
စဉ္

၁

(က) ခန္ီတး-ဖားလမနု-္ဖားကန ့လ္မး္ (၁၀/၁) မိုင္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနြစ ္နယစ္ပဒ္ဒသဖျံ ့ဖဖို းဒရးစမီကံနိး္လပုင္နး္မ်ားအဒပွ

အဒကာငအ္ထညဒ္ဖာဒ္ဆာငရ္ျကမ္ှုအဒှခအဒန

လမး္တတံားလပုင္နး္

ဒက်ာကလ္မး္

စစက္ိုငး္တိုငး္ဒဒသကကးီ

လပုင္နး္အမည္



၁

၁

(က) ခန္ီတး-ဖားလမနု-္ဖားကန ့လ္မး္ (၈/၀) မိုင္

(ခ) ပငလ္ယ္ဘးူ-ကပ္ပန္တာ-ေနာငက္န္-ေမာလ္ငလ္မး္ (၆/၀) မိုင္

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနြစ ္နယစ္ပေ္ဒသဖျံ ့ဖဖို းေရး စမီကံနိး္လပုင္နး္မ်ားအေပွ

အေကာငအ္ထညေ္ဖာေ္ဆာငရ္ျကမ္ှုအေှခအေန

လမး္တတံားလပုင္နး္

ေက်ာကလ္မး္

စစက္ိုငး္တိုငး္ေဒသကကးီ

စဉ္ လပုင္နး္အမည္



ပြည္နယ္/ဒေသဖျံ ့ဖဖိုးမှုကြီးကြြ္ဒရးရံုး(မုံရျာ)၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘဏ္ဍာဒရးနြစ္တျင္ ဒဆာင္ရျြ္ခဲ့သည့္ 

ဒေသဖျံ ့ဖဖိုးဒရးလုြ္ငန္းမ်ား 

        ၊                    

                

၁                 ၊      -                   (၁၆)                   (၁၆)      ၊        

    (၁၆)      ၊          (၁၀)                      

၂                ၊       -             (၅၇)                 (၃၄)                     (၄)       

               

၃              ၊      -                                     (၂၀၀)    (၁)          

           

၄           ၊                    ၊         -                                              

     (၁၂၀)   (၁)                     

၅          ၊                                                (၁၀)    (၁)          

           

၆              ၊      -                                     (၄၀၀)                   

၇              ၊         -      -      -                                   (၂၅၀)    

               

၈                                         (၂၀)   (၃)                    

-                 (၁)                                

-               (၁)                                          

-             (၁)      

၉              ၊        -                                    (၁၀၀)   (၃) 

                   

၁၀                                    (၂၀)  (၁၁)                  

-                 ၁)      

-            -         (၁)      

-                (၁)      

-           -        -           (၃)            

-            (၁)                                       

-                   (၁)                                    

-       -      (၃)     

၁၁                                         (၃၀)   (၂)                    

-              (၁)     

-               (၁)                            



၁၂                ၊       -                               (၁၁)                  

- (၁၅  ) (၁)      

- (၁၂  ) (၆)     

-  (၁၀  ) (၄)     

၁၃                ၊        -                                            (၆၅)     

              

၁၄                         ၊                                                       (၁၅) 

  (၁)                   

၁၅                         ၊                                                     (၁) 

     (၆၀)                  

၁၆             ၊        (၁၃)        ၊                                        (၂၅)    

              

၁၇          ၊                                    (၂၃)   (၁)                    

၁၈             ၊             -                                                  

      

၁၉             ၊        (၂)                          (၂)                                          

(၃)    (၁)                                                     (၄)   (၁)     

၂၀             ၊       (၁/၂)                          (၃)   (၁)                   

၂၁             ၊       (၆)၊                   (၃)   (၂)                   

၂၂             ၊                   (၈)   (၂)                                                     

-                   (၁)     

-             (၁)           

၂၃          ၊                   (၄)    (၂)                    

-              (၁)                                         

-     (၄)             (၁)     

၂၄                    ၊     -                              (၂၂)    (၁)     

              

၂၅             ၊                                 (၂)                                       

- (၈)    (၁)                                                   

- (၂၀)   (၁)     

၂၆                    ၊       -                            (၆)                  

၂၇                    ၊(၄/၃)                        (၁၂)   (၁)                   

၂၈                    ၊              (၅)                   (၃၀)   (၁)      

              

၂၉                                    (၂)                                                               

-            (၆၀)  (၁)                               

-     -           (၁၆)  (၁)     



၃၀                                           (၅)                                                    

-         (၄)     (၁၂)    (၁)                               

-         (၄)     (၇)    (၁)                            

-         (၄)     ((၈)      (၁)                              

-         (၂)            (၁၄)    (၁)           

-         (၂)   (၁၂)    (၁)      

၃၁                                        (၆၀)    (၄)                                            

-            -          (၁)                           

-              -           (၁)                      

-         -        (၁)                                   

-      -               (၁)      

၃၂                  ၊             -                                (၁၅)   (၁)      

              

၃၃                  ၊         -                             (၆၀၀)    (၁)          

           

၃၄                  (၁၈)                (၃၀)                                                   - 

        (၁) (၁)                                              (၂) (၁)                                       

        (၃) (၁)                                              (၄) (၁)                                     

                (၁) (၁)                                              (၁၂) (၁)                            

               (၁) (၁)                                               (၂) (၁)                               

               (၃) (၁)                                           (၁)                                                    

             (၁)                                              (၁)                                            

            (၁) (၁)                                                 (၂) (၁)                                         

         (၁)                                                              (၁)                                   

                      (၁) (၁)                                            (၂) (၁)                            

   /              (၁)                                                  (၂၂၉)    (၁)                        

                               (၁)                                        (၂)                 

                          (၄)                                            (၂)              

၃၅                      (၁၈)                  (၂၀)                 

 

 

 

 

 



၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ ေဆာငံရးကံွပီဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

စစံကုိငံဵ ေဒသ၊ လမံဵတဳတာဵလုပံငနံဵ

စဉံ အေြကာငံဵအရာ

၁။ ခန္တီဵွမို နဴယံ၊ ေရွှေျပ်ံသာ၊ ျမကျွနံဵသာ၊ ေခ့ာငံဵသာန္ငံဴ လသာရးာမ့ာဵ အထိ (၂၅/၀)

မုိငံ အနကံ (၅/၀) မုိငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ

၂။ ခန္တီဵွမို နဴယံ၊ ေရွှေျပ်ံသာ၊ ျမကျွနံဵသာ၊ ေခ့ာငံဵသာန္ငံဴ လသာရးာမ့ာဵအထိ (၂၅/၀)

မုိငံ အနကံ (၅/၀) မုိငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ

၃။ ခမံဵပတံွမိုနယံခးဲ၊ ခမံဵပါတံ-၂ မ္ ခမံဵပါတ-ံ၅ တးငံ ေဖာကံလုပံရနံ က့နံရ္ိသ်ံဴ

(၀/၄) မုိငံ ကတ္တ ရာခငံဵျခငံဵ

၄။ ကေလဵွမို နဴယံ၊ နတံနနံဵ-အငံဵစိနံလမံဵ (၃) မုိငံ ေက့ာကံေခ့ာခငံဵျခငံဵ

၅။ ကေလဵွမို နဴယံ၊ ဒုိဵဝုိငံဵေခ့ာငံဵ- ေ်ာငံေတာကးနံကရစံ တဳတာဵ (၂၅×၁၅) ေပ

တ်ံေဆာကံျခငံဵ

၆။ ကေလဵဝွမို နဴယံ၊ မစိနံဆ်ံှကီဵလမံဵေပ်ရ္ိ မစိနံတဳတာဵ (၂၆၀) ေပ သဳေဘာငံ

ယကံမ သစံသာဵြကမံဵခငံဵ (ဘုိဵပုိငံအမ့ို ဵအစာဵ) တဳတာဵတ်ံေဆာကံျခငံဵ

၇။ ယငံဵမာပငံခရုိငံ၊ အေလာငံဵေတာံကဿပလမံဵပုိငံဵ၊ ကတ္တ ရာလမံဵ (၅၂၈၀) ေပ

အက့ယ(ံ၁၄)ေပ ေဖာကံလုပံျခငံဵ

၈။ ဗနံဵေမာကံွမို နဴယံ၊ ကနနံဵ-မူဵသာဵအုပံစု လယံပဒဳုဵထိ (၄၁/၇) မုိငံ ေက့ာကံ

ခငံဵျခငံဵ



စဉံ အေြကာငံဵအရာ

၉။ ေမာံလုိကံွမို နဴယံ၊ ေမာံလုိကံ-တးငံဵပငံြကာဵ ဆလူဵေခ့ာငံဵ (၁၃၀) ေပ သဳကူ

ကးနံကရစံတဳတာဵ တ်ံေဆာကံျခငံဵ

၁၀။ ကန့ံဴဘလူွမို နဴယံ၊ အုတံဖုိေက့ဵရးာန္ငဴံ ဒါနံဵပငံေက့ဵရးာအုပံစု (၂) စု ဆကံသးယံ

ထာဵေသာ အုတံဖုိ-ဒါနံဵပငံ ေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံ ကးနံကရစံလမံဵ (၁.၅) မုိငံ

ေဖာကံလုပံျခငံဵ

၁၁။ ဟုမ္မလငံဵွမို နဴယံ၊ ေနာငံပုိေအာငံေက့ဵရးာမ္ ေရွှေျပ်ံေအဵွမိုသဴစံအထိ (၃၃) မုိငံ

အနကံ (၁၇) မုိငံ ေျမသာဵ လမံဵေဖာကံလပံုျခငံဵ

၁၂။ ဗနံဵေမာကံွမို နဴယံ၊ ကနနံဵ-မူဵသာဵအုပံစု လယံပဒဳုဵထိ (၄၁/၇) မုိငံ ေက့ာကံ

ခငံဵျခငံဵ



စဉံ လုပံငနံဵအမညံ

၁။ ခန္တီဵွမို နဴယံ၊နနံဖာ-တုိကံတီဵ-တကာဵလမံဵ(၇၅) မိုငံမ္ေဖာကံလုပံရနံက့နံ ေျမလမံဵ (၁၀)

မိုငံ ေဖာကံလုပံျခငံဵ

၂။ ခန္တီဵွမို နဴယံ၊ခန္တီဵ-တိနံအငံဵ-လကပံဳသာ-မ္နံပင-ံေကာငံဵမှု-ေဖာငံဵဆုိငံ-ပဒူဵမုနံဵရးာသစံ

(၄၀)မိုငံမ္ေျမလမံဵ(၁၀)မုိငံ ေဖာကံလုပျံခငံဵ

၃။ ၀ငံဵသိုွမိုနဴယံ၊ ၀နံဵသို-ဗနံဵေမာကံလမံဵ (၅၇) မိုငမံ္ (၃၄) မိုငံ ခးငဴံျပုွပီဵ က့နံေျမလမံဵ

(၁၀) မိုငံ ေဖာကံလုပံျခငံဵ

၄။ ၀ငံဵသိုွမိုနဴယံ၊ ၀နံဵသို-ဂ့ိုဵေတာငံ-နမဴံခမံဵ-ဗနံဵေမာကံလမံဵ (၅၇) မုိငံအနကံ ေျမလမံဵ

(၃/၄) မိုငံ ေဖာကံလုပံျခငံဵ

၅။ ဗနံဵေမာကံွမိုနဴယံ၊ ဗနံဵေမာကံ-စလုဳေတာငံဘုရာဵေျမလမံဵ (၁၄/၆) မိုငံ ေဖာကံလုပံျခငံဵ

နင္ဴံ (၁၀) ေပ တဳတာဵ (၃) စငံဵ ၊ (၂၀) ေပ တဳတာဵ (၄) စငံဵ၊ (၃၀) ေပ တဳတာဵ (၁) စငံဵ၊

(၁၂) ေပ တဳတာဵ (၁) စငံဵ ၊ (၆၀)' ေဘလီတဳတာဵ (၁) စငံဵ၊ (၈၀)' ေဘလတီဳတာဵ (၁)စငံဵ

တညံေဆာကံျခငံဵ

၆။ ဟမု္မလငံဵွမို နဴယံ၊ ကတံသာ-မိုပုိငံဵ လးတံလမံဵ (၉) မိုငံ ေျမလမံဵေဖာကံလုပျံခငံဵ နင္ဴံ

(၄၀)' သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ၊ (၁၅၀)' သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ၊ (၂၀၀)' သကူဳကးနံကရစံ

တတဳာဵမ့ာဵ တညံေဆာကံျခငံဵ

၇။ ဟမု္မလငံဵွမို နဴယံ၊ ခိုပဲ၀ရပံွမိုပဴတံလမံဵေဖာကံလုပံျခငံဵ၊ ွမို ပဴတံလမံဵ အုတံစီကမံဵ ကပံခုဳ

န္ငဴံ ကးနံကရစံြကမံဵခငံဵတဳတာဵ (၁) စငံဵ ၊ ွမို ပဴတံလမံဵအုတံစီ ကမံဵကပံခုဳနငံဴ္ ကးနံကရစံ

တဳတာဵ (၁) စငံဵ

၈။ ကန့ံဴဘလူွမိုနဴယံ၊ ထနံကနုံဵ-ကာဘုိဵ ေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံလမံဵ (၁၃/၆) မုိငံ အနကံ(၈) မုိငံ

ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ

၉။ ခန္တီဵွမို နဴယံ၊ နနံဖာ-တိုကံတီဵ-တကာဵလမံဵ (၇၅) မိုငံမ္ ေဖာကံလုပံရနံက့နံ ေက့ာကံ

လမံဵ (၅) မိုငံ ေဖာကံလုပျံခငံဵ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံ နယံစပံေဒသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵအတးကံ ေဆာငံရးကံလ့ကံရိ္ေသာ
လုပံငနံဵမ့ာဵ

စစံကုိငံဵ ေဒသ၊ လမံဵတဳတာဵလုပံငနံဵ



စဉံ လုပံငနံဵအမညံ

၁၀။ ခန္တီဵွမို နဴယံ၊ ခန္တီဵ- ဖာဵလမုနံဵ-ဖာဵကန့ံဴလမံဵေပ်ရိ္ေရွှေျပညံသာ၊ ေခ့ာငံဵသာ၊ ျမကျွနံဵသာနင္ဴံ

လသာရးာမ့ာဵထိ (၂၅) မိုငံအနကံ (၅) မိုငံ ေက့ာကံခငံဵ ျခငံဵ

၁၁။ ၀ငံဵသိုွမိုနဴယံ၊၀နံဵသို-ဗနံဵေမာကံလမံဵ (၅) မိုငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ

၁၂။ ၀ငံဵသိုွမိုနဴယံ၊၀နံဵသို-ဂ့ိုဵေတာငံ-နမဴံခမံဵ-ဗနံဵေမာကံလမံဵ(၅၇) မိုငံအနကံ ေက့ာကံလမံဵ

(၇) မုိငံေဖာကံလုပံျခငံဵ

၁၃။ ဗနံဵေမာကံွမိုနဴယံ၊ ဗနံဵေမာကံ-မနံေတာ-မနံထုလဳမံဵ (၅) မိုငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ

၁၄။ ဗနံဵေမာကံွမိုနဴယ၊ံ စာခမံဵ-ေဟာံေယာလမံဵ ေက့ာကံ (၁၅) မိုငံခငံဵျခငံဵ

၁၅။ ပငံလညံဘူဵွမိုနဴယံ၊ ပငံလညံဘူဵ-ဗနံဵေမာကံလမံဵ(၅) မိုငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ

၁၆။ ပငံလညံဘူဵွမိုနဴယံ၊ ပငံလညံဘူဵ-မနံစီေလဵ-ဗနံဵေမာကံလမံဵ(၇/၇) မိုငံ ေက့ာကံခငံဵျခငံဵ

၁၇။ တမူဵွမို နဴယ၊ံ နနံဵဖာလု-ဳအူစူဵ-သာယာကုနံဵလမံဵ(၇) မုိငံ ေက့ာကံခငံဵ ျခငံဵ

၁၈။ ခန္တီဵွမို နဴယံ၊ ွမိုတဴးငံဵလမံဵ(၄/၄) မိုငံကတ္တ ရာခငံဵျခငံဵ

၁၉။ ခန္တီဵွမို နဴယံ၊ နမဴံဖာ-တိုကံကီဵ-တကာဵ (၁၀) မိုငံ လမံဵေပ်တးငံ (၁၀×၁၈) ေပ တဳတာဵ (၁)

စငံဵနင္ဴံ ေရပပနံ (၈) ခု တညံေဆာကံျခငံဵ

၂၀။ ၀နံဵသိုွမိုနဴယံ၊ အာမခဳ-ဂ့ိုဵေတာငံလမံဵေပ်ရိ္ ေတာငံဘုိလဴ္ သဳကူကးနံကရစံတတဳာဵ (၆၀×

၁၇) ေပန္ငဴံ တဳတာဵေပ်န္ငဴံ တဳတာဵတဖကံ ေပ (၁၀၀) ခ့ဉံဵကပံလမံဵ ကတ့္တ ရာခငံဵ ျခငံဵ

၂၁။ ဗနံဵေမာကံွမိုနဴယ၊ံ စာခမံဵ-ေဟာံေယာလမံဵေပ်တးငံ (၃၉) ေပ သဳကူကးနံ ကရစံတဳတာဵ (၁)

စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ

၂၂။ တမူဵွမို ေဴပ်ရပံကးကံမ့ာဵတးငံ ကးနံကရစံတဳတာဵ (၃) စငံဵ ေဆာကံျခငံဵ ေစ့ဵတနံဵ (၉)

ရပံကးကံ၊ မဟူရာလမံဵ (၂၄×၆×၇) ေပ တဳတာဵ၊ ေစာဘးာဵ (၆) ရပံကးကံ (၁၂× ၁၈)

ေပတဳတာဵနင္ဴံ (၇×၁၈) ေပတဳတာဵ

၂၃။ ေျမာငံွမိုနဴယံ၊ ေလ္တငံဦဵေက့ဵရးာနင္ဴံ ေက့ာကံဖူဵကုနံဵ ေက့ဵရးာလမံဵေပ်ရိ္ အုတံဖို

ေခ့ာငံဵကူဵ ေရေက့ာံ ကးနံကရစံတဳတာဵ (၃၂၀) ေပ
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