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၁၂၀၂၉
ဦဵြမငဴ်ေေဵ(ကွယ်)

ေဒါ်ြမငဴ်ြမငဴ်ကကည်(ဇနီဵ )
F(NPT)3519(15-16) ငယယ်ာ-၁ လမ်ဵဦဵစီဵ မိသာဵစု ၇၄၃၄၀.၀၀ ကမာရွတ်

၁၂၀၃၀ ေဒါက်တာဝင်ဵနိုင်
NB-1529

(89-90)
ကထကိ

ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပညဴ်
၉၃၆၀၀.၀၀ ကမာရွတ်

၃၄၁၁
ဦဵဝင်ဵေဆွ(ကွယ်)

ေဒါ်သန်ဵ ညနွ့် (ဇနီဵ )
F(YGD)3877(16-17) ကက-၄

ပဳုနှိပ်ေရဵနငဴ်ှစာေပ်ု

ထတုေ်ဝေရဵ
မိသာဵစု ၄၇၆၁၀.၀၀ ေတာင်ဒဂုဳ

၃၄၁၂
ဦဵတင်ြမငဴ်(ကွယ်)

ေဒါ်ြမငဴ်ြမငဴ်ဝင်ဵ(ဇနီဵ )
F(YGD)0814(14-15) ေထလွပ်ုသာဵ ေေြြေြေပဳညာ မိသာဵစု ၂၇၇၂၀.၀၀ ေတာင်ဒဂုဳ

၉၈၃၀ ေဒါ်ကျင်ေနု်ဵ N(YGD)3051(13-14) ကက-၆ ကုနသွ်ယေ်ရဵ နာမကျန်ဵ ၅၁၀၀၀.၀၀ သ ေ္န်ဵ ကျွန်ဵ

၂၅၇၆
ဦဵတင်လှိုင်(ကွယ်)

ေဒါ်ကျင်ကျင်သန်ဵ (ဇနီဵ )
F(YGD)0856(14-15)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၀၂၀၀.၀၀ ေမှာ်ဘီ

၆၅၈၁
ဦဵေကျာ်ေဇာြမငဴ်(ကွယ်)

ေဒါ်ြေင်မုိဵမုိဵေေဵ(ဇနီဵ )
F(NPT)0388(15-16) ရဲမှူဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၁၀၁၇၉၀.၀၀ ကကညဴ်ြမင်တိုင်

၆၅၈၂ ေဒါ်စန်ဵ စန်ဵ ေဝ GON(YGD)0170(16-17) ကထကိ ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ သက်ြပညဴ် ၁၆၇၂၈၀.၀၀ ကကညဴ်ြမင်တိုင်

၉၂၂၈ ဦဵေကျာ်ေဆွ NC-0640(77-78) စာေရဵ-၁ ကုနသွ်ယေ်ရဵ ေလျာ်ေကကဵ ၁၇၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၃) ၀.၅၀

၂၀၂၆ ေဒါ်တင်ြမငဴ် NB(YGN)1187(07-08) လဝကမှူဵ
လဝူင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနငဴ်ှ

ေမျ ိုဵသာဵမှတပဳု်တင်
သက်ြပညဴ် ၁၁၅၂၆၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၂၇ ဦဵသန်ဵ ကကည် N(ဧရာဝတီ)0305(06-07) ေထလွပ်ုသာဵ ေေြြေြေပဳညာ သက်ြပညဴ် ၃၄၆၅၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၉-၉-၂၀၁၉)

ရနက်နုတ်ိုင်းေေသကကးီ (၂၉) ဦး
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၂၀၂၈
ဦဵထနွ်ဵ သာဇဳ(ကွယ်)

ေဒါ်ြေင်ေုဳဵ ြမ(ဇနီဵ )
F(ရြေိုင်)0068(07-08) စာေရဵ-၁ ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ မိသာဵစု ၅၁၃၀၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၂၉ ေဒါ်ြမ N(NPT)3265(14-15) လပ်ုသာဵမှူဵ
ေမွဵြမူေရဵနငဴ်ှကုသေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၂၅၂၀၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၃၀
ဦဵစိုဵ ြမငဴ်(ကွယ်)

ေဒါ်သိမဴ်သိမဴ်စိုဵ (သမီဵ)
F(YGD)1852(12-13) တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၄၅၁၅၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၄-၈-

၂၀၂၇ထိ

၂၀၃၁ ေဒါ်ြေင်သန်ဵ စနိ် N(AYY)0529(12-13) သာဵဖွာဵဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵ သက်ြပညဴ် ၉၉၇၅၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၃၂ ေဒါ်ရီရီြမ N(YGD)1106(11-12) ေထက်တန်ဵ ြပ ေမှတ်(၃)ေေြြေြေပဳညာ သက်ြပညဴ် ၁၂၂၀၄၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၃၃
ဦဵရဲေဇာ်ထဋွ်(ကွယ်)

ေဒါ်ြေင်စိုဵ (မိြေင်)

SPL:F(NPT)0069

(17-18)
ရဲမှူဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၆၉၆၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၃၄
ဦဵစိုဵ ပုိင်(ကွယ်)

ေဒါ်တင်တင်ေေဵ(ဇနီဵ )
F(RKG)0054(17-18) တပ်သာဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၆၃၈၂.၅၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၃၅
ဦဵတင်ေရွှေ(ကွယ်)

ေဒါ်ြေင်တိုဵ ြမငဴ်(ဇနီဵ )
F(YGD)0079(13-14)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေမှတ်(၃)ေေြြေြေပဳညာ မိသာဵစု ၈၈၉၂၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၃၆ ေဒါ်ညနွ့် ရီ NB-2222(98-99) ရုဳဵ ေပ်ု ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ နစှြ်ပညဴ် ၁၀၉၇၄၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၃၇ ဦဵစေဳရွှေ NA-0310(06-07) စာပဲွထိုဵ မှူဵ ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ သက်ြပညဴ် ၅၁၆၆၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၃၈ ေဒါ်စန်ဵ ြမငဴ် NB-2104(81-82) လနစ ကာကွယေ်ရဵဦဵစီဵ
ေထူဵ

နစှြ်ပညဴ်
၇၆၉၅၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၃၉
ဦဵသိန်ဵ ေမာင်(ကွယ်)

ေဒါ်ေငွသိန်ဵ (ဇနီဵ )
F(NPT)1037(11-12) စမဳီစီဵ ပွာဵ-၃ ကုနသွ်ယေ်ရဵ မိသာဵစု ၆၆၈၅၈.၇၅ လှိုင်သာယာ ၀.၆၃
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၉-၉-၂၀၁၉)

၂၀၄၀ ဦဵစနိဝ်င်ဵ NB-0943(98-99) ဒုေဆဵြေန်ဵ မှူဵ ကျန်ဵ မာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၆၇၂၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၂၀၄၁ ဦဵြေင်ေရွှေ NE-1590(94-95) ငါဵဖမ်ဵကျွမ်ဵ-၁ ငါဵလပ်ုငန်ဵ ဦဵစီဵ ေလျာ်ေကကဵ ၈၅၂၉၃.၀၀ လှိုင်သာယာ ၀.၉၀

၂၀၄၂
ဦဵြမငဴ်လင်ွ(ကွယ်)

ေဒါ်ေေဵသန်ဵ (ဇနီဵ )
F(YGD)3498(12-13) ပညာသည်-၃ စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ မိသာဵစု ၁၅၂၃၈.၈၀ လှိုင်သာယာ ၀.၅၁

၂၀၄၃ ဦဵေမာင်ေမာင်ြမငဴ် NB-1800(82-83)
ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ
ြပည်တင်ွဵေြေနွမ်ျာဵဦဵစီဵ နာမကျန်ဵ ၄၂၈၄၀.၀၀ လှိုင်သာယာ

၁၉၇၉
ဦဵေမာင်သိန်ဵ (ကွယ်)

ေဒါ်ေနု်ဵ ရင်(ဇနီဵ )
F(YGD)1177(16-17) ကုနြ်ေျနိ် စာဵသဳုဵသူေရဵရာ မိသာဵစု ၁၃၅၄၅.၆၀ တိုက်ကကီဵ 0.32

၁၉၈၀ ေဒါ်ေနာ်ေဒစဘုီ NB-0557(93-94)
သူနာြပု

ဆရာမကကီဵ
ကျန်ဵ မာေရဵ နစှြ်ပညဴ် ၉၅၈၂၇.၂၀ တိုက်ကကီဵ 0.92

၄၄၂
ေဒါ်ြမစေဳေဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ေကျာ်ေဝ(ကွယ်)

F(RKG)0386

(11-12)
လယြ်ပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၄၇၅၀.၀၀ ပုဗ္ဗသီရိ

၆၄၃၂
ေဒါ်လမှယ်(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ (ကွယ်)
F-0510(94.95) ေတာေြေါင်ဵ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန

မိသာဵစု

ပင်စင်
၂၉၄၁၂.၀၀ ပျဉ်ဵ မနာဵ 0.38

၆၄၃၃
ဦဵလှေမာင်(ကွယ်)

(ဇနီဵ )ေဒါ်လတှင်
Rev;F-0691(94-95)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန

မိသာဵစု

ပင်စင်
၄၀၀၂၀.၀၀ ပျဉ်ဵ မနာဵ 0.46

၆၄၃၄
ေဒါ်ေေိြိေိုင်(ကွယ်)

(ြေင်ပွန်ဵ )ဦဵဝင်ဵေရွှေ
F(NPT)3123(15-16)

ေငယတ်န်ဵ

ေင်ဂျင်နယီာ-၂
လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန

မိသာဵစု

ပင်စင်
၂၉၄၃၀.၀၀ ပျဉ်ဵ မနာဵ

၄၁၁၁
ေဒါ်ြေင်သန်ဵ ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵြေင်ေမာင်ေဆွ(ကွယ်)

F(MDY)0296

(10-11)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၈၉၁၀၀.၀၀ မိတ္ီထလာ

မန္တေလးတိုင်းေေသကကးီ (၂၅) ဦး
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၉-၉-၂၀၁၉)

၄၁၁၂
ေဒါ်တင်လှ(ဇနီဵ )

ဦဵြေျစပုိ်င်(ကွယ်)

F-0882

(97-98)
လပ်ုသာဵ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၀၆၃၇.၅၀ မိတ္ီထလာ

၁၂၁၄
ေဒါ်ြေင်ေဌဵ(ဇနီဵ )

ဦဵြမင်ဴစိုဵ (ကွယ်)

F(MDY)0576

(13-14)
ရုဳဵ ေကူ

ြပည်ေထာင်စု

စာရင်ဵစစြ်ေျုပ်ရုဳဵ
မိသာဵစု ၃၉၈၄၇.၅၀ ဝမ်ဵတင်ွဵ

၁၂၁၅ ေဒါ်သီတာမျ ိုဵ
NA-0145

(04-05)
မူလတန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၂၇၅၀.၀၀ ဝမ်ဵတင်ွဵ

၁၂၁၆
ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵမုိဵေကျာ်သူ(ကွယ်)

F(MDY)0767

(16-17)

လ/ထ

ဦဵစီဵ မှူဵ

လယယ်ာေြမ

စာရင်ဵေင်ဵ
မိသာဵစု ၂၄၅၀၂.၅၀ ဝမ်ဵတင်ွဵ

၂၇၃၅
ေဒါ်ဖာတမာ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာင်ေလဵ(ကွယ်)

F(MDY)3044

(14-15)
ကျွမ်ဵကျင်(၂)

ဟုိတယန်င်ဴှြေရီဵ

သွာလာေရဵ
မိသာဵစု ၃၆၅၇၁.၅၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

70.37%

0.70

၂၇၃၆
ေဒါ်ေေဵေေဵဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵလမှျ ိုဵ(ကွယ်)

F(MDY)0701

(12-13)
တပ်ကကပ်

ြမနမ်ာနိုင်ငဳ

ရဲတပ်ဖဲွ့
မိသာဵစု ၄၉၁၆၂.၅၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၂၇၃၇
ေဒါ်ြေင်စန်ဵ (ညီမ)

ဦဵထနွ်ဵ စနိ်(ကွယ်)

F(NPT)0824

(14-15)
ဒုဦဵစီဵ မှူဵ ေြမတိုင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၇၆၃၀.၀၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

T.D

13.11.2026

၂၇၃၈
ေဒါ်တင်တင်ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵြေင်ေောင်(ကွယ်)

F(YGD)0869

(00-01)

ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ

သမဝါယမဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၆၂၅၇၂.၅၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၂၇၃၉ ေဒါ်ြေင်ဖမိိုင်ဖမိုင်
N(SGG)0119

(17-18)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၁၁၈၇၀.၀၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၂၇၄၀ ေဒါ်တင်တင်ကကည်
N(YGD)0533

(14-15)
ဌာနြေွဲစာေရဵ

တိုင်ဵတရာဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၉၈၃၁၀.၀၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၂၇၄၁ ဦဵဘညနွ့်
N(YGD)6399

(12-13)

ထတုလ်ပ်ုေရဵ

(၂)

စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵ

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၄၅၆၀၀.၀၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၂၇၄၂ ေဒါ်လဘနရွ်ယ်
N(MDY)0285

(13-14)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ

ေဆဵသုေတသန

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၂၉၇၀၀.၀၀ ြပင်ဦဵလင်ွ
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၂၇၄၃ ဦဵထေီေဵ
N(SGG)0399

(11-12)
သရပ်ုြပ

နည်ဵပညာ

တက္ကသုိလ်
သက်ြပည်ဴ ၉၈၃၁၀.၀၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၂၇၄၄ ဦဵေသာင်ဵေငွ
N(YGD)6305

(12-13)

ထတုလ်ပ်ုေရဵ

 (  ၄)
ဂနုေ်လျာ် သက်ြပည်ဴ ၆၇၅၀၀.၀၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၂၇၄၅ ဦဵြမင်ဴေမာင်
NA-0747

(85-86)

ထနွစ်က်

ေမာင်ဵ

စက်မှုလယယ်ာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၆၀၀၆၀.၀၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၂၄၅၂
ေဒါ်တင်ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵေပါညနွ့်(ကွယ်)

F(MDY)3526

(12-13)
ဖမဲလပ်ုသာဵ စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၁၆၄၅.၀၀

ေကျာက်

ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၂၄၅၃
ေဒါ်တင်ေထွဵ (ဇနီဵ )

ဦဵဘေငွ(ကွယ်)

F(MDY)3511(A)

(12-13)
ေကျဵ/ဂျာ စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၈၃၁၀.၀၀

ေကျာက်

ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၁၄၇၄၇
ေဒါ်တင်တင်ေဌဵ(ဇနီဵ )

ဦဵသဳေြေျာင်ဵ(ကွယ်)

F(MDY)0550

(11-12)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၉၉၈၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၄၈ ဦဵေကျာ်ြေင်
GON(YGN)0221

(08-09)
ဒုရဲမှူဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ သက်ြပည်ဴ ၁၇၄၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၅၅၂ ဦဵတင်ြေျနိ်
NS-4475

(79-80)
ကျွမ်ဵကျင်(၃)

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၃၀၀၀.၀၀ မုိဵကုတ်

၄၉၃၅
ေဒါ်ကျင်ဟန်(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ဟန်(ကွယ်)
F(AYY) 0532(12-13) တပ်ကကပ် ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၂၁၄၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၃၆
ေဒါ်ေနု်ဵ သန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵဝင်ဵကကည်(ကွယ်)
F(B) 0254(03-04) ဒုတပ်ကကပ် ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၈၂၇၂.၅၀ ပုသိမ်

၄၉၃၇ ေဒါ်မဂ္ီဂ NC - 0634(97-98) လ/ထကထကိ
ေဆင်ဴြမင်ဴ

ပညာ
နာမကျန်ဵ ၈၈၁၄၀.၀၀ ပုသိမ်

ဧရာဝတီတုိင်းေေသကကးီ (၆၉) ဦး
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၄၉၃၈
ေဒါ်ေြေင်(ဇနီဵ )

ဦဵြေျစလ်င်ွ(ကွယ်)
F(B) 0246(00-01) ရုဳဵ ေကူ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၂၉၄၅၂.၅၀ ပုသိမ်

၄၉၃၉ ဦဵေစာဖရယဒီ် NC - 0763(97-98) စာေရဵ(၁) ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၂၇၃၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၄၀
ေဒါ်ြေင်ြမင်ဴမူ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်တင်ြမင်ဴ(ကွယ်)
F(AYY) 0025(11-12) ေကျာင်ဵေပ်ု ပညာေရဵ မိသာဵစု ၅၈၅၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၄၁ ဦဵေောင်ြမင်ဴ NC - 0189(92-93) မီဵြပင်ေကူ
ပုသိမ်

ဒီဂရီေကာလပ်ိ
နာမကျန်ဵ ၂၆၁၉၉.၀၀ ပုသိမ် ၀.၇၁

၄၉၄၂
ေဒါ်တင်တင်ဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵြမင်ဴေဇာ်(ကွယ်)
F(B) 0433(02-03) ဒု- ရဲေပ်ု ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၀၁၂၇.၅၀ ပုသိမ်

၄၉၄၃ ေဒါ်ရီရီ N(AYY) 0375 (15-16) လယြ်ပ ပညာေရဵ နစှြ်ပည်ဴ ၉၆၇၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၄၄ ဦဵဟဳရင် GON(B) 0017 (93-94)
တိုင်ဵ

ပညာေရဵမှူဵ
ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၇၀၉၄၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၄၅
ေဒါ်စိုဵ စိုဵ ေောင်(ဇနီဵ )

ဦဵသွင်ကုိကုိ(ကွယ်)
F(A)YGN 0525 (08-09) ဒု- ရဲေပ်ု ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၄၄၄၆၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၄၆
ေဒါ်ြမေမ(ဇနီဵ )

ဦဵလနွ်ဵ ေဖ(ကွယ်)
F(AYY) 0629 (11-12) က/မဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵ မိသာဵစု ၇၄၈၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၄၇ ေနာ်ေက်စတာရဲှ N(AYY) 0956 (08-09) ကကီဵ/ေရဵ
ပုသိမ်

ဒီဂရီေကာလပ်ိ
သက်ြပည်ဴ ၇၁၇၆၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၄၈ ေဒါ်ြေင်ေလဵြမင်ဴ NC - 0276 (00-01) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၀၅၆၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၄၉ ဦဵေကျာ်ဝင်ဵထနွ်ဵ N(ဧရာ) 0759 (06-07) မူြပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၂၈၂၀၀.၀၀ ပုသိမ်
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၄၉၅၀ ေဒါ်ေေဵေေဵလင်ွ NC - 0745 (99-00) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၅၃၀၄၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၅၁
ေဒါ်လလှကှကည်(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ေောင်ေကျာ်(ကွယ်)
F(NPT) 1282 (16-17) ရဲမှူဵ ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၁၂၆၃၆၀.၀၀ ပုသိမ်

ရဲမှုထမ်ဵသ

က်

၄၉၅၂ ဦဵေမာင်ြမင်ဴ NC - 0902 (96-97) တပ်ကကပ်ကကီဵ ရဲတပ်ဖဲွ့ သက်ြပည်ဴ ၉၉၉၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၅၃
ေဒါ်နွဲ့ နွဲ့ ဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵဖငိမ်ဵ(ကွယ်)
F(AYY) 0298 (09-10) လပ်ုသာဵ

ေဆင်ဴြမင်ဴ

ပညာ
မိသာဵစု ၂၄၂၅၅.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၅၄
ေဒါ်နန့က်ကည်စနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵေစာညနွ့န်ိုင်(ကွယ်)
F(B) 0018 (04-05) ေဂဟာေစာင်ဴ ေထွ/ေပ်ု မိသာဵစု ၂၇၇၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၅၅ ေဒါ်ြမြမသိန်ဵ N(AYY) 3317 (14-15) ကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ ေငွေရဵေကကဵေရဵကကီဵကကပ်စစေ်ဆဵေရဵ နာမကျန်ဵ ၉၇၂၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၅၆
ေဒါ်သက်သက်နယွ်(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ြမင်ဴဦဵ(ကွယ်)
F(AYY) 0616 (11-12) ဒု- ဦဵစီဵ မှူဵ ေထွ/ေပ်ု မိသာဵစု ၄၅၇၆၅.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၅၇ ဦဵလကှကည် ပသ- 0114 (06-07) ထက်ြပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၅၃၂၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၅၈
ေဒါ်သန်ဵ တင်(ဇနီဵ )

ဦဵစသိဳန်ဵ (ကွယ်)
F(AYY) 0099 (11-12)

ေမှုထွဲထနိ်ဵ

စာေရဵ
လ.ဝ.က မိသာဵစု ၆၀၈၈၅.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၅၉
ေဒါ်ေေဵသိန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵကသဘာ(ကွယ်)
F(AYY) 0458 (12-13) တပ်ကကပ် ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၈၃၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၆၀
ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ ေဌဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်နိုင်(ကွယ်)
F(B) 0590 (01-02) စက်ြေန်ဵ ေပ်ု(၄) ေရေကကာင်ဵ မိသာဵစု ၃၅၉၅၅.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၆၁
ေဒါ်တင်ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵကကည်(ကွယ်)
F(A) 0082 (85-86) စာဖုိမှူဵ

ပုသိမ်

ဒီဂရီေကာလပ်ိ
မိသာဵစု ၃၂၈၉၅.၀၀ ပုသိမ်



စဉံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံစဳာ

အမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လေု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ေ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ပေ ဆံ ထံတုံ

ေေဵရမညံဴ

ေ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၉-၉-၂၀၁၉)

၄၉၆၂ ဦဵစိုဵ ြမင်ဴ NC - 0045 (01-02) မူြပ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၉၄၀၅၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၆၃ ေဒါ်ြေျ ို NC - 1251 (00-01) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၅၃၀၄၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၆၄ ေဒါ်တင်သန်ဵ ရီ N(AYY) 0617 (10-11) လ/ထကျန်ဵ မှူဵ ကျန်ဵ မာေရဵ နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၅၀၉၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၆၅ ေဒါ်သန်ဵ ရီ(ြေ) နန့သ်န်ဵ ရီ N(ဧရာ) 0241 (06-07) မူေပ်ု ပညာေရဵ နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၆၀၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၆၆
ေဒါ်တိုဵ တိုဵ (ဇနီဵ )

ဦဵတင်သိန်ဵ (ကွယ်)
F(B) 0174 (04-05) ကျွမ်ဵကျင်(၆) ပညာေရဵ မိသာဵစု ၉၃၆၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၆၇
ေဒါ်ယဉန်ွဲ့ (ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ ဝင်ဵ(ကွယ်)
F(B) 0184 (04-05) တပ်ကကပ် ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၄၈၃၇၅.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၆၈
ေနာ်ဒက်စတမုိီဵနာဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ရင်(ကွယ်)
F(AYY) 0426 (16-17) မူေပ်ု ပညာေရဵ မိသာဵစု ၅၆၁၆၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၆၉ ေဒါ်ြမင်ဴြမင်ဴသန်ဵ NC - 0325 (00-01) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၆၈၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၇၀ ဦဵတင်ေထွဵ NC - 0836 (97-98) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၄၃၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၇၁
ေဒါ်တင်တင်စန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵြမင်ဴသန်ဵ (ကွယ်)
F(AYY) 0156 (13-14) မူြပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၂၃၅၁၂.၅၀ ပုသိမ်

၄၉၇၂ ဦဵထနွ်ဵ ဆိုင် NC - 1116 (99-00) ထက်ြပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၆၇၈၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၇၃ ဦဵတင်ဦဵ NC - 0106 (89-90) တပ်ကကပ် ရဲတပ်ဖဲွ့ နစှြ်ပည်ဴ ၆၂၀၀၁.၀၀ ပုသိမ် ၀.၈၃



စဉံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံစဳာ
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လေု ံနံဵ
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ေ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၉-၉-၂၀၁၉)

၄၉၇၄
ေဒါ်စနိသ်န်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ထနွ်ဵ (ကွယ်)
F(YGD) 1318 (12-13) ကုနြ်ေျနိ် လယယ်ာထက်ွကုန် မိသာဵစု ၆၅၇၃.၆၀ ပုသိမ် ၀.၂၂

၄၉၇၅ ေဒါ်စန်ဵ စန်ဵ ေေဵ N(AYY) 0092 (10-11) ကကီဵ/ေရဵ ေြေနွဦ်ဵစီဵ နာမကျန်ဵ ၅၆၁၆၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၇၆ ဦဵမျ ိုဵလင်ွ N(AYY) 0545 (07-08) မူေပ်ု ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၇၁၇၆၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၇၇
ေဒါ်ြေင်ထာဵရီ(ဇနီဵ )

ဦဵကကည်စိုဵ (ကွယ်)
F(B) 0401 (01-02) လယြ်ပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၂၅၇၄၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၇၈ ေဒါ်နွဲ့ ြေင်ဝင်ဵ NC - 0730 (96-97)
လ/ထ

ကထကိ

ေဆင်ဴြမင်ဴ

ပညာ
နာမကျန်ဵ ၆၇၈၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၇၉
ေဒါ်နွဲ့ ြေင်ဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ညနွ့်(ကွယ်)
F(AYY) 0457 (11-12) ရဲေပ်ု ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၈၈၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၈၀ ေဒါ်ြေျ ိုလင်ွ NC - 0788 (96-97) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၉၇၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၈၁ ဦဵထနိဝ်င်ဵ N(AYY) 0727 (08-09) တပ်ကကပ် ရဲတပ်ဖဲွ့ နာမကျန်ဵ ၆၁၉၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၈၂ ဦဵဘရီ NC - 2418 (78-79) စာေရဵ(၂) ကုနသွ်ယေ်ရဵ ေလျာ်ေကကဵ ၃၆၇၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၈၃ ေဒါ်ြမြမသင်ဵ NC - 0596 (03-04) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၅၃၀၄၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၈၄
ေဒါ်တင်တင်ေဌဵ( သမီဵ)

ဦဵတင်ေရွှေ(ကွယ်)
F(AYY) 3126 (13-14) ကက(၈) ကုနသွ်ယေ်ရဵ မိသာဵစု ၆၅၅၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၇.၁.

၂၀၂၀

၄၉၈၅ ေဒါ်ြေျ ိုြေျ ိုြမင်ဴ NC - 0050 (99-00) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ပုသိမ်



စဉံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ
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အမညံ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၉-၉-၂၀၁၉)

၄၉၈၆
ေဒါ်စမ်ဵရီ(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ဟန်(ကွယ်)
F(AYY) 0579 (12-13) ေဆဵြေန်ဵ မှူဵ ကျန်ဵ မာေရဵ မိသာဵစု ၆၃၁၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၈၇ ဦဵြမင်ဴဝင်ဵ NB - 0003 (84-85) ထက်ြပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၃၇၉၈.၈၀ ပုသိမ် ၀.၆၈

၄၉၈၈ ဦဵကာဆင် ND - 0464 (78-79) တ-ေစျဵသည် ကုနသွ်ယေ်ရဵ
ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၂၄၉၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၈၉ ဦဵလြှမတ် NC - 0079 (99-00)
ေထက်

တန်ဵ စာေရဵ

ေလပ်ုသမာဵ

ဥပေဒစစေ်ဆဵေရဵ
နာမကျန်ဵ ၃၆၀၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၉၀ ေဒါ်ြေင်ြမင်ဴ ND - 0493 (80-81) ဒုေစျဵသည် ကုနသွ်ယေ်ရဵ
ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၁၁၄၃၉.၀၀ ပုသိမ် ၀.၄၁

၄၉၉၁ ဦဵေကျာ်ညနွ့် NB - 0309 (87-88) မူေပ်ု ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၁၈၆၀.၀၀ ပုသိမ် ၀.၅၉

၄၉၉၂ ဦဵမန်ဵ ဒင်နရီယ် N(AYY) 0446 (07-08) လယြ်ပ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၉၆၇၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၉၃ ဦဵစစန်ိုင်(ြေ)တင်ဝင်ဵ NC - 1351 (99-00) ငယ်/ေရဵ ကျန်ဵ မာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၉၉၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၉၄ ေဒါ်ြေင်မူမူ N(AYY) 0383 (15-16) လယြ်ပ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၂၃၁၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၉၅ ေဒါ်ေေဵြေျ ို GON(MDY) 0129 (16-17) ကထကိ
ေဆင်ဴြမင်ဴ

ပညာ
ေလျာဴေပါဴ ၁၄၂၆၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၉၆
ေဒါ်သန်ဵ ေေဵ(ဇနီဵ )

ဦဵညနွ့တ်င်(ကွယ်)
F(B) 0316 (01-02) ဆရာဝန် ကျန်ဵ မာေရဵ မိသာဵစု ၃၂၂၈၇.၅၀ ပုသိမ်

၄၉၉၇ ေဒါ်သန်ဵ ေေဵ NC - 0143 (00-01) ထက်ြပ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၁၈၆၅၀.၀၀ ပုသိမ်



စဉံ အမညံ
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အမညံ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၉-၉-၂၀၁၉)

၄၉၉၈ ေဒါ်မုိဵြမင်ဴ N(AYY) 0472 (12-13) လ/ထကျန်ဵ /မှူဵ ကျန်ဵ မာေရဵ နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၈၄၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၄၉၉၉ ဦဵတင်ေောင်ကကည် NC - 0328 (91-92) ေထာင်မှူဵ ေကျဉ်ဵ နာမကျန်ဵ ၃၆၀၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၀၀ ေဒါ်ရင်ေရွှေ NC - 0517 (02-03) မူေပ်ု ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၃၃၃၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၀၁ ဦဵြမင်ဴဝင်ဵ N(AYY) 0588 (14-15) ေထလွပ်ုသာဵ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၄၃၈၉၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၀၂ ဦဵတင်ေထွဵ NC - 0366 (96-97) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၆၇၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၀၃ ေဒါ်သင်ဵသင်ဵလှိုင် N(NPT) 0245 (10-11)
ဒုဖမို့နယ်

ဥပေဒေရာရိှ
ေ ရှ့ေနြေျုပ်ရုဳဵ သက်ြပည်ဴ ၉၁၅၃၀.၀၀ ပုသိမ်

၁၅၀၀
ဦဵတင်ေထွဵ (ညီ)

ဦဵတင်ြမငဴ်(ကွယ်)

F(BGO)0137

(08-09)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၄၁၇၅.၀၀ ေရတာရှည် ၁၈.၅.၂၀၂၂

၅၃၆၂
ေဒါ်ြမငဴ်ြမငဴ်(ဇနီဵ )

ဦဵညနွ့်ေဆွ(ကွယ်)

F(BGO)0407

(16-17)
ကျွမ်ဵ-၁

စာဵသဳုဵသူ

ေရဵရာဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၅၇၃.၆၀ ပဲြေူဵ ၀.၂၂

၁၀၆၇
ဦဵေဝလင်ဵ(ကွယ်)

ဦဵတင်ေောင်(ဖြေင်)

F(BGO-W)0294

(17-18)

လ/ထ

ကကီဵမှူဵ

ေမွဵြမူေရဵနငဴ်ှ

ကုသေရဵဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၅၀၀၀.၀၀ သဲကုန်ဵ

T.D

17-7-2032

ပဲခးူတုိင်းေေသကကးီ(အေနာကပုိ်င်း) (၁) ဦး

ပဲခးူတုိင်းေေသကကးီ (၂) ဦး



စဉံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံစဳာ

အမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လေု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ေ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ပေ ဆံ ထံတုံ

ေေဵရမညံဴ

ေ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၉-၉-၂၀၁၉)

၆၀၃ ေဒါ်ြေင်ေနု်ဵ ကကည်
N(SGG)3087

(15-16)

လက်နှိပ်စက်

စာေရဵ
လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၁၂၂၅၅.၀၀ ဒီပဲယင်ဵ ၀.၄၃

၄၉၀၆ ေဒါ်ေေဵမျှင် NB-1677(95-96)
သန်ဵ ရှင်ဵေရဵ

(ေစို)
ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန

သက်ြပညဴ်

ပင်စင်
၄၅၃၆၀.၀၀

ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ေမာ်လဖမိုင်

၄၉၀၇ ဦဵသိန်ဵ ေေဵ NB-0898(98-99) သန်ဵ ရှင်ဵေရဵ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ

ပင်စင်
၂၄၇၅၀.၀၀

ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ေမာ်လဖမိုင်

၄၉၀၈ ဦဵထနွ်ဵ ရီ NB-11640((70-71) စာတိုက်မှူဵ ယဉေ်ကျဵမှုဝနက်ကီဵဌာန
သက်ြပညဴ်

ပင်စင်
၂၂၂၀၀.၀၀

ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ေမာ်လဖမိုင်

၄၉၀၉ ေဒါ်ြေင်ြမငဴ်စီ NB-1003(03-04) စာရင်ဵစစမှ်ူဵ ြပည်ေထာင်စစုာရင်ဵစစြ်ေျုပ်ရုဳဵ
နာမကျန်ဵ

ပင်စင်
၉၇၂၀၀.၀၀

ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ေမာ်လဖမိုင်

၄၉၁၀
ဦဵေောင်ဝင်ဵ(ကွယ်)

ေဒါ်မိစပယမွ်န်(ဇနီဵ )
F(KYN)0017(16-17) ေတာေြေါင်ဵ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန

မိသာဵစု

ပင်စင်
၄၄၈၈၇.၅၀

ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ေမာ်လဖမိုင်

၄၉၁၁
ဦဵေဒုတ်(ကွယ်)

ေဒါ်ေေဵမျှင်(ဇနီဵ )
F(A)0162(90-91) စာဵပဲွထိုဵ မှူဵ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန

မိသာဵစု

ပင်စင်
၃၆၉၀၀.၀၀

ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ေမာ်လဖမိုင်

၄၉၁၂
ဦဵဝါစူ(ကွယ်)

ေဒါ်ရာဂျဆီာွရီ(ဇနီဵ )
(YGD)1514(12-13) တေစျဵသည် ကုနသွ်ယေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာန

မိသာဵစု

ပင်စင်
၁၈၆၇၅.၀၀

ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ေမာ်လဖမိုင်

စစက်ိုင်းတိုင်းေေသကကးီ (၁) ဦး

မွနပ်ပည်နယ ်(၁) ဦး


