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၁၂၈၂ ေဒ်စနံဵ ျမ ဴံ
GON(AYY)

0046 (09-10)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၅၄၈၄၅.၀၀

၁၂၈၃ ဦဵစီ
GON(YGN)

0690 (08-09 ) 
ဒရုမဲ္ူ ဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ သကံျေညဴံ ၁၄၆၀၂၅.၀၀

၁၂၈၄ နနံသဴနံဵ ျမ ံဴ
N(AYY) 0343 

( 09-10)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အုေံ
အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၉၃၆၀၀.၀၀

၁၂၈၅ ဦဵစမိုဵ NC-0764(98-99) အလယတံနံဵ ျေ အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၁၈၈၀၀.၀၀

၁၂၈၆ ဦဵတ ဝံ ံဵ GON-0020( 01-02) တို ေံညာေရဵမ္ူ ဵ အ ေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၉၄၃၇၀.၀၀

၁၂၈၇  ေဒ်ျမ ံဴျမ ံဴလး ံ GON(AYY)0012(07-08)
လကံေထာကံ

မနေံနဂ့ာ
အေထးေထးအုေခံ့ုေေံရဵဦဵစီဵဌာန ေလ့ာေံြကဵ ၈၇၈၈၅.၀၀

၁၂၈၈ ေဒ်နိုဵ နိုဵ GON(P)0001(06-07)
အထကံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အုေံ
အမတ္(ံ၁)အ ေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၁၂၅၅၅၀.၀၀

၁၂၈၉ ဦဵတ ေံဌဵ N(AYY) 3087(14 -15) အေရာ ံဵ  (၄) 
ဟိုတယနံ ္ံဴခရီဵ သးာဵလေု ံနံဵ

ဖးဳ ဴွဖို ဵတိုဵ တကံေရဵဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျေညဴံ ၈၇၄၂၀.၀၀

၁၂၉၀ ဦဵစိနသံနံဵ N(AYY) 3160 (15-16) 
အ ယတံနံဵ

လကံန္ိေစံကံ
လမံဵ ဦဵစီဵဌာန အထူဵ နစံ္ျေညံဴ ၃၁၃၅၀.၀၀

၁၂၉၁ ဦဵေစာေးန ဴံ GON- 0008 (02-03) ဦဵစီဵအရာရ္ိ အဆ ဴံျမ ဴံေညာဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၁၅၄၈၄၅.၀၀

ဧရာဝတတီို ံဵ ေဒသှကီဵ

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

က့ုဳေေ့ာဘံဏ ံ(၂၁)ဦဵ



စဲံ အမညံ

ေ းေေဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံဳ

စာအမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လေု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ေ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျေ ဆံ ံ

ထတုေံေဵရမညံဴ 

ေ စံ လံစာ

အေရာ ံဵ

အခ့ို ဵ
မတ္ခံ့ကံ

ဧရာဝတတီို ံဵ ေဒသှကီဵ
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၁၂၉၂ ေနာေံစဵရာ္ NB-0236(02-03) အလယတံနံဵ ျေ အမတ္(ံ၁)အ ေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညဴံ ၁၀၂၉၆၀.၀၀

၁၂၉၃ ဦဵစသာဝ ံဵ NC - 0763 (96-97) အလယတံနံဵ ျေ အမတ္(ံ၁)အ ေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၅၉၀၀.၀၀

၁၂၉၄ ဦဵေက့ာေံရွှေ NC- 0592 (01-02) အမှုတးဲထနိံဵ ဥေေဒခ့ုေရံုဳဵ နာမက့နံဵ ၇၉၉၈၀.၀၀

၁၂၉၅ ဦဵလေ္အာ ံ NC- 0786 (96-97) အလယတံနံဵ ျေ အ ေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၂၈၄၀.၀၀

၁၂၉၆ ဦဵေဇာမံ ံဵ NC-0163(02-03) အ ယတံနံဵ စာေရဵ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၁၃၀၀.၀၀

၁၂၉၇ ေဒ်တ လံှို ံ NC-0604(00-01) သနူာျေုအုေံ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညံဴ ၁၁၆၈၂၀.၀၀

၁၂၉၈ ေဒ်ေွှေနံရဴီ ေသ 0032(06-07) အလယတံနံဵ ျေ အမတ္(ံ၁)အ ေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျေညံဴ ၁၁၂၃၂၀.၀၀

၁၂၉၉ ဦဵြက ေံို N(AYY) 3147 (15-16) လမံဵ လေုသံာဵ လမံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျေညဴံ ၄၅၅၆၂.၅၀ ၀.၇၅

၁၃၀၀ ဦဵစဳလထူု NC - 0094(80-81) စာေရဵ ၂ ကုနသံးယမံှုျမ ှံဴတ ေံရဵဦဵစီဵဌာန ေလ့ာေံြကဵ ၁၆၅၀၀.၀၀ ၀.၅၀

၁၃၀၁ ဦဵဉာဏခံ့ို N(B) 2132 (83 - 84)
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အုေံ
အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၈၉၆၈.၀၀ ၀.၇၀
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၂၀၁၉ ခနုစ္ ံ တိုဵ ျမ ှဴံေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၄-၂၀၁၉)
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၁၃၀၂ ဦဵသိနံဵ ေအာ ံ NA  - 1177 (92-93) ရတဲေြံကေံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ နာမက့နံဵ ၂၅၈၃၃.၆၀ ၀.၇၂


