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၇၇၇ ဦဵအနုံဵ ေက့ာံ
GON(KCN)0004

(12-13)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ

ျပညတံးငံဵ အခးနမံ့ာဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၆၃၇၂၅.၀၀

၇၇၈ ဦဵေးနံဝဴငံဵ
GON(MDY)0051

(11-12) 
ဒေုွှနမံ္ူ ဵ

 အပပူိုငံဵ ေဒသစိမံဵ  လနံဵ

စို ေျပေရဵဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၆၈၇၉၅.၀၀

၇၇၉ ဦဵတငျံမငံဴ
GON(SGG)စုိကံပ့ိုဵေရဵ

/3051(12-13)
လ/ထမနေံနဂ့ာ စုိကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၉၄၈၇၅.၀၀

၇၈၀ ဦဵစဳတငံ
GON(SGG)စုိကံပ့ိုဵေရဵ

/3050(12-13)
လ/ထမနေံနဂ့ာ စုိကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၁၄၆၄၇၅.၀၀

၇၈၁ ဦဵဟနနံးယံ
N(BGO-W) 3007 

(16-17)
ဌာနခးဲစာေရဵ

လျှပစံစံဓါတအံာဵပိုလဴွှတံ

ေရဵနင္ဴံကးပကဲံေရဵဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညံဴ ၁၀၁၇၀၀.၀၀

၇၈၂ ဦဵတငေံွှနံ ဴ
N(MDY)3566

(14-15)
စကံမှုကျွမံဵ က့ငံ-၄

ျမနမံာရုဴပရံင္ျံမငှံဴ

တငေံရဵဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၅၆၇၆၀.၀၀

၇၈၃ ဦဵေအာငံှ ကိုငံ
N(SGG) 3059 

(15-16)

လကံေထာကံ

အငဂံ့ငနံယီာ
လမံဵ ဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၉၉၀၀.၀၀

၇၈၄ ဦဵစုိဵဝငံဵ N(SGG)0017(06-07) စာရငံဵ ကုိငံ-၁
အေထးေထးအပုခံ့ုပံ

ေရဵဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၉၄၈၆၀.၀၀

၇၈၅ ဦဵဘိုဵ ဟနံ GON(D)0092(99-00)
ွမို နဴယံ

အပုခံ့ုပေံရဵမ္ူ ဵ

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၆၈၁၅၀.၀၀

၇၈၆ ဦဵတိုဵ N(SGG)0218(11-12) မအူပုံ
အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၂၇၉၂၀.၀၀

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမငှံဴပငစံငလံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရငံဵ  (၂၅-၄-၂၀၁၉)

စစကံိုငံဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေကာလငံဵ ဘဏ ံ(၂၇) ဦဵ
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စစကံိုငံဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေကာလငံဵ ဘဏ ံ(၂၇) ဦဵ

၇၈၇ ဦဵျမငံဴေဆး N(SGG)0463(11-12) မအူပုံ
အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၀၆၀၈၀.၀၀

၇၈၈  ေဒ်စိနစိံနဝံငံဵ N(SGG)0333(08-09) အလယံတနံဵ ျပ
အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၁၈၅၆၀.၀၀

၇၈၉  ေဒ်သနံဵ သနံဵ ေဝ N(SGG)0833(08-09) အထကံတနံဵ ျပ
အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၀၉၈၉၀.၀၀

၇၉၀ ေဒ်ခငဝံငံဵ
N(SGG)စုိကံပ့ိုဵေရဵ/3156

(12-13)
ဒုှ ကီဵမ္ူ ဵ စုိကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၆၆၁၀.၀၀

၇၉၁ ေဒ်ြကညလံှိုငံ
N(SGG)ဟိုတယံခရီဵ /

3038 (14-15)
ကျွမံဵ က့င ံ-၅

ဟိုတယံနင္ံဴခရီဵ သးာဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန

 အထူဵ

နစံ္ျပညံဴ
၅၃၅၈၀.၀၀

၇၉၂ ဦဵေက့ာသံငံဵ NC-1797(79-80) ဒု-ေဈဵသညံ
ကုနသံးယံေရဵေွှနံ

ြကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၃၁၃၅၀.၀၀

၇၉၃ ဦဵဝငံဵ ေမာငံ NE - 1710(95-96) မအူပုံ
အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၇၁၇၆၀.၀၀

၇၉၄ ဦဵညို ေအဵ NE-0869(99-00)
လ/ထက့နံဵ မာ

ေရဵမ္ူ ဵ

က့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၁၈၆၅၀.၀၀

၇၉၅ ေဒ်ခငျံမငံဴ N(SGG)0160(08-09) ထကံျပ
အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၃၅၆၀၀.၀၀

၇၉၆
ေဒ်ခငသံကံလးငံ(ကးယံ)

ခငပံးနံဵ  ဦဵစိနသံနံဵ
F(SGG) 0188 (16-17) စာေရဵ -၂

စာဵသုဳဵ သေူရဵရာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၁၄၂၂၇.၂၀ ၀.၃၈
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စစကံိုငံဵ တိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေကာလငံဵ ဘဏ ံ(၂၇) ဦဵ

၇၉၇
ဦဵေမာငံှ ကီဵ(ကးယံ)

ဇနီဵ  ေဒ်စနံဵ ေရွှ

F(SGG) 0197 

(2017-2018)
အထကံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၉၈၈၁.၆၀ ၀.၃၈

၇၉၈  ေဒ်တငဘံီ NE - 0225(79-80) ဒေုဈဵသညံ
ကုနသံးယံေရဵေွှနံ

ြကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၁၄၄၂၁.၀၀ ၀.၄၆

၇၉၉ ဦဵေအာငတံငံ NE - 0255(81-82) စာေရဵ-၂
ကုနသံးယံေရဵေွှနံ

ြကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၉၅၉၇.၆၀ ၀.၃၁

၈၀၀  ေဒ်ေထးဵ တငံ NE - 0361(81-82) ဂရုိကုိဴငံ
ကုနသံးယံေရဵေွှနံ

ြကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၆၅၇၃.၆၀ ၀.၂၄

၈၀၁  ေဒ်တငေံမ NE - 0362(81-82) အကူ-၂
ကုနသံးယံေရဵေွှနံ

ြကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၆၅၇၃.၆၀ ၀.၂၄

၈၀၂ ဦဵျမေဘာံ NE - 0495(80-81) အကူ-၂
ကုနသံးယံေရဵေွှနံ

ြကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၆၅၇၃.၆၀ ၀.၂၄

၈၀၃
ဦဵလငံဵ ကုိ(ခ)ေွှနံလဴငံဵ

(ကးယံ)မခိငေံဒ်ခ့စံေမ
F(SGG)0323(08-09) စာကူဵစကံလဲ္ ဴ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၈၃၈၀.၀၀
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