
မေွွဵတုိင်ဵ ေဒသြွ ီ:၊ မင်ဵ လှဘဏ် (၁၉)ဦဵ

စဉ် အမည်

ယခင်
ေငွေေဵမိန့်/စာရင်ဵစစ်

အစီရင်ခဳစာ
အမှတ်

ရာထူဵ
ဌာန/

လုေ်ငန်ဵ
အဖဲွ့အစည်ဵ

ေင်စင်
အမျို ဵ
အစာဵ

ေြ င်ဆင်
ထတ်ုေေဵ

ရမညဴ်လစာ
လစာ

အ
ေရာင်ဵ
အချို ဵ

မှတ်
ချွ်

၄၂၁ ဦဵေွျာ်ခင် NE-0100 (82-83) ငှွ ဖ်ျာဵ ြွ ီဵ ြွ ေ်  ွျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန
 နာမွျန်ဵ

ေငစ်င်
၂၅၀၀၀.၂၀ ၀.၅၁

၄၂၂
ေဒါ်ြွ ငလှ်(ဇနီဵ)
ဦဵမြ င်ဴသိန်ဵ(ွွယ်)

F(MGY)0081(12-13) မလူတန်ဵေွျာင်ဵ အေု်
 အမတှ(်၂)

အေခြ ခခဳေဳညာဦဵစီဵ ဌာန
မသိာဵစု
ေငစ်င်

၅၆၁၆၀.၀၀ ၀.၇၂

၄၂၃
ေဒါ်ြွ ည်ြွ ည်(ဇနီဵ)

ဦဵစန်ိေဖ(ွွယ်)
F(MGY)0333(13-14) မလူတန်ဵေွျာင်ဵ အေု်

 အမတှ(်၂)
အေခြ ခခဳေဳညာဦဵစီဵ ဌာန

မသိာဵစု
ေငစ်င်

၅၀၅၄၄.၀၀ ၀.၅၄

၄၂၄
ဦဵချစလုိ်င(်ွွယ်)၏

ေဒါ်ခင်မြ (ဇနီဵ)
F(NPT)0267(13-14) အေစာင်ဴ

ွုနသွ်ယ်ေရဵ
ညွှန် ြွ ာဵမဦုဵစီဵ ဌာန

မသိာဵစု
ေငစ်င်

၁၅၁၄၁.၀၀ ၀.၄၉

၄၂၅
ဦဵစန်ိေဌဵ(ွွယ်)

ေဒါ်ေု(ဇနီဵ)
F(MGY)0182(14-15) တေ်ြွ ေ် မြ နမ်ာနိုငင်ရဲဳတေဖ်ွဲ့

 မသိာဵစု
ေငစ်င်

၄၂၅၇၀.၀၀ ၀.၅၅

၄၂၆
ဦဵထွန်ဵ ြွ ည်(ွွယ်)

ေဒါ်ေု(ဇနီဵ)
F(NPT)0259(14-15) ဒတုယိေစျဵသည်

ွုနသွ်ယ်ေရဵ
ညွှန် ြွ ာဵမဦုဵစီဵ ဌာန

 မသိာဵစု
ေငစ်င်

၁၆၃၀၂.၀၀ ၀.၅၂

၄၂၇ ဦဵထူဵ ND- 0811 (78-79) အေစာင်ဴ
 ွုနသွ်ယ်ေရဵ

ညွှန် ြွ ာဵမဦုဵစီဵ ဌာန
အထူဵနစှ်
ေြ ညဴ်ေငစ်င်

၅၅၅၀.၀၀ ၀.၂၅

၄၂၈ ဦဵမြ ဇတ် NE-  0837  (85-86) မလူတန်ဵေွျာင်ဵ အေု်
 အမတှ(်၂)

အေခြ ခခဳေဳညာဦဵစီဵ ဌာန
နာမွျန်ဵ

ေငစ်င်
၁၅၃၀၀.၀၀ ၀.၅၀

၄၂၉
ဦဵေမာင်ွ ို(ွွယ်)
  ေဒါ်နန်ဵမြ (ဇနီဵ)

F(MGY) 0281 (08-09) မလူတန်ဵေွျာင်ဵ အေု်
 အမတှ(်၂)

အေခြ ခခဳေဳညာဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု
ေငစ်င်

၄၁၃၁၀.၀၀ ၀.၅၀

၄၃၀
ဦဵလှငြ မိ်ဵ (ွွယ်)
 ေဒါ်တငရီ်(ဇနီဵ)

F(MGY) 0559 (12-13) ဒတုေ် ြွ ေ်  မြ နမ်ာနိုငင်ရဲဳတေဖ်ွဲ့
 မသိာဵစု
ေငစ်င်

၄၈၂၁၁.၂၀ ၀.၆၂

၂၀၁၉ခနုစှ ်တုိဵမြ ငှဴ်ေငစ်ငလ်စာ ထုတ်ေေဵရမည်ဴအမည်စာရင်ဵ



မေွွဵတုိင်ဵ ေဒသြွ ီ:၊ မင်ဵ လှဘဏ် (၁၉)ဦဵ

စဉ် အမည်

ယခင်
ေငွေေဵမိန့်/စာရင်ဵစစ်

အစီရင်ခဳစာ
အမှတ်

ရာထူဵ
ဌာန/

လုေ်ငန်ဵ
အဖဲွ့အစည်ဵ

ေင်စင်
အမျို ဵ
အစာဵ

ေြ င်ဆင်
ထတ်ုေေဵ

ရမညဴ်လစာ
လစာ

အ
ေရာင်ဵ
အချို ဵ

မှတ်
ချွ်

၂၀၁၉ခနုစှ ်တုိဵမြ ငှဴ်ေငစ်ငလ်စာ ထုတ်ေေဵရမည်ဴအမည်စာရင်ဵ

၄၃၁
ဦဵသန်ဵေရွှ(ခငေ်န်ွဵ) 

ေဒါ်ရငန်ွဲ့ (ွွယ်)
F(MGY) 0390 (11-12) သာဵဖာွဵ  ွျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန

 မသိာဵစု
ေငစ်င်

၃၈၀၁၉.၀၀ ၀.၅၈

၄၃၂ ဦဵသိန်ဵေရွှ NE-  0029  (91-92) စာေရဵ၂
အေထွေထွ

အေုခ်ျုေေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာန
 ေလျာ်ေြွ ဵ

ေငစ်င်
၂၆၄၃၈.၄၀ ၀.၇၂

၄၃၃
ေဒါ်တင်ြွ ည်(ဇနီဵ) 

 ဦဵစိုဵ တင်ဴ(ွွယ်)
F(D) 0104 (90-91) တေသ်ာဵ  မြ နမ်ာနိုငင်ရဲဳတေဖ်ွဲ့

 မသိာဵစု
ေငစ်င်

၂၆၄၂၆.၄၀ ၀.၅၂

၄၃၄ ေဒါ်တငလှ် ND-0772 (78-79) ဒေုဈဵသည်
 စီဵ ောွဵ ေရဵနငှ်ဴွ ူဵ သန်ဵ ေရာင်ဵ
ဝယ်ေရဵဝန် ြွ ီဵ ဌာနဝန် ြွ ီဵ ရုဳဵ

အထူဵနစှ်
ေြ ညဴ်ေငစ်င်

၁၈၉၇၂.၀၀ ၀.၆၈

၄၃၅ ေဒါ်သန်ဵစိုဵ N(D)0794  (78-79) ဒေုစျဵသည်
 ွုနသွ်ယ်ေရဵ

ညွှန် ြွ ာဵမဦုဵစီဵ ဌာန
အထူဵနစှ်
ေြ ညဴ်ေငစ်င်

၁၂၂၅၅.၀၀ ၀.၄၃

၄၃၆ ေဒါ်သန်ဵမြ င်ဴ NE-0350 (84-85) ဒစုာေရဵ  သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန
 နာမွျန်ဵ

ေငစ်င်
၁၄၄၂၁.၀၀ ၀.၄၆

၄၃၇
ဦဵေအာငသ်န်ဵ(ွွယ်)၏

ေဒါ်ညို(ဇနီဵ)
F(MGY)0027(13-14) တေ်ြွ ေ် ြွ ီဵ မြ နမ်ာနိုငင်ရဲဳတေဖ်ွဲ့ မသိာဵစု ၄၇၇၀၉.၀၀ ၀.၅၇

၄၃၈
ေဒါ်ေအဵမြ ို င်(ဇနီဵ)

ဦဵသန်ဵ(ွွယ်)
F(MGY)3208(13-14) ွျွမ်ဵ ွျင်-6

စမီဳွ နိ်ဵ ေရဵ
ဆွဲေရဵဦဵစီဵ ဌာန

မသိာဵစု
ေငစ်င်

၃၇၅၄၃.၅၀ ၀.၄၅

၄၃၉ ေဒါ်အန်ုဵမြ င်ဴ NC-1644 (78-79) စာေရဵ၂
 ွုနသွ်ယ်ေရဵ

ညွှန် ြွ ာဵမဦုဵစီဵ ဌာန
 ေလျာ်ေြွ ဵ

ေငစ်င်
၁၈၅၄၀.၀၀ ၀.၅၀


