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မဆဲန္ဒနယံ
ေမဵခးနံဵ အေြြောငံဵ အရာ

 ေျဖြြောဵမညံဴ

ဝနံှ ြေီဵ ဌာနနင္ံဴ

ဝနံှ ြေီဵ အမညံ

မတ္ခံ့ြေံ

၁ ဦဵေသာငံဵ ေရွှေ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵအတးငံဵ ရ္ိ ေြေ့ာြံေမီဵ ေသးဵ တူဵ ေဖာံေရဵ လပုငံနံဵ ခးငမံ့ာဵအာဵ ေေဵအန္တရာယံ သယဇဳာတ

နတေံမာြံေ(၁) ြေငံဵ ရင္ံဵ ေစေရဵအတးြံေ တညဆံဥဲပေဒ၊ နညံဵ ဥပေဒ၊ အမနိံ့၊ ေွှေနြံြောဵခ့ြံေမ့ာဵနင္ံဴအညီ

လပုြုိံေငေံဆာငရံးြံေေစေရဵအတးြံေ မညြဴဲံေသို့ စမီေဳဆာငရံးြံေေနသညြုိံေ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၂ ဦဵေဌဵဝငံဵ ထီဵ လငံဵ ွမို ့နယ၊ံ နတအံငံဵ ရးာအေနာြံေေြံေရ္ိ ှြိေု့ျပင ံအြေးြံေအမတ္(ံ၄၉)မ ္ေြေ့ာြံေမီဵ ေသးဵ သယဇဳာတ

ထီဵ လငံဵ (၁) တူဵ ေဖာံရန ံေလျှောြံေထာဵမှုြုိေ တာဵဆီဵ ပတိပံငရံန ံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၃ ဦဵေသာငံဵ ေရွှေ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵအတးငံဵ ရ္ိ ေရနလဳြံေယြံေတးငံဵ မ့ာဵမ ္ဝနေံဆာငခံ ေြောြံေခေဳသာ ေရနဳ သယဇဳာတ

နတေံမာြံေ(၁) စိမံဵ သယယံခူးငံဴ(Transport Pass) ထတုေံပဵနှုနံဵ ထာဵ၊ ေရနစဳမိံဵ တစစံညလံျှေင ံ(၃၀၀၀)ြေ့ပံ

နှုနံဵ မ ္ေခတြံောလနင္ံဴြုိေြံေညေီသာ နှုနံဵ ထာဵသို့ တိုဵ ျမငှံဴေြောြံေခရဳန ံအစီအစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိ

လိုေြြောငံဵ ၊

၄ ဦဵတငံဴဆနံဵ စညပံငသံာယာေရဵဥပေဒမြူြေမံဵ အာဵ အွပီဵ သတေံရဵဆးဲနိုငေံရဵ အျမနဆံုဳဵ လပုေံဆာငရံန ံအစီ စမီဳ/ေဏ္ဍာ

ပးငံဴျဖူ(၂) အစဲရံ္ိ/ မရ္ိ ြုိေသရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၅ ေဒ်ညို ညို ဦဵ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵအတးငံဵ  ျပညတံးငံဵ အခးနမံ့ာဵဦဵစီဵ ဌာနမ ္ျဖနံ့ျဖူဵေရာငံဵ ခ့လ့ြံေရ္ိေသာ စမီဳ/ေဏ္ဍာ

ေစတတု္တ ရာ(၁) ေအာငေံာေလသနိံဵ ဆ ုလြံေမတ္မံ့ာဵနင္ံဴပတသံြံေ၍ သတမံတ္နံှုနံဵ ထြံေ ျမငံဴတြံေေသာနှုနံဵ

ျဖငံဴ ေရာငံဵ ခ့ေနမှုအာဵ သြံေဆိုငရံာမ ္အျမနဆံုဳဵ တာဵဆီဵ အေရဵယမူှုမ့ာဵ ေဆာငရံးြံေရနအံစီ

အစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၆ ဦဵေြေ့ာံျမငံဴ ေဆာွမို ့နယအံတးငံဵ ရ္ိ ေပါြံေ - ေြေ့ာြံေထ ု- မငံဵ တပံွ မို ့သို့ သးာဵေသာလမံဵ ပိုငံဵ အာဵ(၁၂)ေပ  ေဆာြေ/ံပို့

ေဆာ(၂) အြေ့ယလံမံဵ မ ္(၁၈)ေပအြေ့ယ ံြေတ္တ ရာလမံဵ ျပုလပုရံနနံင္ံဴ အေြေး့မ့ာဵ၊ ြုေနံဵ ျဖတမံ့ာဵြုိေ

ျပုလပုေံပဵနိုငံ/ မေပဵနိုင၊ံ ျပုလပုေံပဵမညဆံိုပါြေ မညသံညံဴနစ္၊ံ လတးင ံျပုလပုမံညြုိံေ သရိ္ိ

လိုေြြောငံဵ ၊

ဒတုယိအှြေမိ ံမေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြေီဵ လွှေတေံတာ ံ ဒသမပုဳမန္အံစညံဵ အ ေဝဵ နဝမေန ့( ၄. ၁၀. ၂၀၁၈) ရြေေံနတ့းင ံ

ေမဵျမနံဵ ခးငံဴျပုမညံဴ ေမဵခးနံဵ အစအီစဲံ
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၇ ဦဵေမာငြုိံေ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ေဏ္ဍာနစ္ ံတိုငံဵ အစိုဵ ရရနပံုဳေငး ( Mini Budget)တးင ံေဆာငရံးြံေသညံဴ မငံဵ လ္  ေဆာြေ/ံပို့

မငံဵ လ္(၂) ွမို ့နယ၊ံ ေပေတာြုေနံဵ -(ပသုမိံ-မုဳရးာလမံဵ )၊ စမံဵ အုိငံ- ေရတးငံဵ ေျမာင-ံ ြေညငံှ ြီေဵလမံဵ ၊ ြေငမံးနံဵ

ျခုဳ - ရးာသာယာ- တမာေြေ့ာလမံဵ ၊ ငေတအုိံင ံ- စမံဵ ှြီေဵ - ငလှိုငလံမံဵ  (၄)လမံဵ အာဵ ွပီဵ စီဵမှု

မရ္ိေသဵသညံဴအတးြံေ မညသံို့စမီေဳဆာငရံးြံေသးာဵမညြုိံေ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၈ ဦဵေဇာံမိုဵ ေအာငံ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵအစိုဵ ရအဖးဲ့မ ္ဂ့ပနအံေျခခ ဳအေဆာြံေအဦပူဵ ေပါငံဵ ေဆာငရံးြံေေရဵအဖးဲ့  ေဆာြေ/ံပို့

သရြံေ(၂) JIP၏ နညံဵ ပညာအတိုငံဵ  ငတုလံျိှေုဵတတဳာဵမ့ာဵြုိေ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြီေဵ၏ သငံဴေလ့ာံေသာ

ွမို ့နယ၊ံ ေြေ့ဵရးာဆြံေလမံဵ မ့ာဵတးင ံ(၁)စငံဵ ၊ (၂)စငံဵ ၊ (၃)စငံဵ ၊ (၁၀)စငံဵ  စသညျံဖငံဴ တညံ

ေဆာြံေေပဵနိုငျံခငံဵ ရ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၉ ဦဵသြံေနိုငံ မေြေးဵ ွမို ့မ ္ေရနေဳခ့ာငံဵ သို့ သးာဵလာေသာ လမံဵ ေပ်ရ္ိ ေဒါငံဵ ေနေခ့ာငံဵ တတဳာဵေပ်မ ္လျှေပစံစံ ေဆာြေ/ံပို့

ွမို ငံ(၁) မီဵ တိုငမံ့ာဵအာဵလုဳဵ  မီဵ လငံဵ နိုငေံရဵ ေဆာငရံးြံေေပဵရန ံအစအီစဲရံ္ိ/ မရ္ိ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၁၀ ဦဵေဇာံမငံဵ ထးနံဵ ေတာငတံးငံဵ ှြီေဵွမို ့နယတံးင ံဆတသံးာဵ - ေအာငလံ ဳ- ျပည ံမီဵ ရထာဵလမံဵ သစံေဖာြံေလပုသံညံဴ ေဆာြေ/ံပို့

ေတာငတံးငံဵ ှြီေဵ(၁) စီမြိဳေနံဵ အရ ဆတသံးာဵ - ဧြေရာဇံလမံဵ ပိုငံဵ အတးငံဵ ရ္ိ ဆုဳဵ ရှဳဵု သးာဵခဲဴေသာ  စုိြံေပ့ို ဵေျမဧြေမ့ာဵ

အတးြံေ သြံေဆိုငရံာေတာငသံလူယသံမာဵမ့ာဵအာဵ ေလ့ာံေြြေဵေငးေပဵအပရံန ံမညသံို့မညပံုဳ

ေဆာငရံးြံေေပဵမညြုိံေ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၁၁ ေဒ်ျမငံဴစနံဵ ေပါြံေွမို ့နယတံးင ံေယာေခ့ာငံဵ အာဵ ျဖတသံနံဵ  တညေံဆာြံေထာဵေသာ အမတ္ ံ(၁) ေပါြံေ ေဆာြေ/ံပို့

ေပါြံေ(၂) တတဳာဵ(အုနံဵ ေတာ)နင္ံဴအမတ္ံ(၂)ေပါြံေတတဳာဵ(ေရျပာ)တတဳာဵမ့ာဵအာဵ အန္တရာယမံရ္ိေစေရဵ

ျပုျပငေံဆာငရံးြံေေပဵရနနံင္ံဴ မညသံညံဴေဏ္ဍာနစ္တံးင ံေဆာငရံးြံေေပဵမညြုိံေ သရိ္ိလိုေြြောငံဵ ၊

၂


