
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

၁၂၀၃၁ ေဒ္ဒေနာ်လူဵ ဒီေဖာ NA-0426(04-05)
သာဵဖွာဵ

ဆရာမ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ နစှြ်ပညဴ် ၈၈၃၅၀.၀၀ ကမာရွတ်

၁၂၀၃၂
ဦဵေောင်ြမငဴ်(ကွယ်)

ေဒ္ဒေနာ်လူဵ ဒီေဖာ(ဇနီဵ )

F(NPT)1231

(14-15)
ဒုဦဵစီဵ မှူဵ ကုနသွ်ယမ်ှုြမှငဴ်တင်ေရဵ မိသာဵစု ၂၅၂၀၀.၀၀ ကမာရွတ်

၁၂၀၃၃
ေဒ္ဒထာဵရင်(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ေောင်(ကွယ်)

F(A)0069

(87-88)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၈၅၀၀.၀၀ ကမာရွတ်

၁၂၀၃၄ ေဒ္ဒထာဵထာဵေဆွ
N(YGD)0512

(16-17)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၁၀၆၀၈၀.၀၀ ကမာရွတ်

၁၂၀၃၅
ဦဵတင်လှိုင်(ြေင်ပွန်ဵ )

ေဒ္ဒြမြေင်(ကွယ်)

F(YGD)0804

(14-15)

ေမျ ိုဵသမီဵ

ကျန်ဵ မာေရဵဆရာမ

ကျန်ဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၈၆၅၈၀.၀၀ ကမာရွတ်

၁၂၀၃၆ ေဒ္ဒကကည်ကကည်ထနွ်ဵ
N(YGD)1003

(11-12)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၇၅၂၀.၀၀ ကမာရွတ်

၈၉၂၉ ဦဵဝင်ဵရိှန်
N(NPT)0666

(16-17)
ပဳုနှိပ်ကက-၂ သာသနာေရဵ သက်ြပညဴ် ၁၂၂၁၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၃၀
ဦဵတင်ေငွ(ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်မုိ္ဓမုိ္ဓလင်ွ(သမီဵ)

F(YGD)0769

(13-14)
ဌာနြေွဲမှူဵ ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ မိသာဵစု ၈၅၄၇၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၃၁-၁၀-၁၉ထိ

၈၉၃၁
ဦဵေသာင်ဵေရွှေ(ကွယ်)

ေဒ္ဒတင်ေရွှေ(ဇနီဵ )

F(YGD)0535

(15-16)
ပန်ဵ ရဳ(ပ) လမ်ဵဦဵစီဵ မိသာဵစု ၄၅၂၉၈.၅၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၆၅

၈၉၃၂ ေဒ္ဒညနွ့်ညနွ့်ေဝ
N(MON)0219

(09-10)
ထက်ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပညဴ် ၁၀၁၇၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၃၃
ဦဵြေင်လှိုင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒစန္ဒာေောင်(ဇနီဵ )
F(NPT)0203(15-16) ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၃၄၂၆၈.၇၅ ေြမာက်ဒဂုဳ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

ရနက်နုတ်ိုင်းေေသကကးီ (၂၄) ဦး



စဉံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံစဳာ

အမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လေု ံနံဵ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၈၉၃၄ ေဒ္ဒမာမာေေဵ N(YGD)1217(15-16) ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပညဴ် ၁၂၂၀၄၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၃၅
ဦဵေမာင်လှ(ကွယ်)

ေဒ္ဒသန်ဵ သန်ဵ ဝင်ဵ(ဇနီဵ )
F(NPT)1432(15-16) ေနပုညာရှင်-၂ ေနပုညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၇၂၈၆၄.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၆၉

၈၉၃၆
ဦဵြေျ ို(ကွယ်)

ေဒ္ဒစန်ဵ ကကည်(ဇနီဵ )
F(YGD)0797(14-15)

လုဳခြေုဳေရဵ

ေေစာငဴ်မှူဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၂၀၁၆.၈၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၆၁

၈၉၃၇
ဦဵေကျာ်ေေဵ(ကွယ်)

ေဒ္ဒြမငဴ်သန်ဵ ရီ(ဇနီဵ )

F(YGD)0482

(11-12)
ေဆဵထညဴ် ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၀၆၃၇.၅၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၉၈၃၁ ဦဵေနထနွ်ဵ
N(YGD)3518

(12-13)
စက်ကျွမ်ဵ-၃ စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ သက်ြပညဴ် ၅၈၁၄၀.၀၀ သ ေ္န်ဵ ကျွန်ဵ

၇၁၅၆
ဦဵေစာဆနန်လီနွ်ဵ (ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်ေမသန်ဵ (ဇနီဵ )
F(A)0821(87-88) ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာ မိသာဵစု ၇၃၇၃၂.၅၀

ေြမာက်

ဥက္ကလာပ

၇၁၅၇ ဦဵြမငဴ်ေောင်
GON(NPT)0171

(10-11)
ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ ေရှ့ ေန့ြေျုပ်ရုဳဵ သက်ြပညဴ် ၁၉၄၈၂၀.၀၀

ေြမာက်

ဥက္ကလာပ

၁၂၁၉၅
ဦဵစန်ဵ ြမငဴ်(ကွယ်)

ေဒ္ဒလှေဆွ(ဇနီဵ )

F(A)0622

(92-93)
ေြမစာရင်ဵမှူဵ ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ မိသာဵစု ၄၂၇၅၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၂၈၄၇ ဦဵကကင်စိုဵ NB-0034(93-94) တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့
ေထူဵ

နစှြ်ပညဴ်
၄၄၂၈၀.၀၀ လည်ှဵကူဵ

၂၈၄၈ ဦဵဝင်ဵကကည် NB-0377(89-90) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ေလျှောဴေပါဴ ၈၄၂၄၀.၀၀ လည်ှဵကူဵ

၉၉၇၃ ဦဵေမာင်ေမာင်
GON(NPT)0990

(16-17)

ညွှနက်ကာဵ

ေရဵမှူဵ
စာဵသဳုဵသူေရဵရာ သက်ြပညဴ် ၂၀၁၉၆၀.၀၀ တာေမွ

၉၉၇၄
ဦဵတင်ေောင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်ြမြမ(ဇနီဵ )

F(NPT)3423

(14-15)
စာေရဵေဆငဴ်-၄

ဟုိတယန်ငဴ်ှြေရီဵသွာဵလာ

ေရဵညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ
မိသာဵစု ၆၄၈၀၀.၀၀ တာေမွ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၉၉၇၅ ဦဵေောင်ရိှန် NC-1096(77-78) ေကူေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၆၇၇၀.၆၀ တာေမွ ၀.၆၆

၁၆၀၉ ဦဵြေင်စိုဵ
NA-1294

(92-93)
မူြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၉၂၂၉၄.၄၀ လယေ်ဝဵ ၀.၈၈

၆၄၃၅
ေဒ္ဒေေဵြမငဴ်(ဇနီဵ )

ဦဵြမငဴ်ကုိ(ကွယ်)

F(B)0353

(98-99)
ကက-၃ ကုနသွ်ယေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၀၉၇၂.၅၀ ပျဉ်ဵ မနာဵ ၀.၃၅

၆၄၃၆ ေဒ္ဒသန်ဵ လှ
NB-2087

(96-97)
လယြ်ပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပညဴ် ၁၀၀၉၈၀.၀၀ ပျဉ်ဵ မနာဵ

၈၈၈ ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ နိုင်
N(YGD)2080

(15-16)
ပစ္စည်ဵထနိ်ဵ (၃)

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၅၄၅၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၈၈၉
ေဒ္ဒြေင်ေစာရီ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ်ကကည်(ကွယ်)

F-0188

(03-04)
မူလတန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၃၁၇၄၁.၈၇ တတဳာဵဦဵ

55.70%

.55

၈၉၀ ဦဵေဇာ်ေဝထနွ်ဵ
N(YGD)2156

(15-16)
လုဳခြေုဳေရဵ(၅)

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၆၁၂၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၈၉၁ ဦဵရဲသီဟ
N(YGD)2150

(15-16)
စစေ်ဆဵေရဵ(၃)

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၅၉၀၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၈၉၂ ဦဵဆနမ်င်ဵေထွဵ
N(YGD)2128

(15-16)
လုဳခြေုဳေရဵ(၅)

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၈၇၀၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၈၉၃ ဦဵတင်ထနွ်ဵ ဝင်ဵ
N(YGD)2166

(15-16)

မီဵသတ်

တပ်ကကပ်

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၃၅၄၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၈၉၄ ေဒ္ဒမာြေိုင်
N(YGD)2131

(15-16)
လပ်ုသာဵမှူဵ

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၁၉၈၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

မန္တေလးတိုင်းေေသကကးီ (၃၀၇) ဦး
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၈၉၅ ဦဵသိန်ဵ ေဌဵ
N(YGD)2114

(15-16)
ဒုဦဵစီဵ မှူဵ

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၉၉၅၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၈၉၆ ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ
N(YGD)2169

(15-16)
ဒုဦဵစီဵ မှူဵ

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၉၅၀၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၈၉၇ ဦဵေဇာ်မင်ဵထိုက်
N(YGD)2202

(15-16)

မီဵသတ်

တပ်ကကပ်

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၂၇၆၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၈၉၈ ေဒ္ဒသက်ထာဵေဝ
N(YGD)2076

(15-16)

ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၅၄၅၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၈၉၉ ဦဵဝင်ဵေဌဵ(၁)
N(YGD)2122

(15-16)

မီဵသတ်

ယာဉေ်မာင်ဵ(၄)

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၁၈၅၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၉၀၀ ဦဵသန့ဇ်င်ဦဵ
N(YGD)2203

(15-16)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၃၁၂၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၉၀၁ ဦဵေောင်လှိုင်ဝင်ဵ
N(YGD)2113

(15-16)

လက်ေထာက်

ကကီဵမှူဵ

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၅၉၀၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၉၀၂ ဦဵမင်ဵမင်ဵ
N(YGD)2205

(15-16)
လုဳခြေုဳေရဵ(၅)

ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၇၃၉၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၁၄၄၄ ဦဵဝင်ဵြမင်ဴ
N(MDY)1016

(07-08)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နစှြ်ပည်ဴ ၈၂၅၆၀.၀၀ သာစည်

၁၄၄၅
ေဒ္ဒြေင်သန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵတင်ေငွ(ကွယ်)

F(BGO)3179

(12-13)
ပစ္စည်ဵထနိ်ဵ (၄)

စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၄၇၀၉၂.၅၀ သာစည်

၂၄၅၄ ဦဵေမာင်ကုိ
GON(NPT)0567

(11-12)

စာရင်ဵစစ်

ေရာရိှ

ြပည်ေထာင်စစုာရင်ဵ

စစြ်ေျုပ်ရုဳဵ
သက်ြပည်ဴ ၁၅၄၈၄၅.၀၀

ေကျာက်

ပန်ဵ ေတာင်ဵ

၄၁၁၃ ဦဵေမာင်ေမာင်သန်ဵ
NA-0897

(05-06)
ဒုဦဵစီဵ မှူဵ

စက်မှုလယယ်ာဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၃၁၀၄၀.၀၀ မိတ္ီထလာ



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၂၇၄၆ ေဒ္ဒြေင်သန်ဵ ေထွဵ
N(YGD)6288

(12-13)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ
ဂနုေ်လျာ် နာမကျန်ဵ ၃၃၈၄၀.၀၀ ြပင်ဦဵလင်ွ

၁၄၇၄၉ ေဒါက်တာေဒ္ဒစန်ဵ စန်ဵ
GON(NPT)1815(A)

(11-12)

တွဲဖက်

ပါေမာက္ခ

ေဆဵသိပ္ဳပပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၆၀၆၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၅၀ ေဒ္ဒဧြမင်ဴ
NA-1063

(95-96)
မူေပ်ု ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၂၂၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

7.5.19

ကွယလ်နွ်

၁၄၇၅၁ ဦဵေေဵေမာင် NA-1047(99-00)
လ/ထ

ေထာင်မှူဵ
ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၅၂၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၅၂
ေဒ္ဒတင်ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵြမင်ဴေဆွ(ကွယ်)
F-0278(87-88) ရဲေပ်ုကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၇၂၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ကျန်

၇၈.၇၉%

0.78

၁၄၇၅၃
ေဒ္ဒြေို(ဇနီဵ )

ဦဵလေှရွှေ(ကွယ်)
F(D)0037(90-91) တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၄၇၀၉၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၅၄ ေဒ္ဒြေင်စန်ဵ ညနွ့် NA-0601(99-00) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၃၉၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၅၅ ဦဵေောင်ေသာ် NC-4292(78-79) စာေရဵ-၂
ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၅၆ ဦဵေကျာ်ြမင်ဴ NA-1434(98-99) ဓါတြ်ေွဲ(ပ) ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၃၆၃၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၅၇ ဦဵလထှနွ်ဵ ေောင် NA-1831(98-99)
ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ
သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၈၁၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၅၈
ေဒ္ဒေကာင်ဵကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵမနာဵဟုန်(ကွယ်)
F-0894(95-96) ရုဳဵ ေကူ

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၉၈၄၇.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၅၉ ေဒ္ဒြေင်ခပုဳဵရည် NA-1355(85-86)
ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ

ကျန်ဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၃၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



စဉံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ
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လေု ံနံဵ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၇၆၀ ေဒါက်တာဦဵမင်ဵေဆွ GON-0084(08-09) ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၁၅၁၄၇၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၆၁ ဦဵေနု်ဵ ြမင်ဴ NE-1425(96-97) ရုဳဵ ေကူ
ေလေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၆၄၇၉၅.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ကျန်၈၅.၈၆

%

၁၄၇၆၂ ဦဵေြပရိှန် NE-0831(79-80) ဒုရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၂၉၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၆၃ ေဒ္ဒဥမ္မာြမင်ဴ
GON(NPT)0453

(09-10)
လ/ထ
ကထကိ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၅၃၇၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၆၄ ဦဵလဖှငိမ်ဵ NA-0682(94-95) ရုဳဵ ေစာင်ဴ
လဝူင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနင်ဴှ

ေမျ ိုဵသာဵမှတပဳု်တင်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၂၇၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၆၅ ဦဵကကည်စနိ် NA-0386(88-89) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၄၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၆၆ ဦဵစနိေ်မာင် NA-1183(76-77) သန့ရှ်င်ဵေရဵ
စိုက်ပျ ိုဵေရဵနင်ဴှ

ေမွဵြမူေရဵဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၂၅၄၁၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၆၇ ေဒ္ဒကကည်ကကည်စန်ဵ NB-2431(86-87) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၂၈၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၆၈ ေဒ္ဒေမာ GON-0034(97-98)
ေထက်တန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၆၁၅၀၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၆၉ ဦဵေောင်ညနွ့် NC-4568(79-80) ေကူ-၁
ပုိ္ဓေဆာင်ေရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၁၅၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၇၀ ဦဵေကျာက်ြေွဲ NA-1975(95-96)
စက်ြေန်ဵ ေပ်ု

(၃)

ပုိ္ဓေဆာင်ေရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၉၇၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၇၁ ေဒ္ဒေမာ NB-0819(87-88) ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၉၄၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၇၇၂ ဦဵကုိကုိြမင်ဴ
N(MDY)0762

(06-07)
ရဲေရာြေဳ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နစှြ်ပည်ဴ ၈၅၅၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၇၃ ဦဵြမေောင် NA-1846(02-03)
စက်ြေန်ဵ ေပ်ု

(၃)

ေရေရင်ဵေြမစန်င်ဴှ

ြမစေ်ြေျာင်ဵမျာဵဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၃၁၀၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၇၄ ဦဵြေျ ိုဝင်ဵ
N(MDY)0624

(07-08)
ေလပ်ုသမာဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၈၅၁၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၇၅ ေဒ္ဒြမင်ဴြမင်ဴသန်ဵ GON-0311(94-95) ဦဵစီဵ ေရာရိှ
ဘူမိေဗဒဓါတသ်တ္ထ

ရှာေဖွေရဵဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၁၀၀၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၇၆
ေဒ္ဒြေင်ဖငိမ်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ခပုဳဵ(ကွယ်)
F-0860(96-97)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၆၅၅၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၇၇
ေဒ္ဒြမသန်ဵ နယွ်(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ေကျာ်ညနွ့်(ကွယ်)
F(NPT)0232(09-10) ဒုဦဵစီဵ မှူဵ

စက်မှုလယယ်ာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၈၈၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၇၈
ေဒ္ဒစန်ဵ ေဌဵ(ေစမ်)

ဦဵလှေဌဵ(ကွယ်)
F(MDY)0275(10-11) ေရစက်ေမာင်ဵ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၈၀၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

T.D

27.12.2024

၁၄၇၇၉
ေဒ္ဒြေင်ြမင်ဴရိှန်(ညီမ)

ေဒ္ဒြေင်ြမင်ဴစနိ်(ကွယ်)
F(MDY)0210(08-09) ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၁၀၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

T.D

23.4.2023

၁၄၇၈၀
ေဒ္ဒနင်ှဵဆီ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ြမင်ဴ(ကွယ်)
F-0244(94-95) ရုဳဵ လလုင်

မုိဵေလဝသနင်ဴှဇလ

ေဗဒညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၂၄၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၈၁ ဦဵြေင်ေမာင် NA-0253(88-89) ဒုရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နစှြ်ပည်ဴ ၇၆၇၅၂.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂) 0.82

၁၄၇၈၂ ေဒ္ဒြေင်ြေင်သန်ဵ GON-0032(99-00)
ေထက်တန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၅၂၇၇၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၈၃ ဦဵေနဝင်ဵကကူ NA-1376(96-97)
ေလယတ်န်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၇၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၇၈၄ ဦဵြမေမာင် NA-0531(97-98) ညေစာင်ဴ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၄၉၅၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၈၅ ဦဵကုိေလဵ NA-0143(98-99) ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၀၁၇၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၈၆ ဦဵစန်ဵ ေောင် NA-0091(03-04)
လ/ထ

နည်ဵြပ

စက်မှုနင်ဴှသက်ေမွဵ

ပညာဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၈၁၃၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၈၇ ဦဵေောင်ြမတေ်ကျာ် NA-1330(98-99) ေဆဵစပ်ဆရာ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၈၂၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၈၈ ဦဵြေင်ေဆာင် NA-1054(78-79) ဒုေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၂၇၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၈၉ ဦဵေကျာ်မင်ဵ NA-0466(92-93)
သေဘောသာဵ

ေကူ

ေရေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၃၇၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၉၀ ေဒ္ဒေထွဵ ေထွဵ NC-1571(99-00) ရုဳဵ ေပ်ု
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၃၄၃၁၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၉၁ ေဒ္ဒြေင်သန်ဵ နွဲ့ NC-2302(79-80) ဒုေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၈၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၉၂ ေဒ္ဒယဉယ်ဉကုိ်
N(MDY)0295

(07-08)

ေေရာင်ဵ

(၃)

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၇၀၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၉၃ ေဒ္ဒြေင်စန်ဵ NA-0160(05-06) သန့ရှ်င်ဵေရဵ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၅၅၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၉၄ ေဒ္ဒစန်ဵ စန်ဵ NA-0124(89-90) မူေပ်ု ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၂၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၉၅ ေဒ္ဒြေင်မာမာ NC-3847(78-79) စာေရဵ(၂)
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၅၉၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



စဉံ အမညံ
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အဖးဲ အဴစညံဵ

ေ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ပေ ဆံ ထံတုံ

ေေဵရမညံဴ

ေ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၇၉၆ ေဒ္ဒေမာကကူ NB-1485(08-09)
လပ်ုသာဵ

ဥယျာဉ်
သာသနာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၂၅၄၁၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၉၇
ေဒ္ဒစန်ဵ ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ေောင်(ကွယ်)
F-0500(05-06) မူေပ်ု ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၇၈၇၉၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၉၈
ေဒ္ဒြေင်မီှ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ရိှန်(ကွယ်)
F-0082(93-94) မူေပ်ု ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၉၀၀၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၇၉၉
ေဒ္ဒြမစနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵကဳေဆာင်(ကွယ်)
F-0651(92-93) ေေစာင်ဴ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၇၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၀၀ ဦဵညနွ့ေ်ဖ NA-1731(00-01) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၅၂၅၃၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၀၁ ဦဵေဌဵနိုင်
NC-4471

(78-79)
စာေရဵ(၂)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၃၃၃၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၀၂ ဦဵဘုိေသာင်ဵ
NE-1145

(99-00)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ သက်ြပည်ဴ ၁၁၂၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၀၃ ေဒါက်တာထနွ်ဵ လင်ဵ
GON-0053

(87-88)

တာဝနြ်ေဳ

ဆရာဝန်
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၈၆၇၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၀၄ ဦဵလစှနိ်
NA-2034

(98-99)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၉၃၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၀၅ ေဒ္ဒေေဵေေဵြမင်ဴ
NA-0436

(00-01)

သူနာြပု

ဆရာမကကီဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၃၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၀၆ ေဒ္ဒကကူကကူ
N(MDY)0978

(07-08)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၉၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၀၇ ဦဵစနိေ်မာင်
NA-1588

(03-04)
စက်ြေန်ဵ ေပ်ု(၄)

ေရေရင်ဵေြမစေ်သဳုဵြေျ

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၀၈၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၈၀၈ ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ
NE-0502

(02-03)
ဦဵစီဵ မှူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၉၄၇၇၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၀၉ ေဒ္ဒြမကကိုင်
GON-0237

(99-2000)
ပါေမာက္ခြေျုပ် ေဆင်ဴ်ြမင်ဴပညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၂၂၉၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၁၀
ေဒ္ဒြေင်လှိုင်ြမင်ဴ(ြေ)

ေဒ္ဒေမာတင်

NA-0247

(04-05)

လက်ေရဵတို

လက်နှိပ်စက်
ေဆင်ဴ်ြမင်ဴပညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၈၁၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၁၁ ေဒ္ဒြေင်လြှမင်ဴ
NA-1811

(00-01)

စာေရဵ(၂)

ကျွမ်ဵကျင်(၆)

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၁၂၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၁၂ ဦဵရဲေကျာ်
NA-0094

(99-00)
ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၇၅၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၁၃ ဦဵဘုိေက
NC-1953

(79-80)
ရုဳဵ ေကူ(၂)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၉၁၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၁၄ ဦဵဝင်ဵေမာင်
NA-0507

(78-79)
ဓာတြ်ေွဲြေန်ဵ ေကူ

ေရဆင်ဵစိုက်ပျ ိုဵေရဵ

တက္ကသုိလ်

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၃၃၅၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၁၅ ဦဵဖုန်ဵ ြမင်ဴ
NA-0842

(82-83)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၉၅၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၁၆
ေဒ္ဒြေင်စစုု(ညီမ)

ေဒ္ဒနနီဝီင်ဵ(ကွယ်)

F(MDY)0081

(07-08)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၃၉၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

TD

22.1.2022

၁၄၈၁၇ ေဒ္ဒြေင်ဝင်ဵကကည်
GON-0271

(03-04)

ေမ်ိတင်ွဵမှု

ေကျာင်ဵေပ်ု
လမူှုဝနထ်မ်ဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၁၁၁၉၃၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၁၈ ဦဵပုိ
NA-1665

(04-05)
ဒုနည်ဵြပ(စက်)

ေရေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၂၇၂၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၁၉ ေဒ္ဒလလှြှမင်ဴ
NA-1018

(99-00)
သာဵဖွာဵဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၀၂၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၈၂၀
ေဒ္ဒြမြမဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ (ကွယ်)

F-0302

(92-93)

လ/ထ

ေထာင်မှု
ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၃၄၇၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၂၁
ေဒ္ဒသိန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ(ကွယ်)

F(MDY)0132

(08-09)
တပ်ကကပ် ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၄၈၁၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၂၂ ဦဵဝုိင်ဵ
NA-1361

(87-88)
ကျွမ်ဵကျင်(၄)

ေရေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၇၃၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၂၃ ေဒ္ဒေဒါင်ဵညို
NS-1284

(98-99)
ကျွမ်ဵကျင်(၃)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၉၆၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၂၄
ေဒ္ဒေေဵေေဵြမင်ဴ(ေမ)

ေဒ္ဒလလှရီှ(ကွယ်)

F(MDY)0189

(09-10)

ကျန်ဵ မာေရဵ

ဆရာမ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၉၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

TD

4.2.2023

၁၄၈၂၅ ဦဵစနိလ်ှ
NA-1226

(99-00)
ဒုဦဵစီဵ မှူဵ

မုိဵေလဝသနင်ဴှဇလေဗဒ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၁၈၆၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၂၆ ဦဵစန်ဵ လင်ွ
GON(MDY)0053

(09-10)

လက်ေထာက်

ညွှနမှ်ူဵ
သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၆၃၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၂၇ ေဒ္ဒြေင်နွဲ့ ရီ
N(MDY)0907

(09-10)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၂၄၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၂၈ ဦဵစတိလ်ှ
NA-2026

(98-99)
ေလပ်ုသမာဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၇၁၆၁၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၂၉
ေဒ္ဒကကင်စနိ်(မိြေင်)

ေဒ္ဒြမင်ဴြမင်ဴေေဵ(ကွယ်)

F(MDY)0127

(10-11)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၃၁၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

TD

9.9..2024

၁၄၈၃၀ ဦဵြမစန်ဵ
NA-0252

(90-91)
ပေသင်ဵစမှုူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၁၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၃၁ ဦဵဝင်ဵထနိ်
N(NPT)1619

(12-13)
ကကီဵမှူဵ

စက်မှုညွှနက်ကာဵမှု

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၅၄၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၈၃၂ ေဒ္ဒမျ ိုဵမျ ိုဵ
NA-0159

(98-99)
မူလတန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၇၄၃၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၃၃ ေဒ္ဒကကည်ကကည်ဝင်ဵ
NA-0465

(95-96)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၂၄၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၃၄ ဦဵတင်ေမာင်လတ်
GON(NPT)0469

(12-13)

လက်ေထာက်

ညွှနမှ်ူဵ

စက်မှုညွှနက်ကာဵမှု

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၅၇၀၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၃၅
ေဒ္ဒလလှသှန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ ေလဵေောင်(ကွယ်)

F-0005

(89-90)
ဓာတြ်ေွဲ-ဒု ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၅၅၇၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၃၆
ေဒ္ဒစနိတ်င်(ဇနီဵ )

ဦဵြေျ ို(ကွယ်)

F(MDY)0552

(11-12)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၇၅၆၇.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၃၇
ေဒ္ဒြမကကိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵေသာင်ဵ(ကွယ်)

F(MDY)0469

(11-12)

လ/ထ

ကထကိ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၁၂၀၉၈၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၃၈ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ
N(MDY)0850

(07-08)
ရုဳဵ ေကူ(၂)

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၆၉၆၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၃၉ ေဒ္ဒြေင်လလှှ
NA-0150

(04-05)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၃၁၀၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၄၀
ေဒ္ဒနန်ဵ ေရွှေဆာ(ဇနီဵ )

ဦဵဝင်ဵသိန်ဵ (ကွယ်)

F(SHAN-N)0103

(11-12)
လပ်ုသာဵ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၁၉၀၅၇.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၄၁
ေဒ္ဒေေဵဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵလြှမင်ဴ(ကွယ်)

NS(F)1207

(98-99)
ကျွမ်ဵကျင်(၆)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၃၆၀၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၄၂ ေဒ္ဒနန်ဵ ြမင်ဴ
NB-1982

(84-85)
ပစာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၄၃
ေဒ္ဒကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ေမာင်(ကွယ်)

F-0089

(87-88)
ရုဳဵ ေကူ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၇၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၈၄၄ ဦဵကဳေမာင်
NB-0051

(86-87)

ဘူမိေဗဒ

လ/ထ(၂)

ဘူမိေဗဒနင်ဴှဓာတသ်တ္တ

ရှာေဖွေရဵ
နာမကျန်ဵ ၂၉၀၂၃.၈၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

60.81%

0.61

၁၄၈၄၅
ေဒ္ဒကျင်ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵေဖကကည်(ကွယ်)

F-0365

(87-88)
ရဲေပ်ုကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၉၄၉၃၈.၇၅ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၄၆ ေဒ္ဒေမာေဆွ
N(MDY)0031

(06-07)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၁၇၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၄၇ ေဒ္ဒမာေဆယွု
NA-1970

(98-99)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၉၉၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၄၈ ဦဵေမာင်ေမာင်
NE-1857

(94-95)
ေရယာဉမှ်ူဵ ငါဵလပ်ုငန်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန ေလျာ်ေကကဵ ၇၄၉၇၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၄၉
ေဒ္ဒေမသူဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ေကျာ်ေထွဵ (ကွယ်)

F(SGG)0292

(10-11)
ေတာေြေါင်ဵ

စမ်ိဵလနစ်ိုေြပေရဵဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၂၅၆၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၅၀ ဦဵကကည်ဝင်ဵ
NA-0139

(87-88)
ပ-ေသင်ဵစမှုူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၆၈၆၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၅၁ ဦဵြေျစေ်ဆွ
NA-1143

(86-87)
ကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၀၅၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၅၂
ေဒ္ဒြေင်ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵသန်ဵ ေမာင်(ကွယ်)

F-0844

(97-98)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၇၅၆၇.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၅၃ ေဒ္ဒေမကကည်ေောင်
NA-0983

(04-05)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၉၃၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၅၄ ဦဵလသှန်ဵ
N(MDY)0597

(08-09)
ေစိုသန့် မန္တေလဵတက္ကသုိလ် နစှြ်ပည်ဴ ၈၀၁၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၅၅
ေဒ္ဒလြှမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ေရွှေ(ကွယ်)

F-0525

(01-02)
ကကီဵ/ေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၇၈၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၈၅၆ ဦဵတင်ေောင်
N(MDY)0451

(07-08)
ေကူသူနာြပု ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၀၀၆၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၅၇ ဦဵေနု်ဵ ေမာင်
NA-0538

(78-79)
ထက်/ေရဵ စိုက်ပျ ိုဵေရဵတက္ကသုိလ်

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၃၀၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၅၈ ဦဵဝင်ဵြမင်ဴ
NA-0354

(86-87)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၃၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၅၉ ေဒ္ဒြေင်ေဌဵ
NA-0542

(96-97)
ကကီဵ/ေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၈၁၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၆၀ ဦဵဘေမာင်
NA-0707

(01-02)
စာေရဵ ေထွ/ကုေဆဵရုဳ သက်ြပည်ဴ ၁၂၁၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၆၁ ဦဵေနေသွဵ
NC-2138

(79-80)
စာေရဵ(၂) ယဉ်/စက်/ရှင်ဵ ေလျာ်ေကကဵ ၃၆၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၆၂ ေဒ္ဒြမသန်ဵ
NC-2701

(78-79)
စာေရဵ(၁)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၀၆၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၆၃ ေဒ္ဒြေင်လြှမင်ဴ
N(NPT)1631

(12-13)
ကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ

စက်မှုညွှနက်ကာဵမှု

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၇၁၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၆၄
ေဒ္ဒဥမ္မာေကျာ်(ညီမ)

ဦဵြေိုင်လင်ွ(ကွယ်)

F(MDY)0201

(10-11)
ဌာနြေွဲစာေရဵ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၃၈၆၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

TD

7.3.2025

၁၄၈၆၅ ဦဵသန်ဵ ေဆွ
GON-0368

(98-99)

လက်ေထာက်

ကထကိ

စက်မှုနင်ဴှသက်ေမွဵပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၀၂၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၆၆ ဦဵတင်ြမင်ဴဦဵ
NS-3777

(98-99)
ပစ္စည်ဵထနိ်ဵ (၂)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၁၃၇၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၆၇ ဦဵမန်ဵ စိုဵ ဟန်
GON(NPT)0492

(11-12)
ဒုညွှနြ်ေျုပ်

ေကကဵတိုင်နင်ဴှေြမစာရင်ဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၂၁၉၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၈၆၈
ေဒ္ဒလပုိှ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ကကည်(ကွယ်)

F-0243

(94-95)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၈၈၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၆၉ ဦဵေမာင်ေမာင်စိုဵ
NA-0057

(80-81)
စာေရဵေဆင်ဴ(၁)

လဝူင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနင်ဴှ

ေမျ ိုဵသာဵမှတပဳု်တင်ေရဵ

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၄၅၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၇၀
ေဒ္ဒေမာတင်(ဇနီဵ )

ဦဵြေင်ေမာင်(ကွယ်)

F-0283

(04-05)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၆၇၄၃၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၇၁ ဦဵညီညီ
NA-0202

(02-03)
ရုဳဵ ေကူ

ြပည်တင်ွဵေြေနွမ်ျာဵဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၈၅၄၇၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၇၂
ေဒ္ဒသန်ဵ ြေင်(ဇနီဵ )

ဦဵြေျစစ်နိ်(ကွယ်)

F-0846

(90-91)
ေလပ်ုသမာဵေပ်ု

ေရေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၉၅၉၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၇၃ ေဒ္ဒစိုဵ ြမင်ဴ
REV;NC-3451

(78-79)
စာေရဵ-၂ ကုနသွ်ယေ်ရဵ ေလျှော်ေကကဵ ၁၈၁၈၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂) ၀.၅၀

၁၄၈၇၄ ဦဵေရွှေတိုဵ
REV;NE-0240

(05-06)
စာေရဵ-၁

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၈၈၃၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၇၅ ဦဵေသာင်ဵြေင်
REV;NC-3845

(78-79)
စာေရဵ-၁

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေ လျှော်ေကကဵ ၃၄၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၇၆ ေဒ္ဒေုဳဵ ြမင်ဴ
REV;NA-1283

(87-88)
မူြပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၂၇၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၇၇
ေဒ္ဒြေင်ေနု်ဵ ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵနန်ဵ ေမာင်(ကွယ်)

REV;-F-1018

(98-99)
လယြ်ပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၉၇၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၇၈
ေဒ္ဒြေင်ပုိ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ေမာင်(ကွယ်)

REV;-F-0142

(00-01)
လ/ထေထာင်မှူဵ-၁ ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၆၂၆၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၇၉
ေဒ္ဒကကည်ကကည်ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵတာလင်ွ(ကွယ်)

REV;-F(MDY)0193

(07-08)
ဒု-ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၂၄၄၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၈၈၀
ေဒ္ဒမာမာေေဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ေမာင်(ကွယ်)

REV;-F-0165

(88-89)
တသ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၉၄၅၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၈၁ ဦဵလဝှင်ဵ
REV;NA-0906

(80-81)
ေကစ ေထွ/ကုေဆဵရုဳကကီဵ နာမကျန်ဵ ၄၄၅၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၈၂ ဦဵထနွ်ဵ ေေဵ
REV;NA-1311

(88-89)
ပထမစာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၆၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၈၃ ဦဵညွှန့ေ်ေဵ
REV;NA-0049

(02-03)
လယြ်ပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၉၃၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၈၄ ေဒါက်တာြေျစေ်ရွှေ
REV;GON-0188

(98-99)
ပါေမာက္ခ ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၇၀၁၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၈၅ ေဒ္ဒြေင်ခပုဳဵကကည်
REV;NA-0965

(95-96)
ထက်/ြပု ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၈၄၂၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၈၆
ေဒ္ဒဂျမ်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵစူဵ (ကွယ်)

REV;FA-0120

(06-07)
မူ/ေပ်ု ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၈၈၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၈၇ ဦဵေကျာ်ေကျာ်
REV;NC-0817

(79-80)
ဒု-ေဈဵသည် ကုနသွ်ယေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာန ေလျာ်ေကကဵ ၃၄၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၈၈ ဦဵြေျစလ်ှိုင်
REV;NA-0502

(85-86)
စုဳစမ်ဵေရဵမှူဵ

ေထူဵ စုဳစမ်ဵစစေ်ဆဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၃၂၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၈၉ ဦဵေကျာ်တင်ဴ
REV;GON-0080

(97-98)
လ/ထကထကိ ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၄၈၄၁၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၉၀ ဦဵသန်ဵ လှိုင်
N(MDY)0903

(08-09)
ဓါတြ်ေွဲကျွမ်ဵ-၂ ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၁၅၅၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၉၁ ေဒ္ဒမာမာေေဵ
REV;NA-1543

(98-99)
ြပတိုက်မှူဵ

တိုင်ရင်ဵေဆဵသိပဳ္ပပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၉၉၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၈၉၂ ဦဵြမင်ဴေောင် NA-1129(97-98) စာေရဵ-၁
ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၆၂၇၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၉၃ ေဒ္ဒကျင်သိန်ဵ NS-0081(98-99) ကျွမ်ဵကျင်-၇ ကုနပ်စ္စည်ဵစစေ်ဆဵေရဵ ေထူဵ နစှြ်ပည်ဴ ၆၁၂၀၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၉၄ ဦဵဖငိမ်ဵ NA-0075(96-97) လယြ်ပ
ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၁၂၃၂၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၉၅ ဦဵေကျာ်ေဌဵ NA-1120(91-92) စာရင်ဵကုိင်-ပ
ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၄၀၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၉၆ ဦဵေကျာ်ေနု်ဵ NA-1233(76-77) ရုဳဵ ေလပ်ုသမာဵ ေလပ်ုသမာဵညွှနက်ကာဵေရဵ
ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၄၈၅၁၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၉၇
ေဒ္ဒယဉယ်ဉန်ွဲ့ (ကွယ်)

ေဒ္ဒညိုညိုလှိုင်(ညီမ)
F(MDY)0196(08-09) ထက်ြပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၉၁၅၅ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

T.D

၂၀.၄.၂၀၂၃

၁၄၈၉၈
ဦဵဒလနွကူ်ဵလ်(ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်ေဌဵြမင်ဴ(ဇနီဵ )
F(MDY)0260(12-13) တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၄၈၁၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၈၉၉
ေဒ္ဒေထွဵ ကကည်(ကွယ်)

ဦဵေကျာ်ဆန်ဵ (ြေင်ပွန်ဵ )
F-0682(99-00) သူနာြပုေပ်ု

ကျန်ဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၁၄၄၆၈.၇၅ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၀၀
ဦဵစနိေ်မာင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်ထာဵရီ(ဇနီဵ )
F-0499(04-05) ေေစာင်ဴ

လမူှုဝနထ်မ်ဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၃၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၀၁ ဦဵထနွ်ဵ လင်ွ NA-0631(81-82)
ေထက်တန်ဵ

စာေရဵ

သစေ်တာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၀၂ ေဒ္ဒြမင်ဴ NE-0849(88-89) မူ/ြပ
ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၉၈၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၀၃ ဦဵထနွ်ဵ ရီ
GON(SG)0046

(06-07)
ဦဵစီဵ ေရာရိှ

ြပနက်ကာဵေရဵနငဴ်ှြပည်သူ့

ဆက်ဆေဳရဵဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၄၄၃၇၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၉၀၄ ဦဵစန်ဵ ြမင်ဴ NA-0077(92-93)
ေထက်တန်ဵ

စာေရဵ
မန္တေလဵတက္ကသုိလ် နာမကျန်ဵ ၆၆၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၀၅ ဦဵစန်ဵ ေမာင် N(MDY)3740(12-13)
ဒု-လ/ထ

ကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ
စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၇၃၆၅၆.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂) 0.89%

၁၄၉၀၆
ဦဵနိုင်လင်ဵေဆွ(ကွယ်)

ေဒ္ဒသန်ဵ ဖမိုင်(မိြေင်)
F(MDY)0182(09-10) တပ်သာဵ မီဵသတဦ်ဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၆၁၇၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

T.D

၁၆.၃.၂၀၂၄

၁၄၉၀၇
ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ(ကွယ်)

ေဒ္ဒြေမ်ဵလူ(ဇနီဵ )
F-0886(03-04) ဦဵစီဵ ေရာရိှ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၄၀၃၁.၂၅ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၀၈
ဦဵဘေမာင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်တင်ဴ(ဇနီဵ )
F-0239(11--12) ေ ဆဵစပ်မှူဵကကီဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၇၃၇၃၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၀၉
ေဒ္ဒတင်တင်ေနု်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵလှေမာင်(ကွယ်)
F(BGO)0172(11-12) ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၆၂၇၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၁၀
ဦဵတင်ေနု်ဵ (ကွယ်)

ေဒ္ဒကကည်(ဇနီဵ )
F(MGE)022(05-06) တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၈၇၆၃၇.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၁၁ ေဒ္ဒြေင်သန်ဵ
REV;N(MDY)0386

(07-08)
သန့ရှ်င်ဵေရဵ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၄၆၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၁၂ ဦဵညွှန့တ်င်
REV;GON(MDY)0111

(07-08)

ေထက်တန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၃၈၁၀၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၁၃
ဦဵြမင်ဴေောင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒစန်ဵ စန်ဵ ြမင်ဴ(ဇနီဵ )
REV;F-0037(98-99) တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၁၆၃၇.၅ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၁၄ ေဒ္ဒေထွဵ ေထွဵ
REV;N(MDY)0425

(09-10)
ေကကီဵတန်ဵ နည်ဵြပ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၅၇၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၁၅
ဦဵစန်ဵ ဝင်ဵ(ကွယ်)

ေဒ္ဒြမင်ဴြမင်ဴဝင်ဵ(ဇနီဵ )

REV;F(MDY)0193

(08-09)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၂၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၉၁၆ ေဒ္ဒကကည်ကကည်ြမ
REV;NA-1379

(98-99)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၇၆၃၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၁၇ ဦဵတင်ေမာင်
REV;NA-1272

(05-06)
ေလပ်ုသမာဵ

ကျန်ဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၄၆၂၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၁၈ ဦဵေကျာ်ရိှန်
REV;NA-1999

(96-97)
လ/ထေထာင်မှူဵ-၁ ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၁၁၆၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၁၉ ေဒ္ဒြေင်ေစာမူ
REV;NA-1005

(04-05)
မူလတန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၇၀၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၂၀ ေဒ္ဒြေင်သန်ဵ နယွ်
REV;NA-1516

(97-98)
သူနာြပု ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၉၀၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၂၁ ဦဵကဳလှ
NA-1222

(88-89)
ဖမို့ေြမမှူဵ(၂)

ေကကဵတိုင်နင်ဴှေြမစာရင်ဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၆၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၂၂ ဦဵလဝှင်ဵ
GON(MDY)0082

(11-12)
ဒုညွှနမှ်ူဵ

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၁၃၈၁၀၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၂၃ ဦဵဘေရွှေ
N(RKG)0001

(08-09)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နစှြ်ပည်ဴ ၈၅၅၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၂၄ ဦဵြေင်ေမာင်
NA-0853

(00-01)

ဓာတြ်ေွဲ

ကျွမ်ဵကျင်(၆)

ေဆဵသိပ္ဳပပညာဦဵစီဵ

ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၉၂၇၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၂၅ ဦဵတင်ေေဵ
NA-0638

(87-88)
ဌာနစမှုူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၄၇၄၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၂၆ ဦဵြေျစစ်ိုဵ
NA-0574

(87-88)
မူ/ေပ်ု ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၂၀၀၈၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂) 0.50

၁၄၉၂၇
ဦဵလပူန်ဵ (ကွယ်)

ေဒ္ဒြေျစြ်ေျစ်(ဇနီဵ )

F-0137

(95-96)
ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၈၀၉၃၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၉၂၈ ဦဵသန်ဵ ေောင်
NS-3580

(98-99)
ေေရာင်ဵ(3)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၉၀၄၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၂၉ ဦဵေေဵကုိ
NS-1322

(98-99)
ေေရာင်ဵ(၂)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၁၇၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၀ ဦဵစဖဳငိမ်ဵ
NA-1386

(95-96)
ရုဳဵ ေကူ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၆၉၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၁
ေဒ္ဒစန်ဵ စန်ဵ ဦဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာင်ေမာင်သိန်ဵ (ကွယ်)

F(A)(YGN)0847

(07-08)
တပ်ကကပ် ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၉၈၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၂ ေဒ္ဒြေင်နွဲ့ နွဲ့
GON(D)0048

(92-93)
ဦဵစီဵ ေရာရိှ တိုင်ဵရင်ဵသာဵဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၅၃၇၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၃ ဦဵေဇာ်ထနွ်ဵ ဦဵ
NA(YGN)0344

(07-08)

ဓာတြ်ေွဲ

ကျွမ်ဵကျင်(၃)

ေဆဵသိပ္ဳပပညာဦဵစီဵ

ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၉၃၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၄ ဦဵေောင်ဆန်ဵ ဝင်ဵ
NA-0700

(03-04)
ကကီဵ/ေရဵ

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၇၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၅ ဦဵေမာင်စနိ်
GON(NPT)0081

(11-12)
ရဲမှူဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ သက်ြပည်ဴ ၁၉၁၈၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၆ ေဒ္ဒတင်တင်လှိုင်
N(MDY)0565

(06-07)
စာေပ်ုြေျုပ် စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၃၈၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၇ ေဒ္ဒြေင်ြေင်စနိ်
NA-1185

(84-85)
မူ/ေပ်ု ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၂၄၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၈
ေဒ္ဒြမသန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵစနိဟ်န်(ကွယ်)

F-0269

(84-85)
ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၈၆၄၄၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၃၉ ေဒါက်တာညနွ့ည်နွ့်
GON(MDY)0118

(10-11)
ပါေမာက္ခ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၆၈၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၉၄၀ ဦဵေကျာ်ြေင်
GON(YGN)0221

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

၁၄၉၄၁ ေဒါက်တာဦဵတင်ြမင်ဴ
GON(NPT)0805

(12-13)

ပါေမာက္ခ

ဌာနမှူဵ

ေဆဵသိပ္ဳပပညာဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၂၀၆၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၄၂ ေဒ္ဒေေဵေေဵဝင်ဵ
N(YGN)0591

(12-13)
ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၁၇၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၄၃ ဦဵတင်ေမာင်
NA-0131

(00-01)
ဒုဦဵစီဵ

ေမွဵြမူဵေရဵနင်ဴှကုသေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၉၇၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၄၄ ေဒ္ဒြေင်မာ
NC-4206

(78-79)
စာေရဵ(၂)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၆၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၄၅ ေဒ္ဒစန်ဵ ြမင်ဴ
NA-2058

(97-98)
စာရင်ဵစစ်

ြပည်ေထာင်စု

စာရင်ဵစစြ်ေျုပ်ရုဳဵ
နာမကျန်ဵ ၃၃၆၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၄၆ ဦဵေကျာ်လှ
NA-0376

(94-95)
ေလပ်ုသမာဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၉၀၀၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၄၇ ဦဵသိန်ဵ လင်ွ
ND-0948

(78-79)
ပေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၃၁၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၄၈
ေဒ္ဒကျင်ေဌဵ(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ ေရွှေ(ကွယ်)

F(MDY)0230

(10-11)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၅၆၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၄၉
ေဒ္ဒကကည်ဖမိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ေေဵ(ကွယ်)

F-0120

(90-91)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၁၀၃၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၅၀
ေဒ္ဒဘုတဆ်ုဳ(မိြေင်)

ဦဵစိုဵ စိုဵ (ကွယ်)

F(MDY)0840

(12-13)
ေရယာဉေ်ပ်ု(၄)

ေရေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၁၃၂၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

TD

10.8.2027

၁၄၉၅၁ ေဒ္ဒြေင်ကကူနယွ်
NA-1310

(95-96)
သာဵဖွာဵဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၂၇၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၉၅၂ ဦဵေေဵ
NC-0967

(76-77)
ဒုေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၇၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၅၃
ဦဵစန်ဵ လင်ွ(ြေင်ပွန်ဵ )

ေဒ္ဒဝင်ဵနယွ်(ကွယ်)

F(MDY)0333

(08-09)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၃၈၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၅၄
ေဒ္ဒေေဵတင်(ဇနီဵ )

ဦဵဘေောင်(ကွယ်)

F-0544

(89-90)
တပ်သာဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၆၇၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၅၅ ဦဵေောင်ြမင်ဴ
ND-0216

(80-81)
ဒုေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၁၁၄၃၉.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂) 0.41

၁၄၉၅၆
ေဒ္ဒေဝေဝေောင်(သမီဵ)

ဦဵညနွ့ေ်မာင်(ကွယ်)

F(MDY)1165

(12-13)
ေလပ်ုရုဳစတိမှ်ူဵ

ေရေကကာင်ဵပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၆၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

T.D

7.5.2024

၁၄၉၅၇
ဦဵတင်ဝင်ဵ(ကွယ်)

ေဒ္ဒဝင်ဵဝင်ဵမာ(ဇနီဵ )

F-0719

(00-01)
ဒုရဲမှူဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၉၆၈၆၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၅၈
ေဒ္ဒြေင်ခပုဳဵ(ဇနီဵ )

ဦဵဝင်မျ ိုဵ(ကွယ်)

F(NPT)0547

(13-14)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၉၀၁၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၅၉
ေဒ္ဒနနုု(ကွယ်)

ဦဵေဌဵေမာင်(ြေင်ပွန်ဵ )

F(YGD)0023

(13-14)

လ/ထ

ေထွ/ဂျာ

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၄၉၆၁၃.၇၅ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၆၀
ဦဵြမတသူ်(ကွယ်)

ေဒ္ဒညနွ့ေ်မ(ဇနီဵ )

F(YGD)0680

(13-14)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၁၉၈၇.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၆၁ ေဒါက်တာတင်နု
Rev;GON-0085

(06-07)

ေထူဵ ကု

ဆရာဝန်
ေထွ/ကုေဆဵရုဳ သက်ြပည်ဴ ၁၇၇၉၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၆၂ ဦဵစနိထ်နွ်ဵ
Rev;GON-0033

(97-98)
ဦဵစီဵ ေရာရိှ

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၄၂၀၆၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၆၃
ဦဵတင်ေထွဵ (ကွယ်)

ေဒ္ဒကကည်လင်ဵ(ဇနီဵ )

F(MGY)0758

(12-13)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၉၇၅၇.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၉၆၄ ဦဵြေင်ေမာင်ေဌဵ
NA-1324

(94-95)
ေထာင်မှူဵ ေကျဉဦ်ဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၅၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၆၅ ေဒ္ဒနွဲ့ နွဲ့
NC-3798

(78-79)
ဒုတယိစာေရဵ

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၇၀၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၆၆ ေဒ္ဒဥမ္မာြေျ ို
GON(NPT)1142

(13-14)

လ/ထ

ညွှနမှ်ူဵ
စက်မှုသီဵနှဳဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၁၀၄၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၆၇ ဦဵဖုန်ဵ ေကျာ်
N(MDY)0051

(14-15)
ရုဳဵ ေကူ

ြပည်တင်ွဵေြေနွမ်ျာဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၈၀၈၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၆၈ ေဒါက်တာေဒ္ဒကကင်ကကင်ြမင်ဴ
GON-0054

(81-82)

လ/ထ

ဆရာဝန်
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၆၃၇၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၆၉ ဦဵထနွ်ဵ ကကယ်
NA-1128

(93-94)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၁၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၇၀ ေဒ္ဒြေင်ေကျာဴ
NE-1131

(04-05)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၁၇၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၇၁ ဦဵဉာဏ်ပုိ
NC-3488

(79-80)
ေကူ(1)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၅၀၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၇၂
ေဒ္ဒစိုဵ စိုဵ ြမင်ဴ(ြေ)

ေဒ္ဒစိုဵ စိုဵ ယဉ်

NA-0544

(87-88)
သူနာြပုဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၁၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၇၃
ေဒ္ဒဖွာဵဖမိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵဝင်ဵေမာင်(ကွယ်)

F-0141

(83-84)

ငယက်ကီဵကကပ်

ေရဵမှူဵ
ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၉၈၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၇၄ ေဒ္ဒြေင်ညနွ့ေ်ဝ
NA-1672

(93-94)
ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၁၁၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၇၅ ေဒ္ဒေင်ေဘာက်ဂျာ
N(NPT)1632

(12-13)

လ/ထကွနပ်ျူ

လပ်ုေဆာင်ေရဵမှူဵ
စက်မှုညွှနက်ကာဵမှု ေလျာ်ေကကဵ ၃၃၆၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၉၇၆ ဦဵတင်ေလဵ
NA-1377

(93-94)
ေြမတိုင်ဵ(၄) ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၅၄၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၇၇ ေဒါက်တာသိန်ဵ ဟန်
GON(NPT)0112

(09-10)
ြေွဲစတိေ်ထူဵ ကု ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၆၈၇၉၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၇၈
ေဒ္ဒတင်ြမ(ဇနီဵ )

ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ (ကွယ်)

F(BGO)0138

(14-15)
စာေရဵ(၁)

ေေထေွထေွပ်ုြေျုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၅၃၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၇၉
ေဒ္ဒြေင်ေရွှေ(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ေမာင်(ကွယ်)

F-0400

(02-03)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၂၃၂၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၈၀
ေဒ္ဒစန်ဵ တင်(ဇနီဵ )

ဦဵနပွီန်(ကွယ်)
F-0764(03-04)

လျှေပ်စစက်ျွမ်ဵ

(၃)

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၈၁၈၁၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၈၁ ဦဵတတွ်(ြေ)ဦဵဂန္ဓမာ NC-7086(79-80) ေကူ-၁
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၆၆၅၂.၈၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ကျန်

၂၄.၅၈%

0.24

၁၄၉၈၂
ေဒ္ဒညို(ြေ)ေဒ္ဒြေင်ညို(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ေကျာ်(ကွယ်)
F-0123(96-97) ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၇၃၃၇.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၈၃ ေဒ္ဒြမြမ NC-1784(79-80) ဒုေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၈၅၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၈၄ ေဒ္ဒေေဵကကူ NC-3624(78-79) ဒုေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၇၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ကျန်

50.28%

၁၄၉၈၅ ဦဵေမာင်ေမာင်ေလဵ
N(Shan-N)0021

(08-09)

လ/ထ

ဦဵစီဵ
ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၉၃၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၈၆ ဦဵေကေမာင်ေမာင် ND-0318(79-80) စာေရဵ-၂
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၄၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၈၇ ဦဵလြှမင်ဴ GON-0120(01-02) ပါေမာက္ခ
ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၂၀၇၅၇၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၄၉၈၈
ေဒ္ဒမူ(ဇနီဵ )

ဦဵလတှင်(ကွယ်)
F-0172(81-82) ဓါတြ်ေြဲြေစ်

ကုနလ်မ်ဵပုိ္ဓေဆာင်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၀၉၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၈၉ ဦဵဝင်ဵြမင်ဴ NA-3068(94-95) ေထလွပ်ုသာဵ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၄၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၀ ဦဵေောင်စနိ် GON-0028(89-90)
တွဲဖက်

ပါေမာက္ခ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၁၅၁၈၁၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၁
ဦဵဒီလုဳဵ (ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်ရိှန်(ဇနီဵ )
F(MGY)0255(11-12) ဒုရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၄၂၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၂
ေဒ္ဒသန်ဵ ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵြမေသာင်ဵ(ကွယ်)
F(MDY)0489(09-10)

ေဆဵကျွမ်ဵ

(၁)
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၆၈၇၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၃ ဦဵထူဵ ရယ် NB-1261(02-03)
လ/ထ

ဦဵစီဵ မှူဵ

ေရောဵလျှေပ်စစ်

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၈၀၁၉၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၄
ဦဵတင်ေောင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒနန်ဵ ြမင်ဴြမင်ဴဦဵ(ဇနီဵ )

F(YGN)0220

(08-09)
ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၉၅၉၀၆.၂၅ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၅ ဦဵစန်ဵ ြမင်ဴေောင်
N(MDY)3627

(14-15)
သန့ရှ်င်ဵေရဵ

ရပ်ုရှင်ြမှင်ဴတင်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၈၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၆ ဦဵစလဳင်ဵ(ြေ)ဦဵညီဝင်ဵ NA-0845(94-95) ေဆဵစပ် ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၄၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၇ ဦဵေောင်ကကီဵ NA-1020(96-97)
ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ
သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၉၄၈၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၈ ေဒ္ဒေကာ်စလီယီာ NA-0198(91-92)
ေရထမ်ဵ

ေမှုထမ်ဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၃၇၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၄၉၉၉ ေဒါက်တာေေဵေေဵသန်ဵ GON-0189(98-99)
ဖမို့နယက်ျန်ဵ မာ

ေရဵဦဵစီဵ မှူဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၈၂၉၃၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၅၀၀၀ ဦဵေပ္ဒဦဵ
N(MDY)3047

(13-14)
ကျွမ်ဵကျင်(၆)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှန်

ကကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၁၈၅၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၀၁ ဦဵေောင်ဝင်ဵ
N(NPT)0266

(13-14)
ရဲတပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နစှြ်ပည်ဴ ၁၁၂၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၀၂ ဦဵေနဝင်ဵ
GON(MDY)0100

(07-08)
ဦဵစီဵ ေရာရိှ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၄၈၄၁၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၀၃ ေဒ္ဒြမင်ဴြမင်ဴစနိ် NC-2586(78-79)
ေထက်တန်ဵ

စာေရဵ

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှန်

ကကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၃၃၃၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၀၄ ေဒ္ဒနွဲ့ ရီ GON-0287(95-96)
ေထက်တန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု

ေေြြေြေပဳညာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၅၉၂၈၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၀၅ ေဒ္ဒကကင်ရီ NA-0300(85-86)
ကျန်ဵ မာေရဵ

ဆရာမ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၀၂၉၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၀၆
မြဖူသွယြ်ေိုင်(သမီဵ)

ေဒ္ဒတင်ဴတင်ဴ(ကွယ်)

F(MDY)0818

(12-13)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၀၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

T.D

16.5.2027

၁၅၀၀၇ ဦဵြေျ ို NC-1476(79-80) ဒုေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှန်

ကကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၈၅၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၀၈ ဦဵေကျာ်ေမာင် NA-0865(86-87) ေကျာင်ဵေစာင်ဴ
ေေြြေြေပဳညာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၆၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၀၉ ေဒ္ဒေဆေွဆြွမင်ဴ NA-0603(02-03) နည်ဵြပ
စက်မှုနင်ဴှသက်ေမွဵ

ပညာဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၉၇၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၁၀ ဦဵတင်ေငွ NE-0832(97-98)
မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု

ေေြြေြေပဳညာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၃၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၁၁ ဦဵေပ္ဒဦဵ
N(KCN)3097

(12-13)

လ/ထ

ကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ

စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ

ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၉၆၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၅၀၁၂ ဦဵတင်လှိုင် NA-1326(05-06) တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နစှြ်ပည်ဴ ၈၂၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၁၃ ဦဵေမာင်ညို
N(NPT)1709    

(12-13)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၈၃၇၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၁၄
ဦဵြမင်ဴြေိုင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒေြေျာစြုေိုင်(ဇနီဵ )

F(MDY)0857

(12-13)
လနူာြေန်ဵ ေစာင်ဴ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၇၃၂၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၁၅
ဦဵဝင်ဵမင်ဵသန့်(ကွယ်)

ေဒ္ဒေထွဵ ေထွဵ ေကျာ်(ဇနီဵ )

F(MDY)0047

(12-13)
ေြမတိုင်ဵ(၄) ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၁၁၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၁၆
ဦဵေကျာ်ရိှန်(ကွယ်)

ေဒ္ဒေကက(ဇနီဵ )
F-0062(88-89) ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၀၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၁၇ ေဒ္ဒြေင်ြေျ ိုေထွဵ
N(BGO)0261

(12-13)

လ/ထ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵမှူဵ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၀၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၁၈ ေဒ္ဒြေင်သန်ဵ NS-0665(98-99) ကျွမ်ဵကျင်(၃)
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၃၉၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၁၉
ဦဵသက်ေမာင်ေေဵ(ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်ေဆွ(ဇနီဵ )

NS(F)0593

(98-99)
ေေရာင်ဵ(၃)

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၂၅၄၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၂၀
ေဒ္ဒကကည်စနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ရိှန်(ကွယ်)
F(B)0197(00-01) ကျွမ်ဵ(၆)

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၈၁၁၁၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၂၁
ဦဵတင်ေမာင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒတင်လှ(ဇနီဵ )

NB(F)1290

(98-99)
ကျွမ်ဵကျင်(၃)

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၀၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

ကျန်

၆၆.၃၉%

၁၅၀၂၂
ေဒ္ဒတင်မ(ဇနီဵ )

ဦဵေစာဂျ ိုဵဘြေင်(ကွယ်)

NA-0009

(81-82)
စာေရဵ(၁) ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၉၉၂၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၂၃ ဦဵေနု်ဵ ေမာင် NC-0062(00-01) ပစ္စည်ဵထနိ်ဵ (၂)
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၁၉၈၈၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၅၀၂၄ ေဒ္ဒြေင်ြေျ ိုဝင်ဵ NE-0022(97-98) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၃၆၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၂၅
ေဒ္ဒကကူကကူြေင်(ကွယ်)

ဦဵသက်နိုင်(ြေင်ပွန်ဵ )

F(NPT)0137

(12-13)
ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၃၇၃၂.၅၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၂၆ ေဒ္ဒဝင်ဵမာ
N(NPT)0357

(11-12)
ပန်ဵ ရဳ(၅) သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၄၃၈၆၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၂၇ ေဒ္ဒဝင်ဵြမင်ဴ NA-1178(83-84) မူလတန်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၁၃၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၂၈ ေဒ္ဒေမွဵေမွဵြေင်
N(MDY)1266

(08-09)
သူနာြပု(၁) ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၅၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၂၉ ေဒ္ဒြေင်နင်ှဵေမာ်
N(SGG)0532

(12-13)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၅၅၂၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၃၀
ဦဵေဌဵေမာင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒြမသန်ဵ (ဇနီဵ )
F-0312(87-88) ေေစာင်ဴ

ေရှဵ ေဟာင်ဵသုေတသန

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၃၅၀၅.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၃၁
ဦဵကဳြမင်ဴ(ကွယ်)

ေဒ္ဒကကည်ညနွ့်(ဇနီဵ )
F-9087(98-99)

ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵသိပ္ဳပ

ပညာဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၂၇၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၅၀၃၂ ဦဵေောင်ဖဖိုဵ NA-0866(98-99) ေဆဵမှူဵ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵသိပ္ဳပ

ပညာဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၃၅၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၁၂၉၁
ေဒ္ဒသီတာလှိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵသက်ဦဵ(ကွယ်)
F(AYY) 0042 (08-09) တပ်ကကပ်ကကီဵ ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၄၂၀၀.၀၀ ဓနြုဖူ

၁၂၉၂ ဦဵသိန်ဵ ထနွ်ဵ NC - 0639 (02-03) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၀၅၆၀.၀၀ ဓနြုဖူ

ဧရာဝတီတုိင်းေေသကကးီ (၇၉) 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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၂၉၃
ေဒ္ဒတင်စန်ဵ (ညီမ)

ဦဵေေဵေရွှေ(ကွယ်)
F(AYY) 0600 (14-15) ထက်ြပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၄၄၀၇၀.၀၀ ဓနြုဖူ ၂.၁၁.၂၀၂၈

၁၂၉၄
ေဒ္ဒသန်ဵ ရှင်(ဇနီဵ )

ဦဵြေျစလ်ှ(ကွယ်)
F(AYY) 3146 (13-14) ကက(၄) လယယ်ာထက်ွကုန် မိသာဵစု ၃၃၁၂၀.၀၀ ဓနြုဖူ ၀.၄၀

၁၂၉၅ ေဒ္ဒေေဵသန်ဵ NC - 1127 (99-00) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၆၂၄၀၀.၀၀ ဓနြုဖူ

၁၁၆၂
ေဒ္ဒြေိုင်ြေိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵမျ ိုဵေဆွ(ကွယ်)
F(AYY) 0054 (17-18) ငယ်/ေရဵ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၃၂၀၆၂.၅၀ ေဂေပူ

၁၁၆၃
ေဒ္ဒတင်ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵြေင်စိုဵ (ကွယ်)ဇနီဵ
F(B) 0351 (97-98) ထက်ြပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၃၉၆၀၀.၀၀ ေဂေပူ

၁၁၆၄
ေဒ္ဒေစာရီ(ဇနီဵ )

ဦဵလထှနွ်ဵ (ကွယ်)
F(AYY) 0259 (17-18) မူေပ်ု ပညာေရဵ မိသာဵစု ၆၉၆၃၈.၄၀ ေဂေပူ ၀.၇၂

၁၁၆၅ ဦဵြေင်စိုဵ N(AYY) 1104 (17-18) လယြ်ပ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၁၅၄၄၀.၀၀ ေဂေပူ

၁၁၆၆
ေဒ္ဒသန်ဵ ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ေရွှေ(ကွယ်)
F(AYY) 0748 (11-12) လပ်ုသာဵ ဆည်/ေြမာင်ဵ မိသာဵစု ၄၄၅၂၈.၄၀ ေဂေပူ ၀.၆၃

၁၁၆၇
ေဒ္ဒကကည်ေမွှ (ဇနီဵ )

ဦဵတင်ြမင်ဴ(ကွယ်)
F(B) 0123 (05-06) ေကျာင်ဵေစာင်ဴ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၂၉၄၅၂.၅၀ ေဂေပူ

၁၁၆၈ ဦဵသန်ဵ လင်ွ N(AYY) 0295 (08-09) မူေပ်ု ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၀၆၀၈၀.၀၀ ေဂေပူ

၁၁၆၉
ေဒ္ဒေနု်ဵ သန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵညိုေမာင်(ကွယ်)
F(AYY) 3532(13-14) ကက(၁) ကုနသွ်ယမ်ှုြမှင်ဴတင်ေရဵ မိသာဵစု ၂၁၆၇၂.၀၀ ေဂေပူ ၀.၄၀

၁၁၇၀
ဦဵေေဵလင်ွ(ဖြေင်)

ေဒ္ဒြေင်ေေဵနယွ်(ကွယ်)
F(AYY) 0039 (17-18) သာဵဖွာဵဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵ မိသာဵစု ၂၅၆၅၀.၀၀ ေဂေပူ ၇.၆.၂၀၃၁



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၁၇၁ ဦဵြမင်ဴေဆွ NC - 0769 (96-97) ဌာနြေွဲစာေရဵ သမဝါယမ နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၀၄၅၄.၄၀ ေဂေပူ ၀.၉၆

၁၁၇၂
ေဒ္ဒညိုတင်(ဇနီဵ )

ဦဵလကုိှ(ကွယ်)
F(AYY) 0368 (14-15) လယြ်ပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၃၀၄၂၀.၀၀ ေဂေပူ

၁၁၇၃
ေဒ္ဒစန်ဵ စန်ဵ ေောင်

ဦဵြေင်ေစာ(ကွယ်) ညီမ
F(AYY) 0867 (12-13)

စာကူဵ

စက်လည်ဴှ
ပညာေရဵ မိသာဵစု ၅၀၃၁၀.၀၀ ေဂေပူ ၃၀.၆.၂၀၂၄

၁၁၇၄ ေဒ္ဒဥမ္မာဆန်ဵ N(AYY) 0658 (09-10) မူြပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၂၇၅၀.၀၀ ေဂေပူ

၅၀၀၄ ဦဵေစာစတာလင် NC - 0404 (03-04) မူေပ်ု ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၁၈၅၆၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၀၅
ဦဵေစာပုဖလက

(ြေ)ေစာပုဖလဲ
N(AYY) 0286 (14-15)

မူေပ်ု

( ပညာရှင်-၃)
ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၀၃၆၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၀၆
ေဒ္ဒလကှကည်(ဇနီဵ )

ဦဵသန်ဵ ေမာင်(ကွယ်)
F(NPT) 0915 (14-15) ကျွမ်ဵကျင်(၅) ကုနသွ်ယမ်ှုြမှင်ဴတင်ေရဵ မိသာဵစု ၄၇၆၁၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၀၇ ဦဵတသိီန်ဵ ေရွှေ GON(B) 0022 (93-94) လ/ထကထကိ
ပုသိမ်

ဒီဂရီေကာလပ်ိ
နာမကျန်ဵ ၁၀၀၄၄၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၀၈
ေဒ္ဒေေဵရင်(ဇနီဵ )

ဦဵညီေရွှေ(ကွယ်)
F(ရြေိုင်) 0049 (07-08)

ေလယတ်န်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ပညာေရဵ မိသာဵစု ၇၆၂၇၅.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၀၉ ဦဵထနွ်ဵ ညနွ့် N(AYY) 3109 (15-16)
ေလယတ်န်ဵ

ေင်ဂျင်နယီာ
လမ်ဵဦဵစီဵ သက်ြပည်ဴ ၇၁၂၅၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၁၀
ေဒ္ဒြေင်သန်ဵ ေထွဵ (ဇနီဵ )

ဦဵစိုဵ ေောင်(ကွယ်)
F(B) 0243 (02-03) တပ်သာဵ ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၁၉၀၅၇.၅၀ ပုသိမ်

၅၀၁၁
ေဒ္ဒြမင်ဴေဆွ(ြေ)ေဒ္ဒဇိုင်ဒါဘီ

ဦဵေပ္ပဒူလာလီ(ကွယ်) ဇနီဵ
F(AYY) 3181 (13-14) ကက(၅) ကုနသွ်ယမ်ှုြမှင်ဴတင်ေရဵ မိသာဵစု ၄၂၃၀၀.၀၀ ပုသိမ်



စဉံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံစဳာ

အမတ္ံ
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လေု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ
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အမ့ို ဵ

အစာဵ

ပေ ဆံ ထံတုံ
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ေ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၅၀၁၂
ေဒ္ဒခပုဳဵခပုဳဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်စိုဵ ဦဵ(ကွယ်)
F(NPT) 0912 (14-15) ကက(၆) ကုနသွ်ယမ်ှုြမှင်ဴတင်ေရဵ မိသာဵစု ၄၅၉၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၁၃
ေဒ္ဒမာရီယာ(ဇနီဵ )

ဦဵေေဵသိန်ဵ (ကွယ်)
F(B) 0371 (03-04) ဒုတပ်ကကပ် ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၃၈၅၅.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၁၄
ေဒ္ဒကကည်ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ထနွ်ဵ (ကွယ်)
F(AYY) 3054 (14-15) စာဵဖုိမှူဵ- ၄ ဟုိတယြ်ေရီဵ မိသာဵစု ၂၇၄၉၅.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၁၅ ေဒ္ဒဝင်ဵရီ NB - 0658 (89-90) ြပည်သူ့ေကာင်စစီာေရဵ ေထွ/ေပ်ု နာမကျန်ဵ ၃၄၂၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၁၆
ေဒ္ဒစန်ဵ ဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ဦဵ(ကွယ်) ဇနီဵ
F(NPT) 1106 (13-14) ရုဳဵ ေစာင်ဴ လမူှုဖူလုဳေရဵ မိသာဵစု ၄၁၅၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၁၇
ဦဵြမဝင်ဵ(ြေင်ပွန်ဵ )

ေဒ္ဒေသာင်ဵစနိ်(ကွယ်)
F(AYY) 0326 (08-09) ထက်ြပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၉၄၀၅၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၁၈ ဦဵထနွ်ဵ ေဇာ် NC - 0192 (03-04) ဒုတပ်ကကပ် ရဲတပ်ဖဲွ့ နာမကျန်ဵ ၃၇၃၅၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၁၉ ဦဵေေဵေသာင်ဵ N(AYY) 0379 (08-09) ေထလွပ်ုသာဵ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၈၅၁၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၂၀ ေဒ္ဒတင်တင် NC - 0190 (99-00) မူေပ်ု ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၈၁၁၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၂၁ ေဒ္ဒေြေျာေြေျာ N(AYY) 0830 (08-09) ထက်ြပ ပညာေရဵ နစှြ်ပည်ဴ ၁၂၈၈၂၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၂၂
ေဒ္ဒြေင်ရိှန်(မိြေင်)

ဦဵေဇာ်ဝင်ဵေောင်(ကွယ်)
F(B) 0317 (04-05) ေတာေြေါင်ဵ သစေ်တာ မိသာဵစု ၂၁၃၇၅.၀၀ ပုသိမ် ၁၈.၈.၂၀၁၉

၅၀၂၃
ဦဵလြှမင်ဴ(ြေင်ပွန်ဵ )

ေဒ္ဒြေင်ြမင်ဴရီ(ကွယ်)
F(AYY) 0128 (08-09) လယြ်ပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၄၆၈၀၀.၀၀ ပုသိမ်
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၅၀၂၄ ဦဵလြှမင်ဴ N(ဧရာ) 0006 (06-07) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၅၃၀၄၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၂၅ ေဒ္ဒဥမ္မာ N(AYY) 3022 (12-13) ငယ်/ေရဵ စိုက်ပျ ိုဵေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၁၃၅၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၂၆ ေဒ္ဒသင်ဵသင်ဵမူ NC - 0910 ( 98-99) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၇၄၈၈၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၂၇
ေဒ္ဒြမသွင်(ဇနီဵ )

ဦဵြေျစလ်ှိုင်(ကွယ်)
F(AYY) 0255 (12-13) ရဲေပ်ု ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၉၉၉၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၂၈ ေဒ္ဒဝင်ဵဝင်ဵြေိုင် N(AYY) 1068 (07-08) မူြပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၄၂၀၀.၀၀ ပုသိမ်

၅၀၂၉ ေနာ်သိန်ဵ ေရွှေရင် NC - 0754 (93-94) သာဵဖွာဵဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵ နစှြ်ပည်ဴ ၈၉၇၇၅.၀၀ ပုသိမ် ၀.၉၀

၁၇၅၂ ေဒ္ဒဥဥြေင် NC - 0525 (01-02) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ဝါဵြေယမ်

၁၇၅၃ ဦဵလြှမင်ဴ N(AYY) 3779 (13-14) ကက(၆) ကုနသွ်ယလ်ယယ်ာ သက်ြပည်ဴ ၁၂၂၄၀၀.၀၀ ဝါဵြေယမ်

၁၇၅၄ ဦဵေကျာ်ြမင်ဴ NC - 0833 (96-97) မူေပ်ု ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၈၄၂၄၀.၀၀ ဝါဵြေယမ်

၁၇၅၅ ေဒ္ဒသစသ်စေ်ေဵ NC - 0377 (01-02) မူြပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၁၃၅၀.၀၀ ဝါဵြေယမ်

၁၇၅၆ ဦဵေစာြမသင်ဵ NE - 0309 (93-94)
စက်မှုကျွမ်ဵကျင်

(၃)
ဆည်/ေြမာင်ဵ နစှြ်ပည်ဴ ၉၉၀၀၀.၀၀ ဝါဵြေယမ်

၁၇၅၇ ဦဵတင်ေငွ N(YGD)3991 (16-17)
ပဳုနှိပ်ကျွမ်ဵကျင်

(၄)
ပဳုနှိပ်ေရဵနင်ဴှစာေပ်ုထတုေ်ဝေရဵ နစှြ်ပည်ဴ ၇၅၂၉၄.၀၀ ဝါဵြေယမ် ၀.၈၉
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၇၅၈
ေဒ္ဒလှိုင်တင်ဇာထနွ်ဵ

ဦဵဝဏ္ဏစိုဵ (ကွယ်) သမီဵ
F(B) 0226 (04-05)

ယန္တရာဵေမာင်ဵ

(၃)
ဆည်/ေြမာင်ဵ မိသာဵစု ၂၅၇၅၅.၀၀ ဝါဵြေယမ် ၈.၇.၂၀၁၉

၁၃၃၁ ေဒ္ဒရင်ကကည် N(YGD) 4189 (12-13) ပညာသည်(၄) ဂနုေ်လျှော်နင်ဴှေလျှော်မျှေင် နာမကျန်ဵ ၂၉၈၈၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၃၂ နန့ဘဲ်လာ NC - 0136 (94-95)
က/မ

ဆရာမ
ကျန်ဵ မာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၁၂၃၂၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၃၃ ဦဵတင်လုဳ N(YGD) 5371 (12-13) ထတုက်ျွမ်ဵ(၃) ဂနုေ်လျှော်နင်ဴှေလျှော်မျှေင် နာမကျန်ဵ ၄၈၉၆၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၃၄ ဦဵြမဦဵ N(YGD) 3292 (12-13)
ယာဉေ်မာင်ဵ

(၄)
ဂနုေ်လျှော်နင်ဴှေလျှော်မျှေင် သက်ြပည်ဴ ၅၁၃၀၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၃၅ ေဒ္ဒြမင်ဴရီ N(AYY) 0443 (16-17) ထက်ြပ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၁၁၈၇၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၃၆
ေဒ္ဒရည်ရည်ဝင်ဵ( ဇနီဵ )

ဦဵေဌဵလှိုင်(ကွယ်)
F(AYY) 0236 (16-17) လယြ်ပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၇၄၈၈၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၃၇
ေဒ္ဒနန့ြ်ေင်မာြေျ ို( ဇနီဵ )

ဦဵစနိေ်ောင်ဝင်ဵ(ကွယ်)
F(AYY) 0198 (16-17) ေထလွပ်ုသာဵ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၄၃၃၁၂.၅၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၃၈
ဦဵသန့ဇ်င်စိုဵ (ြေင်ပွန်ဵ )

ေဒ္ဒသန်ဵ သန်ဵ ေဆွ(ကွယ်)
F(AYY) 0301 (16-17) လယြ်ပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၇၀၂၀၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၃၉ ဦဵတင်ဦဵ N(AYY) 0606 (16-17) ညေစာင်ဴ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၄၆၂၀၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၄၀ ဦဵေစာေကျာ်ရှင်ဵ N(YGD) 4862 (16-17)
ကျွမ်ဵကျင်

(၄)(စက်)

ပဳုနှိပ်ေရဵနင်ဴှစာေပ်ု

ထတုေ်ဝေရဵ
နာမကျန်ဵ ၅၀၇၆၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၄၁ ေဒ္ဒလဝှင်ဵကကည် N(TNE) 0094 (14-15)
ဒု-လ/ထ

ဦဵစီဵ မှူဵ
စက်မှုသီဵနှဳ သက်ြပည်ဴ ၇၄၁၀၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၃၄၂
ေဒ္ဒကျင်ေရွှေ( ဇနီဵ )

ဦဵသန်ဵ ေထွဵ (ကွယ်)
F(AYY) 0176 (16-17) ေထလွပ်ုသာဵ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၃၄၆၅၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၄၃
ေဒ္ဒဝင်ဵဝင်ဵြေိုင်( ဇနီဵ )

ဦဵတင်ေမာင်ြေျ ို(ကွယ်)
F(AYY) 0139 (16-17) စာေရဵ(၃) ပညာေရဵ မိသာဵစု ၇၆၀၂၇.၅၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၄၄ ဦဵဖငိမ်ဵေမာင် N(AYY) 0692 (15-16) ေထလွပ်ုသာဵ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၆၆၉၉၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၄၅ ဦဵေဇာ်မင်ဵ NC - 0205 (02-03)
လ/ထေနာကကီဵ

ေရာဂါေစာင်ဴေရာှက်သူ
ကျန်ဵ မာေရဵ နာမကျန်ဵ ၅၁၃၀၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၄၆ ေဒ္ဒသန်ဵ ြမင်ဴစနိ် N(ဧရာ) 0165 (06-07) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၆၈၀၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၄၇ ဦဵဆန်ဵ ဝင်ဵ N(MGW) 0435 (06-07) ဒု- ရဲေပ်ု ရဲတပ်ဖဲွ့ နာမကျန်ဵ ၃၂၆၇၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၄၈ ေဒ္ဒဝါဝါရင် NC - 0454 (99-00) လယြ်ပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၉၃၉၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၃၄၉ ေဒ္ဒြမင်ဴစန်ဵ NB - 1897 (96-97) ထက်ြပ ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၉၆၀၀.၀၀ ကျုဳေပျာ်

၁၄၄၀ ဦဵထနွ်ဵ ေငွ N(AYY) 0995 (16-17) ေထလွပ်ုသာဵ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၅၅၄၄၀.၀၀ ြမနေ်ောင်

၈၂၂
ေဒ္ဒလတှင်( ဇနီဵ )

ဦဵေနု်ဵ သိန်ဵ (ကွယ်)
F(B) 0209(01-02) လယြ်ပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၂၂၂၇၅.၀၀ ေကျာင်ဵကုန်ဵ

၈၂၃
ေဒ္ဒြေင်မျ ိုဵလှိုင်( ဇနီဵ )

ဦဵေဇာ်မင်ဵထနွ်ဵ (ကွယ်)
F(AYY) 0249 (17-18) တပ်ကကပ် ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၈၉၈၀.၀၀ ေကျာင်ဵကုန်ဵ

၈၂၄
ဦဵဝင်ဵ(ြေင်ပွန်ဵ )

ေဒ္ဒြေင်ြေင်ြမင်ဴ(ကွယ်)
F(YGD) 1087 (17-18) လယြ်ပ ပညာေရဵ မိသာဵစု ၅၁၄၈၀.၀၀ ေကျာင်ဵကုန်ဵ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၈၂၅
ေဒ္ဒေမရီတာ(ြေ)

မကကည်ေောင်
NC - 0447 (02-03) လယြ်ပ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၁၆၈၅၀.၀၀ ေကျာင်ဵကုန်ဵ

၈၁၃
ေဒ္ဒဆန်ဵ ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာင်ေမာင်ေေဵ(ကွယ်)
F(SGG) 0288 (11-12) ဒု- ရဲေပ်ု ရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၈၃၃၈၅.၀၀ ကျ ိုက်လတ်

၃၆၂၀ ဦဵြမင်ဴေဆွ NC - 1665 (99-00) လ/ထကျန်ဵ /မှူဵ ကျန်ဵ မာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၁၂၂၀၄၀.၀၀ ေြမာင်ဵြမ

၃၆၂၁ ဦဵေစာဝီလဆ်င် NC - 0132 (96-97) မူေပ်ု ပညာေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၂၈၄၀.၀၀ ေြမာင်ဵြမ

၃၆၂၂ ေဒ္ဒြေင်သိန်ဵ ဝင်ဵ N(AYY) 0560 (16-17) လယြ်ပ ပညာေရဵ သက်ြပည်ဴ ၇၈၀၀၀.၀၀ ေြမာင်ဵြမ

၅၃၆၃ ေဒ္ဒြမငဴ်ြမငဴ်သန်ဵ
N(BGO)0438

(07-08)
မူလတန်ဵ ြပ

ေေြြေြေပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၇၀၀၀.၀၀ ပဲြေူဵ

၅၃၆၄ ဦဵြမေမာ်
NB-0797

(88-89)
နည်ဵြပ

ဝနထ်မ်ဵေရွဵ ြေျယ်

ေလကဴျငဴ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၂၅၁၇၄.၈၀ ပဲြေူဵ ၀.၅၄

၅၃၆၅ ဦဵေသာင်ဵေရွှေ N(TNE)0011(10-11) ဒု-ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ သက်ြပညဴ် ၁၂၁၆၈၀.၀၀ ပဲြေူဵ

၁၈၀၇
ဦဵေကျာ်ေကျာ်(ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်မာဝင်ဵ(ဇနီဵ )

F(YGD)1125

(16-17)
နည်ဵြပ ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၈၁၃၇.၅၀ သာယာဝတီ

၁၈၀၈
ဦဵကကည်လင်ွ(ကွယ်)

ေဒ္ဒြေင်ေမာ်(ဇနီဵ )

F(Shan-S)0046

(12-13)
တပ်ကကပ် ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၉၈၁၅.၀၀ သာယာဝတီ

ပဲခးူတုိင်းေေသကကးီ (၃) ဦး

ပဲခးူတုိင်းေေသကကးီ(အေနာကပုိ်င်း) (၉) 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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၈၀၉
ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ(ကွယ်)

ေဒ္ဒစန်ဵ ဝင်ဵ(ဇနီဵ )

F(BGO-W)0175

(16-17)
ေေစာငဴ် ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၈၀၆၇.၅၀ သာယာဝတီ

၁၈၁၀ ေဒ္ဒြေင်ေမာ်
N(BGO-W)0053

(06-07)
မူေပ်ု ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၁၅၄၄၀.၀၀ သာယာဝတီ

၁၈၁၁ ေဒ္ဒနယွန်ယွသိ်န်ဵ
N(NPT)0169

(14-15)
ေေရာင်ဵ-၂

ဟုိတယန်ငဴ်ှြေရီဵသွာဵ

လာေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျှောဴေပါဴ ၈၂၅၀၀.၀၀ သာယာဝတီ

၁၈၁၂ ေဒ္ဒေဌဵေဌဵ
N(BGO-W)0386

(16-17)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၉၉၈၄၀.၀၀ သာယာဝတီ

၁၈၁၃ ေဒ္ဒြမသန်ဵ
NB-1157

(98-99)
သူနာြပု ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပညဴ် ၁၀၀၄၄၀.၀၀ သာယာဝတီ

၁၈၁၄ ေဒ္ဒစန်ဵ ြမငဴ်
NB-1924

(97-98)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၅၉၀၀.၀၀ သာယာဝတီ

၁၈၁၅
ဦဵဝင်ဵေမာင်(ကွယ်)

ေဒ္ဒသိန်ဵ ရှင်(ဇနီဵ )

F-0172

(02-03)
ရဲတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၉၃၇၇.၅၀ သာယာဝတီ

၁၄၁၃ ဦဵထနွ်ဵ နယွ် NE-0227(06-07) စက်ကျွမ်ဵ3 စက်မှုလယယ်ာဦဵစီဵ သက်ြပညဴ် ၁၂၄၈၀၀.၀၀ ေရနေဳြေျာင်ဵ

၁၀၅၁ ေဒ္ဒြေင်ညနွ့် NE-1643 (87-88) မူေပ်ု
ေမှတ်(၂)ေေြြေြေဳ

ပညာဦဵစီဵ ဌာန

နာမကျန်ဵ

ပင်စင်
၂၅၁၄၉.၀၀ ပွငဴ်ြဖူ 0.83

၁၀၅၂ ေဒ္ဒြေင်ြေင်ဝင်ဵ NE-0966 (88-89) မူြပ
ေမှတ်(၂)ေေြြေြေဳ

ပညာဦဵစီဵ ဌာန

နာမကျန်ဵ

ပင်စင်
၆၅၂၉၃.၅၀ ပွငဴ်ြဖူ 0.79

၃၆၉၀ ေဒ္ဒေဌဵေဌဵ
N(MON)0163

(07-08)
ကမဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၉၆၇၂၀.၀၀ မေကွဵ

မေကွေးတုိင်းေေသကကးီ (၁၄) 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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၃၆၉၁
ဦဵြေင်ေမာင်ကကည်(ဖြေင်) 

ဦဵကကည်စိုဵ ေဌဵ(ကွယ်)
F(D)0372(03-04) တပ်သာဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့

ေထူဵ မိသာဵစု

ပင်စင်
၁၁၅၂၀.၀၀ မေကွဵ

၃၆၉၂
Dr.ဦဵမုိဵမုိဵမင်ဵ(ကွယ်)

ေဒ္ဒသီသီသိန်ဵ (ဇနီဵ )

F(NPT)1247

(12-13)
ဖမို့နယက်မမှူဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန

မိသာဵစု

ပင်စင်
၇၆၃၃၁.၂၅ မေကွဵ

၃၆၉၃ ဦဵေကျာ်တငဴ်
GON(MGY)0030

(14-15)
ဦဵစီဵ ေရာရိှ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန

ေလျှောဴေပါဴ

ပင်စင်
၉၉၀၀၀.၀၀ မေကွဵ

၃၆၉၄ ေဒ္ဒြေင်သန်ဵ တင် NC-3469(78-79) ဒုေစျဵသည် ကုနသွ်ယမ်ှုြမှငဴ်တင်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေထူဵ နစှြ်ပညဴ်

ပင်စင်
၃၄၅၀၇.၂၀ မေကွဵ 0.79

၃၆၉၅ ဦဵသနေ်ြေျာင်ဵ ND-0836(78-79) ဒုေစျဵသည်
ကုနသွ်ယမ်ှုြမှငဴ်တင်ေရဵနငဴ်ှစာဵသဳုဵသူေရဵရ

 ာဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ နစှြ်ပညဴ်

ပင်စင်
၂၇၆၀၀.၀၀ မေကွဵ

၃၆၉၆ ေဒ္ဒြေင်ဝင်ဵ
NB-1284

(04-05)
လယြ်ပ

ေမှတ်(၂)

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၆၈၆၄၀.၀၀ မေကွဵ

၃၆၉၇ ဦဵြေင်ေမာင်ထနွ်ဵ
NE-1275

(94-95)
ေြမတိုင်ဵ(၄) ေြမစာရင်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၅၀၂၂၀.၀၀ မေကွဵ

၃၆၉၈
ေဒ္ဒြေင်ေရွှေ(ဇနီဵ )

ဦဵပုိင်(ကွယ်)

F-0677

(91-92)
ရုဳဵ ေကူ

ေမှတ်(၂)

ေေြြေြေပဳညာဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၆၆၀၀.၀၀ မေကွဵ

၃၆၉၉ ေဒ္ဒေနု်ဵ နွဲ့
NA-1794

(95-96)

သူနာြပု

ဆရာမကကီဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၁၈၈၀၀.၀၀ မေကွဵ

၃၇၀၀
ဦဵေကျာ်ြမငဴ်(ကွယ်)

ေဒ္ဒဆန်ဵ ဆန်ဵ (ဇနီဵ )

F(MGY)0179

(10-11)

ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ

တိုင်ဵေဒသကကီဵတရာဵ

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၃၄၄၀.၀၀ မေကွဵ



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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

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

၂၆၉
ဦဵတိုဵ လင်ွ(ကွယ်)

ဇနီဵ ေဒ္ဒေရွှေ
 PF(NPT)5435(12-13)

ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ေကျဵရွာေပ်ုစု
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစပုင်စင် ၆၀၆၃၇.၅၀ လယေ်ဝဵ

၄၄၀
ဦဵသိန်ဵ ေမာင်(ကွယ်)

ဇနီဵ ေဒ္ဒတင်လှ
 PF(NPT)4740(12-13)

ဥက္ကဌ

ဖမို့နယတ်ရာဵသူကကီဵ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစပုင်စင် ၉၆၀၇၅.၀၀ ပျဉ်ဵ မနာဵ

၈၂
ဦဵကျင်ေောင်(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒ္ဒေေဵနွဲ့
PF(NPT)1219(13-14)

ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ေကျဵရွာြပည်သူ့ေကာင်စီ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစပုင်စင် ၆၀၆၃၇.၅၀ လှိုင်သာယာ

၈၃ ဒုတယိဗုိလမှ်ူဵကကီဵသိန်ဵ ဟန် P-2084(89-90)
ဥက္ကဌ

ဖမို့နယြ်ပည်သူ့ေကာင်စီ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ သက်ြပည်ဴပင်စင် ၁၅၄၈၇၅.၀၀ လှိုင်သာယာ

၃၁၃
ေဒ္ဒြေင်ေေဵ

ဦဵေကျာ်ညနွ့်(ကွယ်)ဇနီဵ
PF(NPT) 0517 (12-13)

ဥက္ကဌ

ေကျဵရွာေပ်ုစု
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစု ၆၀၆၃၇.၅၀ ကျ ိုက်လတ်

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ပမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (နို  ံေဳရဵ) (၂၀-၉-၂၀၁၉)

 မန္တေလးတိုင်းေေသကကးီ (၂) ဦး

ရနက်နုတ်ိုင်းေေသကကးီ (၂) ဦး

ဧရာဝတီတုိင်းေေသကကးီ (၃) 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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၃၄၁
ေဒ္ဒြေင်ဝင်ဵကကည်

ဦဵြမစနိ်(ကွယ်) ဇနီဵ
PF(NPT) 0025 (09-10)

ေဖဲွ့ဝင်

ဖမို့နယေ်ကာင်စေီလပ်ုေ

မှုေဆာင်

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစု ၈၈၉၈၇.၅၀ ေရကကည်

၃၄၂
ေဒ္ဒနွဲ့ နွဲ့ ဝင်ဵ

ဦဵတင်စနိ်(ကွယ်) ဇနီဵ
PF - 0097 (00-01)

ဥက္ကဌ

ဖမို့နယလ်ပ်ုငန်ဵ စစေ်ဆဵရ

ေ ဵေဖဲွ့

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစု ၉၆၀၇၅.၀၀ ေရကကည်

၁၄၂ ဦဵေရွှေ P- 0228(01-02)
ေတွင်ဵေရဵမှူဵ

ေကျဵရာွေုပ်စု
နိုင်ငဳေတာသ်မ္မတရုဳဵ သကြ်ပညဴ် ၈၀၈၅၀.၀၀ ဆာဵလင်ဵကကီဵ

၁၄၃
ဦဵေရွှေေဌဵ(ကယွ)်ဇနီဵ

ေဒ္ဒြေင်ဝငဴ်
PF(NPT)6223(12-13)

ဉက္ကဌ

ေကျဵရာွေုပ်စု
နိုင်ငဳေတာသ်မ္မတရုဳဵ မိသာဵစု ၆၀၆၃၇.၅၀ ဆာဵလင်ဵကကီဵ

၃၃၀ ဦဵေောင်မင်ဵ  P(NPT)9817(12-13)
ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ရပ်ကွက်ေကာင်စီ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ သက်ြပညဴ် ၈၀၈၅၀.၀၀ ပဲြေူဵ

၁၇၆ ဦဵြမငဴ်စိုဵ  P(NPT)9777(12-13)
ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ေကျဵရွာေပ်ုစု
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ သက်ြပညဴ် ၈၀၈၅၀.၀၀ လက်ပဳတန်ဵ

၁၇၇
ဦဵြမရွှေင်(ကွယ်) 

ေဒ္ဒြေင်ြမ(ဇနီဵ )
 PF(NPT)6672(12-13)

ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ေကျဵရွာေပ်ုစု
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစု ၆၀၆၃၇.၅၀ လက်ပဳတန်ဵ

၁၇၈ ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ P(NPT)9765(12-13)
ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ေကျဵရွာေပ်ုစု
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ သက်ြပညဴ် ၈၀၈၅၀.၀၀ လက်ပဳတန်ဵ

စစက်ိုင်းတိုင်းေေသကကးီ (၂) ဦး

ပဲခးူတုိင်းေေသကကးီ (၂) ဦး

ပဲခးူတုိင်းေေသကကးီ(အေနာကပုိ်င်း) (၃) 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 ံဵ  (၂၀-၉-၂၀၁၉)

၁၃၄
ဦဵဘရှင်(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒ္ဒကျင်ေရွှေ
PF-0087(01-02)

ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ေကျဵရွာေပ်ုစု
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစပုင်စင် ၆၀၆၃၇.၅၀ ဂွ

၁၃၅
ဦဵထနွ်ဵ ရင်(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒ္ဒတင်ေမ
PF-0155(91-92)

ဥက္ကဌေကျဵရွာ

ြပည်သူ့ေကာင်စီ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစပုင်စင် ၆၀၆၃၇.၅၀ ဂွ

ရခိုင်ပပည်နယ ်(၂) ဦး


