
ကမု္ပဏီမ္  ျားသ ုို့အသ ပ ျားခြင ျား 

၁။  ပုဂ္ဂလကိပို ငပ်ပြု လုပ်ရရေး ရ ကြောမ်ရှင် ရ ေုး၏ အရကက ြောင်ေးကက ြောေးချ က်အရ ရ အြောက်ရ  ြ်ောပပ ပါ  

ပုဂ္ဂိြုလ် ၁၀ ဦေး သ ည် ပုဂ္ဂ လိကပုိ ငပ်ပြုလု ပ်ရရေး ရက ြောမ်ရှငမ်ှ ကျ ငေ်းပပပြုလု ပ်ခ ဲ့ ရသြော ၁ ၂ ကကိမ်ရပမ ြောက်  

အတိ ် ွငဲ့်တ ငဒ်ါ ွ ငဲ့်ပွ တ ွ င်  ရရြောင်ေးခ ျခ ဲ့သ ညဲ့် ရပမန ှ ငဲ့်အရ ြောက် အဦ ၈ ခုန ှငဲ့် ရပမကွက် ၃ ကွ က်  

စုစုရပါင်ေး တ န် ိုေး၏  ၅၀% ရပေးသွ ငေ်းရ န်ပျက် ကွ က်ခ ဲ့သပ ငဲ့် ( ၂၀၂ ၃ - ၂၀ ၂၄ ခုန ှစ်မှ ၂ ၀၂ ၄ - ၂၀၂၅  

ခုန ှစ်ထ)ိ ၂နှစ် အမည်မ စ ြောရငေ်း(Black List) ထညဲ့် သွင်ေးသတ ် မှတ်ထ ြောေးပခငေ်းကို သိရှိနိုင် ရန် အသိရပ ေး 

ရကကညြော အပ် ပါ သည် -   

စဉ  အမ္ည  အဖအမ္ည  လ   စ  

က ဦေး ဖ ိြုေးထွန်ေးရ  ြော် 

၁၂/စ ခန (နိုင)် ၀၆၄ ၈၁၅ 

ဦေး ရအေးထွန်ေး တ ိုက်C-8၊အခန ်ေး(၀၂ )၊ သု ခ 

ရတ ြောဝ်င် အမိ် ရြော ၊ရနပပ ည် ရတ ြော် 

ခ ဦေး ရ ြော်ခန  ်သ ြော ၉/အမ  ( နိုင)်  

၀၃၉၁၆၅ 

ဦေး ရအြောငရ် ကျ ြောစ်ိုေး (18x86)လမ်ေး၊    

အကွက် အမှတ်( ၁၃၆) 

ရအြောငရ်ပ မသ ြော  ဖမြိုြို့ န ယ် ၊ 

မနတရလေး တ ိုင်ေး ရဒ သကက ေး 

ဂ္ ဦေး ချမ်ေးဖငိမ်ေးစ ိုေး 

၁၄/မအန (နိုင)် ၁၄၆၇၆ ၂ 

ဦေး စိုေးဝင်ေးရ မြောင် အမှတ်( ၂၉၈ )၊ဓ မမြောရ ု လမ် ေး၊

ရညြော ငပ်င်ရ ပ်ကွက် ၊  

ဟသသြောတဖ မိြုြို့၊ 

ဧရြောဝတ  တိုင်ေးရဒ သကက ေး 

ဃ ဦေး ထိန်လငေ်း 

၁၂/မဂ္တ (နိုင် )၀ ၈၁၃၁၂ 

ဦေး ရ ပငေ်း အမှတ်( ၃၃၄ )၊ ရရွှေဘ ုသ ြောလမ်ေး ၊  

ပန်ေးဘ  တန ်ေးဖမိြုြို့ နယ်၊ 

ရန ်ကုန်တိုင်ေးရဒသက က ေး 

င ဦေး ထွန်ေးနိုင်ဝင်ေး 

၇/ပမန(နိုင် ) ၁၁၅၅ ၅၅ 

ဦေး တ ငဝ်ငေ်း ၁/၁၄၀၊ (၅၈ )လမ်ေး ၊ (၂၆ )လမ်ေး၊  

ကျန်ေး မြောရရေးရ ပ် ကွက်၊ 

ချမ်ေးရအေး သြော  ဖမြိုြို့ န ယ်၊ 

မနတရလေးတ ိုင်ေးရဒ သကက ေး 



စဉ  အမ္ည  အဖအမ္ည  လ   စ  

စ ရဒေါ်ဝင်ေးဝငေ်းခ ို င် 

၉/ပဥလ (နိုင)် ၀၈၁၆ ၄၀ 

ဦေး စိုငေ်းအိုက်ရမ ြောင်

(ခ) ဟိုငေ်းဟ ိန်ေး 

အမှတ်( ၃၇)၊ (၆၂x၆ ၃)က ကြောေး၊ 

မဟြောဖမိြု င်- ၂လမ်ေး ၊ 

မဟြောရ အြောငရ်ပ မဖမိြုြို့န ယ် ၊ 

မနတရလေးတ ိုင်ေးရဒ သကက ေး 

  ဦေး ရကြောင်ေးပမတ ် 

၉/မခန (နိုင် )၁၉၁ ၈၈၂ 

ဦေး ဘိုသန်ေး မိုင်ေး ငေ်းရ က ျေးရ  ြော၊က ျြိုငေ်း တ  ုဖမိြုြို့ ၊  

ရှမ်ေးပပညန် ယ် 

  ရဒေါ်သ ရ ရ အေးသန်ေး ဝ ငေ်း 

၉/မရတ (နိုင် )၀ ၀၀၄၁ ၄ 

ဦေး ရအေးသန်ေး အမှတ်(၁ ၅၉)/B-၆  

နဂ္ ါေးအိမရ်ြော ၊အမရ ပူရဖမိြုြို့ နယ်၊ 

မနတရလေးတ ိုင်ေးရဒ သကက ေး 

ဈ ဦေး မျြိုေးသန ် 

၁၂/ရ ကန(နိုင် )၀၃ ၃၂ ၀၆ 

ဦေး ရမြောင်က ျင် အမှတ်( ၉)၊ရ  ေး ရ လုမေ်း ၊ 

ရဘ ြောကရ်ထ ြောပ်ပ ည် သြော ယြော ၊ 

ရန ်ကငေ်းဖ မိြုြို့န ယ်၊ရန ် ကုန်     

တ ိုင်ေး ရဒသကက ေး 

ည ဦေး ခိုင်ရ ြောမ်င်ေး  

၁၂/သဃက (နိုင် )၂၁၁ ၀၆ ၄ 

ဦေး မ ရမြောင် အမှတ်(၁ ၅၂)၊ စ ပပ လမေ်း၊  

င/ကရပ်ကွက် ၊သဃ သန်ေးကျွန်ေး 

ဖမိြုြို့န ယ်၊ရန ်ကုန်တို ငေ်းရ ဒ သကက ေး 

 

ရင်ေးနှ ေးပမ ြုပ်နှ မှုနှငဲ့် ကုမပဏ မျြောေး ညွှန်ကကြောေးမှုဦေးစ  ေးဌ ြောန 

 

 

 

 

 


