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၈၃၅ ေဒ်ခ လဴဲံ N(YGD)1580(09-10) စာေရဵှကီဵ အက့ဲံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၂၈၈၂၀.၀၀

၈၃၆ ဦဵေက့ာျံမ ံဴ NC-0166(80-81) အေစာ ံဴ ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန ေလ့ာေံြကဵ ၂၂၂၀၀.၀၀

၈၃၇ ဦဵခ ေံဆး N(YGD)3307(13-14) ကျွမံဵ က့ ံ-၆ ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၁၈၈၀၀.၀၀

၈၃၈ ဦဵျမ ံဴသနံဵ N(NPT)4108(15-16) လကံသမာဵ-၃ ေဆာကံလုပေံရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၇၇၂၅၀.၀၀

၈၃၉ ဦဵေမာ ေံမာ ရံညံ NB-2101(99-00) စာေရဵှကီဵ အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵ သကံျပညံဴ ၁၂၆၅၄၀.၀၀

၈၄၀ ဦဵဝ ံဵ ေရွှ N(BGO)0143(14-15)
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၂၃၁၂၀.၀၀

၈၄၁ ဦဵသနံဵ လ္ NC-1290(79-80) တာလီစာေရဵ ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန ေလ့ာေံြကဵ ၂၇၃၉၀.၀၀

၈၄၂ ဦဵသနိံဵ ထးနံဵ NB-0783(98-99) ဥယ့ာဲမံ္ူ ဵ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၁၉၂၀.၀၀

၈၄၃ ဦဵေအာ ျံမ ံဴေဆး N(BGO)3208(15-16)
အ ယံတနံဵ

အ ဂံ့ နံယီာ
လမံဵ ဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၉၂၇၀၀.၀၀

၈၄၄ ေဒ်စနံဵ N(BGO)0268(15-16)
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၁၇၇၂၀.၀၀

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ခရမံဵ ဘဏ ံ(၉၀) ဦဵ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ခရမံဵ ဘဏ ံ(၉၀) ဦဵ

၈၄၅ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ေဌဵ
GON(NPT)0330

(16-17)

အထကံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၄၆၄၇၅.၀၀

၈၄၆ ေဒ်တ နံနံဵ မူ N(BGO)0161(13-14) သနံရဴ ္ံဵ ေရဵ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၆၀၀၆၀.၀၀

၈၄၇ ေဒ်နလီာေဆး N(BGO)0273(16-17) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၁၂၃၂၀.၀၀

၈၄၈ ေဒ်ဝ ံဵ လ္
GON(NPT)0082

(16-17)

အလယံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၆၅၀၀၀.၀၀

၈၄၉ ေဒ်သတီာေဆး NB-1839(98-99) မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၅၆၀၀.၀၀

၈၅၀
ဦဵဝ ံဵ ြကညံ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်တ ြံကညံ
F(BGO)0079(09-10)

အ ယံတနံဵ

စာေရဵ
အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵ မသိာဵစု ၆၁၉၈၇.၅၀

၈၅၁
ေဒ်ခ ေံမစနံဵ (ကးယံ)

ခ ပံးနံဵ -ဦဵအနုံဵ ျမ ံဴ

F(YGD)-1485

(12-13)
အလယံတနံဵ ျပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၆၅၈၀.၀၀

၈၅၂
ဦဵစိနတံ ံ

ဇနီဵ -ေဒ်ခ စံု
F(YGD)3231(14-15) ဌာနခးဲစာေရဵ

ဟိုတယံန ္ံဴခရီဵ သးာဵေွှနြံကာဵမှု

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၉၁၅၇၅.၀၀

၈၅၃
ဦဵဖနုံဵ မို(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်ခ ေံလဵျမ ံဴ
F(BGO)-3194(15-16)

လကံေထာကံ

အ ဂံ့ နံယီာ
လမံဵ ဦဵစီဵဌာနဌာန မသိာဵစု ၁၃၀၉၅၀.၀၀

၈၅၄  ေဒ်ရ ေံမ
N(BGO)0346

(14-15)
မအူပုံ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ သကံျပညံဴ ၁၂၇၅၃၀.၀၀
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ခရမံဵ ဘဏ ံ(၉၀) ဦဵ

၈၅၅ ဦဵေနဝ ံဵ N(NPT)0541(14-15) ရအဲပုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နာမက့နံဵ ၁၁၇၉၀၀.၀၀
ရဲမှုထမံဵ သကံ

(၆)နစံ္ေလ့ာဴ

၈၅၆  ေဒ်ျမ ံဴျမ ံဴခို ံ
N(YGD)0436

(11-12) 
ရဳုဵအပုံ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၁၁၅၈၃၀.၀၀

၈၅၇  ေဒ်စိနျံမ ံဴ
N(YGD)0756

(11-12) 
ဒု-ဦဵစီဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၂၂၀၄၀.၀၀

၈၅၈  ဦဵမ့ိုဵျမ ံဴ
N(YGD)0767

(11-12) 
လယံ/ျပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၁၈၅၆၀.၀၀

၈၅၉  ေဒ်သနိံဵ ပို
N(YGD)0780

(11-12) 
ထကံျပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၅၀၉၀.၀၀

၈၆၀  ေဒ်ဥမ္မာသနိံဵ
N(YGD)1080

(12-13)
လယံ/ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ နာမက့နံဵ ၇၂၀၀၀.၀၀

၈၆၁  ေဒ်ြကညြံကညေံသာ ံဵ
N(YGD)1182

(11-12) 
စာရ ံဵ စစံမ္ူ ဵ  ေြကဵတို နံ ္ံဴေျမစာရ ံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၃၅၄၂၀.၀၀

၈၆၂  ေဒ်ရရီခီ့ို
N(YGD)1251

(11-12) 
ရဳုဵအပုံ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၁၁၃၂၈၀.၀၀

၈၆၃  ေဒ်လ္လ္ပို NB-0240(95-96) လယံ/ျပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၂၄၂၀.၀၀

၈၆၄  ေဒ်ခ သံနံဵ ဆ ဴံ NB-0512(92-93)
က့နံဵ မာေရဵ

ဆရာမ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၁၅၂၀.၀၀
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ခရမံဵ ဘဏ ံ(၉၀) ဦဵ

၈၆၅ ဦဵစုိဵဝ ံဵ NB-0569(02-03) တပြံကပံ အက့ဲံဵ ဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၀၃၂၀.၀၀

၈၆၆ ေဒ်ြက နံု NB-0570(94-95)
သာဵဖးာဵ

ဆရာမ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၃၂၀၀.၀၀

၈၆၇ ေဒ်နးဲ ရဴီ NB-0635(05-06)
ကျွမံဵ က့ ံ

-၁၀

အေထးေထး

အပုခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညံဴ ၁၃၃၃၈၀.၀၀

၈၆၈ ဦဵခို ံ NB-0779(80-81) မူ/အပုံ ပညာေရဵဝနံှ ကီဵဌာနဝနံှ ကီဵရဳုဵ
အထူဵ

နစံ္ျပညံဴ
၅၂၅၃၀.၀၀

၈၆၉ ေဒ်တ ေံဌဵ
NB-0822

(01-02)
လယံ/ျပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၉၉၂၀.၀၀

၈၇၀ ေဒ်ယဲေံမ
NB-1077

(98-99)
ထကံျပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၉၄၀၈၀.၀၀

၈၇၁ ဦဵ၀ ံဵ နို ံ NB-1159(97-98) မအူပုံ အမတ္ံ(၂)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၇၉၅၆၀.၀၀

၈၇၂ ဦဵစုိဵျမ ံဴ NB-1209(97-98) မအူပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန

(ေအာကံ)
နာမက့နံဵ ၇၉၅၆၀.၀၀

၈၇၃ ဦဵျမ ဴံေဝ NB-1586(92-93) ေဆဵစပဆံရာ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၂၇၆၀.၀၀

၈၇၄ ဦဵဟနတံ ံ NB-1603(76-77) အကူသနူာျပု က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန
 အထူဵ

နစံ္ျပညံဴ
၃၇၀၅၀.၀၀
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ခရမံဵ ဘဏ ံ(၉၀) ဦဵ

၈၇၅ ဦဵျမဝို ံဵ NB-1755(89-90) ဒု-ဓာတခံးဲမ္ူ ဵ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန
အထူဵ

နစံ္ျပညံဴ
၅၅၈၀၀.၀၀

၈၇၆ ဦဵ ေဌဵဝ ံဵ
NB-2138 

88-89
မျူပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၀၀၇၁.၀၀ ၀.၇၄

၈၇၇ ဦဵေသာ ံဵ ေရွှ NC - 0005(87-88) ပ စာေရ:
ကုနသံးယံေရဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၃၃၀၀၀.၀၀

၈၇၈ ေဒ်ေအဵပု NC-2166(77-78) အကူေဈဵသညံ
ကုနသံးယံေရဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလျှောေံြကဵ ၂၄၆၀၀.၀၀

၈၇၉ ဦဵတ ဦံဵ NC-5023(79-80) ဂရုိကုိ ံ
ကုနသံးယံေရဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလျှောေံြကဵ ၂၁၆၈၇.၉၀ ၀.၆၇

၈၈၀ ဦဵစုိဵရ ံ NC-5098(79-80) ဆနြံကညဴံ
ကုနသံးယံေရဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလျှောေံြကဵ ၂၀၀၁၉.၆၀ ၀.၆၇

၈၈၁ ဦဵေသာ ံဵ ေရွှ
Rev:N(BGO)0120

(09-10)
ဒဦုဵစီဵမ္ူ ဵ ျပညတံး ံဵ အခးနမံ့ာဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၃၅၆၀၀.၀၀

၈၈၂
ဦဵေအာ တံ ံ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်အုဳဵ ဟနံ
F(YGD)3206(12-13)

အလုပရဳုံ

စိတမံ္ူ ဵ
စကံမှုသီဵ န္ဳဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၄၁၅၀.၀၀

၈၈၃
ဦဵစုိဵျမ ံဴ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်ခ စံနံဵ
F(YGD)3207(12-13) စိတမံ္ူ ဵ စကံမှုသီဵ န္ဳဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၉၂၃၄၀.၀၀

၈၈၄
ဦဵတ ရံ္ိနံ(ကးယံ) 

ဇနီဵ -ေဒ်ေအဵသနိံဵ
F(YGD)3208(12-13)

လကံေထာကံ

ှကီဵြကပေံရဵမ္ူ ဵ
စကံမှုသီဵ န္ဳဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၇၂၂၀.၀၀
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ခရမံဵ ဘဏ ံ(၉၀) ဦဵ

၈၈၅
ဦဵသာဝ(ကးယံ)၏

ဇနီဵ -ေဒ်ခ ံ
F(YGD)3209(13-14) ကက-၂ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၅၆၇၀၀.၀၀

၈၈၆
ဦဵသနံဵ ထးနံဵ (ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်ြကညေံဌဵ
F(YGD)3318(13-14) ကက-၅ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၆၈၄၀၀.၀၀

၈၈၇
ဦဵတ လံှို ံ(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်သနံဵ သနံဵ လး ံ
F(YGD)3319(13-14) ကက-၁၀ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၇၈၉၇၅.၀၀

၈၈၈
 ဦဵေ းလှို ံ(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်ခ ေံထးဵ
F(YGD)3326(13-14) ကက-၈ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၈၄၂၄၀.၀၀

၈၈၉
ဦဵေက့ာံ၀ ံဵ (ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်ျမ ံဴေဆး
F(YGD)3327(13-4) ကက-၆ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၆၅၂၅၀.၀၀

၈၉၀
ဦဵလ္တ ံ(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်ဝ ံဵ
F(YGD)3331(13-4) ကက-၆ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၆၉၇၅၀.၀၀

၈၉၁
ဦဵသနံဵ ထးနံဵ (ကးယံ)၏ဇနီဵ

ေဒ်သနံဵ ျမ ံဴ
F(YGD)3332(13-14) ကက-၂ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၄၄၈၂၀.၀၀

၈၉၂
ဦဵက့ ံ၀ ံဵ (ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်သနံဵ ေဌဵ
F(YGD)3333(13-14) ကက-၂ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၅၁၆၃၇.၅၀

၈၉၃
ဦဵေက့ာေံွှန ဴံ(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်ြကညလံှို ံ
F(YGD)3359(13-14) ကက-၆ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၉၃၆၀၀.၀၀

၈၉၄
ဦဵသနံဵ ေအဵ(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်ျမ ံဴေ း
F(YGD)3360(13-14) ကက-၄ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၇၄၈၁၂.၅၀



စဲံ အမညံ

ေ းေပဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံစဳာ

အမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညံဴ

ပ စံ လံစာ

အ

ေရာ ံဵ

အခ့ို ဵ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ခရမံဵ ဘဏ ံ(၉၀) ဦဵ

၈၉၅
ဦဵေဌဵေအာ ံ(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်သနိံဵ သနိံဵ ဦဵ
F(YGD)3389(13-14) ကက-၅ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၂၈၉၈၀.၀၀

၈၉၆
ဦဵေအာ ဆံနံဵ ဝ ံဵ (ကးယံ)၏

ဇနီဵ  ေဒ်မိုမဴိုသဴနံဵ
F(YGD)3390(13-14) ကက-၆ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၃၃၄၁၂.၅၀

၈၉၇
ဦဵထးနံဵ လ္ေအာ (ံကးယံ)၏ဇနီဵ

 ေဒ်တ နံးဲ ၀ဴ ံဵ
F(YGD)3391(13-14) ကက-၆ ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ မသိာဵစု ၆၉၇၅၀.၀၀

၈၉၈
ဦဵတ ဝံ ံဵ (ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်မာမာစိနံ
F(YGD)0793(15-16) ေဆဵထညံဴ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၀၁၆၂.၅၀

၈၉၉
ဦဵခ့စံေဆး(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်သနံဵ ရ ံ
F(YGD)0037(16-17)

ကျွမံဵ က့ ံ

အဆ ံဴ -၆
ကုနသံးယံမှုျမ ှံဴတ ေံရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၉၅၀၅.၀၀

၉၀၀
ေဒ်နးယံနးယံ(ကးယံ)၏ခ ပံးနံဵ  

ဦဵေက့ာမံ ံဵ

F(YGD)0886

(11-12) 
ကထိက

အဆ ဴံျမ ဴံပညာ

ဦဵစီဵဌာန(ေအာကံ)
မသိာဵစု ၅၉၆၇၀.၀၀

၉၀၁
ဦဵတ ေံမာ ံ(ကးယံ)၏

ဇနီဵ ေဒ်သနံဵ ေရွှ
F(YGD)1798(11-12) ရတဲပသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၅၁၉၇၅.၀၀

၉၀၂
ဦဵကုိကုိှကီဵ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်ခ ေံစာရီ
F(A)1041(02-03) ဒု-ရမဲ္ူ ဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၈၇၁၇၆.၂၅

၉၀၃
ဦဵသမိံဵ ေအာ ံ(ကးယံ)၏

ဇနီဵ  ေဒ်သနိံဵ ဥ

F(BGO)0179

(07-08)

အထကံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ

အမတ္ံ(၃)အေျခခဳ

ပညာဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၁၀၂၀၉၃.၇၅

၉၀၄
ေဒ်စနံဵ စ ံ(ကးယံ)

အစံမ-ေဒ်ဝ ံဵ ြကညံ
F(YGD)1110(15-16)

အလယံ

တနံဵ ျပ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၀၅၆၀.၀၀

TD

၂၁.၁.၂၀၂၉
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ခရမံဵ ဘဏ ံ(၉၀) ဦဵ

၉၀၅
ေဒ်လ္လ္ျမ ံဴ(ကးယံ) 

သာဵ-ေမာ ေံဇာမံ ံဵ ဟနံ
F(YGD)1287(12-13)

အလယံ

တနံဵ ျပ
အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၂၁၂၀.၀၀

TD-

၁၇-၁၁-၂၀၂၄

၉၀၆ ေဒ်ခ သံနိံဵ NB-0747(83-84) မျူပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၇၂၅၀.၄၀ ၀.၈၈

၉၀၇ ဦဵသနံဵ ေမာ ံ NB-0897(82-83) မျူပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၂၀၂၉.၂၀ ၀.၆၂

၉၀၈ ေဒ်ဝ ံဵ ျမ ံဴ NB-2367(85-86) မျူပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၀၇၈၀.၀၀ ၀.၇၂

၉၀၉
ဦဵစိနေံမာ ံ(ကးယံ) 

ေဒ်သနံဵ ရီ(ဇနီဵ )
F(YGD)0900(12-13) မလူတနံဵ ျပ အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၄၉၀၉.၀၀ ၀.၃၈

၉၁၀
ဦဵေအာ ရံီ(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်တ ြံကညံ
F(YGD)0910(12-13) ဆနြံကညံဴ

ျမနမံာလဴယံယာထးကံကုနံ

ပစ္စညံဵ ေရာ ံဵ ဝယံေရဵ
မသိာဵစု ၁၆၁၈၅.၀၀ ၀.၅၀

၉၁၁
 ဦဵသနိံဵ လး ံ(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်ျမ ံဴစိနံ
F(YGD)1104(12-13)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာ မသိာဵစု ၃၃၄၈၀.၀၀ ၀.၆၂

၉၁၂
ဦဵအနုံဵ လှို ံ(ကးယံ)

ဇနီဵ - ေဒ်ခ မံိုဵ နးယံ
F(YGD)1692(12-13)

ေက့ာ ံဵ အပုံ

ှကီဵ
အမတ္ံ(၃)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၆၅၅၂၀.၀၀ ၀.၅၀

၉၁၃
ဦဵေအဵ(ကးယံ) 

ဇနီဵ -ေဒ်ေအဵသနံဵ
F(YGD)1823(12-13) ဂရုိကုိဴ ံ

၁၄ျမနမံာလဴယံယာထးကံကုနံ

ပစ္စညံဵ ေရာ ံဵ ဝယံေရဵလုပ ံနံဵ
မသိာဵစု ၁၆၅၀၈.၇၀ ၀.၅၁

၉၁၄
ဦဵြကညံ(ကးယံ)

ဇနီဵ - ေဒ်ေ းြကညံ
F(YGD)1889(12-13) အေစာ ံဴ

ျမနမံာလဴယံယာထးကံကုနပံစ္စညံဵ

ေရာ ံဵ ဝယံေရဵ
မသိာဵစု ၁၄၄၃၀.၀၀ ၀.၅၀



စဲံ အမညံ

ေ းေပဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံစဳာ

အမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညံဴ

ပ စံ လံစာ

အ

ေရာ ံဵ

အခ့ို ဵ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ခရမံဵ ဘဏ ံ(၉၀) ဦဵ

၉၁၅
ဦဵေမာ ဆံနံဵ (ခ)ဆနံဵ ျမ ံဴ(ကးယံ) 

ဇနီဵ -ေဒ်ရရီေီအဵ
F(YGD)2017(12-13)

အ ယံတနံဵ

စာေရဵ
အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၃၁၄၂.၀၀ ၀.၅၈

၉၁၆
ဦဵှကို ံ(ကးယံ) 

ဇနီဵ -ေဒ်တ ျံမ ံဴ
F(YGD)2027(12-13) ဂရုိကုိ ံ

၁၄ျမနမံာလဴယံယာထးကံကုနံ

ပစ္စညံဵ ေရာ ံဵ ဝယံေရဵ
မသိာဵစု ၄၉၃၀.၂၀ ၀.၁၈

၉၁၇
ဦဵနီ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်ျမ ံဴ
F(YGD)3945(12-13) စုမ္ူ ဵ ၅၂ စကံမှုသီဵ န္ဳဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၃၉၉၀.၈၀ ၀.၆၂

၉၁၈
ေဒ်တ ေံအဵ(ကးယံ)

ခ ပံးနံဵ ဦဵြကညေံမာ ံ
F(YGD)0898(14-15) မလူတနံဵ ျပ အမတ္ံ(၁)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၅၉၉၂.၀၀ ၀.၃၈

၉၁၉
ဦဵခ့စံေအာ ံ(ကးယံ)

ဇနီဵ -ေဒ်စနံဵ ျမ ံဴ
F(YGD)4355(15-16) လကံသမာဵ-၄ လမံဵ ဦဵစီဵ(သနလံ့ ံ) မသိာဵစု ၅၂၈၂၆.၄၀ ၀.၆၆

၉၂၀
ဦဵခ စုိံဵ(ကးယံ)၏ဇနီဵ  

ေဒ်လ္ရီ
F(YGD)0167(12-13) ဂရုိကုိ ံ

လယံယာထးကံကုနပံစ္စညံဵ

ေရာ ံဵ ဝယံေရဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၁၃၅၇၉.၂၀ ၀.၄၆

၉၂၁
ဦဵတ ဝံ ံဵ (ကးယံ)

 ေဒ်တ နံ ု ဇနီဵ
F(YGD)0990(17-18) ဂရုိကုိဴ ံ စာဵသုဳဵ သေူရဵရာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၆၉၈၁.၈၀ ၀.၆၂

၉၂၂ ဦဵေမာ ကုိံ NA-0596(74-75) ဒု-ပုဳဆးဲစာေရဵ ေျမတို ံဵ ဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၂၄၂၂၅.၀၀ ၀.၅၀

၉၂၃ ေဒ်မယံလ္(ကးယံ)၏ခ ပံးနံဵ  ဦဵေက့ာေံအဵ F(BGO)0298(14-15) မလူတနံဵ ျပ အမတ္ံ(၁)အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၅၁၁၂.၀၀ ၀.၅၆

၉၂၄
ဦဵတ ံွ မို  ံ(ကးယံ)၏

ဇနီဵ  ေဒ်က့ ံွ မို  ံ

F(YGD)1722

(11-12)
အေစာ ံဴ

ကုနသံးယံေရဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၇၇၆၁.၆၀ ၀.၂၄


