
စဉ် ခွငဲ့်ပ ြုခ ဲ့သညဲ့်ရက် ဆ ေးဘုတအ်ကကြိမ် အမှုတ ွဆ ေါင်ေး ခွငဲ့်ပ ြုဆငွစုစုဆ ေါင်ေး

၁  ၁၈-၁-၂၀၂၃  ၁/၂၀၂၃ ၂,၈၅၁ ၂၄၇,၁၁၀,၆၂၆

၂,၈၅၁ ၂၄၇,၁၁၀,၆၂၆

၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတင်ွေး ခွငဲ့်ပ ြုခ ဲ့သညဲ့် ဆ ေးကုသမှုကုန်ကျစရြိတဆ်တာင်ေးခံသညဲ့် အမှုတ ွမျာေးစာရင်ေးနှငဲ့် 

ခွငဲ့်ပ ြုဆ ေးခ ဲ့သညဲ့်ဆ ေးကုသမှုကုန်ကျစရြိတမ်ျာေးစာရင်ေး

စုစုဆ ေါင်ေး

ဆ ေးဌာနမှစြိစစ်ပ  ေးပြစ် ေါသည်။



စဉ် ခငွ့်ြြုခဲ့သည့်ရက် ဆဆးဘုတအ်ကကိမ် အမှုတွဲဆြါငး် ခငွ့်ြြုဆငွစစုဆုြါငး်

၁  ၁၁-၁-၂၀၂၂  ၁/၂၀၂၂ ၃၂၅ ၆၆,၄၉၂,၀၇၄

၂ ၁၈-၁-၂၀၂၂  ၂/၂၀၂၂ ၂၆၇ ၆၄,၃၁၇,၈၄၀

၃ ၂၅-၁-၂၀၂၂  ၃/၂၀၂၂ ၂၂၄ ၄၇,၀၃၆,၁၆၀

၄  ၉-၂-၂၀၂၂  ၄/၂၀၂၂ ၄၉၉ ၁၁၉,၄၅၀,၂၇၀

၅ ၂၃-၂-၂၀၂၂  ၅/၂၀၂၂ ၈၈၁ ၁၉၄,၇၃၉,၁၃၈

၆  ၃-၃-၂၀၂၂  ၆/၂၀၂၂ ၂၆၂ ၇၂,၂၈၀,၁၀၇

၇  ၁၁-၃-၂၀၂၂  ၇/၂၀၂၂ ၈၅၉ ၁၄၆,၀၄၄,၀၄၉

၈  ၁၅-၃-၂၀၂၂  ၈/၂၀၂၂ - -

၉  ၅-၄-၂၀၂၂  ၉/၂၀၂၂ ၅၀၁ ၁၁၀,၈၁၅,၆၄၁

၁၀  ၂၆-၄-၂၀၂၂  ၁၀/၂၀၂၂ ၄၇၇ ၄၀,၅၅၉,၇၁၂

၁၁  ၁၁-၅-၂၀၂၂  ၁၁/၂၀၂၂ ၆၁၂ ၁၄၄,၆၉၄,၃၀၇

၁၂  ၂၅-၅-၂၀၂၂  ၁၂/၂၀၂၂ ၁,၀၉၉ ၁၈၀,၉၃၀,၉၄၂

၁၃  ၁၆-၆-၂၀၂၂  ၁၃/၂၀၂၂ ၇၃၉ ၁၃၅,၅၀၇,၀၈၆

၁၄  ၂၃-၆-၂၀၂၂  ၁၄/၂၀၂၂ ၉၃၉ ၂၁၉,၉၂၅,၅၉၃

၁၅  ၂၀-၇-၂၀၂၂  ၁၅/၂၀၂၂ ၁,၂၁၁ ၃၄၀,၀၁၂,၁၈၃

၁၆  ၄-၈-၂၀၂၂  ၁၆/၂၀၂၂ ၄,၀၇၅ ၂၄၄,၆၄၂,၇၆၅

၁၇  ၁၆-၈-၂၀၂၂  ၁၇/၂၀၂၂ ၁,၅၇၁ ၂၈၀,၅၂၅,၈၀၃

၁၈  ၁-၉-၂၀၂၂  ၁၈/၂၀၂၂ ၇,၁၆၇ ၁၈၂,၄၉၃,၇၆၉

၁၉  ၁၄-၉-၂၀၂၂  ၁၉/၂၀၂၂ ၃,၀၂၃ ၁၆၉,၃၀၅,၁၈၈

၂၀  ၂၂-၉-၂၀၂၂  ၂၀/၂၀၂၂ ၄၄၆ ၈၆,၃၀၁,၄၈၉

၂၁  ၁၈-၁၀-၂၀၂၂  ၂၁/၂၀၂၂ ၆,၃၁၆ ၂၉၄,၇၀၂,၁၁၆

၂၂  ၃-၁၁-၂၀၂၂ ၂၂/၂၀၂၂ ၁,၆၃၈ ၂၈၂,၁၉၂,၀၆၆

၂၃  ၁၈-၁၁-၂၀၂၂  ၂၃/၂၀၂၂ ၆,၆၉၆ ၁၈၁,၅၇၀,၆၅၇

၂၄   ၂-၁၂-၂၀၂၂  ၂၄/၂၀၂၂ ၅,၃၆၁ ၂၄၈,၈၁၉,၆၄၈

၂၅   ၃၀-၁၂-၂၀၂၂  ၂၅/၂၀၂၂ ၄,၉၄၀ ၄၂၁,၇၃၅,၉၄၈

၅၀,၁၂၈ ၄,၂၇၅,၀၉၄,၅၅၁

၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနစှအ်တငွး် ခငွ့်ြြုခဲ့သည့် ဆဆးကုသမှုကုနက်ျစရတိဆ်တာငး်ခသံည့် အမှုတွဲများစာရငး်နငှ့် 

ခငွ့်ြြုဆြးခဲ့သည့်ဆဆးကုသမှုကုနက်ျစရတိမ်ျားစာရငး်

စစုဆုြါငး်

ဆဆးဌာနမှစစိစပ်ြီးြြစြ်ါသည်။

မှတခ်ျက။် (၁၅-၃-၂၀၂၂)ရကန်ေတ့င်ွြြုလြ်ုနသာဘုတအ်မှတစ်ဉ(်၈/၂၀၂၂)တင်ွနဆးဖုိးြြေအ်မ်းြခင်း

နင့်ှြတသ်က၍် နဆးဖုိးအမှုတွဲများ ြါဝင်ခဲ့ြခင်းမရိှြါ။



၃-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင ်ကျငး်ပြပုလုပ်နသာ နဆးဖိးုြပေ်အမ်းြြင်းဆိုင်ရာ 

ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအနဝး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၃) မှ ြွင့်ြပုနပးြဲ့သည့် နဆးကုသမှု ကုေ်ကျစရိတ် 

နတာငး်ြံသည့်အမှုတွဲများစာရငး်နှင့် ြွင့်ြပုနပးြဲ့သည့် နဆးကုသမှု ကုေ်ကျစရိတ်များစာရင်း 

စဉ် အ ကြောငး်အရာ အမှုတွဲ ခွင့်ြြု ငွ(ြေျြ်) 

၁ ကျပ် ၃ သိန်းနှင့်အထကဆ်ဆးကုသမှုကနု်ကျစရိတ်များ ၄၈၈ ၂၈၉,၈၄၆,၁၃၄ 

၂ ကျပ် ၃ သိန်းဆအာက် ဆဆးကုသမှုကနု်ကျစရိတ်များ ၁၀,၀၁၉ ၁၄၉,၈၉၀,၇၉၃ 

စုစု ြါငး် ၁၀၅၀၇ ၄၃၉,၇၃၆,၉၂၇ 

 

 

 

 

 

 

 



၃-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင ်ကျငး်ပြပုလုပ်နသာ နဆးဖိးုြပေ်အမ်းြြင်းဆိုင်ရာ 

ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအနဝး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၃) မှ ြွင့်ြပုနပးြဲ့သည့် နဆးကုသမှု ကုေ်ကျစရိတ် 

နတာငး်ြံသည့်အမှုတွဲများစာရငး်နှင့် ြွင့်ြပုနပးြဲ့သည့် နဆးကုသမှု ကုေ်ကျစရိတ်များစာရင်း 

စဉ် တိုင်း/ြြည်နယ် အမှုတွဲ ခွင့်ြြုငငွ(ကျြ)် 

၁ ရန်ကုနတ်ိုင်းေေသကကးီ ၈၁၇၅ ၂၂၁,၅၁၉,၇၇၁ 

၂ မန္တေလးတိုင်းေေသကကီး ၂၁၅ ၆၀,၅၀၅,၄၆၁ 

၃ ပဲခူးတိုင်းေေသကကးီ ၁၆၆၀ ၃၉,၆၂၃,၆၉၈ 

၄ စစ်ကုိင်းတိုင်းေေသကကးီ ၁၀၄ ၃၅,၀၇၆,၁၇၃ 

၅ မေကးွတိုင်းေေသကကးီ ၇၂ ၁၁,၃၅၂,၂၄၆ 

၆ ဧရာဝတီတိငု်းေေသကကီး ၃၂ ၅,၂၇၃,၆၄၅ 

၇ တနသသာရီတိုင်းေေသကကးီ ၂၀ ၇,၈၅၀,၀၁၂ 

၈ မွန်ြပည်နယ် ၅၆ ၁၅,၁၆၅,၉၁၁ 

၉ ကရင်ြပည်နယ် ၁၀ ၃,၃၇၄,၈၂၅ 

၁၀ ရခိုင်ြပည်နယ် ၁၉ ၄,၉၈၅,၅၇၀ 

၁၁ ရှမ်းြပည်နယ် ၁၀ ၆,၉၄၈,၉၉၁ 

၁၂ ကယားြပည်နယ် ၁ ၅၅၀,၀၀၀ 

၁၃ ကချင်ြပည်နယ် ၂ ၆၄,၀၀၀ 

၁၄ ြပည်ေောင်စုနယ်ေြမ ၁၃၁ ၂၇,၄၄၆,၆၂၄ 

စုစုငြါငး် ၁၀၅၀၇ ၄၃၉,၇၃၆,၉၂၇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



စဉ် ရောဂါအမျ ို းအစား အမှုတွဲ
ခငွ့်ြြုရငွ

(ကျြ်)
ောခိုငန်ှုနး်

၁

နှလုံးခွဲစတ်ိြခငး်

- နလှုဳဵ ကြွြ်ွသာဵပုပ်၍ Stent ထညဴ်ခွဲစတိခ်ခင်ဵ  (၁) မှု

- နလှုဳဵ ေသွဵေ ြွာပိတ၍် Stent ထညဴ်ခခင်ဵ  (၁) မှု

- နလှုဳဵ ေသွဵေ ြွာပိတ၍် ခွဲစတိခ်ခင်ဵ  (၁) မှု

၃ ၉,၄၁၂,၁၁၉ ၀.၁%

၂

ရကျာက်ကြ်ရောဂါ

- ေောြ်ွဆုဳဵ အဆငဴ်ေြွျောြ်ွြွပ်ပျေြ်ွစီဵ ခခင်ဵ  (၉) မှု

- ေြွျောြ်ွြွပ်ေြွျောြ်ွတညခ်ခင်ဵ  (၂၃) မှု

- ေြွျောြ်ွြွပ်ေရာငခ်ခင်ဵ  (၉) မှု

- ေြွျောြ်ွြွပ်အစာဵထိုဵ ြုွသခခင်ဵ  (၁) မှု

၄၂ ၁၀,၆၂၀,၈၃၈ ၀.၄%

၃

ကငဆ်ာရောဂါ

- ရငသ်ာဵြွငဆ်ာ (၁၃) မှု

- ဆီဵ အိမ်ြွငဆ်ာ (၁) မှု

- မုေ့်ချိေုအိတြ်ွငဆ်ာ (၂) မှု

- လညပ်င်ဵ ကြီွဵြွငဆ်ာ (၃) မှု

- သာဵအိမ်ေခါင်ဵ ြွငဆ်ာ (၂) မှု

- ေသွဵြွငဆ်ာ (၃) မှု

- သာဵဥအိမ်ြွငဆ်ာ (၂) မှု

- အဆတုြ်ွငဆ်ာ (၂) မှု

- အရိုဵ ြွငဆ်ာ (၁) မှု

- အသည်ဵ ြွငဆ်ာ (၃) မှု

- အစာအိမ်ြွငဆ်ာ (၁)မှု

- အူမကြီွဵြွငဆ်ာ (၃) မှု

- အစာအိမ်ပပေဝ်ြွငဆ်ာ (၁) မှု

၃၇ ၁၆,၅၉၃,၅၂၄ ၀.၄%

၄

နှလုံးရောဂါ

- နလှုဳဵ ကြွြ်ွသာဵပုပ်ခခင်ဵ  (၂) မှု

- နလှုဳဵ ေရာဂါ (၅) မှု

- နလှုဳဵ အဆိ့ုရှငမ်လုဳခခင်ဵ  (၄) မှု

- နလှုဳဵ ေသွဵေ ြွာြွျေဉ်ဵ ခခင်ဵ  (၂၁) မှု

၃၂ ၃,၈၈၄,၉၃၃ ၀.၃%

၅

အသညး်ရောဂါ

- အသည်ဵ ေရာငခ်ခင်ဵ  (၁၂) မှု

- အသည်ဵ ေရာငဘီ်ပုိဵ (၁၉) မှု

- အသည်ဵ ေခခာြ်ွခခင်ဵ  (၂၃) မှု

- အသည်ဵ အဆဖဳုီဵခခင်ဵ  (၈) မှု

၆၂ ၁၈,၆၃၆,၅၅၇ ၀.၆%

ရဆးဘတု်(၂/၂၀၂၃) ၏ရောဂါအလိုက်ခငွ့်ြြုမှုအရြခအရန
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စဉ် ရောဂါအမျ ို းအစား အမှုတွဲ
ခငွ့်ြြုရငွ

(ကျြ်)
ောခိုငန်ှုနး်

၆

အရိုးရောဂါ

- ေပါငရ်ိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၄) မှု

- ညို သြွျီေဵအရိုဵ ခွဲစတိခ်ခင်ဵ  (၁) မှု

- တငပ်ဆုဳရိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၂) မှု

- ဒူဵဂုဳညင်ဵ ရိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၄) မှု

- လြ်ွေချောင်ဵ ရိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၁) မှု

- လြ်ွဖျဳေရိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၆) မှု

- ေခခေထာြ်ွရိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၁၃) မှု

- ေခခသလုဳဵ ရိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၁) မှု

- ခါဵဆစရ်ိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၁၀) မှု

- လြ်ွေြွာြ်ွဝတရ်ိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၂) မှု

- ေခခြွျေင်ဵ ဝတရ်ိုဵ ြွျိေုဵခခင်ဵ  (၄) မှု

၄၈ ၁၆,၁၀၇,၃၈၄ ၀.၅%

၇

အမျ ိုးသမီးရောဂါ

- သာဵဥအိမ်အရညအိ်တတ်ညခ်ခင်ဵ  (၁၈) မှု

- သာဵအိမ်ေခါင်ဵ ေရာငခ်ခင်ဵ  (၁) မှု

- သာဵအိမ်ြွျေ၍ခွဲစတိခ်ခင်ဵ  (၁) မှု

- သာဵဥပပေအ်ြွျိေတေ်ရာငခ်ခင်ဵ  (၁) မှု

- မီဵယပ်ေရာဂါ (၃) မှု

- သာဵအိမ်ထတုခ်ခင်ဵ  (၁၀) မှု

- သာဵအိမ်အလုဳဵ တညခ်ခင်ဵ  (၉) မှု

၄၃ ၁၃,၅၅၅,၈၅၂ ၀.၄%

၈

ဆးီချ ို/ ရသွးတုိးရောဂါ

- ဆီဵ ချိေု (၄၉) မှု

- ဆီဵ ချိေုနငှဴ် နလှုဳဵ ေသွဵေ ြွာြွျေဉ်ဵ ခခင်ဵ  (၈) မှု

- ဆီဵ ချိေုနငှဴ် နလှုဳဵ ကြွြ်ွသာဵပုပ်ခခင်ဵ  (၁) မှု

- ဆီဵ ချိေု ၊ ေသွဵတိုဵ  (၄၉)မှု

- ဆီဵ ချိေု၊ ေသွဵတိုဵ နငှဴ် 

   နလှုဳဵ ေသွဵေ ြွာြွျေဉ်ဵ ခခင်ဵ  (၁၀) မှု

- ဆီဵ ချိေု၊ ေသွဵတိုဵ နငှဴ် 

  နလှုဳဵ ကြွြ်ွသာဵပုပ်ခခင်ဵ  (၁) မှု

- ေသွဵတိုဵ  (၃၀) မှု

- ေသွဵတိုဵ နငှဴ် နလှုဳဵ ေသွဵေ ြွာြွျေဉ်ဵ ခခင်ဵ  (၂၃) မှု

- ေသွဵတိုဵ နငှဴ် နလှုဳဵ ကြွြ်ွသာဵပုပ်ခခင်ဵ  (၃) မှု

၁၇၄ ၂၈,၇၉၅,၇၇၀ ၁.၇%

၉ မီးဖွားြခငး်ဆိုငေ်ာဝနရ်ဆာငမ်ှု(၅) မျ ို း ၃၈၂ ၁၇၄,၄၆၃,၂၉၇ ၃.၆%
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စဉ် ရောဂါအမျ ို းအစား အမှုတွဲ
ခငွ့်ြြုရငွ

(ကျြ်)
ောခိုငန်ှုနး်

၁၀

အဆစရ်ောငရ်လးဘက်နာရောဂါ

- အဆစေ်ရာငေ်လဵဘြ်ွော (၁၄) မှု

- ေသွဵေလဵဘြ်ွော (၂) မှု

- အေရခပာဵေလဵဘြ်ွော (၁၅) မှု

၃၁ ၇,၁၀၅,၂၃၁ ၀.၃%

၁၁
ကုိဗစ်-၁၉ရောဂါ

- ြုိွဗစ-်၁၉ (၁) မှု
၁ ၅၂,၀၀၀ ၀.၁%

၁၂

အြခားရောဂါ

- အစာအိမ်နငှဴ်

  အူလမ်ဵ ေ ြွာင်ဵ ဆိုငရ်ာေရာဂါ (၅၄) မှု

- အသြ်ွရှုလမ်ဵေ ြွာင်ဵ ဆိုငရ်ာေရာဂါ (၁၄) မှု

- ဦဵေနာှြ်ွနငှဴ် အာရုဳေ ြွာဆိုငရ်ာေရာဂါ  (၂၅) မှု

- မျေြ်ွစေိရာဂါ (၂၃) မှု

- လညပ်င်ဵ ကြီွဵေရာဂါ (၁၂) မှု

- အခခာဵေရာဂါ (၂၃၀) မှု

- လပ်ိေခါင်ဵ ေရာဂါ (၂၁) မှု

- ေခွဵ ြုိွြ်ွခရဳခခင်ဵ  (၃) မှု

၃၈၂ ၈၀,၉၅၈,၂၃၈ ၃.၆%

၁၃ PPS ရဆးခနး်များမှNon-Enroll ရဆးဖုိးများ ၉,၂၇၀ ၅၉,၅၅၁,၁၈၃ ၈၈.၂%

၁၀၅၀၇ ၄၃၉,၇၃၆,၉၂၆ ၁၀၀%စစုရုြါငး်

ရဆးဌာမှစစိစပ်ြီးြဖစြ်ါသည်။


