
စဉ် အမည်
ေ ွေေဵမိန့်/ စာရ ်ဵစစ်

အစရီ ်ခစဳာအမှတ်
ရာထူဵ

ဌာန/ လေ်ု န်ဵ

အဖဲွ့အစည်ဵ

ေ ်စ ်

အမျ ိုဵ

အစာဵ

ြေ ်ဆ ်ထတ်ု

ေေဵရမည်ဴ 

ေ ်စ ်လစာ

ဘဏ်

အမည်

မှတ်

ချက်

၁၂၀၃၇ ဦဵခင်ေောင် N(YGD)4179(12-13) ေလပ်ုရုဳစမှုူဵ
စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၁၂၈၁၀၀.၀၀ ကမာရွတ်

၁၂၀၃၈
ေဒါ်နလီာချ ို(ကွယ်)

ဦဵချစေ်မာင်(ဖခင်)
F(YGD)0456(17-18) ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၅၉၃၅.၀၀ ကမာရွတ်

၂၁-၃-၂၀၃၂

ထိ

၁၂၀၃၉ ဦဵချစေ်မာင် GON(A)0195(95-96)
ြပည်နယ်

ပညာေရဵမှူဵ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၂၁၁၁၈၅.၀၀ ကမာရွတ်

၄၀၄၄
ေဒါ်ြမမီှ(ကွယ်)

ေဒါ်ခင်ေဆဝွင်ဵ(ညီမ)
F(YGD)1579(09-10) ရုဳဵ ေကူ

ြပည်တင်ွဵေခနွမ်ျာဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၅၄၁၀.၀၀ ေရွှေြပည်သာ

၁၈-၈-

၂၀၂၁ထိ

၂၈၄၉ ဦဵထနိလ်င်ဵ NB-0904(86-87)
ြပည်သူ့ေကာင်စီ

စာေရဵ

ေေထေွထေွပ်ုချုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၂၈၃၂၉.၀၀ လည်ှဵကူဵ 0.71

၂၈၅၀
ေဒါ်ေရွှေ(ကွယ်)

ဦဵသန်ဵ ေမာင်(ခင်ပွန်ဵ )
F(NPT)3717(15-16) လက်သမာဵ-၃ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၉၃၈၀.၀၀ လည်ှဵကူဵ 0.38

၇၁၅၈ ေဒါ်ခင်ေမြမငဴ် N(YGD)4768(16-17) ဌာနခွဲစာေရဵ
ပဳုနှိပ်ေရဵနငဴ်ှစာေပ်ု

ထတုေ်ဝေရဵဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၆၈၀၄၀.၀၀

ေြမာက်

ဥက္ကလာပ

၁၂၁၉၆
ဦဵသန်ဵ ထူဵ (ကွယ်)

ဇနီဵ -ေဒါ်ခင်ဝင်ဵ
F(A)0016(02-03) ေတာေပ်ုကကီဵ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၁၃၁၂.၅၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၁၉၇ ဦဵကဳရိှန်
N(YGD)7567

(12-13)
ယာဉေ်မာင်ဵ

စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵမှု

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၂၁၃၁၉.၂၀ ေင်ဵစနိ် ၀.၄၇

၁၂၁၉၈ ဦဵေောင်ဝင်ဵ
N(NPT)0159

(15-16)

လက်ေထာက်

ကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ

ေမွဵြမူေရဵနငဴ်ှကုသေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၅၄၀၀၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၁၉၉ ဦဵညနွ့်လူ
N(MDY)1000

(07-08)
စာေရဵ-၁

ေေထေွထေွပ်ုချုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၉၄၀၅၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် တုိဵြမှ ဴ်ေ ်စ ်လစာထတ်ုေေဵရမညဴ်အမည်စာရ ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

ရနက်နုတုိ် ်ဵေဒသကကီဵ  (၉၈) 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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၂၂၀၀ ေဒါ်ေနာ်ေဖာေယဗီွ်ဵ
NC-0136

(03-04)

ေထက်တန်ဵ

သူနာြပု
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၂၄၀၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၀၁ ဦဵသိန်ဵ ြမငဴ်
N(YGD)1538

(15-16)

လုဳခခုဳေရဵ

တွဲဖက်တာဝန်

ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၈၄၁၅၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၀၂ ဦဵဟုတက်ျင်
NB-1325

(02-03)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေမှတ်(၃)

ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၁၂၈၈၂၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၀၃ ေဒါ်စန်ဵ ကကည်
N(YGD)2283

(16-17)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၀၂၉၆၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၀၄ ေဒါ်ေနာ်ဘဲလာ
N(YGD)2105

(16-17)

ေကကီဵတန်ဵ

လက်နှိပ်စက်

ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၆၅၅၂၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၀၅ ေဒါ်စန်ဵ စန်ဵ ြမငဴ်
N(YGD)1370

(16-17)
လပ်ုသာဵမှူဵ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၇၂၂၄၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၀၆ ေဒါ်ြမငဴ်ြမငဴ်သန်ဵ
N(YGD)1309

(15-16)

သူနာြပု

ဆရာမကကီဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၁၀၁၆၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၀၇ ေဒါ်သူသူထနွ်ဵ (ခ)မသူ
N(YGD)1665

(16-17)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၁၅၄၄၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၀၈ ဦဵတင်ေေဵ
NB-0501

(90-91)
တပ်သာဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နာမကျန်ဵ ၂၃၁၀၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၀၉
ဦဵထနွ်ဵ ေေဵ(ကွယ်)

ဇနီဵ ေဒါ်ခင်စု

F(YGD)3955

(16-17)
ဒုစာစီ

ပဳုနှိပ်ေရဵနငဴ်ှထတုေ်ဝေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၈၈၆၈.၂၀ ေင်ဵစနိ် ၀.၅၉

၁၂၂၁၀
ဦဵဖုန်ဵ ြမတန်ယွ်(ကွယ်)

ဇနီဵ ေဒါ်ခင်သိန်ဵ

F(SGG)0232

(14-15)
တပ်သာဵ ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၉၀၅၇.၅၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၁၁
ဦဵဝင်ဵနိုင်(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ခင်သိန်ဵ

F(AYY)0102

(09-10)
ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၀၆၀၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်



စဉ် အမည်
ေ ွေေဵမိန့်/ စာရ ်ဵစစ်

အစရီ ်ခစဳာအမှတ်
ရာထူဵ

ဌာန/ လေ်ု န်ဵ

အဖဲွ့အစည်ဵ

ေ ်စ ်

အမျ ိုဵ

အစာဵ

ြေ ်ဆ ်ထတ်ု
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ဘဏ်

အမည်
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ချက်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် တုိဵြမှ ဴ်ေ ်စ ်လစာထတ်ုေေဵရမညဴ်အမည်စာရ ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၂၂၁၂
ဦဵြမဝင်ဵ(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ဝင်ဵြမငဴ်

F(YGD)0182

(15-16)
ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၃၅၃၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၁၃
ဦဵြမသိန်ဵ (ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်လညိှမ်ဵ

F(YGD)4695

(12-13)
ပညာသည်-၃ စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵမှုဦဵစီဵ မိသာဵစု ၂၃၅၁၂.၅၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၁၄
ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ(ကွယ်)

ေဒါ်ေထွဵ ကကည်(ဇနီဵ )
F(MGY)3155(15-16) ေင်ယာ(ခ) လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၃၉၉၂.၀၀ ေင်ဵစနိ် ၀.၄၇

၁၂၂၁၅ ဦဵချမ်ဵစနိ်
GON(BGO)3026

(15-16)
ခရိုင်
ေင်ယာမှူဵ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၆၃၅၉၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၁၆ ေဒါ်စိုဵ ခိုင် N(NPT)0423(16-17) သန့်ရှင်ဵေရဵ
ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာလူ့စမ်ွဵောဵေရင်ဵေြမစ်

ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵစမဳီခန့်ခွဲေရဵဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပညဴ် ၄၃၈၉၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၁၇ ဦဵလသှန်ဵ NB-2694(87-88) ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နာမကျန်ဵ ၁၇၀၂၈.၀၀ ေင်ဵစနိ် ၀.၆၆

၁၂၂၁၈ ေဒါ်ရင်ရင်စနိ် N(NPT)3871(15-16) ကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၀၂၉၆၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၁၉
ဦဵေသာင်ဵစနိ်(ကွယ်)

ေဒါ်တင်နု(ဇနီဵ )
F(D)0227(94-95)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေမှတ်(၃)ေေြခခပဳညာ မိသာဵစု ၃၂၄၄၅.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၂၀ ဦဵကတန်က် N(YGD)3961(15-16) ယန္တရာဵေမာင်ဵ
-၁ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၅၂၃၂၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၂၁
ဦဵေခါဖုိဵဆိုဵ (ကွယ်)

ေဒါ်ေနာ်ထူဵ လာဵ(ဇနီဵ )
F(YGD)3853(12-13) စက်ကျွမ်ဵ-၁

စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၈၈၃၅၇.၅၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၂၂ ေဒါ်ေနာ်စဘိလု
GON(NPT)1134

(16-17)
လ/ထညွှနမှ်ူဵ

နယစ်ပ်ေဒသနငဴ်ှတိုင်ဵရင်ဵသာဵလမူျ ိုဵမျာဵ

ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပညဴ် ၁၇၇၈၄၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၂၃ ဦဵလတှင် N(NPT)4648(15-16) လက်မှု(၃) လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၂၂၄၀၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၂၂၂၄
ဦဵေောင်စနိ်(ကွယ်)

ေဒါ်တင်ခပုဳဵ(ဇနီဵ )
F(YGD)0945(13-14) စာဵဖုိမှူဵ

ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၁၅၈၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၂၅
ဦဵေကျာ်ြမငဴ်(ကွယ်)

ေဒါ်နီ(ဇနီဵ )
F(YGD)3203(12-13) ဌာနစမှုူဵ

စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၁၁၅၁၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၂၆ ဦဵမန်ဵ ဟနရီ် GON(A)0222(95-96) လ/ထညွှနမှ်ူဵ
ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၁၁၅၂၀၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၂၇
ဦဵလကှကိုင်(ကွယ်)

ေဒါ်တင်ရီ(ဇနီဵ )
F(YGD)1493(12-13)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၉၅၆၀.၀၀ ေင်ဵစနိ်

၁၂၂၂၈
ဦဵေကျာ်ေလဵ(ကွယ်)

ေဒါ်ေေဵတင်(ဇနီဵ )
F(YGD)3854(12-13)

လက်ေထာက်

ညွှနမှ်ူဵ

စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၂၀၈၀၂.၅၀ ေင်ဵစနိ် ၀.၇၀

၇၀၀၈
ဦဵမျ ိုဵဝင်ဵနိုင်(ကွယ်)

ေဒါ်စမ်ဵစမ်ဵဦဵ(ဇနီဵ )
F(YGD)0572(17-18) တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၀၃၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၁)

၇၀၀၉
ဦဵမျ ိုဵမင်ဵ(ကွယ်)

ေဒါ်စန္ီဒမာလာ(ဇနီဵ )
F(YGD)0806(17-18)

လနစ

စာေရဵ
သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၈၉၅၃.၆၀ ဘဏ်ခွဲ(၁) 0.58

၇၀၁၀ ေဒါ်ဆယလ်လီှ N(YGD)0616(10-11) ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပညဴ် ၁၁၀၁၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၁)

၇၀၁၁ ေဒါ်နနီဦီဵ NB-0811(00-01) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၁)

၇၀၁၂
ဦဵေကျာ်(ကွယ်)

ေဒါ်ေထွဵ (ဇနီဵ )
F-0734(92-93)

ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ

ေေထေွထေွပ်ုချုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၉၆၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၁)

၇၀၁၃
ေဒါ်ခင်ေေဵကကူ(ခ)

ပင်စရီင်
NB-1015(96-97)

ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ

ဖမို့ရွာနငဴ်ှေိုဵ ေမ်ိ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၆၇၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၁)

၇၀၁၄
ဦဵစညဳနွ့်(ကွယ်)

ေဒါ်နီ(ဇနီဵ )
F(A)0398(96-97) ပေရယာဉေ်ပ်ု ေေကာက်ခနွဦ်ဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၆၃၀၀.၈၀ ဘဏ်ခွဲ(၁) 0.53



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၈၉၃၈
ဦဵြမငဴ်တင်(ကွယ်)

(ဇနီဵ )ေဒါ်ေထွဵ တင်

F(YGD)0436

(15-16)

ေထက်တန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၀၅၀၆၃.၇၅ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၃၉
ဦဵထနွ်ဵ ထနွ်ဵ ေမာင်(ကွယ်)

မိခင်ေဒါ်ရင်ေမ

F(YGD)0548

(12-13)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၁၉၃၅၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၉.၁၂.၂၀၂၆

ေန့ထသိာ

၈၉၄၀
ဦဵတင်လှိုင်(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်တင်တင်ရီ

F(YGD)0284

(15-16)
သူနာြပု-၁ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၉၄၇၇၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၄၁ ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ ြမငဴ်
N(YGD)1499

(16-17)
ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၀၆၉၂၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၄၂ ေဒါ်ခင်ြဖူဧ
GON(NPT)0120

(15-16)

ဒုတယိ

ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ
ေရှ့ ေနချုပ်ရုဳဵ နစှြ်ပညဴ် ၁၆၃၆၈၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၄၃
ဦဵဉာဏ်သင်(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ခင်ကကည်

F(YGD)0751

(15-16)

ယာဉေ်မာင်ဵ

စက်ြပင်-၄
သစေ်တာဦဵစီဵ မိသာဵစု ၅၃၄၃၇.၅၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၄၄ ေဒါ်ြမြမသန်ဵ
NB-0873

(84-85)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၆၈၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၄၅ ဦဵဖုန်ဵ ြမငဴ်
GON(NPT)0821

(15-16)

လက်ေထာက်

ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ
ကုနသွ်ယမ်ှုြမှငဴ်တင်ေရဵ သက်ြပညဴ် ၁၃၂၈၄၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၄၆
ဦဵေနု်ဵ (ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ခင်ေသာင်ဵ

F(NPT)0465

(15-16)

ပထမတန်ဵ

စာစီ
သာသနာေရဵဦဵစီဵ မိသာဵစု ၅၈၅၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၄၇ ေဒါ်ဝင်ဵရီ
NB-0218

(07-08)
ဦဵစီဵ မှူဵ မီဵသတဦ်ဵစီဵ သက်ြပညဴ် ၁၃၃၃၈၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၄၈ ေဒါ်နန်ဵ ြမဖူဵ
N(YGD)7512

(12-13)
ဒုကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ နာမကျန်ဵ ၅၅၅၉၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၄၉ ေဒါ်ြမငဴ်ြမငဴ်သန်ဵ
N(YGD)0571

(16-17)
ေကကီဵတန်ဵ စာေရဵ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၇၈၀၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၈၉၅၀
ဦဵေမာင်ေမာင်(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ေစာဝင်ဵ

F(B)0540

(01-02)

လက်ေထာက်

မနေ်နဂျာ

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၀၆၇၁၇.၅၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၅၁
ဦဵသာထနွ်ဵ (ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ခင်တတု်

F(NPT)1073

(16-17)
ေေရာင်ဵ-၃

ဟုိတယန်ငဴ်ှခရီဵသွာဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ
မိသာဵစု ၈၁၈၁၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၅၂
ဦဵမျ ိုဵေောင်(ခ)ေောင်ြမငဴ်

(ကွယ်)ဇနီဵ ေဒါ်လတှတု်

F(NPT)1139

(13-14)
ကုနခ်ျနိစ်ာေရဵ

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၃၆၉၅.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၅၀

၈၉၅၃ ေဒါ်လလှှ
GON(NPT)1111

(15-16)

ဒုတယိ

ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ
စမဳီကိန်ဵ ေရဵဆွဲေရဵဦဵစီဵ သက်ြပညဴ် ၁၈၆၃၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၅၄
ဦဵသန်ဵ ဦဵ(ကွယ်)မိခင်

ေဒါ်သင်ဵဖမိုင်

Rev;F(D)0314

(05-06)
ထနွစ်က်ေမာင်ဵ-၃ စက်မှုလယယ်ာဦဵစီဵ မိသာဵစု ၃၁၈၁၅.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၂၁.၂.၂၀၂၀

ေန့ထသိာ

၈၉၅၅ ေဒါ်စလုှိုင်
NB-1668

(99-00)
ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပညဴ် ၁၀၁၇၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၅၆
ေဒါ်သန်ဵ တင်(ကွယ်)ညီမ

ေဒါ်လင်ွလင်ွေမာ်

F(YGD)1712

(09-10)
ဌာနခွဲစာေရဵ တရာဵရုဳဵ ချုပ် မိသာဵစု ၁၉၄၄၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၁၃.၁၂.၂၀၂၄

ေန့ထသိာ

၈၉၅၇ ဦဵဟရနသ်င်လာလ်
NE-0772

(94-95)
ဒုဓါတမှ်နရ်ိုက် ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၈၀၀၄၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၅၈
ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ခင်ကကည်

F(NPT)0180

(15-16)
ဒုဦဵစီဵ မှူဵ ေြမတိုင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၆၁၈၄.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၇၀

၈၉၅၉
ဦဵခင်ညနွ့်(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ေေဵေေဵသိမ်ဵ

F(YGN)0313

(07-08)
ဦဵစီဵ ေရာရိှ

ေေထေွထွ

ေပ်ုချုပ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၁၆၂၄၄.၇၅ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၇၁

၈၉၆၀
ဦဵေောင်ေဖ(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ညိမ်ဵကကည်

F(NPT)0377

(16-17)

လက်ေထာက်

မနေ်နဂျာ
စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ မိသာဵစု ၁၀၃၃၂၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၆၁ ေဒါက်တာဥက္ကာြမ
GON(MDY)0086

(15-16)
ပါေမာက္ခ ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာဦဵစီဵ သက်ြပညဴ် ၁၇၀၁၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ
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အမျ ိုဵ

အစာဵ

ြေ ်ဆ ်ထတ်ု

ေေဵရမည်ဴ 

ေ ်စ ်လစာ

ဘဏ်

အမည်

မှတ်

ချက်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် တုိဵြမှ ဴ်ေ ်စ ်လစာထတ်ုေေဵရမညဴ်အမည်စာရ ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၈၉၆၂
ေဒါ်လရှင်(ကွယ်)ခင်ပွန်ဵ

ဦဵစိုဵ ြမငဴ်

F(YGD)1107

(15-16)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၇၂၅၄၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၆၃
ေဒါ်ေဝေဝြမငဴ်(ကွယ်)

ခင်ပွန်ဵ -ဦဵလဝှင်ဵ

F(NPT)0615

(15-16)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ
စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ မိသာဵစု ၂၀၉၂၅.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၆၄
ဦဵခင်ေမာင်စစ်(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ခင်ြမငဴ်ြမငဴ်

F(YGD)0778

(11-12)

ဒုတယိ

ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ

ေမွဵြမူေရဵနငဴ်ှ

ကုသေရဵဦဵစီဵ
မိသာဵစု ၁၂၄၂၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၆၅ ဦဵဘညို
NA-0278

(96-97)
လပ်ုသာဵမှူဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပညဴ် ၈၃၇၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၆၆ ေဒါ်ခင်ခင်လှ
N(YGD)1677

(16-17)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၁၀၉၂၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၆၇ ေဒါ်ေငွထင်
NA-1804

(04-05)

သူနာြပု

ဆရာမကကီဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပညဴ် ၁၂၄၃၂၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၆၈ ေဒါ်ေဌဵေဌဵဝင်ဵ
N(YGD)1680

(15-16)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၉၆၇၂၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၆၉ ေဒါ်ခင်ြမငဴ်
NC-0609

(95-96)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပညဴ် ၉၀၉၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၇၀
ဦဵေမာင်ကုိ(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ကကည်ကကည်လင်ွ

F(YGD)1219

(13-14)
ဦဵစီဵ မှူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၉၁၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၇၁
ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ ဦဵ(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ခင်ေုဳဵ ညို

F(MDY)3154

(13-14)
ေကကီဵတန်ဵ စာေရဵ

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၂၂၆၇.၅၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၇၂ ဦဵစနိသ်က်
N(AYY)0952

(14-15)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၉၃၆၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၇၃
ဦဵေောင်သိန်ဵ ြမငဴ်(ကွယ်)

ဇနီဵ ေဒါ်ခင်ေေဵ

F(YGD)0349

(15-16)
စက်ကျွမ်ဵ-၄ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၂၅၂၂.၅၀ ေြမာက်ဒဂုဳ



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၈၉၇၄
ဦဵချစတ်င်(ခ)ခင်လှိုင်

(ကွယ်)ဇနီဵ ေဒါ်ေစာြမငဴ်

F(A)0581

(03-04)
ေကကီဵတန်ဵ စာေရဵ

ေလေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ
မိသာဵစု ၉၁၂၆၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၇၅ ေဒါ်ြမေေဵ
NB-1447

(01-02)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ

ေေထေွထွ

ေပ်ုချုပ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၇၁၂၅၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၇၆ ေဒါ်မုိဵမုိဵကကည်
N(YGD)1678

(16-17)
ပဳုနှိပ်ကျွမ်ဵကျင်-၄

ပဳုနှိပ်ေရဵနငဴ်ှ

ထတုေ်ဝေရဵဦဵစီဵ
နာမကျန်ဵ ၆၈၄၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၇၇
ေဒါ်တင်တင်လှ(ကွယ်)

ခင်ပွန်ဵ ဦဵစိုဵ လှိုင်

F(YGD)0218

(16-17)

လက်ေထာက်

ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ
ေဆငဴ်ြမငဴ်ပညာဦဵစီဵ မိသာဵစု ၁၀၅၃၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၇၈ ေဒါ်ခင်စန်ဵ ေဝ
GON(NPT)0264

(16-17)

လက်ေထာက်

ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ
သာသနာေရဵဦဵစီဵ သက်ြပညဴ် ၁၆၃၈၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၇၉
ဦဵစနိေ်မာင်ဦဵ(ကွယ်)ဇနီဵ

ေဒါ်ေငွတင်

F(YGD)0726

(14-15)
ဦဵစီဵ မှူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၀၅၃၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၈၀ ဦဵေကျာ်ြမငဴ်ဦဵ
NS-0283

(98-99)

လက်ေထာက်ေ

ေထေွထမွနေ်နဂျာ

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပညဴ် ၁၅၃၄၅၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၈၁ ေဒါ်ရမုိနာထနွ်ဵ
NA-1197

(82-83)
သာဵဖွာဵဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၁၆၃၀၂.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၅၂

၈၉၈၂ ဦဵခင်ေမာင်ကကီဵ
NB-1190

(82-83)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၁၉၈၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၅၅

၈၉၈၃ ဦဵသိန်ဵ ညနွ့်
GON(B)0001

(90-91)

တရာဵေရဵ

ဝနထ်မ်ဵေဆငဴ်-၃
တရာဵရုဳဵ ချုပ် သက်ြပညဴ် ၁၆၅၀၀၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၈၉၈၄ ေဒါ်ခင်ေုဳဵ ညို
NC-1278

(79-80)
တာလစီာေရဵ ကုနသွ်ယမ်ှုြမှငဴ်တင်ေရဵ ေလျာ်ေကကဵ ၃၉၈၄.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၁၆

၈၉၈၅ ဦဵညီညီ
NA-1324

(88-89)
ရဲတပ်သာဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နာမကျန်ဵ ၁၆၇၇၀.၆၀ ေြမာက်ဒဂုဳ ၀.၆၆



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၈၉၈၆ ေဒါ်ခင်ေမ
N(YGD)1218

(15-16)
ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ နစှြ်ပညဴ် ၁၂၅၄၃၀.၀၀ ေြမာက်ဒဂုဳ

၆၅၈၃
ဦဵေစာဒယန်ရီယ်(ကွယ်)

ေဒါ်ေစာဆ(ဇနီဵ )

F(YGD)1717

(09-10)

ေနာ

ေဆဵထညဴ်
ကျန်ဵ မာေရဵ မိသာဵစု ၁၉၀၅၇.၅၀ ကကည်ဴြမင်တိုင်

၃၀၀၂ ေဒါ်ေမာချ ို NB-2129(82-83)
ေထက်

တန်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ နာမကျန်ဵ ၆၁၀၂၀.၀၀ ေငွစဘုဏ်ခွဲ(၁)

၁၃၆၁ ဦဵစိုဵ သိန်ဵ
N(MDY)3622

(14-15)
စက်ကျွမ်ဵ(၄)

ရပ်ုရှင်ြမှင်ဴတင်

ေရဵ(ေထမ)
နာမကျန်ဵ ၇၆၁၄၀.၀၀ ေပျာ်ဘွယ်

၁၅၀၃၃
ေဒါ်ခင်ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵစနိေ်မာင်(ကွယ်)

F-0129

(81-82)
မူလတန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၇၀၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၃၄
ေဒါ်လတလ်တဦ်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵခင်ေမာင်သန်ဵ (ကွယ်)

F-0064

(04-05)
ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၃၉၈၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၃၅
ေဒါ်ခင်နင်ှဵရီ(ဇနီဵ )

ဦဵေေဵေဖ(ကွယ်)

F-0565

(91-92)
ဌာနခွဲစာေရဵ

ေေထေွထေွပ်ုချုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၇၇၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၃၆ ဦဵေကျာ်သန်ဵ
GON-0063

(99-00)
ဦဵစီဵ ေရာရိှ

ေရေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၅၉၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၃၇ ဦဵတင်ထတွ်
GON-0124

(96-97)

လက်ေထာက်

ညွှနမှ်ူဵ

ေလပ်ုသမာဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၆၅၂၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၃၈ ဦဵစေဳောင်
N(YGD)0326

(10-11)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၈၅၅၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၃၉ ဦဵြမင်ဴေဆွ
NA-0945

(80-81)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၃၂၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

မန္တေလဵတုိ ်ဵေဒသကကီဵ  (၃၇၅) 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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၀၄၀ ေဒါ်ြမင်ဴြမင်ဴသိန်ဵ
N(MDY)0670

(11-12)

သူနာြပု

ဆရာမကကီဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၃၂၃၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၄၁ ဦဵတင်လှိုင်
GON(B)014

(79-80)
စမဳီ(၃)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၅၀၉၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၄၂ ဦဵေမာင်ေမာင်ကကီဵ
NA-0362

(90-91)
ေရယာဉေ်ပ်ု

ေရလမ်ဵထနိ်ဵ သိမ်ဵေရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၀၉၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၄၃ ဦဵြမေသာင်ဵ
NC-1033

(80-81)

ေပါင်ချနိ်

စာေရဵ

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၇၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၄၄ ဦဵေနဝင်ဵ
GON-0057

(02-03)
ဌာနမှူဵ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၂၀၇၅၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၄၅ ဦဵသန်ဵ ေဇာ်
N(NPT)0547

(11-12)
ယာဉေ်မာင်(၄) သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှ််ြပည်ဴ
၄၈၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၄၆ ဦဵေောင်စန်ဵ ညနွ့်
N(YGD)0375

(09-10)
ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့

ေထူဵ

နစှ််ြပည်ဴ
၈၅၀၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၄၇ ဦဵေကျာ်စနိ်
N(MDY)1131

(06-07)
ေေစာင်ဴ

ေေထေွထေွပ်ုချုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၃၈၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၄၈ ဦဵြမင်ဴေောင်
N(NPT)1564

(12-13)
ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နာမကျန်ဵ ၆၈၆၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၄၉ ဦဵကကူ
NA-2128

(94-95)
တိုင်ဵထာွေရဵ(၅)

မုိဵေလဝသနင်ဴှဇလေဗဒ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၆၉၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၅၀
ေဒါ်ခင်မျ ိုဵြမင်ဴ(မိခင်)

ဦဵေကျာ်ေဇယျေထွဵ (ကွယ်)

F(KYN)0179

(11-12)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၁၅၁၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

TD

9.3.2023

၁၅၀၅၁ ေဒါ်ေေဵြမင်ဴ
NA-1912

(99-2000)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ

ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၅၀၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၀၅၂
ေဒါ်ေမ(ဇနီဵ )

ဦဵစနိ်(ကွယ်)

F-0195

(82-83)
ဒုေရယာဉေ်ပ်ု

ေရေရင်ဵေြမစေ်သဳုဵချေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၈၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၅၃ ေဒါ်ြမြမသန်ဵ
NA-0712

(84-85)
မူလတန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၇၀၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၅၄
ေဒါ်ခင်ြမြမ(ညီမ)

ေဒါ်ခင်မမ(ကွယ်)

F(MDY)0613

(11-12)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၀၅၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

TD

22.8.2026

၁၅၀၅၅ ေဒါ်ခင်မာ NA-0453(03-04) မူလတန်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၆၅၅၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၅၆ ေဒါက်တာဦဵေောင်ချစ် GON-0173(92-93)
လ/ထ

ကထကိ

ကျန်ဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၁၁၁၉၃၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၅၇ ေဒါက်တာြမင်ဴေဆွ GON-0411(04-05) ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ
ေဆဵသုေတသန

ဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၉၂၇၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၅၈ ေဒါ်ဥမ္မာေောင်
N(MDY)0551

(08-09)
ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၇၁၁၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၅၉ ဦဵခင်ညနွ့် NA-0255(91-92) ယာဉေ်မာင်ဵ
ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၃၀၉၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၆၀ ေဒါ်ခင်လလှှ
N(MDY)1036

(00-01)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၂၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၆၁
ေဒါ်ကကည်စနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ ေေဵ(ကွယ်)
F-0498(88-89)

ဖမို့နယ်

ပညာေရဵမှူဵ
ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၁၁၄၃၁.၂၅ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၆၂
ေဒါ်ခင်ဖမိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵညနွ့ေ်မာင်(ကွယ်)
SPL-10425 ဒု-လုဳခခုဳေရဵမှူဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့

ေထူဵ

ပင်စင်
၃၁၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂) ၁၆%

၁၅၀၆၃ ဦဵေပါ်သိန်ဵ NA-0311(86-87) ယာဉေ်မာင်ဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၀၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၀၆၄ ဦဵေောင်ကကည် NC-0158(82-83) ဒု-ေဈုဵ သည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၂၇၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၆၅
ေဒါ်လြှမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ညနွ့်(ကွယ်)
F-0038(02-03) တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၀၇၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၆၆
ေဒါ်ကကည်ြမ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာင်တင်(ကွယ်)
F(MDY)0381(07-08) ယာဉေ်မာင်ဵ(၅)

လမူှုဝနထ်မ်ဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၀၆၃၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၆၇
ေဒါ်တင်တင်ေမ(ဇနီဵ )

ဦဵကုိ(ကွယ်)
F-0736(89-90) ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၅၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၆၈ ဦဵေောင်ေမာင်ဵ NA-0839(96-97) စက်ခန်ဵ ေပ်ု
ေရလမ်ဵထနိ်ဵ သိမ်ဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၀၇၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၆၉
ေဒါ်ေေဵမ(ဇနီဵ )

ဦဵလှေဖ(ကွယ်)
F-0461(01-02) ယာဉေ်မာင်ဵ

စက်မှုလယယ်ာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၈၃၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၇၀ ဦဵသဳေချာင်ဵ N(SGG)3250(12-13) လုဳခခုဳေရဵ-၃ ဝါနင်ဴှပုိဵချည် နာမကျန်ဵ ၄၅၉၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၇၁
ေဒါ်ြမြမေသာင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵစိုင်ဵစလဳှိုင်(ကွယ်)
F-0564(04-05) ဦဵစီဵ ေရာရိှ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၀၉၇၇၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၇၂
ေဒါ်ခင်မမ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ေကျာ်ဝင်ဵ(ကွယ်)
F(MDY)3149(12-13) လ/ထမနေ်နဂျာ စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၄၈၈၈.၇၅ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၇၃
ေဒါ်သီတာဝင်ဵ(ညီမ)

ေဒါ်ခင်ေမဝင်ဵ(ကွယ်)
F(MDY)0124(11-12) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၂၇၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

၁၉.၃.၂၀၂၆

၁၅၀၇၄ ဦဵချစခ်င် NC-0778(79-80) စာေရဵ-၂ ကုနသွ်ယ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန ေလျာ်ေကကဵ ၃၆၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၇၅
ေဒါ်ကကင်(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ြမင်ဴ(ကွယ်)
F(YGN)0808(11-12) လပ်ုသာဵမှူဵ

ေလေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်ဆက်သွယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၃၅၃၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၀၇၆
ေဒါ်ကကည်ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵေမာင်ေမာင်တာ(ကွယ်)
F(YGD)0165(10-11) တပ်ကကပ်ကကီဵ မီဵသတဦ်ဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၅၃၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၇၇ ေဒါ်ြမသန်ဵ NC-2701(78-79) စာေရဵ-၁
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၀၆၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၇၈ ေဒါ်ခင်ခင်သျှမ်ဵ NA-0922(90-91) နည်ဵြပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၈၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၇၉
ေဒါ်ေသာင်ဵရင်(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ထနွ်ဵ (ကွယ်)
F-0966(04-05) ေလပ်ုသမာဵမှူဵ မန္တေလဵတက္ကသုိလ် မိသာဵစု ၇၁၅၉၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၈၀ ေဒါ်ခင်ချ ိုဝင်ဵ NA-1192(99-00) လယြ်ပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၃၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၈၁ ေဒါ်ေထွဵ ရီ NA-0877(03-04) ေလပ်ုသမာဵ ေထွ/ကုေဆဵရုဳကကီဵ သက်ြပည်ဴ ၆၆၉၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၈၂
ေဒါ်ညို(မိခင်)

ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ ဦဵ(ကွယ်)
F(MDY)0077(10-11) ရုဳဵ ေကူ

ေြမစာရင်ဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၃၈၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

၂၅.၁၁.၂၀၂၄

၁၅၀၈၃ ဦဵတင်ေောင်
NA-1700

(02-03)
ယာဉေ်မာင်(၄)

ဆည်ေြမာင်ဵနင်ဴှ

ေရေသဳုဵချမှု
သက်ြပည်ဴ ၃၇၀၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၈၄
ေဒါ်ရင်ရင်လှ(ဇနီဵ )

ဦဵသန်ဵ ဝင်ဵ(ကွယ်)

F(A)0907

(04-05)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၄၆၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၈၅
ေဒါ်စန္ဒာဦဵ(ဇနီဵ )

ဦဵခင်ေမာင်ချ ို(ကွယ်)

F(KYN)0060

(12-13)
ေတာေခါင်ဵ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၉၁၆၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၈၆
ေဒါ်စနိတ်င်(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ေရွှေ(ကွယ်)

F-0087

(89-90)
စက်ကုိင်(ပ)

စက်မှုလယယ်ာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၉၅၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၈၇
ေဒါ်သိန်ဵ သိန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ေကျာ်(ကွယ်)

F-0495

(87-88)
ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၉၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

80.40%

0.60



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၀၈၈
ေဒါ်ခင်ေထွဵ (ဇနီဵ )

ဦဵစနိေ်ဌဵ(ကွယ်)

F-0897

(99-00)
ေရယာဉေ်ပ်ု(၄)

ေရေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၂၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၈၉
ေဒါ်ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ြမင်ဴ(ကွယ်)

F-0413

(85-86)
ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၆၀၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၉၀
ေဒါ်ေုဳဵ သီ(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ေဖ(ကွယ်)

NB-2637

(84-85)
လပ်ုသာဵ

ေရေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၃၀၁၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

79.46%

0.60

၁၅၀၉၁ ဦဵလှေဝ
NA-1002

(91-92)
ကကီဵ/ေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၂၇၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂) 0.78

၁၅၀၉၂
ဦဵဘုိဵမှန(်ကွယ်)

ေဒါ်ရီ(ဇနီဵ )
REV;F-0192(89-90) ေေစာင်ဴ ယဉေ်ကျဵမှုဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၉၀၅၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၉၃ ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ ဦဵ N(NPT)1630(12-13) ကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ စက်မှုဦဵစီဵ ဌာန ေလျာ်ေကကဵ ၄၇၁၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၉၄ ဦဵေောင်ေဌဵညွှန့် N(NPT)0058(12-13) ေ တာေခါင်ဵ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန
ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၄၈၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၉၅ ေဒါက်တာတင်ထနွ်ဵ REV;GON-1073(06-07) ပါေမာက္ခ
ေဆဵသိပဳ္ပပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၂၁၉၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၉၆ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ
REV;GON(YGN)0566

(08-09)
ဦဵစီဵ ေရာရိှ

ြပည်တင်ွဵေခနွမ်ျာဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၁၂၈၃၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၉၇ ဦဵထနိလ်င်ဵ REV;NB-0573(06-07) နည်ဵြပ
ပညာေရဵနင်ဴှေလကဴျင်ဴေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၆၉၅၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၉၈ ဦဵေကျာ်တင်ဴ REV;NA-0549(99-00) ဌာနခွဲစာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၄၆၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၀၉၉ ဦဵထနွ်ဵ ညွှန့် REV;NB-0476(06-07) ဦဵစီဵ မှူဵ
ေရောဵလျှပ်စစ်

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၁၁၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၀၀
ဦဵစိုဵ သိန်ဵ (ကွယ်)

ေဒါ်ပုိ(မိခင်)
REV;F-0867(04-05) ပစ္စည်ဵထနိ်ဵ -၂ ပညာေရဵတက္ကသုိလ် မိသာဵစု ၂၇၇၉၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

14.9.2019

၁၅၁၀၁
ေဒါ်နနုဝုင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵကကည်ဝင်ဵ(ကွယ်)

F(MGY)0136

(10-11)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၉၉၈၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၀၂ ေဒါ်ဝင်ဵေရွှေ
NA-0256

(03-04)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၉၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၀၃ ေဒါ်ကကည်ကကည်နု
NA-1491

(02-03)
ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၁၅၂၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၀၄ ဦဵထနွ်ဵ ရင်
NA-1444

(78-79)
မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၉၈၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၀၅ ဦဵေောင်ေရွှေ
NB-0842

(89-90)
ဒုရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၉၄၈၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၀၆ ဦဵဘုိ
NA-2066

(99-00)
နည်ဵြပ ေနပုညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၂၀၉၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၀၇ ဦဵသိန်ဵ ထနွ်ဵ
GON(B)0003

(99-2000)

လ/ထ

မနေ်နဂျာ
စီဵ ပွာဵ/ကူသန်ဵ ေလျာ်ေကကဵ ၁၅၀၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၀၈ ေဒါ်ေဌဵေဌဵရီ
NC-0228

(99-00)
သုိမှူဵ(၃) ေဆဵနင်ဴှေဆဵကိရိယာ ေလျာ်ေကကဵ ၄၃၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၀၉ ဦဵသန်ဵ ြမင်ဴ
NC-1050

(00-01)

မျက်မှန်

ကျွမ်ဵကျင်(၃)
ေဆဵနင်ဴှေဆဵကိရိယာ ေလျာ်ေကကဵ ၅၉၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၁၀ ဦဵြမစဳ
NC-4260

(79-80)
ကျွမ်ဵ(၁)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၇၃၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၁၁ ဦဵညီေလဵ(ခ)ဦဵဘတတု်
ND-0740

(78-79)
ဒုေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၁၄၃၉.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

40.67%

0.41



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၁၂ ေဒါက်တာသက်သက်ရိှန်
GON(MDY)0053

(17-18)
ပါေမာက္ခ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၇၉၅၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၁၃ ဦဵချစေ်ဆွ NC-0462(79-80) စာေရဵ(၂)
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၆၃၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၁၄ ေဒါ်ေေဵေေဵမွန် NA-1297(98-99) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၄၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၁၅ ဦဵြမေသာင်ဵ NA-0864(98-99) နည်ဵြပ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵသိပ္ဳပ

ပညာဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၂၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၁၆
ေဒါ်ကကည်ေေဵ(ဇနီဵ )

ဦဵတင်စနိ်(ကွယ်)

F(AYY)3041

(13-14)
ကျွမ်ဵ(၇)

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၄၂၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၁၇ ေဒါ်ကကင်ဝင်ဵ NC-0752(95-96) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၄၆၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၁၈ ေဒါ်နနီခီင်
N(MDY)0483

(09-10)
ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၅၂၁၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၁၉ ေဒါ်ကကည်ကကည်မာ NA-0099(93-94) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၆၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၂၀ ေဒါ်ယဉက်ကည် NB-1025(81-82) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၇၀၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၂၁
ေဒါ်ေမာစနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ေဇာ်လင်ဵ(ကွယ်)
F(A)0128(08-09) ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၆၁၀၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၂၂ ဦဵခင်ေမာင်ရင် NC-0146(92-93) ဒုေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၇၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၂၃
ဦဵချစထ်နွ်ဵ (ခ)ဦဵချစထ်ာွဵ(ဖခင်)

ဦဵေဇာ်မင်ဵထိုက်(ကွယ်)

F(MDY)0304

(07-08)
ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၁၄၅၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

29.6.2022



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၂၄ ေဒါ်ခင်စိုဵ စိုဵ
N-BGO(W)0358

(07-08)
မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၉၈၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၂၅
ေဒါ်ကကူကကူ(ဇနီဵ )

ဦဵမင်ဵထနွ်ဵ (ကွယ်)

F(MDY)0090

(09-10)

ဥယျာဉ်

လပ်ုသာဵ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၂၉၁၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၂၆ ေဒါ်လင်ွလင်ွေမ
N(MDY)0047

(05-06)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၀၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၂၇
ေဒါ်ခင်လသိှန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵဆနဝ်င်ဵေောင်(ကွယ်)
F-0178(98-99) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၃၈၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၂၈
ေဒါ်မီမီေကျာ်(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ထဋွ်(ကွယ်)

FA(YGN)0050

(08-09)

စက်ြပ

(ယာဉေ်မာင်ဵ)
သာသနာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၂၀၆၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၂၉
ေဒါ်ေေဵေေဵမာ(ခ)ေေဵေေဵမူ(မိခင်)

ဦဵစည်သူထနွ်ဵ (ကွယ်)

F(AYY)0263

(13-14)
ဒုရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၁၄၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

31.3.2028

၁၅၁၃၀
ေဒါ်ြမင်ဴကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵြမင်ဴေသာင်ဵ(ကွယ်)

F(NPT)0558

(13-14)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၂၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၃၁
ေဒါ်ြမင်ဴရီ(ဇနီဵ )

ဦဵြမင်ဴေဝ(ကွယ်)

F(NPT)0365

(13-14)

စာကကည်ဴတိုက်

လက်ေထာက်

ေဆဵသိပ္ဳပပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၀၅၁၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၃၂ ဦဵေစီပ်ေင်
ND-0914

(78-79)
ဒုေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှန်

ကကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၇၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၃၃
ေဒါ်ကကည်ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ကကည်(ကွယ်)
F(NPT)0450(13-14) စမဳီစီဵ ပွာဵ-၃

စာဵသဳုဵသူေရဵရာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၅၅၁၆.၂၅ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၃၄ ဦဵစနိမ်င်ဵ N(YGD)1491(09-10) ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ သက်ြပည်ဴ ၁၁၅၂၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၃၅
ေဒါ်နန်ဵ စပီင်ဵတစ်(ပ်)(ခ)

ေဒါ်ေယန်တီစ်(ပ်)
NA-2308(94-95) ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၁၄၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၃၆ ဦဵေကျာ်ဖငိမ်ဵ N(NPT)4450(13-14) စစေ်ဆဵေရဵမှူဵ
လမူှုဖူလုဳေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန

ဂရဏုာေကကဵ

စရိတ်
၄၉၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၃၇ ဦဵြမင်ဴ NC-4232(78-79) စာေရဵ-၃
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျှာ်ေကကဵ ၁၈၁၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂) 0.5

၁၅၁၃၈ ဦဵခင်ေမာင်ေေဵ NC-0230(81-82) ဆနက်ကည်ဴ
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျှာ်ေကကဵ ၂၉၈၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၃၉
ဦဵခင်ေမာင်ညွှန့်(ခင်ပွန်ဵ )

ေဒါ်ကကူကကူေေဵ(ကွယ်)
F(MDY)0678(12.13) မူလတန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၉၉၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၄၀
ေဒါ်ရီရီေဌဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ရှင်(ကွယ်)
F-0727(89-90) ေစိုသန့ရှ်င်ဵေရဵ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၃၆၁၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၄၁ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ NE-0894(92-93) ဝင်ဵမှူဵ
ေစိုဵ ရနည်ဵပညာ

ေကာလပ်ိ

ဂရဏုာေကကဵ

စရိတ်
၄၀၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၄၂
ေဒါ်ေသဲီ(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ေောင်(ကွယ်)
F-002(83-84) ဒု-ေရယာဉေ်ပ်ု ေရေရင်ဵေြမစ် မိသာဵစု ၈၃၉၄၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၄၃
ဦဵဝင်ဵေမာင်(ကွယ်)

ေဒါ်ညွှန့ယ်ဉ်(ခ)ေဒါ်ညွှန့ည်ွှန့ယ်ဉ်(ဇနီဵ )
NS(F)0661(98-99) ပ-ေဈဵသည် ကုနသွ်ယေ်ရဵ မိသာဵစု ၂၄၇၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၄၄
ေဒါ်စန်ဵ ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵဝင်ဵေရွှေ(ကွယ်)
F(SGG)0515(13-14) တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၄၃၉၈၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၄၅ ေဒါ်ြမစဧ်ရာစဳ N(NPT)0100(14-15) ကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ
စက်မှုညွှနက်ကာဵေရဵ

မှူဵဦဵစီဵ
ေလျာ်ေကကဵ ၄၂၁၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၄၆ ေဒါက်တာဦဵေောင်ြမင်ဴ GON(NPT)0174(09-10) တွဲဖက်ပါေမာက္ခ ေဆဵသိပဳ္ပပညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၇၈၆၉၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၄၇
ေဒါ်တင်တင်ေဌဵ(ဇနီဵ )

ဦဵခင်ေမာင်ဦဵ(ကွယ်)
REV;F-0420(91-92) စာရင်ဵေင်ဵမှူဵ စမဳီကိန်ဵ နင်ဴှစာရင်ဵေင်ဵဌာန မိသာဵစု ၃၁၁၈၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၄၈ ဦဵေောင်စိုဵ NC-0321(90-91) စာရင်ဵစစမှ်ူဵ တိုင်ဵစာရင်ဵစစရ်ုဳဵ နစှြ်ပည်ဴ ၁၁၈၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၄၉ ေဒါ်ေဌဵေဌဵ REV;NC-0370(79-80) စာေရဵ-၂
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၀၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၅၀ ဦဵေောင်လှိုင် REV;NC-2859(77-78) စာေရဵ-၁
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၄၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၅၁ ေဒါ်လတှင် REV;NE-0867(96-97) ေလယတ်န်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၅၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၅၂ ဦဵတင်ေောင် REV;NA-2149(97-98) ေလယတ်န်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၇၅၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၅၃
ေဒါ်ခင်ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵေလဵေမာင်(ကွယ်)
F-0758(91-92) မူလတန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၈၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၅၄
ေဒါ်စန်ဵ ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာင်ေမာင်(ကွယ်)
F-0210(97-98) ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၄၉၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၅၅
ေဒါ်ခင်ေငွ(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ ေောင်(ကွယ်)
F-0952(00-01) ေထက်တန်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၇၈၁၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၅၆
ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ နယွ်(ဇနီဵ )

ဦဵဝင်ဵလင်ွ(ကွယ်)
F-0072(95-96) ရုဳဵ ေပ်ု

ကာကွယေ်ရဵ

ေငွစာရင်ဵရုဳဵ
မိသာဵစု ၅၅၂၈၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၅၇
ေဒါ်ေေဵေေဵဝင်ဵ(သမီဵ)

ေဒါ်ခင်ဝင်ဵကကည်(ကွယ်)
F(MDY)0110(06-07) ေလယတ်န်ဵ ြပ

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၇၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂) ၂၂.၁၀.၂၀၂၀

၁၅၁၅၈ ေဒါ်ြမေရွှေ NA-0657(84-85) မူလတန်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၅၄၁၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၅၉ ေဒါ်ခင်ခင်ဦဵ NA-0030(02-03) ေထက်တန်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၁၈၆၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၆၀ ေဒါ်ဝင်ဵကကည် NA-0516(78-79) ပ-စာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန ေထူဵ နစှြ်ပည်ဴ ၄၀၁၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၆၁ ဦဵညွှန့ေ်ောင် NC-0573(88-89) တာလစီာေရဵ
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျှာ်ေကကဵ ၂၄၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၆၂ ေဒါ်လတှင်ရီ NC-0067(79-80) စာေရဵ-၂
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျှာ်ေကကဵ ၄၁၅၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၆၃ ေဒါ်ခင်ြမကကယ် ND-1342(79-80) ဒု-ေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေထူဵ နစှြ်ပည်ဴ ၂၇၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၆၄
ေဒါ်ြမြမ(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ လှေောင်(ကွယ်)
NS(F)0590(98-99) ေေရာင်ဵ-၃ ကုနသွ်ယေ်ရဵ/ပဳုနှိပ် မိသာဵစု ၇၄၈၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၆၅ ဦဵေမာင်ေမာင် NB-1031(85-86)
ဘူမိေဗဒ

လ/ထ

ဘူမိေဗဒ

ဓါတသ်တ္တ ရှာေဖွေရဵ
နာမကျန်ဵ ၂၄၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

45.14%

0.45

၁၅၁၆၆ ေဒါ်စန်ဵ စန်ဵ ြမင်ဴ NA-2217(97-98) ေထက်တန်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၉၉၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၆၇
ေဒါ်ြမင်ဴေဆွ(ဇနီဵ )

ဦဵြမင်ဴေဆွ(ကွယ်)
F-0350(94-95) သေဘောသာဵေကူ

ေရေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၇၃၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၆၈ ဦဵေောင်ြမင်ဴ GON(NPT)0269(11-12)
ကထကိ

(ဌာနမှူဵ)

ေဆဵသိပဳ္ပပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၅၇၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၆၉ ဦဵေုဳဵ ေဖ NC-2670(78-79) စာေရဵ-၂
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၄၆၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၇၀ ေဒါ်ေေဵေေဵမူ NA-0047(89-90)
ေေကကာေရာဂါ

ကုပညာရှင်
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၇၄၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၇၁ ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ NE-0415(89-90)
ေထက်တန်ဵ

သူနာြပု
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၃၀၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၇၂
ေဒါ်စန်ဵ စန်ဵ ြမင်ဴ(ညီမ)

ေဒါ်စန်ဵ တင်(ကွယ်)
F(MDY)0198(12-13)

ေလယတ်န်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၅၉၃၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

26.1.2024

၁၅၁၇၃ ေဒါ်ခင်ေမေဒွဵ NA-0884(02-03) ေထက်တန်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၆၂၇၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၇၄ ဦဵေကျာ်ထနွ်ဵ NE-1064(01-02) ေလယတ်န်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၇၅
ေဒါက်တာ

ေဒါ်ေေဵေေဵစနိ်

GON(NPT)1161

(13-14)

ေထူဵ ကု

ဆရာဝန်
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၄၆၉၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၇၆
ဦဵသက်ထနွ်ဵ ေောင်(ကွယ်)

ေဒါ်ခင်ဇာနည်ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

F(BGOW)0286

(13-14)
ဒု-ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၇၁၇၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၇၇ ေဒါ်ရီရီသွယ်
REV;NA-1872

(99-2000)
ေ ကျာင်ဵေပ်ု ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၂၇၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၇၈ ေဒါ်ေထွဵ ကကည်
REV;NA-1626

(03-04)
သာဵဖွာဵဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၉၆၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၇၉
ေဒါ်ကကည်ကကည်သန်ဵ (သမီဵ)

ေဒါ်ခင်ကကည်(ကွယ်)
F(MDY)0406(11-12) ေ ထွ/လပ်ုသာဵ ေထွ/ကုေဆဵရုဳကကီဵ မိသာဵစု ၄၀၄၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

TD

12.3.2020

၁၅၁၈၀ ဦဵဝင်ဵေမာင် REV;ND-0723(78-79) ပ-ေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၃၀၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၈၁
ေမာင်ဟိန်ဵ ခန့ေ်မာင်ေမာင်(သာဵ)

ဦဵေမာင်ေမာင်ဦဵ(ကွယ်)
F(NPT)0132(14-15) ဒု-ရဲေပ်ု မှုခင်ဵရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၁၆၃၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

TD

31.7.2021

၁၅၁၈၂ ေဒါ်သန်ဵ ေဌဵ N(NPT)0576(11-12) ေေရာင်ဵ-၅ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန
ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၄၃၈၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၈၃
ဦဵဝင်စတင်မာဒင်(ကွယ်)

ေဒါ်လဝှင်ဵကကည်(ဇနီဵ )
REV;F-0447(95-96) ဦဵစီဵ ေရာရိှ ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၇၈၈၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၈၄ ေဒါ်ကကင်ြမ NC-4879(79-80) ပ-ေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျှာ်ေကကဵ ၄၀၅၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၈၅ ဦဵလသှန်ဵ NA-0760(77-78)
နည်ဵြပ

ေဆင်ဴ-၂
ဗဟုိြပည်သူဝနထ်မ်ဵ နစှြ်ပည်ဴ ၆၃၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၈၆
ဦဵေဇာ်မျ ိုဵြမင်ဴ(ကွယ်)

ေဒါ်မူမူသိန်ဵ (ဇနီဵ )
F(MDY)0061(08-09) မူလတန်ဵ ေကျာင်ဵေပ်ု ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၆၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၈၇
ဦဵမျ ိုဵမင်ဵ(ကွယ်)

ဦဵေောင်စိုဵ (ညီ)
F(SGG)0038(13-14) လပ်ုသာဵမှူဵ ပညာေရဵတက္ကသုိလ် မိသာဵစု ၂၃၂၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

၇.၁၂.၂၀၂၇

၁၅၁၈၈
ဦဵေကာင်ဵ(ကွယ်)

ေဒါ်ြမြမ(ဇနီဵ )
F(NPT)0698(12-13)

ေကျဵရွာေပ်ုစု

မနေ်နဂျာ
စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၅၂၄၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၈၉
ဦဵခင်ဝင်ဵ(ကွယ်)

ေဒါ်သန်ဵ ရင်(ဇနီဵ )
F(YGD)1811(12-13) တာလီ

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၂၄၁၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၉၀ ေဒါက်တာေစာလင်ွ GON-0233(94-95)
ေရိုဵ ခွဲစတိ်

ဆရာဝနက်ကီဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၃၅၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၉၁ ဦဵေေဵကုိ GON-0057(85-86) လ/ထကထကိ ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ နာမကျန်ဵ ၇၅၃၃၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၉၂
ဦဵေကျာ်ြမ(ကွယ်)

ေဒါ်မူလာဵ(ဇနီဵ )
F-0451(81-82) တပ်သာဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၆၃၈၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၉၃
ဦဵချစြ်မ(ကွယ်)

ေဒါ်ြမဝင်ဵ(ဇနီဵ )
F-0361(00-01) ကျွမ်ဵကျင်-၆ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၇၇၂၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၉၄
ဦဵရိှန်ဵ (ကွယ်)

ေဒါ်ရာချ(ီဇနီဵ )
F(B)0408(97-98) ဒု-ေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၀၉၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၉၅ ဦဵဘေမာင်
GON(NPT)3168

(15-16)

ေင်ဂျင်နယီာမှူဵ

ကကီဵ
လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၉၉၀၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၉၆ ဦဵတာ
NA-1453

(05-06)
ယာဉေ်မာင်ဵ(၄) ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၂၇၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၉၇ ေဒါ်ခင်မာေဆွ
N(MDY)0450

(12-13)

ကျန်ဵ မာေရဵ

ဆရာမ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၂၇၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၉၈
ေဒါ်ခင်မာေဆွ(ဇနီဵ )

ဦဵချစေ်ဆွ(ကွယ်)
F-0346(91-92)

ကျန်ဵ မာေရဵမှူဵ

(၂)
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၇၄၂၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၁၉၉
ေဒါ်ြမေဆွ(ဇနီဵ )

ဦဵေေဵကုိ(ကွယ်)

F(MDY)0952

(12-13)

ေကျဵရွာ

ဦဵစီဵ မှူဵ

ေမွဵြမူေရဵနင်ဴှကုသ

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၁၃၁၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၀၀ ဦဵဝင်ဵေမာင်
N(SG)0832

(06-07)
ဦဵစီဵ မှူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၉၇၆၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၀၁ ေဒါ်တင်ြမင်ဴ NE-0255(94-95)
ကျန်ဵ မာေရဵ

ဆရာမ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၉၆၇၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၀၂ ဦဵတင်ေမာင်ေကျာ်
GON(YGD)0336

(15-16)

လ/ထေထွ

မနေ်နဂျာ

ေလေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်

ေရဵညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ
ေလျာ်ေကကဵ ၇၇၆၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၀၃ Dr ေဒါ်ေေဵေေဵသင်ဵ
GON(NPT)0969

(15-16)

ေထူဵ ကု

ဆရာဝနက်ကီဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၁၁၇၆၄၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၀၄ ေဒါ်ြဖူြဖူဝင်ဵ
GON(NPT)0303

(16-17)

ေလယတ်န်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၂၅၅၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၀၅ ဦဵသန်ဵ ဦဵ
N(NPT)0867

(16-17)

ဒု-လ/ထ

ကကီဵမှူဵ
ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၁၅၆၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၀၆ ဦဵလှိုင်ဝင်ဵ
GON-0347

(00-01)
ကထကိ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၈၇၇၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၀၇ ေဒါက်တာေဒါ်သန်ဵ ေမနီ
GON-0306

(96-97)

တာဝနခ်ဳ

ဆရာဝန်
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၀၂၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၂၀၈ ဦဵေေဵေကျာ်
NC-0379

(79-80)

စာေရဵေဆင်ဴ

(၁)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၄၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၀၉ ဦဵသိန်ဵ ထိုက် NA-0407(89-90)
လ/ထ

ေရစက်ေမာင်ဵ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၁၇၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၀ ဦဵေမာင်လင်ဵ NC-0313(02-03) တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ သက်ြပည်ဴ ၁၀၅၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၁ ဦဵချစလ်ှိုင် ND-0102(79-80) ဒု-ေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၂၇၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၂ ေဒါ်မိမိေကျာ်
GON-0236

(01-02)
သူနာြပုေပ်ု ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၆၃၂၁၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၃
ေဒါ်ေေဲကက(ဇနီဵ )

ဦဵကုိကုိလတ်(ကွယ်)

F(SG)0218

(06-07)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၅၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၄
ေဒါ်ခင်ခင်ဆင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵဝင်ဵေမာင်(ကွယ်)

NS(F)1291

(98-99)
ကျွမ်ဵ(၃)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှန်

ကကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၇၀၉၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၅ ေဒါ်ြမင်ဴြမင်ဴသန်ဵ
NA-0392

(91-92)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ
သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၅၄၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၆ ေဒါ်ြမြမသန်ဵ
N(MDY)0785

(06-07)
ကျွမ်ဵ(၆)

ေေထေွထေွပ်ုချုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၇၅၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၇ ေဒါက်တာေောင်ဇင်
GON(NPT)1436

(16-17)

ေထူဵ ကု

ဆရာဝနက်ကီဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၃၉၇၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၈ ဦဵချစရ်န်
N(Shan-N)0109

(16-17)
ေတာေခါင်ဵ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၉၄၀၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၁၉ ေဒါ်တင်တင်ေထွဵ NA-0181(95-96)
မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြခခပဳညာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၂၄၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၂၂၀
ေဒါ်နနုကုကည်(ဇနီဵ )

ဦဵခနွလ်နိြ်ဖူ(ကွယ်)
F-0028(02-03) ရဲတပ်သာဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၉၄၅၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၂၁
ေဒါ်ခင်မျ ိုဵဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵညနွ့လ်ှိုင်(ကွယ်)
F-0496(95-96) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၉၀၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၂၂
ေဒါ်ြမငဴ်ြမင်ဴခိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ လင်ဵ(ကွယ်)

F(KCN)0117

(14-15)
ရဲတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၄၈၁၂၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၂၃
ေဒါ်ြမေထွဵ (ဇနီဵ )

ဦဵဟနသိ်န်ဵ (ကွယ်)

F(MDY)3008

(13-14)
ကျွမ်ဵကျင်(၄)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှန်

ကကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၆၃၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၂၄ ဦဵေောင်ေကျာ်ထနွ်ဵ
GON(NPT)1278

(16-17)
ဥပေဒေရာရိှ

ြပည်ေထာင်စု

ေရှ့ ေနချုပ်ရုဳဵ
နစှြ်ပည်ဴ ၁၆၂၃၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၂၅ ဦဵေောင်ေကျာ်
N(MDY)0801

(10-11)
ေေစာင်ဴ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၆၄၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၂၆ ဦဵရဲြမင်ဴ NA-1316(84-85)
ေထက်တန်ဵ

စာေရဵ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၉၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၂၇
ေဒါ်ပုိ(ဇနီဵ )

ဦဵစနိမှ်တ်(ကွယ်)

F(NPT)0943

(16-17)
ေဆဵစပ်စာေရဵ

လမူှုဖူလုဳေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၈၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၂၈
ေဒါ်သိန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵဘုိဵရီ(ကွယ်)

F(MGY)0042

(15-16)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၇၅၇၃၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၂၉ ေဒါ်ခင်ခပုဳဵ NE-0906(95-96) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၈၁၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၃၀
ေဒါ်ရီရီခင်(ဇနီဵ )

ဦဵြမတစ်ိုဵ (ကွယ်)

F(NPT)3403

(12-13)
ေလပ်ုရုဳဵ ခွဲမှူဵ စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၇၁၇၆.၂၅ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၃၁
ေဒါ်ြမင်ဴြမင်ဴစိုဵ (သမီဵ)

ဦဵမှဳု(ကွယ်)

F(MDY)0263

(16-17)
ဓါတခ်ွဲခန်ဵ နည်ဵပညာတက္ကသုိလ် မိသာဵစု ၃၇၄၁၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

30.6.2026



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၂၃၂
ေဒါ်ေကာ(ဇနီဵ )

ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ(ကွယ်)

F(MGY)3067

(15-16)
လပ်ုသာဵ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၄၂၅၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၃၃
ေဒါ်ေပွဵ(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ ေဖ(ကွယ်)

F(MDY)0121

(16-17)
လပ်ုသာဵ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၇၁၇၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၃၄ ဦဵေောင်ချမ်ဵ
N(NPT)0017

(16-17)
လုဳခခုဳေရဵ(၅) သာသနာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၂၉၈၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၃၅ ေဒါ်ေယာ်ဝင်ဵ
N(KCN)0070

(14-15)

ေထက်တန်ဵ

သူနာြပု
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစဌီာန နာမကျန်ဵ ၄၉၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၃၆
ေဒါ်မုိဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေခါ်ထင်လာဵ(လ်)(ကွယ်)

F(MDY)0120

(16-17)
ယာဉေ်မာင်ဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစဌီာန မိသာဵစု ၇၃၅၃၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၃၇
ဦဵေောင်ဝင်ဵ(ခင်ပွန်ဵ )

ေဒါ်ခင်ေသာင်ဵ(ကွယ်)

F(MDY)0059

(16-17)
သန့ရှ်င်ဵေရဵ လမူှုဝနထ်မ်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၃၇၀၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၃၈
ေဒါ်ြမသူဇာ(သမီဵ)

ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ(ကွယ်)

F(YGD)0411

(16-17)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၉၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

15.5.2031

၁၅၂၃၉
ေဒါ်စယလ်ခီျစေ်မာင်(ဇနီဵ )

ဦဵလြှမင်ဴ(ကွယ်)

F(MDY)0209

(16-17)

လမူှုဆက်ဆေဳရဵ

မှူဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစဌီာန မိသာဵစု ၅၃၈၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၄၀ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ြမင်ဴ
GON(MDY)0005

(16-17)

လ/ထ

ကထကိ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၀၉၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၄၁
ေဒါ်ညနွ့ေ်မ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ြမင်ဴ(ကွယ်)

F(YGD)4436

(16-17)
ပဳုနှိပ်ကျွမ်ဵ(၄)

ပဳုနှိပ်နင်ဴှစာေပ်ုထတုေ်ဝ

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၂၈၅၄.၄၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

ကျန်

၈၅.၈၆%

၁၅၂၄၂
ေဒါ်ခင်ချ ို(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ေဌဵ(ကွယ်)

F(MDY)0100

(09-10)
ေထလွပ်ုသာဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစဌီာန မိသာဵစု ၂၂၅၂၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၄၃ ဦဵထနွ်ဵ ေောင် NA-0973(85-86) ေထက်တန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၃၇၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၂၄၄ ဦဵတင်ဝင်ဵ REV;NE-0665(02-03) ဦဵစီဵ မှူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၈၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၄၅ ေဒါ်ခင်စန်ဵ တင် REV;NE-1306(00-01) မူလတန်ဵ ေကျာင်ဵေပ်ု ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၈၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၄၆
ေဒါ်ေရွှေတင်(ဇနီဵ )

ဦဵေမာင်ကုိ(ကွယ်)
F(KCN)0118(12-13) ဦဵစီဵ ေရာရိှ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၁၂၀၉၈၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၄၇
ေဒါ်သန်ဵ စနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵသန်ဵ ေောင်(ကွယ်)
F(MDY)3361(15-16) ပန်ဵ ဘဲ-ဒု တတဳာဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၈၄၇၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၄၈ ေဒါ်သီတာ N(NPT)3105(15-16) ရုဳဵ ေကူ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၃၆၉၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၄၉
ေဒါ်ြမင်ဴစနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ခ(ကွယ်)
F(YGD)0315(15-16) တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၇၇၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၅၀ ဦဵေမာင်ေမာင် REV;NA-0496.(83-84) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၇၆၉၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၅၁
ေဒါ်နန်ဵ စိုဵ (သမီဵ)

ဦဵတင်ြမင်ဴ(ကွယ်)
F(MDY)3436(15-16) သဳချသဳီေကွဵ-ပ တတဳာဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၁၄၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

14.3.2022

၁၅၂၅၂ ေဒါ်ချ ိုချ ိုေေဵ N(KCN)0161(12-13) ေလယတ်န်ဵ ြပ-၂ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၈၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၅၃ ေဒါ်ကကူကကူဝင်ဵ GON(NPT)1213(15-16) ဒု-ညွှနမှ်ူဵ
လမူှုဖူလုဳေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၈၆၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၅၄
ေဒါ်ခင်သန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵညွှန့ေ်မာင်(ကွယ်)
REV;F-0439(00-01)

ေကကီဵတန်ဵ

လက်နှိပ်စက်

စက်မှုကကီဵကကပ်စစေ်ဆဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၁၃၅၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၅၅
ေဒါ်ေေဵသန္တာေကျာ်(ဇနီဵ )

ဦဵဟိန်ဵ ထက်ေကျာ်(ကွယ်)

SPL-F(NPT)

0065(17-18)
ရဲမှူဵ လ/ထေတင်ွဵဝနရ်ုဳဵ မိသာဵစု ၄၉၂၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂) ၁၆%



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၂၅၆ ဦဵြမင်ဴေဆွ REV;NA-0168(98-99) မုလတန်ဵ ေကျာင်ဵေပ်ု ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၈၄၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၅၇ ဦဵေောင်ခိုင် REV;NC-0770(79-80) ဒု-ေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေ လျာ်ေကကဵ ၂၇၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၅၈
ေဒါ်ေေဵြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵေေဵခင်ေမာင်(ကွယ်)
REV;F-0219(94-95) တပ်သာဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၃၆၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၅၉
ေဒါ်စလီင်ွ(ဇနီဵ )

ဦဵစနိေ်မာင်(ကွယ်)
REV;F-0302(98-99) တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၅၅၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၆၀ ေဒါက်တာသန်ဵ ဝင်ဵ
GON(NPT)0446

(15-16)

ေထူဵ ကု

ဆရာဝန်
ကုသေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၃၄၅၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၆၁
ေဒါ်တိုဵ တိုဵ ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵစိုဵ မုိဵထနွ်ဵ (ကွယ်)

F(YGD)0857

(15-16)
ေင်ယာမှူဵ

ေလေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၀၄၃၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၆၂
ေဒါ်လပုိှ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်စိုဵ (ကွယ်)

F(MDY)0475

(15-16)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၇၆၆၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၆၃ ဦဵမျ ိုဵချစ်
NE-1352

(02-03)

ေရယာဉေ်ပ်ု

(၄)

ေရေရင်ဵေြမစေ်သဳုဵချ

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၉၁၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၆၄ ဦဵေေဵကုိ
NA-0880

(79-80)
နည်ဵြပ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၄၄၀၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၆၅ ဦဵဘကကန်
ND-0589

(78-79)

ေကူ

ေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၂၄၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၆၆
ေဒါ်ြမသန်ဵ ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵေေဵေမာင်(ကွယ်)

F(MDY)3548

(15-16)
ယာဉေ်မာင်ဵ(၄)

ေဆာက်လပ်ုေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၄၃၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၆၇
ေဒါ်ကကင်ဥ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ခင်(ကွယ်)

F(MDY)0114

(15-16)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၉၃၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၂၆၈
ဦဵလေှရွှေ(ဖခင်)

ဦဵခင်ေမာင်လင်ွ(ကွယ်)

F(MDY)0171

(07-08)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ

ဖမို့ရွာနင်ဴှေိုဵ ေမ်ိဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၂၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

TD

13.11.2021

၁၅၂၆၉ ေဒါ်တင်ရီ
NA-0491

(83-84)
မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၉၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၇၀
ေဒါ်ခင်ရိှန်(ဇနီဵ )

ဦဵေငွလူ(ကွယ်)

F(MDY)0500

(11-12)
ရုဳဵ ေကူ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၁၅၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၇၁
ေဒါ်ခင်နယွရ်င်(ဇနီဵ )

ဦဵလြှမင်ဴ(ကွယ်)

F(MDY)0214

(09-10)
ဒုတပ်ကကပ် မီဵသတဦ်ဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၁၃၆၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၇၂ ဦဵြမင်ဴ
NC-2702

(78-79)
ဒုေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၇၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

50.28%

0.50

၁၅၂၇၃ ေဒါ်လင်ွလင်ွဦဵ
ND-0559

(79-80)
ဒုေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၇၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

50%

0.50

၁၅၂၇၄ ေဒါ်သန်ဵ ညနွ့်
NS-3789

(98-99)
စမဳီစီဵ ပွာဵ(၃)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန

ဂရဏုေကကဵ

စရိတ်
၂၈၇၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၇၅
ေဒါ်ချ ိုချ ို(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ ကကည်(ကွယ်)

N(F)0195

(98-99)
သုိမှူဵ(၃)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၀၆၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၇၆
ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵတင်ြမ(ကွယ်)

F-0436

(85-86)

ေဝတေ်လျှာ်

စက်မနေ်နဂျာ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၆၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၇၇
ေဒါ်ကကည်ြမ(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ေမာင်ဝင်ဵ(ကွယ်)

F(MDY)0220

(06-07)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၄၂၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၇၈ ဦဵြမင်ဴဦဵ NA-0275(88-89) ဦဵစီဵ မှူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၆၀၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၇၉
ေဒါ်ေပါ(ဇနီဵ )

ဦဵြမေမာင်(ကွယ်)
F-0329(83-84) ဆည်ေစာင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၂၈၉၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၂၈၀ ဦဵသိန်ဵ ေထွဵ
GON(NPT)1019

(14-15)

ခရိုင်တရာဵသူ

ကကီဵ

ြပည်ေထာင်စု

ေရှ့ ေနချုပ်ရုဳဵ
သက်ြပည်ဴ ၁၉၅၉၁၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၈၁ ဦဵညိုစမ်ဴိ NA-1042(94-95) စက်ကျွမ်ဵ(၄)
ေရေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်

ေရဵညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ
နာမကျန်ဵ ၆၉၇၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၈၂
ေဒါ်ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်စနိ်(ကွယ်)
F-0157(85-86) ေစိုသန့ရှ်င်ဵ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၃၆၇၆၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၈၃
ေဒါ်သင်ဵသင်ဵခိုင်(ဇနီဵ )

ဦဵစိုဵ တင်ဴ(ကွယ်)

F(MDY)0092

(08-09)
စာေရဵ(၂) သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၉၁၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၈၄
ေဒါ်ေကာင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ရိှန်(ကွယ်)
F-0066(05-06) ယန္တရာဵေမာင်ဵ(၃) ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၇၉၅၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၈၅ ဦဵေေဝမ်ဵ NC-1324(79-80) ဒု-စာေရဵ
ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၆၈၄၈.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

45.08%

0.45

၁၅၂၈၆ ေဒါ်တင်ေေဵ NA-0906(99-00) ေလပ်ုသမာဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၅၅၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၈၇ ေဒါ်ခင်မမ NA-1265(98-99) ေလယတ်န်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၅၂၀၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၈၈ ဦဵစိုဵ ဝင်ဵ
GON(D)0049

(97-98)

ဥပေဒေရာရိှ

ေဆင်ဴ(၁)

ြပည်ေထာင်စု

ေရှ့ ေနချုပ်ရုဳဵ
သက်ြပည်ဴ ၁၂၅၆၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၈၉ ေဒါ်တင်လှ REV;NC-0424(80-81) တာလီ
စီဵ ပွာဵေရဵနငဴ်ှကူဵသန်ဵ ေရာင်ဵ

ဝယေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၂၄၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၉၀ ဦဵခင်ေမာင်ေေဵ REV;NA-0035(79-80) ဒု-ေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၂၇၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၉၁
ေဒါ်ဇလူိုင်ေဆဵ(သမီဵ)

ဦဵေကျာ်လှိုင်(ကွယ်)
REV;F(MDY)-0138(10-11) တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၄၈၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

14.6.2024



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၂၉၂ ဦဵဖွာဘဲွ့ REV;NA-0376(03-04) တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နာမကျန်ဵ ၆၄၅၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၉၃ ေဒါ်ြမညွှန့် REV;NA-0476(82-83) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၆၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၉၄ ဦဵဝင်ဵေောင်
N(NPT)0572

(11-12)
ပန်ဵ ရဳ-၄ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန ေထူဵ နစှြ်ပည်ဴ ၄၈၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၉၅ ဦဵသန်ဵ လှိုင်
N(NPT)0574

(11-12)
လက်/ကျွမ်ဵ-၄ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၄၈၄၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၉၆ ဦဵတင်ဝင်ဵ
N(MDY)0042

(14-15)
ဌာနခွဲစာေရဵ ေထွ/ေပ်ုဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၃၈၉၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၉၇
ေဒါ်ခင်ဖငိမ်ဵကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်တင်(ကွယ်)

F(YGD)3959

(16-17)
ဒု-စာစီ

ပဳုနှိပ်ေရဵနင်ဴှစာေပ်ုထတုေ်ဝ

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၄၈၄၂.၈၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

50%

0.38

၁၅၂၉၈
ေဒါ်ြမြမသန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေမာင်ငယ်(ကွယ်)
F-0089(99-00) တပ်ကကပ် ရထာဵရဲတပ်ဖဲွ့မှူဵရုဳဵ မိသာဵစု ၄၄၅၀၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၂၉၉
ေဒါ်စနိစ်နိ်(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ ေောင်ေကျာ်(ကွယ်)

F(MDY)0130

(16-17)
ေကကီဵတန်ဵ စာေရဵ ေထွ/ေပ်ုဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၉၃၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၀၀
ဦဵဝင်ဵတင်(ခင်ပွန်ဵ )

ေဒါ်နန်ဵ လှိုင်(ကွယ်)

F(MDY)0176

(16-17)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၇၇၂၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၀၁
ေဒါ်သန်ဵ ြမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵခင်ေမာင်သိန်ဵ (ကွယ်)

F(MDY)0138

(16-17)
စာရင်ဵကုိင်-၂ ေထွ/ေပ်ုဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၉၁၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၀၂
ေဒါ်ရီစနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵဘုိေက(ကွယ်)

F(YGD)0266

(16-17)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၇၄၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၀၃
ေဒါ်ြမတြ်မတခ်ိုင်(သမီဵ)

ဦဵဝမ်ဵေမာင်(ကွယ်)

F(MDY)0045

(16-17)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၉၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

30.9.2020



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၃၀၄ ဦဵကကည်ေမာင်ြမင်ဴ
GON-009

(83-84)

ေထက်တန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၁၂၅၅၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၀၅ ဦဵထနွ်ဵ ကကည် GON-0073(86-87)
ပါတီ

ေကာ်မတဝီင်

နိုင်ငဳေတာ်

ေကာင်စရီုဳဵ

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၈၉၁၄၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၀၆ ဦဵေကျာ်ဖငိမ်ဵ
GON(MDY)

0088(11-12)
ကထကိ ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၅၂၅၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၀၇ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ
NA-0696

(83-84)
ပ-ေသင်ဵစမှုူဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၅၀၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၀၈ ေဒါ်တင်ြမင်ဴ
NE-0545

(93-94)
မူလတန်ဵ ေကျာင်ဵေပ်ု ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၄၈၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၀၉
ဦဵေဌဵေမာင်(ကွယ်)

ေဒါ်ရင်(ဇနီဵ )

F(MDY)0362

(12-13)
ေလပ်ုသမာဵ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၉၈၄၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၁၀
ဦဵဘုိေလဵ(ကွယ်)

ေဒါ်ြမသန်ဵ (ဇနီဵ )

F(MDY)3393

(14-15)
ေရာင်ဵ/သိမ်ဵ

ရပ်ုရှင်ြမှငဴ်တင်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၅၆၂၄.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

82.83%

0.62

၁၅၃၁၁
ဦဵလသွှင်(ကွယ်)

ေဒါ်ချ ိုချ ိုဦဵ(ဇနီဵ )

F(MDY)0340

(92-93)
ယာဉေ်မာင်ဵ

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၀၆၃၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၁၂
ဦဵတင်သိန်ဵ (ကွယ်)

ေဒါ်ဝါဉ(ဇနီဵ )

F-0624

(96-97)
ဦဵစီဵ ေရာရိှ

ြပည်တင်ွဵေခနွမ်ျာဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၁၉၄၆၃.၇၅ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၁၃
ေဒါ်ေေိမုိိဵ(သမီဵ)

ဦဵြမင်ဴနိုင်(ကွယ်)

F(CHN)0045

(10-11)
ဒု-ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၄၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

29.7.2024

၁၅၃၁၄ ဦဵသန်ဵ ထတွ် REV;NC-0982(79-80) ဒု-ေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၃၄၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၁၅ ဦဵဝင်ဵတင်ဴ REV;NE-0707(94-95) ရုဳဵ ေကူ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၅၄၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၃၁၆ ေဒါ်ေေဵဉ REV;NA-0254(94-95) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၉၈၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၁၇ ဦဵဘုန်ဵ ကကယ် REV;GON(D)-067(93-94) ဦဵစီဵ ေရာရိှ
လဝူင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၄၂၂၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၁၈ ဦဵမဂျစ် REV;ND-0272(79-80) ဒု-ေဈဵသည်
ကုနသွ်ယေ်ရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၁၂၂၅၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂) 0.43

၁၅၃၁၉
ဦဵချ ို(ကွယ်)

ေဒါ်ကကင်နု(ဇနီဵ )
F(MDY)0459(10-11) လက်နှိပ်စက်-ဒု

ေေြခခပဳညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၉၆၆၁၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၂၀ ေဒါ်ခင်ြမ REV;NA-0129(86-87) ပ-စာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၀၅၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၂၁
ဦဵဝင်ဵတင်(ကွယ်)

ေဒါ်ြမြမဝင်ဵ(ဇနီဵ )
F(BGO-N)0163(15-16) တပ်သာဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၅၃၁၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၂၂
ဦဵေကျာ်စိုဵ (ကွယ်)

ေဒါ်ေစာကကည်(ဇနီဵ )
REV;F-0417(87-88) ေ ကျာင်ဵေစာင်ဴ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၆၃၈၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၂၃ ဦဵေကျာ်ေဌဵ
REV;N(MDY)

1279(07-08)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၈၅၅၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၂၄ ဦဵညီညီ
NA-0045

(00-01)

လက်နှိပ်စက်

စာေရဵ

ေဆဵသိပ္ဳပပညာ

ဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၉၁၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၂၅
ဦဵတင်ဝင်ဵ(ကွယ်)

ေဒါ်ကကင်(ဇနီဵ )

F(BGO)3182

(12-13)

လ/ထ

ကကီဵမှူဵ
စိုက်ပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၉၅၀၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၂၆
ဦဵေကျာ်ေရွှေ(ကွယ်)

ေဒါ်နန်ဵ ေရွှေကကာ(ဇနီဵ )

F-0656

(03-04)
ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၆၇၇၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၂၇ ဦဵစေဳကျာ်
N(MDY)0456

(06-07)
ေတာကကပ် သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၆၆၄၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၃၂၈
ဦဵေဝလင်ွမျ ိုဵ(ကွယ်)

ေဒါ်နယွန်လီာသင်ဵ(ဇနီဵ )

F(MDY)0871

(11-12)
ယာဉေ်မာင်ဵ ပ့ုိေဆာင်ေရဵစမဳီကိန်ဵ မိသာဵစု ၂၉၀၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၂၉ ေဒါ်သိန်ဵ တင်
NA-0898

(88-89)
ထက်ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၀၄၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၃၀
ေဒါ်ြမခင်(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ စနိ်(ကွယ်)

F(B)0032

(98-99)
ဒုေဈဵသည်

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၂၀၆၇၃.၉၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

52.63%

0.39

၁၅၃၃၁
ေဒါ်ေစာရင်(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်(ကွယ်)

F-0359

(85-86)
ထမင်ဵချက် မန္တေလဵတက္ကသုိလ် မိသာဵစု ၆၁၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၃၂ ေဒါ်မိမိေလဵ
NC-0797

(78-79)
စာေရဵ(၂)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
ေလျာ်ေကကဵ ၁၈၃၃၁.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

54.95%

0.55

၁၅၃၃၃
ဦဵေကျာ်ရိှန်(ခင်ပွန်ဵ )

ေဒါ်ြမရီ(ကွယ်)

F-0106

(98-99)
သာဵဖွာဵဆရာမ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၄၈၉၄.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

91.50%

0.69

၁၅၃၃၄ ဦဵဆိုင်ဵလီ
GON-0021

(86-87)

ြပည်သူ့ေင်ောဵ

ဝနထ်မ်ဵ(၁)

လဝူင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနင်ဴှ

ေမျ ိုဵသာဵမှတပဳု်တင်ေရဵ
သက်ြပည်ဴ ၈၀၇၅၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

50%

0.50

၁၅၃၃၅ ေဒါ်ဂေရခဝီ်လီ
NA-1016

(82-83)
မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၉၄၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၃၆ Dr ေဒါ်လလှရီှ
GON(NPT)0022

(15-16)
ပါေမာက္ခ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန ေလျာဴေပါဴ ၁၆၉၂၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၃၇
ေဒါ်ေေိထိနွ်ဵ လှိုင်(သမီဵ)

ဦဵထနွ်ဵ ဝင်ဵ(ကွယ်)

F(RKG)0176

(14-15)

လ/ထ

ကျန်ဵ မာေရဵမှူဵ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၉၃၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

22.1.2020

၁၅၃၃၈
ေဒါ်သိမ်ဴသိမ်ဴေေဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်စိုဵ မုိဵ(ကွယ်)

F(Shan-N)0055

(10-11)
ေတာေခါင်ဵ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၂၇၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၃၉
ေဒါ်ခင်လှ(ဇနီဵ )

ဦဵဟနသိ်န်ဵ (ကွယ်)

F(MDY)0386

(08-09)
ေေစာင်ဴ လမူှုဝနထ်မ်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၁၁၈၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၃၄၀
ဦဵထနွ်ဵ ေရွှေ(ဖခင်)

ေဒါ်ေေဵေေဵေမာ်(ကွယ်)
F(A)0129(05-06) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၄၂၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

18.2.2020

၁၅၃၄၁
ေဒါ်ေဌဵကကယ်(ဇနီဵ )

ဦဵဝင်ဵေမာင်(ကွယ်)

F(MDY)0472

(12-13)
ေမာ်ကွန်ဵ ထနိ်ဵ

ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
မိသာဵစု ၁၃၁၅၃၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၄၂
မရွှေန်ဵ လဲဴေဝလင်ွ(သမီဵ)

ေဒါ်ေေဵေေဵြမင်ဴ(ကွယ်)

F(KCN)0029

(09-10)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၄၃၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

6.8.2023

၁၅၃၄၃
ေဒါ်နင်ှဵ(ဇနီဵ )

ဦဵဆယတ်င်(ကွယ်)
F(D)0457(98-99) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၅၆၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၄၄
ေဒါ်ခင်စန်ဵ ြမင်ဴ(ညီမ)

ဦဵေောင်သန်ဵ ထနွ်ဵ (ခ)ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ (ကွယ်)

F(MDY)0666

(13-14)
နည်ဵြပ

စက်မှုနင်ဴှသက်ေမွဵ

ပညာဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၆၁၉၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

T.D

20.4.2027

၁၅၃၄၅ ေဒါ်တင်တင်ဦဵ
GON(NPT)3345 

(13-14)

လ/ထ

မနေ်နဂျာ
လမူှုဖူလုဳေရဵေဖဲွ့ သက်ြပည်ဴ ၁၄၆၄၇၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၄၆ ေဒါ်ခင်မမညနွ့် NA-0994(91-92)
ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ
သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၆၀၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၄၇ ေဒါ်ြမင်ဴစနိ်
GON(NPT)1431 

(15-16)

လ/ထ

ကထကိ

ပညာေရဵနင်ဴှေလကဴျင်ဴ

ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၈၃၃၃၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၄၈ ေဒါ်နန်ဵ ေရွှေေလဵ NA-0251(00-01)
ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ
သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၂၇၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၄၉ ဦဵမျ ိုဵေောင်
N(NPT)0698

(15-16)
တပ်ကကပ် ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၉၂၈၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၅၀ ဦဵတင်ေေဵ
GON-0039

(05-06)
ရဲမှူဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ သက်ြပည်ဴ ၁၈၄၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၅၁ ဦဵတင်ဝင်ဵ
N(SGG)0290

(11-12)

ယန္တရာဵေမာင်ဵ

(၃)

ဆည်ေြမာင်ဵနင်ဴှေရ

ေသဳုဵချေရဵဦဵစီဵ ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၁၀၂၉၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၃၅၂ ေဒါ်ေထွဵ ေထွဵ
N(MDY)0650

(14-15)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၁၀၉၈၉၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၅၃ ေဒါ်နနုရုည် NE-1496(03-04) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၁၇၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၅၄ ဦဵေောင်ကကည်
N(MDY)3331

(15-16)
စက်ကျွမ်ဵ(၄) လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၉၁၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၅၅ ေဒါ်ကကည်ကကည်ေဆွ
GON(YGD)0012

(16-17)
ပါေမာက္ခ

ေဆင်ဴ်ြမင်ဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၂၁၂၇၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၅၆ ေဒါ်သိန်ဵ ေဌဵ NE-1092(81-82) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၇၉၈၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၅၇ ေဒါ်ခင်ခင်ေေဵ NB-0856(98-99) မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၉၉၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၅၈ ဦဵရနကွ်ယဟွ်ာ(ခ)ဦဵရနန်ိုင်
N(Shan-N)0158

(17-18)
ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ သက်ြပည်ဴ ၇၁၃၄၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၅၉
ဦဵသိန်ဵ တင်(ခင်ပွန်ဵ )

ေဒါ်ေုဳဵ ခင်(ကွယ်)

F(RKG)0355

(11-12)
မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၁၆၀၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၆၀
ေဒါ်သိန်ဵ ညနွ့်(ဇနီဵ )

ဦဵြမေမာင်(ကွယ်)
F-0056(97-98)

စိုက်ပျ ိုဵေရဵ

နည်ဵြပ
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၀၆၁၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၆၁
ေဒါ်ခင်လြှမင်ဴ(ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ေမာင်ဵ(ကွယ်)

F(MDY)3497

(15-16)
ယန္တရာဵေမာင်ဵ(၃) လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၄၉၉၉၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၆၂
ေဒါ်ဆနလ်ာဵေဒဝီ(ဇနီဵ )

ဦဵြမင်ဴေမာင်(ကွယ်)

F(MDY)3038

(15-16)

ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ
လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၈၉၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၆၃ ဦဵြမင်ဴလင်ွ
N(MDY)3338

(13-14)
စာေရဵ(၃)

ကုနသွ်ယေ်ရဵညွှန်

ကကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၁၁၅၂၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၃၆၄
ေဒါ်ဝင်ဵေရွှေ(ဇနီဵ )

ဦဵသိန်ဵ ေရွှေ(ကွယ်)
F(D)0054(92-93) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၂၇၈၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၆၅ ေဒါ်ြမင်ဴြမင်ဴေဌဵ NA-1759(04-05) ေထက်တန်ဵ ြပ
ေေြခခပဳညာေရဵဦဵစီဵ

ဌာန
နာမကျန်ဵ ၇၇၉၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၆၆
ေဒါ်ြမင်ဴြမင်ဴေသာင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ေဆစွိုဵ (ကွယ်)

F(KYN)0044

(17-18)
ဒုတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၅၄၆၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၆၇ ဦဵေေဵလှိုင်
N(MDY)0762

(08-09)

ေေထေွထွ

လပ်ုသာဵ

ေေြခခပဳညာေရဵဦဵစီဵ

ဌာန
သက်ြပည်ဴ ၅၀၈၂၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၆၈ ေဒါ်လြှမင်ဴ NA-0216(95-96) ေဆဵထည်ဴ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၆၄၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၆၉
ေဒါ်သန်ဵ ရင်(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ထနွ်ဵ (ကွယ်)

F(MDY)0131

(17-18)
တပ်ကကပ်ကကီဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၅၄၀၅၄.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

ကျန်

၈၇.၉၆%

0.88

၁၅၃၇၀ ဦဵချစေ်မာင် NA-0254(78-79) ကျွမ်ဵကျင်(၄)
ေရေကကာင်ဵပ့ုိေဆာင်ေရဵ

ညွှနက်ကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန

ေထူဵ

နစှြ်ပည်ဴ
၆၀၀၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၇၁ ေဒါ်ကကူကကူဝင်ဵ NA-0846(97-98) စုဳစမ်ဵေရဵမှူဵ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၈၅၆၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၇၂
ေဒါ်ခင်ညနွ့်(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ညနွ့်(ကွယ်)
F-0312(93-94)

လက်ေထာက်

ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ

လဝူင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနင်ဴှ

ေမျ ိုဵသာဵမှတပဳု်တင်ဦဵစီဵ
မိသာဵစု ၁၀၇၄၁၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၇၃ ေဒါ်တင်တင်စနိ် NA-0749(00-01)
ေကကီဵတန်ဵ

စာေရဵ
ေဆင်ဴြမင်ဴပညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၁၅၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၇၄ ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ GON(YGD)3022(15-16)
လ/ထေင်ဂျင်

နယီာ
လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပည်ဴ ၁၃၇၇၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၇၅ ေဒါ်ခင်သန်ဵ ကကည်
N(MGY)0363

(07-08)
မူလတန်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၇၀၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၃၇၆
ေဒါ်စမ်ဵကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵလကှကည်(ကွယ်)

F(MDY)0199

(17-18)
တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၁၇၈၇၈.၀၅ ဘဏ်ခွဲ(၂) 0.51

၁၅၃၇၇ ဦဵသိန်ဵ တင်
NB-0524

(87-88)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နစှြ်ပည်ဴ ၇၅၁၆၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂) 0.73

၁၅၃၇၈
မဝင်ဴသိဂဖီဖိုဵ(သမီဵ)

ဦဵဟိန်ဵ ထက်ေကျာ်(ကွယ်)

SPL-F(NPT)0066

(17-18)
ရဲမှူဵ ြပည်ထေဲရဵဝနက်ကီဵရုဳဵ

ေထူဵ

ပင်စင်
၁၈၄၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂) 6%

၁၅၃၇၉
ေဒါ်ေထွဵ လှ(ဇနီဵ )

ဦဵြမသန်ဵ (ကွယ်)

F(YGD)3644

(15-16)
စက်ြပင်-ပ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၆၁၃၅၇.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၈၀
ေဒါ်ေေဵမိစဳ(ခ)

ေဒါ်မူမူ(ဇနီဵ )

F(MDY)0240

(16-17)
ကျွမ်ဵ-၆

စီဵ ပွာဵေရဵနငဴ်ှကူဵသန်ဵ ေရာင်ဵ

ဝယေ်ရဵဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၅၀၉၈၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၈၁
ေဒါ်သန်ဵ ရင်(ဇနီဵ )

ဦဵဘချစ်(ကွယ်)

F(MDY)0152

(16-17)
ဒု-ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၇၈၇၉၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၈၂
ေဒါ်ညွှန့်(ဇနီဵ )

ဦဵတတု်(ကွယ်)

F(SGG)0196

(15-16)
ေ ထာင်မှူဵ ေကျဉ်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၀၅၈၉.၆၀ ဘဏ်ခွဲ(၂) 0.84

၁၅၃၈၃ ေဒါ်မျ ိုဵြမင်ဴခင်
GON(NPT)

1073(12-13)
ဒု-ညွှနမှ်ူဵ တရာဵလတွေ်တာ်ချုပ်ရုဳဵ သက်ြပည်ဴ ၁၈၉၅၂၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၈၄ ဦဵတင်ေောင်
N(KYN)0044

(16-17)
ဒု-တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ နာမကျန်ဵ ၄၈၆၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၈၅ ေဒါ်ရီရီခင်
N(NPT)0864

(12.13)

ေလပ်ုရုဳ

စတိမှ်ူဵ

စက်မှုသီဵနှဳဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
ေ လျာ်ေကကဵ ၆၇၂၀၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၈၆ ေဒါ်တင်တင်ေေဵ NA-0330(06-07)
ေငယတ်န်ဵ

လက်နှိပ်စက်
စာရင်ဵစစခ်ျုပ်ရုဳဵ သက်ြပည်ဴ ၈၈၃၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၈၇
ေဒါ်သန်ဵ ဝင်ဵ(ခ)

ဇာနညဏီ

NA-0671

(97-98)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၅၅၀၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၁၅၃၈၈
ေဒါ်ေရွှေစင်ဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵဇာနည်ေထွဵ (ကွယ်)

F(NPT)

0082(16-17)
ဒု-တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၂၈၀၅.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၈၉
ေဒါ်မာမာဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ေဒါက်တာချစခ်င်(ကွယ်)

F(NPT)

0394(16-17)
လ/ထဆရာဝန် ကုသေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၇၃၀၁၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၉၀
ေဒါ်တင်တင်ဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵကုိကုိ(ကွယ်)

F(MDY)

0180(16-17)
လ/ထညွှနမှ်ူဵ

လဝူင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၃၁၆၇၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၉၁
ဦဵေောင်ြမင်ဴ(ခင်ပွန်ဵ )

ေဒါ်ညွှန့ေ်ရွှေ(ကွယ်)

F(MDY)

0137(16-17)
ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၆၅၈၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၉၂
ေဒါ်ေသာင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵဘေဌဵ(ကွယ်)

F(NPT)

3123(13-14)
မနေ်နဂျာ

ကုနသွ်ယမ်ှုြမင်ဴတင်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၁၀၆၆၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၉၃
ေဒါ်ေေဵစန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵခင်ေမာင်ချ ို(ကွယ်)
F-1005(04-05) တပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၄၀၁၆၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၉၄
ေဒါ်စမ်ဵကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵမျ ိုဵေောင်(ကွယ်)

F(NPT)0653

(14-15)
ရဲေပ်ု ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၁၀၀၅၅၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၉၅
ေဒါ်ေနု်ဵ ကကည်(ဇနီဵ )

ဦဵသာဒင်(ကွယ်)

F(SGG)ကသရ-3203

(13-14)
ေကူ-၂ ကုနသွ်ယမ်ှုြမင်ဴတင်ေရဵ မိသာဵစု ၅၂၈၅၂.၅၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၉၆
ေဒါ်ခင်ေဆရီွ(ဇနီဵ )

ဦဵေကျာ်ခိုင်(ကွယ်)

F(NPT)0769

(15-16)

တွဲဖက်

ပါေမာက္ခ

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ

လူ့စမ်ွဵောဵေရင်ဵေြမစ်
မိသာဵစု ၈၂၄၅၁.၂၅ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၁၅၃၉၇
ေဒါ်ေငွညွှန့်(ဇနီဵ )

ဦဵေကာင်ဵ(ခင်ပွန်ဵ )

F(MDY)0034

(16-17)
ေကူ(၁)

ကုနသွ်ယမ်ှုြမင်ဴတင်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၄၅၅၀.၀၀ ဘဏ်ခွဲ(၂)

၂၁၈၀
ေဒါ်ခင်သိန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေောင်ေထွဵ (ကွယ်)

F(MDY)0079

(06-07)

မူလတန်ဵ

ေကျာင်ဵေပ်ု
ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၈၁၉၀၀.၀၀ ေကျာက်ဆည်

၂၁၈၁
ဦဵတင်ဴလင်ွ(ခင်ပွန်ဵ )

ေဒါ်ခင်ြမင်ဴသီ(ကွယ်)
FA-0298(04-05) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၃၈၂၀.၀၀ ေကျာက်ဆည်



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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၂၁၈၂
ေဒါ်နွဲ့ နွဲ့ ဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵဝင်ဵေမာင်(ကွယ်)

F(YGD)0012

(10-11)

ကျန်ဵ မာေရဵမှူဵ

(၃)
ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၃၉၀၁၅.၀၀ ေကျာက်ဆည်

၂၁၈၃
ေဒါ်ထာဵြမင်ဴကကည်(ညီမ)

ေဒါ်ေေဵြမင်ဴကကည်(ကွယ်)

F(MDY)0462

(14-15)

ေငယတ်န်ဵ

စာေရဵ

ေေထေွထေွပ်ုချုပ်ေရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မိသာဵစု ၄၂၇၅၀.၀၀ ေကျာက်ဆည်

T.D

12.1.2029

၂၁၈၄ ဦဵေကျာ်တင်ဴ
NA-1006

(06-07)

ေရယာဉေ်ပ်ု

(၄)

ေရေကကာင်ဵညွှနက်ကာဵ

မှုဦဵစီဵ ဌာန
နစှြ်ပည်ဴ ၈၈၃၅၀.၀၀ ေကျာက်ဆည်

၂၁၈၅ ေဒါ်သီတာရီရီေဆွ NA-2185(99-00) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၀၉၀၀.၀၀ ေကျာက်ဆည်
ေရာင်ဵကျန်

၅၀%0.50

၂၁၈၆ ဦဵညနွ့ခ်င် NA-0543(91-92)
လက်မှု

ကျွမ်ဵကျင်(၃)

စက်မှုလယယ်ာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမကျန်ဵ ၇၁၇၆၀.၀၀ ေကျာက်ဆည်

၂၁၈၇
ေဒါ်ခင်ဝင်ဵ(မိခင်)

ဦဵရဲဝင်ဵ(ကွယ်)

F(Shan-N)0062

(13-14)
ရဲတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၂၈၅၀၀.၀၀ ေကျာက်ဆည်

T.D

29.5.2028

၂၁၈၈ ဦဵသိန်ဵ ေငွ
NA-0592

(90-91)
ေြမတိုင်ဵစာေရဵ

လယယ်ာေြမစမဳီခန့ခ်ွဲ

ေရဵနင်ဴှစာရင်ဵေင်ဵဦဵစီဵ
နာမကျန်ဵ ၃၇၀၅၀.၀၀ ေကျာက်ဆည်

၁၆၂၃
ဦဵြမေောင်(ကွယ်)

(ဇနီဵ )ေဒါ်ြမငဴ်ြမငဴ်
SPL-9886 ဒုလုဳခခုဳေရဵမှူဵ ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစု ၃၁၆၈၀.၀၀ ေညာင်ေလဵပင်

၈၉၅
ဦဵဖုိဵေဆာင်ဵ(ကွယ်)

ေဒါ်ခင်သိန်ဵ (ဇနီဵ )

F(BGO-W)0215

(16-17)
လပ်ုသာဵ ဆည်ေြမာင်ဵဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၅၅၄၄၀.၀၀ ေတုဖုိ်

၈၉၆
ေဒါ်ြမြမဝင်ဵ(ကွယ်)

ဦဵခင်ေဇာ်(ခင်ပွန်ဵ )

FA-0974

(00-01)
မူြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစု ၂၇၇၈၇.၅၀ ေတုဖုိ်

ေဲခူဵ တုိ ်ဵေဒသကကီဵ  (၁) ဦဵ

ေဲခူဵ တုိ ်ဵေဒသကကီဵ (အေနာကေုိ် ်ဵ) (၄) 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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

၈၉၇ ဦဵေကျာ်စိုဵ
N(BGO-W)3099

(15-16)
ယန္တရာဵစက်ြပင် လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၄၃၁၉.၇၀ ေတုဖုိ် ၀.၁၇

၈၉၈ ဦဵေောင်သိန်ဵ
NB-0507

(79-80)
ဆငဴ်စာလလုင် တရာဵလွှတေ်တာ်ချုပ်

ေထူဵ

နစှြ်ပညဴ်
၆၂၃၇၀.၀၀ ေတုဖုိ်

၃၀၉၆ ဦဵဖုိဵေဆာင်ဵ REV;NS-2031(98-99) ေကူ-၁ ကုနသွ်ယမ်ှုြမှငဴ်တင်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန သက်ြပညဴ် ၇၈၇၅၀.၀၀ စစကုိ်င်ဵ

၃၀၉၇
ဦဵေဖသန်ဵ

REV;NC-3539(77-78) ပ-ေဈဵသည် ကုနသွ်ယမ်ှုြမှငဴ်တင်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန
ေထူဵ

နစှြ်ပညဴ်
၂၀၆၇၀.၀၀ စစကုိ်င်ဵ ၀.၅၃

၄၂၇၂ ေဒါ်ခင်ေဝကကည် NE-0453(99-00) ေလယတ်န်ဵ ြပ ေေြခခပဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၅၅၂၀.၀၀ မဳုရွာ

၅၂၇
ေဒါ်မညနွ့်ဦဵ(ဇနီဵ )

ဦဵမဲေမာင်(ကွယ်)
F(RKG) 0077( 15 -16) ရုဳဵ ေကူ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန မိသာဵစပုင်စင် ၅၅၄၄၀.၀၀ မင်ဵြပာဵ

၅၃၉
ေဒါ်ခိုင်ေစာဦဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေရွှေေဘာ်(ကွယ်)
F(A)0705 ( 02 - 03 ) ရဲတပ်ကကပ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖဲွ့ မိသာဵစပုင်စင် ၆၃၄၉၅.၀၀ ဘူဵသီဵေတာင်

၅၀၆ ေဒါ်ခင်နင်ှဵရည် NA-2106(95-96)
လ.န.စ

စာေရဵ
စာရင်ဵစစခ်ျုပ်ရုဳဵ နာမကျန်ဵ ၄၉၆၈၀.၀၀ တာချလီတိ်

စစက်ို ်ဵတို ်ဵေဒသကကီဵ  (၃) ဦဵ

ရခို ်ြေည်နယ ်(၂) ဦဵ

ရှမ်ဵြေည်နယ်(အေရှ့ေုိ ်ဵ) (၁) 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 ်ဵ (၂၁-၉-၂၀၁၉)

စဉ် အမည်

ေ ွေေဵမိန့်/

စာရ ်ဵစစအ်စရီ ်ခစဳာ

အမှတ်

ရာထူဵ

ဌာန/

လေ်ု န်ဵ

အဖဲွ့အစည်ဵ

ေ ်စ ်

အမျ ိုဵ

အစာဵ

ြေ ်ဆ ်ထတ်ု

ေေဵရမညဴ်

ေ ်စ ်လစာ

ဘဏ်

အမည်

မှတ်

ချက်

၂၆၇
ဦဵထနွ်ဵ ကကည်(ကွယ်)

(ဇနီဵ )ေဒါ်ေေဵကကီဵ
PF(NPT)0014(96-97)

ေတင်ွဵေရဵမှူဵေကျဵရွာ

ြပည်သူ့ေကာင်စီ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစပုင်စင် ၆၀၆၃၇.၅၀ သာယာဝတီ

၂၄၉
ဦဵေကာင်ဵခိုင်(ကွယ်)

ေဒါ်မေငွြဖူ
PF(NPT)0460(2018)

ဥက္ကဌေကျဵရွာ

ြပည်သူ့ေကာင်စီ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစပုင်စင် ၆၀၆၃၇.၅၀ ေကျာက်ေတာ်

၁၇၅
ဦဵေောင်ေကျာ်စနိ်

(ဇနီဵ )ေဒါ်မသိန်ဵ လှ
PF(NPT)5117(12-13)

ဥက္ကဌေကျဵရွာ

ြပည်သူ့ေကာင်စီ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵစပုင်စင် ၆၀၆၃၇.၅၀ ေပါက်ေတာ

ရခို ်ြေည်နယ ်(၂) ဦဵ

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် တုိဵြမှ ဴ်ေ ်စ ်လစာထတ်ုေေဵရမညဴ်အမည်စာရ ်ဵ (နို ် ဳေရဵ) (၂၁-၉-၂၀၁၉)

ေဲခူဵ တုိ ်ဵေဒသကကီဵ (အေနာကေုိ် ်ဵ) (၁) ဦဵ


