ပြည္နယ္/ဒေသဖျံ ့ဖဖိုးမှုကြီးကြြ္ဒရးရုံး (ဒောင္ကြီး) ေျင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာဒရးနြစ္အေျင္း
ဒဆာင္ရျြ္ခဲ့သည့္ ဒေသဖျံ ့ဖဖိုးဒရးလုြ္ငန္းမ်ား

၁

၁

၁
၁
၁

၁

၁၁

၁

၁
၁၁

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာဒရးနြစ္ ရြမ္းခပည္နယ္ (ဒတာင္ပိုင္း) တျင္ ဒဆာင္ရျက္လ်က္ရြိသည့္
ဒဒသဖျံ ့မဖိုးဒရးလုပ္ငန္းမ်ား
စျမ္းအင္လုပ္ငန္း
စဉ္

လုပ္ငန္းအမည္
ပအိုဝ့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ချင့္ရဒဒသ

၁ မီးရရြိဒရးအတျက္ ဆိုလာစနစ္တပ္ဆင္ခခင္း အိမ္ဒခခ (၂၅၀၀) လုံး (၈ဝ ဝပ္ ဆိုလာခပား၊ ၁၂ ဗို ့
ဘက္ထရီနြင့္ အပါအဝင္)(တစ္အိမ္ဒထာင္လျှင္ ဝ.၁၈၄ သန္းနှုန္း)
၂

ဟိုပုံးမမို ့နယ္၊ ဒက်ာက္တန္းဒက်းရျာအုပ္စု လျှပ္စစ္မီးလင္းဒရး

၃ ဆီဆိုင္မမို ့နယ္၊ နားသန္/ပခ်ားကလို ့ ဒရအားလျှပ္စစ္စက္ရုံတျင္ ထရန္စဒဖာ္မာမီးကကိုး နြင့္
ဒက်းရျာ (၇) ရျာ မီးသျယ္တန္းခခင္း
၄ ဟိုပုံးမမို ့နယ္၊ KBZI ဘိလပ္ဒခမစက္ရုံ ဓါတ္အားလိုင္းမြ နမ့္ခုတ္ဒက်းရျာသို ့ လျှပ္စစ္မီး
သျယ္တန္းခခင္း
၅ ပင္ဒလာင္းမမို ့နယ္၊ ဒနာင္တရားမမို ့နယ္ချဲ၊ ဒပါ့ယားဒက်းရျာအုပ္စု ဒက်းရျာ(၇) ရျာ လျှပ္စစ္မီး
သျယ္တန္းခခင္း
ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္ချင့္ရဒဒသ
၁ ပင္းတယမမို ့နယ္နြင့္ ရျာငံမမို ့နယ္အတျင္းဆိုလာတပ္ဆင္ခခင္း (၄၀၉၇) ခု
၂

ပင္းတယ (နတလ) ဒက်ာင္းတျင္ လျှပ္စစ္မီးသျယ္တန္းခခင္းနြင့္ ထရန္စဒဖာ္မာ (၁) လုံး

၃ ပင္းတယမမို ့နယ္၊ သစ္အယ္ပင္ဒက်းရျာ(၁၁) ဒကဗျီဒအဓါတ္အားလိုင္း (၃) မိုင္ သျယ္တန္းခခင္း
၄ ရျာငံမမို ့နယ္၊ ဒက်ာက္ဒခမာင္းဒက်းရျာအုပ္စုရြိ ရျာ (၄)ရျာ (၄၀၀) ဗို ့ဓါတ္အားလိုင္း သျယ္တန္းခခင္း
(၁၀.၅၆) မိုင္
ရြမ္းခပည္နယ္ (ဒတာင္ပိုင္း)
၁ မီးရရြိဒရးအတျက္ ဆိုလာစနစ္တပ္ဆင္ခခင္း အိမ္ဒခခ ( ၉၄၃ ) လုံး (၈ဝ ဝပ္ ဆိုလာခပား၊ ၁၂ ဗို ့
ဘက္ထရီနြင့္ ဆက္စပ္ပစ္စည္းမ်ားအပါအဝင္) (တစ္အိမ္ဒထာင္လျှင္ ဝ.၁၈၃ သန္း နှုန္း)
လဲခ်ားမမို ့နယ္ ဆိုလာပါဝါ (၈၈)လုံး
ဒက်းသီးမမို ့နယ္ ဆိုလာပါဝါ (၄၁၆)လုံး
မိုင္းကိုင္မမို ့နယ္ ဆိုလာပါဝါ (၁၃၅)လုံး
မိုးနဲမမို ့နယ္ ဆိုလာပါဝါ (၃၁)လုံး
ဒမာက္မယ္မမို ့နယ္ ဆိုလာပါဝါ (၂၇၃)လုံး
၂

ဆီဆိုင္မမို ့နယ္၊ ဒနာင္ဒက်ာ့ဒက်းရျာအုပ္စုရြိ ဒက်းရျာ(၃) ရျာတျင္ ဆိုလာမီး (၁၇၆) လုံး
တပ္ဆင္ခခင္း

့
ာအုပ္စုရြိ ဒက်းရျာ(၂)ရျာတျင္ ဆိုလာ(၁၂၄)လုံးတပ္ဆင္ခခင္း
၃ ဆီဆိုင္မမို ့နယ္၊ ဒတာင္ဒရြ ဒက်းရျ

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံ့ရ္မံဵျပညံနယံ (ေောငံပိုငံဵ) ေးငံ ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိသညဴံ
ေေသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

စးမံဵအငံလုပံငနံဵ
စဉံ

လုပံငနံဵအမညံ
ရ္မံဵျပညံနယံ(ေောငံပိုငံဵ)
ဆိုလာပါဝါ (၈၁၇)လုဳဵ

၁

ေမာကံမယံွမို ဴနယံ၊ ေငံကုနံဵရးာ (၆၀) စုဳ

၂

ဖယံခုဳွမို ဴနယံ၊ ျပငံေဆာငံရးာ (၁၂၀) စုဳ

၃

ဖယံခုဳွမို ဴနယံ ေရကနံဖူဵေလာရးာ (၈၀) စုဳ

၄

ေညာငံေရွှေွမို ဴနယံ၊ စဳကာဵရးာ (၂၁၈) စုဳ

၅

ေညာငံေရွှေွမို ဴနယံ၊ ကုနံဵသာရးာ (၉၆) စုဳ

၆

ေညာငံေရွှေွမို ဴနယံ၊ကုနံဵခဳရးာ(၇၅) စုဳ

၇

ေောငံှကီဵွမို ဴနယံ၊ ဂနိုငံဝငံဵရးာ (၆၀) စုဳ

၈

ေောငံှကီဵွမို ဴနယံ၊ ဂနိုငံရ္ညံရးာ (၂၈) စုဳ

၉

ေောငံှကီဵွမို ဴနယံ၊ ပနံလျှမံဵရးာ (၈၀) စုဳ
ပအိုဝံဵကိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငံရ
ဴ ေေသ

၁

ဟိုပုဳဵွမို ဴနယံ၊ လျှပံစစံမီဵသးယံေနံဵျခငံဵန္ငံဴ ထရနံစေဖာံမာ ေပံဆငံျခငံဵ
(က) ေက့ာငံဵလးယံေက့ဵရးာ
( ခ) ပါပန့ဴံေက့ဵရးာ
( ဂ) နမဴံေပ်ဟးနံဵေက့ဵရးာ
(ဃ) ဘုရာဵျဖူေက့ဵရးာ
( င) လးယံေပ်ေက့ဵရးာ
(စ) ဟိုနမဴံေက့ဵရးာ
(ဆ) ရးာသစံေက့ဵရးာ

၂

ပငံေလာငံဵွမို ဴနယံ၊ နမဴံပုလငံဵေက့ဵရးာအုပံစု ၊ ေဆာငံဵေယးဵ၊ ြကာပူ၊ ငိုလေက့ဵရးာ (၃)
ရးာ မီဵသးယံေနံဵျခငံဵ
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စဉံ

လုပံငနံဵအမညံ
ဓနုကိုယံပိုငံအုပံခ့ုပံခးငဴံရေေသ
ဆိုလာေပံဆငံျခငံဵ (၁၀၂၀) စုဳ

၁

ပငံဵေယွမို ဴနယံသကံရကံကုနံဵ(ေျမာကံ)ရးာ(၅၀)စုဳ

၂

ပငံဵေယွမို ဴနယံ သစံယာဵပငံေက့ဵရးာ (၁၄)စုဳ

၃

ပငံဵေယွမို ဴနယံ ေျမျခာဵေက့ဵရးာ (၂၀)စုဳ

၄

ပငံဵေယွမို ဴနယံေရ္ာကံခ့ိုအေရ္ ေက့ဵရး
ဴ
ာ (၆၀)စုဳ

၅

ပငံဵေယွမို ဴနယံ အုဳအကံရဲေိေက့ဵရးာ (၅၀)စုဳ

၆

ပငံဵေယွမို ဴနယံ မာဖာေက့ဵရးာ (၂၀)စုဳ

၇

ပငံဵေယွမို ဴနယံ ေနာငံသေခါေက့ဵရးာ (၃၈)စုဳ

၈

ပငံဵေယွမို ဴနယံ ေရပုေံေက့ဵရးာ (၆၆)စုဳ

၉

ပငံဵေယွမို ဴနယံ ေက့ာကံစကံေက့ဵရးာ (၄၈)စုဳ

၁၀

ပငံဵေယွမို ဴနယံ လကံလဲေ
္ က့ဵရးာ (၄၇)စုဳ

၁၁

ပငံဵေယွမို ဴနယံ ေုေယံေရေက့ဵရးာ (၂၀)စုဳ

၁၂

ပငံဵေယွမို ဴနယံ ကဳပဴေ
ဲ က့ဵရးာ (၂၀)စုဳ

၁၃

ရးာငဳွမိုနယံ လွှေစငံေက့ဵရးာ (၈၅)စုဳ

၁၄

ရးာငဳွမို ဴနယံ သစံေဆဵပငံေက့ဵရးာ (၅၀)စုဳ

၁၅

ရးာငဳွမို ဴနယံ သစံသမီဵေက့ဵရးာ (၅၇)စုဳ

၁၆

ရးာငဳွမို ဴနယံ ေောငံဖီေက့ဵရးာ (၁၈)စုဳ

၁၇

ရးာငဳွမို ဴနယံ အငံေောေက့ဵရးာ (၇၇)စုဳ

၁၈

ရးာငဳွမို ဴနယံ အငံဵေခါငံဵေက့ဵရးာ (၆၆)စုဳ

၁၉

ရးာငဳွမို ဴနယံ သေျပေခ့ာငံေက့ဵရးာ (၆၆)စုဳ

၂၀

ရးာငဳွမို ဴနယံ ကုနံဵှကီဵေက့ဵရးာ (၅၇)စုဳ

၂၁

ရးာငဳွမို ဴနယံ ေပးဵှကီဵေက့ဵရးာ (၂၁)စုဳ

စဉံ

လုပံငနံဵအမညံ

၂၂

ရးာငဳွမို ဴနယံ လဲဗ့ာဵေက့ဵရးာ (၁၇)စုဳ

၂၃

ရးာငဳွမို ဴနယံ စိနခ
ံ ့ဉံပငံေက့ဵရးာ (၂၈)စုဳ

၂၄

ရးာငဳွမို ဴနယံ ေပ်စငံကုနံဵေက့ဵရးာ (၂၅)စုဳ

၂၅

ေရျဖူန္ င ဴ ံ ေက့ာကံ စ ု ေက့ဵရး ာ အု ပ ံ စ ု ေက့ဵရး ာ (၁၃) ရး ာ မီဵလငံဵေရဵ
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