
၁

၁

(က) ဖရူဆုိမြို န့ယ္၊ ေေါေောခူ-ဖရူေခါ-ဟနလီ္-ေြာသီ္ေိုလြး္ (၃/၀) ြိုင္

(ခ) ေေီြာဆုိး မြို န့ယ္၊ လျို ငေ္ကာ္-ေေီြာဆုိးလြး္ြြ ေငျေောငစုိ္ကခ္ငး္သျားလြး္ (၁/၂) ြိုင္

လြး္/ေေံားလပုင္နး္

ေက်ာကလ္ြး္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနြစ ္နယစ္ပေ္ေသဖျံ ့မဖို းေေးစြီကံနိး္လပုင္နး္ြ်ားအေပွ

အေကာငအ္ထညေ္ဖာေ္ဆာငေ္ျကြ္ှုအေှခအေန

ကယားှပညန္ယ္

စဉ္ လပုင္နး္အြည္



ကယာ့ေဒသ၇ လမး့တဵတာ့လုပးငနး့

စဥး အေၾကာငး့အရာ

ှ၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ဝမးေငါံ (၀ွ)ေပ (ဿ)စငး့

ဿ၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ဆူ့ဖေဲလာ (ဿ၁)ေပ (ှ)စငး့

၀၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ဝမးေငါံ (၀ွ)ေပ (ဿ)စငး့

၁၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ဆူ့ဖေဲလာ (ဿ၁)ေပ (ှ)စငး့

၂၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ နာ့ဆဵုေကျ႕ (၀ွ)ေပ (ှ)စငး့

၃၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ နနး့ေနာကး (ှဿ)ေပ (ှ)စငး့

၄၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ အိုကးစန႔း၇ သာယု၇ ထေနာငး့ညႊတး (ှွ)ေပ (၀)စငး့

၅၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ေဒါလုိေရြ႕၇ လငးဖုဵ(အေပၚ)၇ပဒါ့ေည့(၅)ေပ (၀)စငး့

၆၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ ဝါေဆာငး၇ သရကးပငး၇ လငးဖုဵ (ေအာကး)၇ လျယးထျဲရျာ၇ ေလာပိတ (ရြမး့)၇ ကနးနီ၇ 

မိုကးကနး့ (၃)ေပ (၄)စငး့

ှွ၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ ဟုိယာ-ခါ့ဘယး-ေကေကာလမး့ (ဿ၀/၂)မိုငးအနကး (ှ၆) မိုငး ေက္ာကးခငး့ၿပီ့ 

က္နး (၁/၂) မိုငး ေက္ာကးခငး့်ခငး့

ှှ၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ ေမားသီဒုိ-ေဒါေရာခူလမး့ေပၚရြိ ဖ႐ူႏူလုိ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (၂ွ) ေပ(ှ) စငး့ 

တညးေဆာကး်ခငး့

ှဿ၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇နနး့ဖ-ဲေတားခ-ူေကေကာလမး့ (၂ွ) မိုငး ေဖာကးလုပး်ခငး့

ှ၀၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇နနး့ဖ-ဲေတားခ-ူေကေကာလမး့ (၂ွ) မိုငး အနကး (၅.၃၂၃) မိုငး ေက္ာကးခငး့်ခငး့

ှ၁၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ဆူ့ဖေဲလာသဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (ဿ၁) ေပ (ှ) စငး့ တညးေဆာကး်ခငး့

ှ၂၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့အၾကာ့ (ှွ) ေပ တဵတာ့အမြတး (ဿ)

ှ၃၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့အၾကာ့ (ဿွ) ေပ တဵတာ့အမြတး (၂)

ှ၄၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့အၾကာ့ (ှ၂) ေပ တဵတာ့အမြတး (၃)

ှ၅၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့အၾကာ့ (ှွ) ေပ တဵတာ့အမြတး (၄)

ှ၆၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့အၾကာ့ (ဿ၂) ေပ တဵတာ့အမြတး (ှွ)

ဿွ၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့အၾကာ့ (ှ၂) ေပ တဵတာ့အမြတး (ှှ)

ဿှ၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့အၾကာ့ (၀ွ) ေပ တဵတာ့အမြတး (ှ၁)

ဿဿ၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ ဟုိယာ-ဘီယာလမး့ေပၚရြိ ထီၾကဴလာေခ္ာငး့ကူ့ (ဿ၂) ေပတဵတာ့

ဿ၀၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇နနးဖေဲခ္ာငး့ကူ့ခ္စးၾကညးေရ့ (၂ွ) ေပတဵတာ့

ဿ၁၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ ေတားခူရျာသစး တဵတာ့ (၁ွ) ေပ

ဿ၂၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ေတားခူရျာသစးႏြငံး တဲကလိလ္ာ့ၾကာ့အမြတး (ှ) တဵတာ့ (ဿွ) ေပ

ဿ၃၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ေတာခူရျာသစးႏြငံးတဲကလိလ္ာ့ၾကာ့အမြတး (ဿ) တဵတာ့ (၁ွ) ေပ

ဿ၄၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ တဲကလိလ္ာ့ရျာအဝငး (၀ွ) ေပတဵတာ့

ဿ၅၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ ရြငးပုဂၢိဳလးေခ္ာငး့ကူ့ (၂ွ) ေပ တဵတာ့

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရရးနြစတ္ျင ္ရဆာငရ္ျကခ္ဲ့သည့္ ရေသဖျံ ့ဖဖို းရရးလပုင္နး္မ်ား

ပပညန္ယ/္ရေသဖျံ ့ဖဖို းမှုကကးီကကပရ္ရးရုံး (လျို ငရ္ကာ္)၊



ဿ၆၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ ကလုိေလ့ (ှွွ) ေပတဵတာ့

၀ွ၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ ေကႀကီ့ (ှွွ) ေပတဵတာ့

၀ှ၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ ထူ့ေခ္ာငး့ကူ့ (ဿွွ) ေပတဵတာ့

၀ဿ၈ နနး့ဖ-ဲ ေတားခူရျာေဟာငး့အၾကာ့ ကျနးကရစးေရႁပျနး (၀) စငး့ (ှ၅) ေပ

၀၀၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး ဟုိယာ-ခါ့ဘယး-ေကေကာလမး့ေပၚရြိ ထူ့ေခ္ာငး့တဵတာ့ (ှ၃ွ) ေပ (ှ) စငး့

၀၁၈ ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယး၇ လုိခါ့လုိရျာမြ ဘူလုိဘာေက့္ရျာထိ ၀.၃၁ မိုငး ေက္ာကးခငး့်ခငး့

၀၂၈ ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယး၇ ဘူလုိဘာမြ ဖာ့ေဆာငး့-ေမားခ္ီ့ကာ့လမး့မႀကီ့အထိ ှ.၁ မိုငး ေက္ာကးခငး့်ခငး့

၀၃၈ ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယး၇ ေရပူေက့္ရျာမြ မိုဆာခီ့ေက့္ရျာထိ ၅ မိုငး ေက္ာကးခငး့ရနး

၀၄၈ ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယး၇ ေညာငးပငးစခနး့မြ ေကားသူဒုိ့ေက့္ရျာထိ (၂.၁) မိုငး ေက္ာကးလမး့ေဖာကးလုပး်ခငး့

၀၅၈ ဖာ့ေဆာငး့ၿမိဳ႕နယး၇ လုိခါ့လုိမြ လုိေလားထီ့ ေက့္ရျာအထိ (၃) မိုငး ေ်မလမး့ေဖာကးလုပး်ခငး့

၀၆၈ လျိဳငးေကားၿမိဳ႕နယး၇ မေထာခ-ူေလာလာလိလမး့ေပၚရြိ (၅ွ) ေပႏြငံး (၀ွ) ေပ ကျနးကရစးတဵတာ့ (ဿ) စငး့ 

တညးေဆာကး်ခငး့

၁ွ၈ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယး၇ ဟုိယာ-ေကေကာလမး့ေပၚရြိ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (၂) စငး့ တညးေဆာကး်ခငး့

(က) ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့ၾကာ့သဵကူကျနးကရစး (၀ွ) ေပ တဵတာ့အမြတး (ှ)

(ခ)  ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့ၾကာ့သဵကူကျနးကရစး (၂ွ) ေပ တဵတာ့အမြတး (၀)

(ဂ)  ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့ၾကာ့သဵကူကျနးကရစး (၀ွ) ေပ တဵတာ့အမြတး (၁)

(ဃ) ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့ၾကာ့သဵကူကျနးကရစး (ဿ၂) ေပ တဵတာ့အမြတး (၅)

(င)  ခါ့ဘယး-ထူ့ေခ္ာငး့ၾကာ့သဵကူကျနးကရစး (၀ွ) ေပ တဵတာ့အမြတး (၆)



 

၂၀၁၄-၂၀၁၅                                                             

                                                  ၊  

       ၊                   

                 

         

၁               ၊       -                                  (၆)                   ၊ 

၂               ၊      -                                    (၆)                   ၊ 

၃               ၊       -      -                (၀/၀)        (၈/၀)        (၂၄)                           

                                    ၊               ၍                 ၊ 

            

၄                   ၊                                                (၂၉၆၀)                  ၊ 

၅               ၊              (၁/၄)                     ၊ 

၆                   ၊          -         -          -                              (၄/၅)      

               ၊ 

           

၇               ၊                     (၁/၆)                              ၊ 

၈               ၊       -      -              (၀/၀)        (၇/၄)                                        

          (၃/၄)              ၊ 

              

၉                   ၊                                                (၂၉၆၀)            

             ၊ 

၁၀                   ၊            -                                                  (၄/၄)      

                      ၊ 

      /       

၁၁               ၊ ဟုိယာ-ဘီယာလမ္းေေွရြိ လုိမူလုိ ေ ်ာင္းကူး တံတား (၇၀)               ၊ 

၁၂ ဖားေဆာင္းမမို န့ယ္၊ ေက်းဇူးေတာ္ေ ်ာင္းတံတား (၇၀) ေေ              ၊ 

၁၃               ၊ ဟိုယာ-ဘီယာလမ္းေေွတျင ္         (၅၀)       ၊             (၂၀)             

             ၊ 

၁၄               ၊ ဟုိယာ-ေကေကာလမ္းေေွတျင ္အမြတ္(၁၁)နြင့္(၁၂) ကကားဆီဘူး(၅၀)   တံတား 

                     (၁၃) (၈၀)                ၊ 

၁၅                  ၊ (၆)မိငု္လမ္းဆံုမြေငျေတာင္စုိက္ င္းသုိသ့ျား ေသာလမ္းေေွရြ ိ           ေ ်ာင္းကူးတံတား 

(၆၀)                ၊ 

၁၆                  ၊ (၆)မိငု္လမ္းဆံုမြ ေငျေတာင္စုိက္ င္းသုိသ့ျားေသာလမ္းေေွရြိ ေငျေတာင္ေ ်ာင္း 

ကူးတံတား(၁၀၀)                ၊ 

၁၇                   ၊         -                                       (၁၀)  (၂)    ၊ 

၁၈                   ၊                                                       (၁၈)  (၁)          (၁၀)   

(၂)                  ၊ 



                 

၁၉                                      (၂)           (၃၀)                     (၁)     

             ၊ 

၂၀               ၊              (၁/၄)                          (၃၀)                     (၂)     ၊ 

      (၁၂)                   ၊ 

 

 

  



ကယာဵေဒသ၊ လမံဵ တတဳာဵလပုငံနံဵ

စဉံ လပုငံနံဵ အမညံ

ေျမလမံဵ

၁ ဒေီမာဆုိွမို နဴယ၊ံ လးို ငေံကာံ-ေတာငငံလူမံဵ မှကီဵမ ္ဟိုဝမအံထကံရးာအထ ိေျမလမံဵ (၅)မိုငေံဖာကံလပုျံြငံဵ ၊

၂ ဖရူဆုိွမို နဴယ၊ံ နနံဵ ဖ-ဲေတာံြူ-ေကေကာလမံဵ (၈/၀)မိုငမံ(္၁၇/၀) မိုင ံအထ ိ(၉/၀)မိုင ံအတးငံဵ (၂၄) ေပ အက့ယလံမံဵ  

ြ့ဲ ျဴြငံဵ မတေံစာကံေနရာမ့ာဵ ျပုျပင ံေျဖေလ့ာဴေျမ ဖိုေဴျမညှိ၍ လမံဵ ျပုျပငျံြငံဵ ၊

၃ ဒေီမာဆုိွမို နဴယ၊ံလးို ငနံနံဵ ဖ-ဝါေတာြိုရးာေဟာငံဵ (၅)မိုငေံျမလမံဵ ေဖာကံလပုျံြငံဵ ၊

၄ ဒေီမာဆုိွမို နဴယ၊ံေဒါတငူဵ ရးာသစ-ံလးို ငနံနံဵ ဖေျမလမံဵ (၃)မိုငေံဖာကံလပုျံြငံဵ ၊

၅ ဖာဵေဆာငံဵ ွမို နဴယ၊ံ ထိုဒိုေလဵြိုေက့ဵရးာသးာဵေျမလမံဵ (၄)မိုင ံေဖာကံလပုျံြငံဵ ၊

၆ ဖရူဆုိွမို နဴယ၊ံေကေကာမေ္ဖာေလာံရးာသို(ဴ၄)မိုငေံျမလမံဵ ေဖာကံလပုျံြငံဵ ၊

၇ ဒေီမာဴဆုိွမို နဴယ၊ံေတာငငံ-ူဒေီမာဆုိလမံဵ မှကီဵမ ္လးို ငနံနံဵ ဖအထကအထ ိ(၄/၄) မိုင ံကးနကံရစံလမံဵ ေေဵ တစံဖကံ 

တစံြ့ကံတးင ံတစဖံကံတးင(ံ၃')စ ီအက့ယျံဖငဴံ (၆"×၉") ေက့ာကံေအာကံြေဳပ်တးင ံ(၆") ထေုျမသာဵဖို ဴှကိတံွ ပီဵ  (၃") ထ ု

ေက့ာကံေရာေျမထပဖံို၍ဴ လမံဵ ှကိတျံြငံဵ ၊

ေက့ာကလံမံဵ

၈ ဒေီမာဆုိွမို နဴယ၊ံ ဇရပျံဖူေက့ဵရးာမ ္ေဒါစေဲက့ဵရးာသို ဴေက့ဵရးာြ့ငံဵ ဆကံ ေက့ာကံလမံဵ  (၄/၅) မိုင ံြငံဵ ျြငံဵ ၊

၉ ဖရူဆုိွမို နဴယ၊ံ ဟိုယာ-ြါေယလံမံဵ (၅)မိုင ံေက့ာကံြငံဵ ျြငံဵ ၊

၁၀ ဒေီမာဆုိွမို နဴယ၊ံ လးို ငေံကာံ-ေတာငငံလူမံဵ မှကီဵမ ္ဟိုဝမအံထကံရးာအထ ိ(၅) မိုင ံေက့ာကံလမံဵ ြငံဵ ျြငံဵ ၊

၁၁ ဖာဵေဆာငံဵ ွမို နဴယ၊ံ ထိုဒိုေလဵြိုေက့ဵရးာသးာဵ ေက့ာကံလမံဵ (၄) မိုင ံြငံဵ ျြငံဵ ၊

၁၂ ဒေီမာဆုိွမို နဴယ၊ံ လးို ငေံကာံ-ေတာငငံလူမံဵ မမ ္လးို ငနံနံဵ ဖအထကအထ ိ(၄/၄) မိုငလံမံဵ ေပ်ရ္ိ နနံဵ စဳဖူဵ ေြ့ာငံဵ  ကမံဵ ပါဵနင္ဴံ 

ဆီဵပကုူနံဵ အနီဵ ရ္ိ ကမံဵ ပါဵအာဵ ေက့ာကံစနီရဳေဳဆာငရံးကံျြငံဵ ၊

၁၃ လးို ငေံကာံွမို နယျံပညနံယဖံးဳ ဴွဖို ဵမှု ကီဵြကပေံရဵရဳုဵေက့ာကံေြ့ာလမံဵ နင္ဴံ ယန္တရာဵအတငအံြ့ျပုလပုမံညဴံ ေက့ာကံစီြုဳလပုငံနံဵ ၊

ကတ္တ ရာလမံဵ

၁၅ ဖရူဆုိွမို နဴယ၊ံ နနံဵ ဖ-ဲေတာံြူ-ေကေကာလမံဵ  (၇/၄) မိုငမံ ္(၁၇/၀) မိုငအံထ ိ(၉/၄) မိုင ံကတ္တ ရာြငံဵ ျြငံဵ ၊

၁၆ မယစဴဲံွမို နဴယ၊ံ ွမို တဴးငံဵ လမံဵ  (၁) မိုငအံာဵ ျပုျပငျံြငံဵ နင္ဴံ ကတ္တ ရာထပပံိုဵ လွှာြငံဵ ျြငံဵ ၊

၁၇ ဖရူဆုိွမို နဴယ၊ံ နနံဵ ဖ-ဲေတာံြူ-ေကေကာလမံဵ  ကတ္တ ရာလမံဵ ြငံဵ သညဴံအပိုငံဵ  တးင ံ B- fine ျဖငဴံ ကတ္တ ရာတစံလွှာ 

ထပေံလာငံဵ ျြငံဵ ၊

ကးနကံရစလံမံဵ

၁၈ ဖရူဆုိွမို နဴယ၊ံြနံဵ မအဝင/ံအထးကံ လမံဵ ကးနကံရစံြငံဵ ျြငံဵ ၊

တတဳာဵလပုငံနံဵ

၁၉ ဒေီမာဆုိွမို နဴယ၊ံ လးို ငေံကာံ-ေတာငငံလူမံဵ မှကီဵမ ္ဟိုဝမအံထကံရးာ အထေိရပပန ံ(၁၈') (၃) ြ၊ု (၁၉') (၁) ြ ုတညေံဆာကံျြငံဵ ၊

၂၀ ဒေီမာဆုိွမို နဴယ၊ံ  လးို ငေံကာံ-ေတာငငံလူမံဵ မှကီဵမ ္ ဟိုဝမအံထကံရးာအထ ိ ေရပပန ံ(၁၆')  တတဳာဵ  (၂)  စငံဵ  

တညေံဆာကံျြငံဵ ၊

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ေဏ္ဍာေရဵနစ္တံးင ံေဆာငရံးကလံ့ကရံ္ိသညဴံ ေဒသဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵလပုငံနံဵ မ့ာဵ

ျပညနံယံ/ေဒသဖးဳ ဴွဖို ဵမှု ကီဵ ြကပေံရဵရုဳဵ  (လးို ငေံကာံ)



စဉံ လပုငံနံဵ အမညံ

၁၉ ဖာဵေဆာငံဵ ၊ လိုြါဵလိုမ ္ေညာငပံငစံြနံဵ ြကာဵ (၃၀) ေပ ကးနကံရစံတတဳာဵ (၁) စငံဵ တညေံဆာကံျြငံဵ ၊

၂၀ ဖာဵေဆာငံဵ ွမို နဴယ၊ံလိုြါဵလိုမလ္ိုေလာံထီဵ ြကာဵ(၅၀)ေပကးနကံရစံတတဳာဵ (၁)စငံဵ  တညေံဆာကံျြငံဵ ၊

၂၁ ဖာဵေဆာငံဵ ွမို နဴယ၊ံ ေလူိုောမ ္ဖာဵေဆာငံဵ -ေမာံြ့ီဵလမံဵ မြကာဵ ကးနကံရစံေရေက့ာံတတဳာဵ (၂၀) ေပ (၁) စငံဵ  

တညေံဆာကံျြငံဵ ၊

၂၂ ဖာဵေဆာငံဵ ွမို နဴယ၊ံ လိုြါဵလိုမ ္လိုေလာံထီဵ ြကာဵ ကးနကံရစံေရပပန ံ(၁၂) ေပ (၁) စငံဵ  တညေံဆာကံျြငံဵ ၊

၂၃ လိုြါဵလို-လိုေလာံထီဵ လမံဵ ေပ်ရ္ိ(၁၅)ေပတတဳာဵ (၂)စငံဵ  တညေံဆာကံျြငံဵ ၊

၂၄ နနံဵ ဖ-ဲေတာံြူ-ေကေကာလမံဵ ေပ်ရ္ိ ထူဵ ေြ့ာငံဵ ကးနကံရစံတတဳာဵ (၂၀၀') တညေံဆာကံျြငံဵ ၊

၂၅ လးို ငေံကာံွမို နယ၊ံ ျပညနံယဖံးဳ ဴွဖို ဵမှု ကီဵြကပေံရဵရဳုဵ စကံယန္တရာဵအဝငလံမံဵ  ဂတိတံြဳါဵ (၁၆×၆) ေပ ေဆာငရံးကံျြငံဵ ၊

၂၆ ဖရူဆုိွမို နဴယ၊ံ နနံဵ ဖ-ဲေတာံြူ-ေကေကာလမံဵ အာဵ လမံဵ ပြုုဳဵ ေရဆငံဵ ေကာငံဵ ေစေရဵ ေလျှောေဇာကံပုဳစဳျဖစံေအာင ံ

ျပုျပငေံျပာငံဵ လေဲဆာငရံးကံျြငံဵ ၊


	road
	road
	road
	road

