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၁၀၄၈ ဦဵေအာ သံနံဵ N(MDY)0797(13-14) စကံကျွမံဵ -၄ ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၃၂၇၆၀.၀၀

၁၀၄၉ ဦဵရညေံသးဵ NB-1499(02-03) စကံေမာ ံဵ -၄ စကံမှုလယံယာဦဵစီဵ ဌာန နာမက့နံဵ ၃၉၀၆၀.၀၀

၁၀၅၀ ေဒ်ခ ဝံ ံဵ N(BGO)-3264(15-16) ရုဳဵ အကူ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၃၆၉၆၀.၀၀

၁၀၅၁ ဦဵလေ္အာ ံ N(BGO)-3268(15-16) လေုသံာဵ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၇၃၉၂၀.၀၀

၁၀၅၂ ဦဵေမာ ေံအဵ N(BGO)-3269(15-16) လေုသံာဵ-၁ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၉၀၀၉၀.၀၀

၁၀၅၃ ဦဵေမာ ံွ မို  ံ N(BGO)-3270(15-16) လေုသံာဵ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၆၆၉၉၀.၀၀

၁၀၅၄ ဦဵစနိဝံ ံဵ N(BGO)-3271(15-16) လမံဵ လေုသံာဵ-၅ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၉၂၈၈၀.၀၀

၁၀၅၅ ဦဵေက့ာံျမ ံဴ N(BGO)-3266(15-16) လမံဵ လေုသံာဵ-၄ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၉၃၀၆၀.၀၀

၁၀၅၆ ဦဵသနံဵ လး ဦံဵ N(BGO)-3267(15-16)
အ ယံတနံဵ

အ ဂံ့ နံယီာ-၃
လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၉၅၀၄၀.၀၀

၁၀၅၇ ေဒ်ခ ေံဌဵ N(BGO)0054 ( 08-09 ) လယံျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန နာမက့နံဵ ၇၄၈၈၀.၀၀

ေခဲူဵ တို ံဵ ေဒသှကီဵ

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

ေက့ာကတံခဳါဵဘဏ ံ(၅၇)ဦဵ
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၂၀၁၉ခနုစ္ ံတိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ေက့ာကတံခဳါဵဘဏ ံ(၅၇)ဦဵ

၁၀၅၈ ဦဵထးနံဵ ရ ံ N(BGO)0229(15-16 )
အေထးေထး

လေုသံာဵ
အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၆၄၆၈၀.၀၀

၁၀၅၉ ဦဵသနိံဵ ေဇာံေအာ ံ
N(NPT)0028(16-17 )/

Com/1-1256
စာရ ံဵ ကုိ (ံ၂)

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵမှု

ဦဵစီဵ ဌာန
 ေလ့ာဴေေါဴ ၉၇၂၀၀.၀၀

၁၀၆၀
(ဦဵတ ျံမ ံဴ)ဇနီဵ

ေဒ်နု
F(BGO)-3145(15-16) ရုဳဵ အကူ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၄၁၅၈၀.၀၀

(၂၂.၄.၂၀၀၁)/

၁၀၂၈၅.၇၁

၁၀၆၁
(ဦဵေရွှေမာ ံ)ဇနီဵ

ေဒ်ွမို  ံ
F(BGO)-3148(15-16) လေုသံာဵ-၁ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၅၇၁၇၂.၅၀

(၁၅.၄.၂၀၀၉)/

၁၄၁၄၂.၈၅

၁၀၆၂
(ဦဵတ ေံအာ )ံဇနီဵ

ေဒ်က့ ေံအဵ
F(BGO)-3149(15-16) လမံဵ လေုသံာဵ-၁ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၃၈၁၁၅.၀၀

(၂.၂.၂၀၁၁)/

၉၄၂၈.၅၇

၁၀၆၃
(ဦဵေရွှ-၁)ဇနီဵ

ေဒ် ို
F(BGO)-3143(15-16) လေုသံာဵ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၅၂၉၂၀.၀၀

(၂၃.၈.၁၉၈၄)/

၁၃၂၀၀

၁၀၆၄
(ဦဵေရွှ-၂)ဇနီဵ

ေဒ်ျမေလဵ
F(BGO)-3144(15-16) လေုသံာဵ-တ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၂၄၅၇၀.၀၀

(၁၁.၁၀.၁၉၉၀)/

၆၁၂၈.၅၇

၁၀၆၅
(ဦဵတ ေံထးဵ )ဇနီဵ

ေဒ်လြ္ကညံ
F(BGO)-3146(15-16) လမံဵ လေုသံာဵ-တ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၅၆၇၀၀.၀၀

(၃၀.၇.၁၉၉၉)/

၁၄၁၄၂.၈၅

၁၀၆၆
(ဦဵေသာ ံဵ ျမ ံဴ)ဇနီဵ

ေဒ်တ တံ ံ
F(BGO)-3150(15-16) ယာဲေံမာ ံဵ -၅ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၆၁၉၂၀.၀၀

(၁၀.၃.၂၀၁၂)/

၁၅၇၇၁.၄၂

၁၀၆၇
(ဦဵသနံဵ ေအာ )ံဇနီဵ

ေဒ်လက့္ ံ
F(BGO)-3151(15-16) လမံဵ လေုသံာဵ-၅ လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၆၁၉၂၀.၀၀

(၁၂.၄.၂၀၀၈)/

၁၅၇၇၁.၄၂
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၂၀၁၉ခနုစ္ ံတိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ေက့ာကတံခဳါဵဘဏ ံ(၅၇)ဦဵ

၁၀၆၈
 ေဒ်စနံဵ ေအဵ(ဇနီဵ )

(ဦဵေက့ာံျမ ံဴ)
F(BGO)-0359 ( 16-17 ) ရတဲေြံကေံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၆၀၇၅၀.၀၀

၁၀၆၉
(ဦဵတ ေံအာ )ံဇနီဵ

ေဒ်သနံဵ ဝ ံဵ
F(BGO)-0296(16-17) ထးနစံကံေမာ ံဵ -၄ စကံမှုလယံယာဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၂၆၉၁၀.၀၀

၁၀၇၀
(ဦဵေသာ ံဵ ျမ ံဴ)ဇနီဵ

ေဒ်ျမ ံဴ
F(BGO)-0017(16-17)

အ ယံတနံဵ

စာေရဵ

အေထးေထးအေုခံ့ုေေံရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
မသိာဵစု ၇၄၈၁၂.၅၀

၁၀၇၁
(ဦဵထးနံဵ ေအာ )ံဇနီဵ

ေဒ်က့ ေံ း
F(BGO)-0035(16-17)  ေတာေခါ ံဵ သစေံတာဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၆၈၄၀၀.၀၀ ၄၈၀၈၅.၇၁/-

၁၀၇၂
( ေနာံလူဵ လူ)ခ ေံးနံဵ

ဦဵေကာေလထူဵ
F(BGO)-0265(15-16) သာဵဖးာဵ ျေညသံူကဴ့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၇၂၆၇၅.၀၀

၁၀၇၃
(ဦဵသနံဵ ေရွှ)ဇနီဵ

ေဒ်ရျီမ ံဴ
F(BGO)-0077(15-16) တေြံကေံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၇၅၇၃၅.၀၀ N(BGO)-0215(13-14)

၁၀၇၄
(ဦဵသနံဵ ေအာ )ံဇနီဵ

ေဒ်သကံသကံ
F(BGO)-0061(15-16) စာရ ံဵ ကုိ -ံ၃

လယံယာေျမစမီခဳနံခဴးဲေရဵန ္ံဴ

စာရ ံဵ အ ံဵ ဦဵစီဵ ဌာန
မသိာဵစု ၈၈၉၂၀.၀၀ -

၁၀၇၅
(ဦဵထးနံဵ ျမ ံဴ)ဇနီဵ

ေဒ်ခ ေံမ
F(BGO)-0105(16-17) အလယံတနံဵ ျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၆၀၈၄၀.၀၀

၁၀၇၆
(ဦဵထးနံဵ ခ )ံဇနီဵ

ေဒ်ခ သံနံဵ
F(BGO)-0196(16-17)  ေတာအေုံ သစေံတာဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၉၅၉၄၀.၀၀

၁၀၇၇
(ဦဵသနံဵ ဝ ံဵ )ဇနီဵ

ေဒ်သနံဵ ဝ ံဵ
F(BGO)-0330(16-17)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အေုံ
အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၃၀၄၂၀.၀၀ ၁၃၇၈၉.၂၈
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၂၀၁၉ခနုစ္ ံတိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ေက့ာကတံခဳါဵဘဏ ံ(၅၇)ဦဵ

၁၀၇၈
(ဦဵတ ေံ း)ဇနီဵ

ေဒ်ခ ဝံ ံဵ
F(BGO)-3204(15-16)

အ ယံတနံဵ

အ ဂံ့ နံယီာ-၁
လမံဵ ဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၃၃၀၅၂.၅၀

(၂၀.၂.၁၉၈၈)/

၈၉၁၄.၂၈

၁၀၇၉
(ဦဵတ ျံမ ံဴ)ဇနီဵ

ေဒ်ျေုဳ ဵရီ
F(BGO)-0139(15-16) ဦဵစီဵ မ္ူ ဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၁၀၀၈၉၀.၀၀

၁၀၈၀
(ဦဵလာလမံိုဟာရံ)ဇနီဵ

ေဒ်ဆူနာ(ရ)ံဘာဆီဵယာဵ
F(BGO)-0153(15-16) အထကံတနံဵ ျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန မသိာဵစု ၇၇၇၆၀.၀၀ ၃၅၆၄၀.၀၀

၁၀၈၁
ဦဵေနာ ေံနာ ထံးနံဵ (ကးယံ)

(ဖခ )ံဦဵစနိေံသာ ံဵ
F(YGD )0270 (09-10) ရတဲေြံကေံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၂၄၁၀.၀၀ TD 30.10.2023

၁၀၈၂
 ေဒ်ျမျမသကံ

(ဦဵေအာ ဝံ ံဵ )ဇနီဵ
F(YGD)0197(10-11) ဒရုအဲေုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၄၂၁၂၀.၀၀

၁၀၈၃
ေဒ်တ တံ ေံဌဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေသာ ံဵ ဦဵ (ကးယံ)
F(BGO)0180(10-11) လယံျေ

အမတ္(ံ၁)

အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု ၇၉၅၆၀.၀၀

၁၀၈၄
(ဦဵေအာ လံး )ံ

ေဒ်ယဲယံဲခံ့ို (ဇနီဵ )
F(NDY)0076(10-11) နညံဵ ျေ

အမတ္(ံ၁)

အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု ၃၁၃၈၇.၅၀

၁၀၈၅
ဦဵျမေသာ ံဵ

ေဒ်ေအဵျမ ံဴ(ဇနီဵ )
F/(YGD)/1296/(2011-2012) အမှုတးဲထနိံဵ

လယံယာထးကံကုနေံစ္စညံဵ

ေရာ ံဵ ဝယံေရဵ
 မသိာဵစု ၁၆၁၈၅.၀၀ ၀.၅၀

လ/က ၆၇.၁၃%

အေရာ ံဵ

၁၀၈၆
ဦဵေမာ ေံမာ (ံကးယံ)

ေဒ်ခ ေံအဵ(ဇနီဵ )
F/(YGD)/1703/(2011-2012) 

အ ယံတနံဵ

စာေရဵ
ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵ ဌာန  မသိာဵစု ၁၇၈၆၉.၅၀ ၀.၅၇ ၂၄.၀၇ေရာ ံဵ

၁၀၈၇
ဦဵျမ ံဴလး ံ

(ေဒ်ခ အံနုံဵ ြကည)ံခ ေံးနံဵ
F(A)0358(91-92) ဒ ုစာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန  မသိာဵစု ၃၂၇၆၀.၀၀



စဲံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံဳ

စာအမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လေု ံနံဵ

အဖးဲအဴစညံဵ

ေ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျေ ဆံ ံ

ထတုေံေဵရမညံဴ 

ေ စံ လံစာ

အ

ေရာ ံဵ

အခ့ို ဵ

မတ္ခံ့ကံ

ေခဲူဵ တို ံဵ ေဒသှကီဵ

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

ေက့ာကတံခဳါဵဘဏ ံ(၅၇)ဦဵ

၁၀၈၈
ေဒ်ဝ ံဵ ရီ

(ဦဵသနိံဵ ျမ ံဴ)ဇနီဵ
F(A)0367(04-05) တေြံကေံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ  မသိာဵစု ၆၁၂၀၀.၀၀

၁၀၈၉
ေဒ်ေနာံဆာေဖာ

(ေစာတိုဵ ခလ)ူဇနီဵ
FA-0462(01-02) ှကီဵေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန  မသိာဵစု ၅၅၅၇၅.၀၀

၁၀၉၀
ေဒ်ျမ

(ဦဵလသ္နိံဵ )ဇနီဵ
F(A)0641(04-05) လေုသံာဵ ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵ ဌာန  မသိာဵစု ၂၂၅၂၂.၅၀

၁၀၉၁
ေနာံအယံမူဵ

(ဦဵေအဵလး )ံဇနီဵ
F(A)0747(92-93) မအူေုံ

အမတ္(ံ၁)

အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု ၅၄၀၀၀.၀၀

၁၀၉၂
ေဒ်စနံဵ ဝ ံဵ

(ဦဵေက့ာံဝ ံဵ )ဇနီဵ
F(A)0864(01-02)

အ ယံတနံဵ

စာေရဵ

အေထးေထးအေုခံ့ုေေံရဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု ၄၂၇၅၀.၀၀

၁၀၉၃
ေဒ်တ လံ္

(ဦဵည)ီဇနီဵ
FA-0700(97-98) ေျမတို ံဵ စာေရဵ

ေြကဵတို နံ ္ံဴေျမစာရ ံဵ

ဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု ၆၆၂၆၂.၅၀

၁၀၉၄
ေဒ်သနံဵ ြကညံ

(ဦဵျမသနိံဵ )ဇနီဵ
F(A)1138(00-01) တေသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ  မသိာဵစု ၅၁၉၇၅.၀၀

၁၀၉၅
ေဒ်က ံဵ မ ံဵ

(ဦဵကစလံျှမံဵ နနံဵ )ဇနီဵ
FA-YGD-3984(12-13) ထးနစံကံေမာ ံဵ -၄ စကံမှုသီဵ န္ဳ  မသိာဵစု ၂၄၅၇၀.၀၀

၁၀၉၆
(ဦဵမိုဵ ေက့ာံနို )ံ

ေမာ ေံအဵခ့မံဵ (သာဵ)
F(BGO)-0102( 16-17 ) ဒတုေြံကေံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ  မသိာဵစု ၃၀၂၄၀.၀၀

ကနုဆဳုံဵမညံဴေန-ဴ

၁၅.၁၀.၂၀၂၉

၁၀၉၇
(ဦဵတ ေံထးဵ )(ဇနီဵ ) 

ေဒ်ခ သံနံဵ နးဲ ဴ
F(BGO)-0145(17-18) စာေရဵ-၁ စာဵသုဳဵ သေူရဵရာဦဵစီဵ ဌာန  မသိာဵစု ၁၃၁၁၃.၀၀ ၀.၄၇

(ေရာ ံဵ -၃၇.၈၃%)

(လကကံ့န-ံ၆၂.၁၇%)



စဲံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံဳ

စာအမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လေု ံနံဵ

အဖးဲအဴစညံဵ

ေ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျေ ဆံ ံ

ထတုေံေဵရမညံဴ 

ေ စံ လံစာ

အ

ေရာ ံဵ

အခ့ို ဵ

မတ္ခံ့ကံ

ေခဲူဵ တို ံဵ ေဒသှကီဵ

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

ေက့ာကတံခဳါဵဘဏ ံ(၅၇)ဦဵ

၁၀၉၈ ဦဵတ ေံထးဵ ND-0392 ( 80-81 ) စာေရဵ(၁)  ကုနသံးယံေရဵဦဵစီဵ ဌာန ေလ့ာံေြကဵ ၁၇၂၉၈.၀၀ ၀.၆၂
(ေရာ ံဵ -၃၇.၈၃%)

(လကကံ့န-ံ၆၂.၁၇%)

၁၀၉၉ ဦဵသ ံ NB -0074 ( 85-86 ) မအူေုံ အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန သကံျေညံဴ ၆၁၂၃၀.၆၀ ၀.၆၉ လကကံ့န-ံ၆၉%

၁၁၀၀
ေဒ်က့ ေံအဵ

ဦဵျမဟန(ံကးယံ)ဇနီဵ
F(BGO)0194(12-13) မျူေ

အမတ္(ံ၁)

အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု ၅၂၂၂၈.၈၀ ၀.၅၄

(၂၈.၂၂%)

(လကကံ့န-ံ၇၁.၇၈%)

၁၁၀၁
(ဦဵသနိံဵ ျမ ံဴ)ဇနီဵ

ေဒ်စနံဵ ရီ
F(BGO)0369(16-17) အကူ-၂ စာဵသုဳဵ သေူရဵရာဦဵစီဵ ဌာန  မသိာဵစု ၇၁၁၃.၆၀ ၀.၂၄

၂၅-ေရာ ံဵ (၆၇.၃၈%)

(လကကံ့န-ံ၃၂.၆၂%)

၁၁၀၂
ေဒ်ျမ ံဴြကညံ

ဦဵလြ္ကညံ(ကးယံ)ဇနီဵ
F(BGO)0034(12-13) လယံျေ

အမတ္(ံ၁)

အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု ၁၈၀၇၆.၅၀ ၀.၃၉

၄၅-ေရာ ံဵ

(၅၂.၄၉%)

၁၁၀၃
ေဒ်က့ ေံအဵ

(ဦဵျမဟန)ံဇနီဵ
F(BGO)-0194(12-13) မျူေ

အမတ္(ံ၁)

အေျခခေဳညာဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု ၅၂၂၂၈.၈၀ ၀.၅၄

၅၀%/(၂၈.၂၂%)

(၇၁.၇၈%)

၁၁၀၄
ဦဵေအာ ျံမ ံဴ 

(ဇနီဵ ) ေဒ်တိုဵ
FA - 1107 (02-03) ရုဳဵ အကူ

လဝူ မံှု ကီဵြကေေံရဵန ္ံဴအမ့ို ဵသာဵ

မတ္ေံုဳတ ေံရဵဦဵစီဵ ဌာန
 မသိာဵစု ၂၇၇၂၀.၀၀ ၀.၄၈ လကကံ့န၆ံ၄. ၅၅%


