
၁

၁

(က) ဘးူသီးေောင္-ေောငေ္ ်ာငး္လမး္ေေွရြိစိမး္ေငး္ှောေံေား(၁၃၀)ေေ

( ) ဘးူသီးေောင္-ေောငေ္ ်ာငး္လမး္ေေွရြိဖရံုေ ်ာငး္ေံေား(၁၀၀)ေေ

 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနြစ ္နယစ္ေေ္ေသဖျံ ့ဖဖို းေရး စမီကံနိး္လေုင္နး္မ်ားအေေွ

အေကာငအ္ထေေ္ဖာေ္ဆာငရ္ျကမ္ှုအေှ အေန

သစသ္ားေေံား

ရ ိုင္ှ ေေန္ယ္

စဉ္ လုေင္နး္အမေ္

လမး္/ေေံားလေုင္နး္



၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံတးငံ ေဆာငံရးကံခဲဴသညဴံ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ျပညံနယံ/ေဒသ 

ဖးဳ ဴွဖိုဵမှုှကီဵြကပံေရဵရဳုဵ (စစံေတး) 

ရခိုငံေဒသ၊ လမံဵတဳတာဵလုပံငနံဵ 

စဉံ အေြကာငံဵအရာ 

၁။ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၂) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

(က)  ဆတံရုိဵက့-ကဳျပငံ၊ ေက့ာကံတနံဵရ္ညံ (၂) စငံဵ (၆၀) ေပ 

၂။ ကးနံကရစေံရပပနံ (၁၄) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ  

(က)  ဆတံရုိဵက့-ကဳျပငံ (၅) စငံဵ၊ ြကကံေတာျပငံ (၅) စငံဵ 

(ခ )  အျမငဴံကျွနံဵ-ခ့ီလညံပငံဵ (၂) စငံဵ 

(ဂ )  ကျွီတဲ (၂) စငံဵ 

၃။ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ  (၄) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

(က) သဝနံေခ့ာငံဵ-ေက့ာငံဵကူဵ (၁) စငံဵ (၄၀) ေပ 

(ခ ) ျမငဴံဂါ-ပဒူ (၃) စငံဵ (၁၅) ေပ 

၄။ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၃) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

(က)  ယာေခ့ာငံဵ-ေျမာငံှကီဵ  အမ္တံ(၁)   (၁) စငံဵ (၃၀) ေပ 

(ခ )  ယာေခ့ာငံဵ-ေျမာငံှကီဵ  အမ္တံ(၂)    (၁) စငံဵ (၁၈) ေပ 

(ဂ )  ယာေခ့ာငံဵ-ေျမာငံှကီဵ  အမ္တံ(၃)    (၁) စငံဵ (၂၀) ေပ 

၅။ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၆) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

(က) ဆငံဘုတံ (၁) စငံဵ (၄၀) ေပ 

(ခ ) ေက့ာကံဆညံ (၂) စငံဵ (၁၂) ေပ 

(ဂ ) ေတာငံေမ္ာံ-ေအလယံဒးနံ (၂) စငံဵ (၁၅) ေပ 

(ဃ) ေဒးဵခ့ရာ  (၁) စငံဵ (၁၈) ေပ 

၆။ ကးနံကရစေံရပပနံ (၁၀) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ  

(က) ေက့ာကံဆညံ (၃) စငံဵ 

(ခ ) ေတာငံေမ္ာံ (၄) စငံဵ 

(ဂ ) ေအလယံဒးနံ (၃) စငံဵ 



စဉံ အေြကာငံဵအရာ 

၇။ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၁၃) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

(က)  ြကကေံရှကီဵ-ဝေကာကံှကီဵ-ငမနံဵရဲှကီဵ (၃) စငံဵ(၃၀) ေပ 

(ခ ) ြကကံေရှကီဵ-ဝေကာကံှကီဵ (၈)စငံဵ (၆) ေပ 

(ဂ ) ေျမပုဳ-ေက့ာကံေမာံှကီဵ  (၂)စငံဵ (၁၈) ေပ 

၈။ ေရွှေက့ငံျပငံေက့ဵရးာတးငံ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၅၀) ေပ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၉။ မဟာထီဵေက့ဵရးာတးငံ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ  (၅၀) ေပ  တညံေဆာကံျခငံဵ 

၁၀။ ေမာငံရွှေီဵကနံေက့ဵရးာ ေခ့ာငံဵကူဵ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ(၅၀) ေပ (၁) စငံဵ  တညံေဆာကံျခငံဵ 

၁၁။ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၅) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

(က) ရမံဵဝေခ့ာငံဵ (၂) စငံဵ (၃၀) ေပ 

(ခ ) ဆငံအိုဵေခ့-ေလညှငံဵေတာငံ (၃)စငံဵ (၁၀)ေပ 

၁၂။ ေရွှေေလာငံဵတငံ၊ ျမငံဵကနံေခ့ာငံဵ  ေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံလမံဵေပ်တးငံ  သဳကူကးနံကရစတံဳတာဵ (၅၀) ေပ 

တညံေဆာကံျခငံဵ 

၁၃။ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၂) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

(က) ေလာငံဵေခ့ာငံဵ-သဳေခ့ာငံဵ (၁) စငံဵ (၂၀) ေပ 

(ခ ) ေစတီျပငံ (၁) စငံဵ (၃၅) ေပ 

၁၄။ မိတံစာဝေက့ဵရးာ အမ္တံ  (၃) တဳတာဵ (၈၀) ေပ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၁၅။ ွပိုငံဵေခ့ာငံဵ  (ငါဵေဆာငံဵပတံ)  သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၁၅၀) ေပ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၁၆။ သရကံပင-ံဂုပ္ပိေထာငဴံ လမံဵေပ်ရ္ိ  သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ တဳတာဵ (၅၀) ေပ (၂) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၁၇။ ပိန္နဲေခ့ာငံဵ-ေြကာငံစးယံျဖူလမံဵ  ကးနံကရစံေရပပနံ  (၆) ေပ (၉) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၁၈။ ေအာငံလ္ျပငံ-ေက့ာကံနေီမာံလမံဵေပ်ရ္ိ   ဦဵဂေက့ဵရးာအုပံစု ဇီဵေတာရးာ  သဳကကူးနံကရစံတဳတာဵ  (၁၂) 

ေပ (၃)   စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၁၉။ လကံမျဲပငံအုပံစု၊ အေလဵေခ့ာငံဵ-က့ီဵညို-လကံမဲျပငံလမံဵေပ်ရ္ိ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၆) ေပ (၃) 

စငံဵတညံေဆာကံျခငံဵ 

၂၀။ မအီွမို နဴယံခးဲ  မအီ-  ခ့ကံေဖာကံ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၉၀) ေပ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၂၁။ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ(၆၀) ေပ (၂) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

-  မီဵေခ့ာငံဵထိုဵ-ရနံမ့ိုဵ-မိုဵေမာကံအမ္တံ (၁၊ ၂)   (၂) စငံဵ 



စဉံ အေြကာငံဵအရာ 

၂၂။ ြကကံစာဵေခ့ာငံဵ-ေဒါငံဵျပငံလမံဵ  သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၁၂၀) ေပ (၁)စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၂၃။ ဂးွမို နဴယံတးငံကးနံကရစတံဳတာဵ(၄) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

(က) ကငံဵပုဳ-ေရွှေဥကးငံဵလမံဵ (၁) စငံဵ (၁၅) ေပ 

(ခ ) ရဟိုငံဵကးငံဵ -ရဟိုငံဵကူဵ (၁) စငံဵ (၁၈) ေပ 

(ဂ ) ေရွှေဥကးငံဵ -ေရသိုဵ လမံဵ (၂) စငံဵ (၁၈) ေပ 

၂၄။ ဘူဵသီဵေတာငံ-ေတာငံပဇာ (၁၃/၂) မိုငံအနကံ (၁၀) မိုငံ ကတ္တ ရာခငံဵျခငံဵ 

၂၅။ (ခ )  လကံဝဒဲကံ-ငက့ညံေတာငဴံအမ္တံ (၄)၊  လကံဝဒဲကံ -   ငက့ညံေတာငဴံအမ္တံ (၅)၊ လကံဝဒဲကံ-

ငက့ညံေတာငဴံ  အမ္တံ(၉)၊ ဘူဵသီဵေတာငံ-အငူေမာံအမ္တံ(၅)  (၄) စငံဵ 

၂၆။ ေရမ့ကံေတာငံ-ြကကံရိုဵျပငံေက့ဵရးာလမံဵေပ်တးငံကးနံကရစံ ေရပပနံ (၂၁)ေပ (၃) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၂၇။ ွမို ဦဴဵ-သီဟိုကျွနံဵေက့ဵလကံလမံဵေပ်တးငံ ကးနံကရစေံရပပနံ (၇)ေပ (၃) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၂၈။ ကးမံဵသီဵပငံ - နဳသဴာေတာငံ ေက့ဵလကံလမံဵေပ်တးငံ သဳကူ ကးနံကရစတံဳတာဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၂၉။ နတံေခ့ာငံဵေက့ဵရးာ အဝငံလမံဵ  သဳကူကးနံကရစတံဳတာဵ (၄၀) ေပ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

၃၀။ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၅) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ 

(က) ေဝသာလီ-ေရွှေရငံေအဵ-ခေရွမိုငံ-ကငံဵေခ့ာငံဵ (၁) စငံဵ  (၅၀) ေပ 

(ခ )  ေဝသာလီ-ေရွှေရငံေအဵ-ခေရွမိုငံ-ကငံဵေခ့ာငံဵ (၃) စငံဵ  (၁၈) ေပ 

(ဂ )  ေဝသာလီ-ေရွှေရငံေအဵ-ခေရွမိုငံ-ကငံဵေခ့ာငံဵ (၁) စငံဵ (၁၉) ေပ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ရခိုငေံဒသ၊ လမံဵ တတဳာဵလပုငံနံဵ

စဉံ အေြြောငံဵ အရာ

၁  ရေသဴေတာင ံြေမံဵ နာဵပတံလမံဵ အာဵ (၁၅၀၀) ေပ ြေးနြံေရစံခငံဵ ျခငံဵ ၊

၂ ေပါြေေံတာွမို နဴယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒလူမံဵ တးင ံေျမလမံဵ (၁၀)မိုငံ

−(၁၀)ေပ (၈)စငံဵ

−(၁၅)ေပ (၃)စငံဵ

−(၂၀)ေပ (၁)စငံဵ

−(၃၀)ေပ (၂)စငံဵ

၃ ေပါြေေံတာွမို နဴယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒလူမံဵ တးင ံေြေ့ာြေလံမံဵ  (၃) မိုင၊ံ တဳတာဵ(၁၈၅) ေပ

−(၁၀)ေပ (၆)စငံဵ

−(၁၅)ေပ (၃)စငံဵ

−(၄၀)ေပ (၂)စငံဵ

၄ ေပါြေေံတာွမို နဴယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒလူမံဵ တးင ံေြေ့ာြေလံမံဵ  (၃) မိုင၊ံ တဳတာဵ (၁၈၅) ေပ

−(၁၀)ေပ (၄)စငံဵ

−(၆၀)ေပ (၁)စငံဵ

−(၇၀)ေပ (၁)စငံဵ

၅ ေပါြေေံတာွမို နဴယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒလူမံဵ တးင ံတဳတာဵ (၃၀၀) ေပ

−(၁၀)ေပ (၆)စငံဵ

−(၁၅)ေပ (၄)စငံဵ

−(၂၀)ေပ (၂)စငံဵ

−(၄၀)ေပ (၁)စငံဵ

−(၁၀၀)ေပ(၁)စငံဵ

−ေရပပန ံ(၁၂)ခု

၆ ေပါြေေံတာွမို နဴယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒလူမံဵ တးင ံတဳတာဵ (၂၉၀) ေပ

−(၁၀)ေပ(၈)စငံဵ

−(၁၅)ေပ(၄)စငံဵ

−(၂၀)ေပ(၂)စငံဵ

−(၅၀)ေပ(၁)စငံဵ

−(၆၀)ေပ (၁)စငံဵ

−ေရပပန ံ(၁၈)ခု

၇ ေပါြေေံတာွမို နဴယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒလူမံဵ  (၄) မိုင ံေျမလမံဵ ေဖာြေလုံပရံန၊ံ

၈ ေပါြေေံတာွမို နဴယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒလူမံဵ  (၁၃.၆၃၆) မိုင ံေြေ့ာြေလံမံဵ ေဖာြေလုံပျံခငံဵ ၊

၉ ေပါြေေံတာွမို နဴယံ၊ ေတာငညံို -သဝငေံခ့ာငံဵ  ေြေ့ာြေလံမံဵ  (၂) မိုငခံငံဵ ျခငံဵ ၊

၁၀

မငံဵ ျပာဵွမို နဴယံ၊ ေသြေနေံြေ့ဵရးာမ ္စစေံတး-အမံဵ လမံဵ မှြေီဵ သုိ ဴအမာခေဳျမသာဵလမံဵ (၂၄၀၀)ေပ 

အနြေေံပ(၁၀၀၀)ေဖာြေလုံပျံခငံဵ ၊ လမံဵ အရည္ ံ(၂၄၀၀)ေပအာဵ ျဗုနံဵ ေြေ့ာြေခံငံဵ ျခငံဵ နင္ဴံ 

ြေးနြံေရစံတဳတာဵ(၂)စငံဵ တညေံဆာြေျံခငံဵ ၊

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးငံဵ  ေဆာငရံးြေံွ ပီဵ စီဵ သညဴံ နယစံပေံဒသဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵလပုငံနံဵ မ့ာဵ 

ျပညနံယံ/ေဒသဖးဳ ဴွဖို ဵမှု ြေီဵ ြြေပေံရဵရုဳဵ  (စစေံတး)



စဉံ အေြြောငံဵ အရာ

၁၁
မငံဵ ျပာဵွမို နဴယံ၊ေစ့ဵေဟာငံဵ ပိုငံဵ နင္ဴံ ဦဵစုိဵတငဴံရပြံေးြေအံာဵ ဆြေသံးယံသညဴံ ြေးနြံေရစံတဳတာဵ 

(၁၀၀'×၁၉'×၂၁') တညေံဆာြေျံခငံဵ ၊

၁၂ ပလြေဝံွမို နဴယံ၊ ွမတံိဝေြေ့ဵရးာတးင ံ(၇၀'×၁၀') သစံသာဵတဳတာဵ(၁)စငံဵ  ေဆာြေလုံပရံန၊ံ

၁၃ ေမာငေံတာွမို နဴယံ၊ ေဝသာလီမ ္(၃)မိုငလံမံဵ ဆဳု အထိ(၂) မိုင ံြေးနြံေရစံခငံဵ ျခငံဵ

၁၄ ဘူဵ သီဵေတာငလံမံဵ ေပ်တးင ံ- −ေြေ့ာြေလံမံဵ (၃)မိုင၊ံ တဳတာဵ(၈၀)ေပ၊ ေရပပနံ(၆)ခု

၁၅ ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ အငေူမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵ သီဵေတာငလံမံဵ ေပ်တးင-ံ

−ေြေ့ာြေလံမံဵ (၄)မိုငံ

−တဳတာဵ(၄၀)ေပ

−ေရပပနံ(၆)ခု

၁၆ ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ အငေူမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵ သီဵေတာငလံမံဵ ေပ်တးင-ံ

−တဳတာဵ(၁၉၅)ေပ

−ေရပပနံ(၆)ခု

၁၇ ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ အငေူမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵ သီဵေတာငလံမံဵ ေပ်တးင-ံ တဳတာဵ(၂၀၅)ေပ

၁၈ ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ အငေူမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵ သီဵေတာငလံမံဵ ေပ်တးင-ံတဳတာဵ (၁၉၅) ေပ၊ ေရပပနံ(၆)ခု

၁၉ ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ အငေူမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵ သီဵေတာငလံမံဵ ေပ်တးင-ံတဳတာဵ (၁၉၅) ေပ၊ ေရပပနံ(၆)ခု

၂၀
ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ ဘူဵ သီဵေတာငံ-ေတာငပံဇာလမံဵ တးင ံြေတ္တ ရာလမံဵ ၊ တဳတာဵနင္ဴံ ေရပပနမံ့ာဵ

တညေံဆာြေျံခငံဵ -

−ေျမသာဵလမံဵ ျပုျပငျံခငံဵ (၃.၅)မိုငံ

−ေြေ့ာြေြံြေမံဵ လမံဵ (၆.၆၂၅)မိုငံ

−ြေတ္တ ရာလမံဵ (၁.၅၀)မိုငံ

−တဳတာဵ(၁၉)စငံဵ

−ေရပပနံ(၁၂)စငံဵ

၂၁ ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ ေတာငပံဇာ-ပနဇီံလမံဵ ပိုငံဵ တးင ံေအာြေပံါလုပငံနံဵ မ့ာဵ ေဆာငရံးြေျံခငံဵ -

−ေြေ့ာြေြံြေမံဵ လမံဵ (၁၀)မိုငံ

−ေျမသာလမံဵ (၂၀)မိုငံ

−တဳတာဵ(၁၀)စငံဵ (၄၈၀)ေပ

−ေရပပနံ(၃၇)ခ(ု၁၉၃)ေပ

၂၂ ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ လြေဝံဒဲြေံ-ငြေ့ညေံတာြေရံးာြြောဵ ြေးနြံေရစံလမံဵ  (၁) မိုင ံခငံဵ ျခငံဵ ၊

၂၃
ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ ငါဵြေ့ညေံတာြေမံြ္ေထိလ္သုိ ဴေျမလမံဵ  (၆) မိုင ံေဖာြေလုံပျံခငံဵ နင္ဴံ (၈၀) ေပ၊ 

ြေးနြံေရစံတဳတာဵ(၁)စငံဵ တညေံဆာြေျံခငံဵ ၊

၂၄ ဗန္ဓ လမ ္ပနဇီံလမံဵ ပိုငံဵ တးင ံေအာြေပံါလုပငံနံဵ မ့ာဵေဆာငရံးြေျံခငံဵ -

−ေျမ(၂၀)မိုငံ

−ေြေ့ာြေြံြေမံဵ လမံဵ (၅)မိုငံ

−ြေးနြံေရစတဳံတာဵ(၁၅)စငံဵ (၈၂၀)ေပ

၂၅
ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ငြေ့ညေံတာြေံ-ပ့ဉေံခါင-ံြေထိလ္လမံဵ ေပ်တးငံ(၇၀')နင္ဴံ(၂၀')သဳြေြူေးနြံေရစံ

တဳတာဵတညေံဆာြေျံခငံဵ ၊

၂၆
ေြေ့ာြေျံဖူွမို နဴယံ၊မငံဵ ေခ့ာငံဵ ေြေ့ဵရးာ- ွမို မဴေခ့ာငံဵ -တဳခးနတုိံငံ-အလဳခ့နိေံြေ့ဵရးာခ့ငံဵ ဆြေေံျမသာဵ

လမံဵ (၈)မိုငေံဖာြေလုံပျံခငံဵ ၊



စဉံ အေြြောငံဵ အရာ

၂၇
ေြေ့ာြေျံဖူွမို နဴယံ၊ ေတာငရံငံဵ ေြေ့ဵရးာအပုစုံ၊ အဓြိေလမံဵ မှြေီဵ အာဵ ေြေ့ာြေြံြေမံဵ လမံဵ  အဆငဴံမ္

(၂၀၀၀×၁၂)ေပအာဵ ြေးနြံေရစခံငံဵ ျခငံဵ ၊

၂၈ ေြေ့ာြေျံဖူွမို နဴယံ၊စနဲ-အဝျပငလံမံဵ

−ေျမသာဵလမံဵ (၅)မိုငံ

−ြေးနြံေရစတဳံတာဵ(၄၀)ေပ (၁)စငံဵ

−ြေးနြံေရစတဳံတာဵ(၆၀)ေပ (၁)စငံဵ

၂၉ ေြေ့ာြေျံဖူွမို နဴယံ၊ နင္ံဵ ဖေဲတာငေံြေ့ဵရးာအဝငလံမံဵ အာဵ (၃၁၀၀) ေပ ေြေ့ာြေခံငံဵ ျခငံဵ ၊

၃၀ ေြေ့ာြေျံဖူွမို နဴယံ၊ ေစတီယလမံဵ  (၁၆၅၀) ေပ ေြေ့ာြေလံငံဵ ွပီဵ ျဖစံ၍ ြေတ္တ ရာခငံဵ ရန၊ံ

၃၁ အမံဵ ွမို နဴယံ၊ြေဇူဵြေိုငံဵ လမံဵ ဆဳုမစ္၍

−ြေတ္တ ရာခငံဵ ျခငံဵ  (၂/၃) မိုငံ

−ေျမသာဵလမံဵ  (၁/၀) မိုငံ

−ေြေ့ာြေလံမံဵ  (၁/၃) မိုငံ

၃၂ အမံဵ ွမို နဴယံ၊ပညာတနေံဆာငမံေ္ဆာငရံးြေသံညဴံ ြေတ္တ ရာခငံဵ ျခငံဵ လုပငံနံဵ အဆဳုဵမစ္၍

−ြေတ္တ ရာခငံဵ ျခငံဵ (၂/၂) မိုငံ

−ေျမသာဵလမံဵ  (၁/၀) မိုငံ

−ေြေ့ာြေလံမံဵ  (၁/၃) မိုငံ

၃၃ အမံဵ ွမို နဴယံ၊ သျပုခ့ို ငြံေျွနံဵ ပတံလမံဵ တးငံ

−ေြေ့ာြေလံမံဵ  (၁/၄) မိုငံ

−ေျမလမံဵ  (၇/၁) မိုငံ

−ြေးနြံေရစေံရပပန ံ(၅၂) စငံဵ

−ြေးနြံေရစတဳံတာဵ (၈) စငံဵ (၁၅၅) ေပ

၃၄ အမံဵ ွမို နဴယံ၊ သျပုခ့ို ငြံေျွနံဵ ပတံလမံဵ တးငံ-

−ေြေ့ာြေလံမံဵ  (၁/၃) မိုငံ

−ေျမလမံဵ  (၇/၁) မိုငံ

−ြေးနြံေရစေံရပပန ံ(၅၃) စငံဵ

−ြေးနြံေရစတဳံတာဵ (၇) စငံဵ  (၁၅၅) ေပ

၃၅
အမံဵ ွမို နဴယံ၊ ဒါဵလြေေံြေ့ဵရးာအပုစံ၊ု နတံေမာရံးာေဟာငံဵ နင္ဴံ ဒါဵလြေအံေနာြေရံးာခ့ငံဵ ဆြေ ံ(၇) ဖာလဳု

ေျမသာဵလမံဵ ေဖာြေလုံပျံခငံဵ ၊

၃၆ အမံဵ ွမို နဴယံ၊ ဒါဵလြေေံြေ့ဵရးာအပုစံ၊ု အလယံြေျွနံဵ -ပ့ဉံဵ ြေနုံဵ -လိပြံေနုံဵ -ဇရပြံေနုံဵ ေြေ့ဵရးာမ့ာဵသုိ ဴ

၃၇
အမံဵ ွမို နဴယံ၊ဒါဵလြေေံြေ့ဵရးာအပုစံ၊ုအလယံြေျွနံဵ -ေတာငရံးာ-အလယံရးာ-ေျမာြေရံးာခ့ငံဵ ဆြေလံမံဵ

(၁) မိုင ံေျမသာဵလမံဵ ေဖာြေလုံပျံခငံဵ ၊

၃၈
အမံဵ ွမို နဴယံ၊ဂါယံေလာငံဵ အပုစံ၊ုဂါယံေလာငံဵ မ ္ျပုတံြေျွနံဵ ေြေ့ဵရးာသုိဆဴြေသံးယံသညဴံလမံဵ (၁)မိုင ံ

(၄)ဖာလဳု ေျမသာဵလမံဵ ေဖာြေလုံပျံခငံဵ ၊

၃၉ ရမံဵ ွဗဲွ မို နဴယံအတးငံဵ ၊အငံဵ ေတာငတဳံတာဵ(၁၀၅'×၃၀')သဳြေြူေးနြံေရစံ RCBore Pile တဳတာဵ 

၄၀
ေတာငြံေတံုွမို နဴယံ၊ြေမာရးာနင္ဴံြေမာရးာသစံဇီဵ ပငြံေးငံဵ ေြေ့ဵရးာတုိအဴြြောဵတညရံ္ိသညဴံ ြေမာေခ့ာငံဵ

တဳတာဵ(၉၀')

၄၁
ေတာငြံေတံုွမို နဴယံ၊အေရ္ ဘဴြေေံြေ့ဵရးာနင္ဴံငေမာြေေံခ့ာငံဵ ေြေ့ဵရးာတုိဆဴြေသံးယံသညဴံ ေြေ့ဵရးာခ့ငံဵ

ဆြေလံမံဵ နင္ဴံ ယငံဵ လမံဵ ေပ်ရ္ိတဳတာဵ(၂)စငံဵ နင္ဴံေရပပနံ(၅)ခု



ရခိုငေံေသ၊ လမံဵ တတဳာဵလပုငံနံဵ

စဉံ လပုငံနံဵ အမညံ

၁
ေက့ာကေံတာံွ မို နဴယံ၊ ဂပု္ီပေောငဴံ-သရကတံပင ံေျမလမံဵ  (၁၃) မိုင ံအနက ံ(၈) မိုငံ

 ေျမလမံဵ ေဖာကလုံပျံခငံဵ

၂
ေက့ာကေံတာံွ မို နဴယံ၊ ေက့ာကေံတာံ-ငါဵေဆာငဘံတံ-ွပို ငံဵ ေခ့ာငံဵ  ေျမလမံဵ  (၂) မိုင ံေဖာကလုံပျံခငံဵ  (၁၈' 

အက့ယံ၊  ၃' ေု သိပသံညံဵ ွပီဵ ၊  Compaction ၃၅%၊ လမံဵ ေဘဵေရေျမာငံဵ အပါအဝင)ံ

၃ ေက့ာကေံတာံွ မို နဴယံ၊  ဂပု္ီပေောငဴံ  -  သရကတံပင ံေျမလမံဵ  (၁၃) မိုငအံနက ံ(၅) မိုင ံေဖာကလုံပျံခငံဵ

၄ ေက့ာကျံဖူွမို နဴယံ၊ လိက္ခေမာရံးာသစမံျ္ပငရံည္ရံးာသစံ သုိ ဴ(၂) မိုင ံေက့ာကခံငံဵ ျခငံဵ

၅ ပဏု္ဏာဵကျွနံဵ ွမို နဴယံ၊ ကလုာဵတနျံမစမံ ္စကမံှုဇုဳအေိ (၁.၅) မိုင ံ ၈"ေု) ကးနကံရစံခငံဵ ျခငံဵ

၆ ပဏု္ဏာဵကျွနံဵ ွမို နဴယံ၊  စကမံှုဇဳုမ ္ ကလုာဵတနျံမစံအေိ (၁.၅) မိုင ံ (၁၆' အက့ယံ၊ ၈" ေု ကးနကံရစံ ခငံဵ ျခငံဵ )

၇
အမံဵ ွမို နဴယံ၊  ျမနမံာဘတံုေခ့ာငံဵ ေက့ဵရးာနင္ဴံ ငရစံမရးာခ့ငံဵ ဆကလံမံဵ  (၁၀) မိုင ံအနက ံ(၅) မိုင ံ

ေက့ာကလံမံဵ ခငံဵ ျခငံဵ  (၁၂' အက့ယံ၊  ၉" ေု သိပသံညံဵ ွပီဵ ၊ အမာခလဳမံဵ ပခုုဳဵ  ၃" စီ)

၈
အမံဵ ွမို နဴယံ၊ ကဇူဵကိုငံဵ -ေါဵလကလံမံဵ  (၆/၃) မိုငတုိံ ဴတးင ံကတ္တ ရာ (၂) မိုငခံငံဵ ျခငံဵ နင္ဴံ ေက့ာက(ံ၂)မိုင ံ

ခငံဵ ျခငံဵ တုိအဴနက ံ(၂) မိုင ံေက့ာကခံငံဵ ျခငံဵ   (၁၂'အက့ယံ၊ ၉" ေု သိပသံညံဵ ွပီဵ ၊ အမာခလဳမံဵ ပခုုဳဵ  ၃" စီ)

၉
အမံဵ ွမို နဴယံ၊  ေက့ာကေံျမာငံဵ  - ေတာငံှ ကီဵ ရငံဵ   - ေရေခါငံဵ ခ့နိေံက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကလံမံဵ  (၁၁/၃) မိုငံ

အနက ံ(၅) မိုငေံက့ာကခံငံဵ ျခငံဵ  (၁၂' အက့ယံ၊၉" ေုသိပသံညံဵ ွပီဵ ၊ အမာခလဳမံဵ ပခုုဳဵ  ၃"စီ)

၁၀
အမံဵ ွမို နဴယံ၊ သျပုခ့ို ငကံျွနံဵ ပတံလမံဵ ေက့ာက(ံ၅)မိုငခံငံဵ ျခငံဵ  (၁၂' အက့ယံ၊  ၉" ေု သိပသံညံဵ ွပီဵ ၊ 

အမာခလဳမံဵ ပခုုဳဵ  ၃" စ)ီ

၁၁
ေက့ာကျံဖူွမို နဴယံ၊ စန ဲ- မငံဵ ျပငအံပုစံ၊ု ေရခ့မံဵ ှကီဵ -အဝျပငေံက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကလံမံဵ  ေျမလမံဵ (၅)မိုငံ

ေဖာကလုံပံွ ပီဵ  က့န ံ(၀.၃၁၃) မိုင ံေဖာကလုံပျံခငံဵ

၁၂
ေက့ာကျံဖူွမို နဴယံ၊ ေရခ့မံဵ ှကီဵ -အဝျပငေံက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကလံမံဵ  (၅.၃၁၃) မိုငတံးင ံ(၃.၆၄၄) မိုင ံ

ေက့ာကခံငံဵ ျခငံဵ

၁၃ ေပါကေံတာွမို နဴယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖေေူက့ာကလံမံဵ (၁/၃)မိုင ံခငံဵ ျခငံဵ

၁၄
ေတာငကံတံုွမို နဴယံ၊  ေတာငကံတံု - မအလီမံဵ ပိုငံဵ   မိုငတုိံငအံမတံ္ (၃၀)မိုငမံ ္ဘူဵ ေရွှေေမာရံးာ-ေက့ာကံိုငရံးာ

 မ့ာဵသုိဆဴကသံးယံသညဴံေျမလမံဵ (၂/၇)မိုငအံာဵ ေက့ာကေံခ့ာလမံဵ ခငံဵ ျခငံဵ

၁၅
ေတာငကံတံုွမို နဴယံ၊  ကိုငံဵ ရည္ေံက့ဵရးာရ္ိ တက္က သုိလံ ေရာ္ငလံမံဵ တးင ံကတ္တ ရာ (၁/၆) မိုင(ံ၁၂'အက့ယံ၊ 

၉"ေု၊ သိပသံညံဵ ွပီဵ ၊ အမာခလဳမံဵ ပခုုဳဵ ၃"စ)ီခငံဵ ျခငံဵ

၁၆
ေတာငကံတံုွမို နဴယံ၊ ကိုငံဵ ရည္ေံက့ဵရးာရ္ိ တက္က သုိလံ ေရာ္ငလံမံဵ ေပ်ရ္ိ အရည္ေံပ (၅၀) ေပ 

ကးနကံရစံတဳတာဵ(၂)စငံဵ ေဆာကလုံပျံခငံဵ (၁၄'အက့ယံ၊၇"ေု)

၁၇ ေမာငေံတာွမို နဴယံ၊ သုခွမို ငေံက့ဵရးာတးငံဵ လမံဵ အာဵ ေက့ာကေံခ့ာလမံဵ  (၁/၀) မိုင ံေက့ာကခံငံဵ ျခငံဵ ၊

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးငံဵ  ေဆာငရံးကံွ ပီဵ စီဵ သညဴံ နယစံပေံေသဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵလပုငံနံဵ မ့ာဵ 

ျပညနံယံ/ေေသဖးဳ ဴွဖို ဵမှု ကီဵ ြကပေံရဵရုဳဵ  (စစေံတး)



စဉံ လပုငံနံဵ အမညံ

၁၈ ေက့ာကျံဖူွမို ၊ဴ ေခ့ာငံဵ ဖ့ာဵရးာ-ကလုာဵဘာေက့ဵရးာခ့ငံဵ ဆကလံမံဵ  (၂) မိုင ံ ေက့ာကခံငံဵ ျခငံဵ ၊

၁၉
ပဏု္ဏာဵကျွနံဵ ွမို နဴယံ၊ တနခံိုဵ ငက္ံှ ကီဵ ကျွနံဵ လမံဵ (၈/၂) မိုငအံာဵ ေျမသာဵလမံဵ အသစံ ျပနလံညေံဆာငံ

ရးကေံပဵရန ံ(၁၈'အက့ယံ၊ ၃"ေု သိပသံညံဵ ွပီဵ ၊ Compaction ၃၅%)

၂၀ ေမာငေံတာွမို နဴယံ၊  သုခွမို ငေံက့ဵရးာတးငံဵ လမံဵ အာဵ ေက့ာကေံခ့ာလမံဵ  (၁/၀) မိုင ံခငံဵ ျခငံဵ

၂၁
ေက့ာကျံဖူွမို နဴယံ၊   ွမို မဴသုဿာန ံကးနကံရစံလမံဵ (၂၅၀'×၁၈'×၈") ကာဵပါကငံ(၁၂၀'×၆၀'×၈")

 ျပုလုပျံခငံဵ

၂၂
ေက့ာကျံဖူွမို နဴယံ၊  စန ဲ- မငံဵ ျပငအံပုစံ၊ု ေရခ့မံဵ ှကီဵ  (၅.၃၁၃) မိုင ံသဳကကူးနကံရစံတဳတာဵ (၂၀) ေပ 

(၃) စငံဵ (၈'×၁၄') (၃) စငံဵ

၂၃ ေက့ာကျံဖူွမို နဴယံ၊  ေရခ့မံဵ ှကီဵ   Box Culvert

၂၄ ေက့ာကျံဖူွမို နဴယံ၊  ေရခ့မံဵ ှကီဵ   Box Culvert (၅'×၁၄') (၄)စငံဵ

၂၅ ေက့ာကျံဖူွမို နဴယံ၊  ေရခ့မံဵ ှကီဵ   Box Culvert (၃'×၁၄') (၁၃)စငံဵ

၂၆ ေပါကေံတာွမို နဴယံ၊ ျမငဴံဂါ-ပေလူမံဵ ေပ်ရ္ိ ကးနကံရစံ တဳတာဵ (၁၀) စငံဵ နင္ဴံ ေရပပန ံ(၈) ခေုဆာကလုံပျံခငံဵ

(က) (၁၄၀) ေပတဳတာဵ (၁) စငံဵ

(ခ ) (၆၀) ေပတဳတာဵ (၁) စငံဵ

(ဂ ) (၅၀) ေပတဳတာဵ (၁) စငံဵ

(ဃ) (၃၀) ေပတဳတာဵ (၂) စငံဵ

(င ) (၂၀) ေပတဳတာဵ (၃) စငံဵ

(စ ) (၁၅) ေပတဳတာဵ (၂) စငံဵ

(ဆ) ကးနကံရစေံရပပန ံ(၈) ခု

၂၇ ဘူဵ သီဵေတာင ံ- ေတာငပံဇာလမံဵ ပိုငံဵ တးင ံ(၁၅) ေပ  တဳတာဵ(၆)စငံဵ

၂၈ ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ေတာငပံဇာ-ပနဇီံလမံဵ ပိုငံဵ တးင ံတဳတာဵ(၁၂)စငံဵ

၂၉
ဘူဵ သီဵေတာငံွ မို နဴယံ၊ ပနဇီံ-ေအာငခံ့မံဵ သာလမံဵ ေပ်ရ္ိ ၁၂၀' (၁) စငံဵ ၊ ၆၀' (၃) စငံဵ ၊  ၈၀' (၁) စငံဵ

ကးနကံရစံ တဳတာဵမ့ာဵတညေံဆာကျံခငံဵ

၃၀
ရမံဵ ွဗဲွ မို နဴယံ၊ အငံဵ ေတာငသဳံကကူးနကံရစံ(RC) BorePile တဳတာဵ (၁၀၅'×၃၀')  (၁) စငံဵ   တညေံဆာကံ

ျခငံဵ လုပငံနံဵ တစခံလဳုုဵအတးက ံကနုကံ့မညဴံ  ေငးက့ပသံနံဵ  (၃၀၀) အနက ံ ေပမံခဳးငဴံျပုေငး

၃၁ စစံေတးွ မို နဴယံ၊ ဘလူီဵမေခ့ာငံဵ တဳတာဵျပငဆံငေံဆာငရံးကျံခငံဵ
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