
စဉံ လပုငံနံဵ အမညံ

 ပအိုဝံဴကိုယပံိုငအံပုခံ့ုပခံးငံဴရေေသ

၁ ဟိုပုဳဵ မမို နဴယံ၊ မနဲယံေောငမံ ္ထမဴံဆမံဵ ဂကူကာဵ ေက့ဵရးာ(၃)ရးာအေးကံ ေရသးယံယူခခငံဵ (၃)မိုငံ

ရမ္ံဵ ခပညနံယ ံ(ေောငပံိုငံဵ )

၂ ဆီဆုိငမံမို နဴယံ၊ ေရခဖူေက့ဵရးာ စိမဴံစမံဵ ေရသးယံယူခခငံဵ  (၃) မိုငံ

၃ ဆီဆုိငမံမို နဴယံ၊ေနာငဗံို (ကနေံောေံလဵ)ေက့ဵရးာ (၃) မိုင ံစိမဴံစမံဵ ေရသးယံယူခခငံဵ

၄ ေညာငေံရွှေမမို နဴယံ၊ အငံဵ ေပါခုဳေက့ဵရးာမ့ာဵသုိ ဴေရခဖန ဴေံဝနိုငရံနအံေးကံ  ေရေငခံခငံဵ လပုငံနံဵ

ေဆာငရံးကံရန ံ(၁၁/၀.၄) ေကဗးီေအ ထရနစံေဖာမံာ (၁) လုဳဵ နင္ဴံ ေရေငစံကံ ေဆာကံလပုခံခငံဵ

၅ လးို ငလံငမံမို နဴယံ ေနာငမံေမံီဵ ေက့ဵရးာ (၃) မိုင ံစိမဴံစမဴံဵ ေရသးယံယူခခငံဵ

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္ ံရမ္ံဵ ခပညနံယ ံ(ေောငပံိုငံဵ ) ေးင ံေဆာငရံးကလံ့ကရံ္ိသညဴံ 

ေေသဖးဳ ဴမဖို ဵေရဵလပုငံနံဵ မ့ာဵ

ေရရရ္ိေရဵလပုငံနံဵ
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စဉ ံ လုပံငနံဵအမည ံ

 

၁ 

ရ္မံဵျပညံနယ(ံေောငံပိုငံဵ) 

ေောငံှြီဵွမို နဴယ၊ံနမဴံဟူဵ ရးာန္ငဴံ ဂနိုငံရ္ည ံရးာမ့ာဵသို ဴ(၃) မိုငံ ေရသးယံယူျြငံဵ  

၂ ေောငံှြီဵွမို နဴယ၊ံ ဇလဲေြ့ဵရးာ (၃) မိုင ံေရသးယ ံယူျြငံဵ 

၃ ဖယံြုဳွမို နဴယံလေိနံေြ့ဵရးာ(၅) မိုင ံေရသးယံယူျြငံဵ 

၄ ဖယံြုဳွမို နဴယ၊ံ ပုနံငဳရးာသုိ့ဴ ေရသးယံယူျြငံဵ (၃) မိုင ံ

၅ ေမာြံမယံွမို နဴယ၊ံ ဟိုလးိုငံအုပံစ၊ု မိုြံညုရးာ ေရသးယံယူျြငံဵ (၃) မိုင ံ

၆ ေမာြံမယံွမို နဴယ ံဟိုနိမဴံအုပံစ၊ု လးိုငံြးငံရးာ ေရသးယ ံယူျြငံဵ (၃) မိုင ံ

၇ ရ္မံဵျပညံနယံ ဖးဳ ဴွဖိုဵမှုှြီဵြြပံေရဵရဳုဵ(ေောငံှြီဵ) ၏ ရဳုဵန္ငံဴ ဝနံထမံဵအိမရံာမ့ာဵအေးြံ 

စြံေရေးငံဵ ေူဵေဖာံနိငုံရန ံ

 

၁ 

ပအိုဝံဵြိုယံပိုငံအုပံြ့ုပံြးငဴံရေေသ 

ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံျြဳထီေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရသးယံယူျြငံဵ (၃) မိုင ံ

၂ ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံ ေြာငံေစေီေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရ သးယံယူျြငံဵ (၃) မိုင ံ

၃ ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံ လုဳဵထိနံေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရသးယံယူျြငံဵ(၃) မိုင ံ

၄ ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံ ြဳန့ာဵေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရဵသးယံယူျြငံဵ(၂) မိုင ံ

၅ ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံလးယံေန့ဴံေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရသးယံယူျြငံဵ (၂) မိုင ံ

၆ ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံ ေဟးေဴရေြါြံေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရဵ သးယံယူျြငံဵ (၂) မိုင ံ

၇ ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံ ေနာငံေေဵေြ့ဵရးာ ေသာြံသုဳဵေရ သးယံယူျြငံဵ (၃) မိုင ံ

၈ ဟုိပဳုဵွမိုနဴယံ၊ ထီအးီဵေြ့ဵရးာေသာြံသဳုဵေရသးယံယူျြငံဵ (၂)မုိငံ 

၉ ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံ ေဟးဵဟုေံေြ့ဵရးာ ေသာြံသုဳဵေရသးယံယူျြငံဵ (၂)မိုင ံ

၁၀ ဟိုပုဳဵွမို နဴယ၊ံ ဟိုစငံေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရ သးယံယူျြငံဵ (၃)မိုင ံ

၁၁ ဟုိပုဳဵွမို နဴယ၊ံ ေုဳေြာငံေြ့ဵရးာစိမဴံစမံဵေရသးယံယူျြငံဵ (၄)မိုင ံ

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵန္စံ့ရ္မံဵျပညံနယ ံ(ေောငံပုိငံဵ) ေးင ံေဆာငံရးြံလ့ြံရိ္သညဴံ 

ေေသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ 

ေရရရိ္ေရဵလုပံငနံဵ(ေသာြံသဳုဵေရ) 



စဉ ံ လုပံငနံဵအမညံ 

၁၂ ဆီဆိုငံွမို နဴယ ံေူဵဟမံဵန့ာဵေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရသးယံယူျြငံဵ   ( ၃)မိုင ံ

၁၃ ဆီဆုိငံွမိုနဴယံ ပနံလုိငံဵေြ့ဵ ရးာ စိမံဴစမံဵေရသးယံယူျြငံ  ဵ(၃) မုိငံ 

၁၄ ဆီဆိုငံွမို နဴယ ံြုနံဵလနံဵေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရ သးယံယူျြငံဵ (၃)မိုင ံ

၁၅ ဆီဆိုငံမုနဴယ ံနမဴံြ့ုေ(ံြုနံဵသာ)ေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရ သးယ ံယူျြငံဵ  (၃)မိုင ံ

၁၆ ဆီဆိုငံွမို နဴယ ံေနာငံဘိ ုေနာငံြမံဵေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရ သးယ ံယူျြငံဵ(၃)မိုင ံ

၁၇ ပငံေလာငံဵွမိုနဴယံပငံပဳုေြ့ဵရးာစိမံဴစမံဵေရသးယံယူျြငံဵ (၁)မုိငံ 

၁၈ ပငံေလာငံဵွမို နဴယ ံလးယံဝနံဵေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရ သးယံယူ ျြငံဵ (၃) မိုင ံ

၁၉ ပငံေလာငံဵွမို နဴယ ံေညာငံဵမူဵေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရ သးယံယူ ျြငံဵ (၃) မိုင ံ

၂၀ ပငံေလာငံဵွမို နဴယ ံောရးေံမူဵေြ့ဵရးာ စိမဴံစမံဵေရ သးယံယူ ျြငံဵ (၃) မိုင ံ

၂၁ ဆီဆိုငံွမို နဴယ ံလးယံျြယ(ံေနာငံေြာင)ံ ေြ့ဵရးာ(ေးငံဵနြံ) 

၂၂ ဆီဆိုငံွမို နဴယ ံဝါဵြရာေြ့ဵရးာ (ေးငံဵနြံ) 

၂၃ ဆီဆိုငံွမို နဴယ ံနမဴံြသေြ့ဵရးာ (ေးငံဵနြံ) 

၂၄ ဆီဆိုငံွမို နဴယံြုနံဵဆးေံေြ့ဵရးာ(ေးငံဵနြံ) 

၂၅ ဆီဆိုငံွမို နဴယံမဲေိငုံဵထိုေြ့ဵရးာ (ေးငံဵနြံ) 

၂၆ ဆီဆိုငံွမို နဴယ ံနမဴံစွမဲေြ့ဵရးာ (ေးငံဵနြံ) 

၂၇ ပငံေလာငံဵွမို နဴယ ံလးယံျပာဵေြ့ဵရးာ (ေးငံဵေိမ)ံ 

၂၈ ေနာငံေရာဵွမို နဴယ ံ၊ လုဳဵပုဳဵ(ေျမာြံ) ေြ့ဵရးာ (ေးငံဵေိမ)ံ 

၂၉ ေနာငံေရာဵွမို နဴယ ံ၊ ြြြံသးနံြုနံဵေြ့ဵရးာ (ေးငံဵ ေိမ)ံ 

၃၀ ေနာငံေရာဵွမို နဴယ ံ ၊ ပငံစိမံဵပငံေြ့ဵရးာ (ေးငံဵ ေိမ)ံ 

၃၁ ေနာငံေရာဵွမို နဴယ ံေြီ့စံ (အလယံပိငုံဵ) ေြ့ဵရးာ (ေးငံဵေိမ)ံ 

၃၂ ေနာငံေရာဵွမို နဴယ ံ၊ ေဆာငံဵေပါငံေြ့ဵရးာ (ေးငံဵ နြံ) 
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စဉ ံ လုပံငနံဵအမညံ 

 

၁ 

ဓနုြိုယံပိုငံအုပံြ့ုပံြးငဴံရေေသ 

ပငံဵ ေယွမိုနဴယံ၊ ေဖာငံဵျပာဵေြ့ဵရးာ (၂) မုိင ံ

၂ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံပနံဵအိုဵြးဲေြ့ဵရးာ (၂) မုိငံ 

၃ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံေောငံပုေြ့ဵရးာ (၂) မုိငံ 

၄ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံြိုဵလဳုဵေြ့ဵရးာ (၂) မုိငံ 

၅ ရးာငဳွမိုနဴယ ံေောငံဦဵေြ့ဵရးာ (၂) မုိငံ 

၆ ရးာငဳွမိုနဴယ ံေြ့ာြ္က ူေိေြ့ဵရးာ (၂) မုိငံ 

၇ ရးာငဳွမိုနဴယ ံဆငံနြံေြ့ာငံဵေြ့ဵရးာ (၆) မုိငံ 

၈ ရးာငဳွမိုနဴယ ံေညာငံြိုငံဵေြ့ဵရးာ (၇) မုိငံ 

၉ ပငံဵေယွမိုနဴယံြ့ုဳ ဵေြ့ဵရးာအုပံစု လြံပဳပငံ၊ ေျမနီြ့ငံဵ၊ အလယံရးာ၊ 

ြုနံဵ ေပ်ရးာမ့ာဵ (၃၉၀၀) ေပ 

၁၀ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံေြ့ာြံစုေြ့ဵရးာ ၀/၄.၅ မုိငံ 

၁၁ ရးာငဳွမိုနဴယ ံသစံဆိမံဴပငံေြ့ဵရးာ (၈) မုိငံ 

၁၂ ပငံဵေယွမိုနဴယ ံေျမနီေောငံေြ့ဵရးာ (၂) မုိငံ  

၁၃ ရးာငဳွမိုနဴယ ံေောငံျမငံဴှြီဵေြ့ဵရးာ (၅) မုိငံ ရးာငဳွမိုနဴယ ံေျမွပိုေြ့ဵရးာ  (၂) မုိငံ 

၁၄ ရးာငဳွမို နဴယ ံေြ့ာြံေောေြ့ဵရးာ (၅/၄) မိုင ံ

၁၅ ရးာငဳွမို နဴယ ံေျမာြံလြံြုနံဵေြ့ဵရးာ (၃) မိုင ံ

၁၆ ရးာငဳွမိုနဴယံ အငံ ှဵြီ ၊ဵ စဉံဵလဲရုပံ၊ ပိန္နဲြုနံဵေြ့ဵ ရးာ (၁၅) မုိငံ 

၁၇ ရးာငဳွမို နဴယ ံသဖနံဵပငံေြ့ဵရးာ (၂) မိုင ံ

၁၈ ရးာငဳွမို နဴယ ံလုပံျပငံေြ့ဵရးာ (၂) မိုင ံ

၁၉ ရးာငဳွမို နဴယ ံဂနိုငံယာဵေြ့ဵရးာ (၄) မိုင ံ

၂၀ ပငံဵေယွမို နဴယ ံစှြြာာြုနံဵေြ့ဵရးာ (၃၀၀) ေပ (၁) ြန ံ

၂၁ ရးာငဳွမို နဴယ ံအငံဵြုနံဵေြ့ဵရးာ (၁) ြန ံ
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စဉ ံ လုပံငနံဵအမည ံ

၂၂ ပငံဵေယွမို နဴယ ံအငံဵပလြေံြ့ဵရးာ (၃၀၀) ေပ (၁) ြန ံ 

၂၃ ရးာငဳွမိုနဴယ ံျမငံဵေးငံဵေြ့ဵရးာ (၁) ြနံ 

၂၄ ပငံဵေယွမို နဴယ ံေြ့ာြံစြံေြ့ဵရးာ (၁) ြန ံ

၂၅ ရးာငဳွမို နဴယ ံြျွနံဵှြီဵေြ့ဵရးာ (၂) ြန ံ

၂၆ ပငံဵေယွမိုနဴယံ လငံဵေလအငံဵေြ့ဵရးာ (၁၅၀) ေပ  (၁) ြနံ 

၂၇ ရးာငဳွမို နဴယ ံထနံဵေရ္ာြံေြ့ဵရးာ (၁) ြန ံ 

၂၈ ရးာငဳွမို နဴယ ံဆငံဆာျပာဵေြ့ဵရးာ (၁) ြန ံ

၂၉ ပငံဵေယွမို နဴယ ံေရပုေံေြ့ဵရးာ (၁၅၀) ေပ (၁) ြန ံ

၃၀ ရးာငဳွမို နဴယ ံြးငံဵျပေံေြ့ဵရးာ (၁) ြန ံ

၃၁ ပငံဵေယွမို နဴယ ံထယံသးနံဵေြ့ဵရးာ(၁) ြန ံ

၃၂ ရးာငဳွမို နဴယ ံေြ့ာြံင္ြံေြ့ဵရးာ (၁) ြန ံ 

၃၃ ရးာငဳွမို နဴယ ံအုေံေးငံဵ ေြ့ဵရးာ (၁) ြန ံ

၃၄ ပငံဵေယွမို နဴယ ံထငံဵရ္ူဵြုနံဵေြ့ဵရးာ (၁) ြန ံ

၃၅ ပငံဵေယွမို နဴယ ံြဳလ္ြုနံဵေြ့ဵရးာ (၂) ြန ံ

၃၆ ရးာငဳွမို နဴယ ံေြ့ာြ္က ူေိေြ့ဵရးာ(၁) ြန ံ 

၃၇ ရးာငဳွမို နဴယ ံြုိဵဆူေြ့ဵရးာ  (၁) ြန ံ

၃၈ ပငံဵေယွမို နဴယ ံပါဵမဲြုနံဵေြ့ဵရးာ (၁) ြန ံ

၃၉ ရးာငဳွမို နဴယ ံနးာဵဘနံဵှြီဵေြ့ဵရးာ (၂) ေးငံဵ 

၄၀ ပငံဵေယွမို နဴယ ံေျမျြာဵ (ေောင)ံ ေြ့ဵရးာ (၁) ေးငံဵ 

၄၁ ရးာငဳွမို နဴယ ံေပးဵနဖာဵေောငံေြ့ဵရးာ (၁) ေးငံဵ  

၄၂ ရးာငဳွမို နဴယ ံြျပငံေြ့ဵရးာ(၁) ေးငံဵ 

၄၃ ရးာငဳွမို နဴယ ံပဲရငံဵေောငံေြ့ဵရးာ (၂) ေးငံဵ 

၄၄ ရးာငဳွမို နဴယ ံေောငံပိုြဴးဲေြ့ဵရးာ (၂) ေးငံဵ 
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