၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနြစ္ နယ္စေ္ေေသဖျံ ့ဖဖိုးေရး စီမံကိန္းလုေ္ငန္းမ်ားအေေွ
အေကာင္အထေ္ေဖာ္ေဆာင္ရျက္မှုအ ေှ အေန

ရ ိုင္ှေေ္နယ္
စဉ္
၁

လုေ္ငန္းအမေ္
လမ္း/ေံေားလုေ္ငန္း
၁ သစ္သားေံေား
(က) ဘူးသီးေောင္-ေောင္ေ ်ာင္းလမ္းေေွရြိစိမ္းေင္းှောေံေား(၁၃၀)ေေ
( )

ဘူးသီးေောင္-ေောင္ေ ်ာင္းလမ္းေေွရြိဖရုံေ ်ာင္းေံေား(၁၀၀)ေေ

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံတးငံ ေဆာငံရးကံခဲဴသညဴံ ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ျပညံနယံ/ေဒသ
ဖးဳ ဴွဖိုဵမှုှကီဵြကပံေရဵရုဳဵ (စစံေတး)
ရခိုငံေဒသ၊ လမံဵတဳတာဵလုပံငနံဵ
စဉံ

အေြကာငံဵအရာ

၁။ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၂) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
(က) ဆတံရိုဵက့-ကဳျပငံ၊ ေက့ာကံတနံဵရ္ညံ (၂) စငံဵ (၆၀) ေပ
၂။ ကးနံကရစံေရပပနံ (၁၄) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
(က) ဆတံရိုဵက့-ကဳျပငံ (၅) စငံဵ၊ ြကကံေတာျပငံ (၅) စငံဵ
(ခ ) အျမငဴံကျွနံဵ-ခ့ီလညံပငံဵ (၂) စငံဵ
(ဂ ) ကျွီတဲ (၂) စငံဵ
၃။ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၄) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
(က) သဝနံေခ့ာငံဵ-ေက့ာငံဵကူဵ (၁) စငံဵ (၄၀) ေပ
(ခ ) ျမငဴံဂါ-ပဒူ (၃) စငံဵ (၁၅) ေပ
၄။ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (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။ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (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။ ကးနံကရစံေရပပနံ (၁၀) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
(က) ေက့ာကံဆညံ (၃) စငံဵ
(ခ ) ေတာငံေမ္ာံ (၄) စငံဵ
(ဂ ) ေအလယံဒးနံ (၃) စငံဵ

စဉံ

အေြကာငံဵအရာ

၇။ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၁၃) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
(က) ြကကံေရှကီဵ-ဝေကာကံှကီဵ-ငမနံဵရဲှကီဵ (၃) စငံဵ(၃၀) ေပ
(ခ ) ြကကံေရှကီဵ-ဝေကာကံှကီဵ (၈)စငံဵ (၆) ေပ
(ဂ ) ေျမပုဳ-ေက့ာကံေမာံှကီဵ (၂)စငံဵ (၁၈) ေပ
၈။ ေရွှေက့ငံျပငံေက့ဵရးာတးငံ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၅၀) ေပ တညံေဆာကံျခငံဵ
၉။ မဟာထီဵေက့ဵရးာတးငံ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၅၀) ေပ တညံေဆာကံျခငံဵ
၁၀။ ေမာငံရွှေီဵကနံေက့ဵရးာ ေခ့ာငံဵကူဵ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ(၅၀) ေပ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၁၁။ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၅) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
(က) ရမံဵဝေခ့ာငံဵ (၂) စငံဵ (၃၀) ေပ
(ခ ) ဆငံအိုဵေခ့-ေလညှငံဵေတာငံ (၃)စငံဵ (၁၀)ေပ
၁၂။ ေရွှေေလာငံဵတငံ၊ ျမငံဵကနံေခ့ာငံဵ ေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံလမံဵေပ်တးငံ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၅၀) ေပ
တညံေဆာကံျခငံဵ
၁၃။ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (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) သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၁၅၀) ေပ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၁၆။ သရကံပငံ-ဂုပ္ပိေထာငဴံ လမံဵေပ်ရ္ိ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ တဳတာဵ (၅၀) ေပ (၂) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၁၇။ ပိန္နဲေခ့ာငံဵ-ေြကာငံစးယံျဖူလမံဵ ကးနံကရစံေရပပနံ (၆) ေပ (၉) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၁၈။ ေအာငံလ္ျပငံ-ေက့ာကံနေ
ီ မာံလမံဵေပ်ရ္ိ

ဦဵဂေက့ဵရးာအုပံစု ဇီဵေတာရးာ သဳကက
ူ းနံကရစံတဳတာဵ (၁၂)

ေပ (၃) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၁၉။ လကံမျဲ ပငံအုပံစု၊ အေလဵေခ့ာငံဵ-က့ီဵညို-လကံမဲျပငံလမံဵေပ်ရ္ိ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၆) ေပ (၃)
စငံဵတညံေဆာကံျခငံဵ
၂၀။ မအီွမို ဴနယံခးဲ မအီ- ခ့ကံေဖာကံ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၉၀) ေပ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၂၁။ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ(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 ဴနယံတးငံကန
း ံကရစံတဳတာဵ(၄) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
(က) ကငံဵပုဳ-ေရွှေဥကးငံဵလမံဵ (၁) စငံဵ (၁၅) ေပ
(ခ ) ရဟိုငံဵကးငဵံ -ရဟိုငံဵကူဵ (၁) စငံဵ (၁၈) ေပ
(ဂ ) ေရွှေဥကးငဵံ -ေရသိဵု လမံဵ (၂) စငံဵ (၁၈) ေပ
၂၄။ ဘူဵသီဵေတာငံ-ေတာငံပဇာ (၁၃/၂) မိုငံအနကံ (၁၀) မိုငံ ကတ္တ ရာခငံဵျခငံဵ
၂၅။ (ခ ) လကံဝဒ
ဲ ကံ-ငက့ညံေတာငဴံအမ္တံ (၄)၊ လကံဝဒ
ဲ ကံ -

ငက့ညံေတာငဴံအမ္တံ (၅)၊ လကံဝဒ
ဲ ကံ-

ငက့ညံေတာငဴံ အမ္တံ(၉)၊ ဘူဵသီဵေတာငံ-အငူေမာံအမ္တံ(၅) (၄) စငံဵ
၂၆။ ေရမ့ကံေတာငံ-ြကကံရိုဵျပငံေက့ဵရးာလမံဵေပ်တးငံကးနံကရစံ ေရပပနံ (၂၁)ေပ (၃) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၂၇။ ွမို ဴဦဵ-သီဟိုကျွနံဵေက့ဵလကံလမံဵေပ်တးငံ ကးနံကရစံေရပပနံ (၇)ေပ (၃) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၂၈။ ကးမံဵသီဵပငံ - နဳ ဴသာေတာငံ ေက့ဵလကံလမံဵေပ်တးငံ သဳကူ ကးနံကရစံတဳတာဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၂၉။ နတံေခ့ာငံဵေက့ဵရးာ အဝငံလမံဵ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (၄၀) ေပ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ
၃၀။ သဳကူကန
း ံကရစံတဳတာဵ (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

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံအတးငံဵ ေဆာငံရးြေံွပီဵစီဵသညဴံ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
ျပညံနယံ/ေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵမှုှြေီဵြြေပံေရဵရုဳဵ (စစံေတး)
ရခိုငံေဒသ၊ လမံဵတဳတာဵလုပံငနံဵ
စဉံ

အေြြောငံဵအရာ

၁

ရေသဴေတာငံ ြေမံဵနာဵပတံလမံဵအာဵ (၁၅၀၀) ေပ ြေးနံြေရစံခငံဵျခငံဵ၊

၂

ေပါြေံေတာွမို ဴနယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒူလမံဵတးငံ ေျမလမံဵ(၁၀)မိုငံ
−(၁၀)ေပ (၈)စငံဵ
−(၁၅)ေပ (၃)စငံဵ
−(၂၀)ေပ (၁)စငံဵ
−(၃၀)ေပ (၂)စငံဵ

၃

ေပါြေံေတာွမို ဴနယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒူလမံဵတးငံ ေြေ့ာြေံလမံဵ (၃) မိုငံ၊ တဳတာဵ(၁၈၅) ေပ
−(၁၀)ေပ (၆)စငံဵ
−(၁၅)ေပ (၃)စငံဵ
−(၄၀)ေပ (၂)စငံဵ

၄

ေပါြေံေတာွမို ဴနယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒူလမံဵတးငံ ေြေ့ာြေံလမံဵ (၃) မိုငံ၊ တဳတာဵ (၁၈၅) ေပ
−(၁၀)ေပ (၄)စငံဵ
−(၆၀)ေပ (၁)စငံဵ
−(၇၀)ေပ (၁)စငံဵ

၅

ေပါြေံေတာွမို ဴနယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒူလမံဵတးငံ တဳတာဵ (၃၀၀) ေပ
−(၁၀)ေပ (၆)စငံဵ
−(၁၅)ေပ (၄)စငံဵ
−(၂၀)ေပ (၂)စငံဵ
−(၄၀)ေပ (၁)စငံဵ
−(၁၀၀)ေပ(၁)စငံဵ
−ေရပပနံ (၁၂)ခု

၆

ေပါြေံေတာွမို ဴနယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒူလမံဵတးငံ တဳတာဵ (၂၉၀) ေပ
−(၁၀)ေပ(၈)စငံဵ
−(၁၅)ေပ(၄)စငံဵ
−(၂၀)ေပ(၂)စငံဵ
−(၅၀)ေပ(၁)စငံဵ
−(၆၀)ေပ (၁)စငံဵ
−ေရပပနံ (၁၈)ခု

၇

ေပါြေံေတာွမို ဴနယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒူလမံဵ (၄) မိုငံ ေျမလမံဵေဖာြေံလုပံရနံ၊

၈

ေပါြေံေတာွမို ဴနယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖဒူလမံဵ (၁၃.၆၃၆) မိုငံ ေြေ့ာြေံလမံဵေဖာြေံလုပံျခငံဵ၊

၉

ေပါြေံေတာွမို ဴနယံ၊ ေတာငံညို-သဝငံေခ့ာငံဵ ေြေ့ာြေံလမံဵ (၂) မိုငံခငံဵျခငံဵ၊
မငံဵျပာဵွမို ဴနယံ၊ ေသြေနံေြေ့ဵရးာမ္ စစံေတး-အမံဵလမံဵမှြေီဵသို ဴ အမာခဳေျမသာဵလမံဵ(၂၄၀၀)ေပ

၁၀ အနြေံေပ(၁၀၀၀)ေဖာြေံလုပံျခငံဵ၊ လမံဵအရ္ညံ (၂၄၀၀)ေပအာဵ ျဗုနံဵေြေ့ာြေံခငံဵျခငံဵန္ငဴံ
ြေးနံြေရစံတဳတာဵ(၂)စငံဵတညံေဆာြေံျခငံဵ၊

စဉံ
၁၁

အေြြောငံဵအရာ
မငံဵျပာဵွမို ဴနယံ၊ေစ့ဵေဟာငံဵပိုငံဵန္ငဴံ ဦဵစိုဵတငဴံရပံြေးြေံအာဵ ဆြေံသးယံသညဴံ ြေးနံြေရစံတဳတာဵ
(၁၀၀'×၁၉'×၂၁') တညံေဆာြေံျခငံဵ၊

၁၂ ပလြေံဝွမို ဴနယံ၊ ွမိတံဝေြေ့ဵရးာတးငံ (၇၀'×၁၀') သစံသာဵတဳတာဵ(၁)စငံဵ ေဆာြေံလုပံရနံ၊
၁၃ ေမာငံေတာွမို ဴနယံ၊ ေဝသာလီမ္ (၃)မိုငံလမံဵဆုဳ အထိ(၂) မိုငံ ြေးနံြေရစံခငံဵျခငံဵ
၁၄ ဘူဵသီဵေတာငံလမံဵေပ်တးငံ - −ေြေ့ာြေံလမံဵ(၃)မိုငံ၊ တဳတာဵ(၈၀)ေပ၊ ေရပပနံ(၆)ခု
၁၅ ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ အငူေမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵသီဵေတာငံလမံဵေပ်တးင-ံ
−ေြေ့ာြေံလမံဵ(၄)မိုငံ
−တဳတာဵ(၄၀)ေပ
−ေရပပနံ(၆)ခု
၁၆ ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ အငူေမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵသီဵေတာငံလမံဵေပ်တးင-ံ
−တဳတာဵ(၁၉၅)ေပ
−ေရပပနံ(၆)ခု
၁၇ ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ အငူေမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵသီဵေတာငံလမံဵေပ်တးင-ံ တဳတာဵ(၂၀၅)ေပ
၁၈ ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ အငူေမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵသီဵေတာငံလမံဵေပ်တးင-ံ တဳတာဵ (၁၉၅) ေပ၊ ေရပပနံ(၆)ခု
၁၉ ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ အငူေမာံ-ချွတံျပငံ-ဘူဵသီဵေတာငံလမံဵေပ်တးင-ံ တဳတာဵ (၁၉၅) ေပ၊ ေရပပနံ(၆)ခု
ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ ဘူဵသီဵေတာငံ-ေတာငံပဇာလမံဵတးငံ ြေတ္တ ရာလမံဵ၊ တဳတာဵန္ငဴံ ေရပပနံမ့ာဵ
၂၀
တညံေဆာြေံျခငံဵ−ေျမသာဵလမံဵျပုျပငံျခငံဵ(၃.၅)မိုငံ
−ေြေ့ာြေံြြေမံဵလမံဵ(၆.၆၂၅)မိုငံ
−ြေတ္တ ရာလမံဵ(၁.၅၀)မိုငံ
−တဳတာဵ(၁၉)စငံဵ
−ေရပပနံ(၁၂)စငံဵ
၂၁

ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ ေတာငံပဇာ-ပနံဇီလမံဵပိုငံဵတးငံ ေအာြေံပါလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးြေံျခငံဵ−ေြေ့ာြေံြြေမံဵလမံဵ(၁၀)မိုငံ
−ေျမသာလမံဵ(၂၀)မိုငံ
−တဳတာဵ(၁၀)စငံဵ(၄၈၀)ေပ
−ေရပပနံ(၃၇)ခု(၁၉၃)ေပ

၂၂
၂၃
၂၄

ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ လြေံဝဲဒြေံ-ငြေ့ညံေတာြေံရးာြြောဵ ြေးနံြေရစံလမံဵ (၁) မိုငံ ခငံဵျခငံဵ၊
ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ ငါဵြေ့ညံေတာြေံမ္ြေထိလ္သို ဴ ေျမလမံဵ (၆) မိုငံ ေဖာြေံလုပံျခငံဵန္ငဴံ (၈၀) ေပ၊
ြေးနံြေရစံတဳတာဵ(၁)စငံဵတညံေဆာြေံျခငံဵ၊
ဗန္ဓုလမ္ ပနံဇီလမံဵပိုငံဵတးငံ ေအာြေံပါလုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးြေံျခငံဵ−ေျမ(၂၀)မိုငံ
−ေြေ့ာြေံြြေမံဵလမံဵ(၅)မိုငံ
−ြေးနံြေရစံတဳတာဵ(၁၅)စငံဵ(၈၂၀)ေပ

၂၅
၂၆

ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ငြေ့ညံေတာြေံ-ပ့ဉံေခါငံ-ြေထိလ္လမံဵေပ်တးငံ(၇၀')န္င(ဴံ ၂၀')သဳြေူြေးနံြေရစံ
တဳတာဵတညံေဆာြေံျခငံဵ၊
ေြေ့ာြေံျဖူွမို ဴနယံ၊မငံဵေခ့ာငံဵေြေ့ဵရးာ- ွမို ဴမေခ့ာငံဵ-တဳခးနံတိုငံ-အလဳခ့ိနံေြေ့ဵရးာခ့ငံဵဆြေံေျမသာဵ
လမံဵ(၈)မိုငံေဖာြေံလုပံျခငံဵ၊

စဉံ
၂၇

အေြြောငံဵအရာ
ေြေ့ာြေံျဖူွမို ဴနယံ၊ ေတာငံရငံဵေြေ့ဵရးာအုပံစု၊ အဓိြေလမံဵမှြေီဵအာဵ ေြေ့ာြေံြြေမံဵလမံဵ အဆငဴံမ္
(၂၀၀၀×၁၂)ေပအာဵ ြေးနံြေရစံခငံဵျခငံဵ၊

၂၈ ေြေ့ာြေံျဖူွမို ဴနယံ၊စနဲ-အဝျပငံလမံဵ
−ေျမသာဵလမံဵ(၅)မိုငံ
−ြေးနံြေရစံတဳတာဵ(၄၀)ေပ (၁)စငံဵ
−ြေးနံြေရစံတဳတာဵ(၆၀)ေပ (၁)စငံဵ
၂၉ ေြေ့ာြေံျဖူွမို ဴနယံ၊ န္ငံဵဖဲေတာငံေြေ့ဵရးာအဝငံလမံဵအာဵ (၃၁၀၀) ေပ ေြေ့ာြေံခငံဵျခငံဵ၊
၃၀ ေြေ့ာြေံျဖူွမို ဴနယံ၊ ေစတီယလမံဵ (၁၆၅၀) ေပ ေြေ့ာြေံလငံဵွပီဵျဖစံ၍ ြေတ္တ ရာခငံဵရနံ၊
၃၁ အမံဵွမို ဴနယံ၊ြေဇူဵြေိုငံဵလမံဵဆုဳမ္စ၍
−ြေတ္တ ရာခငံဵျခငံဵ (၂/၃) မိုငံ
−ေျမသာဵလမံဵ (၁/၀) မိုငံ
−ေြေ့ာြေံလမံဵ (၁/၃) မိုငံ
၃၂

အမံဵွမို ဴနယံ၊ပညာတနံေဆာငံမ္ေဆာငံရးြေံသညဴံ ြေတ္တ ရာခငံဵျခငံဵလုပံငနံဵအဆုဳဵမ္စ၍
−ြေတ္တ ရာခငံဵျခငံဵ(၂/၂) မိုငံ
−ေျမသာဵလမံဵ (၁/၀) မိုငံ
−ေြေ့ာြေံလမံဵ (၁/၃) မိုငံ

၃၃ အမံဵွမို ဴနယံ၊ သျပုခ့ိုငံြေျွနံဵပတံလမံဵတးငံ
−ေြေ့ာြေံလမံဵ (၁/၄) မိုငံ
−ေျမလမံဵ (၇/၁) မိုငံ
−ြေးနံြေရစံေရပပနံ (၅၂) စငံဵ
−ြေးနံြေရစံတဳတာဵ (၈) စငံဵ(၁၅၅) ေပ
၃၄ အမံဵွမို ဴနယံ၊ သျပုခ့ိုငံြေျွနံဵပတံလမံဵတးငံ−ေြေ့ာြေံလမံဵ (၁/၃) မိုငံ
−ေျမလမံဵ (၇/၁) မိုငံ
−ြေးနံြေရစံေရပပနံ (၅၃) စငံဵ
−ြေးနံြေရစံတဳတာဵ (၇) စငံဵ (၁၅၅) ေပ
၃၅

အမံဵွမို ဴနယံ၊ ဒါဵလြေံေြေ့ဵရးာအုပံစု၊ နတံေမာံရးာေဟာငံဵန္ငဴံ ဒါဵလြေံအေနာြေံရးာခ့ငံဵဆြေံ (၇) ဖာလုဳ
ေျမသာဵလမံဵေဖာြေံလုပံျခငံဵ၊

၃၆ အမံဵွမို ဴနယံ၊ ဒါဵလြေံေြေ့ဵရးာအုပံစု၊ အလယံြေျွနံဵ-ပ့ဉံဵြေုနံဵ-လိပံြေုနံဵ-ဇရပံြေုနံဵေြေ့ဵရးာမ့ာဵသို ဴ
အမံဵွမို ဴနယံ၊ဒါဵလြေံေြေ့ဵရးာအုပံစု၊အလယံြေျွနံဵ-ေတာငံရးာ-အလယံရးာ-ေျမာြေံရးာခ့ငံဵဆြေံလမံဵ
၃၇
(၁) မိုငံ ေျမသာဵလမံဵေဖာြေံလုပံျခငံဵ၊
အမံဵွမို ဴနယံ၊ဂါယံေလာငံဵအုပံစု၊ဂါယံေလာငံဵမ္ ျပုတံြေျွနံဵေြေ့ဵရးာသို ဴဆြေံသးယံသညဴံလမံဵ(၁)မိုငံ
၃၈
(၄)ဖာလုဳ ေျမသာဵလမံဵေဖာြေံလုပံျခငံဵ၊
၃၉ ရမံဵွဗဲွမို ဴနယံအတးငံဵ၊အငံဵေတာငံတဳတာဵ(၁၀၅'×၃၀')သဳြေူြေးနံြေရစံ RCBore Pile တဳတာဵ
၄၀
၄၁

ေတာငံြေုတံွမို ဴနယံ၊ြေမာရးာန္ငဴံြေမာရးာသစံဇီဵပငံြေးငံဵေြေ့ဵရးာတို ဴအြြောဵတညံရ္ိသညဴံ ြေမာေခ့ာငံဵ
တဳတာဵ(၉၀')
ေတာငံြေုတံွမို ဴနယံ၊အေရ္ ဘြေံ
ဴ
ေြေ့ဵရးာန္ငဴံငေမာြေံေခ့ာငံဵေြေ့ဵရးာတို ဴဆြေံသးယံသညဴံ ေြေ့ဵရးာခ့ငံဵ
ဆြေံလမံဵန္ငဴံ ယငံဵလမံဵေပ်ရ္ိတဳတာဵ(၂)စငံဵန္ငဴံေရပပနံ(၅)ခု

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံအတးငံဵ ေဆာငံရးကံွပီဵစီဵသညဴံ နယံစပံေေသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
ျပညံနယံ/ေေသဖးဳ ဴွဖိုဵမှုှကီဵြကပံေရဵရုဳဵ (စစံေတး)
ရခိုငံေေသ၊ လမံဵတဳတာဵလုပံငနံဵ
စဉံ
၁
၂

လုပံငနံဵအမညံ
ေက့ာကံေတာံွမို ဴနယံ၊ ဂုပ္ပီေောငဴံ-သရကံတပငံ ေျမလမံဵ (၁၃) မိုငံ အနကံ (၈) မိုငံ
ေျမလမံဵေဖာကံလုပံျခငံဵ
ေက့ာကံေတာံွမို ဴနယံ၊ ေက့ာကံေတာံ-ငါဵေဆာငံဘတံ-ွပိုငံဵေခ့ာငံဵ ေျမလမံဵ (၂) မိုငံ ေဖာကံလုပံျခငံဵ (၁၈'
အက့ယံ၊ ၃' ေု သိပံသညံဵွပီဵ၊ Compaction ၃၅%၊ လမံဵေဘဵေရေျမာငံဵအပါအဝငံ)

၃ ေက့ာကံေတာံွမို ဴနယံ၊ ဂုပ္ပီေောငဴံ - သရကံတပငံ ေျမလမံဵ (၁၃) မိုငံအနကံ (၅) မိုငံ ေဖာကံလုပံျခငံဵ
၄ ေက့ာကံျဖူွမို ဴနယံ၊ လိက္ခေမာံရးာသစံမ္ျပငံရ္ညံရးာသစံ သို ဴ (၂) မိုငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ
၅ ပုဏ္ဏာဵကျွနံဵွမို ဴနယံ၊ ကုလာဵတနံျမစံမ္ စကံမှုဇုဳအေိ (၁.၅) မိုငံ ၈"ေု) ကးနံကရစံခငံဵျခငံဵ
၆ ပုဏ္ဏာဵကျွနံဵွမို ဴနယံ၊ စကံမှုဇုဳမ္ ကုလာဵတနံျမစံအေိ (၁.၅) မိုငံ (၁၆' အက့ယံ၊ ၈" ေု ကးနံကရစံ ခငံဵျခငံဵ)
၇
၈
၉
၁၀
၁၁
၁၂

အမံဵွမို ဴနယံ၊ ျမနံမာဘုတံေခ့ာငံဵေက့ဵရးာန္ငဴံ ငရစံမရးာခ့ငံဵဆကံလမံဵ (၁၀) မိုငံ အနကံ (၅) မိုငံ
ေက့ာကံလမံဵခငံဵျခငံဵ (၁၂' အက့ယံ၊ ၉" ေု သိပံသညံဵွပီဵ၊ အမာခဳလမံဵပုခုဳဵ ၃" စီ)
အမံဵွမို ဴနယံ၊ ကဇူဵကိုငံဵ-ေါဵလကံလမံဵ (၆/၃) မိုငံတို ဴ တးငံ ကတ္တ ရာ (၂) မိုငံခငံဵျခငံဵန္ငဴံ ေက့ာကံ(၂)မိုငံ
ခငံဵျခငံဵတို ဴအနကံ (၂) မိုငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ (၁၂'အက့ယံ၊ ၉" ေု သိပံသညံဵွပီဵ၊ အမာခဳလမံဵပုခုဳဵ ၃" စီ)
အမံဵွမို ဴနယံ၊ ေက့ာကံေျမာငံဵ - ေတာငံှကီဵရငံဵ - ေရေခါငံဵခ့ိနံေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံလမံဵ (၁၁/၃) မိုငံ
အနကံ (၅) မိုငံေက့ာကံခငံဵျခငံဵ (၁၂' အက့ယံ၊၉" ေုသိပံသညံဵွပီဵ၊ အမာခဳလမံဵပုခုဳဵ ၃"စီ)
အမံဵွမို ဴနယံ၊ သျပုခ့ိုငံကျွနံဵပတံလမံဵေက့ာကံ(၅)မိုငံခငံဵျခငံဵ (၁၂' အက့ယံ၊ ၉" ေု သိပံသညံဵွပီဵ၊
အမာခဳလမံဵပုခုဳဵ ၃" စီ)
ေက့ာကံျဖူွမို ဴနယံ၊ စနဲ - မငံဵျပငံအုပံစု၊ ေရခ့မံဵှကီဵ-အဝျပငံေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံလမံဵ ေျမလမံဵ(၅)မိုငံ
ေဖာကံလုပံွပီဵ က့နံ (၀.၃၁၃) မိုငံ ေဖာကံလုပံျခငံဵ
ေက့ာကံျဖူွမို ဴနယံ၊ ေရခ့မံဵှကီဵ-အဝျပငံေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံလမံဵ (၅.၃၁၃) မိုငံတးငံ (၃.၆၄၄) မိုငံ
ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ

၁၃ ေပါကံေတာွမို ဴနယံ၊ ျမငဴံဂါ-ဖေူေက့ာကံလမံဵ(၁/၃)မိုငံ ခငံဵျခငံဵ
၁၄
၁၅
၁၆

ေတာငံကုတံွမို ဴနယံ၊ ေတာငံကုတံ - မအီလမံဵပိုငံဵ မိုငံတိုငံအမ္တံ (၃၀)မိုငံမ္ ဘူဵေရွှေေမာံရးာ-ေက့ာံကိုငံရးာ
မ့ာဵသို ဴဆကံသးယံသညဴံေျမလမံဵ(၂/၇)မိုငံအာဵ ေက့ာကံေခ့ာလမံဵခငံဵျခငံဵ
ေတာငံကုတံွမို ဴနယံ၊ ကိုငံဵရ္ညံေက့ဵရးာရ္ိ တက္က သိုလံ ေရ္ာငံလမံဵတးငံ ကတ္တ ရာ (၁/၆) မိုင(ံ ၁၂'အက့ယံ၊
၉"ေု၊ သိပံသညံဵွပီဵ၊ အမာခဳလမံဵပုခုဳဵ၃"စီ)ခငံဵျခငံဵ
ေတာငံကုတံွမို ဴနယံ၊ ကိုငံဵရ္ညံေက့ဵရးာရ္ိ တက္က သိုလံ ေရ္ာငံလမံဵေပ်ရ္ိ အရ္ညံေပ (၅၀) ေပ
ကးနံကရစံတဳတာဵ(၂)စငံဵေဆာကံလုပံျခငံဵ(၁၄'အက့ယံ၊၇"ေု)

၁၇ ေမာငံေတာွမို ဴနယံ၊ သုခွမိုငံေက့ဵရးာတးငံဵလမံဵအာဵ ေက့ာကံေခ့ာလမံဵ (၁/၀) မိုငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ၊

စဉံ

လုပံငနံဵအမညံ

၁၈ ေက့ာကံျဖူွမို ဴ၊ ေခ့ာငံဵဖ့ာဵရးာ-ကုလာဵဘာေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံလမံဵ (၂) မိုငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ၊
၁၉

ပုဏ္ဏာဵကျွနံဵွမို ဴနယံ၊ တနံခိုဵင္ကံှကီဵကျွနံဵလမံဵ(၈/၂) မိုငံအာဵ ေျမသာဵလမံဵအသစံ ျပနံလညံေဆာငံ
ရးကံေပဵရနံ (၁၈'အက့ယံ၊ ၃"ေု သိပံသညံဵွပီဵ၊ Compaction ၃၅%)

၂၀ ေမာငံေတာွမို ဴနယံ၊ သုခွမိုငံေက့ဵရးာတးငံဵလမံဵအာဵ ေက့ာကံေခ့ာလမံဵ (၁/၀) မိုငံ ခငံဵျခငံဵ
၂၁
၂၂

ေက့ာကံျဖူွမို ဴနယံ၊ ွမို ဴမသုဿာနံ ကးနံကရစံလမံဵ (၂၅၀'×၁၈'×၈") ကာဵပါကငံ(၁၂၀'×၆၀'×၈")
ျပုလုပံျခငံဵ
ေက့ာကံျဖူွမို ဴနယံ၊ စနဲ - မငံဵျပငံအုပံစု၊ ေရခ့မံဵှကီဵ (၅.၃၁၃) မိုငံ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၂၀) ေပ
(၃) စငံဵ(၈'×၁၄') (၃) စငံဵ

၂၃ ေက့ာကံျဖူွမို ဴနယံ၊ ေရခ့မံဵှကီဵ Box Culvert
၂၄ ေက့ာကံျဖူွမို ဴနယံ၊ ေရခ့မံဵှကီဵ Box Culvert (၅'×၁၄') (၄)စငံဵ
၂၅ ေက့ာကံျဖူွမို ဴနယံ၊ ေရခ့မံဵှကီဵ Box Culvert (၃'×၁၄') (၁၃)စငံဵ
၂၆ ေပါကံေတာွမို ဴနယံ၊ ျမငဴံဂါ-ပေူလမံဵေပ်ရ္ိ ကးနံကရစံ တဳတာဵ (၁၀) စငံဵန္ငဴံ ေရပပနံ (၈) ခုေဆာကံလုပံျခငံဵ
(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) ကးနံကရစံေရပပနံ (၈) ခု
၂၇ ဘူဵသီဵေတာငံ - ေတာငံပဇာလမံဵပိုငံဵတးငံ (၁၅) ေပ တဳတာဵ(၆)စငံဵ
၂၈ ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ေတာငံပဇာ-ပနံဇီလမံဵပိုငံဵတးငံ တဳတာဵ(၁၂)စငံဵ
၂၉
၃၀

ဘူဵသီဵေတာငံွမို ဴနယံ၊ ပနံဇီ-ေအာငံခ့မံဵသာလမံဵေပ်ရ္ိ ၁၂၀' (၁) စငံဵ၊ ၆၀' (၃) စငံဵ၊ ၈၀' (၁) စငံဵ
ကးနံကရစံ တဳတာဵမ့ာဵတညံေဆာကံျခငံဵ
ရမံဵွဗဲွမို ဴနယံ၊ အငံဵေတာငံသဳကူကးနံကရစံ(RC) BorePile တဳတာဵ (၁၀၅'×၃၀') (၁) စငံဵ တညံေဆာကံ
ျခငံဵလုပံငနံဵတစံခုလုဳဵအတးကံ ကုနံက့မညဴံ ေငးက့ပံသနံဵ (၃၀၀) အနကံ ေပံမဳခးငဴံျပုေငး

၃၁ စစံေတးွမို ဴနယံ၊ ဘီလူဵမေခ့ာငံဵတဳတာဵျပငံဆငံေဆာငံရးကံျခငံဵ

