
စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၉၁၉၉ ဦဵစုိဵေွှနံ ဴ NB-3031(86-87) ပ-လုပသံာဵ ေရေြကာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၅၄၆၄၈.၀၀ တာေမး

၂၉၁၁ ဦဵလ္ေဖာေံအာ ံ NB-1757(87-88)
အလယံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန

အထူဵ

နစံ္ျပညံဴ
၇၄၅၈၀.၀၀  ေတာ ဒံဂုဳ

၂၉၁၂ ဦဵတ ေံမာ ဝံ ံဵ N(YGD)4200(15-16)  ယံ/ယာ-၂ လမံဵ ဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၈၄၇၅၀.၀၀  ေတာ ဒံဂုဳ

၇၈၅၁  ေဒ်ျမျမေအဵ
N(NPT)1022

(15-16)

ဓါတခံးဲ

ကျွမံဵ က့ ံ-၄

က့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၆၈၄၀၀.၀၀ ေျမာကံဒဂုဳ

၇၈၅၂
 ေဒ်ရ ရံ ဝံ ံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵတ ံဴေဆး(ကးယံ)

F(NPT) 0209 

(16-17)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ

 ေက့ဵလကံေဒသဖးဳ ဴွဖို ဵ

တိုဵ တကံေရဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၁၀၆၇၁၇.၅၀ ေျမာကံဒဂုဳ

၇၀၄၈  ေဒ်ခ ညံို
GON(NPT)0052

(09-10)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ

 ေရးဵ ေကာကံပးဲ

ေကာမံရ ္ရဳုံဵ
နစံ္ျပညံဴ ၁၃၆၁၂၅.၀၀

ေျမာကံ

ဥက္ကလာပ

၃၄၈ ဦဵေအဵဝ ံဵ
GON(YGD)0124

(15-16)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ

သမဝါယမ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၇၅၇၇၀.၀၀ ထနံဵ တပ ံ

၂၂၄၅ ဦဵဝ ံဵ စိနံ
NA-0851

(85-86)
မအူပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၅၉၂၈၀.၀၀ ျမ ံဵ ျခဳ

၂၂၄၆
ဦဵစိနဝံ ံဵ ေမာ ံ(ခ ပံးနံဵ )

ေဒ်န ္ံဵ န ္ံဵ ခ ံ(ကးယံ)

F(NPT)1429

(12-13)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ စုိကံပ့ိုဵေရဵ မသိာဵစု ၇၂၁၉၁.၂၅ ျမ ံဵ ျခဳ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ  (၇) ဦဵ

မန္တေလဵတို ံဵ ေဒသှကီဵ  (၉၇) ဦဵ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၂၂၄၇
ေဒ်ေသာ ံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵတ ေံးနံ(ဴကးယံ)

F(NPT)3298

(13-14)
ယာဲေံမာ ံဵ လူမှုဖလဳုူေရဵအဖးဲ ဴ မသိာဵစု ၃၆၃၃၇.၅၀ ျမ ံဵ ျခဳ

၂၆၈၉ ဦဵခ ေံမာ ေံအဵ
N(MDY)0179

(15-16)
တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၁၁၁၅၀.၀၀ ျပ ဦံဵလး ံ

၂၆၉၀
ဦဵထးနံဵ ေမာ ေံလဵ(ကးယံ)

ေဒ်ြကညံ(မခိ ံ)

F(NPT)0461

(14-15)
ေျမတို ံဵ (၄) ေျမတို ံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၆၉၂၀.၀၀ ျပ ဦံဵလး ံ

T.D

9.6.2029

၈၃၆ ေဒ်ခ မံာဝ ံဵ
N(MDY)0819

(12-13)
အလယံတနံဵ ျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၂၁၆၈၀.၀၀ တတဳာဵဦဵ

၁၃၅၆၂ ေဒ်သနံဵ သနံဵ
NA-0574

(89-90)
အထကံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၆၁၀၂၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၆၃ ဦဵေအာ ထံးနံဵ
NA-1594

(2000-2001)

စကံခနံဵ အပုံ

(၄)
ေရေြကာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၁၄၀၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၆၄ ဦဵအနုံဵ ေမာ ံ
ND-0082

(80-81)
ဒေုစ့ဵသညံ

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန

အထူဵ

နစံ္ျပညဴံ
၂၇၉၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၆၅ ေဒ်ခ ေံသာ ံဵ ျမ ဴံ
NC-0945

(99-00)
အေရာ ံဵ (၁)

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၁၅၈၃၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၆၆ ဦဵသနံဵ ေအဵ
GON(A)0170

(03-04)
ဒေုွှနမံ္ူ ဵ

စီမကိဳနံဵ ေရဵဆးဲေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၉၃၆၉၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၆၇ ဦဵဘေရွှ
NA-1221

(04-05)
လ.ဝ.ကမ္ူ ဵ

လူဝ မံှု ကီဵြကပေံရဵန ္ဴံ

အမ့ိုဵသာဵမတ္ပံုဳတ ေံရဵ
သကံျပညဴံ ၇၇၇၆၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၆၈ ဦဵြကညျံမ ဴံ
NE-0173

(03-04)
တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညဴံ ၈၂၅၆၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၃၅၆၉
ေဒ်ခ နံေုဝ(ခ)

ေဒ်ျမသနံဵ နု

NS-3795

(98-99)
ရဳုဵအပုံ

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညဴံ ၁၀၇၁၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၇၀ ေဒ်ေထးဵ ြကညံ
GON(NPT)0478

(11-12)

အထူဵကုဆရာ

ဝနံှ ကီဵ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၇၈၆၉၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၇၁
ေဒ်ျဖူျဖူသ ံဵ (သမီဵ )

ေဒ်ခ စံနံဵ ေဌဵ(ကးယံ)

F(NPT)0004

(08-09)
သနူာျပုအပုံ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၆၃၉၃၇.၅၀ ဘဏံခးဲ (၂)

T.D

23.8.2023

၁၃၅၇၂
ေဒ်ျဖူျဖူသ ံဵ (သမီဵ )

ဦဵဘိုသာ(ကးယံ)

F(A)(YGN)0500

(08-09)
ရအဲပုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၅၅၄၄၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

T.D

20.6.2021

၁၃၅၇၃ ဦဵလ္ေရွှ
NA-1144

(04-05)

စကံကျွမံဵ

(၄)
ေရေြကာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၉၉၇၅၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၇၄ ဦဵခ့စံေဌဵ
NA-0753

(05-06)
တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညဴံ ၁၁၆၈၅၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၇၅
ေဒ်လ္မိုဵ (မခိ ံ)

ဦဵေဇာခံ စုိံဵ(ကးယံ)

F(MDY)0289

(06-07)

အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၃၁၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

T.D

10.10.2021

၁၃၅၇၆ ေဒ်ခ ေံရွှ
NC-3811

(78-77)
စာေရဵ(၁)

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၂၈၂၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၇၇
ေဒ်ေအဵသနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵျမသနံဵ (ကးယံ)

F(NPT)3292

(13-14)

စစံေဆဵေရဵ

မ္ူ ဵ
လူမ္ူ ဖလဳုူေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၄၉၂၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၇၈
ေဒ်ရတနာခ့ိုခ့ို(သမီဵ )

ေဒ်တ တံ ညံို (ကးယံ)

F(NPT)0411

(16-17)

လကံေထာကံ

ကထိက

ေဆဵဘကံဆုိ ရံာလူစးမံဵ

အာဵအရ ံဵ အျမစံ
မသိာဵစု ၅၂၃၈၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

T.D

10.4.2030

၁၃၅၇၉ ဦဵမနံဵ တ ံ
N(MDY)3007

(12-13)

ထုတကံျွမံဵ

(၃)

စကံမှုသီဵ န္ဳဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵဦဵစီဵ

ဌာန
သကံျပညဴံ ၈၈၇၄၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၃၅၈၀ ဦဵဟနရံ္ိနံ
GON-0018

(04-05)
ဒခု့ုပံ  ေရ္ ေဴနခ့ုပရဳုံဵ

အထူဵ

နစံ္ျပညဴံ
၁၈၃၅၇၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၈၁ ဦဵေနေအာ ံ
NB(YGN)1654

(07-08)
ကဗ့ာနညံဵ ျပ အနပုညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၁၅၂၆၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၈၂ ေဒ်ညိုတတုံ
NA-0378

(85-86)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၀၆၀၈၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၈၃ ေဒ်ခ ညံို (၂)
NB-1140

(90-91)

အဆုိအက(ခ)

ကဇာတဇံာနခးဲ
အနပုညာဦဵစီဵဌာန

အထူဵ

နစံ္ျပညဴံ
၄၆၉၂၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၈၄ ေဒ်လဴဲလဴဲယု
NC-2253

(79-80)
စာေရဵ(၂)

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၈၅ ေဒ်နနုု
GON(NPT)0709

(11-12)
သနူာျပုအပုံ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၆၃၂၁၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၈၆
 ေဒ်ယဲယံဲလ္ံ(ဇနီဵ )

ဦဵခ ေံမာ သံနံဵ (ကးယံ)

F(MGW)089

(06-07)

အထကံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၉၉၀၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၈၇ ဦဵစနံဵ ရ ံ
NC-1169

(76-77)
စာေရဵ(၂)

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵမှု

ဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၂၇၂၅၃.၈၀ ဘဏံခးဲ (၂)

49.78%

0.49

၁၃၅၈၈ ေဒါကံတာေဒ်ေအဵေအဵမူ
GON(NPT)1132

(16-17)
ေဆဵရဳုအပုံှ ကီဵ ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၉၈၄၅၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၈၉ ဦဵသနိံဵ လး ံ
GON-0157

(02-03)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ

ေလေြကာ ံဵ ပိုေဴဆာ ေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညဴံ ၁၄၆၀၂၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၉၀ ဦဵခ ေံမာ ဦံဵ
N(YGD)0594

(09-10)
တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နစံ္ျပညဴံ ၉၉၇၅၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၃၅၉၁
ေဒ်စနံဵ စနံဵ ေအဵ(ဇနီဵ )

ဦဵလ္စိနံ(ကးယံ)

F(MDY)0101

(16-17)
ဌာနခးဲမ္ူ ဵ အဆ ဴံျမ ဴံပညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၃၃၃၈၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၉၂ ဦဵသနံဵ ထးဋံ
GON-0034

(95-96)
ေက့ာ ံဵ အပုံှ ကီဵ အဆ ဴံျမ ဴံပညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၁၈၅၁၃၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၉၃ ေဒါကံတာေဒ်နးယံနးယံ
GON-0087

(95-96)

တာဝနခံဳ

ဆရာဝနံ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၆၈၈၈၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၉၄ ဦဵေအာ ခံ ံ
N(MDY)0891

(06-07)
မအူပုံ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၁၁၅၄၄၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၉၅ ဦဵထးနံဵ ေဝ
GON(NPT)0615

(10-11)
ဒု-ေွှနမံ္ူ ဵ

ျပညေံထာ စုံတရာဵလွှတံ

ေတာခံ့ုပံ
နာမက့နံဵ ၁၂၇၈၇၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၉၆
ေဒ်ခ သံနံဵ ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵျမ ဴံဦဵ(ကးယံ)

F-0466

(90-91)
ွမို နဴယံဦဵစီဵမ္ူ ဵ

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၇၇၃၄၃.၇၅ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၉၇ ဦဵြကညရံ္ိနံ
GON(NPT)3334

(14-15)
ဌာနခးဲမ္ူ ဵ ရုပရံ ္ျံမ ှဴံတ ေံရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၈၁၄၂၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၉၈
ေဒ်စနံဵ စနံဵ ျမ ဴံ(ဇနီဵ )

ဦဵဝ ံဵ ေမာ ေံမာ ံ(ကးယံ)

F(NPT)0071

(15-16)

ယာဲေံမာ ံဵ

(၅)

ေဆဵဘကံဆုိ ရံာလူစးမံဵ အာဵ

အရ ံဵ အျမစံဖးွ ဳဴွ ဖို ဵတိုဵ တကံေရဵ
မသိာဵစု ၂၉၀၂၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၅၉၉ ဦဵေအဵ
NA-0587

(91-92)
အေစာ ဴံ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၂၄၄၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၀၀ ေဒ်ရရီေီထးဵ
NA-1714

(04-05)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၆၁၆၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၀၁ ဦဵတ ထံးနံဵ
GON(NPT)0352

(13-14)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ စကံမှုလယံယာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၂၆၅၈၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၃၆၀၂ ေဒ်တ တံ နံးယံ
GON(NPT)0744

(16-17)

ွမို နဴယံတရာဵ

သူှ ကီဵ

ျပညေံထာ စုံတရာဵလွှတံ

ေတာခံ့ုပံ
သကံျပညဴံ ၁၃၇၁၇၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၀၃ ေဒ်သနိံဵ ခ ံ
NE-0459

(98-99)
အထကံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၇၁၁၉၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၀၄
ေဒ်လ္လ္(ဇနီဵ )

ဦဵျမ ဴံစုိဵ(ကးယံ)

F(MDY)0219

(06-07)

လကံေထာကံ

ေွှနမံ္ူ ဵ
သမဝါယမဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၂၉၆၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၀၅ ေဒ်တ တံ ံ
GON-0131

(05-06)
 ေက့ာ ံဵ အပုံ လူမှုဝနထံမံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၄၄၃၇၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၀၆ ဦေအာ ျံမ ဴံ
NC-0782

(79-80)
ဒု ေစ့ဵသညံ

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၃၄၂၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၀၇ ဦဵေအဵေက့ာံ
NA-0548

(05-06)
တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညဴံ ၁၀၂၆၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၀၈
ေဒ်ေးန ဴေံးန ဴံ(မခိ ံ)

ေဒ်ခ ေံဌဵလး ံ(ကးယံ)

F(MGY)0310

(16-17)
အထကံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၀၈၅၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

T.D

14.6.2031

၁၃၆၀၉ ေဒ်ခ မံမ
N(MDY)1047

(14-15)

ေဆဵဘကံကျွမံဵ

က့ ံ(၄)
အရုိဵအထူဵကုေဆဵရဳုှကီဵ သကံျပညဴံ ၁၀၈၃၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၁၀ ဦဵေအာ ံွ ဖို ဵ
GON(BGO)0018

(13-14)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၅၄၈၇၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၁၁
ေဒ်မိုဵ မိုဵ ေဆး(ဇနီဵ )

ဦဵဝ ံဵ ထးဋံ(ကးယံ)

F(SGG)0176

(16-17)

ယာဲေံမာ ံဵ

(၄)
ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၄၅၇၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၁၂
ေဒ်ေအဵနနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵစုိဵေးန ဴံ(ကးယံ)

F-0105

(98-99)
တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၆၆၂၆၂.၅၀ ဘဏံခးဲ (၂)



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၃၆၁၃ ဦဵမဆူာ
ND-0804

(78-79)
ဒု ေစ့ဵသညံ

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန

အထူဵ

နစံ္ျပညဴံ
၁၆၇၄၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

40.68%

0.40

၁၃၆၁၄ ေဒ်သနိံဵ ြကညံ
NC-0777

(79-80)
အကူ(၁)

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၂၅၄၁၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၁၅
ေဒ်ဆနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵသနံဵ ထးနံဵ (ကးယံ)

F-0667

(03-04)
သန ဴရံ ္ံဵ ေရဵ

တို ံဵ ရ ံဵ ေဆဵသပိ္ဳပ

ပညာဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၃၄၈၃၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၁၆
ဦဵေးန ဴလ္ံ(ကးယံ)

ေဒ်ြကညခံ(ဇနီဵ )

F(A)0955

(05-06)

အှကီဵတနံဵ

လကံန္ိပစံကံ

တို ံဵ ရ ံဵ ေဆဵသပိ္ဳပ

ပညာဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၆၉၆၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၁၇
ေဒ်ခ ေံစာ(ဇနီဵ )

ဦဵေက့ာျံမ ဴံ(ကးယံ)

F(NPT)0803

(13-14)

ကျွမံဵ က့ ံ

(၆)

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၅၆၁၁၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

86.59%

0.86

၁၃၆၁၈
ေဒ်တ တံ ြံကညံ(ဇနီဵ )

ဦဵေအာ ေံက့ာသံနံဵ (ကးယံ)

F-0157

(92-93)
ဌာနစုမှု အဆ ဴံျမ ဴံပညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၃၇၄၉၇.၅၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၁၉ ဦဵဝ ံဵ ကုိ(ခ)ေက့ာသံနံဵ ဝ ံဵ
NA-0867

(98-99)
နညံဵ ျပမ္ူ ဵ တို ံဵ ရ ံဵ ေဆဵသပိ္ဳပပညာ နာမက့နံဵ ၅၇၆၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၃၆၂၀  ေဒ်ျမ ံဴျမ ံဴသးယံ
GON(NPT)1241

(15-16)
ဦဵစီဵအရာရ္ိ အက့ဲံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၅၄၈၄၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၁၄၀
ေဒ်သနံဵ စိနံ(ဇနီဵ )

ဦဵမိုဵ (ကးယံ)

F(MDY)0340

(06-07)
မအူပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၇၀၂၀၀.၀၀ မတ္တ ရာ

၅၅၇ ဦဵတ ထံးနံဵ
N(MDY)1219

(16-17)

အလယံ

တနံဵ ျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၀၉၂၀၀.၀၀ စဲံဴကူဵ

၉၂၃
 ေဒ်ေအဵေအဵထးနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေနလ ံဵ (ကးယံ)

F(SGG)0267

(08-09)

အ ယံတနံဵ

စာေရဵ

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၄၄၈၈၇.၅၀ စဲံဴကုိ ံ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၃၂၈ ဦဵခ ေံမာ ေံထးဵ
GON(NPT)0855

(14-15)

လ/ထ

အ ယံာ

ေရအရ ံဵ အျမစံ

န ္ံဴျမစံေခ့ာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၂၅၅၅၀.၀၀ ေညာ ဦံဵ

၁၂၀၃ ဦဵခ့စံတ ံ
NA-0025

(88-89)
မအူပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၂၈၀၉၀.၈၀ ဝမံဵ တး ံဵ

51.53%

0.51

၁၂၀၄ ဦဵျမ ံဴဟနထံးနံဵ
N(MDY)0554

(06-07)

အ ယံတနံဵ

စာေရဵ

အေထးေထးအပုခံ့ုပံ

ေရဵဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညံဴ ၉၁၂၀၀.၀၀ ဝမံဵ တး ံဵ

၁၂၀၅
ေဒ်ြကညေံရွှ(ဇနီဵ )

ဦဵျမ ံဴလး ံ(ကးယံ)

F(YGD)3848

(12-13)
ဒုှ ကီဵမ္ူ ဵ ဂနုေံလ့ာလုံပ ံနံဵ မသိာဵစု ၅၁၅၀၂.၅၀ ဝမံဵ တး ံဵ

၁၂၀၆
ေဒ်ြကညေံအဵ(ဇနီဵ )

ဦဵလ္ေအာ (ံကးယံ)

F-0024

(05-06)
မအူပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၇၇၂၂၀.၀၀ ဝမံဵ တး ံဵ

၁၂၀၇
ေဒ်ခ မံာစနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵသနိလံး ံ(ကးယံ)

F-0107

(99-00)

အလယံ

တနံဵ ျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၂၅၄၉၂.၅၀ ဝမံဵ တး ံဵ

၁၃၃၄ ေဒ်သနံဵ သနံဵ ဝ ံဵ
N(MDY)1324

(16-17)
အလယံတနံဵ ျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၀၆၀၈၀.၀၀ အမရပရူ

၁၃၃၅
ေဒ်မမိိေမာ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵဝ ံဵ ွမို  ံ(ကးယံ)

F(RKG)0307

(14-15)
ရအဲပုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၇၇၇၆၀.၀၀ အမရပရူ

၁၃၁၇
ဦဵြကညသံနိံဵ (ဖခ ံ)

ဦဵသနိံဵ နို ံ(ကးယံ)

F-0399

(04-05)
မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၉၉၅၀.၀၀ ျမစံသာဵ

25.5.2019

T.D

၃၉၆၉ ေဒ်သနံဵ သနံဵ ေဆး
N(MDY)0184

(09-10)

အထကံ

တနံဵ ျပ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၃၈၉၉၀ မတိ္ထ လီာ

၃၉၇၀
ေဒ်သနံဵ ေးန ဴံ(ဇနီဵ )

ဦဵလ္ေမာ (ံကးယံ)

F(MDY)1186

(12-13)
ဒုှ ကီဵမ္ူ ဵ

ဆညေံျမာ ံဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၇၃၂၁၀.၅၀ မတိ္ထ လီာ

87.28%

0.87



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၃၉၇၁ ဦဵေအာ ထိံနံ
N(YGD)3004

(14-15)
အေရာ ံဵ (၄)

ရုပရံ ္ျံမ ှဴံတ ေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၄၈၇၅၇.၈၀ မတိ္ထ လီာ

91.23%

0.91

၃၉၇၂ ဦဵသနံဵ ထးနံဵ
ND-0743

(79-80)
စာေရဵ(၃)

ကုနသံးယံေရဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၁၈၆၄၅.၀၀ မတိ္ထ လီာ

50%

0.5

၁၃၈၁
ေဒ်ခ စိံနံ(ဇနီဵ )

ဦဵဘိုနီ(ကးယံ)

F-0121

(04-05)
မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာ
ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၄၈၈၀.၀၀ သာစညံ

၁၃၈၂
ေဒ်တ လ္ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေစာလး ံ(ကးယံ)

F(MDY)3595

(12-13)
စကံကျွမံဵ (၃) စုိကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၉၅၃၇.၅၀ သာစညံ

၁၃၈၃ ေဒ်တ လ္ံ
N(MDY)3721

(12-13)

ထုတကံျွမံဵ

(၅)
စုိကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၆၈၈၅၀.၀၀ သာစညံ

၁၃၈၄ ဦဵအနုံဵ ေသာ ံဵ
N/(MGY)/0572

(2011-2012) 
တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၀၅၄၅၀.၀၀ သာစညံ

၁၄၃၂ ဦဵေဇာဝံ ံဵ
N(NPT)0230

(14-15)
ရအဲပုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၆၁၂၈၀.၀၀ ရမညံဵ သ ံဵ

၁၃၂၁
ေဒ်ခ နံု(ဇနီဵ )

ဦဵဟနိံဵ တ ံ(ကးယံ)

F(MDY) 0716

 (13-14)
ထကံအပုံ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၈၄၆၈.၇၅ တပကုံနံဵ

၁၃၂၂  ဦဵစိနဝံ ံဵ NA-1101(00-01) ရဳုဵအကူ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၀၀၃၀.၀၀ တပကုံနံဵ

၁၂၇၇ ဦဵေွှနံလဴး ံ NA-0734(93-94) ရတဲပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၈၄၆၃၀.၀၀ ေပ့ာဘံးယံ

၆၁၇၂  ေဒ်စိနေံအဵ NA-0354(88-89) ပ-စာေရဵ
သမဝါယမ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ပ့ဲံဵ မနာဵ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၆၁၇၃
 ေဒ်စိနေံအဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေ းစိနံ(ကးယံ)

F(MDY)3177

(13-14)
စီမဳ-၃

ကုနသံးယံေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၁၁၉၄၇၅.၀၀ ပ့ဲံဵ မနာဵ

၆၁၇၄  ေဒ်သနံဵ စိနံ
GON-0264

(97-98)

 ေက့ာ ံဵ အပုံ

ဆရာမှကီဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၄၄၃၃၀.၀၀ ပ့ဲံဵ မနာဵ

၆၁၇၅  ေဒ်မာမာ
GON(NPT)0338

(12-13)

လ/ထ

မနေံနဂ့ာ

စကံမှုသီဵ န္ဳဖးဳ ဴွဖို ဵတိုဵ

တကံေရဵဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၁၃၉၆၈၀.၀၀ ပ့ဲံဵ မနာဵ

၆၁၇၆  ေဒ်ဆနံဵ ဝ ံဵ NA-0605(97-98) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၃၆၆၀.၀၀ ပ့ဲံဵ မနာဵ

၆၁၇၇
ဦဵဂ့ိုဵဇကံ(ခ ပံးနံဵ )

ေဒ်ြကညသံနံဵ (ကးယံ)
F-0136(84-85)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၃၂၄၄၅.၀၀ ပ့ဲံဵ မနာဵ

၄၁၅ ဦဵြကညေံအာ ံ
NA-1478

(96-97)
 ေတာေခါ ံဵ သစံေတာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၁၈၅၀.၀၀ ပဗု္ဗသရီိ

၄၁၆  ေဒ်ခ ခံ နံးဲ ဴ
N(YGD)0942

(10-11)
မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၈၅၅၀၀.၀၀ ပဗု္ဗသရီိ

၃၅၉၈ ဦဵအနုံဵ ွမို  ံ N(AYY)0002(14-15) ဦဵစီဵမ္ူ ဵ
စုိကံပ့ိုဵေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၄၅၂၀၀.၀၀ ေျမာ ံဵ ျမ

၁၃၂၂  ေဒ်ခ ြံကညံ N(AYY)0786(13-14) သာဵဖးာဵဆရာမ
က့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညံဴ ၈၈၃၅၀.၀၀ က့ုဳ ေပ့ာံ

ဧရာဝတတီို ံဵ ေဒသှကီဵ  (၂) ဦဵ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၅၂၀
ဦဵစနံဵ ေမာ ံ(ကးယံ)

ဇနီဵ ေဒ်ြကညဝံ ံဵ
F(D)0707(95-96) မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစုပ စံ ံ ၅၃၄၃၇.၅၀ ကနီ

၅၂၁ ဦဵသနံဵ ေရွှ N(NPT)0897(15-16)
လကံေထာကံ

ဦဵစီဵမ္ူ ဵ
စုိကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန  နစံ္ျပညံဴပ စံ ံ ၁၀၂၉၆၀.၀၀ ကနီ

၄၂၅၉
ဦဵသနိံဵ နို ံ(ကးယံ)

(မခိ ံ)ေဒ်သနံဵ

F(SGG)0126

(11-12)
ရဳုဵအကူ

 ေရအရ ံဵ အျမစံအသုဳဵ ခ့

ေရဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၁၉၆၃၅.၀၀ မုဳရးာ

၁၁-၆-၂၀၂

၆ အထိသာ

၄၂၆၀
ဦဵေ းေဆာ ံ(ကးယံ)

(ဇနီဵ )ေဒ်ျမသီ
F(D)0693(99-00) အမှုတးဲထိနံဵ

အဆ ံဴျမ ံဴပညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၂၉၀၂၅.၀၀ မုဳရးာ

၄၂၆၁ ဦဵေအာ သံနိံဵ
NB/YGN-0859

(08-09)
ထးနစံကံေမာ ံဵ (၃)

စကံမှုလယံယာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၂၇၉၂၀.၀၀ မုဳရးာ

၄၂၆၂ ဦဵတ ဝံ ံဵ
GON(NPT)0705

(11-12)
ဒ ုရမဲ္ူ ဵှကီဵ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
သကံျပညံဴ ၁၈၆၃၀၀.၀၀ မုဳရးာ

၄၂၆၃ ေဒ်ခ တံ ံဴ NE-0940(96-97) မလူတနံဵ ျပ
အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညံဴ ၁၀၂၆၀၀.၀၀ မုဳရးာ

၆၃၃ ဦဵလ္ေ း NE-1370(03-04) စာေရဵ-၁
အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၈၅၅၀၀.၀၀ ခ ဦံဵ

၅၂၁၉ ဦဵဝ ံဵ ေသာ ံ
N(BGO)3235

(15-16)

 ယံ-အ ံ/ယာ

၄
လမံဵ ဦဵစီဵ သကံျပညဴံ ၆၅၅၅၀.၀၀ ပခဲူဵ

ပခဲူဵ တို ံဵ ေဒသှကီဵ  (၇၉) ဦဵ

စစကံို ံဵ တို ံဵ ေဒသှကီဵ  (၈) ဦဵ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၅၂၂၀ ဦဵေက့ာကံဒိုဵ
GON(NPT)1454

(16-17)

ဒတုယိ

ေွှနြံကာဵေရဵမ္ူ ဵ

စာဵသုဳဵ သေူရဵ

ရာဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၄၈၃၃၅.၀၀ ပခဲူဵ

၅၂၂၁
 ေမာ ေံဇာဟံနိံဵ ထးဋံ

(ဦဵသနိံဵ ေဇာံ)သာဵ

F(BGO)3024

(12-13)

လကံေထာကံ

မနေံနဂ့ာ

စုိကံပ့ိုဵေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၀၂၇၀.၀၀ ပခဲူဵ

သကံတမံဵ ကုနံ

(၂၃.၁.၂၀၂၃)

၅၂၂၂
ဦဵေအာ သံနံဵ

(ဦဵေအာ ကုိံလတံ)ဖခ ံ

F(BGO)1616

(12-13)
ဒတုပြံကပံ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
မသိာဵစု ၂၂၁၄၀.၀၀ ပခဲူဵ

သကံတမံဵ ကုနံ

(၆.၆.၂၀၂၇)

၅၂၂၃
 ေဒ်စနံဵ ဝ ံဵ

(ဦဵေမာ လဳုံဵ)ဇနီဵ

F(BGO)0026

(05-06)
တပြံကပံှ ကီဵ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
မသိာဵစု ၇၁၁၄၅.၀၀ ပခဲူဵ

၅၂၂၄
 ေဒ်သ ံဵ သ ံဵ ခို ံ

(ဦဵသနိံဵ ေထးဵ )ဇနီဵ

F(BGO)0087

(15-16)
 ေတာေခါ ံဵ

သစံေတာဦဵစီဵ

ဌာန
မသိာဵစု ၅၉၈၅၀.၀၀ ပခဲူဵ

၅၂၂၅
မအဝိ ံဵ ခို ံ

(ေဒ်စနံဵ စနံဵ ေအဵ)သမီဵ

F(Shan-E)0037

(13-14)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၂၃၇၆၀.၀၀ ပခဲူဵ

သကံတမံဵ ကုနံ

(၂၇.၁၂.၂၀၂၀)

၅၂၂၆
မဆုလဴဲရညံ

(ဦဵေနဝ ံဵ )သမီဵ

F(BGO)0339

(12-13)
ကျွမံဵ က့ ံ-၄

အေထးေထးအပုံ

ခ့ုပေံရဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၃၇၀၅၀.၀၀ ပခဲူဵ

သကံတမံဵ ကုနံ

(၃၁.၁.၂၀၂၀)

၁၅၇၂
ေဒ်ေဝ

(ဦဵတ ေံးန ဴံ)ညမီ

F(BGO)0080

(12-13)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵ မသိာဵစု ၅၃၀၄၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

25.7.2021

၁၅၇၃ ဦဵသနံဵ ေအာ ံ
NB-0108

(96-97)
စကံေမာ ံဵ ၄ စကံမှုလယံယာ နာမက့နံဵ ၂၈၂၈၂.၈၀  ေညာ ေံလဵပ ံ ၀.၇၄

၁၅၇၄
 ေဒ်တ တံ ေံထးဵ

(ဦဵတ ဦံဵ)ဇနီဵ

FA-0226

(96-97)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵ မသိာဵစု ၂၂၇၂၅.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

၁၅၇၅ ဦဵခ ေံမာ ဝံ ံဵ
N(BGO)0406

(08-09)

အ ယံတနံဵ

စာေရဵ

အလုပရဳုံ/အလုပသံ

မာဵစစံေဆဵေရဵ
သကံျပညဴံ ၆၅၅၅၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၅၇၆ ဦဵျမေသာ ံဵ
NC-0426

(79-80)
အကူ- ၂ ကုနသံးယံေရဵ  ေလ့ာေံြကဵ ၁၀၆၈၂.၁၀  ေညာ ေံလဵပ ံ ၀.၃၃

၁၅၇၇
ဦဵထးနံဵ သနံဵ (ဖခ ံ)

ဦဵသနံဵ နို ဦံဵ (ကးယံ)

F(BGO)0074

(07-08)

စာကူဵ

စကံလ္ညဴံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵ မသိာဵစု ၁၈၂၂၅.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

5.8.2019

၁၅၇၈
 ေဒ်ေဌဵေဌဵကကယံ

(ဦဵေအာ မံိုဵ လှို ံ)ဇနီဵ

FA-0530

(05-06)
ဒတုပြံကပံ ရတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၄၃၇၄၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

၁၅၇၉
ဦဵေအဵျမ ဴံ

(ေဒ်ခ ေံအဵရီ)အကုိ

F(BGO)0174

(16-17))
ကျွမံဵ က့ ံ- ၈

အေထးေထး

အပုခံ့ုပေံရဵ
မသိာဵစု ၃၅၆၄၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

23.1.2021

၁၅၈၀ ေဒ်လ္လ္ျမ ဴံ
N(BGO)0327

(14-15)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ သကံျပညဴံ ၈၁၀၀၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

၁၅၈၁
 ေဒ်ျမ ဴံျမ ဴံသနံဵ

(ဦဵဥက္က ာစုိဵ)မခိ ံ

F(MDY)0118

(17-18)

ယန္တရာဵေမာ ံဵ

၄
ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵ မသိာဵစု ၁၆၂၀၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

22.4.2032

၁၅၈၂
 ေဒ်လ္ှကီဵ

(ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝ ံဵ )မခိ ံ

F(NPT)1043

(15-16)

အလယံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵ မသိာဵစု ၅၅၆၈၇.၅၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

1.7.2030

၁၅၈၃
 ေနာသံဝူါဵ

(ဦဵေက့ာေံက့ာဦံဵ)မခိ ံ

F(BGO)0354

(14-15)

 အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵ မသိာဵစု ၂၁၉၄၅.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

18.12.2029

၁၅၈၄ ဦဵခ့စံ
NC-3521

(79-80)
လယံကျွနံဵ ရ ္ံဵ ကုနသံးယံေရဵ  ေလ့ာေံြကဵ ၅၆၇၆၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

၁၅၈၅
 ေဒ်နးဲ နဴးဲ ရဴီ

(ဦဵဝ ံဵ ခ့ို)ညမီ

F(BGO)0332

(17-18)
စာေရဵ-၂ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ မသိာဵစု ၆၃၉၆၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

29.3.2032

၁၅၈၆ ေဒ်လ္လ္ရီ
N(BGO)0472

(17-18)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ နစံ္ျပညဴံ ၉၃၆၀၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၅၈၇
 ေဒ်ျပုဳ ဵြကညံ

(ေဒ်ျဖူျဖူေအာ ံ)မခိ ံ

F(BGO)0130

(12-13)
မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ မသိာဵစု ၃၄၂၀၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

28.7.2025

၁၅၈၈
ပဒသာေဒဝီ(ခ)သတီာ

(ေဒ်နးဲ နဴးဲ )ဴညမီ

F(BGO)0283

(16-17)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ မသိာဵစု ၄၈၃၆၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

30.6.2030

၁၅၈၉
 ေဒ်တ ြံကညံ်

(ဦဵတ လံှို ံ)ဇနီဵ

F(BGO)0346

(11-12)
မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ မသိာဵစု ၆၄၁၇၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

၁၅၉၀
 ေဒ်သဂိဝီ ံဵ

(ဦဵခ ဝံ ံဵ )သမီဵ

F(BGO)0244

(17-18)
ကျွမံဵ က့ ံ-၆ စာဵသုဳဵ သေူရဵရာ မသိာဵစု ၆၅၅၂၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

12.3.2023

၁၅၉၁
 ေဒ်ဇာနညဝံ ံဵ

(ဦဵေက့ာထူံဵ)သမီဵ

FA-0301

(01-02)
သန ဴရံ ္ံဵ  ေရဵ က့နံဵ မာေရဵ မသိာဵစု ၃၅၈၀၅.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

TD

3.9.2026

၁၅၉၂
 ေဒ်ေအဵေအဵဆ ံဴ(အစံမ)

ေဒ်ခ့ိုခ့ိုသနံဵ (ကးယံ)

F(BGO)0047

(13-14)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၃၈၂၅၀.၀၀  ေညာ ေံလဵပ ံ

T.D

1.2.2028

၇၂၃
ေဒ်ခ စံနံဵ ရ ံ

(ေဒ်ခ စံနံဵ တ ဴံ)ညမီ
F(YGD)1806(09-10) ဌာနခးဲစာေရဵ

သမဝါယမ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၄၈၆၀၀.၀၀ ကဝ

TD

27.8.2024

၆၈၇
ေဒ်ျမနစံ္

(ဦဵဝ ံဵ ြကညံ)အစံမ

F(BGO)0253

(13-14)
ေျမတို ံဵ -၄

 ေျမစာရ ံဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၄၅၆၀၀.၀၀ အတုတံး ံဵ

TD

3.2.2028

၆၈၈
 ေဒ်က့ ံွ မို  ံ

(ဦဵေအဵ)ဇနီဵ
SPL-7618 တပြံကပံှ ကီဵ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ

အထူဵ

မသိာဵစု
၂၆၂၄၀.၀၀ အတုတံး ံဵ

၆၈၉
 ေမာ ံွ ဖို ဵေဝေအာ ံ

(ဦဵျမ ဴံနို ံ)သာဵ

F(BGO)0026

(15-16)

အေထးေထး

လုပသံာဵ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵ
မသိာဵစု ၂၀၇၉၀.၀၀ အတုတံး ံဵ

TD

29.1.2021

၆၉၀ ဦဵလ္ျမ ဴံ
N(BGO)3277

(15-16)
လမံဵ လုပသံာဵ လမံဵ ဦဵစီဵ နာမက့နံဵ ၁၅၇၈၉.၆၀ အတုတံး ံဵ ၀.၅၁



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၆၉၁ ဦဵဝ ံဵ ခို ံ
N(BGO)0335

(16-17)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵ
သကံျပညဴံ ၁၀၁၃၇၀.၀၀ အတုတံး ံဵ

၃၃၀၆
 ေဒ်စနံဵ ဆ ဴံ

(ဦဵရျီမ ဴံ)ဇနီဵ

F(NPT)3006

(16-17)
စာရ ံဵ ကုိ ံ-၃ လျှပစံစံ မသိာဵစု ၆၇၆၈၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၀၇  ေဒ်စနံဵ စနံဵ ဝ ံဵ NA-1977(95-96) သာဵဖးာဵ
ျပညသံူကဴ့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၃၉၄၈၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၀၈  ေဒ်ြကညြံကညစံနံဵ NA-1575(95-96)
သနူာျပု ျပညသံူကဴ့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၃၀၆၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၀၉  ေစာသာေအဵေစာ NA-2074(99-00)  ေဆဵစပဆံရာ
ျပညသံူကဴ့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၅၃၅၈၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၁၀ ဦဵေစာျမ ဴံ NB-1744(82-83)  ေဆဵစပဆံရာ
ျပညသံူကဴ့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၄၂၇၅၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၁၁ ဦဵတ ေံအာ ံ NA-0116(92-93) ထးနစံကံေမာ ံဵ -၃ စကံမှုလယံယာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၉၃၀၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၁၂ ဦဵစုိဵဝ ံဵ NA-1160(99-00)
အ ယံတနံဵ

စာေရဵ

အေထးေထး

အပုခံ့ုပေံရဵဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၅၉၂၂၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၁၃ ဦဵခ ဝံ ံဵ
N(KCN)0028

(09-10)

အက့ဲံဵ ေထာ ံ

တပြံကပံ
အက့ဲံဵ ဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၇၇၄၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၁၄ ဦဵတ ျံမ ဴံ GON-0061(03-04)
အထကံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၄၈၅၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၁၅
ေဒ်ေစာတ ံ

(ေဒ်မို ရံ ေံမ)အစံမ

F(BGO)0112

(09-10)
မအူပုံ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၃၆၈၀.၀၀  ေတာ  ံူ

TD

20.12.2023



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၃၃၁၆
ေဒ်စနံဵ စနံဵ

(ေဒ်ြကညံ)အစံမ

F(BGO)0145

(16-17)

လယံျပ

(ထကံလစာ)
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၅၃၆၀.၀၀  ေတာ  ံူ

TD

24.12.2028

၃၃၁၇
ဦဵအေမာ ံ

(ေဒ်က့ ေံမ)အစံကုိ

F(BGO)0087

(17-18)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၇၀၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

TD

25.3.2026

၃၃၁၈
 ေဒ်န ္ံဵ န ္ံဵ ေဝ

(ဦဵသနိံဵ ဝ ံဵ )ဇနီဵ

F(BGO)0032

(11-12)
တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၇၄၈၁၂.၅၀  ေတာ  ံူ

၃၃၁၉
 ေဒ်အနုံဵ ြကညံ

(ဦဵစုိဵနို ံ)မခိ ံ
F-0511(04-05) ရဳုဵအကူ

သမဝါယမ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၂၃၁၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

TD

16.5.2019

၃၃၂၀
ဦဵလ္တ ံ

(ေဒ်စနံဵ စနံဵ နးယံ)ခ ပံးနံဵ

F(KYN)0074

(13-14)
မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၂၇၅၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၂၁
 ေဒ်သနံဵ တ ံ

(ဦဵသနိံဵ ေမာ ံ(ဇနီဵ )
FD-0056(98-99)

ယန္တရာဵေမာ ံဵ

၃
စကံမှုလယံယာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၆၈၁၂.၅၀  ေတာ  ံူ

၃၃၂၂
 ေဒ်ခ ျံမေထးဵ

(ဦဵတ ေံရွှ)ဇနီဵ
F-0253(01-02) ရတဲပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၁၈၂၂၅.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၂၃
 ေဒ်သနံဵ သနံဵ ျမ ဴံ

(ဦဵသနံဵ ေဌဵ)ဇနီဵ
F-0714(95-96) ရတဲပသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၁၉၃၇.၅၀  ေတာ  ံူ

၃၃၂၄
 ေဒ်လ္ျမ ဴံ

(ဦဵစုိဵသနိံဵ )ဇနီဵ
F-0296(82-83)

အက့ဲံဵ ေထာ ံ

တပြံကပံ
အက့ဲံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၀၅၉၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၂၅ ဦဵတ ေံအာ ံ NA-0116(92-93) စကံေမာ ံဵ -၃ စကံမှုလယံယာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၉၃၀၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၂၆
 ေဒ်တ လ္ံ

(ဦဵတ လံှို ံ)ဇနီဵ
F-443(99-00) စကံေမာ ံဵ -၄ စကံမှုလယံယာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၃၄၈၀.၀၀  ေတာ  ံူ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၃၃၂၇
 ေဒ်ခ ေံအဵမူ

(ဦဵခ့ာလီ)ဇနီဵ

F(BGO)3214

(15-16)

 အှကီဵတနံဵ

စာေရဵ
လမံဵ ဦဵစီဵ မသိာဵစု ၄၈၆၆၇.၅၀  ေတာ  ံူ ၀.၆၃

၃၃၂၈
ေဒ်လ ံဵ လ ံဵ ဦဵ

(ဦဵွဖို ဵလတေံအာ ံ)ဇနီဵ

F(BGO)0093

(14-15)
တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၃၆၈၅၅.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၂၉
 ေဒ်ေဝေဝြကူ

(ဦဵေအာ ကုိံ)အစံမ

F(BGO)3119

(14-15)
ရဳုဵေစာ ဴံ

 ေ းေရဵေြကဵေရဵ

ှကီဵြကပံ
မသိာဵစု ၂၃၁၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

TD

30.4.2027

၃၃၃၀
  ေဒ်သနံဵ သနံဵ ျမ ဴံ

(ေဒ်ခ မံာေအဵ)အစံမ

F(BGO)0006

(08-09)
 ယံေရဵ

 အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၃၁၃၅၀.၀၀  ေတာ  ံူ

TD

1.11.2021

၃၃၃၁
 ေဒ်ခ နံးဲ ရဴီ

(ဦဵဘိုသနိံဵ )ဇနီဵ

F(BGO)0399

(16-17)

အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၁၉၇၅.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၃၂ ဦဵသနိံဵ ဟနံ
N(BGO)3242

(13-14)
စာရ ံဵ ကုိ ံ-၂

လယံထးကံကုနံ

ေရာ ံဵ ဝယံေရဵ
နစံ္ျပညဴံ ၉၈၁၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၃၃ ဦဵလ္စုိဵ
N(BGO)00014

(07-08)

ဒု-လ/ထ

ှကီဵြကပေံရဵမ္ူ ဵ

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၃၉၉၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၃၄  ဦဵဝ ံဵ ေမာ ံ
N(BGO)0328

(11-12)
ဌာနခးဲစာေရဵ

ျပညသံူကဴ့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၁၂၂၀၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၃၅ ဦဵဟနံွ  မိံဵ GON-0644(07-08) ဒရုမဲ္ူ ဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ
အထူဵနစံ္

ျပညဴံ
၁၂၁၃၆၅.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၃၆
 ေဒ်ရေီလဵခို ံ

(ေဒ်ခ ေံအဵရီ)ညမီ

F(BGO)0177

(12-13)
အထကံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၂၅၄၅.၀၀  ေတာ  ံူ

TD

27.10.2024

၃၃၃၇ ဦဵစတ ေံအဵ
N(BGO)0325

(10-11)

လ/ထ

က့နံဵ မာေရဵမ္ူ ဵ

ျပညသံူကဴ့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၃၈၉၉၀.၀၀  ေတာ  ံူ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၃၃၃၈
ေဒ်နနံဵ ခ မံမ

(ဦဵဝ ံဵ ေအာ ံ)ဇနီဵ

F(BGO)0033

(11-12)
တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၅၀၃၁၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၃၉
 ေဒ်သနံဵ

(ဦဵထးနံဵ ထးနံဵ လှို ံ)မခိ ံ

F(BGO)0239

(15-16)
ဒတုပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၁၄၉၄၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၄၀ ဦဵခ ေံမာ ဦံဵ
N(BGO-W)0455

(08-09)
တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညဴံ ၁၀၁၀၁၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၄၁  ေနာလံာဵလံဒါ
N(BGO)0167

(08-09)

သာဵဖးာဵ

ဆရာမ

ျပညသံူကဴ့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညဴံ ၉၉၇၅၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၄၂  ေဒ်ခ စံနံဵ လး ံ
N(BGO)0360

(13-14)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၁၆၆၄၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၃၃၄၃
 ေဒ်ျမရီ

(ဦဵေပါကံစ)ဇနီဵ

F(BGO)3110

(14-15)

လ/ထ

ျပစကံမ္ူ ဵ
ျမနမံာရုဴပရံ ္ျံမ ှံဴတ ေံရဵ မသိာဵစု ၂၆၆၄၉.၀၀  ေတာ  ံူ ၀.၆၃

၃၃၄၄
ေဒ်ခ စံနံဵ

(ဦဵခ့စံစိနံ)ဇနီဵ

F(BGO)0005

(07-08)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၉၂၆၈.၈၀  ေတာ  ံူ ၀.၄၈

၃၃၄၅
 ေဒ်ညို

(ဦဵျမ ဴံေအာ ံ)ဇနီဵ

F(BGO)3214

(15-16)
အှကီဵတနံဵ စာေရဵ လမံဵ ဦဵစီဵ မသိာဵစု ၄၈၆၆၇.၅၀  ေတာ  ံူ ၀.၆၃

၃၃၄၆ ဦဵဝ ံဵ စီ
NA-0024

(93-94)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ

အေျခခပဳညာဦဵ

စီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၇၀၃၈၀.၀၀  ေတာ  ံူ

၅၈၇ ဦဵတ ေံအာ ံ N(NPT)3997(13-14) စစံေဆဵေရဵမ္ူ ဵ လူမှုဖလဳုူေရဵအဖးဲ ဴ နစံ္ျပညံဴ ၇၆၂၇၅.၀၀ ေရွှက့ ံ ၀.၇၅

၆၂၃
ေဒ်ျမ ဴံေအဵ

(ဦဵဝ ံဵ တ ံ)ဇနီဵ
SPL-0025(92-93) ရတဲပသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ

အထူဵ

မသိာဵစု
၂၃၆၈၀.၀၀ သနပ္ပ ံ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၆၂၄  ေဒ်တ ရံီ NC-3940(78-79) စာေရဵ-၂
ကုနသံးယံေရဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၁၂၂၅၅.၀၀ သနပ္ပ ံ ၀.၄၃

၃၃၅ ေဒ်ေမထာဵေရွှ N(CHN)0023(11-12) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၇၂၇၂၀.၀၀ ပလကံဝ

၅၄၄
 ေဒ်ျဖူခ့စံ(ဇနီဵ )

ဦဵစိတေံထးဵ (ကးယံ)
Rev:F(A)0029(04-05)

အေထးေထး

လုပသံာဵ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၂၅၉၈၇.၅၀ ဂး

၃၉၁
 ေဒ်ဦဵစိနလ္ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ သံာထးနံဵ (ကးယံ)
F(RKG) 0037 (16 - 17) အှကီဵတနံဵ စာေရဵ တရာဵေရဵဦဵစီဵမ္ူ ဵရဳုဵ မသိာဵစု ၈၆၅၈၀.၀၀ ပဏု္ဏာဵကျွနံဵ

၄၀၅ ဦဵတ ေံရွှ NB - 1470 ( 95 - 96 ) ရတဲပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နစံ္ျပညံဴ ၇၂၃၀၉.၆၀  ရေသေဴတာ ံ ၀.၈၈

၄၀၆
 ေဒ်ဦဵခ သံနိံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵသနံဵ ဦဵ(ကးယံ)
F(A) 0098 ( 01 -02 ) ရတဲပသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၀၇၉၀.၀၀  ရေသေဴတာ ံ

၄၀၇
ဦဵေမာ ေံဝသာ(ခ ပံးနံဵ )

ေဒ်သနံဵ သနံဵ ခို ံ(ကးယံ)
F(A) 1114 ( 01 - 02 )

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၄၇၆၂.၅၀  ရေသေဴတာ ံ

၄၀၈
ဦဵေမာ ရံနေံအဵ(ခ ပံးနံဵ )

ေဒ်လ္လ္ဝ ံဵ (ကးယံ)
F(RKG)0059 ( 08 -09 ) က့နံဵ မာေရဵဆရာမ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၆၈၀၀.၀၀  ရေသေဴတာ ံ

၄၀၉ ဦဵစဳေရွှေမာ ံ N(RKG) 0339 (16 -17) ဌာနခးဲစာေရဵ
အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၂၄၂၆၀.၀၀  ရေသေဴတာ ံ

၁၁၇၄ ဦဵသာလ္ NB - 1510 (02 -03) ဒဦုဵစီဵမ္ူ ဵ
ျပနြံကာဵေရဵန ္ံဴျပညသံူ ဴ

ဆကံဆဳေရဵဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၁၀၃၆၈၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

ရခို ျံပညနံယ ံ(၆၄) ဦဵ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၁၇၅ ဦဵေအာ သံနံဵ NB - 0162 (01 -02 ) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နစံ္ျပညံဴ ၈၅၅၆၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၇၆
 ေဒ်မှကီဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေအာ သံာထးနံဵ (ကးယံ)
FA - 0830(97-98) ဒတုပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၂၅၄၉.၂၀ ေက့ာကံျဖူ ၀.၃၈

၁၁၇၇  ေဒ်ခ ေံအဵြကညံ NB - 1792( 98 -99 ) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၉၇၈၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၇၈
 ေဒ်ခ့မံဵ နဦုဵ(ဇနီဵ )

ဦဵခ့မံဵ နေုအာ ံ(ကးယံ)
FA - 0854 ( 01-02)

အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၄၂၅၅.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၇၉ ဦဵထးနံဵ ျမျဖူ NB - 1965 ( 03-04 )
အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၂၃၁၀၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၈၀
ေဒ်စဳတ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵတ ေံမာ ေံဆး(ကးယံ)
FA - 0241 ( 97-98)  ေတာေခါ ံဵ သစံေတာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၄၃၀၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၈၁ ဦဵသာခ ံ NB - 2584 ( 99-00) အထကံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၉၉၄၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၈၂
ေဒ်တ ေံအဵ (ဇနီဵ )

ဦဵသာေးနံ(ဴကးယံ)
F(A) 0874 ( 01-02 )

လကံေထာကံ

ဦဵစီဵမ္ူ ဵ
 ေျမစာရ ံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၂၇၂၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၈၃
ေဒ်ေ းခ  ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေရွှနီ(ကးယံ)
FA  - 0292( 82 -83 ) စာေရဵ ( ၂ ) တရာဵေရဵဦဵစီဵမ္ူ ဵရဳုဵ မသိာဵစု ၅၆၁၆၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၈၄
 ေဒ်ခ ေံစာလး ံ(ဇနီဵ )

ဦဵဝ ံဵ ေမာ ံ(ကးယံ)
FA - 0024 ( 03 - 04 ) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၃၇၈၀၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၈၅
 ေဒ်ခ ျံဖူ(ဇနီဵ )

ဦဵေက့ာသံာ(ကးယံ)
FA - 0577 ( 88-89)




မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၈၆၃၂.၅၀ ေက့ာကံျဖူ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၁၈၆  ေဒ်စဳေရွှေအဵ NB - 1116 ( 86 -87 ) မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၀၀၁၄.၀၀ ေက့ာကံျဖူ ၀.၅၄

၁၁၈၇ ဦဵစိနထံးနံဵ ေအာ ံ NB - 2212 ( 86 - 87 ) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နာမက့နံဵ ၄၈၄၈၆.၆၀ ေက့ာကံျဖူ ၀.၇၃

၁၁၈၈
 ေဒ်ျဖူမ(ဇနီဵ )

ဦဵဘိုဵ ွမို  ံ(ကးယံ)
FA - 0347( 95 - 96 ) ရဳုဵအကူ ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၇၆၂၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၈၉
 ေဒ်ေစာတ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေအာ ေံဇာံ(ကးယံ)
FA -0151( 00 - 01 ) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၆၇၈၆၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၉၀ ဦဵေရွှသနံဵ NB - 0539( 96- 97)




မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၆၇၂၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၉၁ ဦဵေမာ ခံို ဦံဵ NB - 0882( 03 - 04 )
အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၄၆၅၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၉၂
ေဒ်ေ းရ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵဘြကညံ(ကးယံ)
FA - 1068 ( 03 - 04 ) လုပသံာဵမ္ူ ဵ  ေလေြကာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၁၅၉၅.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၉၃
 ေဒ်ေအဵရီ(ဇနီဵ )

ဦဵခ ေံမာ ရံ ံ(ကးယံ)
FA - 0932 ( 88-89 )

အှကီဵတနံဵ

စာေရဵ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၁၄၈၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၉၄
ေဒ်ြကညပံု(ဇနီဵ )

ဦဵတ ထံးနံဵ (ကးယံ)
FA - 0010 ( 04 -05 ) တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၈၄၈၇၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၉၅  ေဒ်နနီလီး ံ NB - 1295( 93 - 94 ) သာဵဖးာဵဆရာမ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၆၂၇၀၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၉၆
 ေဒ်စဳပယံျဖူ(ဇနီဵ )

ဦဵသာဦဵ(ကးယံ)
FA - 0788( 02 - 03 )

အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၅၉၈၇.၅၀ ေက့ာကံျဖူ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၁၉၇
 ေဒ်မဒါေသာ ံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေဝထးနံဵ (ကးယံ)
FA - 0596( 00 - 01 ) ှကီဵြကပ ံ( ၂ ) က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၅၅၇၅.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၉၈
 ေဒ်ဖူဵ စိနံ(ဇနီဵ )

ဦဵကုိရ ္ံဵ (ကးယံ)
FA - 0332 ( 00-01) မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၀၆၁၂.၅၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၁၉၉ ဦဵလဳုဵက့ ံ NB - 0148 ( 06-07) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နစံ္ျပညံဴ ၁၀၀၆၂၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၀၀
 ေဒ်မအုဳဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေက့ာနံျုဖူ(ကးယံ)
FA - 0806 ( 91 -92 ) အေစာ ံဴ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၃၇၅၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၀၁  ေဒ်ခ ေံအဵ NB - 3823 ( 98 -99) ကျွမံဵ က့ ံ(၆) ျမနမံာကုဴနတံိုကံ
အထူဵ

နစံ္ျပညံဴ
၄၀၅၆၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၀၂  ေဒ်ေထးဵ တ ံ NB - 1572 ( 78 -79 ) လကံန္ိပစံကံ ယဲေံက့ဵမှု
အထူဵ

နစံ္ျပညံဴ
၆၈၂၅၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၀၃ ဦဵကုိကုိ NB - 0517 ( 08 -09 ) နညံဵ ျပ  ါဵလုပ ံနံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၉၈၀၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၀၄ ဦဵသနိံဵ ထးနံဵ NB - 0155( 05 - 06 ) ရဳုဵအကူ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၅၄၄၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၀၅ ဦဵေက့ာေံသာ ံဵ NE - 1438( 03 -04)
လကံေထာကံ

ဦဵစီဵမ္ူ ဵ
 ါဵလုပ ံနံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၉၀၄၈၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၀၆ ဦဵသဒဳို ံ NB - 0448( 77 - 78 ) ဒတုပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နာမက့နံဵ ၂၀၆၁၇.၂၀ ေက့ာကံျဖူ ၀.၄၆

၁၂၀၇ ဦဵဦဵသနံဵ NB - 1687(00-01 )
အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၂၇၃၆၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၂၀၈ ဦဵေစာြကညံ NB - 1553( 98 - 99 ) 
အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၂၅၀၈၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၀၉  ေဒ်နနုေုအာ ံ NR - 012 ( 06 - 07 )
က့နံဵ မာေရဵ

ဆရာမ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၁၂၁၆၈၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၁၀  ေဒ်ညို ညို NB - 0732( 98 - 99 ) သာဵဖးာဵဆရာမ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၇၆၉၅၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၁၁  ေဒ်စိနသံာလ္ ND - 0549 ( 78 - 79 ) ဒေုစ့ဵသညံ
ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵမှု

ဦဵစီဵဌာန

အထူဵ

နစံ္ျပညံဴ
၂၈၂၀၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၁၂ ဦဵသနံဵ ျမ ံဴ NB - 1939( 02 -03 ) ှကီဵြကပေံရဵမ္ူ ဵ
လူဝ မံှု ကီဵြကပေံရဵန ္ံဴအမ့ိုဵ

သာဵမတ္ပံုဳတ ေံရဵဦဵစီဵဌာန

အထူဵ

နစံ္ျပညံဴ
၅၄၅၄၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၁၃  ေဒ်သနိံဵ ယဲျံဖူ NB - 1674( 95 - 96 ) မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၉၉၇၅၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၁၄ ေဒ်ညို စိနံ NR - 019( 06 - 07 ) ထမ ံဵ ခ့ကံ သတဳးဲေဆဵရဳုအပုံှ ကီဵရဳုဵ သကံျပညံဴ ၈၇၇၈၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၁၅
 ေဒ်ခ ခံ နံု(ဇနီဵ )

ဦဵစဳလှို ံ(ကးယံ)
F(A) 0795( 91 - 92 ) စာရ ံဵ ကုိ ံ( ၁ )

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၀၁၄၂.၅၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၁၆
 ေဒ်ေ းလှို ံ(ဇနီဵ )

ဦဵဘရီ ္ံဵ (ကးယံ)
F(A) 0270( 03 - 07 )

အလယံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၁၂၅၆.၈၀ ေက့ာကံျဖူ ၀.၅၆

၁၂၁၇
 ေဒ်စဳေရွှနု(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ လဳုံဵ(ကးယံ)
F(A) 0375( 96 - 97 ) တပြံကပံ အက့ဲံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၆၆၈၇.၅၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၁၈
 ေဒ်ျမတ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ထံးနံဵ စိနံ(ကးယံ)
F(A) 0426( 95 - 96 ) အလုပသံမာဵမ္ူ ဵ

 ေလဵေြကာ ံဵ ေးနြံကာဵမှု

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၄၂၄၃၅.၀၀ ေက့ာကံျဖူ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

၁၂၁၉
 ေဒ်ခ ြံကညံ(ဇနီဵ )

ဦဵေဖျမ ံဴ(ကးယံ)
F(A) 0326( 98 - 99 ) ရဳုဵအကူ

ျပနြံကာဵေရဵန ္ံဴျပညသံူ ဴ

ဆကံဆဳေရဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၁၅၀၁၅.၀၀ ေက့ာကံျဖူ ၀.၅၀

၁၂၂၀
 ေဒ်လ္ယဲျံဖူ(ဇနီဵ )

ဦဵလ္ေမာ (ံကးယံ)
F(A) 0121( 00 -01 )

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၂၇၂၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၂၁
 ေဒ်ေအဵေးနံ(ဴဇနီဵ )

ဦဵသနိံဵ လှို ံ(ကးယံ)
F(A) 0753( 02 - 03 )

 ါဵဖမံဵ

ကျွမံဵ က့ ံ
 ါဵလုပ ံနံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၆၈၁၇၅.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၂၂ ဦဵေအဵခ့မံဵ ေအာ ံ NC - 0061( 86 - 87 ) ဒေုစ့ဵသညံ
ကုနသံးယံမှုျမ ှံဴတ ေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၂၇၉၀၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၂၃
 ေဒ်ေက့ာေဴမ(ဇနီဵ )

ဦဵေက့ာသံာ(ကးယံ)
F(A) 0150( 87 - 88 ) လုပသံာဵမှု က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၄၂၈၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၂၄ ဦဵလ္ဘနုံဵ
GON(NPT)0350

(14-15)
ဒရုမဲ္ူ ဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၅၆၇၅၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၂၅  ေဒ်ခ ျံမတမံးနံ
GON(NPT)0376

(16 - 17)

လကံေထာကံ

ေွှနံ/မ္ူ ဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၆၁၇၀၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၂၆ ဦဵတ ထံးနံဵ N(YGD)1650(17-18) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၁၁၁၅၀.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၁၂၂၇ ဦဵတ နံု GON - 0296(03 -04 ) ဦဵစီဵအရာရ္ိ အာဵကစာဵဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၁၃၇၁၇၅.၀၀ ေက့ာကံျဖူ

၃၃၁၈ ဦဵစိနေံသာ ံဵ GON(MGY )0011( 15-16 ) ဦဵစီဵအရာရ္ိ ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၈၈၁၀.၀၀ စစံေတး

၁၄၂၅ ဦဵေအာ ံွ  မိံဵ NR - 109 ( 06 -07 )
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၉၆၇၂၀.၀၀ သတဳးဲ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညဴံ 

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၃-၇-၂၀၁၉)

စဲံ အမညံ

ေ းေပဵမနိံ/ဴ

စာရ ံဵ စစအံစရီ ခံစဳာ

အမတ္ံ

ရာထူဵ

ဌာန/

လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ

ပ စံ ံ

အမ့ို ဵ

အစာဵ

ျပ ဆံ ထံတုံ

ေပဵရမညံဴ

ပ စံ လံစာ

ဘဏံ

အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၃၉၈ ဦဵဝကံ P(NPT)10978(12-13)

ဥက္က ဌ

ေက့ဵရးာအပုစုံ 

ျပညသံူေဴကာ စီံ

နို  ံေဳတာသံမ္မတရဳုဵ သကံျပညံဴ ၈၀၈၅၀.၀၀ မုဳရးာ

၃၃၀ ဦဵညေီအာ ံ P(NPT)1709(13-14)
အတး ံဵ ေရဵမ္ူ ဵ

ေက့ဵရးာအပုစုံ
နို  ံေဳတာသံမ္မတရဳုဵ သကံျပညံဴ ၈၀၈၅၀.၀၀ ကနံဘဴလူ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (နို  ံေဳရဵ) (၂၃-၇-၂၀၁၉)

စစကံို ံဵ တို ံဵ ေဒသှကီဵ  (၂) ဦဵ


