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၅၉၄၁
ဦဵဟနေံးန ဴံ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်ေထးဵ ေထးဵ
F(YGD)0029(08-09) တေသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၄၃၃၁၂.၅၀

၅၉၄၂  ေဒ်ျမျမဝ ံဵ GON(NPT)0725(13-14) ဦဵစီဵအရာရ္ိ စဳုစမံဵ စစံေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၄၈၅၇၅.၀၀

၅၉၄၃
 ဦဵဟာမတဒံါနခဲးါလံ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်အးတေံတာကံရ္ိနံ
F(D)0180(02-03) သနူာျေု(၁) က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၄၉၆၀.၀၀

၅၉၄၄  ေဒ်ြကညြံကညတံ ံ GON(A)0209(00-01) လ/ထေွှနမံ္ူ ဵ စီမကိဳနံဵ ေရဵဆးဲေရဵဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၁၄၃၂၂၀.၀၀

၅၉၄၅  ဦဵဗိုလံတ ဝံ NA-0598(93-94) ရအဲေုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ နစံ္ျေညဴံ ၁၀၁၇၀၀.၀၀

၅၉၄၆  ေဒ်သနံဵ သနံဵ ေထးဵ NS-2965(98-99) စာေရဵ-၂
ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵမှု

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၃၅၅၆၈.၀၀

အခ့ိုဵ

၀.၅၇

၅၉၄၇  ေဒ်စမံဵ စမံဵ ျမ ဴံ NA-0327(91-92)  ေဆဵထညဴံ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၈၂၅၀.၀၀

၅၉၄၈ ဦဵတ ေံမာ ဝံ ံဵ GON(YGD)3067(12-13)  ေထး/ဂ့ာ စကံမှုသီဵ န္ဳဖးဳ ဴွဖို ဵမှုဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၂၄၈၂၂၀.၀၀

၅၉၄၉  ေဒ်သနံဵ ေဆး GON(A)0296(97-98) ထကံ/အေုံ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၁၄၆၃၇၀.၀၀

၅၉၅၀
 ဦဵထ လံ ံဵ (ခ)

ဦဵဝ ံဵ ေဆး
GON(A)0258(03-04) ဦဵစီဵအရာရ္ိ

ရသုဳဵ မန္ံဵ ေျခ

ေ းစာရ ံဵ ဦဵစီဵဌာန
သကံျေညဴံ ၁၅၄၈၇၅.၀၀

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ဘဏခံးဲ (၁) (၄၉) ဦဵ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ဘဏခံးဲ (၁) (၄၉) ဦဵ

၅၉၅၁  ေဒ်ေအဵသနံဵ NB-0952(00-01) လယံျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၂၄၇၄၀.၀၀

၅၉၅၂ ေဒ်ခ စုံ N(YGD)0308(11-12) လယံျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၁၈၅၆၀.၀၀

၅၉၅၃ ဦဵတ ေံအာ ံ N(YGD)0432(10-11) ရတဲေသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ နာမက့နံဵ ၄၅၇၈၀.၀၀

၅၉၅၄ ဦဵေက့ာျံမ ဴံ GON-0062(98-99) ရမဲ္ူ ဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ သကံျေညဴံ ၈၃၆၄၀.၀၀

၅၉၅၅ ဦဵအနုံဵ ေသာ ံဵ NB-2447(00-01) ယာဲေံမာ ံဵ -၅ စီမကိဳနံဵ ေရဵဆးဲေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၀၈၁၅၀.၀၀

၅၉၅၆ ဦဵေအာ စိံနံ(၄) GON(A)0019(92-93) ဦဵစီဵအရာရ္ိ အေကာကံခးနဦံဵစီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၁၂၉၇၃၅.၀၀

၅၉၅၇
ေဒ်စိနစိံနသံနံဵ (ကးယံ)

ခ ေံးနံဵ -ဦဵရျဲမ ဴံ
F-0252(98-99) ဌာနခးဲစာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၆၀၂၇.၅၀

၅၉၅၈  ေဒ်သဇူာဦဵ REV;GON(NPT)0447(09-10) ဦဵစီဵအရာရ္ိ
နယံစေေံဒသန ္ဴံတို ံဵ ရ ံဵ သာဵလူမ့ိုဵမ့ာဵ

ဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန
အထူဵနစံ္ျေညဴံ ၇၅၂၂၅.၀၀

၅၉၅၉
ဦဵထးနံဵ လှို ံ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်သနံဵ သနံဵ ေအဵ
F-0157(98-99) စာေရဵှကီဵ

 အေထးေထးအေုခံ့ုေေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၈၈၂၀၀.၀၀

၅၉၆၀ ဦဵခ့စံသနိံဵ NA-1111(04-05) တေြံကေံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ သကံျေညဴံ ၁၁၁၁၅၀.၀၀
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ဘဏခံးဲ (၁) (၄၉) ဦဵ

၅၉၆၁  ေဒ်ြက ေံမွှ GON(YGD)0346(12-13) ဒု-ေွှနမံ္ူ ဵ
စကံမှု ကီဵြကေေံွှနြံကာဵမှု

ဦဵစီဵဌာန
သကံျေညဴံ ၂၁၇၀၉၅.၀၀

၅၉၆၂ ေဒ်သနံဵ သနံဵ ေအဵ N(MGY)0358(08-09) မျူေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၈၈၃၅၀.၀၀

၅၉၆၃  ေဒ်က့ လံးမံ N(YGD)1300(12-13) လယံျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၂၁၆၈၀.၀၀

၅၉၆၄
 ေဒ်ေးန ဴတံ ံ(ကးယံ)

ခ ေံးနံဵ -ဦဵသာထးနံဵ စဳ
F(YGD)0223(17-18) လယံျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၆၅၈၀.၀၀

၅၉၆၅  ေဒ်နနံဵ ေထးဵ ခမဴံ NB-0057(99-00) လယံျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၅၀၈၀.၀၀

၅၉၆၆  ဦဵထးနံဵ ေ း GON-0127(00-01) သအဳမတံှ ကီဵ နို  ံျဳခာဵေရဵဝနံှ ကီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၂၈၈၇၅၀.၀၀

၅၉၆၇  ေဒ်ျမ ဴံျမ ဴံ NA-1979(98-99) ထကံျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၃၇၆၀.၀၀

၅၉၆၈  ဦဵေအာ ျံမ ဴံ N(BGO-W)0427(06-07) မအူေုံ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၉၆၇၂၀.၀၀

၅၉၆၉  ေဒ်ျမျမ GON(SGG)0069(07-08) ဦဵစီဵအရာရ္ိ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၇၁၅၈၅.၀၀

၅၉၇၀ ဦဵေရွှရုိဵ NA-0696(99-00) ေုဳန္ိေကံျွမံဵ က့ ံ-၃ သာသနာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၂၄၇၄၀.၀၀
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ဘဏခံးဲ (၁) (၄၉) ဦဵ

၅၉၇၁  ေဒ်သနံဵ သနံဵ နးဲ ဴ NA-1759(94-95) ဌာနခးဲစာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၉၉၀၀၀.၀၀

၅၉၇၂
ဦဵထိနလံ ံဵ (ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်ခ ခံ ေံဆး
F(YGD)3801(16-17)  လ/ထမနေံနဂ့ာ သတ္ထ ုတး ံဵ ဝနံှ ကီဵဌာန မသိာဵစု ၁၃၃၉၂၀.၀၀

၅၉၇၃
 ဦဵသနံဵ ကကယံ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်စနံဵ ကကယံ
F-0180(92-93) တေစုံမ္ူ ဵ မီဵ သတဦံဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၆၉၀၅၂.၅၀

၅၉၇၄
ဦဵဝ ံဵ ေဆး(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်ခ ျံမ သံနံဵ
F(A)0231(92-93) ေွှနမံ္ူ ဵ

ျမနမံာအဴသနဳ ္ဴံ

ရုေျံမ သံြဳကာဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၁၆၄၀၉၂.၅၀

၅၉၇၅
ဦဵသနိံဵ တနံ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်စနံဵ လဴဲ
F-0240(97-98) လ/ထေွှနမံ္ူ ဵ

အေထးေထးအေုခံ့ုေေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၁၂၁၇၇၀.၀၀

၅၉၇၆
ဦဵတ ေံးန ဴံ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်သနံဵ ရီ
F(YGN)0209(07-08) ှကီဵြကေေံရဵမ္ူ ဵ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၀၆၈၀.၀၀

၅၉၇၇ ဦဵလ္ရ္ိနံ GON(YGN)3117(12-13) လ/ထေွှနမံ္ူ ဵ
စုိကံေ့ိုဵေရဵန ္ဴံေမးဵ ျမူေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျေညဴံ ၁၉၄၀၄၀.၀၀

၅၉၇၈ ဦဵတ ဝံ ံဵ N(YGN)2578(12-13) တေြံကေံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ သကံျေညဴံ ၆၁၉၂၀

၅၉၇၉  ေဒ်တ တံ ေံဌဵ NA-1474(85-86) ဒု-စာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၉၉၀၀

၅၉၈၀ ဦဵသကံဦဵ N(YGD)0313(16-17) ေုဳန္ိေကံျွမံဵ က့ ံ-၄
ေုဳန္ိေေံရဵန ္ဴံ

စာအေုထုံတေံဝေရဵ
နာမက့နံဵ ၅၇၀၀၀.၀၀



စဲံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံစဳာ

အမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လေု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ေ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျေ ဆံ ထံတုံ

ေေဵရမညံဴ

ေ စံ လံစာ

အ

ေရာ ံဵ

အခ့ို ဵ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ဘဏခံးဲ (၁) (၄၉) ဦဵ

၅၉၈၁ ဦဵလ္သနိံဵ REV;NA-0239(02-03) ရတဲေြံကေံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ သကံျေညဴံ ၁၁၆၈၅၀.၀၀

၅၉၈၂  ေဒ်ြကညြံကညလ္ံ GON(A)0067(81-82) ကထိက အဆ ဴံျမ ဴံေညာဦဵစီဵဌာန အထူဵနစံ္ျေညဴံ ၁၄၁၃၄၅.၀၀

၅၉၈၃ ဦဵေက့ာဝံ ံဵ -၄ NA-0730(93-94)  ယံ/ေရဵ အေကာကံခးနဦံဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၆၈၂၅၀.၀၀

၅၉၈၄

ဦဵေမာ ေံမာ သံနံဵ (ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်ေဆဵ(လံ)မယီာတ ထံးနံဵ (ခ)

မသတီာ

F(YGD)0583(15-16) ရအဲရာခဳ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၅၆၀၇၉.၀၀
အခ့ိုဵ

-၀.၆၇

၅၉၈၅ ဦဵေအာ ြံကညံ N(MDY)0749(12-13) တေြံကေံှ ကီဵ
အမတ္ံ(၁)ရဲ

ေလဴက့ ဴံေရဵေက့ာ ံဵ
နစံ္ျေညဴံ ၁၀၅၄၅၀.၀၀

၅၉၈၆ ဦဵျမ ဴံစုိဵ N(YGD)0386(10-11) ဌာနခးဲစာေရဵှကီဵ
အေထးေထး

အေုခံ့ုေေံရဵဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျေညဴံ ၁၂၂၀၄၀.၀၀

၅၉၈၇  ေဒ်စနံဵ စနံဵ လး ံ NA-0719(06-07) ဒု-ှကီဵြကေေံရဵမ္ူ ဵ
အေထးေထး

အေုခံ့ုေေံရဵဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၈၄၇၅၀.၀၀

၅၉၈၈ ဦဵတ ေံအာ ံ NB-2259(96-97) အေကာကံခးနမံ္ူ ဵ အေကာကံခးနဦံဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၂၆၅၄၀.၀၀

၅၉၈၉
ဦဵသနံဵ နးဲ (ဴကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်သနိံဵ ရီ
F(A)0334(96-97) ဒ ုအေကာကံခးနမံ္ူ ဵ အေကာကံခးနဦံဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၁၉၀၀.၀၀


