
စဉ် အမည်
ေ ွေေဵမိန့်/ စာရ ်ဵစစ်

အစရီ ်ခစဳာအမှတ်
ရာထူဵ

ဌာန/ လေ်ု န်ဵ

အဖဲွ့အစည်ဵ

ေ ်စ ်

အမျ ိုဵ

အစာဵ

ြေ ်ဆ ်ထတ်ု

ေေဵရမည်ဴ 

ေ ်စ ်လစာ

ဘဏ်

အမည်

မှတ်

ချက်

၇၁၅၉
ေဒါ်ေောရှင်(ဇနီဵ )

ဦဵလှေောင်(ကွယ်)

F(A)0866

(94-95)
ေက်ြြင်-၁

ေလေ ကာင်ဵြ့ုိေောင်

ေရဵဦဵေီဵ ဌာန
မိသာဵေု ၄၆၇၅၃.၂၀

ေြမာက်

ဥက္ကလာြ
၀.၅၄

၇၁၆၀ ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ ဝင်ဵ
N(YGD)0300

(16-17)
ေလယတ်န်ဵ ြြ

ေေြြေြေြဳညာ

ဦဵေီဵ ဌာန
သက်ြြညဴ် ၉၉၈၄၀.၀၀

ေြမာက်

ဥက္ကလာြ

၁၅၅၇ ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ ဝင်ဵ N(AYY) 0936 (13-14)
လယြ်ြ

(ြညာရှင်- ၃)
ြညာေရဵ သက်ြြည်ဴ ၁၀၆၉၂၀.၀၀ ေရ ကည်

၅၀၄၅ ဦဵေောဂျွန်
N(AYY)0472

(07-08)
လြ်ုသာဵ ေေြြေြေြဳညာဦဵေီဵ ဌာန သက်ြြညဴ် ၄၃၈၉၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၄၆ ေဒါ်ေဌဵေဌဵဝင်ဵ
N(AYY)0445

(13-14)
လယြ်ြ ေေြြေြေြဳညာဦဵေီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၆၈၄၆၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၄၇ ဦဵသန်ဵ ထနွ်ဵ
N(AYY)0103

(16-17)
လြ်ုသာဵမှူဵ လမ်ဵဦဵေီဵ ဌာန သက်ြြညဴ် ၇၇၄၀၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၄၈
ေဒါ်ရီရီြမငဴ်(ဇနီဵ )

ဦဵြမငဴ်သိန်ဵ (ကွယ်)

F(ဧရာ)0299

(06-07)
ဒု-တြ် ကြ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတြ်ဖဲွ့ မိသာဵေု ၃၄၄၂၅.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၄၉
ေဒါ်ြေင်ေန်ဵ (ဇနီဵ )

ဦဵြေင်ေိုဵ (ကွယ်)

F(B)0209

(00-01)
ောေရဵ(၁) ကုနသွ်ယေ်ရဵဦဵေီဵ ဌာန မိသာဵေု ၈၆၄၉.၀၀ ြုသိမ် ၀.၃၁

၅၀၅၀
ေဒါ်တင်ဝင်ဵ(ဇနီဵ )

ဦဵတင်ညွှန့်(ကွယ်)

F(B)0141

(95-96)
မူေြ်ု ေေြြေြေြဳညာဦဵေီဵ ဌာန မိသာဵေု ၇၂၅၄၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၅၁ ေနာ်ေကာနီ
NC-0247

(03-04)
သာဵဖွာဵေရာမ ကျန်ဵ မာေရဵဦဵေီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၉၉၀၀.၀၀ ြုသိမ်

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် တုိဵြမှ ဴ်ေ ်စ ်လစာထတ်ုေေဵရမညဴ်အမည်စာရ ်ဵ (၂၆-၉-၂၀၁၉)

ရနက်နုတုိ် ်ဵေဒသကကီဵ  (၂) ဦဵ

ဧရာဝတီတို ်ဵေဒသကကီဵ  (၂၁) 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 ်ဵ (၂၆-၉-၂၀၁၉)

၅၀၅၂ ဦဵြမထနွ်ဵ
NC-0511

(97-98)
လယြ်ြ ေေြြေြေြဳညာဦဵေီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၃၃၀၀၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၅၃ ဦဵြမေနိ်
NC-0621

(89-90)
ြ-ောေရဵ သမဝါယမဦဵေီဵ ဌာန နာမကျန်ဵ ၂၀၇၀၀.၀၀ ြုသိမ် ၀.၆၉

၅၀၅၄ ေဒါ်ြမငဴ်ြမငဴ်ဦဵ
NC-1204

99-00)
ောရင်ဵကုိင်(၂)

ေေငဴ်ြမငဴ်

ြညာဦဵေီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၄၅၃၆၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၅၅ ေဒါ်ြမြမဝင်ဵ NC - 0292 (92-93) ငယ်/ေရဵ ြြည်တင်ွဵေြေနွ် နာမကျန်ဵ ၅၂၄၄၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၅၆
ေဒါ်ဝုိင်ဵေနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵေိုဵ သိန်ဵ (ကွယ်)
F(AYY) 0064 (10-11) မူေြ်ု ြညာေရဵ မိသာဵေု ၅၆၁၆၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၅၇
ေဒါ်သင်ဵသင်ဵေေဵ(ဇနီဵ )

ဦဵရဲထနွ်ဵ ြမ(ကွယ်)
F(YGD) 0832 (13-14) ဒု- ရဲေြ်ု ရဲတြ်ဖဲွ့ မိသာဵေု ၃၂၉၄၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၅၈ ဦဵလြှမင်ဴ NB - 0973 (82-83) ောေရဵ(၂) တရာဵေရဵ နာမကျန်ဵ ၄၄၄၉၁.၂၀ ြုသိမ် ၀.၆၂

၅၀၅၉
ေဒါ်ဝင်ဵဝင်ဵ ကည်(သမီဵ)

ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ (ကွယ်)
F(AYY) 0896 (12-13) မူြြ ြညာေရဵ မိသာဵေု ၅၇၀၀၀.၀၀ ြုသိမ် ၁၀.၈.၂၀၂၁

၅၀၆၀
ဦဵေသာင်ဵြေျေ်(ြေင်ြွန်ဵ )

ေဒါ်ေန်ဵ ေန်ဵ ြမင်ဴ(ကွယ်)
F(NPT) 0100 (15-16) ောေရဵ(၁) ကုနသွ်ယေ်ရဵ မိသာဵေု ၁၄၂၂၉.၀၀ ြုသိမ် ၀.၅၁

၅၀၆၁ ေဒါ်ြေင်လဲဴမူ NC - 0031 (03-04) သာဵဖွာဵေရာမ ကျန်ဵ မာေရဵ နာမကျန်ဵ ၃၇၀၅၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၆၂ ဦဵြမင်ဴေောင် N(AYY) 0837 (15-16) ောေရဵ(၁) ေထွ/ေြ်ု ေလျာဴေြါဴ ၈၅၅၀၀.၀၀ ြုသိမ်

၅၀၆၃
ေဒါ်ြေင်ပြုဳဵရီ(ဇနီဵ )

ဦဵေိုဵ ထဋွ်(ကွယ်)
F(B) 0169 (04-05) ောရင်ဵေေ် ောရင်ဵေေြ်ေျုြ်ရုဳဵ မိသာဵေု ၄၄၄၆၀.၀၀ ြုသိမ်



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 ်ဵ (၂၆-၉-၂၀၁၉)

၅၀၆၄ ဦဵေမာင်ေမာင် N(AYY) 3105 (13-14) ကက(၆) ကုနသွ်ယေ်ရဵ နာမကျန်ဵ ၆၃၆၃၀.၀၀ ြုသိမ်

၁၅၂၈
မေငွ ကယေ်င်(သမီဵ)

ေဒါ်တင်တင်ေနု်ဵ (ကွယ်)

F(BGO)0521

(11-12)

ေငယတ်န်ဵ

ောေရဵ
သေေ်တာဦဵေီဵ ဌာန မိသာဵေု ၁၆၂၀၀၀.၀၀ ေရတာရှည်

T.D

7.4.2026

၅၃၆၆ ေဒါ်သက်သက်ေမာ်
GON(D)0012

(96-97)

သုေတသန

ေရာရိှ

ေမွဵြမူေရဵနငဴ်ှကုသေရဵ

ဦဵေီဵ ဌာန
နာမကျန်ဵ ၉၉၀၁၅.၀၀ ြဲြေူဵ

၅၃၆၇
ေဒါ်ညနွ့် (မိြေင်)

ဦဵလှေဝ(ကွယ်)

F(BGO)0164

(06-07)
တြ် ကြ် ြမနမ်ာနိုင်ငဳရဲတြ်ဖဲွ့ မိသာဵေု ၂၁၉၃၀.၀၀ ြဲြေူဵ

T.D

23.8.2021

၅၃၆၈
ေဒါ်ြမငဴ်ြမငဴ်ေနိ်(ဇနီဵ )

ဦဵြမငဴ်သိန်ဵ (ကွယ်)

FA-0154

(84-85)

ေကကီဵတန်ဵ

ောေရဵ
ကုနသွ်ယေ်ရဵဦဵေီဵ ဌာန မိသာဵေု ၆၅၂၅၀.၀၀ ြဲြေူဵ

၅၃၆၉
ေဒါ်ြေင်ေမ(ဇနီဵ )

ဦဵေေေ်ေဵထနွ်ဵ (ကွယ်)

F(RKG)3085

(12-13)

ဒုကကီဵ ကြ်

ေရဵမှူဵ
ေိုက်ြျ ိုဵေရဵဦဵေီဵ ဌာန မိသာဵေု ၅၁၀၃၀.၀၀ ြဲြေူဵ

၁၄၁၄ ေဒါ်သန်ဵ သန်ဵ ေေွ GON(NPT)0551(14-15) ြေရိုင်ဥြေဒေရာရိှ ဥြေဒ နေှြ်ြညဴ် ၁၈၁၁၂၅.၀၀ ေရနေဳြေျာင်ဵ

၁၄၁၅ ဦဵညနွ့် တင် N(YGD)0235(15-16) ေေောငဴ် ြြန်/ေက် သက်ြြညဴ် ၂၇၇၂၀.၀၀ ေရနေဳြေျာင်ဵ

၃၃၆၅ ဦဵေေဵသာ
N(RKG)0062

(11-12)
ညေောငဴ်

ေရှ့ ေဟာင်ဵသုေတသန

ဦဵေီဵ ဌာန
သက်ြြညဴ် ၅၇၇၅၀.၀၀ ေေေ်တွ

ေဲခူဵ တုိ ်ဵေဒသကကီဵ  (၅) ဦဵ

မေကွဵတုိ ်ဵေဒသကကီဵ  (၂) ဦဵ

ရခို ်ြေည်နယ ်(၃) 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 ်ဵ (၂၆-၉-၂၀၁၉)

၁၅၁၈
ေဒါ်ေောရင်(ဇနီဵ )

ဦဵေမာင်သိန်ဵ ေောင်(ကွယ်)

F(RKG)0307

(11-12)
ကကီဵေရဵ သမဝါယမဦဵေီဵ ဌာန မိသာဵေု ၄၀၉၀၅.၀၀ သဳတွဲ

၈၀၅
ေဒါ်ေရွှေြွငဴ်(ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ လဦှဵ(ကွယ်)

F(A)0046

(81-82)
မူြြ ေေြြေြေြဳညာဦဵေီဵ ဌာန မိသာဵေု ၂၅၆၅၀.၀၀ ေကျာက်ေတာ်

၂၉၁၇
ေဒါ်မဳုဵလုဳဵ (ဇနီဵ )

ဦဵထနွ်ဵ ြမတ်(ကွယ်)

F(KYN)3001

(13-14)

လ/ထ

ကကီဵ ကြ်ေရဵမှူဵ

ကုနသွ်ယမ်ှုြမှငဴ်တင်ေရဵ

ဦဵေီဵ ဌာန
မိသာဵေု ၇၉၀၈၇.၅၀ ဘာဵေဳ

၂၆၄၃
မေမရမ်(သမီဵ)

ေဒါ်ဒီြေျနဂ်ျာ(ကွယ်)

F(KCN)0052

(08-09)
လယြ်ြ ေေြြေြေြဳညာဦဵေီဵ ဌာန မိသာဵေု ၂၉၆၄၀.၀၀ ြမေက်ကီဵနာဵ ၂၅.၇.၂၀၂၀

ကရ ်ြေည်နယ ်(၁) ဦဵ

ကချ ်ြေည်နယ ်(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 ်ဵ (၂၆-၉-၂၀၁၉)

စဉ် အမည်

ေ ွေေဵမိန့်/

စာရ ်ဵစစအ်စရီ ်ခစဳာ

အမှတ်

ရာထူဵ

ဌာန/

လေ်ု န်ဵ

အဖဲွ့အစည်ဵ

ေ ်စ ်

အမျ ိုဵ

အစာဵ

ြေ ်ဆ ်ထတ်ု

ေေဵရမညဴ်

ေ ်စ ်လစာ

ဘဏ်

အမည်

မှတ်

ချက်

၃၃၁ ဦဵေနု်ဵ ေကျာ်  P(NPT)9577(12-13)
ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ရြ်ကွက်ေကာင်ေီ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ သက်ြြညဴ် ၈၀၈၅၀.၀၀ ြဲြေူဵ

၃၉၂
ဦဵထ(ီကွယ်)

ဇနီဵ ေဒါ်ဂျာေေဵ
PF-0211(96-97)

ဥက္ကဌ

ေကျဵရွာေြ်ုေု
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ မိသာဵေြုင်ေင် ၆၀၆၃၇.၅၀ ေကျာက်ေည်

၂၃၆ ဦဵလေှရွှေ(ြေ)ဦဵြေျေတ်ီဵ P(NPT)1650(12-13)
ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ရြ်ေကျဵ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ သက်ြြည်ဴြင်ေင် ၈၀၈၅၀.၀၀ ေတာင်သာ

၄၄၉ ဦဵေမာင်ေမာင်ကကီဵ P(NPT)10702(12-13)
ေတင်ွဵေရဵမှူဵ

ရြ်ကွက်ေကာင်ေီ
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ

သက်ြြည်ဴ

ြင်ေင်
၈၀၈၅၀.၀၀ ဘဏ်ြေွဲ(၂)

၂၀၁၉ ခနုစှ၊် တုိဵြမှ ဴ်ေ ်စ ်လစာထတ်ုေေဵရမညဴ်အမည်စာရ ်ဵ (နို ် ဳေရဵ) (၂၆-၉-၂၀၁၉)

ေဲခူဵ တုိ ်ဵေဒသကကီဵ  (၁) ဦဵ

မန္တေလဵတုိ ်ဵေဒသကကီဵ  (၃) ဦဵ


