၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနြစ္ နယ္စပ္ေဒသဖျံ ့ဖဖိုးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပွ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရျက္မှုအ ေှြအေန
ကြ်င္ှပည္နယ္
စဉ္
၁

လုပ္ငန္းအမည္
လမ္း/တံတားလုပ္ငန္း
၁ တံတားကကီး
(က)

ပူတာအိ-ု ဖုန္ကန္ရာဇီလမ္းေပွရြိ ဒါကူးရြီးဇာရျာ အနီး ဂ်စ္ကားကူးတံတား
(၂၅၀)ေပှပုှပင္ှြင္း

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနြစ္ နယ္စပ္မဒသဖျံ ့၀ဖိုးမရးစီမံြိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအမပွ
အမြာင္အထည္မဖာ္မဆာင္ရျြ္မှုအ မှ အမန

ြ ်င္ှပည္နယ္
စဉ္

လုပ္ငန္းအမည္
လမ္း/တံတားလုပ္ငန္း
မှမလမ္း

၁

မိုးညင္း၀မို ့နယ္၊ အင္းမတာ္၁ြီးမဒသ၊ အင္ဿြင္းြုန္း -မ ်ာင္းဝလမ္း (၃၂/၄) မိုင္

ျပည္နယ္/ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးႀကပ္ေရးရုံး(ျမစ္ႀကီးနား/ဗန္းေမာ္)၈၀ှဿ၁-၀ှဿ၂ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လမ္းတံတားလုပ္ငန္း
စဥ္
ဿ၉

အေၾကာင္းအရာ
ဆင္ဘိုၿမိဳ႕နယ္၈ ှဲႀကီး-စြန္ဒ-ူ ခရာလမ္းတြင္ ေျမ၈ ေက်ာက္၈ ကတၱရာ ခင္းျခင္း
-ေျမလမ္း(၂၁)မိုင္ (ဿ၀'အက်ယ္၈၀'အျမင့္)

-

ေက်ာက္(၀ှ)မိုင(္ ဿ၀'အက်ယ္၈၄"ထု၈ ဒု အေျခခံလႊာ၈ ၁"ထုအေျခခံလႊာ)
-ကတၱရာ(ဿှ)မိုင္ (ဿ၀)ေပအက်ယ္၈၄"ထုအေျခခံလႊာ၈ ၁"ထု အပြန္းခံလႊာ)
၀၉

ေဆာ္ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္၈လန္ဆယ္-ေမာ္ေဝ-လကင္-ေထာ့လန္လမ္း (၁ှ)မိုင္အနက္ (၅)မိုင္ ေျမလမ္း
ေဖာက္လုပ္ျခင္း (ဿ၀)ေပ အက်ယ္၈ ၀'အျမင့္)

၁၉

ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္၈မဂြေဇမွေခါင္လန္ဖူး(၄၃)မိုင္၈ ေခါင္လန္ဖူးမွ ညီတားဒီ(၃၃)မိုင္၈ ေခါင္လန္ဖူးမွ
ဖိေဇာထိ(၀၂)မိုင္၈ ေခါင္လန္ဖူးမွလဂ်ာ(၁၀)မိုင္ဆိုင္ကယ္လမ္းေဖာက္ လုပ္ရန္နွင့္ တံတားမ်ားျပဳျပင္ျခင္း

၂၉

ေဆာ့ေလာ္ေဒသအတြင္းက်ီထန္ရြာမွ ခင္ခ်ဲ႕ရြာထိ(၀၂)မိုင္ ဆိုင္ကယ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း

၃၉

ေဆာ့ေလာ္ေဒသအတြင္း ဝေရာ္ဆုတ္ရြာ ေမာေခ်ာင္းလူကူး ႀကိဳးတံတား(ဿ၅ှ)ေပ တည္ေဆာက္ျခင္း

၄၉

ေဆာ့ေလာ္ေဒသအတြင္း ထန္ဒန္ရြာ လာကင္ေခ်ာင္း လူကူးသံမဏိႀကိဳးတံတား(ဿ၅ှ)ေပ
တည္ေဆာက္ျခင္း

၅၉

ေဆာ့ေလာ္ေဒသအတြင္း ေဒတန္ရြာ ေငါ့ခ်မ္းေခ်ာင္း(၂)ေပ အက်ယ္ ဆိုင္ကယ္ကူးႀကိဳးတံတား
(ပ်ဥ္ခင္းအပါအဝင္) တည္ေဆာက္ျခင္း

၆၉

ခ်ီေဖြေဒသအတြင္း ဒန္ေဂါေက်းရြာအုပ္စုႏင
ွ ့္ ေဘာမ္ျမန္ေက်းရြာ ခ်င္းဆက္ ေျမလမ္း (၁) မိုင္ႏွင
သံမဏိႀကိဳးတံတား (ဿ) စင္း (၆ှ) ေပေဆာင္ရြက္ျခင္း

၇၉
ဿှ၉

ခ်ီေဖြေဒသအတြင္း ဆာဒူးေလာ္ေက်းရြာ ခုဏ္ေခ်ာင္း သံမဏိ ျကိုးတံတား(ဿှှ)ေပတည္ေဆာက္ျခင္း
ခ်ီေဖြေဒသအတြင္း ငြါးဖခါးေက်းရြာနွင့္ အာလူးခါးေက်းရြာ ခ်င္းဆက္ေခ်ာင္းကူးတံတား (ဿ၁ှ)ေပ
တည္ေဆာက္ျခင္း

ဿဿ၉

မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္၈ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ပတ္လမ္း (၄၃) မိုင္ အနက္(၀၃) မိုင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးက်န္ (၂ှ)မိုင္
ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းနွင့္ လိုအပ္ေသာ တံတားမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း

ဿ၀၉

အင္ဂ်န္းယန္နွင့္ ေဂြေထာ္ၾကား ပဆိဆြပ(္ ၅)မိုင္နွင့္ ခြန္ဆိုင္ ေတာ္ယန္(ဿဿ)မိုင္ျကားလမ္း ျပဳျပင္ရန္နွင့္
ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါတံတားမ်ားမြမ္းမံေဆာင္ရြက္ရန္-

ဆနီတူယန္ (၃) မိုင္တံတား (လက္ရွိလူကူးသံမဏိႀကိဳး

-

ဘြမ္နင္ယန္(ဿ၂)မိုင္တံတား

တံတားအေသးရွ)ိ

ဿ၁၉

ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္၈ ေဂၚလဲ-့ ပန္နန္းဒင္ေျမလမ္း (ဿ၃) မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း

ဿ၂၉

ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္၈ ေနာင္မြန္း-ထုံလာ-ပန္ဆပ္ ေျမလမ္း (၁၁) မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း

ဿ၃၉

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၈ ေနာင္ဟီး-စန္းကား သံကူကြန္ ကရစ္တံတား (ဿ၀ှ'အရွည္၈ ဿ၂'အက်ယ္၈၅"ထု)
တည္ေဆာက္ျခင္း

ဿ၄၉

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၈ လဝါးယန္နွင့္ အင္ဂန္းၾကားရွိ မေခါေခ်ာင္းကူး (ဿ၁၀'အရွည္၈ဿ၂'အက်ယ္၈ ၅"ထု)
သံကူကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္း

ဿ၅၉

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၈ စန္းကား-တာစန္႕လမ္းေပၚရွိ နမ္လုံးေခ်ာင္းကူး(ဿ၃ှ'အရွည္၈ဿ၂'အက်ယ္၈၅"ထု) သံကူ
ကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္း

စဥ္
ဿ၆၉

အေၾကာင္းအရာ
ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္၈ ဖီေမာ္-ကမ္ဖန္-လန္ဆယ္လမ္း ေပၚရွိ တံတား(၅)စင္း (၃၂ှ' ၈ဿ၂' အက်ယ္၈၅" ထု)
သံကူကြန္ကရစ္ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း

ဿ၇၉

ဟိုပင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၈ ေညာင္ပင္-ေခ်ာင္းဝလမ္းေပၚရွိ သံကူ ကြန္ကရစ္တံတား(၀၄)စင္း၈(၁ှ၂)ေပ (ဿ၂'
အက်ယ္၈၅' ထု) တည္ေဆာက္ျခင္း

၀ှ၉

ဟိုပင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ နန္႕ရင္းေခ်ာင္းကူး ကြန္ကရစ္ တံတား(ဿ)စင္း (၇၁ဿ' အရွည္၈ဿ၂'အက်ယ္၈၅" ထု)
တည္ေဆာက္ျခင္း

၀ဿ၉

ဆဒုံးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၈ ဆဂါပါသံကူကြန္ကရစ္ တံတား(၆ှ' အရွည္၈ဿ၂'အက်ယ္၈၅"ထု) တည္ေဆာက္ျခင္း

၀၀၉

မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၈ က်လိေခ်ာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္ တံတား(၀ှှ' အရွည္၈ ဿ၂' အက်ယ္၈ ၅" ထု)
တည္ေဆာက္ျခင္း

၀၁၉

မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္၈နမ့္ခမ္း-ေကာင္းမႈလုံလမ္းေပၚရွိ နမ္ရွဝါ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၇' အရွည္၈ဿ၂'
အက်ယ္၈၅" ထု) တည္ေဆာက္ျခင္း

၀၂၉

မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္၈နမ့္ခမ္း-ေကာင္းမႈလုံလမ္းေပၚရွိ နန္ကန္ (၃၃' အရွည္၈ဿ၂' အက်ယ္၈၅" ထု) ကြန္ကရစ္
တံတား တည္ေဆာက္ျခင္း

၀၃၉

ဟိုပင္ၿမိဳ႕နယ္၈ဟိုပင္-ဆင္ဘလ
ို မ္း (၃၁/၀)မိုင္ လမ္း ေပၚရွိ ကြန္ကရစ္ ေရျပြန္(၂ှ)စင္း တည္ေဆာက္ျခင္း
(၁'×၀၃' အရွည)္

၀၄၉

ဟိုပင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၈ ေညာင္ပင္-ေခ်ာင္းဝ လမ္းေပၚရွိ ကြန္ကရစ္ေရျပြန္တံတား(ဿှ)စင္းတည္ေဆာက္ျခင္း
(၁'×၀၃' အရွည)္

၀ရ၉

ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ (ဿှှ၀) လုပိနယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းမွ (ဿှှဿ) ဂမ္ခြမ္းနယ္ျခားေစာင့္တပ္၅င္းအထိ
ကားလမ္း (၁ရ) မုိင္အနက္ ေျမ/ေက်ာက္ (ဿှ) မိုင္ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တံတား (၁) စင္း
တည္ေဆာက္ျခင္း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာေရဵန္စံ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ ေဆာငံရးြေံွပီဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
လမံဵတဳတာဵလုပံငနံဵ
စဉံ

အေြြောငံဵအရာ

၁

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊ နမံထးမံခူ ေြေ့ဵရးာအုပံစု နမံထးမံခူ ှြေိုဵတဳတာဵ(၂၀၀×၈)ေပ

၂

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊

ပူတာအို

-ပမ္မတီဵ-

နမံရ္ယံေြောဴ-ဆထီေလာံ-နထိလမံဵ(၇)မိုငံ

မူလာအးနံ-

ဇီအးနံ-လနံဵေတာငံ

ေြေ့ာြေံခငံဵျခငံဵ
၃

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊

မူလာရ္ီဒီဵ-

-

ေနာငံခိုငံလမံဵ

ေျမသာဵတာေပါငံ ခငံဵျခငံဵန္ငံဴ ေြေ့ာြေံခငံဵ ျခငံဵ (၄) မိုငံ
၄

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊ ပူတာအို- မနံေစခးနံလမံဵေပ်တးငံ (၁၀×၁၈) ေပ ေြေ့ာြေံစီြေမံဵြေပံခုဳ န္ငံဴ
သဳြေူြေးနံြေရစံ တဳတာဵ(၃)စငံဵ

၅

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊ ပါအငံရပံြေးြေံ နမံထးမံခူ အုပံစု ခ့ငံဵဆြေံ ေျမသာဵလမံဵ (၁၄)မိုငံအာဵ
မူလ(၆)ေပ လမံဵမ္(၁၂)ေပ ေျမသာဵလမံဵ တိုဵခ့ဲ ဴေဖာြေံ လုပံ ရနံ

၆

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊ ပူတာအို-ပမ္ပတီဵ-နမံရ္ယံ ေြောဴ လမံဵေပ်ရ္ိေရပပနံ(၃)ခုတညံေဆာြေံျခငံဵ

၇

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊ ပူတာအို-ပမ္ပတီဵ-နမံရ္ယံေြောဴ လမံဵေပ်ရ္ိ ြေးနံြေရစံတဳတာဵ (၃)စငံဵ
တညံ ေဆာြေံျခငံဵ (၈×၄×၁၆)ေပ

၈

ပူတာအိွု မို ဴနယံ၊

ရီဒရ
ို းာတးငံ

ြေးနံြေရစံတဳတာဵ

(၁၅×

၁၅×၁၆)ေပ

(၁)စငံဵ

တညံေဆာြေံျခငံဵ
၉

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊ နမံထးမံခူလမံဵေပ်ရ္ိ ေရပပနံ (၄)ခု တညံေဆာြေံျခငံဵ

၁၀

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊

နမံထးမံခူ

လမံဵေပ်ရ္ိ

တးငံ

ြေးနံြေရစံတဳတာဵ

(၈×၄×၁၆)ေပ

(၅)စငံဵတညံ ေဆာြေံျခငံဵ
၁၁

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊

မူလာရ္ီဒီဵ-

မူလာအးနံ-

ဇီအးနံ-ေနာငံခိုငံ

လမံဵေပ်ရ္ိ

ေရပပနံ(၅)ခု

တညံေဆာြေံ ျခငံဵ
၁၂

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊ မူလာရ္ီဒီဵ- မူလာအးနံ-ဇီအးနံ- ေနာငံခိုငံ လမံဵေပ်ရ္ိ
(၈×၄ ×၁၆)ေပ တညံ ေဆာြေံျခငံဵ (၃)စငံဵ

ြေးနံြေရစံတဳတာဵ

စဉံ

အေြြောငံဵအရာ

၁၃

ပူတာအိွု မို ဴနယံ၊ နမံထးမခ
ံ ူဵလမံဵ သဲေြေ့ာြေံလမံဵ (၅)မိုငံ ခငံဵရနံန္ငံလ
ဴ မံဵအြေ့ယံ (၄)ေပ
ထပံခ့ဲ ဴရနံ

၁၄

မခ့မံဵေဘာွမို ဴနယံ၊ မလိချမစံရိုဵေဒသ ဆိုငံြေယံလမံဵ ေဖာြေံလုပံျခငံဵ (၂၅)မိုငံ(၆)ေပ

အြေ့ယံ
၁၅

မခ့မံဵေဘာွမို ဴနယံ၊

ထနံဂါဵ-ဒိနံခ့ြေံ-အဂ္ ါဒိနံဆာ-မြေ့နံဂါဵ-

အငံခါဂါဵ-

ဝါရ္နံဒနံဵေဒသန္တရလမံဵ(၅၁)မိုငံအနြေံ ဆိုငံြေယံ လမံဵ ေဖာြေံလုပံျခငံဵ (၃၀)မိုငံ (၆)ေပ
အြေ့ယံ
၁၆

မခ့မံဵေဘာွမို ဴနယံ၊ မလိချမစံရိုဵေဒသ လမံဵေပ်ရ္ိ သဳမဏိ ှြေိုဵတဳတာဵ ျပုျပငံ ျခငံဵ(၃)
စငံဵ

၁၇

မခ့မံဵေဘာွမို ဴနယံ၊ ထနံဂါဵ- ဒိနံခ့ြေံ- အဂ္ ါဒိနံဆာ- မြေ့နံဂါဵ- အငံခါဂါဵ- ဝါရ္နံဒနံဵ

ေဒသန္တရလမံဵေပ်ရ္ိ ှြေိုဵ တဳတာဵျပုျပငံရနံ (၅)စငံဵ
၁၈

ေနာငံမးနံဵွမို ဴနယံ၊ ပနံနနံဵဒငံ ွမို ဴနယံခးဲရ္ိ မခးမံြေနံေြေ့ဵရးာ မ္ေြေ့ာြေံတိုငံ အမ္တံ (၄၁)
ြြောဵ (၃) မိုငံအာဵ ဆိုငံြေယံလမံဵ ေဖာြေံလုပံရနံ

၁၉

ျမစံှြေီဵနာဵွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ လးယံေခါေြေ့ဵရးာ- ေနာငံဂးနံဵ ေခ့ာငံဵြေူဵ သစံသာဵတဳတာဵ
(၃၅×၁၂)ေပတညံေဆာြေံျခငံဵ

၂၀

တနိုငံဵွမို ဴနယံ၊ ရ္ငံေဗးယနံရ္ိ

ပေလာငံြေုနံဵ ေဘလီသဳေဘာငံ သစံသာဵြြေမံဵခငံဵအျပညဴံ

တဳတာဵ (၂၆၀)ေပ အရ္ညံ(၁၄) ေပ အြေ့ယံ
၂၁

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ (၁၀၀၂) လုပိနယံျခာဵ ေစာငဴံ တပံ စခနံဵမ္ (၁၀၀၁)ဂမံခးမံဵ နယံျခာဵေစာငဴံ
တပံရငံဵအထိ ြောဵလမံဵ (၃၇)မိုငံအနြေံ ေျမလမံဵ(၇)မိုင၊ံ ေြေ့ာြေံလမံဵ (၂၇)မိုင၊ံ ခ့ီေဖးဇုတံလနံေခ့ာငံဵဆုဳ တဳတာဵ(၂၄)ေပ၊ ေငါဴခ့မံဵခေခ့ာငံဵြေူဵ တဳတာဵ(၁၄၀)ေပန္ငံဴ ဂမံခးမံဵ
ေခ့ာငံဵြေူဵတဳတာဵ (၁၄)ေပတညံ ေဆာြေံျခငံဵ

၂၂

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ လနံေဂ့ာံန္ငံဴ ေမ့ာဴေန္ာေြေ့ဵရးာ ခ့ငံဵ ဆြေံှြေိုဵတဳတာဵ (၁၅၀) ေပအရ္ညံ (၆)
ေပအြေ့ယံ

၂၃

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ ငးါဵလူဵခါဵေြေ့ဵရးာခ့ငံဵဆြေံ ှြေိုဵ တဳတာဵ (၁၃၀)ေပ အရ္ညံ (၆)ေပအြေ့ယံ

ေဘလီ တဳတာဵ
၂၄

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ ရ္ီဵြေ့နံ-မးနံလနံဵ ေခ့ာငံဵြေူဵ သဳေဘာငံ ေဘလီတဳတာဵ (၁၇၀)ေပ

စဉံ

အေြြောငံဵအရာ

၂၅

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ ခ့ီေဖး- ပနံဝါ ြောဵလမံဵ(၁၁) မိုငံ စခနံဵမ္ မုတံေဂါငံသးာဵ ဆိုငံြေယံလမံဵ
ေဖာြေံ လုပံျခငံဵ (၂)မိုငံ(၆)ေပအြေ့ယံ

၂၆

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ မေဂါငံ ေြေ့ဵရးာမ္ ယငံဒမံဵ ေြေ့ဵ ရးာ ဆိုငြေ
ံ ယံလမံဵ ေဖာြေံလုပျံ ခငံဵ (၇)
မိုငံ (၆)ေပအြေ့ယံ

၂၇

ခ့ီေဖးွမို ့ဴ၊ ဂ့ိတံလးယံေြေ့ဵရးာ နာဘုတံ ေြေ့ဵရးာ သို ဴဆြေံသးယံ ေသာ

ခ့ီေဖးေခ့ာငံဵြေူဵ

ခနံဘနံ ှြေိုဵတဳတာဵ(၂၅၀)ေပ
၂၈

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ ခ့ီေဖး- ေဆာဴေလာံလမံဵ (၁၉)မိုငံအနြေံ ြေ့နံရ္ိသညဴံ (၅) မိုငံ ေြေ့ာြေံခငံဵရနံ

၂၉

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ ဘာလဲဴ-ဝမံထညံ ေျမသာဵြောဵလမံဵ(၅)မိုငံ ေဖာြေံလုပံျခငံဵ

၃၀

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ ခ့ီေဖး- ေဆာဴေလာံလမံဵ (၁၉)မိုငံအနြေံ ြေ့နံရ္ိသညဴံ (၁၄)မိုငံ ေြေ့ာြေံ
ခငံဵရနံ

၃၁

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ လုပိေခ့ာငံဵြေူဵ ှြေိုဵတဳတာဵ(၂၅၅)ေပ တညံေဆာြေံျခငံဵ

၃၂

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ မေဂါငံေြေ့ဵရးာ ေြေ့ာြေံလမံဵေဖာြေံလုပံျခငံဵ (၃) မိုငံ (၆)ေပ အြေ့ယံ

၃၃

ခ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊

ခ့ီေဖး-ပနံဝါြောဵလမံဵ

(၁၁)မိုငံ

စခနံဵမ္

မုတံေဂါငံ

ေြေ့ဵရးာသို့ဴ

သးာဵသညဴံလမံဵအာဵ ေြေ့ာြေံ(၂)မိုငံ ေဖာြေံလုပျံ ခငံဵ
၃၄

ေဆာဴေလာံွမို ဴနယံ၊ မနံေပ့ာဴရးာန္ငံဴ လဆငံဵရးာ ဆြေံသးယံ ထာဵေသာ လမံဵေပ်ရ္ိေငါဴခ့မံဵခ
ေခ့ာငံဵြေူဵှြေိုဵတဳတာဵ

၃၅

(မနံေပ့ာဴ)အရ္ညံ(၂၈၀)ေပအာဵ အသစံျပနံလညံတညံေဆာြေံရနံ
ေဆာဴေလာံွမို ဴနယံ၊ လနံဆယံ- လြေငံလူသးာဵလမံဵ (၂၀)မိုငံ အနြေံ (၃) မိုငံ ေျမလမံဵ
ေဖာြေံလုပံျခငံဵ

၃၆

ေဆာဴေလာံွမို ဴနယံ၊ လနံဆယံ- လြေငံလူသးာဵ လမံဵ(၂၀)မိုငံ အနြေံ ေျမလမံဵ(၃)မိုငံန္ငံဴ
လုဳေခ့ာငံဵ ေခ့ာငံဵြေူဵ န္စံထပံေဘလီ သဳေဘာငံ တဳတာဵ (၄၀) ေပ တညံေဆာြေံျခငံဵ

၃၇

ေဆာဴေလာံွမို ဴနယံ၊

မီဇူေြေ့ဵရးာမ္

ေဒပိုဵထူ

ေြေ့ဵရးာ

ထိ(၄၀)မိုငံ

အနြေံ(၁၀)မိုငံေျမလမံဵေဖာြေံလုပံျခငံဵ
၃၈

အငံဂ့နံဵယနံွမို ဴနယံတးငံ(၁၆)မိုငံလမံဵေပ်ရ္ိ အငံပးတံေခ့ာငံဵြေူဵ ြေးနံြေရစံေဖာငံေဒဵရ္ငံဵ
ေဘလီ တဳတာဵ (၉၀)ေပ (၁)စငံဵ

၃၉

အငံဂ့နံဵယနံွမို ဴနယံတးငံ (၁၆)မိုငံရးာတးငံဵရ္ိ အရဲဇးတံ ေခ့ာငံဵြေူဵ ြေးနံြေရစံေဖာငံေဒဵရ္ငံဵ
ေဘလီတဳတာဵ (၁၂၀)ေပ(၁)စငံဵ

စဉံ

အေြြောငံဵအရာ

၄၀

အငံဂ့နံဵယနံွမို ဴနယံ၊ ေဂးေထာံမ္ အငံဂ့နံဵယနံအထိ (၈/၄)မိုငံ ေြေ့ာြေံခငံဵျခငံဵ

၄၁

အငံဂ့နံဵယနံွမို ဴနယံ၊

ဖုနံေဘးယနံန္ငံဴ

ဇးပံမိုငံယနံ

ေြေ့ဵရးာခ့ငံဵဆြေံ

လမံဵေပ်ရ္ိ

ှြေိုဵတဳတာဵ ေဆာြေံလုပံျခငံဵ (၁၂၀) ေပ
၄၂

ဇးမံမိုငံယနံရးာတးငံ စေလာံေခ့ာငံဵြေူဵ ှြေိုဵတဳတာဵ ေဆာြေံလုပံျခငံဵ(၅၀)ေပ (၁)စငံဵ

၄၃

မိုဵညှငံဵွမို ဴနယံ၊ အိုြေံေလဵတူ- လွှဲေပ်ေခ့ာငံဵြေူဵ ြေးနံြေရစံ တဳတာဵ (၁၆၀) ေပ အရ္ညံ
(၁၄) ေပ အြေ့ယံ

၄၄

မိုဵညှငံဵွမို ဴနယံ၊ အငံဵေတာံှြေီဵြေနံပတံလမံဵ ေျမလမံဵျခငံဵ (၁၀)မိုငံ န္ငဴB
ံ ox culvert
(၁၀) စငံဵ တညံေဆာြေံျခငံဵ

၄၅

မိုဵညှငံဵွမို ဴနယံ၊ အငံဵအေရ္ ဘြေံ
ဴ
(ဟဲပုရးာအထးြေံ) ြေးနံြေရစံ တဳတာဵ (၉၈) ေပ အရ္ညံ
(၁၄) ေပ အြေ့ယံ

၄၆

မိုဵညှငံဵွမို ဴနယံန္ငံဴ ေြောလိပံဆြေံသးယံသညဴံ ြေတ္တ ရာလမံဵအာဵ ဘယံ/ညာ (၃)ေပစီ

တိုဵခ့ဲ ့ဴ ေဖာြေံလုပရ
ံ နံ(၁၈၀၀) ေပ
၄၇

ဗနံဵေမာံွမို ဴနယံ၊ နဇငံဵေခ့ာငံဵြေူဵ ြေးနံြေရစံတဳတာဵ (၉၀)ေပ အရ္ညံ (၁၄)ေပ အြေ့ယံ

၄၈

မိုဵေမာြေံွမို ဴနယံ၊ ေနာငံခ့ို- တိနံငိတံ ေြေ့ဵရးာခ့ငံဵဆြေံ ှြေိုဵတဳတာဵ (၁၁၅)ေပ အရ္ညံ
(၆) ေပအြေ့ယံ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ
လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံထာဵရ္ိမှုအ ေျြေအေန

စဉံ

အေြကာငံဵအရာ
လမံဵတဳတာဵလုပံငနံဵ

၁

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊ ထူဵဆနံဵေက့ဵရးာ၊ ပူတာအို - ပမ္ပတီဵ- နမံရ္ယံေကာဴလမံဵပိုငံဵ (၄)မိုငံ ေက့ာကံြေငံဵ
ျြေငံဵ

၂

ပူတာအိုွမို ဴနယံ၊ နမဴံပလပံ ေြေ့ာငံဵကူဵ ေဘလီတဳတာဵ (၃၂၀×၁၂)ေပ ေဆာကံလုပံျြေငံဵ

၃

ေဆာဴေလာံွမို ဴနယံ၊ မီဇူေက့ဵရးာအထိေျမလမံဵ (၄၀) မိုငံအနကံ က့နံ (၃၀) မိုငံမ္ (၁၀) မိုငံေျမလမံဵ
ေဖာကံလုပံျြေငံဵ

၄

ေဆာဴေလာံွမို ဴနယံ၊ လနံဆယံေဒသ၊ကထိနံဆငံဵ ေျမလမံဵ (၅)မိုငံ ေဖာကံလုပံျြေငံဵ

၅

ေဆာဴံေလာံွမို ဴနယံ၊ လနံဆယံ - လကငံေျမသာဵ (၂၀)မိုငံမ္ က့နံရေ
္ိ သာ

(၇) မိုငံ ေျမသာဵ

လမံဵေဖာကံလုပံေပဵရနံ
၆

ေြေါငံလနံဖူဵွမို ဴနယံ၊ နယံစပံ မ္တံတိုငံ ၃၁- ရယံဒမံဵရးာ မ္ ရ္ိနံေြေါငံဵရးာအထိ (၇) မိုငံ ေျမလမံဵေဖာကံ
လုပံျြေငံဵ (၁၈ေပအက့ယံ၊၉လကံမထုသိပသ
ံ ညံဵွပီဵလမံဵပြေုဳဵ၃ ေပစီ

၇

ေြေါငံလနံဖူဵွမို ဴနယံ၊ နယံစပံမ္တံတိုငံ

(၃၁)

ရ္ိနံေြေါငံဵရးာမ္ ကီဵထနံေက့ဵရးာထိ

ေျမလမံဵ(၇)မိုငံေဖာကံလုပံျြေငံဵ (၁၈ေပ အက့ယံ၊ ၉လကံမထု သိပံသညံဵွပီဵလမံဵပြေုဳဵ၃ ေပစီ
၈

ြေ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ ဂမံြေးမံေက့ဵရးာရ္ိနယံျြောဵေစာငဴံ (၁၀၀၁)

န္ငဴံ

ဖိေမာံေက့ဵရးာသို ဴ ဆကံသးယံေသာ

ကးနံကရစံတဳတာဵ (၃၀)ေပ တညံေဆာကံျြေငံဵ
၉

ြေ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ လုဳဘနံေက့ဵရးာ န္ငဴံေစာလနံ ေက့ဵရးာဆကံြေ့နံေမာံ ေြေ့ာငံဵကူဵ ှကိုဵတဳတာဵ
(၂၅၀)ေပ၊ အက့ယံ(၈)ေပ

၁၀ ြေ့ီေဖးွမို ဴနယံ၊ ထးနံဵရ္ိနံ ေက့ဵရးာ န္ငံဴရ္ိက့နံ ေက့ဵရးာ အထိ

(၆)မိုငံ ေက့ာကံလမံဵ ျပုျပငံ

ေဖာကံလုပံျြေငံဵ (၁၂ ေပအက့ယံ၊ ၉လကံမထု သိပံသညံဵွပီဵ လမံဵပြေုဳဵ ၃ေပစီ)
၁၁ မိုဵညှငံဵွမို ဴနယံ၊ အငံဵေတာံ ှကီဵ ကနံပတံလမံဵ ေက့ာကံ ြေငံဵျြေငံဵ (၅)မိုငံ(၁၂ေပ အက့ယံ၊ ၉လကံမ
ထုသိပံ သညံဵွပီဵ လမံဵပြေုဳဵ၃ေပစီ)
၁၂ မိုဵညှငံဵွမို ဴနယံ၊ အငံဵေတာံ ှကီဵ ကနံပတံလမံဵေက့ာကံ ြေငံဵျြေငံဵ (၅)မိုငံ(၁၂ေပ အက့ယံ၊ ၉လကံမ
ထုသိပံ သညံဵွပီဵ လမံဵပြေုဳဵ၃ေပစီ)

၁၃ မိုဵညှငံဵွမို ဴနယံ၊ အငံဵေတာံှကီဵ အေရ္ ဖကံ
ဴ ကမံဵ မနေြေါ

-

ေြေ့ာငံဵဝလမံဵေပ်တးငံ ေအာကံပါ

ေြေ့ာငံဵကူဵအုတံြေဳ
သစံသာဵတဳတာဵမ့ာဵတညံေဆာကံရနံ (က)နနပဴံ ုလဲေြေ့ာငံဵကူဵတဳတာဵ(၂၀×၁၄×၁၅)
(ြေ)မနေြေါ-ေြေ့ာငံဵဝေက့ဵရးာြေ့ငံဵဆကံလမံဵေပ်ရ္ိတဳတာဵ (၂၀×၁၄×၁၅)
(ဂ)နနပဴံ ဲစငံဵေြေ့ာငံဵကူဵတဳတာဵ(၁၈×၁၄×၁၅)
၁၄ မြေ့မံဵေဘာွမို ဴနယံ၊ ထနံဂါဵ - ဒိနံြေ့ကံ- အဂဂါဒိနံဆာ -မက့နံဂါဵ- ဝါရ္ိနံဒနံဵ - ေဒသန္တရလမံဵ(၅၁)မိုငံ
အနကံက့နံ(၂၁)မိုငံတင
း ံ (၆)ေပ အက့ယံ ဆိုငံကယံ လမံဵ ေဖာကံ လုပံျြေငံဵ (လိုအပံေသာ ေနရာမ့ာဵ
တးငံလမံဵြေ့ဲ ဴျြေငံဵ)
၁၅ မြေ့မံဵေဘာွမို ဴနယံ၊ ဇိနမံ ေြေ့ာငံဵှကိုဵတဳတာဵ (၂၅၀× ၇) ေပ တညံေဆာကံျြေငံဵ
၁၆ ဝိုငံဵေမာံွမို ဴနယံ၊ ဝါေရ္ာငံ ေက့ဵရးာအုပံစု၊ ေဂ်ဆယံ ယနံ ေက့ဵရးာ

အတးကံ နးမံေလာံေြေ့ာငံဵကူဵ

ှကိုဵ တဳတာဵ(၁၇၀×၉×၁၆)ေပ တညံေဆာကံျြေငံဵ
၁၇ ဝိုငံဵေမာံွမို ဴနယံ၊ ထးယံဆနံ ယနံ တဳတာဵမ္ ထးယံဆနံယနံ ရးာဖကံျြေမံဵလမံဵ ေျမသာဵ လမံဵ (၁/၂)မိုငံ
ေဖာကံလုပံ ျြေငံဵ
၁၈ ဝိုငံဵေမာံွမို ဴနယံ၊ ြေမံဵပူ - လဝါယနံ ေျမသာဵလမံဵ (၆) မိုငံ ေဖာကံလုပံျြေငံဵ
၁၉ ဝိုငံဵေမာံ၊ ေနာငံြေ့ိနံဵ -ေဂးထ-ု လဝါယနံလမံဵပိုငံဵ (၅×၅) ေပ ကးနံကရစံေရပပနံ (၁၀)ြေု
၂၀ တနိုငံဵွမို ဴနယံ၊ ပေလာငံကုနံဵကးနံကရစံတဳတာဵ (၁၅၀)ေပ အစာဵြေ့ဉံဵကပံလမံဵေပ (၂၀)န္ငဴံ sub
structure အပိုငံဵကုနံက့စရိတံ သဳေဘာငံ ေဘလီ

တဳတာဵအရ္ညံ (၂၄၀) ေပ ေျပာငံဵလဲ တညံ

ေဆာကံရနံ
၂၁ ဗနံဵေမာံွမို ဴနယံ၊ ဗနံဵေမာံ -ေညာငံပငံသာလမံဵ (၄)မိုငံ ေက့ာကံြေငံဵျြေငံဵ(၁၂ေပအက့ယံ၊ ၉လကံမထု
သိပံသညံဵွပီဵ လမံဵ ပြေုဳဵ၃ေပစီ)
၂၂ ဗနံဵေမာံွမို ဴနယံ၊ ဗနံဵေမာံ -ေညာငံပငံသာလမံဵ (၃)မိုငံ ေက့ာကံြေငံဵျြေငံဵ(၁၂ေပအက့ယံ၊ ၉လကံမထု
သိပံသညံဵွပီဵ လမံဵ ပြေုဳဵ၃ေပစီ)

