
စဉ် လှဒါန်းေငွေပးသွင်းသူအမည် ကျပ်

၂-၈-၂၀၂၁ 100,500,000

၁ ြမန်မာိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချပ် 100,500,000

အမှတ် (၂၉) ၊ အခန်း(၉၀၁-၉၀၃)၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ 

၃-၈-၂၀၂၁ 700,000

၁  ဦးခင်ေမာင်ြမင့်+ေဒဝင်းဝင်း (မေလးမိ) 100,000

၂ ေဒေအးတင့် (မေလးမိ) 100,000

၃  ဦးေကျာ်ေကျာ်+ေဒစုစုခိုင် (ေနြပည်ေတာ်) 500,000

၄-၈-၂၀၂၁ 43,620,000

၁  ဦးတင်စိုး (ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်) 100,000

၂  ဦးခင်ေမာင်ေထွး  (မေလးမိ) 1,000,000

၃  ဦးသန်းေအာင် (သဃန်းကန်းမိနယ်) 300,000

၄ ေဒချိချိ (ေနြပည်ေတာ်) 100,000

၅ Covid-19 ဘာေရးေကာ်မတီ (ြပင်ဦးလွင်မိ) 1,000,000

၆ "ေမမိ" Thai Gas ှင့် ဆက်စပ်အပိုပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ ရကက(၁) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၇ ကုိမင်းမင်း+မှင်းွယ်ေအာင်၊ Star Light လပ်စစ်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး (ြပင်ဦးလွင်မိ) 200,000

၈ ဦးေမာင်ေမာင်လွင်ှင့် ညီအစ်ကိုများ ၊ သဟဇာတ "Mg" Group (ြပင်ဦးလွင်မိ) 1,000,000

၉ ဦးသန်းထွန်းေအာင်+ေဒေအးချမ်းမိုး (မိသားစ)ု "ြမနန်းသစ"် ေဆာက်လုပ်ေရး (ြပင်ဦးလွင်မိ) 1,000,000

၁၀ ဦးတင်ဦး+ေဒလွင်လွင်ေအး (မိသားစ)ု "သူထက်ေအာင"် အိမ်ေဆာက်ပစည်း (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၁၁ ဦးသန်းဝင်းလိင်+ေဒတင်မျိးစံ (မိသားစ)ု "ေရထုပ"် အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ အကျိးေဆာင် (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၁၂ ဦးသန်းဝင်းလိင် (ရကက-၈) အုပ်ချပ်ေရးမှးှင့် ရပ်ကွက်ေနြပည်သူများ (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပံုေငွ(COVID-19 Vaccination Fund) OA 013733 သုိ
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၁၃ ဦးရန်ိုင်ဆန်း+ေဒခိုင် (မိသားစ)ု "ပန်းလွင်ြပင်" တည်းခိုခန်း (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၁၄ ဦးေကျာ်ေဆွြမင့်+ေဒေဆွေဆွဦး (မိသားစ)ု ထံုးကုန်း၊ (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၁၅ ဦးမင်းေဆွ+ေဒယဉ်ယဉ်သန်း (မိသားစ)ု (ရကက-၁၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၁၆ ဦးေကျာ်ြမ+ေဒသန်းသန်းဝင်း (မိသားစ)ု (ေကျာက်ဆည်မိ) 50,000

၁၇ ဦးသန်ဇင်လင်း+ေဒေဆွရည်ွယ် (မိသားစ)ု ေရသေရာက်ကုန်း၊ (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၁၈ ဆရာမကီးေဒြမေသာင်းတင်ှင့် ေမာင်- ကုိဖိုးလံုး+မေဝ (မိသားစ)ု (ရကက-၆) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 500,000

၁၉ ဦးေဇာ်ဝင်း+ေဒသင်းသင်းိုင် (မိသားစ)ု"ေမဦးလွင်" ဟုိတယ် (ရကက-၆) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 200,000

၂၀ ဦးစိုးေဝဖိး+ေဒဖိးသူဇာလင်း (မိသားစ)ု (ရကက-၆) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၂၁ ဦးအုိက်ရ+ီေဒခင်ဝင်း (မိသားစ)ု"ေရနန်းေတာ်" ေရဆိုင်  (မူဆယ်မိ) 1,000,000

၂၂ ြမန်မာိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာေဂရခါးအဖွဲချပ် ၊ ြပင်ဦးလွင်အဖွဲခွဲ (ြပင်ဦးလွင်မိ) 500,000

၂၃ ဆရာေတာ်ဘဒသုမန၊ ဝါဆိုမှီသာသန ့ဗိမာန်ေကျာင်းတိုက် (ရကက-၂၀) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 1,000,000

၂၄ Morning Coffee ှင့် Blue Mountain ေကာ်ဖီ ခံ (မိသားစ)ု (ရကက-၁၁) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 500,000

၂၅ သုခဝတီ ဓမာံု (ရကက-၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၂၆ ဦးခင်ေဇာ်+ေဒေအးေအးခိုင် (မိသားစ)ု"ခိုင်ချမ်းေြမ့" အိမ်၊ ခံ၊ ေြမ အကျိးေဆာင် (ြပင်ဦးလွင်မိ) 200,000

၂၇ ကုိတင်ေမာင်ဝင်း+မမင်းမင်း (မိသားစ)ု (ရကက-၁၀) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 50,000

၂၈ ဦးခင်ေမာင်လွင်+ေဒခင်သိန်း (မိသားစ)ု (ရကက-၁၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 200,000

၂၉ ဦးေဇာ်ေဌး+ေဒသက်ထား (မိသားစ)ု (ရကက-၁၇) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၃၀ ဦးေကျာ်သူဝင်း+ေဒစိမ်းစိမ်းဦး (မိသားစ)ု (ရကက-၆) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 50,000

၃၁ မိခင်ကီးေဒေရ သမီး-မေဌးေဌး သား-ကုိေနဝင်းေအာင် (မိသားစ)ု (ရကက-၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 150,000

၃၂ ဗမခင်ေကျာ်(ငိမ်း)+ေဒနန်းြမစန်းေထွး (မိသားစ)ု (ဖ/၂၉) (ရကက-၈) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၃၃ ဦးေအးပို နဝန်ရပ် ၊ (ရကက-၉) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 50,000

၃၄ ဆရာေတာ်ဘဒကဝိ၊ ရတန မာန်ေအာင်ေကျာင်းတိုက် (ရကက-၁) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 2,000,000
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၃၅ ဦးေအာင်ေအာင်+ေဒေန ်ထူးအယ် (မိသားစ)ု (ရကက-၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၃၆ ဦးဇွဲကုိကုိ+ေဒလဲ့ရည်ှင်း သမီး-မေမပန်းချေီမာ်ကွန်း (မိသားစ)ု (ရကက-၁၀) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၃၇ ကိုေအာင်ေွဦး+မေဝေဝ (မိသားစ)ု "ေရြပည်ဦးစာေရးကိရိယာှင့်စတိုး" (ရကက-၆) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၃၈ ဦးတင်လှ+ေဒဇင်ွယ်စိုး (မိသားစ)ု (ရကက-၅) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 200,000

၃၉ "ေမမိ"  သွားှင့်ခံတွင်းအထူးကုေဆးခန်း  ရကက(၄) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၄၀ ေဒလှတင့် "ေဝဟင်စတိုး" (မိသားစ)ု ရကက(၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 500,000

၄၁ ကုိဝင်းိုင်+မသီတာွယ် (မိသားစ)ု (ရကက-၁၀) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၄၂ ဦးေအးကုိေကျာ် (မိသားစ)ု (ရကက-၁၀) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၄၃ ဟုိတယ်ှင့်ခရီးသွားန်ကားမဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၊ ြပင်ဦးလွင်ံုး (ြပင်ဦးလွင်မိ) 150,000

၄၄ သူငယ်ချင်း(၆)ေယာက်အလှေတာ် 300,000

၄၅ "ေကာင်းရှယ်" အီလက်ထေရာနစ် (မိသားစ)ု (၁၆) လမ်း၊ (ရကက-၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၄၆ ကုိသန်ေဇာ်+မနန်းေရသိန်းဦး  "စိတသုခ" ေဆးဆိုင် (မိသားစ)ု (ရကက-၅) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၄၇ ဦးစိုင်းဆိုင်လင်း+ေဒေဆွဇင်ု (မိသားစ)ု စက်မလက်မသိပံ၊ (ရကက-၁) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၄၈ Beauty Star အလှြပြပင်ေရး (မိသားစ)ု ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ (ရကက-၃) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 50,000

၄၉ မမိုးသီရိေအာင် (မိသားစ)ု (ရကက-၇) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 10,000

၅၀ ဦးတင်ဦး+ေဒခင်ရီ (မိသားစ)ု (ရကက-၇) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 5,000

၅၁ ဆရာမေဒစန်းစန်းေထွး(ငိမ်း) ှင့် တူ/တူမများ ယူဂုိဆလပ်၊ (ရကက-၁) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၅၂ "ေရကန်ေကာ်" ရှမ်းေခါက်ဆွဲှင့် ှမ်းေထာင်းေခါပုတ်လုပ်ငန်း (ရကက-၁၀) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 420,000

၅၃ ဦးဆိုးေပရဲေမာင်+ေဒွယ်ှင်းေအာင် English Time (မိသားစ)ု (ရကက-၁) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 75,000

၅၄ ဦးစည်သူြမင့်+ေဒဖိးေဝလင်း (မိသားစ)ု (ရကက-၁၇) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၅၅ မိခင်ကီးေဒြမသန်းှင့် သား-ဦးတင်လိင်+ေဒခင် ပံးရီ "သမ်းိုးမဖိနပ်" (မိသားစ)ု (ရကက-၂) 3,000,000

၅၆ ဦးတင်သိန်း+ေဒလှမိင် "ေရအုန်းပင်သကန်း" (မိသားစ)ု (ရကက-၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 300,000



စဉ် လှဒါန်းေငွေပးသွင်းသူအမည် ကျပ်

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပံုေငွ(COVID-19 Vaccination Fund) OA 013733 သုိ

အများြပညသ်ူများမှ လှဒါန်းေငွစာရင်း

(၂-၈-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ ၆-၈-၂၀၂၁ ရက်ေနထိ)

၅၇ ဦးြမင့်ေဆွ ေမွးေနအလှ (ရကက-၁၇) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၅၈ ကုိေနလင်းေအာင်+မခိုင်ခိုင်ေဆွ Coffee Queen (မိသားစ)ု (ရကက-၅) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၅၉ မိဘများှင့်ခင်ပွန်းဦးစန်းလွင်အားရည်စူး၍ ေဒလှလှေအးှင့် သားသမီးေြမးတစ်စု (ရကက-၅) 300,000

၆၀ အရှင်ဝိသုဒ ၊ တဝဂူေတာရေကျာင်း ၊ ဗိုလ်ချပ်ရာ၊ နဝန်ရပ်၊ (ရကက-၉) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 200,000

၆၁ ဦးစိန်+ေဒစန်းစန်းြမင့် (မိသားစ)ု ယင်းမာလမ်း၊ (ရကက-၁၀) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၆၂  ေဒါက်တာစိုင်းခင်ေဇာ်  (မိသားစ)ု အထက(၂) ေရှ၊ မိပတ်လမ်း၊ (ရကက-၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 500,000

၆၃ ဦးေကျာ်ေဝဦး+ေဒဝင်းမိုမိုလွင် (မိသားစ)ု ေအာင်သုခရပ်၊ (ရကက-၅) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၆၄ နယူးမလာထွန်း ခရီးသည်ပိုေဆာင်ေရး ၊ မိပတ်လမ်း၊ (ရကက-၁) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 50,000

၆၅ ဦးလွင်ေအာင်+ေဒေဌးသ ေထွး (မိသားစ)ု (၇) ရပ်ကွက် ၊ (ရကက-၄) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 110,000

၆၆ ဆရာဦးေစာဗလုထူး (မိသားစ)ု (၁၂) လမ်း၊ ညံေတာ၊ (ရကက-၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၆၇ ဦးရင်ေမာင်+ေဒမိရင် (မိသားစ)ု ဠာဘလမ်း၊ ြမမာလာရပ် ၊ (ရကက-၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 50,000

၆၈ ဒုဗိုလ်မှးကီးRဖိုးေစာအားရည်စူး၍ ေဒေအးေအးသန် (မိသားစ)ု ဃ/၈၉၊ (ရကက-၁၀) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၆၉  ေဒခင်စပယ်လိင်၊ ေဒခင်မျိးေဝ၊ ေဒခင်သူဇာထွန်း Souvenir Coffee (ရကက-၈) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၇၀ ဦးစိုးစိုးဦး+ေဒသိဂေအာင် "စိုးစံမက်မန်းှင့်ယိုစံု" (မိသားစ)ု ြမမာလာရပ်၊ (ရကက-၂) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000

၇၁ ဦးေဇာ်မင်းဦး+ေဒမီမီေထွး "ေဇာ်မင်းဦးေရဆိုင်" (မိသားစ)ု (ရကက-၄) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 10,000,000

၇၂ ဦးေအးကို+ေဒအိအိခိုင် "ေရနန်းထိုက်" (မိသားစ)ု သစ်ေတာလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကီး(၆)(ြပင်ဦးလွင်မိ) 5,000,000

၇၃ ြပင်ဦးလွင် (အခမဲ)့ န ေရးကူညီမအသင်း  5,000,000

၇၄  ေလထန်ကုန်းသူငယ်ချင်းများ (ြပင်ဦးလွင်မိ) 1,500,000

၇၅ ဦးြမင့်သိန်း(ခ)ဦးဝင်းတင့် (ေမတာပါရမီဥကဌ)+ေဒေရေရေသာ် (မိသားစ)ု (ရကက-၈) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 1,000,000

၇၆ ဦးသန်းဝင်း+ေဒွန်၊ ေဒုု "ေရေဌး" (မိသားစ)ု (ရကက-၃) (ြပင်ဦးလွင်မိ) 550,000

၇၇ ဦးကိုကီး+ေဒခင်မာကည် (မိသားစ)ု မိမေဈးကီး၊ (ြပင်ဦးလွင်မိ) 100,000



စဉ် လှဒါန်းေငွေပးသွင်းသူအမည် ကျပ်

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပံုေငွ(COVID-19 Vaccination Fund) OA 013733 သုိ

အများြပညသ်ူများမှ လှဒါန်းေငွစာရင်း

(၂-၈-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ ၆-၈-၂၀၂၁ ရက်ေနထိ)

၅-၈-၂၀၂၁ 14,200,000

၁ အလုပ်သင်ဗိုလ်-ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆)ေကျာင်းဆင်းအရာရှိများှင့်မိသားစုများ 4,200,000

၂ Shwe Taung Development Co.,Ltd (ရန်ကုန်မိ) 10,000,000

၆-၈-၂၀၂၁ 5,400,000

၁ "ေရအင်ကင်း" ပရဟိတအသင်း စံြပရပ်ကွက်၊ (သဃန်းကန်းမိနယ်) 300,000

၂ ဦးဆန်းဦး+ေဒသစ်သစ်ေဌး (မိသားစ)ု စံြပရပ်ကွက်၊  (သဃန်းကန်းမိနယ်) 100,000

၃ ဦးေဇာ်ဝင်းြမင့်+ေဒါက်တာရင်ရင်ေဇာ် သမီး-ေဒါက်တာဝင်းလဲ့ခိုင် (မရမ်းကုန်းမိနယ်) 5,000,000

(၂-၈-၂၀၂၁ ရက်ေနမှ ၆-၈-၂၀၂၁ ရက်ေနထိ) စုစုေပါင်း 164,420,000

မှတ်ချက်။        (က) အလှရှင်များက   ေပးပိုထားသည့်    အချက်အလက်များှင့်   ဘဏ်သုိထည့်သွင်းထားသည့်    အချက်အလက်

                             များအရ ေနရပ်လိပ်စာေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

                      (ခ)  ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ရှိ   ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းှင့်ိုင်ငံြခားေငွစာရင်းများသုိ    ဝင်ေရာက်ပီးသည့်    လှဒါန်း                           

                             ေငွများြဖစ်ပါသည်။

                                                                              COVID-19 ကာကွယ်ေဆးဝယ်ယူရရှိေရးရန်ပံုေငွစီမံခန်ခွဲမဆပ်ေကာ်မတီ 


