
ခ့ငံဵ ေဒသ၊ စိုကပံ့ို ဵေရရရ္ိေရဵလပုငံနံဵ

စဉံ အေကကာငံဵ အရာ

၁ မတပူမီမို နဴယံ၊တေီဘာေက့ဵရးာေရသးယံေခမာငံဵ ေဖာကံလပုခံခငံဵ (၂/၄)မိုငံ

၂ တီဵ တနိမံမို နဴယံ၊တးီဵ ပီဵ ေက့ဵရးာေရသးယံေခမာငံဵ ေဖာကံလပုခံခငံဵ (၂/၄)မိုငံ

၃ ဖလမံဵ မမို နဴယံ၊ဇာသးယံေက့ဵရးာေရသးယံေခမာငံဵ ေဖာကံလပုခံခငံဵ (၂/၄)မိုငံ

၄ ဟာဵခါဵမမို နဴယံ၊သီဖူဵ လေံက့ဵရးာေရသးယံေခမာငံဵ ေဖာကံလပုခံခငံဵ (၂/၄)မိုငံ

၅ ပလကံဝမမို နဴယံ၊ဆငအုိံဵဝေက့ဵရးာေရသးယံေခမာငံဵ ေဖာကံလပုခံခငံဵ (၂/၄)မိုငံ

၆ ထနတံလနမံမို နဴယံ၊စိမှုေက့ဵရးာေရသးယံေခမာငံဵ ေဖာကံလပုခံခငံဵ (၂/၄)မိုငံ

၇ မငံဵ တပမံမို နဴယံ၊ထငေံခ့ာငံဵ ေက့ဵရးာေရသးယံေခမာငံဵ ေဖာကံလပုခံခငံဵ (၂/၄)မိုငံ

၈ တးနံဵ ဇဳမမို နဴယံ၊စိနသုံမံဵ ေက့ဵရးာေရသးယံေခမာငံဵ ေဖာကံလပုခံခငံဵ (၂/၄)မိုငံ

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္တံးင ံေဆာငရံးကခံဲဴေသာ ေဒသဖးဳ ဴမဖို ဵေရဵလပုငံနံဵ မ့ာဵ



ေသာကသံုဳဵ ေရရရ္ိေရဵလပုငံနံဵ

စဉံ အေကကာငံဵ အရာ

၁။ ေသာကသံုဳဵ ေရရရ္ိေရဵလပုငံနံဵ (၁၀)ခု

(က)  တးနံဵ ဇဳမမို နဴယံ၊ဟိုငဟံစံ(၃)မိုငံ

(ခ)    တီဵ တနိမံမို နဴယံ၊ဗနံဵ တဲဴလံ(၃)မိုငံ

(ဂ)    ထနတံလနမံမို နဴယံ၊သတလနံ(၃)မိုငံ

(ဃ)  ဟာဵခါဵမမို နဴယံ၊လုဳရနံဵ (၃)မိုငံ

(င)   ဖလမံဵ မမို နဴယံ၊စီငိုငံဵ (၃)မိုငံ

(စ)  ကနပံကံလကံမမို နဴယံ၊မနာဵရငံ(၃)မိုငံ

(ဆ)  ပလကံဝမမို နဴယံ၊ဘုဳဵ တလုဳဵ (၃)မိုငံ

(ဇ)  မတပူမီမို နဴယံ၊ဝလသဲဳ၊တီဵ ဘနိံဵ (၃)မိုငစီံ

(စ့) မငံဵ တပမံမို နဴယံ၊ေရွှေေအာငသံာ(၃)မိုငံ

(ည) ဖလမံဵ မမို နဴယံ၊လုဳပီဵ ေက့ဵရးာ(၁၉.၂)မိုငံ

(ဋ) မငံဵ တပမံမို နဴယံ၊ကကနအိံမနံူဵ (၃)မိုငံ

၂။ မငံဵ တပမံမို နဴယံ၊အေရ္ ဴခပငရံပကံးကံဂါလဳ(၅၀၀၀)ဆဴဳေရကနေံဆာကံလပုခံခငံဵ

၃။ ရေိခါဒါရမံမို နဴယံခးဲ၊အမတ္ံ(၁)ရပကံးကံဂါလ(ဳ၅၀၀၀)ဆဴဳေရကနေံဆာကံလပုခံခငံဵ

၄။ က့ခီါဵမမို နဴယံခးဲ၊အမတ္ံ(၂)ရပကံးကံဂါလဳ(၅၀၀၀)ဆဴဳေရကနေံဆာကံလပုခံခငံဵ

၅။ ေရဇးာမမို နဴယံခးဲ၊မမို မဴရပကံးကံဂါလဳ(၅၀၀၀)ဆဴဳေရကနေံဆာကံလပုခံခငံဵ

၆။ ေက့ာကံထမုမို နဴယံခးဲ၊မမို မဴရပကံးကံဂါလဳ(၅၀၀၀)ဆဴဳေရကနေံဆာကံလပုခံခငံဵ

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္တံးင ံေဆာငရံးကခံဲဴေသာ ေဒသဖးဳ ဴမဖို ဵေရဵလပုငံနံဵ မ့ာဵ



စဉ္ အေကြောင္းအရာ

၁ တီးတိန္မြိုန့ယ၊္ အထြေ(၁)နြင့္ အထြေ(၂) တျင္ ေောြ္ေေုံးေရ ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆ့ံ

ေရြေန္(၁)လုံး စီတည္ေဆာြေ္ ခြင္း

၂ ြင္းတပ္မြိုန့ယ္၊ ဘုရားစြန္းေြေ်းရျာ စိြ့္စြ္းေရ ေျယ္ယူခြင္းလုပ္ငနး္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာေရးနြစ္ နယ္စပ္ေဒေဖျံ ့မဖိုးေရးရန္ပုံေငျခဖင့္ ေဆာင္ရျြ္ေမပီးလုပ္ငန္းြ်ား

ြ်င္းခပည္နယ၊္ ေောြ္ေေံုးေရရရြိေရးလုပ္ငန္း



စဉ္ အေကြောင္းအရာ

၁ ဟားခါးမမိုန့ယ္၊ ဗန္ဗားေြေ်းရျာေောြေေ္ုံးေရရရြိေရးလုပ္ငန္း (၂/၀)မိုင္

၂ ဟားခါးမမိုန့ယ္၊ ဆျမ္းဆီးေြေ်းရျာေောြ္ေေုံးေရရရြိေရးလုပ္ငနး္ (၂/၀)မိုင္

၃ ဟားခါးမမိုန့ယ္၊ ဟရန္ဟရိန္ေြေ်းရျာေောြ္ေေုံး ေရရရြိေရးလုပ္ငနး္ (၃/၀)မိုင္

၄ ဟားခါးမမိုန့ယ္၊ ဘျန္လုံေြေ်းရျာေောြေေ္ုံး ေရရရြိေရးလုပ္ငန္း (၃/၀)မိုင္

၅ ဟားခါးမမိုန့ယ္၊ ေြေေပါေြေ်းရျာေောြေေ္ုံးေရရ ရြိေရးလုပ္ငန္း (၁/၀)မိုင္

၆ ဟားခါးမမိုန့ယ္၊ ဟာောေြေ်းရျာေောြေေ္ုံးေရရရြိ ေရးလုပ္ငန္း(၂/၀)မိုင္

၇ ဖလမ္းမမို န့ယ္၊မွှန္လီေြေ်းရျာေောြေေ္ုံးေရရရြိေရး လုပ္ငန္း (၄/၀)မိုင္

၈ ဖလမ္းမမို န့ယ္၊ေကြောင္ြေျာေြေ်းရျာေောြေေ္ုံးေရရရြိေရးလုပ္ငန္း(၃/၀)မိုင္

၉ တီးတိန္မမိုန့ယ၊္ ေတျာင္ဒုံေြေ်းရျာေောြေေ္ုံး ေရရ ရြိေရးလုပ္ငန္း (၃/၀)မိုင္

၁၀ တီးတိန္မမိုန့ယ၊္ ဗာလ္ဗုမ္ေြေ်းရျာေောြေေ္ုံး ေရရရြိေရးလုပ္ငန္း (၂/၀)မိုင္

၁၁ တျန္းဇန္မမို န့ယ္၊ ဆာလ္ဇန္ေြေ်းရျာေောြေေ္ုံး ေရရရြိေရးလုပ္ငန္း (၂/၀)မိုင္

၁၂ တျန္းဇန္မမို န့ယ္၊ ြေ်ီခါးမမိုအ့မြတ္(၁)ရပ္ြေျြေေ္ောြေေ္ုံးေရရရြိေရးလုပ္ငန္း (၅/၀)မိုင္

၁၃ ထန္တလန္မမို န့ယ္၊ ၀မ္ြေျာေြေ်းရျာ ေောြေေ္ုံးေရ ရရြိေရးလုပ္ငန္း(၄)မိုင္

၁၄ ထန္တလန္မမိုန့ယ္၊မျန္လီပးီေြေ်းရျာေောြ္ေေုံးေရရရြိေရးလုပ္ငန္း(၃)မိုင္

၁၅ ထန္တလန္မမို န့ယ္၊ေတျာင္ဒုံေြေ်းရျာေောြေေ္ုံးေရ ရရြိေရးလုပ္ငန္း(၁)မိုင္

၁၆ မင္းတပ္မမိုန့ယ္၊ေအးောယာ(၂၃/၀)မိုင္စခန္းေောြေေ္ုံးေရရရြိေရးလုပ္ငန္း (၃/၀)မုိင္

၁၇ မင္းတပ္မမိုန့ယ္၊ မရြိန္းေလြာ္ေြေ်းရျာ ေောြေေ္ုံး ေရရရြိေရးလုပ္ငန္း(၃)မိုင္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရးစြစ္ နယ္စပ္ေဒေဖျံ ့မဖိုးေရးရန္ပုံေငျဖဖင့္ ေဆာင္ရျြေေ္နေည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ခ်င္းဖပည္နယ၊္ ေရရရြိေရးလုပ္ငန္း



စဉ္ အေကြောင္းအရာ

၁၈ မတူပီမမို န့ယ္၊ လုံေ ြေးေြေ်းရျာေောြ္ေေုံးေရရရြိ ေရးလုပ္ငန္း(၂)မိုင္

၁၉ မတူပီမမို န့ယ္၊ တန္ြူေ(ြေ)ေြေ်းရျာ ေောြ္ေေုံးေရရရြိေရးလုပ္ငန္း (၃)မိုင္

၂၀ ြေန္ပြ္ေလြ္ေမမိုန့ယ၊္ ြေ်င္ေဒျးေြေ်းရျာေောြ္ေေုံးေရ ရရြိေရးလပု္ငန္း (၂)မိုင္

၂၁ ြေန္ပြေလ္ြေမ္မိုန့ယ၊္ မကြေားစုရပ္ေြေ်းရျာေောြေ္ ေုံးေရရရြိေရးလုပ္ငန္း (၃)မိုင္

၂၂ ပလြေ္၀မမိုန့ယ္၊ ေရွှလိုြ္ေ၀ေြေ်းရျာေောြ္ေေုံးေရ ရရြိေရးလုပ္ငန္း(၄)မိုင္

၂၃ ပလြေ္၀မမိုန့ယ္၊ ေပါင္မိ၀ုေြေ်းရျာေောြ္ေေုံးေရရ ရြိေရးလုပ္ငန္း(၄)မိုင္

၂၄ ြေန္ပြေလ္ြေမ္မိုန့ယ၊္ ေအာြ္ေြေန့့္-ရြိေစြာြ့ေ်င္းရျာ လယ္ေရေျယ္ေဖမာင္း (ေံမဏိကြိေုး

တံတား ၆ လြေမ္ PVC ေရပိုြ္ေဖဖင့္)
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