
စဉ် အမည်
ေ ွေေဵမိန့်/ စာရ ်ဵစစ်

အစရီ ်ခစဳာအမှတ်
ရာထူဵ

ဌာန/ လေ်ု န်ဵ

အဖဲွ့အစည်ဵ

ေ ်စ ်

အမျ ိုဵ

အစာဵ

ြေ ်ဆ ်ထတ်ု

ေေဵရမည်ဴ 

ေ ်စ ်လစာ

ဘဏ်

အမည်

မှတ်

ချက်

၂၈၅၂
ေဒါ်ခင်စန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵရဲကုိ(ကွယ်)

E(Shan-E)0002

(11-12)
ရဲတပ်ကကပ် ြြနြ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ ြိသာဵစု ၂၀၇၉၀.၀၀ လည်ှဵကူဵ

၁၂၀၄၁ ေဒါက်တာေဇာ်ြင်ဵေောင်
GON(YGD)0076

(16-17)

တွဲဖက်

ပါေြာက္ခ

ေဆငဴ်ြြငဴ်ပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၁၅၃၄၅၀.၀၀ ကြာရွတ်

၁၂၀၄၂ ေဒါက်တာေဇာ်ြင်ဵေောင်
GON(NPT)0517

(13-14)

ညွှနက်ကာဵေရဵ

ြှူဵချုပ်

စက်ြှုနငဴ်ှသက်ေြွဵ

ပညာဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပညဴ်
၁၆၅၀၀၀.၀၀ ကြာရွတ်

၅၀၆၅
ေဒါ်စန်ဵ စန်ဵ ြြငဴ်(ဇနီဵ )

ဦဵလသိှန်ဵ (ကွယ်)

F(B)0255

(89-90)
ဒု-တပ်ကကပ် ြြနြ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ ြိသာဵစု ၁၄၉၄၀.၀၀ ပုသိြ် ၀.၅၀

၅၀၆၆
ေဒါ်လလှကှကိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵေစာလင်ွ(ကွယ်)

F(B)0102

(03-04)

ေကကီဵတန်ဵ

လက်နှိပ်စက်

ြပည်တင်ွဵေခနွြ်ျာဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ြိသာဵစု ၄၉၁၄၀.၀၀ ပုသိြ်

၅၀၆၇
ေဒါ်ခင်ေစာနိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵေနလင်ဵေြာင်(ကွယ်)

F(NPT)1172

(15-16)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ

စက်ြှုလယယ်ာ

ဦဵစီဵ ဌာန
ြိသာဵစု ၂၅၆၅၀.၀၀ ပုသိြ်

၅၀၆၈
ေဒါ်စန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵတင်စိုဵ (ကွယ်)

F(B)0196

(00-01)
စာေရဵ-၂

လယယ်ာထက်ွကုန်

ပစ္စည်ဵြျာဵဦဵစီဵ ဌာန
ြိသာဵစု ၁၄၀၇၁.၂၀ ပုသိြ် ၀.၄၁

၅၀၆၉ ေဒါ်ေေဵသန်ဵ
NC-0229

(03-04)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာြကျန်ဵ ၅၃၀၄၀.၀၀ ပုသိြ်

၅၀၇၀
ေဒါ်စန်ဵ စန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵြြငဴ်ေငွ(ကွယ်)

F(B)0335

(96-97)
ရုဳဵ ေကူ

ေကကဵတိုင်နငဴ်ှေြြစာရင်ဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ြိသာဵစု ၃၂၉၁၇.၅၀ ပုသိြ်

၅၀၇၁
ေဒါ်ေနု်ဵ ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵေြာင်ေရွှေ(ကွယ်)

F(NPT)1083

(12-13)

ဒု-လ/ထ

ကကီဵကကပ်ေရဵြှူဵ

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ြိသာဵစု ၄၆၅၃၀.၀၀ ပုသိြ်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် တုိဵြမှ ဴ်ေ ်စ ်လစာထတ်ုေေဵရမညဴ်အမည်စာရ ်ဵ (၂၇-၉-၂၀၁၉)

ရနက်နုတုိ် ်ဵေဒသကကီဵ  (၂) ဦဵ

ဧရာဝတီတို ်ဵေဒသကကီဵ  (၇) ဦဵ



စဉ် အမည်
ေ ွေေဵမိန့်/ စာရ ်ဵစစ်

အစရီ ်ခစဳာအမှတ်
ရာထူဵ

ဌာန/ လေ်ု န်ဵ

အဖဲွ့အစည်ဵ

ေ ်စ ်

အမျ ိုဵ

အစာဵ

ြေ ်ဆ ်ထတ်ု

ေေဵရမည်ဴ 

ေ ်စ ်လစာ

ဘဏ်

အမည်

မှတ်

ချက်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် တုိဵြမှ ဴ်ေ ်စ ်လစာထတ်ုေေဵရမညဴ်အမည်စာရ ်ဵ (၂၇-၉-၂၀၁၉)

၂၇၄၇
ေဒါ်ေနာ်ေဒွဵခင်(ဇနီဵ )

ဦဵေစာဟူဵဗာဵ(ကွယ်)
F(A)0694(91-92)

လက်နှိပ်စက်

စာေရဵ

ဗဟုိဝနထ်ြ်ဵ

တက္ကသုိလ်
ြိသာဵစု ၅၇၇၁၂.၅၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၂၀၈၅ ဦဵလဝှင်ဵ NE-1181(05-06) လယြ်ပ
ေြှတ်(၂)ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ်ပင်စင် ၇၈၀၀၀.၀၀ ေတာင်တင်ွဵကကီဵ

၁၅၂၉
ဦဵထနွ်ဵ ေဝ(ဖခင်)

ေဒါ်ခင်ြာဦဵ(ကွယ်)

F(BGO)0242

(14-15)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
ြိသာဵစု ၃၈၉၈၅.၀၀ ေရတာရှည်

T.D

၁၁.၅.၂၀၂၀

၁၂၈၆
ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵသန်ဵ ေထွဵ (ကွယ်)

F(BGO-W)0126

(14-15)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
ြိသာဵစု ၈၉၅၀၅.၀၀

ကကို့ပင်

ေကာက်

ေဲခူဵ တုိ ်ဵေဒသကကီဵ (အေနာကေုိ် ်ဵ) (၁) ဦဵ

မန္တေလဵတုိ ်ဵေဒသကကီဵ  (၁) ဦဵ

မေကွဵတုိ ်ဵေဒသကကီဵ  (၁) ဦဵ

ေဲခူဵ တုိ ်ဵေဒသကကီဵ  (၁) ဦဵ


