ င္ံဴအညီလပုေံဆာငံဴ ိုငရံနံွမို ့စညပံငသံာယာေရဵေကာံမတမီ့ာဵ

သီဵ ျခာဵဖးဲ့စညံဵ ၍လပုငံနံဵ ေဆာငရံးကံေပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉၂ ဦဵတငေံသာငံဵ ေရစှကိုွမို ့၏ွမို ့ဝငံွ မို ့ထးကံလမံဵ မှကီဵအာဵ(၂)လမံဵ သးာဵအျဖစံတိုဵ ျမငှံဴေဖာကံလပုေံပဵရနံ

ေရစှကို(၁) အစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၅



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၉၃ ဦဵတငေံသာငံဵ ေရစှကိုွမို ့နယံအေနာကံေျမာကံဘကံရ္ိေဂးဵ ဂဏုရံးာအဝငံ#ေဂးဵ ဂဏုပံနံဵ ေခ့ာငံဵ $ အာဵေခ့ာငံဵ ကူဵ ေဆာက/ံပို့

ေရစှကို(၁) တတဳာဵသို့မဟတုံေရေက့ာံတညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉၄ ဦဵေဇာံမငံဵ ထးနံဵ ေတာငတံးငံဵ - ေအာငလံကဳာဵလမံဵ ေပ်ရ္ိမိုငတံိုငအံမတ္ံ(၂၆၇)ဴင္ံဴ(၂၆၇/၁)အြကာဵဝက္ကေသဵ

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၁) ေက့ဵရးာအနီဵ ရနပံယေံခ့ာငံဵ ကုိျဖတသံနံဵ တညေံဆာကံထာဵေသာတတဳာဵအာဵအဆငံဴျမငှံဴတငံ

တညေံဆာကံေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉၅ ဦဵေဇာံမငံဵ ထးနံဵ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယအံတးငံဵ ၂၀၀၀- ၂၀၀၁ခုဴ စ္ကံေဖာံေဆာငခံဲဴေသာရနပံယဆံညတံညံ စိုကေံမးဵ

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၁) ေဆာကံမှုလပုငံနံဵ စဲတံးငံဓါဵမဦဵခ့စိုကံပ့ို ဵလပုကုိံငခံဲဴေသာေဒသခေဳတာငသံမူ့ာဵ၏လယေံျမမ့ာဵ

ဆုဳဵ ှဳဵဵု နစံနာမှု င္ံဴပတသံကံ၍တိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအေနျဖငံဴမညကဴဲံသို့စီမေဳဆာငရံးကံေပဵမညကုိံ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉၆ ဦဵေဇာံမငံဵ ထးနံဵ ေတာငတံးငံဵ ှကီဵွမို ့နယံခဵုိငခံ့ငံဵ ဆကံလမံဵ (ဆတသံးာဵ- ဗ့ဴ္ီဒ)ေပ်ရ္ိသရီရိတနာေက့ဵရးာအပိုငံဵ လုဳနယံ

ေတာငတံးငံဵ ှကီဵ (၁) အစုေလဵအာဵျပညထံေဲရဵဝနံှ ကီဵဌာနအမညေံပါကံေက့ဵရးာအျဖစံအဆငံဴျမငှံဴတငေံပဵဴိုငပံါရနံ

အစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉၇ ဦဵေက့ာံေငး မငံဵ ဘူဵ (စကု)ွမို ့နယ၊ံအုိငံဵ မဆညထံပိမံ္ေျမာငံဵ ေဘာငလံမံဵ အတိုငံဵ စကု- ပးငံဴျဖူကာဵလမံဵ အထိ စိုကေံမးဵ

မငံဵ ဘူဵ (၂) (၁၅)မိုငလံမံဵ ပ့ကံစီဵ ေနမှုအာဵေျမနေီက့ာကံထပပံိုဵ လွှာခငံဵ ေပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၉၈ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ မေကးဵ ွမို ့တးငံစာေပဖးဳ့ ွဖို ဵေရဵကိစ္စကုိစတိအံာဵထကံသနေံသာ၊ေစတနာရ္ိေသာအဖးဲ့အစညံဵ မ့ာဵ၊ လမူှုေရဵ

သရကံ(၂) ပညာရင္မံ့ာဵပူဵ ေပါငံဵ ၍ေျမလတေံဒသစာြကညံဴတိုကံတညေံထာငံေဆာကံလပုသံးာဵရနံအစီ

အစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၆



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၉၉ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ သရကံွမို ့၊အက့ဲံဵ ေထာငတံးငံက့နံဵ မာေရဵမ္ူ ဵအက့ဲံဵ ေထာငံဆရာဝနံခနံ့ထာဵေပဵရနံဴ င္ံဴ

သရကံ(၂) သရကံွမို ့နယ၊ံျပညသံူ့ေဆဵဵဳုှကီဵမ္အထူဵ ကုဆရာဝနမံ့ာဵဖတိြံကာဵ၍ကုသေဆာငရံးကံေပဵွပီဵ

က့နံဵ မာေရဵအသပိညာေပဵျခငံဵ ဴင္ံဴျပစဒံဏကံာလေစဴလးတေံျမာကံေသာအခါဘဝရပတံညံဴ ိုငံ

ေရဵအတးကံအေထာကံအကူျဖစေံစမညံဴစိုကံပ့ို ဵေရဵ၊ေမးဵ ျမူေရဵ၊ကုနထံတုလံပုေံရဵ၊စကံမှု

လကံမှုလပုငံနံဵ မ့ာဵသငတံနံဵ ဖးငံဴလစ္သံငြံကာဵေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀၀ ဦဵေဌဵဝငံဵ ထီဵ လငံဵ - ဆငစံးယလံမံဵ ေပ်ရ္ိလုဳဵ ေပါငေံက့ဵရးာမ္အုနံဵ တးဲေက့ဵရးာကုိျဖတ၍ံထီဵ လငံဵ - ဂနံ့ေဂါ

ထီဵ လငံဵ (၁) ပဆငလမံဵ (၁၀၃)မိုငအံာဵရာသမီေရးဵ သးာဵလာဴိုငေံသာလမံဵ အျဖစံေဖာကံလပုေံပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ

သရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀၁ ဦဵစနံဵ ြကူ ငဖဲွ မို ့နယအံတးငံဵ ျမစဖံ့ာဵပဒါနံဵ - မနံဵ ေခ့ာငံဵ ကူဵတတဳာဵတညေံဆာကံေပဵရနံသို့မဟတုံဂ့ပနံ ေဆာက/ံပို့

ငဖဲ(၁) မအ္ကူအညေီပဵေသာJIP ငတုလံျိှုဵတတဳာဵတညေံဆာကံမှုအတးကံလိုအပသံညမံ့ာဵကုိပဳဴပိုဵ

ကူညေီပဵရနံအစီအစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀၂ ဦဵစနံဵ ြကူ မငံဵ ဘူဵ (စကု)ွမို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိမနံဵ ေရွှစကံေတာံဘရုာဵပးဲေတာံှကီဵကုိေအဵခ့မံဵ သာယာစးာက့ငံဵ ပ ဥပေဒခ့ုပံ

ငဖဲ(၁) ွပီဵ စီဵဴိုငေံရဵအတးကံအေရဵတှကီဵလိုအပေံနေသာေဒသဴ္တရဥပေဒကုိသကံဆိုငရံာဌာနမ္အလ့ငံ

အျမနံျပဋ္ဌာနံဵ ေပဵရနံအစအီစဲရံ္ိ/မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀၃ ဦဵစနံဵ ြကူ ငဖဲွ မို ့နယေံတာငပံိုငံဵ ရ္ိစညသံာ၊မာနေံအာင၊ံဆူဵ ပေဒါငံဵ ေက့ဵရးာအုပစုံမ့ာဵသို့11 KV ဓါတအံာဵ သယဇဳာတ

ငဖဲ(၁) လိုငံဵ ဴင္ံဴ100 KVA, 200 KVA ထရနစံေဖာံမာမ့ာဵတပဆံငေံပဵဴိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၇



စဲံ

ကိုယစံာဵလယ္ံ

အမညံ/

မဆဲဴ္ဒနယံ

ေမဵခးနံဵ အေြကာငံဵ အရာ

ေျဖြကာဵမညံဴ

ဝနံှကီဵ ဌာနဴင္ံဴ

ဝနံှကီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ကံ

၁၀၄ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ ေခ့ာကံွမို ့တးငံယာဲထံနိံဵ ရမဲ့ာဵအထူဵ လိုအပလံ့ကံရ္ိပါသျဖငံဴထပမံတဳိုဵ ခ့ဲ့ခနံ့ထာဵေပဵရနံ လုဳနယံ

ေခ့ာကံ(၁) အစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၀၅ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝငံဵ လပုငံနံဵ ခးငအံှကိုဆရာအတတပံညာဒပီလိုမာသငတံနံဵ သာဵေရးဵ ခ့ယေံရဵမ၌ူမေကးဵ တိုငံဵ ေဒသ

ေခ့ာကံ(၁) ှကီဵအစုိဵရအဖးဲ့ဴင္ံဴလွှတေံတာံကုိယစံာဵလယ္မံ့ာဵမ္ေထာကံခအဳဆိုျပုလာပါကသကံဆိုငရံာ

ပညာေရဵေကာလပိမံ့ာဵတးငံသတမံတ္ထံာဵေသာလကံခသဳငြံကာဵမညံဴဦဵေရ၏(၅)% လကံခဳ

မညဟံေူသာမအူာဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵလွှတေံတာံကုိယစံာဵလယ္မံ့ာဵအာဵလုဳဵ သို့ပးငံဴလငံဵ ျမငသံာစးာ

အေြကာငံဵ ြကာဵဴိုငမံှုရ္ိ/မရ္ိဴ င္ံဴတိုငံဵ ေဒသှကီဵအစိုဵ ရအဖးဲ့အေနျဖငံဴမညကဴဲံသို့ေရးဵ ခ့ယေံရဵမူ

မ့ာဵသတမံတ္၍ံေရးဵ ခ့ယခံဲဴသညကုိံသရိ္ိလိုေြကာငံဵ ၊

၁၈



၂၀.၁၂

၁၇.၁၂





၂၀.၁၂


