
 

 

 

 

 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

 

ရခိင်ြပည်နယ်လတ် တာ် 

 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်၏ 

ဘ ာ ငွအရအသးဆိင်ရာဥပ ဒ 

 

 

 

 

 

 

 
        



ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 
 

ရခိင်ြပည်နယ်လတ် တာ် 
 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်၏ ဘ ာ ငွအရအသးဆိင်ရာဥပ ဒ 
 

(၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ရခိင်ြပည်နယ ်လတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ်  ၂  ။ ) 
 

၁၃၇၈ ခနှစ်၊  တ ပါင်းလြပည့် ကျာ်လ    ၁၄   ရက် 
 

     ( ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မတ်လ   ၂၆  ရက် ) 
 

ရခိင်ြပည်နယ်လတ် တာ်သည် ဤဥပ ဒကိြပ ါန်းလိက်သည်။ 
 
 

အပိင်း  ၁ 
 

အမည်နှင့်အကျိုးသက် ရာက်သည့်ကာလ 
 

၁။ (က) ဤဥပ ဒကိ  ၂၀၁၇  ခနှစ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်၏ဘ ာ ငွ 
အရအသးဆိင်ရာ ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်၊ 

(ခ) ဤဥပ ဒပါြပ ါန်းချက်များသည်  ၂၀၁၇-၂၀၁၈  
ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၁ ရက် န ့
မှ စတင်အကျို းသက် ရာက် စရမည်။ 

 
အပိင်း  ၂ 

 
ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ ၊့ ြပည်နယ်လတ် တာ်၊ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်၊ 

ြပည်နယ်ဥပ ဒချုပ်၊ 
ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ြပည်နယ်၀န် ကီးဌာနများ၊ 

ြပည်နယ်အဆင့်ဦးစီးဌာနများ၊ စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျားသည် 
ဤဥပ ဒပါ  ြပ ါန်းချက်များနှင့်  သက်ဆိင် စရမည်။ 

 
အခန်း(၁) 

ရ ငွများနှင့်သး ငွများ 
 

၂။ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့  ြပည်နယ်လတ် တာ်၊ ြပည်နယ်တရား 
လတ် တာ်၊   ြပည်နယ်ဥပ ဒချုပ်၊  ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ 
ြပည်နယ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ်အဆင့် ဦးစီးဌာနများနှင့် 
စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျားသည် ြပည်နယ်ဘ ာရန်ပ ငွ အစီ 
အစဉ်ြဖင့် လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ကရမည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်၍ 
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ရ သာ ရ ငွများကိ ြပည်နယ်၏ဘ ာရန်ပ ငွသိ ့ ပးသွင်း၍ 
ထတ် ပးရန်ရှိ သာ သး ငွများကိ ထတ်ယူသးစွဲရမည်။ 

 
၃။ (က) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့  ြပည်နယ်လတ် တာ်၊ ြပည်နယ ်

တရားလတ် တာ်၊ ြပည်နယ်ဥပ ဒချုပ်၊ ြပည်နယ် 
စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ် 
အဆင့်ဦးစီးဌာနများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျား 
၏ ရ ငွနှင့်သး ငွအတွက်  တာဝန် ပးအပ်ြခင်း ခရ 
သည့် ပဂ္ဂ လ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှင့် 
(၄) တိတွ့င် မိမိနှင့်ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပထားသည့် ရ ငွတိကိ့ 
စီမ ကီးကပ် ကာက်ခြခင်းနှင့် သး ငွတိကိ့  စီမခန ့ခ်ွဲ 
ြခင်းြပုရမည်၊ 

(ခ) ပဒ်မခဲွ(က)ပါ တာဝန်ခရသည့် ပဂ္ုိဂ လ်အသီးသီးသည် 
မိမိအား အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်များကိ မိမိ 
လက် အာက်ရှိ ဌာနအကီးအကဲအား လဲအပ် ဆာင် 
ရွက် စနိင်သည်၊ 

(ဂ) ရ ငွများကိ စီမ ကီးကပ် ကာက်ခရာတွင်လည်း 
ကာင်း၊ သး ငွများကိ စီမခန ့ခဲွ်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ 
ဤဥပ ဒပါြပ ါန်းချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊ 
နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန ့် 
ကာ်ြငာစာများ၊ အမိန ့မ်ျား၊ ညန်ကားချက်များ၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 
(ဃ) ဇယား(၁) နှင့် (၃) တိတ့ွင် ဖာ်ြပလျာထား သာရ င ွ

များအနက် ြပည် ထာင်စ ထာက်ပ့ ငွမှရ ငွ၊ ချးယ ူ
ရ ငွတိသ့ည် လျာထားသည် ထက်ပိမိရရိှလင် ယင်းသိ ့
ပိမိရရှိ သာ ငွများြဖင့် ဆက်နွယ်ထားသည့်လပ်ငန်း 
အသးစရိတ်များ ကာင့် ဇယား(၂) နှင့် (၄) တိတ့ွင် 
ဖာ်ြပခွင့်ြပုထား သာ သး ငွများထက် ပိမိသးစွဲရန် 
လိအပ်ပါက ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွသ့ည် စိစစ်သးသပ်၍ 
ြပည်နယ်လတ် တာ်၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ခွင့်ြပုနိင် 
သည်။  
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အခန်း (၂) 
ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ ၊့ ြပည်နယ်လတ် တာ်၊ ြပည်နယ်တရား  
လတ် တာ်၊ ြပည်နယ်ဥပ ဒချုပ်၊ ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊  
ြပည်နယ်ဝန် ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ်အဆင့်ဦးစီးဌာနများ၊  

စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျားနှင့် ပတ်သက်၍ 
 ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ၏့ လပ်ပိင်ခွင့်များ 

 
၄။ (က) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ ြပည်နယ်လတ် တာ်၊  ြပည်နယ ်

တရားလတ် တာ်၊ ြပည်နယ်ဥပ ဒချုပ်၊ ြပည်နယ် 
စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ် 
အဆင့်ဦးစီးဌာနများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျားသည် 
ရ ငွများကိ စီမ ကီးကပ် ကာက်ခရာတွင် ဤဥပ ဒ 
အရ လျာထား သာ ရ ငွတိထ့က်တိး၍ြဖစ် စ၊ လျာ့၍ 
ြဖစ် စရ သာ ရ ငွများနှင့ ်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ် 
လတ် တာ်အစည်းအ ဝးသိ ့တင်ြပ သာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
ခ၊ ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ြပ ြုပင် ပီးခန ့်မှန်း ြခ ငွစာရင်း 
များတွင်လည်း ကာင်း၊ ြပုြပင် ပီးခန ့မှ်န်း ြခ ငွစာရင်း 
များ တင်ြပချိန် နာက်ပိင်းမှြဖစ် ပ သာ ြပာင်းလဲ 
ြခင်းများကိ အမှန်စာရင်းများတွင် လည်း ကာင်း 
ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရမည်။ အခွန်ဆိင်ရာဥပ ဒများနှင့် 
အညီ ရသင့်ရထိက် သာ အခွန် ငွများအြပည့်အဝ 
ရရှိ စရမည်၊ 

(ခ) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ ြပည်နယ်လတ် တာ်၊ ြပည်နယ ်
တရားလတ် တာ်၊ ြပည်နယ်ဥပ ဒချုပ်၊ ြပည်နယ် 
စာရင်းစစ်ချုပ်၊  ြပည်နယ်ဝန်ကီးဌာနများ၊ ြပည်နယ် 
အဆင့်ဦးစီးဌာနများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရးအဖဲွမ့ျား 
သည် သး ငွများကိ စီမခန ့ခ်ွဲရာတွင် ဤဥပ ဒအရ 
ခွင့်ြပုထား သာ သး ငွများအတွင်း ရခိင်ြပည်နယ် 
လတ် တာ်ဆိင်ရာ နည်းဥပ ဒ ၁၅၀ အရ ငွစာရင်း 
ခါင်းစဉ် လဲ ြပာင်း ပးနိင်သည်။ ထိသိ ့ ခါင်းစဉ်လဲ 
ြပာင်းသးစွဲသည့် အသးစရိတမ်ျား နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၃ ပဒ်မခဲွ (ဃ)  အရ ြပည်နယ ်
အစိးရအဖွဲ၏့ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် သးစွဲသည့်အသးစရိတ် 
များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း ကာင်း၊ ြပည်နယ်လတ် တာ် 
သိ ့ တင်ြပ သာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ၊ ဘ ာ ရးနှစ် 
အတွက် ြပုြပင် ပီးခန ့မှ်န်း ြခ ငွစာရင်းများတွင်လည်း 
ကာင်း၊ ြပုြပင် ပီးခန ့မ်ှန်း ြခ ငွစာရင်းများ တင်ြပ 
ချိန် နာက်ပိင်းမှ ြဖစ် ပ သာ ြပာင်းလဲြခင်းများကိ 
လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ  သာမန်အသးစရိတ်နှင့ ် 
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ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ် လဲ ြပာင်းြခင်းနှင့် ထပ်မ 
လိအပ်လက်ရိှ သာ သာမန်အသးစရိတ်နှင့် ငွလး 
ငွရင်း အသးစရိတမ်ျားအား ြပည်နယ်၏ ပိလ  
အပ်နှ ငွများမှ လဲ ြပာင်းသးစဲွြခင်းတိနှ့င့်ပတ်သက်၍ 
အကျိုးအ ကာင်း ရှင်းလင်း ဖာ်ြပချက် များနှင့်အတူ 
အနီးစပ်ဆး ြပည်နယ်လတ် တာ်အစည်းအ ဝး သိ ့
တင်ြပအတည်ြပု ချက်ရယူ ပီး ြပာင်းလဲြခင်းများကိ 
အမှန်စာရင်းများတွင်လည်း ကာင်း  ထည့်သွင်း 
ဖာ်ြပရမည်၊ 

(ဂ) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲသ့ည် ဤဥပ ဒ၏ ပဒ်မ ၃ ပဒ်မ 
ခဲွ (ဃ) အရ ပိမိသးစွဲရန် ခွင့်ြပုသည့် ကိစ္စရပ်များကိ 
ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း အကျိုးအ ကာင်း ဖာ်ြပချက်များနှင့် 
အတူ ြပည်နယ်လတ် တာ်အစည်းအ ဝးသိ ့ တင်ြပ 
အတည်ြပုချက် ရယူရမည်။ 

 

၅။ ြပည်နယ်အဆင့် ဌာနအဖဲွအ့စည်းများနှင့် စည်ပင်သာယာ ရး 
အဖွဲ မ့ျားသည် မိမိတိန့ှင့်သက်ဆိင် သာ တည်ဆဲဥပ ဒများ၊ 
နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာ 
စာများ၊ အမိန ့မ်ျား၊ ညန်ကားချက်များအရ ခွင့်ြပုထား သာ 
အခွန်အ ကာက်  အမျိုးအစားများကိသာ ကာက်ခနိင်သည်။ 

 
အပိင်း (၃) 

 

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများ 
 

အခန်း (၁) 
ရ ငွများနှင့်သး ငွများ 

 
၆။ (က) နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများသည် စီးပွား ရး 

ဆန်ဆန် ဆာင်ရွက်နိင် ရးနှင့် မိမိတိ၏့ ငွ ကးအင် 
အားအ ပ  မိမိတိ ့ရပ်တည်နိင် ရးမူနှင့်အညီ ဆာင် 
ရွက်ကရာတွင ်အဖွဲအ့စည်းများအလိက် ကန်ပစ္စည်း 
ထတ်လပ်မူ၊ ဆာင်ရွက်မနှင့် ကန်သွယ်မလပ်ငန်းများ 
အတွက်လိအပ်သည့် သာမန်အသးစရိတ်များ သးစွဲမ 
ကိ စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ ်
ချက်နှင့်အညီ  မိမိတိ၏့ဘ ာရန်ပ ငွ အစီအစဉ်ြဖင့်  
ဆာင်ရွက်ကရမည်၊ 

(ခ) နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများသည် ငွလး 
ငွရင်းအသးစရိတ်များကိ ြပည်နယ်၏ဘ ာရန်ပ ငွ   
အစီအစဉ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ကရမည်။ 



-၅- 
 

 

၇။ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများ၏ ငွအဝင်နှင့်အထွက် 
ကိ စာရင်းြပုစရန်အလိင့ှါ ြပည်နယ်၏ဘ ာရန်ပ ငွ စာရင်း 
တွင် ဖာ်ြပရမည်။ 

 

၈။ (က) ဇယား(၅)နှင့်(၆)တိတ့ွင်   ဖာ်ြပထားသည့် ရ ငွများ 
 နှင့် သး ငွများသည် ြပည်နယ်အဆင့် နိင်င တာ်ပိင် 
စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများက စီမကိန်း ရည်မှန်းချက် 
များအရ ထ ြမာက် အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် 
ဖာ်နိင်ရန်ရည်မှန်းထား သာ ငွများြဖစ်သည်၊ 

(ခ) နိင်င တာ်ပိင် စီးပွာ ရးအဖွဲအ့စည်းများ၏ ရ ငွ နှင့် 
သး ငွအတွက် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသည့် ပဂ္ုိဂ လ် 
အသီးသီးသည် ဇယား (၅) နှင့် (၆) တိတ့င်ွ မိမိနှင့် 
ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထားသည့် ရ ငွ တိကိ့ စီမကီးကပ ်
ကာက်ခြခင်းနှင့် သး ငွတိကိ့ စီမခန ့ခဲွ်ြခင်း ြပုရမည်၊ 

(ဂ) ရ ငွများကိ စီမ ကီးကပ် ကာက်ခရာတွင် လည်း 
ကာင်း၊ သး ငွများကိ စီမခန ့ခဲွ်ရာတွင် လည်း ကာင်း၊ 
ဤဥပ ဒပါ ြပ ါန်းချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊     
နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန ့် 
ကာ်ြငာစာများ၊ အမိန ့်များ၊ ညန် ကားချက်များ၊ 

လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

အခန်း (၂) 
နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ 

ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ၏့ လပ်ပိင်ခွင့်များ 
 

၉။ (က) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲသ့ည်    နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး 
 အဖဲွအ့စည်းများ၏ လပ်ငန်းအရလိအပ်လင် ဤဥပ ဒ 
၏ဇယား (၅) နှင့် (၆) တိတွ့င် ဖာ်ြပထား သာ င ွ
များကိ ဤဥပ ဒအရ ခွင့်ြပုထား သာ ငွများအတွင်း 
ြပာင်းလဲ ပးနိင်သည်။ ထိသိ ့ ငွများ ြပာင်းလဲြခင်း 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်နယ်လတ် တာ်သိ ့  တင်ြပ သာ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ၊ ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ြပုြပင် ပီး 
ခန ့မှ်န်း ြခ ငွစာရင်းများတွင်လည်း ကာင်၊   ြပုြပင် ပီး 
ခန ့်မှန်း ြခ ငွစာရင်းများ တင်ြပချိန် နာက်ပိင်းမှ 
ြဖစ် ပ သာ ြပာင်းလဲြခင်းများကိ လပ်ငန်းလိအပ်  
ချက်အရ သာမန်အသးစရိတ်နှင့် ငွလး ငွရင်းအသး 
စရိတ ်လဲ ြပာင်းြခင်းနှင့် ထပ်မ လိအပ်လက်ရှိ သာ 
သာမန်အသးစရိတ် နှင့် ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ် 
များအား ြပည်နယ်၏ ပိလအပ်နှ ငွများမှ လဲ ြပာင်း 



-၆- 
                                                                                                                             
သးစဲွြခငး်တိနှ့င့် ပတ်သက်၍ အကျိုးအ ကာင်း ရှင်း 
လင်း ဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ အနီးစပ်ဆး ြပည်နယ ်
လတ် တာ်အစည်းအ ဝးသိ ့တင်ြပအတည်ြပုချက်ရယူ 
ပီး ြပာင်းလဲြခင်းများကိ အမှန်စာရင်းများတွင်လည်း 
ကာင်း ကိစ္စတစရ်ပ်ချင်းအလိက် အကျိုးအ ကာင်း 
ဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ ထည့်သွင်း ဖာ် ြပရမည်၊ 

(ခ) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲသ့ည် နိင်င တာ်ပိင် စီးပွား ရး 
အဖွဲအ့စည်းများအား လပ်ငန်းလပ်ကိင်ရန် လိအပ် 
သည့် လပ်ငန်းသးရင်းနှီး ငွကိ လည်း ကာင်း၊   
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများအတွက် လိအပ်သည့် ငွ 
ကိလည်း ကာင်း၊ ထာက်ပ့ ငွြဖင့်ြဖစ် စ၊ ချး ငွြဖင့် 
ြဖစ် စ ြပည် ထာင်စအစိးရသိ ့တင်ြပခွင့်ြပုချက် ရယူ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း ြပုနိင်သည်၊ 

(ဂ) ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲသ့ည် နိင်င တာ်ပိင် စီးပွား ရး 
အဖွဲအ့စည်းများက နိင်င တာ်သိ ့ ထည့်ဝင်ရမည့် ငွ 
ကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 

 
အခန်း (၃) 

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများ၏ 
ဘ ာ ရးဆိင်ရာလပ်ပိင်ခွင့်များ 

 
၁၀။ (က) နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများသည် ဇယား 

(၅) နှင့် (၆) တိတ့ွင် ဖာ်ြပထား သာ သက်ဆိင်ရာ 
တာဝန်ခပဂ္ဂ လ်၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမြဖင့် မိမိတိ၏့  
လပ်ငန်းများကိ စီမခန ့ခဲွ်ရမည်၊ 

( ခ) ဇယား (၅)နှင့်(၆) တိတ့ွင် ဖာ်ြပထား သာ ငွများကိ 
နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖဲွအ့စည်းများက မိမိတိလ့ပ် 
ငန်းလိအပ်ချက်အရ ြပာင်းလဲလိပါက ဤဥပ ဒအရ 
ခွင့်ြပုထား သာ ငွများအတွင်း ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွသိ့ ့
တင်ြပ၍ ခွင့်ြပုချက်ရယူ ပီး ြပာင်းလဲ ပးနိင်သည်။ 

 
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ 
ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 
 

 
(ပ) ညီပ 
ဝန် ကီးချုပ် 

ရခိင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့                     



ထုတံေ ့ဵေ း

အတးကပံြနရံေ း
ေ ့ဵယူရေ း

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

၁ အစုိဵရအဖးဲ ဴ ပြညနံယံဝနကံကီဵ ့ုြံသုိမဴဟတံု

ပြညနံယံဝနကံကီဵ ့ုြကံ

တာဝနေံြဵသူ

၈၈၈၇.၀၅၅ ၁၇၀၀.၀၀၀ ၁၀၅၈၇.၀၅၅

၂ လွှတံေတာံ လွှတံေတာံဥက္က ဋ္ဌသုိမဴဟတံု

လွှတံေတာံဥက္က ဋ္ဌက

တာဝနေံြဵသူ

၃.၅၂၈ ၃.၅၂၈

၃ တရာဵလွှတံေတာံ ပြညနံယံတရာဵလွှတံေတာံ

တရာဵသူကကီဵ ့ုြံသုိမဴဟတံု

ပြညနံယံတရာဵ

လွှတံေတာံတရာဵသူကကီဵ ့ုြကံ

တာဝနေံြဵသူ

၂၇၃.၇၈၉ ၂၇၃.၇၈၉

၄ ဥြေဒ ့ုြရဳုံဵ ပြညနံယံဥြေဒ ့ုြံသုိမဴဟတံု

ပြညနံယံဥြေဒ ့ုြကံ

တာဝနေံြဵသူ

၀.၃၅၀ ၀.၃၅၀

၅ စာရ ံဵ စစံ ့ုြရဳုံဵ ပြညနံယံစာရ ံဵ စစံ ့ုြံ

သုိမဴဟတံု

ပြညနံယံစာရ ံဵ စစံ ့ုြကံ

တာဝနေံြဵသူ

၁၀.၄၀၂ ၁၀.၄၀၂

စစုေုြါ ံဵ ၉၁၇၅.၁၂၄ ၁၇၀၀.၀၀၀ ၁၀၈၇၅.၁၂၄

-၇-

ပြညနံယအံစိုဵ ရအဖးဲ ၊ဴပြညနံယလံွှတေံတာ၊ံပြညနံယတံရာဵလွှတေံတာ၊ံပြညနံယဥံြေဒ ့ုြ၊ံပြညနံယစံာရ ံဵ စစ ံ့ုြံ

ဇယာဵ(၁)

(က့ြသံနံဵ ေြါ ံဵ )

အပ ာဵ

သာမနရံေ း
အတုိဵရေ း

ေ းလဳုဵေ းရ ံဵ

ရေ း

ပြညေံထာ စုံ

ေထာကြံဳဴေ းမ္

ရေ း

ေ ကဵမမီ
အ

မ္

တံ

စဉံ

အေကကာ ံဵ အရာ တာဝန ံသူဳ

ရေ းမ့ာဵ

အ းနအံေကာကံ

ပြညနံယံအဆ ဴံ

နို  ံေဳတာံြို စံီဵ ြးာဵေရဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ မ့ာဵမရ္ေ း

အဖးဲ အဴစညံဵ 

မ့ာဵတး ရံ ံဵ န္ီဵ

ေ းမရ္ေ း

စုစုေြါ ံဵ

၁



ထတုေံ ့ဵေ း
ေ ့ဵယူရေ းအတးကံ

ေေဵဆေေံ း

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁

၁ အစုိဵရအဖးဲ ဴ ပေညနံယံဝနကံကီဵ ့ုေံ

သုိမဴဟတုံ

ပေညနံယံဝနကံကီဵ ့ုေကံ

တာဝနေံေဵသူ

၁၄၉၆၆.၄၅၆ ၁၇၀၀.၀၀၀ ၄၁၀၃၂.၈၂၁ ၅၇၆၉၉.၂၇၇

၂ လွှတေံတာံ လွှတေံတာဥံက္က ဋ္ဌသုိမဴဟတုံ

လွှတေံတာဥံက္က ဋ္ဌက

တာဝနေံေဵသူ

၂၀၇၇.၈၂၁ ၁၁၁၂.၃၆၈ ၃၁၉၀.၁၈၉

၃ တရာဵလွှတေံတာံ ပေညနံယံတရာဵလွှတေံတာံ

တရာဵသူကကီဵ ့ုေံသုိမဴဟတုံ

ပေညနံယံတရာဵ

လွှတေံတာတံရာဵသူကကီဵ ့ုေံ

က

၅၈.၁၀၀ ၅၈.၁၀၀

၄ ဥေေဒ ့ုေရဳုံဵ ပေညနံယံဥေေဒ ့ုေံသုိမဴဟတုံ

ပေညနံယံဥေေဒ ့ုေကံ

တာဝနေံေဵသူ

၅၆၆.၆၅၃ ၁၁၅.၈၀၅ ၆၈၂.၄၅၈

၅ စာရ ံဵ စစံ ့ုေရဳုံဵ ပေညနံယံစာရ ံဵ စစံ ့ုေံ

သုိမဴဟတုံ

ပေညနံယံစာရ ံဵ စစံ ့ုေကံ

တာဝနေံေဵသူ

၁၁၁၆.၄၀၂ ၁၀၀.၀၀၀ ၁၂၁၆.၄၀၂

စစုေုေါ ံဵ ၁၈၇၈၅.၄၃၂ ၁၇၀၀.၀၀၀ ၄၂၃၆၀.၉၉၄ ၆၂၈၄၆.၄၂၆

၁

-၈-

ပေညနံယအံစိုဵ ရအဖးဲ ၊ဴပေညနံယလံွှတေံတာ၊ံပေညနံယတံရာဵလွှတေံတာ၊ံပေညနံယဥံေေဒ ့ုေ၊ံပေညနံယစံာရ ံဵ စစ ံ့ုေံ

ဇယာဵ(၂)

(က့ေသံနံဵ ေေါ ံဵ )

အ

မတ္ံ

စဉံ

အေကကာ ံဵ အရာ တာဝန ံသူဳ

သဳုဵေ းမ့ာဵ

စစုေုေါ ံဵသာမနသဳုံဵေ း အတိုဵ ေေဵေ း ေထာကံေဳဴေ း
ေ းလုဳဵ ေ းရ ံဵ

သဳုဵေ း

ေ ကဵမမီ အဖးဲ အဴစညံဵ 

မ့ာဵတး ံ

ရ ံဵ န္ီဵ ေ း



ထုတံေ ့ဵေ း

အတးက ံ

ျပနရံေ း

 ေ ့ဵယူရေ း

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

၁ ျပညတံး ံဵ ထးကကံနုနံ ္ဴံျပညသံျူပညသံာဵမ့ာဵသုဳဵ

စးဲမှုအေပ်တး ေံကာက ံသဳညဴံအ းနအံေကာကံ

ျပညနံယဝံနံှ ကီဵ  ့ုပ ံ

သိုမဴဟတုံ

ျပညနံယဝံနံှ ကီဵ  ့ုပကံ 

တာဝနေံပဵသူ

၃၃၅.၀၇၉ ၃၃၅.၀၇၉

၁ ယစံမ့ို ဵ းနံ ၃၃၅.၀၇၉ ၃၃၅.၀၇၉

၂ နို  ံေဳတာပံို ပံစ္စညံဵ မ့ာဵအသုဳဵ ျပုသညဴံအေပ်

တး ေံကာက ံသဳညဴံအ းနအံေကာကံ

၎ ံဵ ၃၀၀.၅၆၀ ၃၀၀.၅၆၀

၁ ေျမယာေပ်တး ေံကာကံ သဳညဴံအ းနံ ၃၄.၇၁၈ ၃၄.၇၁၈

၂ ေရန ္ဴံတာတမ ဳးနံ ၀.၁၇၅ ၀.၁၇၅

၃ သစံေတာမ့ာဵမပ္စ္စညံဵ မ့ာဵထုတံယူသညဴံအတးကံ

ေကာကံ သဳညဴံအ းနံ

၁၃၇.၉၆၂ ၁၃၇.၉၆၂

၄ ဓါတံသတ္တ ုပစ္စညံဵ မ့ာဵထုတံယူသညဴံအတးကံ

ေကာကံ သဳညဴံအ းနံ

၃၆.၁၄၅ ၃၆.၁၄၅

၅ အ ံဵ အို  ံးနံ ၉၁.၅၆၀ ၉၁.၅၆၀

၃ စညပံ သံာယာေရဵေကာမံတမီ့ာဵန ္ဴံစညပံ  ံ

သာယာေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵမေ္ကာက ံသဳညဴံအ းနံ

၎ ံဵ ၃၂၅.၇၉၈ ၃၂၅.၇၉၈

၁ ပစ္စညံဵ  းနံ ၂၈၅.၅၀၈ ၂၈၅.၅၀၈

၂ ဘီဵ  းနံ ၄၀.၂၉၀ ၄၀.၂၉၀

၄ ျပညနံယအံဆ ဴံနို  ံေဳတာပံို စံီဵ ပးာဵေရဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ မ့ာဵမရ္ေ း

၎ ံဵ

ရေ းမ့ာဵ

အ းနအံေကာကံ

ျပညနံယံအဆ ဴံ

နို  ံေဳတာံပို  ံ

စီဵ ပးာဵေရဵအဖးဲ  ဴ

အစညံဵ မ့ာဵမရ္ေ း

အဖးဲ အဴစညံဵ

 မ့ာဵတး  ံ

ရ ံဵ န္ီဵ ေ းမ္

 ရေ း

၁

-၉-

ျပညနံယံ၀နံှ ကီဵ ဌာနမ့ာဵ၊ ျပညနံယအံဆ ဴံဦဵစီဵ ဌာနမ့ာဵန ္ဴံ စညပံ သံာယာေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵ

ဇယာဵ(၃)

(က့ပသံနံဵ ေပါ ံဵ )

အျ ာဵ

သာမနရံေ း
အတုိဵရေ း

ေ းလဳုဵေ းရ ံဵ

ရေ း

ျပညေံထာ စုံ

ေထာကပံဳဴေ း

 မရ္ေ း

 ေ ကဵွမီ

စုစုေပါ ံဵ

အ

မတံ္

စဉံ

အေြကာ ံဵ အရာ တာဝန ံသဳူ



ထတုေံ ့ဵေ း

အတးကံ 

ပြနရံေ း

 ေ ့ဵယူရေ း

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

၅ ပြညထံေဲရဵဝနကံကီဵ ဌာန ပြညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုြ ံ

သိုမဴဟတုံ

ပြညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုြကံ 

တာဝနေံြဵသူ

၁၃.၃၄၆ ၁၃.၃၄၆

၁ အေထးေထးအုြ ံ့ုြေံရဵဦဵစီဵဌာန ၁၁.၂၉၄ ၁၁.၂၉၄

၂ အထူဵ စဳုစမံဵ စစံေေဵေရဵဦဵစီဵဌာန ၀.၀၅၂ ၀.၀၅၂

၃ မီဵ သတဦံဵစီဵဌာန ၂.၀၀၀ ၂.၀၀၀

၆ စိုကြံ့ို ဵေရဵ၊ေမးဵ ပမူေရဵန ္ဴံ 

ေညေံပမာ ံဵ ဝနကံကီဵ ဌာန

၎ ံဵ ၂၀.၉၄၇ ၂၀.၉၄၇

၁  စုိကြံ့ို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန ၈.၅၀၀ ၈.၅၀၀

၂  ါဵလြု ံနံဵ ဦဵစီဵဌာန ၅.၀၀၀ ၅.၀၀၀

၃  ေမးဵ ပမူေရဵန ္ဴံကုသေရဵဦဵစီဵဌာန ၃.၈၆၈ ၃.၈၆၈

၄ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန ၂.၀၂၄ ၂.၀၂၄

၅ အေသဵစာဵစကမံှုလကံမှုလြု ံနံဵ ဦဵစီဵဌာန ၁.၅၅၅ ၁.၅၅၅

၇ သယဇဳာတန ္ဴံသဘာဝြတံ၀နံဵ က့ ံ

 ထနိံဵ သမိံဵ ေရဵဝနကံကီဵ ဌာန

၎ ံဵ ၃၂.၇၂၀ ၃၂.၇၂၀

၁ သစံေတာဦဵစီဵဌာန ၃.၈၇၀ ၃.၈၇၀

၂ ြတ၀ံနံဵ က့ ထံနိံဵ သိမံဵ ေရဵဦဵစီဵဌာန

၃ သတ္တ ုတး ံဵ ဦဵစီဵဌာန ၂၈.၈၅၀ ၂၈.၈၅၀

(ရ ို ပံြညနံယံောဵလြု ံနံဵ ရဳုဵ)

ရေ းမ့ာဵ

အ းနအံေကာကံ

ပြညနံယံအေ ဴံ

နို  ံေဳတာြံို  ံ

စီဵြးာဵေရဵအဖးဲ ဴ

 

အဖးဲ အဴစညံဵ

 မ့ာဵတး ံ

ရ ံဵ န္ီဵ ေ းမ္

 ရေ း

၁

-၁၀-

ပြညနံယံ၀နကံကီဵ ဌာနမ့ာဵ၊ ပြညနံယအံေ ဴံဦဵစီဵ ဌာနမ့ာဵန ္ဴံ စညြံ သံာယာေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵ

ဇယာဵ(၃)

(က့ြသံနံဵ ေြါ ံဵ )

အပ ာဵ

သာမနရံေ း
အတိုဵ ရေ း

ေ းလုဳဵ ေ းရ ံဵ

ရေ း

ပြညေံထာ စံု

ေထာကံြဳဴေ းမ္

ရေ း

 ေ ကဵမမီ

စစုေုြါ ံဵ

အ

မတ္ံ

စဉံ

အေကကာ ံဵ အရာ တာဝန ံသူဳ



ထတုေံ ့ဵေ း

အတးကံ 

ပြနရံေ း

 ေ ့ဵယူရေ း

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

၈ က့နံဵ မာေရဵန ္ဴံအာဵကစာဵ 

ဝနကံကီဵ ဌာန

ပြညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုြ ံ

သိုမဴဟတုံ

ပြညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုြံ

က 

၅.၉၁၀ ၅.၉၁၀

၁ အာဵကစာဵန ္ဴံကာယြညာဦဵစီဵဌာန ၅.၉၁၀ ၅.၉၁၀

၉ စမီကဳနိံဵ န ္ဴံဘဏ္ဍာေရဵဝနကံကီဵ ဌာန ၎ ံဵ ၀.၁၉၆ ၁၄၂၃၉၃.၀၃၀ ၁၄၂၃၉၃.၂၂၆

၁ စီမကဳနိံဵ ေရဵဆးဲေရဵဦဵစီဵဌာန ၀.၁၉၆ ၀.၁၉၆

၂ ရသုဳဵ မန္ံဵ ေပ ေ းစာရ ံဵ ဦဵစီဵဌာန ၁၄၂၃၉၃.၀၃၀ ၁၄၂၃၉၃.၀၃၀

၃ ဗဟိုစာရ ံဵ အ ံဵ အဖးဲ ဴ

၁၀ ေဆာကလံြုေံရဵဝနကံကီဵ ဌာန ၎ ံဵ ၄၀.၀၅၇ ၄၀.၀၅၇

၁ မမို ဴပြန ္ဴံအိမရံာဖးဳ ဴမဖို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန ၃၅.၉၇၅ ၃၅.၉၇၅

၂ လမံဵ ဦဵစီဵဌာန ၄.၀၈၂ ၄.၀၈၂

၁၁ စညြံ သံာယာေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵ ၎ ံဵ ၄၂၂၇.၆၃၄ ၄၂၂၇.၆၃၄

စစုုေြါ ံဵ ၉၆၁.၄၃၇ ၄၃၄၀.၈၁၀ ၁၄၂၃၉၃.၀၃၀ ၁၄၇၆၉၅.၂၇၇

ရေ းမ့ာဵ

အ းနအံေကာကံ

ပြညနံယံအဆ ဴံ

နို  ံေဳတာြံို  ံ

စီဵြးာဵေရဵအဖးဲ  ဴ

အစညံဵ မ့ာဵမရ္ း

အဖးဲ အဴစညံဵ

 မ့ာဵတး ံ

ရ ံဵ န္ီဵ ေ း 

မရ္ေ း

၁

-၁၁-

ပြညနံယံ၀နကံကီဵ ဌာနမ့ာဵ၊ ပြညနံယအံဆ ဴံဦဵစီဵ ဌာနမ့ာဵန ္ဴံ စညြံ သံာယာေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵ

ဇယာဵ(၃)။  ။အဆဳုဵ

(က့ြသံနံဵ ေြါ ံဵ )

အပ ာဵ

သာမနရံေ း
အတိုဵ ရေ း

ေ းလုဳဵ ေ းရ ံဵ

ရေ း

ပြညေံထာ စံု

ေထာကံြဳဴေ းမ္

ရေ း

 ေ ကဵမမီ

စစုေုြါ ံဵ

အ

မတ္ံ

စဉံ

အေကကာ ံဵ အရာ တာဝန ံသူဳ



ထုတံေ ့ဵေ း

ေ ့ဵယူရေ း

အတးကံ

ေေဵဆေေံ း

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁

၁ ပေညထံေဲရဵဝနကံကီဵ ဌာန ပေညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုေံ

သိုမဴဟတုံ

ပေညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုေကံ

တာဝနေံေဵသူ

၉၂၉၆.၉၆၇ ၄၄၇၄.၂၀၅ ၁၃၇၇၁.၁၇၂

၁ အေထးေထးအေု ံ့ုေေံရဵဦဵစီဵဌာန ၇၅၆၅.၄၅၁ ၃၅၉၆.၃၆၅ ၁၁၁၆၁.၈၁၆

၂ အထူဵစဳုစမံဵ စစံေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန ၁၇၂.၀၁၇ ၅၀.၀၀၀ ၂၂၂.၀၁၇

၃ မီဵ သတံဦဵစီဵဌာန ၁၅၅၉.၄၉၉ ၈၂၇.၈၄၀ ၂၃၈၇.၃၃၉

၂ စိုကေံ့ို ဵေရဵ၊ေမးဵ ပမူေရဵန ္ဴံ

ဆညေံပမာ ံဵ ဝနကံကီဵ ဌာန

၎ ံဵ ၄၆၂၁.၉၂၅ ၈၇၈.၀၀၂ ၅၄၉၉.၉၂၇

၁ စုိကံေ့ို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန ၂၉၅၁.၇၁၉ ၃၃၄.၆၈၈ ၃၂၈၆.၄၀၇

၂  ါဵလုေ ံနံဵ ဦဵစီဵဌာန ၆၀၀.၇၀၉ ၁၉၂.၅၃၀ ၇၉၃.၂၃၉

၃ ေမးဵ ပမူေရဵန ္ဴံကုသေရဵဦဵစီဵဌာန ၃၂၀.၅၄၆ ၈၇.၀၈၇ ၄၀၇.၆၃၃

၄ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန ၆၆၀.၅၉၂ ၆၅.၃၅၉ ၇၂၅.၉၅၁

၅ အေသဵစာဵစကံမှုလကံမှုလုေ ံနံဵ ဦဵစီဵဌာန ၈၈.၃၅၉ ၁၉၈.၃၃၈ ၂၈၆.၆၉၇

၃ သယဇဳာတန ္ဴံသဘာဝေတံ၀နံဵ က့ ံ

ထနိံဵ သမိံဵ ေရဵဝနကံကီဵ ဌာန

၎ ံဵ ၁၆၄၅.၈၃၈ ၂၉၂.၁၂၅ ၁၉၃၇.၉၆၃

၁ သစံေတာဦဵစီဵဌာန ၁၄၉၇.၉၁၇ ၉၂.၂၁၅ ၁၅၉၀.၁၃၂

၂ ေတံ၀နံဵ က့ ထိံနံဵ သိမံဵ ေရဵဦဵစီဵဌာန ၈၃.၉၉၁ ၁၇၁.၂၃၀ ၂၅၅.၂၂၁

၃ သတ္တ ုတး ံဵ ဦဵစီဵဌာန ၆၃.၉၃၀ ၂၈.၆၈၀ ၉၂.၆၁၀

(ရ ို ပံေညနံယံဆာဵလုေ ံနံဵ ရဳုဵ)

၁

ေထာကေံဳဴေ း
ေ းလဳုဵေ းရ ံဵ

သဳုဵေ း

ေ ကဵမမီ

စုစုေေါ ံဵ

-၁၂-

ပေညနံယံ၀နကံကီဵ ဌာနမ့ာဵ၊ပေညနံယအံဆ ဴံဦဵစီဵ ဌာနမ့ာဵန ္ဴံစညေံ သံာယာေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵ

ဇယာဵ(၄)

(က့ေသံနံဵ ေေါ ံဵ )

အ

မတံ္

စဉံ

အေကကာ ံဵ အရာ တာဝန ံသဳူ

သဳုဵေ းမ့ာဵ

သာမနသံုဳဵ ေ း အတုိဵေေဵေ း

အဖးဲ အဴစညံဵ 

မ့ာဵတး ံ

ရ ံဵ န္ီဵ ေ း



ထတုေံ ့ဵေ း

ေ ့ဵယူရေ း

အတးကံ

ေေဵဆေေံ း

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁

၄ က့နံဵ မာေရဵန ္ဴံအာဵကစာဵ

ဝနကံကီဵ ဌာန

ပေညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုေံ

သိုမဴဟတုံ

ပေညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုေကံ

တာဝနေံေဵသူ

၉၁၈.၀၀၀ ၁၁၈၆.၉၀၀ ၂၁၀၄.၉၀၀

၁ အာဵကစာဵန ္ဴံကာယေညာဦဵစီဵဌာန ၉၁၈.၀၀၀ ၁၁၈၆.၉၀၀ ၂၁၀၄.၉၀၀

၅ စမီကဳနိံဵ န ္ဴံဘဏ္ဍာေရဵဝနကံကီဵ ဌာန ၎ ံဵ ၆၉၀.၄၅၉ ၁၁၆၇.၈၂၅ ၁၈၅၈.၂၈၄

၁ စီမကဳနိံဵ ေရဵဆးဲေရဵဦဵစီဵဌာန ၅၃၇.၂၉၆ ၇၄၈.၃၇၀ ၁၂၈၅.၆၆၆

၂ ရသုဳဵ မန္ံဵ ေပ ေ းစာရ ံဵ ဦဵစီဵဌာန ၉၃.၇၀၂ ၄၀၅.၂၀၀ ၄၉၈.၉၀၂

၃ ဗဟိုစာရ ံဵ အ ံဵ အဖးဲ ဴ ၅၉.၄၆၁ ၁၄.၂၅၅ ၇၃.၇၁၆

၆ ေဆာကလံေုေံရဵဝနကံကီဵ ဌာန ၎ ံဵ ၁၀၀၂၅.၂၄၂ ၃၅၄၂၂.၄၂၇ ၄၅၄၄၇.၆၆၉

၁ မမို ဴပေန ္ဴံအိမရံာဖးဳ ဴမဖို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန ၂၁၆.၂၈၅ ၅၂၂၄.၂၈၈ ၅၄၄၀.၅၇၃

၂ လမံဵ ဦဵစီဵဌာန ၉၈၀၈.၉၅၇ ၃၀၁၉၈.၁၃၉ ၄၀၀၀၇.၀၉၆

၇ စညေံ သံာယာေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵ ၎ ံဵ ၂၁၅၇.၇၅၁ ၂၃၉၅.၆၈၁ ၄၅၅၃.၄၃၂

စစုုေေါ ံဵ ၂၉၃၅၆.၁၈၂ ၄၅၈၁၇.၁၆၅ ၇၅၁၇၃.၃၄၇

၁

ေထာကံေဳဴေ း
ေ းလုဳဵ ေ းရ ံဵ

သဳုဵေ း

ေ ကဵမမီ

စစုေုေါ ံဵ

-၁၃-

ပေညနံယံ၀နကံကီဵ ဌာနမ့ာဵ၊ပေညနံယအံဆ ဴံဦဵစီဵ ဌာနမ့ာဵန ္ဴံစညေံ သံာယာေရဵအဖးဲ မဴ့ာဵ

ဇယာဵ(၄)။။အဆဳုဵ

(က့ေသံနံဵ ေေါ ံဵ )

အ

မတ္ံ

စဉံ

အေကကာ ံဵ အရာ တာဝန ံသူဳ

သဳုဵေ းမ့ာဵ

သာမနသဳုံဵေ း အတိုဵ ေေဵေ း

အဖးဲ အဴစညံဵ 

မ့ာဵတး ံ

ရ ံဵ န္ီဵ ေ း



ထတုေံ ့ဵေ း

အတးကံ 

ပြနရံေ း

 ေ ့ဵယူရေ း

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

စစုေုြါ ံဵ

၁

အပ ာဵ

သာမနရံေ း
အတိုဵ ရေ း

ေ းလုဳဵ ေ းရ ံ

း

ရေ း

ပြညေံထာ စံု

ေထာကံြဳဴေ းမ္

ရေ း

 ေ ကဵမမီ

စစုေုြါ ံဵ

-၁၄-

ပြညနံယအံဆ ဴံ နို  ံေဳတာြံို စံီဵ ြးာဵေရဵအဖးဲ အဴစညံဵ မ့ာဵ

ဇယာဵ(၅)

(က့ြသံနံဵ ေြါ ံဵ )

အ

မတ္ံ

စဉံ

အေကကာ ံဵ အရာ တာဝန ံသူဳ

ရေ းမ့ာဵ

အ းနအံေကာကံ

ပြညနံယံအဆ ဴံ

နို  ံေဳတာြံို  ံ

စီဵြးာဵေရဵအဖးဲ  ဴ

အစညံဵ မ့ာဵမရ္ေ း

အဖးဲ အဴစညံဵ

 မ့ာဵတး ံ

ရ ံဵ န္ီဵ ေ း 

မရ္ေ း



ထတုေံ ့ဵေ း
ေ ့ဵယူရေ း

အတးကံ

ေပဵဆပေံ း

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁

၁ လျှပစံစနံ ္ဴံစးမံဵ အ ဝံနကံကီဵ ဌာန ပပညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုပံ

သိုမဴဟတုံ

ပပညနံယဝံနကံကီဵ  ့ုပကံ

တာဝနေံပဵသူ

၂၀၅၅၀.၆၂၈ ၂၀၅၅၀.၆၂၈

၁ လျှပစံစံဓာတအံာဵပဖန ဴပံဖူဵေရဵလပုံ

 နံဵ

၂၀၅၅၀.၆၂၈ ၂၀၅၅၀.၆၂၈

စစုုေပါ ံဵ ၂၀၅၅၀.၆၂၈ ၂၀၅၅၀.၆၂၈

၁

ေထာကံပဳဴေ း
ေ းလုဳဵ ေ းရ ံဵ

သဳုဵေ း

ေ ကဵမမီ

စစုေုပါ ံဵ

-၁၅-

ပပညနံယဆံ ဴံနို  ံေဳတာပံို စံီဵ ပးာဵေရဵအဖးဲ အဴစညံဵ မ့ာဵ

ဇယာဵ(၆)

(က့ပသံနံဵ ေပါ ံဵ )

အ

မတ္ံ

စဉံ

အေကကာ ံဵ အရာ တာဝန ံသူဳ

သဳုဵေ းမ့ာဵ

သာမနသဳုံဵေ း အတိုဵ ေပဵေ း

အဖးဲ အဴစညံဵ 

မ့ာဵတး ံ

ရ ံဵ န္ီဵ ေ း
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