
စဲံ တငျံပအမှုတးဲမ့ာဵ ခးငံဴမျပု
ေောမံတမီ ္

စိစစံခးငံဴျပုွပီဵ
ေဆာငရံးေံဆဲ

ေဆာငရံးေံဆဲ

စုစုေပါငံဵ

ေောမံတ ီ

အစညံဵ အေဝဵ ရေံစးဲ
မတ္ခံ့ေံ

၁ ၉ ထပံဴ င္ံဴ အထေံ ၂ - - ၂

၂ ၄ထပမံ ္၈ထပအံထိ ၁၆၇ - ၁၃၆ ၃၁

၃ ၃ထပံဴ င္ံဴေအာေံ ၄၆၇ - ၄၀၇ ၆၀

၄ ျခစဳညံဵ ဵုိဵ ၅၁ - ၃၁ ၂၀

၅ အရပစံာခ့ုပံ ၃ ထပေံအာေံ ၇၃၂ ၃ ၂၇၉ ၄၅၀ ၄၅၀

၁၄၁၉ ၃ ၈၅၃ ၅၆၃ ၅၆၃ (၉)ှေိမံစုစုေပါငံဵ

၂၀၁၉ ခုဴ စံ္၊ ဇနနံဝါရလီ မ ္မတလံအတးငံဵ  ေဆာေံလပုခံးငံဴ တငျံပထာဵေသာ အမှုတးဲမ့ာဵ၏ ေဆာငရံးေံွပီဵ စီဵမှုအေျခအေန

ရေံစးဲ။     -    -၂၀၁၉

အမ့ို ဵအစာဵ

ပိုငဆုိံငမံှုမန္ံ ၁၁၃

၂-၁-၂၀၁၉

၉-၁-၂၀၁၉

၁၈-၁-၂၀၁၉

၂၈-၁-၂၀၁၉

၁၁-၂-၂၀၁၉

၂၂-၂-၂၀၁၉

၅-၃-၂၀၁၉

၁၈-၃-၂၀၁၉

၃၁-၃-၂၀၁၉



စဲံ
ဒတုယိ သဳုဵလပတံ

လေံေ့နံ
ခးငံဴမျပု ပတိသိံမံဵ

ေောမံတမီ္

စိစစံခးငံဴျပုွပီဵ
ေဆာငရံးေံဆဲ

ေဆာငရံးေံဆဲ

စုစုေပါငံဵ
မတ္ခံ့ေံ

၁ ၉ ထပံဴ င္ံဴ အထေံ - - - - -

၂ ၄ထပမံ ္၈ထပအံထိ ၃၅ - - ၃၁ ၄

၃ ၃ထပံဴ င္ံဴေအာေံ ၇၃ - - ၅၉ ၁၄

၄ ျခစဳညံဵ ဵုိဵ ၁၇ - - ၉ ၈

၅ အရပစံာခ့ုပံ ၃ ထပေံအာေံ ၄၅၆ ၇ ၃ ၃၈၁ ၆၅ ၆၅

၅၈၁ ၇ ၃ ၄၈၀ ၉၁ ၉၁စုစုေပါငံဵ

မတ္ခံ့ေံ။  ေဆာငရံးေံဆဲအမှုတးဲ(၉၁)ခ၏ု အေျခအေနအာဵ အေသဵစိတစံာရငံဵ ျဖငံဴ ေဖာျံပထာဵပါသည။ံ

၂၀၁၈ ခုဴ စံ္၊ တတယိ (၃)လပတ ံ(ေအာေံတိုဘာလ မ ္ဒဇီငဘံာလ)အထ ိေဆာေံလပုခံးငံဴ တငျံပထာဵေသာ အမှုတးဲမ့ာဵ၏ ေဆာငရံးေံွပီဵ စီဵမှုအေျခအေန

ရေံစးဲ။  -     -၂၀၁၉

အမ့ို ဵအစာဵ

ပိုငဆုိံငမံှုမန္ံ ၂၆



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၁။ 5-Oct-18
ဒဂုဳွ မို သဴစ ံ

(ဆပိေံမံဵ )ွမို နဴယံ
ေဒ်ေလာဝသီ

ေျမေးေံအမတံ္(၃၄)၊ 

ရတနာအမိရံာပတံလမံဵ ၊

၆၇-ရပေံးေံ

2 Steel

အထညခံ့ုပံ

ဂိုေဒါငံ+

ဵုဳဵ ခနံဵ

အထညခံ့ုပံ

ဂိုေဒါငံ+

ဵုဳဵ ခနံဵ

ပတံဝနံဵ ေ့ငံ(၁၀)အမိ ံေထာေံခခဳ့ေံတးင ံတငျံပရန ံေ့နရိ္ံသညံဴ

 ေဘဵဝဲ(၂)အမိ၊ံ ေနာေံဘေံ(၂)အမိ ံေထာေံခခဳ့ေံ တငျံပရနံဴ င္ံဴ

 Layout အာဵ D/Map ပါပုဳသဏ္ဍာနံဴ င္ံဴေုိေံညရီန ံ

(၂-၁၁-၂၀၁၈)၊ (၁၄-၁-၂၀၁၉)ဴင္ံဴ (၂၂-၂-၂၀၁၉)တးင ံ(၃)ှေိမ ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၂။ 5-Oct-18 ေတာငဥံေ္က လာပ
ေဒ်နနံဵ ဴးဲ  ဴ(ခ) 

ေဒ်သငံဵ သငံဵ

အမတံ္(၅၀၄၊ ၅၀၅/ေ၊ ၅၀၅/ခ၊

 ၅၀၆)၊ ေဝဇယဴ္တာလမံဵ ၊ 

၄-ရပေံးေံ

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ျခေဳာရနံ

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ  Detail Drawing မ့ာဵ တငျံပရန ံ(၂၇-၁၁-၂၀၁၈)၊ 

(၂၄-၁၂-၂၀၁၈)၊ (၁-၃-၂၀၁၉) ရေံေနတုိဴျဴဖငံဴ (၃)ှေိမ ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၃။ 5-Oct-18 စမံဵ ေခ့ာငံဵ
ဦဵေတဇ (SP) 

ဦဵခးနေံနာငျံမငံဴေဝ

အမတံ္(၁၀၄)၊ 

စမံဵ ေခ့ာငံဵ လမံဵ ၊ 

ရ္ငေံစာပရုပေံးေံ

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ျခေဳာရနံ

ေျမနယံနမိတံိတုိငံဵ တာသတံမတံ္သညံဴေျမပုဳ (D/Map)၊ 

ေအာငခံ့မံဵ သာလမံဵ ဘေံတးင ံထစိပလံ့ေံရိ္ေသာ 

ေျမေးေံမ့ာဵ၏ ေထာေံခခဳ့ေံ၊ ဌာနမ ္သတံမတံ္ထာဵသညံဴ 

ပုဳစဳအတုိငံဵ  ပုဳစဳမ့ာဵေရဵဆးဲတငျံပရန၊ံ ေျမျပငတံးင ံှေိုတင ံ

ေဆာငရံးေံထာဵမှုမာ္ သတံမတံ္အျမငံဴေပထေံ 

ေေ့ာလံးနေံဆာငရံးေံထာဵသျဖငံဴ သတံမတံ္အျမငံဴေပအတးငံဵ  

ျပငဆံငေံဆာငရံးေံရန ံ(၃၁-၁၀-၂၀၁၈)၊ (၂၁-၁-၂၀၁၉) 

(၄-၃-၂၀၁၉) တးင ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵျခငံဵ အာဵ (၁-၄-၂၀၁၉)

 တးင ံျပနလံညတံငျံပလာ၍ ေဆာငရံးေံဆျဲဖစံပါသည။ံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံတတယိ (၃)လပတ ံ(ေအာေတံိုဘာ မ ္ဒဇီငဘံာ) အထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၂၆)ခ၏ု အေျခအေန



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံတတယိ (၃)လပတ ံ(ေအာေတံိုဘာ မ ္ဒဇီငဘံာ) အထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၂၆)ခ၏ု အေျခအေန

၄။ 17-Oct-18 ေရွှေျပညသံာ ဦဵဇာနညမံိုဵ ျမငံဴ
အမတံ္(၉၈၇)၊ 

ဘရုငံဴေနာငလံမံဵ ၊ ၁၀-ရပေံးေံ

၁ ထပ ံ

အတံုညပှံ

မသိာဵစု

ေနအမိံ

ေျမျပငရိ္ံ Layout ဴင္ံဴ ေုိေံညမီှုမရိ္သျဖငံဴ ေုိေံညေီသာ 

ပုဳစဳျပငဆံငရံနံ

၅။ 29-Oct-18 လှိုငံ
ေဒ်ဴးဲယဴာဲဆံိုင ံ(GP)

ေဒ်ခငထံူဵ ဴိုငံ

အမတံ္(၉၅)၊ သီရိွမို ငံ(၉)လမံဵ ၊

 ၁၃-ရပေံးေံ

3

RC
မသိာဵစု

ေနအမိံ
လေူနရနံ

ေျမျပငရိ္ံ ေျမေးေံအတုိငံဵ အတာ အတုိငံဵ  ပုဳစဳျပငဆံငတံငျံပရန ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ (ျပငဆံငတံငျံပလာပါေ ခးငံဴျပုရနံ

 အဆငံဴျဖစံပါသည။ံ

၆။ 31-Oct-18 ဗဟနံဵ

ဆရာေတာ ံဦဵေဝဓိဇ 

(ဓမ္မရေ္ိခတေေ့ာငံဵ ) 

အေနာေံဘဂဂလာဵ တုိေံ

ေရတာရ္ညလံမံဵ ၊ 

ြောဵေတာရရပေံးေံ၊

4

RC

ဘနုံဵ ှေီဵ

ေေ့ာငံဵ

ဘနုံဵ ှေီဵ

ေေ့ာငံဵ

(၂၈-၃-၂၀၁၉) တးင ံတုိငံဵ ေဒသှေီဵ ေထာေံခခဳ့ေံ တငျံပလာ၍ 

စိစစံေဆာငရံးေံဆျဲဖစံပါသည။ံ

(MS ထညံဴွ ပီဵ  ခးငံဴျပုွပီဵ )

၇။ 2-Nov-18 ဗဟနံဵ ေဒ်သီတာလးငံ

အမတံ္(၁၈)၊ 

နဗိ္ဗာနေံေ့ာငံဵ လမံဵ ၊ 

ဆရာစဳေတာငရံပေံးေံ

3

RC
မသိာဵစု

ေနအမိံ
လေူနရနံ

(၂၆-၂-၂၀၁၉)တးင ံလိုအပခံ့ေံတငျံပလာေသာလံညံဵ  Building

 Layout ျပငဆံငရံန ံေ့နရိ္ံေနပါသျဖငံဴ (၂၁-၃-၂၀၁၉) တးင ံ

ထပမံ ဳအေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံတတယိ (၃)လပတ ံ(ေအာေတံိုဘာ မ ္ဒဇီငဘံာ) အထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၂၆)ခ၏ု အေျခအေန

၈။ 5-Nov-18

ဒဂုဳွ မို သဴစ ံ

(ေျမာေံပိုငံဵ )

ွမို နဴယံ

ရနေုံနံွ မို ဴျပအမ့ာဵ 

ျပညသူံပိုေဴဆာငေံရဵဴင္ံဴ

 သေံဆိုငေံသာ ေုမ္ပဏီ

 လမီတိေံ (YUPT) 

(ေစ) ဥေ္က ဌ ဦဵေစာလှိုငံ

အမတံ္(၅၄၅)၊ 

ျပညေံထာငစုံလမံဵ ၊

၅၁-ရပေံးေံ

2 Steel

၂ လုဳဵ

1 Steel

၃ လုဳဵ

Work 

Shop & 

Office+ 

Staff 

Housing

 +Canteen

 + 

ောဵေဘာဒံီဵ ုဳ

Work 

Shop & 

Office+ 

Staff 

Housing

 +Canteen

 + 

ောဵေဘာဒံီဵ ုဳ

လိုအပခံ့ေံမ့ာဵေျဖရ္ငံဵ တငျံပစာတးင ံေျမေးေံအတုိငံဵ  အတာ 

ေုိေံညမီှုမရိ္သျဖငံဴ ွမို ဴျပစီမေိဳနံဵ ဴင္ံဴ ေျမစီမခဳနံခဴးဲမှုဌာနသုိ ဴ 

ျပနလံညတုိံငံဵ တာေပဵရန ံတငျံပလာသျဖငံဴ 

ွမို ဴျပစီမေိဳနံဵ ဴင္ံဴေျမစီမခဳနံခဴးဲမှုဌာနသုိ ဴ တငျံပစာမတိ္တ ူ 

လွဲှေေျပာငံဵ ထာဵပါသည။ံ

၉။ 9-Nov-18 ဆပိေံမံဵ ွမို နဴယံ

ပညုသုခေေ့ာငံဵ တုိေံ၊

ဆရာေတာ ံ

ဘဒ္ဒ ္တေမဓာနဴ္ဒ ၊

ဗိုလတံ ေထာငဘံရုာဵှေီဵဝငံဵ ၊

ဟသဂာလမံဵ ၊ ရဲရိပသံာရပေံးေံ၊

3

RC

ဘနုံဵ ှေီဵ

ေေ့ာငံဵ

ဘနုံဵ ှေီဵ

ေေ့ာငံဵ

(၁၃-၂-၂၀၁၉) တးင ံရနေုံနတုိံငံဵ ေဒသှေီဵအစုိဵရအဖးဲ သုိဴ ဴ

သေဘာထာဵ မတံ္ခ့ေံေမဵျမနံဵ ထာဵဆျဲဖစံပါသည။ံ

၁၀။ 12-Nov-18 သဃဂနံဵ ေျွနံဵ
ဦဵေေ့ာေံေ့ာံဴ ိုငံ

+၃

အမတံ္(၁၈)

ရးာလယံလမံဵ

ဇ/ေျမာေံရပေံးေံ

B+

7½

RC

ပုဳစဳှေီဵ လေူနရနံ

Structure ပိုငံဵ ဆိုငရံာ လိုအပခံ့ေံျပငဆံငတံငျံပရန ံ

(၃၀-၁၁-၂၀၁၈)၊ (၇-၂-၂၀၁၉)ဴင္ံဴ (၅-၃-၂၀၁၉) ရေံစးဲပါစာျဖငံဴ

 အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံတတယိ (၃)လပတ ံ(ေအာေတံိုဘာ မ ္ဒဇီငဘံာ) အထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၂၆)ခ၏ု အေျခအေန

၁၁။ 14-Nov-18 ေတာငဥံေ္က လာပ   ေဒ်ျမငံဴျမငံဴေအဵ
အမတံ္(၁၀/ေ)၊ သဳသုမာလမံဵ ၊

 ၁၄/စီမေိဳနံဵ (၂)ရပေံးေံ
ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ျခေဳာရနံ

လိုအပခံ့ေံမ့ာဵ ျဖညံဴစးေံတငျံပရန ံ(၇-၁၂-၂၀၁၈)၊ 

(၁၁-၁-၂၀၁၉)၊ (၂၅-၂-၂၀၁၉) ရေံေနတုိဴျဴဖငံဴ (၃)ှေိမ ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵွပီဵ  ေျမျပငရိ္ံ အတုိငံဵ အတာသည ံD/Map ရိ္

 အတုိငံဵ အတာဴင္ဴံ ေုိေံညမီှုမရိ္သျဖငံဴ (၂၂-၃-၂၀၁၉) 

ရေံေနတဴးင ံညှိဴ ှိုငံဵ သေဘာထာဵေမဵျမနံဵ ထာဵပါသည။ံ

၁၂။ 14-Nov-18 ေမာရးတံ

 ေဒ်အဿိဴ္ဒာခိုငံ

(GP)

ေဒ်ခငခံငစိံမံဵ

အမတံ္(၂၅/အီဵ )

သီရိမဂဂလာလမံဵ

၈-ရပေံးေံ

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ျခေဳာရနံ
(၂-၄-၂၀၁၉)တးင ံဥပေဒအြေဳျပုခ့ေံအရ လိုအပခံ့ေံမ့ာဵ 

တငျံပရန ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၁၃။ 16-Nov-18 ေေ့ာေံတဳတာဵ

Bai Aisha Bi BI 

Waqf (ေစ) 

ဦဵအစီးတံောစင ံအစ္စေမဵ

အမတံ္(၉၆/၉၈)၊ (၃၇)လမံဵ ၊ 

၅-ရပေံးေံ၊

8.5

RC
ပုဳစဳှေီဵ လေူနရနံ

ေရသနံေဴထာေံခခဳ့ေံ၊ YESC ေထာေံခခဳ့ေံ၊ D/Map 

တငျံပရန ံ(၂၈-၂-၂၀၁၉) ရေံစးဲပါစာျဖငံဴ 

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံတတယိ (၃)လပတ ံ(ေအာေတံိုဘာ မ ္ဒဇီငဘံာ) အထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၂၆)ခ၏ု အေျခအေန

၁၄။ 23-Nov-18 မဂဂလာဒုဳ

စရိေဂ့ရဲစငေံယံ

ဝရီမာောလီ

ယမ္မာနမံယံေတာံ

ှေီဵဟိဴ ္ဒ ဗဒု္ဓ

ဘာသာ

ဘရုာဵေေ့ာငံဵ

အမတံ္(၉၅၈)

ရနေုံနံ-ပခဲလူမံဵ ဴင္ံဴ

ောယလမံဵ သးယံ

လမံဵ ေထာငံဴ၊ ဧေရာဇံ

ရပေံးေံ

1

RC

ဘရုာဵ

ေေ့ာငံဵ

ဘရုာဵ

ေေ့ာငံဵ

လိုအပခံ့ေံမ့ာဵ ေဆာငရံးေံဆျဲဖစံသျဖငံဴ သတံမတံ္ောလ 

ေစာငံဴဆိုငံဵ ေပဵပါရန ံေလျှောေံထာဵသူမ ္တငျံပလာသျဖငံဴ 

(၁၅-၆-၂၀၁၉) ရေံေနအဴထ ိေစာငံဴဆိုငံဵ ေပဵမညျံဖစံေြောငံဵ  

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၁၅။ 30-Nov-18 သဃဂနံဵ ေျွနံဵ

ေဒ်တငြံေည ံ

(SP)

ဦဵေအာငရဲံေေ့ာံ

အမတံ္(၇)

ျပညေံထာငစုံလမံဵ

င/ခရပေံးေံ

3RC
မသိာဵစု

ေနအမိံ
လေူနရနံ

လိုအပခံ့ေံမ့ာဵ ျဖညံဴစးေံတငျံပရန ံ(၃)ှေိမ ံ

အေြောငံဵ ြောဵခဲဴျခငံဵ အေပ် ျပနလံညတံငျံပလာေသာလံညံဵ  

ျပညစဳုံမှုမရိ္သျဖငံဴ ေျမျပငရိ္ံ အတုိငံဵ  ပုဳစဳျပငဆံငရံန ံ

(၁၃-၃-၂၀၁၉) ရေံစးဲပါစာျဖငံဴ အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၁၆။ 30-Nov-18 စမံဵ ေခ့ာငံဵ ေဒ်ေ့ငျံမ
အမတံ္(၃)၊ ရ္ငေံစာပလုမံဵ ၊ 

ေအာငခံ့မံဵ သာရပေံးေံ

1

Steel

Shop 

House 

Shop 

House 

မီဵ သတံဦဵစီဵဌာန၏ အြေဳျပုခ့ေံ၊ YESC ၏ ေထာေံခခဳ့ေံ၊ 

ေဘဵပတံဝနံဵ ေ့င ံေထာေံခခဳ့ေံ တငျံပရန၊ံ ေျမပိုငဆံိုငမံှု 

မရူငံဵ ဴင္ံဴ မတိ္တ ူလာေရာေံ တုိေံဆိုငစံစံေဆဵရန၊ံ 

အေရ္ ဘဴေံေျမခ့နအံာဵ ၁၂'-၀'' ခ့နရံန၊ံ ောဵဝငံ/ထးေံေပါေံဴင္ံဴ

 ေုိေံညသီညံဴ Drive Way ဴင္ံဴ Car ရပနံာဵမညံဴ 

ေနရာပုဳစဳျပငရံန၊ံ RSE (Structure) ဴင္ံဴ LA တငျံပရန ံ

(၁၂-၁၂-၂၀၁၈) တးင ံအေြောငံဵ ြောဵခဲဴရာ ေလျှောေံထာဵသူမ ္

(၁၃-၃-၂၀၁၉) တးင ံျပနလံညတံငျံပလာ၍ 

စိစစံေဆာငရံးေံဆျဲဖစံပါသည။ံ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံတတယိ (၃)လပတ ံ(ေအာေတံိုဘာ မ ္ဒဇီငဘံာ) အထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၂၆)ခ၏ု အေျခအေန

၁၇။ 30-Nov-18 လမံဵ မေတာံ

ေဒါေံတာ 

စိုငံဵ ဆမထံးနံဵ (စေံမှု 

ဝနံှ ေီဵဌာနမ ္

ငာ္ဵရမံဵ ခးငံဴရရိ္သူ 

ဂရိတံျမနမံာေုမ္ပဏီ

လမီတိေံ)

အမတံ္(၈၁၃)၊ 

ဗိုလခံ့ုပေံအာငဆံနံဵ လမံဵ ၊ 

၈-ရပေံးေံ၊

2

Steel

Show 

Room+

Office

Show 

Room+

Office

(၁-၃-၂၀၁၉) ရေံေနတဴးင ံပုဳစဳမ့ာဵ ျပငဆံငံွ ပီဵ  

ျပနလံညတံငျံပလာသျဖငံဴ စိစစံေဆာငရံးေံဆျဲဖစံပါသည။ံ

၁၈။ 10-Dec-18
ဒဂုဳွ မို သဴစ ံ

(ေတာငပံိုငံဵ )ွမို နဴယံ

ေဒ်နနံဵ ရွှေငရ္ံငံဵ  (ခ) 

ေဒ်နနံဵ ရီ

ေျမေးေံအမတံ္(၁/ေ-၁)၊ 

ွမတံိလမံဵ ၊ ၂၀-ရပေံးေံ
2 RC ဵပုရ္ံငံဵ ုဳ ဵပုရ္ံငံဵ ုဳ

(၂၁-၁၂-၂၀၁၈) ရေံစးဲပါစာျဖငံဴ 

လပုငံနံဵ ှေိုတငေံဆာငရံးေံခးငံဴျပုထာဵွပီဵ  ခးငံဴျပုမနိံ ဴ

ဆေံလေံေဆာငရံးေံဴိုငေံရဵ လိုအပခံ့ေံမ့ာဵ တငျံပရန ံ

(၂၁-၁၂-၂၀၁၈)ဴင္ံဴ (၂၈-၂-၂၀၁၉)တးင ံ(၂)ှေိမ ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၁၉။ 10-Dec-18 စမံဵ ေခ့ာငံဵ ေဒ်ေအဵဴု
အမတံ္(၅၄)၊ ဟသဂာတလမံဵ ၊ 

ေျွနံဵ ေတာေျမာေံရပေံးေံ

3

RC

Extension

မသိာဵစု

ေနအမိံ
လေူနရနံ

Beam Schedule မ့ာဵ ျပညံဴစဳုစးာ ျဖညံဴစးေံတငျံပရန ံ

(၂၉-၃-၂၀၁၉) တးင ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၂၀။ 12-Dec-18 အငံဵ စနိံ ေဒ်ျမျမဟနံ

အမတံ္(၉၅၁)၊ 

ေုနံဵ ျမငံဴသာယာလမံဵ ၊ 

ရးာမအေရ္ ရဴပေံးေံ

ျခစဳညံဵ

ဵိုဵ
ျခေဳာရနံ

လိုအပခံ့ေံမ့ာဵ တငျံပရန ံ(၂)ှေိမ ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵျခငံဵ အေပ် တငျံပလာေသာလံညံဵ  

ျပညံဴစဳုမှုမရိ္သျဖငံဴ လိုအပခံ့ေံမ့ာဵျပညံဴစဳုစးာ ျဖညံဴစးေံွပီဵ  

၂၉-၄-၂၀၁၉ ရေံေနမဴတုိငမံ ီတငျံပရန ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံတတယိ (၃)လပတ ံ(ေအာေတံိုဘာ မ ္ဒဇီငဘံာ) အထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၂၆)ခ၏ု အေျခအေန

၂၁။ 12-Dec-18 ေရွှေျပညသံာ ေဒ်သီသီဟနံ

အမတံ္(၁၇၆)၊ သဳဒငံဵ လမံဵ ဴင္ံဴ 

ဗိုလတုိံေံချွနံဵ လမံဵ ေထာငံဴ၊ 

ဝါဵတစံရာစေံမှုဇုနံ

 ၁ထပ ံ

Steel

(၂)လုဳဵ

၃ ထပ ံ

Steel

စေံဵုဳ၊

ဝနထံမံဵ

အပိံ

ေဆာငံ

ေျမျပငရိ္ံ ပုဳစဳဴင္ံဴ ေုိေံညမီှုမရိ္ပါသျဖငံဴ ေျမျပငံဴ င္ံဴ ေုိေံညေီအာငံ

 ျပငဆံငရံနံ

၂၂။ 14-Dec-18 လှိုငသံာယာ ဦဵမ့ို ဵေထးဵ

အမတံ္(၄+၅)၊ 

ရနေုံနံ-ပသိုမလံမံဵ ဴင္ံဴ 

ရနေုံနံ-တးဳေတဵ

လမံဵ ေထာငံဴ၊ 

အတးငံဵ ပဒေဳေ့ဵရးာအပုစုံ

2Steel ဆိုငခံနံဵ ဆိုငခံနံဵ

ေျမငာ္ဵစာခ့ုပတံးင ံအမညေံပါေံ (၂)ဦဵ ျဖစံသျဖငံဴ ဌာန 

သတံမတံ္ေလျှောေံလွှောမ့ာဵတးင ံေ့နရိ္ံေသာ ေျမအမညေံပါေံ 

(၁)ဦဵမ ္လေံမတံ္ေရဵထိုဵ တငျံပရန ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၂၃။ 19-Dec-18 ဗဟနံဵ ေဒ်တငသီံေမာံဴ ိုငံ

အမတံ္(၈၁-စီ/၁)၊ 

အငံဵ ယာဵွမို ငလံမံဵ ၊ 

ေရွှေေတာငြံောဵ(၁)ရပေံးေံ

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ျခေဳာရနံ
(၂၈-၃-၂၀၁၉) တးင ံပုဳစဳျပငဆံငတံငျံပလာ၍ 

စိစစံေဆာငရံးေံဆျဲဖစံပါသည။ံ

၂၄။ 19-Dec-18 ဗဟနံဵ ေဒ်နဴ္ဒာေမာံဴ ိုငံ

အမတံ္(၈၁-စီ/၃)၊ 

အငံဵ ယာဵွမို ငလံမံဵ ၊ 

ေရွှေေတာငြံောဵ(၁)ရပေံးေံ

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ျခေဳာရနံ
(၂၈-၃-၂၀၁၉) တးင ံပုဳစဳျပငဆံငတံငျံပလာ၍ 

စိစစံေဆာငရံးေံဆျဲဖစံပါသည။ံ

၂၅။ 19-Dec-18 ဗဟနံဵ ေဒ်အမယာေမာံဴ ိုငံ

အမတံ္(၈၁-စီ/၂)၊ 

အငံဵ ယာဵွမို ငလံမံဵ ၊ 

ေရွှေေတာငြံောဵ(၁)ရပေံးေံ

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ျခေဳာရနံ

(၂၈-၃-၂၀၁၉) တးင ံYESC ေထာေံခခဳ့ေံ ေစာငံဴဆိုငံဵ  

ေနရပါသျဖငံဴ  ၁ လခနံ ဴေစာငံဴဆိုငံဵ ေပဵရန ံတငျံပလာပါသျဖငံဴ 

စိစစံေဆာငရံးေံဆျဲဖစံပါသည။ံ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံတတယိ (၃)လပတ ံ(ေအာေတံိုဘာ မ ္ဒဇီငဘံာ) အထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၂၆)ခ၏ု အေျခအေန

၂၆။ 24-Dec-18 ဗဟနံဵ
ေဒ်ဝငံဵ မာ (SP) 

ေဒ်ျဖူျဖူသေံ

အမတံ္(၄၂)၊ ဗိုလလံေရာငလံမံဵ ၊

 ဗိုလစိံနမံန္ရံပေံးေံ

3

RC
မသိာဵစု

ေနအမိံ
လေူနရနံ

ဓာတံအာဵလိုငံဵ ဴင္ံဴ လးတံေငံဵ ေအာင ံပုဳျပငရံနံဴ င္ံဴ YESC 

ေထာေံခခဳ့ေံ ၊ ဝဘဲေံအမိံဴ င္ံဴ ေျမအျငငံဵ ပးာဵမှုရိ္သျဖငံဴ 

ေျပလညေံအာငေံျဖရ္ငံဵ တငျံပရန၊ံ ေျမတုိငံဵ ငတံုဵိုေံရန ံ

၂၉-၁-၂၀၁၉ ဴင္ံဴ ၂၉-၃-၂၀၁၉ တးင ံ(၂)ှေိမ ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

1 3-Oct-2018 လှိုငံ ဦဵေဇာမံငံဵ ဦဵ
အမတံ္(၂၀)၊ ျမတံေလဵဵုဳလမံဵ ၊

 ၇-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ

လိုအပခံ့ေံရိ္၍ ၁၅-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

အစညံဵ အေဝဵေခ်ယူေျပာြောဵ

2 3-Oct-2018 ေရွှေျပညသံာ ေဒ်လျ္မငံဴ
အမတံ္(၄၆/ခ)၊ 

မငံဵ ရဲေေ့ာစံးာလမံဵ ၊ ၈-ရပေံးေံ
1 Steel လေူနရနံ

ပုဳစဳမ့ာဵျပငဆံငရံန ံ ၃-၄-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵ

3 3-Oct-2018 ေရွှေျပညသံာ ေဒ်ခငသိံနံဵ လှိုငံ
အမတံ္(၆၈၅/ခ)၊ 

ေအာငစုိံဵမိုဵ လမံဵ ၊ ၁၁-ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ ပုဳစဳမ့ာဵျပငဆံငရံန ံ ၁-၄-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံေခ်ယူေျပာြောဵ

4 3-Oct-2018 အငံဵ စနိံ ေဒ်သိနံဵ ဥ

အမတံ္(၃၄၁)၊ 

သရေံျခဳ(၂)လမံဵ ၊ 

ပိဴ ္နေုဲနံဵ ရပေံးေံ

2 RC လေူနရနံ
ပုဳစဳမ့ာဵျပငဆံငရံန ံ၂၂-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵ

5 3-Oct-2018 အငံဵ စနိံ ဦဵေအာငေံဇာသိံနံဵ +၁
အမတံ္(၆၄၀)၊ ခဝျဲခဳ(၂)လမံဵ ၊

 ှေိုေုဴနံဵ  အေနာေံရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ

ပုဳစဳမ့ာဵျပငဆံငရံန ံ၁-၄-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵ

6 3-Oct-2018 လှိုငံ ေဒ်ြေူြေူသနံဵ
အမတံ္(၂၉)၊ သုခွမို ငလံမံဵ ၊ 

၈-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ

ဓါတံအာဵလိုငံဵ လးတံေငံဵ ေစရန ံေရ္ ဘဴေံဴင္ံဴ ဝဘဲေံေဘဵတးငံ

 Clear ၄' ခ့နျံဖငံဴ ပုဳစဳျပငဆံငရံန ံ         ၃-၄-၂၀၁၉ 

ရေံေနတဴးင ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵ

7 3-Oct-2018 ြေညံဴျမငတုိံငံ ေဒ်နနီေီအာငံ
အမတံ္(၁၀/ေအ)၊ 

ေမံဵ နာဵလမံဵ ၊ အိုဵ ဘိုရပေံးေံ

2 

အှေီဵစာဵ
BN လေူနရနံ

ေျမတုိငံဵ ၊ ေျမေးေံ အမန္တံငျံပရန ံ၃-၄-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵ

8 3-Oct-2018 အငံဵ စနိံ
ဦဵစိုငံဵ ထးနံဵ ျမငံဴ(ခ)

ေးမံဵ ရီ

အမတံ္(၄၈၀)၊ ဗဟိုလမံဵ ၊ 

ှေိုေုဴနံဵ  အေနာေံရပေံးေံ
1 Steel လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ္(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ္(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

9 10-Oct-2018 လှိုငံ ေဒ်သနံဵ သနံဵ ေအဵ
အမတံ္(၂၇)၊ ၅၀-လမံဵ ၊ 

၈-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

10 10-Oct-2018 အငံဵ စနိံ ဦဵဝငံဵ ဴိုငံ
အမတံ္(၄၅၅)၊ မငံဵ ှေီဵလမံဵ ၊ 

ရးာမ အေရ္ ရဴပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

11 10-Oct-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်ခငခံငယုံ
အမတံ္(၂၂၁)၊ ဓမ္မပါလလမံဵ ၊ 

၅-ရပေံးေံ
2 3 RC လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

12 10-Oct-2018 ြေညံဴျမငတုိံငံ ဦဵေဇယ့ာဝငံဵ
အမတံ္(၁၅)၊ ဗိုလဥံတ္တ မလမံဵ ၊

 ေဘာဂရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

13 12-Oct-2018 ေဒါပုဳ ေဒ်ေရွှေ င္ံဵ စနိံ
အမတံ္(၁၂၁)၊ ငဝုါလမံဵ ၊

ဴးယံေအဵရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

14 12-Oct-2018 စမံဵ ေခ့ာငံဵ ေဒ်ပနံဵ မိုမဴိုေဴဇာံ
အမတံ္(၆)၊ ေဝဠုဝနံ(၃)လမံဵ ၊ 

ေဝ/ေတာငရံပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ေျမတုိငံဵ ၊ ေျမေးေံအမန္တံငျံပ၍ ွမို /ဴေျမသုိ ဴေမဵျမနံဵ ထာဵဆဲ

15 15-Oct-2018
ဒဂုဳွ မို သဴစံ

(ေတာငပံိုငံဵ )
ဦဵခနံဟဴနိံဵ စိုဵ

အမတံ္(၅၅၆)၊ 

ေရွှေေဴဳေောလံမံဵ ၊ ၅၅-ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

16 17-Oct-2018 ရနေံငံဵ  ေဒ်ျပုဳ ဵ

အမတံ္(၅၆၈/ခ)၊ 

စုိေံပ့ို ဵေရဵပေဒသာ လမံဵ ၊ 

၁၁-ရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ
သတငံဵ စာေြေညာွပီဵ  ေျမေးေံမာ္ဵယးငံဵ ၍ ွမို /ဴေျမသုိ ဴ

၁၈-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံေမဵျမနံဵ ထာဵ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ္(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

17 19-Oct-2018 လှိုငံ ဦဵေမာငေံမာငဦံဵ
အမတံ္(၁၁/ေ)၊ 

ရးာမေေ့ာငံဵ လမံဵ ၊ ၁-ရပေံးေံ
2 Steel လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

18 29-Oct-2018  ေတာငဥံေ္က လာပ ေဒ်ခငေံအဵမူ
အမတံ္(၅၅၆/ခ)၊ 

စာဂ(၂၀)လမံဵ ၊ ၄-ရပေံးေံ
2 Steel လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

19 29-Oct-2018 သာေေတ ဦဵသေံလှိုငထံးနံဵ
အမတံ္(၁၀၅၉/ခ)၊ ထပူါဵုဳ(၄) 

လမံဵ ၊ ၁/ထပူါဵုဳရပေံးေံ
2 Steel လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

20 31-Oct-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵေအာငမံငံဵ
အမတံ္(၁/ခ)၊ ေဒ်လခ္ငလံမံဵ ၊ 

၂-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

21 5-Nov-2018 အငံဵ စနိံ ဦဵသူရေေ့ာံ
အမတံ္(၅၁၂)၊ အေဝရာလမံဵ ၊ 

နဳသဴာေုနံဵ ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ွမို /ဴေျမေစာငံဴ

22 9-Nov-2018  ေတာငဥံေ္က လာပ
ဦဵေဌဵေအာငံ(ခ)

ဦဵသိနံဵ ေဌဵ

အမတံ္(၉၆၈/ေ)၊ 

ေေ့ာသူံ(၁၉)လမံဵ ၊ 

၉-ရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ  ေြောျံငာဆဲ

23 14-Nov-2018 ြေညံဴျမငတုိံငံ ဦဵေေ့ာေံေ့ာထံးနံဵ

အမတံ္(၂၉)၊ 

ေဈဵေေလဵ(၅)လမံဵ ၊ 

ေဈဵေေလဵရပေံးေံ

3 Steel လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

24 14-Nov-2018 အငံဵ စနိံ ေဒ်အနုံဵ အနုံဵ ေဌဵ
အမတံ္(၈၂၀)၊ ဓမ္မာဵုဳလမံဵ ၊ 

ရးာမအေရ္  ဴရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ္(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

25 16-Nov-2018 အငံဵ စနိံ ဦဵေစာဝလီဆံငံ
အမတံ္(၁၇၉၅/ခ)၊အတံုေရတးငံဵ

 လမံဵ ၊ ေတာငသူံေုနံဵ ရပေံးေံ
2 Steel လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

26 19-Nov-2018 ေမာရးတံ  ေဒ်ေ့ငမံ္ီ
အမတံ္(၁၁), စဳပယံ(၁)လမံဵ ၊ 

၃-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

27 19-Nov-2018 ေတာငဥံေ္က လာပ ဦဵျမငံဴေသာငံဵ
အမတံ္(၄၁၂)၊ 

ေဇယ့ာ(၁၀)လမံဵ ၊ ၁၀-ရပေံးေံ
2 Steel လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

28 19-Nov-2018 ေရွှေျပညသံာ ေဒ်ခငျံမရီ

အမတံ္(၄၂၅/ေ)၊ 

ရတနာသီရိ(၄)လမံဵ ၊ 

၉-ရပေံးေံ

2 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

29 19-Nov-2018 အငံဵ စနိံ ဦဵသနံဵ ေဇာလံငံဵ

အမတံ္(၈၇)၊ 

မဟာသုခတိာ(၄)လမံဵ ၊ 

ှေိုေုဴနံဵ အေရ္ ရဴပေံးေံ

2 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

30 19-Nov-2018 ြေညံဴျမငတုိံငံ
ေဒ်ယုယုခိုငံ(ခ) 

ေဒ်ဝါဝါလးငံ

အမတံ္(၂၈)၊ 

ေဈဵေေလဵ(၄)လမံဵ ၊ 

ေဈဵေေလဵရပေံးေံ

2 3 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

31 23-Nov-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်ခငျံမငံဴရီ
အမတံ္(၇၁/ခ)၊ 

ေရေူဵရးာမလမံဵ ၊ ၉-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

32 23-Nov-2018
ဒဂုဳွ မို သဴစံ

(ေတာငပံိုငံဵ )
ဦဵေဇာမံငံဵ

အမတံ္(၁၂၁၃/ေ)၊ 

ေလာ္ေံာဵလမံဵ ၊ ၇၀-ရပေံးေံ
3 Steel လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ္(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

33 26-Nov-2018 ေတာငဥံေ္က လာပ ဦဵသနံဇဴငဦံဵ
အမတံ္(၆၆၅)၊ မာဃ(၆)လမံဵ ၊ 

၁၂-ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

34 28-Nov-2018 ေရွှေျပညသံာ ဦဵလသ္နံဵ ေအာငံ
အမတံ္(၅၉၇/ေ)၊ သရဖလီမံဵ ၊

 ေေ့ာငံဵ ေုနံဵ (န)ရပေံးေံ
2 Steel လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

35 28-Nov-2018
ဒဂုဳွ မို သဴစံ

(ေတာငပံိုငံဵ )

ေဒ်တာတာ(ခ) 

ဴိုလငံဵ ဉာဏံ

အမတံ္(၁၂၅၂)၊ 

မဟာဗဴ္ဓ လလမံဵ ၊ 

၁၀၄-ရပေံးေံ

2 Steel လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

36 30-Nov-2018 ဗဟနံဵ
ဦဵေအာငံဴ ိုငျံမငံဴ

မိုဵ ေုတံဝပိဿနာ

အမတံ္(၈၂)၊ နတံေမာေံလမံဵ ၊ 

ဗိုလခံ့ို (၂)ရပေံးေံ

3

Akyisar
RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

37 30-Nov-2018 ဗဟနံဵ
ဦဵေအာငံဴ ိုငျံမငံဴ

မိုဵ ေုတံဝပိဿနာ

အမတံ္(၈၂)၊ နတံေမာေံလမံဵ ၊ 

ဗိုလခံ့ို (၂)ရပေံးေံ

3
RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

38 30-Nov-2018 သဃဂနံဵ ေျွနံဵ ေဒ်ခငေံစာေရွှေ

အမတံ္(၁၀၇)၊ ေတာငထံပိပံနံဵ

 လမံဵ ဴင္ံဴ ခးနေံနလမံဵ ေထာငံဴ၊ 

၂၉-ရပေံးေံ

2 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

39 30-Nov-2018 လှိုငံ ေဒ်ယုိေရွှေဝါ
အမတံ္(၂၀/ေ)၊ 

မယံဇီေုနံဵ လမံဵ ၊ ၇-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

40 30-Nov-2018 ြေညံဴျမငတုိံငံ ေဒ်ျမသီတာ

အမတံ္(၁၃)၊ စလငံဵ လမံဵ ၊ 

မေ့ညံဵ တနံဵ ေျမာေံ/အေရ္ ဴ

ရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ  ေြောျံငာဆဲ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ္(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

41 30-Nov-2018
ဒဂုဳွ မို သဴစံ

(ေတာငပံိုငံဵ )
ဦဵေဇာျံမငံဴဴ ိုငံ

အမတံ္(၈၉၁)၊ 

ပလုရဲတနာလမံဵ ၊ ၁၈-ရပေံးေံ
2 Steel လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

42 3-Dec-2018 လှိုငံ ေဒ်ြေညြံေညျံမငံဴ
အမတံ္(၄၂)၊ ဘရုာဵလမံဵ ၊ 

၁၆-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

43 3-Dec-2018 အငံဵ စနိံ  ေနာအံယံဒါဵမိုဵ
အမတံ္(၂၇)၊ တဵတံုေုနံဵ လမံဵ ၊

 ေတာငသူံေုနံဵ ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

44 5-Dec-2018 ေမာရးတံ ေဒ်ဴင္ံဵ ဦဵြေညံ
အမတံ္(၂၀၆)၊ မဟာေဘာဂ 

(၂)လမံဵ ၊ ၃-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ေြောျံငာဆဲ

45 5-Dec-2018 သဃဂနံဵ ေျွနံဵ ဦဵျမငံဴသနံဵ

အမတံ္(၂၂/ေ)၊ 

သမာဓိ(၄)လမံဵ ၊ 

ဆ/ေ-ရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

46 5-Dec-2018 စမံဵ ေခ့ာငံဵ ဦဵေပါမ့ာဵ

အမတံ္(၉/ခ)၊ ရနေံငံဵ လမံဵ ၊ 

မနုံလဴပုေံဆာငံဵ ေုနံဵ (ေျမာေံ) 

ရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ
လိုငစံငေံနထံဵိုေံတာဴင္ံဴ လိုငစံငအံငဂံ့ငနံယီာအလုဳဵ ေရ 

ျပညံဴ/မျပညံဴ စိစစံဆဲ

47 7-Dec-2018 မဂဂလာဒုဳ ဦဵမိုဵ ျမငံဴဦဵ
အမတံ္(၅၂၇/ေအ)၊ ပခဲူဵ လမံဵ ၊

ရးာမရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

48 7-Dec-2018 ဗဟနံဵ ဦဵရဲထးဋံ
အမတံ္(၂၁၁)၊ စခနံဵ လမံဵ ၊ 

ငါဵထပံှ ေီဵ ေတာငရံပေံးေံ
2 3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ္(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

49 7-Dec-2018 လှိုငသံာယာ ေဒ်နနီခီိုငံ
အမတံ္(၁၈၃၃/ေ+ခ)၊ 

မလခိလမံဵ ၊ ၁၄-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ အမှုတးဲပတံိသိမံဵ မညဟံေုျပာြောဵလာသျဖငံဴ စိစစံဆဲ

50 7-Dec-2018 ေရွှေျပညသံာ ေဒ်သေံသေံခိုငံ
အမတံ္(၂၇၀/ေ+ခ)၊ (၂၇၁/ခ)၊

 ဗထူဵ ပနံဵ ျခလဳမံဵ ၊ ၆-ရပေံးေံ
3 Steel လေူနရနံ စိစစံဆဲ

51 7-Dec-2018 သဃဂနံဵ ေျွနံဵ ေဒ်မမီေီေ့ာံ
အမတံ္(၆၈/ဂ)၊ အငြံေငံဵ လမံဵ ၊

 ေ-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

52 7-Dec-2018 အငံဵ စနိံ ေဒ်ခိုငသူံဇာ
အမတံ္(၆၂၇/ဘီ)၊ နဗိ္ဗာနလံမံဵ ၊

 ေတာငသူံေုနံဵ ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

53 7-Dec-2018 သာေေတ ဦဵေရာ္ဖံအီာမတံ

အမတံ္(၅၇၁)၊ 

အေနာမံာ(၁၃)လမံဵ ၊ 

၁/အေနာမံာရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

54 7-Dec-2018 သာေေတ ဦဵအလီ

အမတံ္(၄၆၅)၊ 

အေနာမံာ(၁၁)လမံဵ  အေနာေံ၊

 ၁/အေနာမံာရပေံးေံ

2.5 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

55 10-Dec-2018 သဃဂနံဵ ေျွနံဵ ေဒ်တငတံငဝံငံဵ
အမတံ္(၆၁)၊ ေဇယ့သုခလမံဵ ၊ 

ဴင္ံဵ ဆေုီနံဵ (ေ)ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

56 10-Dec-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်ပနဆံေုချွ
အမတံ္(၁၈)၊ 

ေပ်ေတာမံူ(၂)လမံဵ ၊ ၂-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ္(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

57 10-Dec-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်ေအဵေအဵခ့ို
အမတံ္(၁၄)၊ 

လမံဵ သးယံ(၁)လမံဵ ၊ ၁-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

58 10-Dec-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵမ့ို ဵဦဵ
အမတံ္(၁၉/ေ)၊ ၁-လမံဵ ၊ 

၁-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

59 10-Dec-2018 တာေမး
ေဒ်နနီေီဇာံ(ခ) 

ထေံထေံဦဵယဲံ

အမတံ္(၉၆)၊ 

ေေ့ာေံေရတးငံဵ လမံဵ ၊ 

မာနေံအာငရံပေံးေံ

1 Steel လေူနရနံ
 ေျမရာဇဝငမံတံ္ခ့ေံအရ ေျမျပငအံေျခအေနအာဵ 

၁၂-၃-၂၀၁၉၁ ရေံေနတဴးင ံအစညံဵ အေဝဵ ေခ်ယူေျပာြောဵ

60 12-Dec-2018 ရနေံငံဵ ဦဵျမတံေုိေုိ
အမတံ္(၂၃၄/ေအ)၊ 

ောယသုခလမံဵ ၊ ၁၂-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

61 28-Dec-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵေစာေစဵအယံထူဵ
အမတံ္(၃၁/ခ)၊ 

ဦဵဘအိုလမံဵ သးယံ၊ ၂-ရပေံးေံ
2 Steel လေူနရနံ

 အမညေံပါေံ၏ အေမးစာဵအေမးခမဳ ္ေနံေဴးေံ၍ ၁၉-၂-၂၀၁၉

 ရေံေနတဴးင ံဥပေဒအြေဳျပုခ့ေံေမဵျမနံဵ ထာဵဆဲ

62 28-Dec-2018 ေရွှေျပညသံာ ဦဵျမငံဴေအာငံ
အမတံ္(၅၉/ခ)၊ 

မငံဵ ရဲေေ့ာစံးာလမံဵ ၊ ၇-ရပေံးေံ
2 Steel လေူနရနံ

လိုငံဵ ခနံဵ ေဆာေံလပုမံညံဴအစီအစဲရိ္ံသျဖငံဴ ဝဘဲေံအမိမံ ္

ေနံေဴးေံထာဵျခငံဵ ျဖစံ၍ ေလျှောေံထာဵသူအာဵ ေခ်ယူ 

ေမဵျမနံဵ ရန ံအစညံဵ အေဝဵဖတံိြောဵထာဵေသာလံညံဵ  

လာေရာေံျခငံဵ မရိ္ပါ။

63 28-Dec-2018 ေဒါပုဳ ေဒ်ေဝေဝထးနံဵ

အမတံ္(၁၇၂/ခ)၊ 

ျမတံေလဵဴးယံလမံဵ ၊ 

ဴးယံေအဵရပေံးေံ

2 RC လေူနရနံ

(၂)ခနံဵ တးဲ(၆)ထပတုိံေံေဆာေံလပုရံန ံစာခ့ုပခံ့ုပဆံိုထာဵသူ

 ဦဵေေ့ာဦံဵမ ္ေနံေဴးေံထာဵ၍ ေျဖရ္ငံဵ ခ့ေံတငျံပရန ံ

၁၉-၂-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံေခ်ယူေျပာြောဵ

64 28-Dec-2018 လှိုငံ ဦဵဝငံဵ သိနံဵ +၁

အမတံ္(၁၃၂+၁၃၂/ခ)၊ 

သုခရိပသံာ(စ)လမံဵ ၊ 

၆-ရပေံးေံ

2 RC လေူနရနံ
ေနံေဴးေံခ့ေံရိ္၍ ေျဖရ္ငံဵ ခ့ေံတငျံပရန ံ၂၁-၃-၂၀၁၉ 

ရေံေနတဴးင ံေခ်ယူေျပာြောဵ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ္(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

65 28-Dec-2018 လှိုငံ ေဒ်ဴးယံဴးယံေအဵ

အမတံ္(၈၉)၊ 

သုခရိပသံာ(၅)လမံဵ  

(င-လမံဵ သးယံ)၊ ၆-ရပေံးေံ၊ 

2 RC လေူနရနံ
ေနံေဴးေံခ့ေံရိ္၍ ေျဖရ္ငံဵ ခ့ေံတငျံပရန ံ၂၁-၃-၂၀၁၉ 

ရေံေနတဴးင ံေခ်ယူေျပာြောဵ



                        

စဲံ
ဒတုယိ သဳုဵလပတံ

လေံေ့နံ
ခးငံဴမျပု ပတိသိံမံဵ

ေောမံတမီ္

စိစစခံးငံဴျပုွပီဵ
ေဆာငရံးေံဆဲ

ေဆာငရံးေံဆဲ

စစုေုပါငံဵ
မတ္ခံ့ေံ

၁ ၉ ထပံဴ င္ံဴ အထေံ ၃ - - - ၃

၂ ၄ထပမံ ္၈ထပအံထိ ၂ - - - ၂

၃ ၃ထပံဴ င္ံဴေအာေံ ၁၂ - ၃ ၅ ၄

၄ ျခစဳညံဵ ဵုိဵ ၁၀ - ၂ ၃ ၅

၅ အရပစံာခ့ုပံ ၃ ထပေံအာေံ ၄၂ ၁ - ၁၉ ၂၂ ၂၂

၆၉ ၁ ၅ ၂၇ ၃၆ ၃၆စုစုေပါငံဵ

မတ္ခံ့ေံ။      ေဆာငရံးေံဆဲအမှုတးဲ(၃၆)ခ၏ု အေျခအေနအာဵ အေသဵစိတစံာရငံဵ ျဖငံဴ ေဖာျံပထာဵပါသည။ံ

၂၀၁၈ ခုဴ စံ္၊ ဒတုယိ (၃)လပတ ံ(ဇူလိုငလံ မ ္စေံတငဘံာလ)အထ ိေဆာေံလပုခံးငံဴ တငျံပထာဵေသာ အမှုတးဲမ့ာဵ၏ ေဆာငရံးေံွပီဵ စီဵ မှုအေျခအေန

ရေံစးဲ။       -    -၂၀၁၉

အမ့ို ဵအစာဵ

ပိုငဆုိံငမံှုမန္ံ ၁၄



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၁။ 6-Jul-18 လှိုငံ  ေဒ်မမီီ
အမတံ္(၄၆)၊ ေအာငသံစ္စာလမံဵ ၊

 ၁-ရပေံးေံ
ျခစဳညံဵ ဵိုဵ

D/Map ထေံ ေေ့ာလံးနေံဆာငရံးေံထာဵေသာ အေဆာေံအအုဳ 

အစိတံအပိုငံဵ အာဵ ဖ့ေံသိမံဵ ရနံဴ င္ံဴ ျခစဳညံဵ ဵိုဵ အာဵ မမိပိိုငေံျမ 

D/map အတုိငံဵ  ောရဳမညျံဖစံေြောငံဵ  ခဝဳနေံတိတငျံပရန၊ံ 

(၅-၂-၂၀၁၉) ဴင္ံဴ (၂၁-၃-၂၀၁၉) ရေံစးဲပါစာမ့ာဵျဖငံဴ 

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၂။ 6-Jul-18 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵဝငံဵ ေအာငံ အမတံ္(၂)၊ ဦဵထးနံဵ ွငမိံဵ လမံဵ ၊ ျခစဳညံဵ ဵိုဵ

ေျမတုိငံဵ ငတံုဵိုေံရန၊ံ အေနာေံဘေံေထာေံခခဳ့ေံ တငျံပရန၊ံ 

YESC ေထာေံခခဳ့ေံတငျံပရန၊ံ 

အမန္တံေယံောရဳမညံဴပုဳစဳျပငဆံငေံရဵဆးဲတငျံပရန ံ၃၀-၇-၂၀၁၈ ဴင္ံဴ

 ၃၀-၁၀-၂၀၁၈ ရေံစးဲပါစာမ့ာဵျဖငံဴ အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၃။ 9-Jul-18 ြေညံဴျမငတုိံငံ ဆရာေတာဦံဵြသဘာသ
အမတံ္(၁၁၂)၊ ထီဵ တနံဵ လမံဵ မ၊

 ထီဵ တနံဵ စေံေျမရပေံးေံ

Basement

+

3RC

ေေ့ာငံဵ

ေဆာငံ
(၅-၃-၂၀၁၉) ရေံစးဲျဖငံဴ လိုအပခံ့ေံ အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၄။ 16-Jul-18 မရမံဵ ေုနံဵ

ဦဵတငထံးဋံ(ခ) 

ဦဵေနလငံဵ  (ေုိယံတုိငံ)၊

 ေဒ်ခငအံနုံဵ တငံဴ

အမတံ္(၁၀၅)၊ 

မစုိဵရိမေံေ့ာငံဵ လမံဵ ၊

3

RC

(၄)လုဳဵ

မသိာဵစု

ေနအမိံ
လေူနရနံ

ေရစီဵေရလာစနစံ၊ မလိ္လ ာေနစံးနံပဴစံမှုစနစံ၊ အမှိုေံစးနံပဴစံမှု စနစံဴင္ံဴ

 ယာဲ ံဝငံ/ထးေံ သးာဵလာမှု စနစံမ့ာဵျဖငံဴ 

Presentation လာေရာေံ ရ္ငံဵ လငံဵ တငျံပရန ံ(၂၂-၃-၂၀၁၉) 

ရေံစးဲပါစာျဖငံဴ အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံဒတုယိ (၃)လပတ ံ(ဇလူိုင ံမ ္စေတံငဘံာ ) လထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၁၄)ခ၏ု အေျခအေန



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံဒတုယိ (၃)လပတ ံ(ဇလူိုင ံမ ္စေတံငဘံာ ) လထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၁၄)ခ၏ု အေျခအေန

၅။ 18-Jul-18 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်ေမျမတံေေ့ာံ

အမတံ္(၅/စ-၂)၊ 

ေအာငသိံဒ္ိဓရိပသံာလမံဵ သးယံ(၃)

လမံဵ

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ

ေနာေံဘေံေျမေးေံ ေထာေံခခဳ့ေံတငျံပရန၊ံ ေျမျပင၌ံ 

ေဆာငရံးေံထာဵသညံဴ ျခစဳညံဵ ဵိုဵ အျမငံဴအာဵ 

လပုထံုဳဵ လပုနံညံဵ ဴင္ံဴေုိေံညေီအာင ံျပငဆံငရံနံဴ င္ံဴ ျခစဳညံဵ ဵိုဵ  Gate

 Door အာဵ ေျမျပင၌ံ ေဆာငရံးေံထာဵသညံဴပုဳစဳအတုိငံဵ  ျပငဆံငရံန ံ

၂၁-၂-၂၀၁၉ ရေံစးဲပါ စာျဖငံဴ ထပမံ ဳအေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၆။ 30-Jul-18 ေျမာေံဥေ္က လာပ ေဒ်လလ္သ္နံဵ
အမတံ္(၂၂၆)၊ ေဝပလု္လ (၅)လမံဵ ၊

 ယ-ရပေံးေံ

၆

ထပတုိံေံ
ပုဳစဳှေီဵ လေူနရနံ

Structure လိုအပခံ့ေံမ့ာဵျဖညံဴစးေံေပဵရန ံ၃-၈-၂၀၁၈၊ 

၁-၁၀-၂၀၁၈ဴင္ံဴ ၆-၁၂-၂၀၁၈ ရေံစးဲပါစာမ့ာဵျဖငံဴ 

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံဒတုယိ (၃)လပတ ံ(ဇလူိုင ံမ ္စေတံငဘံာ ) လထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၁၄)ခ၏ု အေျခအေန

၇။ 15-Aug-18
ဒဂုဳွ မို သဴစ ံ

(ဆပိေံမံဵ )
ေဒ်ေအဵမမီဇီငံ

ေျမေးေံအမတံ္(၆၀၊၆၁၊၆၂)၊ 

ခ့ငံဵ တးငံဵ လမံဵ ဴင္ံဴ 

ရတနာအမိရံာပတံလမံဵ  ေထာငံဴ၊

၆၁-ရပေံးေံ

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ -

ေျမတုိငံဵ ငတံုဵိုေံရန၊ံ D/Map ပါအတုိငံဵ အတာထေံ 

ေေ့ာလံးနေံဆာငရံးေံထာဵေသာ ျခစဳညံဵ ဵိုဵ အာဵဖ့ေံသိမံဵ ရနံဴ င္ံဴ 

အေနာေံဘေံတးင ံေခ့ာငံဵ ဴင္ံဴ (၁၄)ေပ ေးာေဝဵ၍ 

အေနာေံဘေံောရဳမညံဴ အပိုငံဵ အာဵ Retaining Wall Design 

ထညံဴသးငံဵ ရန ံ၁၂-၉-၂၀၁၈၊ ၃၀-၁၀-၂၀၁၈၊ ၂၇-၁၂-၂၀၁၈၊ 

၂၃-၁-၂၀၁၉၊ ၂၁-၂-၂၀၁၉ တးင ံ(၅)ှေိမ ံအေြောငံဵ ြောဵခဲဴရာ 

ေလျှောေံထာဵသူမ ္၃၀-၄-၂၀၁၉ အထ ိေစာငံဴဆိုငံဵ ခးငံဴျပုရန ံ

တငျံပျခငံဵ အာဵ ေစာငံဴဆိုငံဵ ခးငံဴ ျပုထာဵပါသည။ံ 

-အငဂံ့ငနံယီာဌာန(လမံဵ /တဳတာဵ)မ ္ွမို ဴျပစီမေိဳနံဵ ဴင္ံဴ 

ေျမစီမခဳနံခဴးဲမှုဌာန၏ေခ့ာငံဵ နယံနမိတံိသတံမတံ္တုိငံဵ တာ ွပီဵ မသ္ာ 

ခးငံဴျပုသငံဴေြောငံဵ  ျပနြံောဵလာသျဖငံဴ ွမို /ဴေျမထ ဳ(၂)ှေိမ ံ

သေဘာထာဵညှိဴ ှိုငံဵ ခဲဴရာ ွမို /ဴေျမမ ္အဆို ပါေျမေးေံမ့ာဵအာဵ ွမို /ဴရာမ္

 လွဲှေေျပာငံဵ ထာဵျခငံဵ  မရိ္ေသဵေြောငံဵ  ျပနြံောဵလာသျဖငံဴ ွမို /ဴရာ 

သုိ(ဴ၃) ှေိမံေျမာေံသေဘာထာဵ ညှိဴ ှိုငံဵ ထာဵပါသည။ံ

၈။ 29-Aug-18 မရမံဵ ေုနံဵ
ေမစျီမနမံာေုမ္ပဏလီမီတိ

ေံ

အမတံ္(၉)၊ ေနရိံပသံာလမံဵ

၁၀-ရပေံးေံ

Basement

+ ၁၄

ထပတုိံေံ

CQHP မ ္Structural Design စိစစံ ေဆာငရံးေံဆျဲဖစံပါသည။ံ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံဒတုယိ (၃)လပတ ံ(ဇလူိုင ံမ ္စေတံငဘံာ ) လထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၁၄)ခ၏ု အေျခအေန

၉။ 3-Sep-18 ဗဟနံဵ
ေရွှေမငံဵ ဝသဳာသနာရိဴပသံာ

ေေ့ာငံဵ

ေျမေးေံအမတံ္(၆၂-ေေ၄၊ 

၆၂/ေေ၃၊ ၆၂/ဘီ)၊ 

သာသနာရိဴပသံာလမံဵ ၊ 

အလယံေရွှေဂုဳတုိငရံပေံးေံ

Basement

+

၂ထပံဴ င္ံဴ

Basement

+

၂ထပ ံ

(Extension)

သေံဆိုငရံာ အပုခံ့ုပမံှုအဖးဲအဴစညံဵ   ေထာေံခခဳ့ေံ တငျံပရန၊ံ 

အမိုဵ စးနံဵ မ ္၃' ေျမခ့နပံုဳစဳျပငရံန၊ံ ောဵရပနံာဵရနေံနရာ 

ထညံဴသးငံဵ ေရဵဆးဲရန ံ၄-၁၀-၂၀၁၈၊  ၁၁-၁၂-၂၀၁၈၊ ၂၅-၁-၂၀၁၉ ဴင္ံဴ 

၂၉-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ ၄ ှေိမ ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၁၀။ 14-Sep-18 ေတာငဥံေ္က လာပ
ဦဵထးနံဵ လှိုငံ(SP) 

ေဒ်ေဝမးနဦံဵ

အမတံ္(၁၉၉/၂)၊ သဳသုမာလမံဵ ၊

 ၁၄-ရပေံးေံ
၁

၆

ထပတုိံေံ
ပုဳစဳှေီဵ လေူနရနံ

ဝဘဲေံရိ္ ေရေျမာငံဵ ဘေံတးင ံRetaining Wall   ေဆာငရံးေံျခငံဵ အာဵ

 မတံ္ပုဳတငလံေံမတံ္ရ အငဂံ့ငနံယီာ၏ ှေီဵြေပမံှုျဖငံဴ  

ေဆာငရံးေံမညျံဖစံေြောငံဵ  ခဝဳနေံတိတငျံပရန ံ

(၅-၃-၂၀၁၉)ရေံေနတဴးင ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၁၁။ 17-Sep-18 တာေမး
ဦဵလမငံဵ ဝငံဵ +၂ (GP) 

ဦဵခ့မံဵ မငံဵ

အမတံ္(၂၆)၊ နတံေမာေံလမံဵ ၊ 

နတံေမာေံရပေံးေံ

Basement

+(၁၂၁/၂)

ထပတုိံေံ

ပုဳစဳှေီဵ လေူနရနံ HIC မ ္Structural Design စိစစံဆျဲဖစံပါသည။ံ

၁၂။ 24-Sep-18 ေတာငဥံေ္က လာပ ဦဵခငေံမာငတံငံဴ
အမတံ္(၅၆၇-ေအ)၊ 

ရ္ငသိံဒတံလမံဵ ၊ ၇-ရပေံးေံ
ျခစဳညံဵ ဵိုဵ

ဝဘဲေံေျမေးေံအတးငံဵ ရိ္ ေ့ူဵေေ့ာတဲံမ့ာဵမာ္ အဆိုျပုေျမေးေံ၏

 တစံစိတံတစံပိုငံဵ အာဵ ဝငံ/ထးေံလမံဵ အျဖစံ 

အသဳုဵျပုေနျခငံဵ ဴင္ံဴပတံသေံွပီဵ  ဴစံ္ဘေံညှိဴ ှိုငံဵ  သေဘာတူညခီ့ေံ

 တငျံပရန ံ ထပမံ ဳအေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ
အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံဒတုယိ (၃)လပတ ံ(ဇလူိုင ံမ ္စေတံငဘံာ ) လထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၁၄)ခ၏ု အေျခအေန

၁၃။ 24-Sep-18 မရမံဵ ေုနံဵ
ဦဵမ့ို ဵေအာငံ+၆ (SP) 

ဦဵမ့ို ဵေအာငံ

အမတံ္(၄၉၃)၊ ေရွှေ င္ံဵ ဆလီမံဵ ၊

 ၅-ရပေံးေံ

၃ထပခံးဲ

၁၃လုဳဵ

မသိာဵစု

ေနအမိံ
လေူနရနံ

အငဂံ့ငနံယီာဌာန(လမံဵ ဴင္ံဴ တဳတာဵ)ဌာနသုိ ဴDrainage System 

ဴင္ံဴပတံသေံ၍  သေဘာထာဵမတံ္ခ့ေံ ေမဵျမနံဵ ထာဵပါသည။ံ

၁၄။ 28-Sep-18 ေမာရးတံ

ဦဵေဇာေံဇာ(ံမေံစျံမန ံမာ

 ေုမ္ပဏအီပုစံု) 

ဧရာဝတီဘဏလံမီိ

တေံ

ေျမေးေံအမတံ္( ၁-ေေ)၊ 

နာနတံေတာလမံဵ ၊ ၇-ရပေံးေံ

Basment 

(၂)ထပံ+ 

(၂၆)ထပ ံ

Tower 

(၂)လုဳဵ

CQHP မ ္Structural Design စိစစံွပီဵ  ေဆာငရံးေံဆျဲဖစံပါသည။ံ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

1 20-Jul-2018 တာေမး ဦဵေအာငသံငံဵ

အမတံ္(၁၀၂/ေ)၊ ၁၅၅-လမံဵ ၊

တာေမးှ ေီဵ(ေ+ဂ)

ရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ

၂၀-၇-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးင ံွမို /ဴေျမသုိ ဴေျမရာဇဝငေံမဵျမနံဵ ရာ 

ျပနြံောဵလာျခငံဵ မရိ္သျဖငံဴ  ၈-၁-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

ထပမံဳဴ ှို ေဆာစံာထတံုွပီဵ

2 3-Aug-2018  ေရွှေျပညသံာ ဦဵအနုံဵ ေေ့ာံ
အမတံ္(၂၃)၊ သဳမဏ ိ(၃)လမံဵ ၊ 

၁၅-ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ

၄-၁၂-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးင ံွမို /ဴအိုဵ သုိေဴမဵျမနံဵ ရာ 

ျပနြံောဵလာျခငံဵ မရိ္သျဖငံဴ ၈-၁-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

ထပမံဳဴ ှို ေဆာစံာထတံုွပီဵ

3 29-Aug-18 တာေမး ဦဵျမငံဴေရွှေ

အမတံ္(၁၁၃)၊ ၁၅၇-လမံဵ ၊

(ေ+ဂ)ရပေံးေံ 3 RC လေူနရနံ

၂၉-၈-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးင ံွမို /ဴေျမသုိ ဴေျမရာဇဝငေံမဵျမနံဵ ရာ 

ျပနြံောဵလာျခငံဵ မရိ္သျဖငံဴ  ၈-၁-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

ထပမံဳဴ ှို ေဆာစံာထတံုွပီဵ

4 7-Sep-18 ေရွှေျပညသံာ ေဒ်ဴင္ံဵ ရီ
အမတံ္(၁၇၅၁/ေ)၊ ပါရမ ီ

(၁)လမံဵ ၊ ၁၅-ရပေံးေံ
2 
 RC လေူနရနံ

၇-၉-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးင ံွမို /ဴေျမသုိ ဴေျမရာဇဝငေံမဵျမနံဵ ရာ 

ျပနြံောဵလာျခငံဵ မရိ္သျဖငံဴ  ၈-၁-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

ထပမံဳဴ ှို ေဆာစံာထတံုွပီဵ

5 10-Sep-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်သနံဵ သနံဵ ထးနံဵ

အမတံ္(၁၉/ေအ)၊ 

ဦဵဘဟနလံမံဵ သးယံ၊ 

၁၀-ရပေံးေံ

2 RC လေူနရနံ ၃၁-၁-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံေျမရာဇဝငထံပမံေဳမဵျမနံဵ ထာဵ

6 21-Sep-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵဟတံုှေိုငံ
အမတံ္(၁၄၃)၊ ွမို သဴစံ (၃)လမံဵ ၊

 ၁-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ

ွမို /ဴေျမသုိ ဴဝနေံဆာငခံေပဵသးငံဵ ရန ံ၁၈-၂-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးငံ

 အေြောငံဵ ြောဵထာဵ

7 21-Sep-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵဖိုဵ ငို
အမတံ္(၃၄)၊ ဦဵဘဟန ံ

လမံဵ သးယံ၊ ၂-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ဥပေဒအြေဳျပုခ့ေံေတာငံဵ ခထဳာဵဆဲ

8 24-Sep-2018 လှိုငံ
ဦဵေီဵအနိ(ံခ)

ဦဵြေညေံအဵ

အမတံ္(၁၉)၊ မဟာေဆး(၂) 

လမံဵ ၊ ၁၃-ရပေံးေံ
2 
 RC လေူနရနံ

ွမို /ဴေျမမ ္၁-၄-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံျပနြံောဵလာ၍ 

သတငံဵ စာေြောျံငာရနအံမနိံေဴတာငံဵ အဆငံဴ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၇-၂၀၁၈) မ ္(၂၉-၉-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၇-၂၀၁၈) မ ္(၂၉-၉-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

9 6-Jul-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵေမာငေံမာငလံးငံ
အမတံ္(၇)၊ မာလာလမံဵ ၊ 

၂-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ေနံေဴးေံခ့ေံေျပလည၍ံ စိစစံဆဲ

10 11-Jul-18 ေမာရးတံ ေဒ်မမိခိိုငံ
အမတံ္(၁၆)၊ ရတနာွမို င ံလမံဵ ၊

 ၃-ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

11 13-Jul-18 လှိုငသံာယာ ေဒ်ခငဝံငံဵ
အမတံ္(၁၁၁၃၅)၊ သခင ံ

တငံဴလမံဵ ၊ ၁၅-ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ

 ေျမျပငတံးင ံေျမခ့နေံေ့ာလံးန၍ံ Foundation 

ေဆာငရံးေံထာဵသျဖငံဴ ဖ့ေံသိမံဵ ွပီဵ ေြောငံဵ  တငျံပလာ၍ 

စိစစံဆဲ

12 15-Aug-18 လှိုငသံာယာ ေဒ်ျမတံျမတံမငံဵ

အမတံ္(၁၉၇)၊ အငံဵ ဝ (၆)လမံဵ ၊

 ၆-ရပေံးေံ၊

ေအာငေံဇယ့အမိရံာ

2 RC လေူနရနံ ၃-၄-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံပုဳစဳျပငဆံငတံငျံပလာ၍ စိစစံဆဲ

13 3-Sep-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵရဲမငံဵ သူ
အမတံ္(၈၉၀)၊ ေအာငမံဂဂလာ 

လမံဵ ၊ ၃-ရပေံးေံ
2 ၽ ၽ RC လေူနရနံ စိစစံဆဲ

14 14-Sep-18 သဃဂနံဵ ေျွနံဵ ဦဵဴိုငဝံငံဵ
အမတံ္(၂၅/ခ)၊ ေနေံတာ ံလမံဵ ၊

 ေလဵေထာငံဴေန ံရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ

ေျမတုိငံဵ ငတံုဵိုေံွပီဵ ေြောငံဵ  တငျံပလာ၍ ေျမျပငေံးငံဵ ဆငံဵ  

စစံေဆဵွပီဵ ၍ စိစစံဆဲ

15 20-Aug-18 အငံဵ စနိံ ေဒ်ေ့ငျံမငံဴ
အမတံ္(၁၅)၊ ရ္မံဵ ေုနံဵ လမံဵ ၊

နဳသဴာေုနံဵ ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ ေငးသးငံဵ ရန ံ၂၂-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵ

16 13-Aug-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵြေညစံိုဵ
အမတံ္(၁၅၃)၊ ေငးစဳပယံလမံဵ ၊ 

၃-ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ

PRAL ခ့စ္ီဵတ ယာဵ၏ ေနံေဴးေံခ့ေံဴင္ံဴပတံသေံ၍ 

၁၁-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံွမို /ဴေျမသုိ ဴထပမံေဳမဵျမနံဵ ထာဵဆဲ



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

အရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ ေဆာေလံပုခံးငံဴတငျံပထာဵသညံဴ အေဆာေအံအုဳမ့ာဵစာရငံဵ (၁-၇-၂၀၁၈) မ ္(၂၉-၉-၂၀၁၈)ထိ

၀၄/၀၄/၂၀၁၉

17 15-Aug-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵေအာငသိံနံဵ ဝငံဵ
အမတံ္(၃၉)၊ ေပ်ေတာမံ ူ

(၁)လမံဵ ၊ ၂-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ

PRAL ခ့စ္ီဵတ ယာဵ၏ ေနံေဴးေံခ့ေံဴင္ံဴပတံသေံ၍ 

၁၁-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံွမို /ဴေျမသုိ ဴထပမံေဳမဵျမနံဵ ထာဵဆဲ

18 24-Aug-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်အအိသိနံ ဴ

အမတံ္(၃၄၀)၊ ရနေုံနံ-အငံဵ စိနံ

 လမံဵ ဴင္ံဴ ေေ့ာေံျပာဵစေံ 

လမံဵ ေထာငံဴ၊ ၂-ရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ
PRAL ခ့စ္ီဵတ ယာဵ၏ ေနံေဴးေံခ့ေံဴင္ံဴပတံသေံ၍ 

၁၁-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံွမို /ဴေျမသုိ ဴထပမံေဳမဵျမနံဵ ထာဵဆဲ

19 3-Sep-2018 ေရွှေျပညသံာ ေဒ်ဇေံမိုငံဵ ရာ
အမတံ္(၂၀/ေ)၊ ဘရုငံဴေနာင ံ

လမံဵ ၊ ၁၀-ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ

ေျမပိုငဆံိုငမံှုအျငငံဵ ပးာဵမှုရိ္သျဖငံဴ ၁၂-၁၂-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးငံ

 ေလာေလာဆယံေဆာငရံးေံေပဵ၍ မရေြောငံဵ  

အေြောငံဵ ြောဵထာဵ

20 19-Sep-2018 ေရွှေျပညသံာ ေဒ်ဇေံမိုငံဵ ရာ
အမတံ္(၂၀/ေ)၊ ဘရုငံဴေနာင ံ

လမံဵ ၊ ၁၀-ရပေံးေံ
2 RC လေူနရနံ

ေျမပိုငဆံိုငမံှုအျငငံဵ ပးာဵမှုရိ္သျဖငံဴ ၁၂-၁၂-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးငံ

 ေလာေလာဆယံေဆာငရံးေံေပဵ၍ မရေြောငံဵ  

အေြောငံဵ ြောဵထာဵ

21 24-Sep-18 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်ေနာဂံ့ယံစီ
အမတံ္(၃၄၄)၊ ေေ့ာေံျပာဵ 

စေံလမံဵ ၊ ၂-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ

PRAL ခ့စ္ီဵတ ယာဵ၏ ေနံေဴးေံခ့ေံဴင္ံဴပတံသေံ၍ 

၁၁-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံွမို /ဴေျမသုိ ဴထပမံေဳမဵျမနံဵ ထာဵဆဲ

22 29-Aug-2018 လှိုငံ
ဦဵေလာေနာသနံ(ခ)

ဝငံဵ ေဇာံ

အမတံ္(၄၄/ေ)၊ သီရိ(၆)လမံဵ ၊ 

၂-ရပေံးေံ
2 ၽ ၽ RC လေူနရနံ

ေနံေဴးေံစာရိ္၍ ညှိဴ ှိုငံဵ ေျပလညမံသ္ာ ဆေံလေံ 

ေဆာငရံးေံရန ံ၂၁-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံေခ်ယူေျပာြောဵ



                        

စဲံ
ပထမ သဳုဵလပတံ

လေံေ့နံ
ဆုိငံဵ ငဳဴ ပတိသိံမံဵ

ေောမံတမီ္

စိစစံခးငံဴျပုွပီဵ

ေဆာငရံးေံဆဲ ေဆာငရံးေံဆဲ

စစုေုပါငံဵ
မတ္ခံ့ေံ

၁ ၉ ထပံဴ င္ံဴ အထေံ - - - - -

၂ ၄ထပမံ ္၈ထပအံထိ ၁ - - ၁ -

၃ ၃ထပံဴ င္ံဴေအာေံ ၅ ၁ ၁ ၂ ၁

၄ ျခစဳညံဵ ဵုိဵ ၃ - - - ၃

၅ အရပစံာခ့ုပံ ၃ ထပေံအာေံ ၁၁ - ၁ ၃ ၇ ၇

၂၀ ၁ ၂ ၆ ၁၁ ၁၁

မတ္ခံ့ေံ။      ေဆာငရံးေံဆဲအမှုတးဲ(၁၁)ခ၏ု အေျခအေနအာဵ အေသဵစိတစံာရငံဵ ျဖငံဴ ေဖာျံပထာဵပါသည။ံ

            ဆုိငံဵ ငဳဴအမှုတးဲ (၁)ခ၏ု အေျခအေနအာဵ အေသဵစိတစံာရငံဵ ျဖငံဴ ေဖာျံပထာဵပါသည။ံ

၂၀၁၈ ခုဴ စံ္၊ ပထမ (၃)လပတ ံ(ဧွပလီ မ ္ဇးနလံ)အထ ိေဆာေံလပုခံးငံဴ တငျံပထာဵေသာ အမှုတးဲမ့ာဵ၏ ေဆာငရံးေံွပီဵ စီဵ မှုအေျခအေန

ရေံစးဲ။      -     -၂၀၁၉

အမ့ို ဵအစာဵ

ပိုငဆုိံငမံှုမန္ံ ၄

စုစုေပါငံဵ



စဲံ
အမှုတးဲ 

အဝငရံေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၁။ 11-Apr-18 ေတာငဥံေ္က လာပ ေဒ်ေအဵေအဵသးယံ
အမတံ္(၄၀၉)၊ 

သခငဖံိုဵ လ္ှ ေီဵလမံဵ
ျခစဳညံဵ ဵိုဵ -

JICA လပုငံနံဵ မ့ာဵ ေဆာငရံးေံရနရိ္ံသျဖငံဴ ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ောရဳခးငံဴအာဵ 

ေခတ္တ ဆိုငံဵ ငဳဴထာဵပါရန ံေောမံတီမ ္ေွှေနြံောဵပါသည။ံ

၂။ 4-Jun-18 ေမာရးတံ ေဒ်သီတာေဆး
အမတံ္(၁၁၇/အေံဖံ)၊ 

သဳလးငလံမံဵ ၊ ၁၀-ရပေံးေံ
ျခစဳညံဵ ဵိုဵ -

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ောရဳခးငံဴတငျံပလာေသာ ေျမေးေံမာ္ ေထာငံဴခ့ို ဵတးင ံ

တညရိ္ံွပီဵ  အဆိုျပု ျခစဳညံဵ ဵိုဵ ောရဳပါေ ေထာငံဴခ့ို ဵတးင ံ

ောဵေေးရဴနအံတးေံ Turning Radius လုဳေလာေံမှုမရိ္ပါ၍ 

ေနာေံဆတံုောရဳရနံဴ င္ံဴ ပတံသေံ၍ ၂၆-၁၂-၂၀၁၈ တးင ံ

အစညံဵ အေဝဵေခ်ယူခဲဴွ ပီဵ ျဖစံပါသည။ံ 

ျပနလံညတံငျံပလာျခငံဵ မရိ္ေသဵပါ။

၃။ 13-Jun-18 လှိုငံ

ဓမ္မာဵုဳေေ့ာငံဵ တုိေံ

(ဆရာေတာဦံဵအာသ

ဘ)

အမတံ္(/ဖ)ဓမ္မာဵုဳလမံဵ

(၁၁)ရပေံးေံ

2

RC

ေေ့ာငံဵ

ေဆာငံ

သာသနာေရဵအေဆာေံအဦျဖစံသျဖငံဴ တုိငံဵ ေဒသှေီဵအစုိဵရ အဖးဲ သုိဴ ဴ

(၁၂-၁၁-၂၀၁၈) ရေံစးဲပါစာျဖငံဴ စိစစံတငျံပထာဵဆျဲဖစံွပီဵ  

ေလျှောေံထာဵသူထသုိဳ ဴတုိငံဵ ေဒသှေီဵေထာေံခခဳ့ေံ တငျံပရန ံ

အေြောငံဵ ြောဵထာဵပါသည။ံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံပထမ (၃)လပတ ံ(ဧွပ ီမ ္ဇးန ံ) လထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ (၄)ခ၏ု အေျခအေန



၄။ 29-Jun-18 မရမံဵ ေုနံဵ  ေဒ်ခငျံမငဴံခိုငံ
အမတံ္(၃၅/ေအ)၊ 

ဦဵေေ့ာလံလ္မံဵ ၊ ၇-ရပေံးေံ
ျခစဳညံဵ ဵိုဵ -

ွမို ဴျပစီမေိဳနံဵ ဴင္ံဴေျမစီမခဳနံခဴးဲမှုဌာနဴင္ံဴ ပူဵ ေပါငံဵ ၍ ဵုဳဵ တုိငံဵ ၊ 

တုိငံဵ တာရန ံေဆာငရံးေံခဲဴေသာလံညံဵ  ေနံေဴးေံသူမ ္

သေဘာမတူေြောငံဵ  ထပမံတဳငျံပသျဖငံဴ ေဆာငရံးေံေပဵ၍ 

မရေသဵပါေြောငံဵ  (၂၀-၁၂-၂၀၁၈)ရေံေနတဴးင ံေလျှောေံထာဵသူထသုိဳ ဴ

 အေြောငံဵ ြောဵထာဵွပီဴဵ  ွမို /ဴေျမဌာနမ ္၂၉-၃-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

ဵုဳဵ တုိငံဵ  ထပမံ ဳတုိငံဵ တာရန ံသေံဆိုငရံာ အဖးဲအဴစညံဵ မ့ာဵဴင္ံဴ တးဲဖေံ

 ေဆာငရံးေံလ့ေံရိ္ပါသည။ံ



၁။ 25-Jun-18 စမံဵ ေခ့ာငံဵ ဦဵျမငံဴဦဵ+၅
အမတံ္(၂၆)၊ ဇလးနလံမံဵ ၊ 

လငံဵ လးနံဵ ေျမာေံရပေံးေံ

1

RC+

ျခစဳညံဵ ဵိုဵ

လေူနရနံ+

ျခေဳာရနံ
(၁၈-၁-၂၀၁၉) ရေံေန ဴEC မ ္အမှုတးဲအာဵ ဆိုငံဵ ငဳဴထာဵပါသည။ံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံပထမ (၃)လပတ ံ(ဧွပ ီမ ္ဇးန ံ) လထ ိေျမပိုငဆံိုငမံှုအမန္ျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ဆိုငံဵ ငဳဴအမှုတးဲ (၁)ခ၏ု အေျခအေန



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

1 11-May-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်ျမငံဴျမငံဴေဌဵ
အမတံ္(၂၀၀)၊ ေရွှေမဳ္ဇ (၁)လမံဵ ၊

၃-ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ

၅-၉-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးင ံွမို ဴျပစီမေိဳနံဵ ဴင္ံဴ  ေျမစီမ ဳ

ခနံခဴးဲမှုဌာနသုိ ဴဒတိုယအှေိမထံပမံ ဳ

ေမဵျမနံဵ ထာဵေသာလံညံဵ  ျပနြံောဵလာျခငံဵ မရိ္၍ ၁၇-၉-၂၀၁၈

 ရေံေနတဴးင ံပူဵ ေပါငံဵ ေးငံဵ ဆငံဵ ရန ံ

စာထတံုအေြောငံဵ ြောဵထာဵ

2 21-May-2018  ေရွှေျပညသံာ ဦဵတငလံ္
အမတံ္(၃၇၄)၊ ေလာ္ေံာဵလမံဵ ၊

 ေလာ္ောဵေေ့ဵရးာအပုစုံ၊
1 RC လေူနရနံ

၂၄-၉-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးင ံွမို ဴျပဴင္ံဴအမိရံာဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနသုိ ဴေမဵျမနံဵ ထာဵေသာလံညံဵ  ျပနြံောဵလာျခငံဵ မရိ္၍

 ၈-၁-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံထပမံဳဴ ှို ေဆာစံာထတံုွပီဵ

3 4-Jun-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ဦဵေနဝငံဵ ျမငံဴ

အမတံ္(၆၀)၊ 

ဦဵေအာငမံငံဵ လမံဵ ၊

၂-ရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ
ေျမအမညေံပါေံ၏ ေျမဵေတာစံပသူံဟဆုိုသူမ ္

ေနံေဴးေံစာတငျံပထာဵသျဖငံဴ စိစစံဆျဲဖစံပါသည။ံ

4 15-Jun-2018 အလုဳ ဦဵဝငံဵ လှိုငံ+၃

အမတံ္(၁၅၇/ခ)၊ 

ေအာေံြေညံဴျမငတုိံငံ

လမံဵ ၊ ေစာရနပံိုငအံေရ္ ဴ

ရပေံးေံ

2 3 RC လေူနရနံ

ေျမျပငအံတုိငံဵ အတာဴင္ံဴ တငျံပပုဳစဳေုိေံညမီှုမရိ္ျခငံဵ ၊ 

ေျမနယံနမိတံိမတံ္သာဵထာဵျခငံဵ မရိ္ျခငံဵ တုိေဴြောငံဴ 

ဆေံစပေံျမေးေံပိုငရ္ံငမံ့ာဵ၏ေထာေံခခဳ့ေံတငျံပရန ံ

၂၈-၉-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးင ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵရာ ၁-၄-၂၀၁၉

 ရေံေနတဴးင ံပုဳစဳျပငဆံင၍ံ စိစစံေဆာငရံးေံဆဲ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံ၊ ပထမ သုဳဵ လပတ ံ(ဧွပလီ မ ္ဇးနလံ)ထ ိ

ေျမပိုငဆံိုငမံှုအရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ(၁၁)ခ၏ု အေျခအေန



စဲံ
ဖိုငအံဝငံ

ရေစံးဲ
ွမို နဴယံ အမညံ လပိစံာ ယနူစံ အထပံ အမ့ို ဵအစာဵ အသုဳဵ ျပုပုဳ မတ္ခံ့ေံ

၂၀၁၈ ခုဴ စ္ ံ၊ ပထမ သုဳဵ လပတ ံ(ဧွပလီ မ ္ဇးနလံ)ထ ိ

ေျမပိုငဆံိုငမံှုအရပစံာခ့ုပျံဖငံဴ တငျံပသညံဴ ေဆာငရံးေဆံအဲမှုတးဲ(၁၁)ခ၏ု အေျခအေန

5 15-Jun-2018 မရမံဵ ေုနံဵ ေဒ်ေအဵဝငံဵ

အမတံ္(၁၃၂)၊ 

ွမို ေဴဟာငံဵ (၂)လမံဵ ၊

၁-ရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ

ေနံေဴးေံရန ံရိ္/မရိ္ ၈-၁၀-၂၀၁၈ ရေံေန ဴသတငံဵ စာတးင ံ

ေြေညာထာဵွပီဵ  ရေံျပညံဴသညံဴ ၂၃-၁၀-၂၀၁၈ ရေံေနတဴးင ံ

စိစစံေဆာငရံးေံ၍ ေငးသးငံဵ ရန ံအေြောငံဵ ြောဵထာဵရာ  

ေနထံဵိုေံတုိေံပုဳစဳ ေျပာငံဵ လမဲညျံဖစံေြောငံဵ  တငျံပလာ၍ 

စိစစံေဆာငရံးေံဆဲ

6 22-Jun-2018  ေတာငဥံေ္က လာပ  ေဒ်ခငသီံရိလးငံ
အမတံ္(၇၉၅)၊ မာဃလမံဵ ၊ 

၁၂ရပေံးေံ
3 RC လေူနရနံ

BDS အတးငံဵ ရိ္ အေဆာေံအအုဳေုိ ဖ့ေံသိမံဵ ရနံဴ င္ံဴ 

ေပလံျှေေံေခါငမံိုဵ ခ့ငံဵ ဆေံ အမိ၏ံ သေဘာထာဵဴင္ံဴ 

ဖ့ေံသိမံဵ မညံဴ အစီအစဲတံငျံပေပဵရန ံ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

ရေံေနတဴးင ံေခ်ယူေျပာြောဵခဲဴရာ ၁-၄-၂၀၁၉ ရေံေနတဴးင ံ

တငျံပလာ၍ စိစစံေဆာငရံးေံဆဲ

7 27-Jun-2018 စမံဵ ေခ့ာငံဵ  ေဒ်ဇငမံာလးငံ

အမတံ္(၃၈/ေ)၊ 

ရတနာသိခဂလမံဵ ၊ 

မနုံ/ဴေျမာေံရပေံးေံ

3 RC လေူနရနံ
ေျမတုိငံဵ ၊ ေျမေးေံအမန္တံငျံပ၍ ွမို /ဴေျမသုိ ဴ၃-၄-၂၀၁၉ 

ရေံေနတဴးင ံထပမံေဳမဵျမနံဵ ထာဵ




