
ပြည္နယ္/ဒေသဖျံ ့ဖဖိုးမှုကြီးကြြ္ဒရးရံုး (ဒောင္ကြီး) ေျင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာဒရးနြစ္အေျင္း 

ဒဆာင္ရျြ္ခဲ့သည့္ ဒေသဖျံ ့ဖဖိုးဒရးလုြ္ငန္းမ်ား 
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စဉ္ လပုင္နး္အမည္

 ပအိုဝ့္ကိုယပ္ိုငအ္ပုခ္်ုပခ္ျင့္ရဒဒသ

၁ မးီရရြိဒရးအတျက္ ဆုိလာစနစ္တပဆ္ငခ္ခငး္  အိမဒ္ခခ (၂၅၀၀) လုံး (၈ဝ ဝပ ္ဆုိလာခပား၊ ၁၂ ဗို ့

ဘက္ထရနီြင့္ အပါအဝင္)(တစ္အိမဒ္ထာငလ္ျှင ္ဝ.၁၈၄ သနး္နှုနး္)

၂ ဟိုပုံးမမို န့ယ္၊ ဒက်ာက္တနး္ဒက်းရျာအုပစု္ လျှပစ္စ္မးီလငး္ဒရး

၃ ဆီဆုိငမ္မို န့ယ္၊ နားသန္/ပခ်ားကလို ့ဒရအားလျှပစ္စ္စက္ရံုတျင ္ထရနစ္ဒဖာမ္ာမးီကကိုး နြင့္

ဒက်းရျာ (၇) ရျာ မးီသျယ္တနး္ခခငး္

၄ ဟိုပုံးမမို န့ယ္၊ KBZI ဘလိပဒ္ခမစက္ရံု ဓါတအ္ားလိုငး္မြ နမ့္ခတုဒ္က်းရျာသုိ ့လျှပစ္စ္မးီ

သျယ္တနး္ခခငး္

၅ ပငဒ္လာငး္မမို န့ယ္၊ ဒနာငတ္ရားမမို န့ယ္ချဲ၊ ဒပါ့ယားဒက်းရျာအုပစု္ ဒက်းရျာ(၇) ရျာ လျှပစ္စ္မးီ

သျယ္တနး္ခခငး္

ဓနကုိုယပ္ိုငအ္ပုခ္်ုပခ္ျင့္ရဒဒသ

၁ ပငး္တယမမို န့ယ္နြင့္ ရျာငမံမို န့ယ္အတျငး္ဆုိလာတပဆ္ငခ္ခငး္ (၄၀၉၇) ခု

၂ ပငး္တယ (နတလ) ဒက်ာငး္တျင ္လျှပစ္စ္မးီသျယ္တနး္ခခငး္နြင့္ ထရနစ္ဒဖာမ္ာ (၁) လုံး

၃ ပငး္တယမမို န့ယ္၊ သစ္အယ္ပငဒ္က်းရျာ(၁၁) ဒကဗျီဒအဓါတအ္ားလိုငး္ (၃) မိုင ္သျယ္တနး္ခခငး္

၄ ရျာငမံမို န့ယ္၊ ဒက်ာက္ဒခမာငး္ဒက်းရျာအုပစု္ရြိ ရျာ (၄)ရျာ (၄၀၀) ဗိုဓ့ါတအ္ားလိုငး္ သျယ္တနး္ခခငး္

(၁၀.၅၆) မိုင္

ရြမး္ခပညန္ယ ္(ဒတာငပ္ိုငး္)

၁ မးီရရြိဒရးအတျက္ ဆုိလာစနစ္တပဆ္ငခ္ခငး္ အိမဒ္ခခ ( ၉၄၃ ) လုံး (၈ဝ ဝပ ္ဆုိလာခပား၊ ၁၂ ဗို ့

ဘက္ထရနီြင့္ ဆက္စပပ္စ္စညး္မ်ားအပါအဝင္) (တစ္အိမဒ္ထာငလ္ျှင ္ဝ.၁၈၃ သနး္ နှုနး္)

လခဲ်ားမမို န့ယ္ ဆုိလာပါဝါ (၈၈)လုံး

ဒက်းသီးမမို န့ယ္ ဆုိလာပါဝါ (၄၁၆)လုံး

မိုငး္ကိုငမ္မို န့ယ္ ဆုိလာပါဝါ (၁၃၅)လုံး

မိုးနမဲမို န့ယ္ ဆုိလာပါဝါ (၃၁)လုံး

ဒမာက္မယ္မမို န့ယ္ ဆုိလာပါဝါ (၂၇၃)လုံး

၂ ဆီဆုိငမ္မို န့ယ္၊ ဒနာငဒ္က်ာဒ့က်းရျာအုပစု္ရြိ ဒက်းရျာ(၃) ရျာတျင ္ဆုိလာမးီ (၁၇၆) လုံး

တပဆ္ငခ္ခငး္

၃ ဆီဆုိငမ္မို န့ယ္၊ ဒတာငဒ္ရြ ဒ့က်းရျာအုပစု္ရြိ ဒက်းရျာ(၂)ရျာတျင ္ဆုိလာ(၁၂၄)လုံးတပဆ္ငခ္ခငး္

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာဒရးနြစ ္ရြမး္ခပညန္ယ ္(ဒတာငပ္ိုငး္) တျင ္ဒဆာငရ္ျကလ္်ကရ္ြိသည့္ 

ဒဒသဖျံ ့မဖို းဒရးလပုင္နး္မ်ား

စျမး္အငလ္ပုင္နး္ 
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စဉ ံ လုပံငနံဵအမည ံ

 

 

၁ 

ရ္မံဵျပညံနယ(ံေောငံပိုငံဵ) 

ဆိုလာပါဝါ (၈၁၇)လုဳဵ 

ေမာကံမယံွမို နဴယ၊ံ ေငကုံနံဵရးာ (၆၀) စဳု 

၂ ဖယံခုဳွမို နဴယ၊ံ ျပငံေဆာငံရးာ (၁၂၀) စုဳ 

၃ ဖယံခုဳွမို နဴယ ံေရကနံဖူဵေလာရးာ (၈၀) စု ဳ

၄ ေညာငံေရွှေ မို နဴယ၊ံ စဳကာဵရးာ (၂၁၈) စုဳ 

၅ ေညာငံေရွှေ မို နဴယ၊ံ ကုနံဵသာရးာ (၉၆) စု ဳ

၆ ေညာငံေရွှေ မို နဴယ၊ံကုနံဵခဳရးာ(၇၅) စု ဳ

၇ ေောငံှကီဵွမို နဴယ၊ံ ဂနိုငံဝငံဵရးာ (၆၀) စု ဳ

၈ ေောငံှကီဵွမို နဴယ၊ံ ဂနိုငံရ္ညံရးာ (၂၈) စု ဳ

၉ ေောငံှကီဵွမို နဴယ၊ံ ပနံလျှမံဵရးာ (၈၀) စု ဳ

 

၁ 

ပအိုဝံဵကိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေေသ 

ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံ လျှပံစစံမီဵသးယံေနံဵျခငံဵန္ငဴံ ထရနံစေဖာံမာ ေပံဆငံျခငံဵ 

(က)  ေက့ာငံဵလးယံေက့ဵရးာ 

( ခ)  ပါပန့ံဴေက့ဵရးာ 

( ဂ)  နမဴံေပ်ဟးနံဵေက့ဵရးာ 

(ဃ) ဘုရာဵျဖူေက့ဵရးာ 

( င)  လးယံေပ်ေက့ဵရးာ 

(စ)  ဟိုနမဴံေက့ဵရးာ 

(ဆ) ရးာသစံေက့ဵရးာ 

၂ ပငံေလာငံဵွမို နဴယံ၊ နမဴံပုလငံဵေက့ဵရးာအုပံစု၊ ေဆာငံဵေယးဵ၊ ြကာပူ၊ ငိုလေက့ဵရးာ (၃) 

ရးာ  မီဵသးယံေနံဵျခငံဵ 

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံ့ရ္မံဵျပညံနယ ံ(ေောငံပုိငံဵ) ေးင ံေဆာငံရးကံလ့ကံရိ္သညဴံ 

ေေသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ 

စးမံဵအငံလုပံငနံဵ 



စဉ ံ လုပံငနံဵအမည ံ

 

 

၁ 

ဓနုကိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေေသ 

ဆိုလာေပံဆငံျခငံဵ (၁၀၂၀) စုဳ 

ပငံဵေယွမိုနဴယံသကံရကံကုနံဵ(ေျမာက)ံရးာ(၅၀)စဳု 

၂ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံသစံယာဵပငံေက့ဵရးာ (၁၄)စုဳ 

၃ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံေျမျခာဵေက့ဵရးာ (၂၀)စုဳ 

၄ ပငံဵေယွမိုနဴယံေရာ္ကံခ့ိုအေရ္ ေဴက့ဵရးာ (၆၀)စုဳ 

၅ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံအုဳအကံရဲေိေက့ဵရးာ (၅၀)စုဳ 

၆ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံမာဖာေက့ဵရးာ (၂၀)စုဳ 

၇ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံေနာငံသေခါေက့ဵရးာ (၃၈)စုဳ 

၈ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံေရပုေံေက့ဵရးာ (၆၆)စုဳ 

၉ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံေက့ာကံစကံေက့ဵရးာ (၄၈)စုဳ 

၁၀ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံလကံလ္ဲေက့ဵရးာ (၄၇)စုဳ 

၁၁ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံေုေယံေရေက့ဵရးာ (၂၀)စုဳ 

၁၂ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံကဳပဲဴေက့ဵရးာ (၂၀)စုဳ 

၁၃ ရးာငဳွမိုနယံ လွှေစငံေက့ဵရးာ (၈၅)စုဳ 

၁၄ ရးာငဳွမို နဴယ ံသစံေဆဵပငံေက့ဵရးာ (၅၀)စု ဳ

၁၅ ရးာငဳွမို နဴယ ံသစံသမီဵေက့ဵရးာ (၅၇)စုဳ 

၁၆ ရးာငဳွမို နဴယ ံေောငံဖီေက့ဵရးာ (၁၈)စုဳ 

၁၇ ရးာငဳွမို နဴယ ံအငံေောေက့ဵရးာ (၇၇)စုဳ 

၁၈ ရးာငဳွမို နဴယ ံအငံဵေခါငံဵေက့ဵရးာ (၆၆)စု ဳ

၁၉ ရးာငဳွမို နဴယ ံသေျပေခ့ာငံေက့ဵရးာ (၆၆)စု ဳ

၂၀ ရးာငဳွမို နဴယ ံကုနံဵှကီဵေက့ဵရးာ (၅၇)စုဳ 

၂၁ ရးာငဳွမို နဴယ ံေပးဵှကီဵေက့ဵရးာ (၂၁)စု ဳ
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စဉ ံ လုပံငနံဵအမည ံ

၂၂ ရးာငဳွမိုနဴယ ံလဲဗ့ာဵေက့ဵရးာ (၁၇)စုဳ 

၂၃ ရးာငဳွမို နဴယ ံစိနခံ့ဉံပငံေက့ဵရးာ (၂၈)စဳု 

၂၄ ရးာငဳွမို နဴယ ံေပ်စငံကုနံဵေက့ဵရးာ (၂၅)စဳု 

၂၅ ေရျဖူန္ငဴ ံ ေက့ာကံစုေက့ဵရးာအုပံစု ေက့ဵရးာ (၁၃) ရးာ မီဵလငံဵေရဵ 
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