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( ၂၂ - ၃ - ၂၀၂၃ ) ရကန် ေ့တငွရံ်ို ုံးထ ိုငသ်ညေ့ ်တရောုံးသကူက ုံးထတံငပ်ြနသော 

အမှုမ ောုံးနငှေ့ြ်တသ်ကသ်ညေ့ ်န ောငရွ်ကမ်ှု အနပြေအန  

ရံို ုံးထ ိုငသ်ညေ့တ်ရောုံးသကူက ုံး 

 ဦုံးမ   ုံးနမောင ်၊ ပြညန်ထောငစ်ိုတရောုံးလွှတန်တော်ြေ  ြ်တရောုံးသကူက ုံး    

                                                                                                           

စဉ် အမှုအမ   ျိုးအစ ျိုးနငှ ့် အမှုအမတှ့် ဆ  င့်ရွက့်ခ က့် 

၁ တရ ျိုးမပြင့် င့်မှုအမတှ့် ၆၅/ ၂၀၂၃ ြလြ့်သည့်။ 

၂ တရ ျိုးမပြင့် င့်မှုအမတှ့် ၆၆/ ၂၀၂၃ ြလြ့်သည့်။ 

၃ တရ ျိုးမပြင့် င့်မှုအမတှ့် ၆၇/ ၂၀၂၃ ြလြ့်သည့်။ 

၄ တရ ျိုးမအယူခမံှုအမတှ့်   ၅၁/ ၂၀၂၃ ြလြ့်သည့်။ 

၅ တရ ျိုးမအယူခမံှုအမတှ့် ၅၄/ ၂၀၂၃ ြလြ့်သည့်။ 

၆ တရ ျိုးမအယူခမံှုအမတှ့် ၅၅/ ၂၀၂၃ လက့်ခံသည့်။ 

၇ တရ ျိုးမအယူခမံှုအမတှ့် ၅၆/ ၂၀၂၃ ြလြ့်သည့်။ 

၈ တရ ျိုးမပြင့် င့်မှုအမတှ့် ၆၀၈/ ၂၀၂၂ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်ရန့်သျီိုးသန  ့်ထ ျိုးသည့်။ 

၉ တရ ျိုးမပြင့် င့်မှုအမတှ့် ၆၀၉/ ၂၀၂၂ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်ရန့်သျီိုးသန  ့်ထ ျိုးသည့်။ 

၁၀ တရ ျိုးမပြင့် င့်မှုအမတှ့် ၆၁၀/ ၂၀၂၂ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်ရန့်သျီိုးသန  ့်ထ ျိုးသည့်။ 

၁၁ တရ ျိုးမပြင့် င့်မှုအမတှ့် ၆၁၁/ ၂၀၂၂ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်ရန့်သျီိုးသန  ့်ထ ျိုးသည့်။ 

၁၂ တရ ျိုးမပြင့် င့်မှုအမတှ့် ၅၉၉/ ၂၀၂၂ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်ရန့်သျီိုးသန  ့်ထ ျိုးသည့်။ 

၁၃ တရ ျိုးမအယူခမံှုအမတှ့် ၄၁၉/ ၂၀၂၂ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်ရန့်သျီိုးသန  ့်ထ ျိုးသည့်။ 

၁၄ တရ ျိုးမအယူခမံှုအမတှ့် ၄၂၁/ ၂၀၂၂ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်ရန့်သျီိုးသန  ့်ထ ျိုးသည့်။ 
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( ၂၂ - ၃ - ၂၀၂၃ ) ရကန် ေ့တငွရံ်ို ုံးထ ိုငသ်ညေ့ ်တရောုံးသကူက ုံးထတံငပ်ြနသော 

အမှုမ ောုံးနငှေ့ြ်တသ်ကသ်ညေ့ ်န ောငရွ်ကမ်ှု အနပြေအန  

ရံို ုံးထ ိုငသ်ညေ့တ်ရောုံးသကူက ုံး 

 ဦုံးမ   ုံးနမောင ်၊ ပြညန်ထောငစ်ိုတရောုံးလွှတန်တော်ြေ  ြ်တရောုံးသကူက ုံး    

  

                                                                                                           

စဉ် အမှုအမ   ျိုးအစ ျိုးနငှ ့် အမှုအမတှ့် ဆ  င့်ရွက့်ခ က့် 

၁ တရ ျိုးမပြင့် င့်မှုအမတှ့် ၂၅၇/၂၀၂၀ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်သည့်။ 

၂ တရ ျိုးမအယူခမံှုအမတှ့် ၁၇၄/၂၀၂၂ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်သည့်။ 

၃ တရ ျိုးမအယူခမံှုအမတှ့် ၃၄၆/၂၀၂၂ စရီင့်ခ က့်ခ မတှ့်သည့်။ 

  

  

  

 

 



၂၂- ၃- ၂၀၂၃ ရက်နနေ့တွင် တင်သွင််းသည ် ရံ ်းခန််းတငွ််း တရော်းသူကက ်းထံ တင်ပြနသော 

အမှုမ ော်းနငှ ြ်တ်သက်သည ် န ောင်ရွက်မှုအနပခအနန   

ဦ်းနအောင်န ော်သိန််း ၊   ပြည်နထောင်စ တရော်းလွှတ်နတော်ခ ျုြ်တရော်းသူကက ်း       

စဉ် အမှုအမ ျို်းအစော်းနှင ် အမှုအမှတ်  န ောငရွ်က်ခ က် 

၁ ၂၀၂၃  ခုန ှစ်၊ တ ရ ားမ ပ ြင် ဆင်မှု အ မှတ်   ၁ ၈၃ ရ ာုးရ ရှှေ့ ြ ုို့ြါ။    

၂ ၂၀၂၃  ခုန ှစ်၊ တ ရ ားမ ပ ြင် ဆင်မှု အ မှတ်   ၁ ၈၄ ရ ာုးရ ရှှေ့ ြ ုို့ြါ။ 

၃ ၂၀၂၃  ခုန ှစ်၊ တ ရ ားမ အ ယူခ မှု အမှတ်    ၁ ၇ ၄ ရ ာုးရ ရှှေ့ ြ ုို့ြါ။   

  

  

  

   

       


