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၈၂၀၈  ေဒ်လဴဲလဴဲဝ ံဵ
GON(NPT)0448

(16-17)/com/1-2358

လ/ထ

ေွှနမံ္ူ ဵ
စာရ ံဵ စစံခ့ုပရဳုံဵ သကံျပညံဴ ၁၅၇၀၈၀.၀၀ ေျမာကံဒဂုဳ

၁၃၅၀
 ေဒ်ျမရီ(ဇနီဵ )

ဦဵပိုပို(ကးယံ)

Rev:F-0464

(91-92)

ထးနစံကံ

ေမာ ံဵ

စကံမှုလယံယာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၄၅၀၄၅.၀၀ တပကုံနံဵ

၁၃၅၁
 ေဒ်တ လ္ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ဦံဵ(ကးယံ)

F(MDY)0018

(09-10)

စကံမှုကျွမံဵ

က့ ံ(၃)
ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၂၆၂၀.၀၀ တပကုံနံဵ

၁၃၅၂
ေဒ်နီ(ဇနီဵ )

ဦဵေးနံတဴ ံ(ကးယံ)

F(YGN)0534

(02-03)
မအူပုံ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၄၇၆၂.၅၀ တပကုံနံဵ

၁၅၈၇
 ေဒ်ခ မံာနးယံ(ဇနီဵ )

ဦဵဝ ံဵ လး ံ(ကးယံ)

F(MDY)0461

(08-09)

လ/ထ

ဦဵစီဵမ္ူ ဵ

ျပညတံး ံဵ အခးနမံ့ာဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၃၈၆၃၂.၅၀ လယံေဝဵ

၂၁၁၁ ေဒ်တ ဥံ
NA-1406

(01-02)

သာဵဖးာဵ

ဆရာမ

က့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညံဴ ၈၈၃၅၀.၀၀ ေက့ာကံဆညံ

၁၄၅၀၆ ေဒ်တ မံာဝ ံဵ
N(LSO)0052

(07-08)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၉၂၈၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၀၇ ဦဵရျဲမ ဴံ
N(YGD)2256

(15-16)

ဆကံသးယံေရဵ

(၂)
ေလဵေြကာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၁၂၈၈၂၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၀၈ ဦဵေက့ာဝံ ံဵ
N(MDY)1048

(06-07)
လဳုျခုဳ ေရဵ(၅)

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၇၅၆၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

ရနကံနုတံို ံဵ ေဒသှကီဵ  (၁) ဦဵ

မန္တေလဵတို ံဵ ေဒသှကီဵ  (၅၈) ဦဵ
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အဖးဲ အဴစညံဵ
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အမညံ

မတ္ံ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၁၄၅၀၉ ဦဵဘိုနီ
NA-0696

(02-03)
ယာဲထိံနံဵ ရဲ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နစံ္ျပညဴံ ၈၉၁၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၁၀ ဦဵလ္စိနံ
NA-0426

(93-94)

ယန္တရာဵေမာ ံဵ

(၄)
ဆညေံျမာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၄၉၇၄၄.၃၀ ဘဏံခးဲ (၂)

84.13%

0.84

၁၄၅၁၁ ဦဵမ ံဵ ဟနံ
NA-0142

(05-06)

အာဵကစာဵ

နညံဵ ျပ
ေဆဵသပိ္ဳပပညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၉၄၉၂၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၁၂
ဦဵေမာ ေံမာ ံ(ခ ပံးနံဵ )

ေဒ်ခ သံနံဵ ဝ ံဵ (ကးယံ)

F(MGY)0078

(11-12)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၅၉၂၂.၉၅ ဘဏံခးဲ (၂)

87.19%

0.87

၁၄၅၁၃ ဦဵတ ေံအာ ံ
ND-0076

(79-80)
ပထမေဈဵသညံ

ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵ

မှုဦဵစီဵဌာန

အထူဵ

နစံ္ျပညဴံ
၁၅၄၅၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

50%

0.5

၁၄၅၁၄ ဦဵေက့ာေံဌဵ
NA-0611

(03-04)
ရဳုဵအကူ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၆၉၃၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၁၅ ဦဵသနိံဵ တနံ
GON-0336

(00-01)
ပါေမာက္ခခ့ုပံ

အဆ ဴံျမ ဴံသပိ္ဳပန ္ဴံနညံဵ

ပညာဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၂၉၇၀၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၁၆
ေဒ်သနံဵ တ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵတ ေံရွှ(ကးယံ)

F-0781

(99-2000)
ကျွမံဵ က့ ံ(၄)

ေရေြကာ ံဵ ပိုေဴဆာ ေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၈၃၁၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၁၇
ေဒ်သနံဵ သနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵတ ျံမ(ကးယံ)

F-0406

(85-86)

အဝတေံလ့ာံ

မနေံနဂ့ာ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၆၈၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၁၈
ေဒ်ခ ေံးန ဴေံးန ဴသံနံဵ (ကးယံ)

ဦဵလ္ကဳ(ခ ပံးနံဵ )

F-0722

(96-97)
မျူပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၆၄၁၂၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၁၉ ဦဵေအာ ဝံ ံဵ
N(NPT)0795

(13-14)

ဓာတခံးဲ

ကျွမံဵ က့ ံ(၂)
ေဆဵသပိ္ဳပပညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၂၂၀၄၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၁၄၅၂၀ ဦဵသနိံဵ ျမ ဴံ
N(NPT)0293

(14-15)

ဓာတခံးဲ

ကျွမံဵ က့ ံ(၁)
ေဆဵသပိ္ဳပပညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၄၃၉၁၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၂၁ ဦဵသနိံဵ ေဌဵ
N(NPT)0161

(16-17)
ရအဲပုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ ေလ့ာေဴပါဴ ၉၉၀၆၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၂၂
ေဒ်အယံလီဇဘတံ

ဂ့ိူဵဇကံ

NA-1890

(97-98)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၉၈၈၈၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၂၃ ေဒ်သနံဵ တ ံ
NA-0684

(81-82)
သန ဴရံ ္ံဵ ေရဵ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၄၆၅၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၂၄ ေဒ်လ္ေအဵ
NA-0184

(84-85)
မျူပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၆၆၆၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၂၅
ေဒ်သနံဵ လ္(ဇနီဵ )

ဦဵလ္ထးနံဵ (ကးယံ)

F(D)0280

(85-86)
မျူပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၇၀၂၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၂၆
ေဒ်မနံဵ ြကညံ(ညမီ)

ဦဵဂ့စံတူဵ (ကးယံ)

F(MGY)0011

(13-14)
ရဳုဵအကူ

အလုပရဳုံန ္ဴံအလုပသံမာဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၂၄၂၅၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

T.D

30.1.2023

၁၄၅၂၇ ဦဵမ့ိုဵသနိံဵ ေဌဵ
NA-1558

(05-06)
မအူပုံ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၁၂၃၂၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၂၈ ေဒ်ျမျမဝ ံဵ
NA-1314

(04-05)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၉၃၆၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၂၉
ဦဵဘိုဵ ခ ံ(ခ)

ဦဵခ ေံအာ ံ

NA-1724

(96-97)
 ယံလ.န.စ

ျပညေံထာ စုံစာရ ံဵ စစံ

ခ့ုပရဳုံဵ
နာမက့နံဵ ၅၅၈၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၃၀ ဦဵမ့ိုဵခ့စံ
GON(MDY)0109

(10-11)

တးဲဖကံ

ပါေမာက္ခ

အဆ ဴံျမ ဴံပညာဦဵစီဵ

ဌာန
သကံျပညဴံ ၁၇၄၇၃၅.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)
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၁၄၅၃၁ ေဒ်မမေလဵ
NA-1822

(95-96)

က့နံဵ မာေရဵ

ဆရာမ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၁၀၉၂၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၃၂ ဦဵေသာ ံဵ ေက့ာံ
NA-0463

(93-94)

အှကီဵတနံဵ

စာေရဵ
သစံေတာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၁၀၀၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၃၃ ေဒ်ေးန ဴေံဝ
NA-1888

(97-98)
သာဵဖးာဵဆရာမ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၁၁၁၅၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၃၄ ေဒ်စနံဵ စနံဵ ေစာ
NA-0021

(86-87)
သရုပျံပ

အဆ ဴံျမ ဴံပညာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမက့နံဵ ၅၀၈၅၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၃၅ ေဒ်ေဌဵ
NA-2098

(95-96)
လုပသံာဵမ္ူ ဵ ေရေြကာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၄၂၃၃၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၁၄၅၃၆ ဦဵဖိုဵ ြကညံ
NE-1225

(98-99)
အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၇၄၄၀.၀၀ ဘဏံခးဲ (၂)

၂၇၂၀
ေဒ်ခ့စံရ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေသဵ(ကးယံ)

F(NPT)0748

(14-15)
ဥယ့ာဲလုံပသံာဵ သစံေတာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၀၅၉၀.၀၀ ျပ ဦံဵလး ံ

၅၂၉
ေဒ်ေရွှစ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵတ ဝံ ံဵ ေအာ ံ(ကးယံ)

F(NPT)0375

(17-18)
တပြံကပံှ ကီဵ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
မသိာဵစု ၄၄၀၃၂.၅၀ မိုဵ ကုတံ

၅၃၀
ေဒ်ေစာခ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵစဳျမ(ကးယံ)

F(MDY)0748

(16-17)
မအူပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၁၉၆၅.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၃၁
ေဒ်ျမ ဴံျမ ဴံစနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵျမေသာ ံဵ (ကးယံ)

F(MDY)0048

(17-18)
လကံသမာဵ

ကုသေရဵဦဵစီဵ

ဌာန
မသိာဵစု ၃၉၆၉၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၃၂

ေဒ်စန္ဒာစိမံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေမာ တံိုဵ (ခ)ဦဵတိုဵ

(ကးယံ)

F(MDY)0597

(16-17)
လယံျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၉၅၉၄၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ



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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၅၃၃
ေဒ်ြကူြကူေအဵ(ဇနီဵ )

ဦဵအနုံဵ ေမာံ(ကးယံ)

F(MDY)0463

(16-17)
တပြံကပံ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
မသိာဵစု ၅၈၀၅၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၃၄
ေဒ်ေစာရ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵျမေရွှ(ကးယံ)

F(MDY)0500

(15-16)

တပြံကပံ

ှကီဵ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
မသိာဵစု ၉၁၂၆၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၃၅
ေဒ်သနံဵ ျမ ဴံ(ဇနီဵ )

ဦဵတ စိံနံ(ကးယံ)

F(D)0153

(90-91)
တပသံာဵ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
မသိာဵစု ၅၇၃၇၅.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၃၆ ဦဵေအာ ျံမတသံနံဵ
NS-1558

(94-95)
တပြံကပံ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
နာမက့နံဵ ၂၀၈၄၉.၄၀ မိုဵ ကုတံ

66.35%

0.66

၅၃၇ ဦဵျမ ဴံထးနံဵ
NE-0205

(03-04)
မအူပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၃၃၆၆၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၃၈ ေဒ်ခ မံာြကညံ
N(MDY)1236

(16-17)

အလယံ

တနံဵ ျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၀၉၂၀၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၃၉ ေဒ်တ တံ ဝံ ံဵ
N(MDY)1246

(16-17)

အထကံတနံဵ

ျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၂၂၀၄၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၄၀ ေဒ်အုဳဵ ခ ံ
N(MDY)1303

(16-17)
မအူပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၉၇၂၀၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၄၁ ဦဵေအာ ရံ္ိနံ
N(KCN)0085

(17-18)
တပြံကပံ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
နစံ္ျပညဴံ ၈၅၅၀၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၄၂ ဦဵသနံဵ ေဌဵ
N(KCN)0160

(17-18)
လ.ဝ.ကမ္ူ ဵ

လူဝ မံှု ကီဵြကပံ

ေရဵန ္ဴံမတ္ပံုဳတ ေံရဵဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညဴံ ၁၁၃၄၀၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၄၃
ေဒ်သနံဵ ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵသနိံဵ လှို ံ(ကးယံ)

F-0277

(89-90)
တပြံကပံ

ျမနမံာနို  ံဳ

ရတဲပဖံးဲ ဴ
မသိာဵစု ၃၇၃၅၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ



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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၅၄၄ ေဒ်ခ ခံ ရံီ
N(MDY)0081

(09-10)
ထကံျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၁၁၈၇၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၄၅
ဦဵေးန ဴေံမာ ံ(ခ ပံးနံဵ )

ေဒ်အမာြကညံ(ကးယံ)

F(MDY)1055

(12-13)

အလယံ

တနံဵ ျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၇၈၆၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၄၆
ေဒ်ြကညယံဲံ(ဇနီဵ )

ဦဵ တ ဝံ ံဵ (ကးယံ)

F(MDY)0524

(08-09)
ဌာနခးဲစာေရဵ

သမဝါယမ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၈၈၉၈၇.၅၀ မိုဵ ကုတံ

၅၄၇ ေဒ်ခ ျံမ ဴံ
NA-0395

(93-94)
ထကံျပ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၉၉၉၀၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၄၈
ေဒ်ျဖူျဖူဝ ံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵခ ေံမာ ေံထးဵ (ကးယံ)

F(MDY)0642

(16-17)
မအူပုံ

အေျခခပဳညာ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၈၆၅၈၀.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၄၉
ဦဵမ့ိုဵျမ ဴံေအာ ံ(ခ ပံးနံဵ )

ေဒ်ျမသနံဵ ေထးဵ (ကးယံ)

F(MDY)1240

(12-13)

ေက့ာ ံဵ လူမှု

ဆကံဆဳေရဵမ္ူ ဵ

က့နံဵ မာေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၄၈၁၉၅.၀၀ မိုဵ ကုတံ

၅၃၁၃ ဦဵသနံဵ ေမာ ံ NB-0873(95-96) လယံျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ နာမက့နံဵ ၃၆၇၂၀.၀၀ ပခဲူဵ

၁၆၁၆ ဦဵခ ေံမာ ံ ND-0348(80-81) စာေရဵ-၁ ကုနသံးယံေရဵ  ေလ့ာေံြကဵ ၁၂၂၂၆.၅၀ ေညာ ေံလဵပ ံ 0.39

၃၄၀၀  ေဒ်ြက ေံရွှ N(YGD)4728(12-13) ထကံျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵ အထူဵနစံ္ျပညဴံ ၃၇၂၉၀.၀၀ ေတာ  ံူ

ပခဲူဵ တို ံဵ ေဒသှကီဵ  (၃) 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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၈၃၄ ဦဵေက့ာခံ ံ(ကးယံ) ေဒ်လ္ရီ(ဇနီဵ ) F(A)0210(93-94) ပ-အသ ံဵ စုမ္ူ ဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၀၃၃၂.၂၀ ပနံဵ ေတာ ံဵ ၀.၄၇

၈၃၅  ေဒ်သနံဵ ျမ ံဴ NC-2458(78-79) စာေရဵ-၂
ကုနသံးယံမှုျမ ှံဴတ ေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၂၃၆၆၄.၃၀ ပနံဵ ေတာ ံဵ ၀.၇၁

၈၃၆  ေဒ်သနံဵ ကကယံ NC-1451(78-79) ရဳုဵအကူ
ကုနသံးယံမှုျမ ှံဴတ ေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၂၂၉၈၂.၄၀ ပနံဵ ေတာ ံဵ ၀.၇၆

၁၂၇၄ ဦဵေက့ာေံက့ာံ GON(YGD)0331(09-10)
တးဲဖကံ

ပါေမာက္ခ
အဆ ံဴျမ ံဴပညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၆၉၄၄၀.၀၀ နတ္တလ ံဵ

၁၂၇၅ ဦဵလ္ဝ ံဵ N(BGO-W)0147(08-09)
အ ယံတနံဵ

စာေရဵ
အဆ ံဴျမ ံဴပညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၈၈၃၅၀.၀၀ နတ္တလ ံဵ

၁၂၇၆
ဦဵေအာ မံ ံဵ (ကးယံ) (ဇနီဵ )

ေဒ်တ တံ ေံအဵ(ခ)ေဒ်ေအဵေအဵရီ
F(BGO-W)0271(15-16) ရဒဲတုပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာစု ၃၇၃၅၀.၀၀ နတ္တလ ံဵ

၁၂၇၇
ဦဵေနမ့ိုဵလှို ံ(ကးယံ) 

ေဒ်ခ တံိုဵ ြကညံ(မခိ ံ)
F(BGO)0012(13-14) ဒတုပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာစု ၁၇၂၂၀.၀၀ နတ္တလ ံဵ

TD

16.8.2027

၁၂၇၈
ဦဵတ ေံ း(ကးယံ)(ညမီ)

ေဒ်တ ျံမ ံဴ
F(BGO-W)0024(12-13) အကူ-၄

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာစု ၂၁၆၀၀.၀၀ နတ္တလ ံဵ

TD

18.2.2021

၁၂၇၉
ဦဵသနံဵ နို ံ(ကးယံ)

ေဒ်လဴဲလဴဲဝ ံဵ (ဇနီဵ )
F(NPT)0260(16-17)

ထးနစံကံေမာ ံဵ

(၅)
စုိကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာစု ၄၄၅၀၅.၀၀ နတ္တလ ံဵ

၁၂၈၀ ဦဵဘေရွှ N(NPT)0080(15-16) ဒု-ဦဵစီဵမ္ူ ဵ စကံမှုလယံယာဦဵစီဵဌာန  သကံျပညံဴ ၁၁၇၆၀၀.၀၀ နတ္တလ ံဵ

ပခဲူဵ တို ံဵ ေဒသှကီဵ (အေနာကပံို ံဵ ) (၁၂) 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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၁၂၈၁
ဦဵမ ံဵ သနံဵ ထုိကံ(ကးယံ)

ဦဵဘေရွှ(ဖခ ံ)
F(NPT)1150(14-15)

စကံမှုကျွမံဵ က့ ံ

(၅)
စကံမှုလယံယာဦဵစီဵဌာန မသိာစု ၁၂၉၀၀.၀၀ နတ္တလ ံဵ

TD

24.11.202

9

၁၂၃၇ ဦဵေအဵစုိဵ(ကးယံ) ဦဵတ ေံ း(ဖခ ံ)
F(BGO-W)0009(2008-

2009)
မအူပုံ အေျခခပဳညာ မသိာဵစု ၃၀၉၀၀.၀၀ မ ံဵ လ္ ၁၄.၂.၂၀၂၃

၄၈၂
 ေဒ်ေစာသာျဖူ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ထံးနံဵ ေ း(ကးယံ)
F(RKG)0040(08-09) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၉၅၆၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၈၃
 ေဒ်ဝ ံဵ ေရွှ(ဇနီဵ )

ဦဵေစာေမာ ံ(ကးယံ)
F(RKG)0304(16-17) ရတဲပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၄၂၇၅၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၈၄
 ေဒ်ေစာေမ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ တံ ဦံဵ(ကးယံ)
F(RKG)0002(11-12) စာေရဵ(၁)

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၇၉၀၈၇.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၈၅
 ေဒ်ခို ဝံနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေအာ သံနံဵ ျမ(ကးယံ)
F(RKG)0131(17-18)

အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၁၉၇၅.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၈၆




 ေဒ်မေသာ ံဵ ေးနံ(ဴဇနီဵ )

ဦဵစဳေရွှေဘာံ(ကးယံ)
F(NPT)0369(17-18) ဦဵစီဵအရာရ္ိ သစံေတာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၀၅၁၈၇.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၈၇
 ေဒ်လ္ညို စိနံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ေံက့ာလ္ံ(ကးယံ)
F(RKG)0174(13-14) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၆၅၈၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၈၈
 ေဒ်စိနယံဲျံဖူ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ေံအဵနု(ကးယံ)
F(RKG)0227(15-16) အှကီဵတနံဵ စာေရဵ စီမကိဳနံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၈၉၅၇.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၈၉
 ေဒ်ေအာ သံာျဖူ(ဇနီဵ )

ဦဵစိနေံအာ ံ(ကးယံ)
F(RKG)3206(15-16) လုပသံာဵ လမံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၁၉၇၅.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

ရခို ျံပညနံယ ံ(၁၃၉) 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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၄၉၀
 ေဒ်မျမခ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ သံာဇဳ(ကးယံ)
F(RKG)0041(09-10) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၄၄၆၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၉၁
 ေဒ်မလ္တ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ေံက့ာံ(ကးယံ)
F(A)0857(01-02) အှကီဵတနံဵ စာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၆၇၈၆၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၉၂
 ေဒ်အနမု(ဇနီဵ )

ဦဵေအာ ေံက့ာဝံ ံဵ (ကးယံ)
F(RKG)0086(17-18)

အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၀၂၄၂.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၉၃
 ေဒ်ေသာ ံဵ မ(ဇနီဵ )

ဦဵစဳေရွှသနိံဵ (ကးယံ)
F(RKG)0110(17-18) ဦဵစီဵမ္ူ ဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၉၄၇၇၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၉၄
 ေဒ်ျဗာဵမှကီဵ(ဇနီဵ )

ဦဵထးနံဵ ျမသာ(ကးယံ)
F(RKG)0178(15-16) မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၂၄၅၂.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ 0.60

၄၉၅
 ေဒ်သာခို ျံဖူ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ သံာနိုဵ (ကးယံ)
F(RKG)0065(17-18) လုပသံာဵမ္ူ ဵ လမံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၄၅၇၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၉၆
 ေဒ်ဦဵဆနံဵ ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵဘတ ံ(ကးယံ)
F(RKG)0237(17-18) ရဳုဵအကူ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၀၂၄၂.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၉၇
 ေဒ်တ တံ ေံအဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေက့ာမံိုဵ (ကးယံ)
F(RKG)0152(16-17) ဒတုပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၇၃၃၇.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၉၈
 ေဒ်က့ာဵေမ(ဇနီဵ )

ဦဵေက့ာေံဇာလ္(ကးယံ)
F®018(06-07)

အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၇၇၂၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၄၉၉
 ေဒ်ေအာ ေံးနံစိဴနံ(ဇနီဵ )

ဦဵဦဵေက့ာထံးနံဵ (ကးယံ)
F(RKG)0014(15-16) ကျွမံဵ က့ ံ(၄)

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၅၃၄၃၇.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၀၀
 ေဒ်ေဝျဖူ(ဇနီဵ )

ဦဵသနိံဵ ေမာ ံ(ကးယံ)
F(RKG)0272(16-17) ညေစာ ံဴ

စာဵသုဳဵ သေူရဵရာဦဵစီဵ

ဌာန
မသိာဵစု ၁၅၇၅၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ 0.50



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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၅၀၁
 ေဒ်လ္န ္ံဵ စိနံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ထံးနံဵ သာ(ကးယံ)
F(RKG)0146(17-18)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၀၅၄၄.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ 0.54

၅၀၂
 ေဒ်သနိံဵ သနိံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေအာ ထံးနံဵ စိနံ(ကးယံ)
F(RKG)0104(15-16)

အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၆၇၇၇.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၀၃
ဦဵေမာ ခံ ံ(ခ ပံးနံဵ )

ေဒ်မစဳျဖူ(ကးယံ)
F(RKG)0192(12-13) သာဵဖးာဵဆရာမ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၄၄၁၅.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၀၄
 ေဒ်သနံဵ သနံဵ ဦဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ေံအဵ(ကးယံ)
F(BGO)0101(12-13) ရတဲပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၃၀၂၄၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၀၅
 ေဒ်ခ သံနံဵ ြကညံ(ဇနီဵ )

ဦဵသနံဵ ေဆာ ံ(ကးယံ)
F ( R ) 057 ( 06-07) ရတဲပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၄၉၇၂၅.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၀၆
 ေဒ်ဦဵတ ြံကညံ(ဇနီဵ )

ဦဵထးနံဵ ေအဵေမာ ံ(ကးယံ)
F(RKG)0036(17-18) ဌာနခးဲစာေရဵ

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၇၆၀၂၇.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၀၇
 ေဒ်ေမှကီဵ(ဇနီဵ )

ဦဵဇူနု(ကးယံ)
F(A) 0244 ( 04 -05 )  ေရထမံဵ ဝနထံမံဵ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၂၉၁၇.၅၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၀၈ ဦဵေစာသာ NB - 1787 ( 93- 94 ) သေဘောသာဵအကူ ေရေြကာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၆၃၉၅၄.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ ၀.၈၅

၅၀၉ ဦဵထးနံဵ ဝ ံဵ N(NPT)0571(16-17) အှကီဵတနံဵ စာေရဵ စုိကံပ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၂၁၆၈၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၁၀ ဦဵဦဵေက့ာေံမာ ံ N(RKG)0469(16-17)
မလူတနံဵ ေက့ာ ံဵ အုပံ

ပညာရ ္ံ(၃)
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၉၉၀၀၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၁၁ ဦဵေမာ ထံးနံဵ လှို ံ N(RKG)0053(14-15) အ ယံတနံဵ စာေရဵ
အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၀၅၄၅၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ



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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၅၁၂ ဦဵယုိ ျံမေအာ ံ N(RKG)0099(11-12)
အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၅၅၄၄၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၁၃ ဦဵလ္ေက့ာံ N(YGD)2465 ( 15-16) လုပသံာဵ အာဵကစာဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၅၃၁၃၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၁၄ ဦဵေမာ ေံရွှသာ N(RKG)0051(11-12) စာေရဵအဆ ံဴ(၁)
အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၀၅၄၅၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၁၅ ဦဵေစာလူထးနံဵ N(RKG)0223 ( 16-17)
အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၆၄၆၈၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၁၆ ဦဵထးနံဵ ေအာ ဇဳံ NB - 0443(89-90) ရတဲပသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နာမက့နံဵ ၄၁၅၈၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၁၇  ေဒ်မေစာျမ ံဴ N(RKG)0176(09-10) မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၄၈၄၅၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၁၈  ေဒ်ေအာ ျံမ NB - 1820(93-94)
အထကံတနံဵ

သနူာျပု
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၈၄၂၄၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ ၀.၉၀

၅၁၉ ေဒ်ဒါခို ံ NB - 2294 (86-87)
က့နံဵ မာေရဵ

ဆရာမ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၆၁၆၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၂၀ ေဒ်ခ ေံမေစာ GON(NPT)1157(16-17)
လကံေထာကံ

ေွှနြံကာဵေရဵမ္ူ ဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၇၅၅၆၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၂၁ ဦဵေက့ာဝံ ံဵ N(RKG)0305(09-10) ရတဲပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၀၂၆၀၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၂၂ ဦဵေအာ ေံခ့ NB - 0397(97-98) အလုပသံမာဵမ္ူ ဵ
အဆ ံဴျမ ံဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
နာမက့နံဵ ၂၅၂၀၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ



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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၅၂၃ ဦဵေအာ ေံဇာသံနံဵ N(RKG)0508(15-16) ရဒဲတုပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နာမက့နံဵ ၂၆၇၃၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၅၂၄ ဦဵသနံဵ စိနံ N(RKG)3097(13-14) ကျွမံဵ က့ ံ(၆) ကုနသံးယံေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၂၁၆၈၀.၀၀ မ ံဵ ျပာဵ

၁၂၄၃
 ေဒ်ေအဵေအဵသနိံဵ

(ဇနီဵ )ဦဵမ့ိုဵမ ံဵ (ကးယံ)
F(YGD)0885(12-13) စာေရဵ(၁)

အလုပရဳုံန ္ံဴအလုပသံမာဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၂၀၅၂၉.၆၀ ေက့ာကံျဖူ ၀.၅၆

၇၈၄ ဦဵေမာ စဳံေဘာံ NR - 1434(15-16) ကျွမံဵ က့ ံ(၆)
အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၄၅၄၅၀.၀၀  ေက့ာကံေတာံ

၃၄၂
 ေဒ်မြကာ(ဇနီဵ )

ဦဵစိနေံလဵ(ကးယံ)
F(A)0788(89-90) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၆၁၄၂၅.၀၀ ေျမပုဳ

၃၄၃ ဦဵေက့ာလ္ံထးနံဵ NB - 0361 ( 04-05) တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၀၄၃၄၀.၀၀ ေျမပုဳ

၃၄၄
 ေဒ်စဳေရွှသနိံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵထးနံဵ လ္(ကးယံ)
F(A)0696(89-90) ဒရုအဲပုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၇၉၅၆၀.၀၀ ေျမပုဳ

၃၄၅
 ေဒ်ေမစနံဵ ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵတ ေံထးဵ (ကးယံ)
F(YGD)0300(10-11)

ဒလုကံေထာကံ

ှကီဵမ္ူ ဵ
အာဵကာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၂၀၆၂.၅၀ ေျမပုဳ

၄၃၂
ဦဵေအာ သံနိံဵ (ကးယံ)ဇနီဵ

ေဒ်သနံဵ တ ံ
F(A)0072(82-83) ညေစာ ံဴ ျပညသံူေဴကာ စီံ မသိာဵစု ၄၁၅၈၀.၀၀ အမံဵ

၄၃၃
ဦဵဖိုဵ သနိံဵ (ကးယံ)ဇနီဵ

ေဒ်ခ ြံကညံ
F(A)0096(01-02)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၇၀၂၀၀.၀၀ အမံဵ

၇၃၇ ဦဵေမာ သံာဒိုဵ N(RKG)0164(16-17)
အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၆၆၉၉၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ



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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၇၃၈
 ေဒ်ြကညြံကညံ(ဇနီဵ )

ဦဵေစာနို ံ(ကးယံ)
F(CHN)0077(14-15) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၃၂၄၀၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၃၉
 ေဒ်ေအဵစိနျံဖူ(မခိ ံ)

ေဒ်စဳသနိံဵ ျဖူ(ကးယံ)
F(RKG)0065(15-16) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၀၆၀၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ ၂.၁၁.၂၀၂၉

၇၄၀
ေဒ်ကကကံစိနံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ဘံိုဵ ေအာ ံ(ကးယံ)
F(RKG)0119(15-16)

အေထးေထး

လုပသံာဵ
လမံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၁၀၄၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၄၁
 ေဒ်ဝါေခ့(မခိ ံ)

ဦဵေစာေဝွဖို ဵ(ကးယံ)
F(RKG)0107(15-16) ေျမတို ံဵ (၄)  ေျမစာရ ံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၆၇၄၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ ၃.၅.၂၀၃၀

၇၄၂
ေဒ်စုစုလှို ံ(ဇနီဵ )

ဦဵခ ေံရွှ(ကးယံ)
F(CHN)0023(16-17) ဒတုပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၀၂၉၅.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၄၃
ေဒ်ခ သံနံဵ နးဲ (ဴအစံမ)

ေဒ်သနံဵ သနံဵ ေအဵ(ကးယံ)
F(RKG)0263(16-17) အထကံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၇၆၃၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ ၃.၈.၂၀၃၁

၇၄၄
ေဒ်မေသာ ံဵ တ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ လူံ(ကးယံ)
F(RKG)0264(17-18)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၉၅၉၄၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၄၅
ေဒ်ခ့ ံဵ မ(ဇနီဵ )

ဦဵေက့ာဇဳံလ္(ကးယံ)
F(RKG)0123(15-16)

အေထးေထး

လုပသံာဵ
အာဵကစာဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၄၆၅၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၄၆ ဦဵေစာထးနံဵ ေက့ာံ N(RKG)0224(16-17) တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၀၇၁၀၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၄၇ ဦဵေမာ လ္ံဝ ံဵ N(RKG)3015(15-16)
အှကီဵတနံဵ

စာေရဵ
လမံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၁၅၄၄၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၄၈ ေဒ်လ္ျမသနံဵ N(RKG)0253(15-16) အထကံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၂၂၀၄၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ
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အမ့ို ဵ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၇၄၉ ဦဵေမာ ျံဖူေခ့ N(RKG)0012(16-17)
အ ယံတနံဵ

လကံန္ိပစံကံ
စာရ ံဵ စစံဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၁၆၈၅၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၅၀ ဦဵထ နံို ံ N(CHN)0202(17-18) ရဳုဵအကူ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၈၇၇၈၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၅၁ ဦဵေမာ လ္ံေရွှ N(RKG)0001(16-17)
အေထးေထး

လုပသံာဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၆၆၉၉၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၇၅၂  ေဒ်ခို စိံနျံဖူ NC - 3324 ( 79-80)
အ ယံတနံဵ

စာေရဵ

ကုနသံးယံမှုျမ ှဴံတ ေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နာမက့နံဵ ၁၇၁၀၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ 0.50

၇၅၃
ေဒ်န ္ံဵ ေအဵ(ဇနီဵ )

ဦဵေက့ာသံနိံဵ (ကးယံ)
F(A)0066(96-97) တပသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၅၆၅၀.၀၀ ေျမာကံဦဵ

၁၄၈၇ ဦဵဝ ံဵ ဝ ံဵ N(RKG)0077(13-14) ရအဲရာခဳ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၀၂၆၀၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၄၈၈ ဦဵစဳေက့ာေံဝ N(RKG)0343(08-09)
အ ယံတနံဵ

စာေရဵ

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညံဴ ၈၈၃၅၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၄၈၉
 ေဒ်ခ တံ ံဴ(ဇနီဵ )

ဦဵသနံဵ ျမ ံဴ(ကးယံ)
F(A)0351(88-89) စာရ ံဵ ထိနံဵ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၆၀၃၅.၀၀ သတဳးဲ

၁၄၉၀ ဦဵဝ ံဵ ေမာ ံ N(RKG)0294(06-07) ယာဲေံမာ ံဵ (၄) ဆညံဵ ေျမာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၆၅၅၅၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၄၉၁  ေဒ်ခ မံမ NB - 0271(99-00) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၄၆၈၀၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၄၉၂  ေဒ်ေစာရ ံ NB - 2755( 99 - 00) သာဵဖးာဵဆရာမ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံံဴ ၁၁၆၈၅၀.၀၀ 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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၁၄၉၃
ေဒ်ေက့ာခဴ ံ(ဇနီဵ )

ဦဵျဖူသီဵ ေအာ ံ(ကးယံ)
F(RKG)3030(15-16) လုပသံာဵ  ေဆာကံလုပေံရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၆၇၇၇.၅၀ သတဳးဲ

၁၄၉၄
 ေဒ်သနိံဵ ေးနံ(ဴဇနီဵ )

ဦဵဖိုဵ ဆ ံဴ(ကးယံ)
F(RKG)3113(12-13) လုပသံာဵ

စကံမှုသီဵ န္ဳဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၂၄၅၇၈.၄၀ သတဳးဲ ၀.၃၈

၁၄၉၅  ေဒ်ခ ျံမ ံဴရီ NB - 0890(02-03)
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၂၄၈၀၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၄၉၆
 ေဒ်ခ သံနံဵ ျမ ံဴ(ဇနီဵ )

ဦဵေအဵသနံဵ (ကးယံ)
F(MON)0223(10-11) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၅၆၁၁၅.၀၀ သတဳးဲ

၁၄၉၇
 ေဒ်မေရ(ဇနီဵ )

ဦဵေပါကံတတုံ(ကးယံ)
F(RKG)3008(14-15) စာဵဖိုမ္ူ ဵ(၂)

ဟိုတယံန ္ံဴခရီဵ သးာဵလာ

ေရဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၅၆၁၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၄၉၈
 ေဒ်သနံဵ ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ ေံမာ ံ(ကးယံ)
F(RKG)3004(14-15) စာဵပးဲထုိဵ(၂)

ဟိုတယံန ္ံဴခရီဵ

သးာဵလာေရဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၅၆၁၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၄၉၉  ေဒ်သနံဵ သနံဵ တ ံ GON(RKG)0005(14-15) ဌာနခးဲမ္ူ ဵ
စကံမှုန ္ံဴသကံေမးဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၅၇၀၈၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၀၀ ဦဵေက့ာသံဟီ NB - 0857( 07-08) ရအဲပုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နာမက့နံဵ ၄၉၅၀၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၀၁ ဦဵစဳထးနံဵ N(RKG)0179(08-09) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၀၈၈၁၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၀၂
 ေဒ်သနံဵ ေရွှ(ဇနီဵ )

ဦဵက့နခံ ံ(ကးယံ)
F(RKG)3110(12-13) ဒုှ ကီဵမ္ူ ဵ နစံ္ရည္ပံ လုံပ ံနံဵ မသိာဵစု ၄၆၁၇၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၀၃ ဦဵထးနံဵ ျမ ံဴ N(RKG)3111(12-13) ဌာနခးဲစာေရဵ နစံ္ရည္ပံ လုံပ ံနံဵ သကံျပညံဴ ၁၂၅၄၃၀.၀၀ 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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၁၅၀၄ ဦဵယဲကံကယံ NB - 2452 ( 99 - 00) အထကံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၅၃၇၆၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၀၅  ေဒ်ေ းသနံဵ NR - 178(06-07)
အ ယံတနံဵ

စာေရဵ

အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
နစံ္ျပညံဴ ၈၈၃၅၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၀၆  ေဒ်ျမ ံဴျမ ံဴတ ံ GON(YGD)0292(10-11)
လကံေထာကံ

ေွှနမံ္ူ ဵ

 ေမးဵ ျမူေရဵန ္ံဴကုသေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၅၁၆၈၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၀၇
 ေဒ်သနံဵ ေမ(ဇနီဵ )

ဦဵဝ ံဵ ေမာ ံ(ကးယံ)
F(RKG)0333( 12 -13) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၁၉၀၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၀၈
 ေဒ်ခ သံနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵထးနံဵ ခ ံ(ကးယံ)
F(TNE)0042(16-17) ဦဵစီဵအရာရ္ိ

လူဝ မံှု ကီဵြကပေံရဵန ္ံဴအမ့ိုဵ

သာဵမတ္ပံုဳတ ေံရဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၉၆၂၄၃.၇၅ သတဳးဲ

၁၅၀၉  ေဒ်နးဲ နဴးဲ ေဴအဵ NB - 2758( 04- 05) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၉၉၈၄၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၁၀ ဦဵခ ေံမာ ရံညံ N(RKG)0123(15-16) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၁၈၅၆၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၁၁  ေဒ်တ ရံီ N(RKG)0236(11-12) စာေရဵ(၁) အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၆၈၄၀၀.၀၀ သတဳးဲ

၁၅၁၂
ဦဵေက့ာရံ ံ(ဖခ ံ)

ဦဵမ ံဵ မ ံဵ ေက့ာံ(ကးယံ)
F(YGN)0236(07-08) ဦဵစီဵအရာရ္ိ စီမကိဳနံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၄၇၅၀.၀၀ သတဳးဲ ၂.၁၁.၂၀၁၉

၃၃၂၆ ဦဵေက့ာေံမာ ံ N(ရခို ံ)0118(07-08) 
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၉၂၀၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၂၇
ေဒ်မိုဵ စန္ဒာ(ဇနီဵ )

ဦဵထးနံဵ လှို ံ(ကးယံ)
F(RKG)0075(10-11)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၃၄၁၂.၅၀   စစံေတး



စဲံ အမညံ
ေ းေပဵမနိ ဴံ/ စာရ ံဵ စစံ

အစရီ ခံစဳာအမတ္ံ
ရာထူဵ

ဌာန/ လပု ံနံဵ

အဖးဲ အဴစညံဵ
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အမ့ို ဵ
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အမညံ

မတ္ံ

ခ့ကံ

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၃၃၂၈ ဦဵေက့ာသံာစိနံ N(RKG)0402(13-14) ဒဦုဵစီဵမ္ူ ဵ  ေျမစာရ ံဵ ဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၉၈၉၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၂၉ ဦဵျမ ဴံလး ံ N(RKG)3171(13-14) ကျွမံဵ က့ ံ(၄)
ကုနသံးယံေရဵေွှနြံကာဵမှု

ဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၅၅၈၀၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၃၀
ေဒ်မေအဵညို (ဇနီဵ )

ဦဵှကို ထံးနံဵ (ကးယံ)
F(RKG)0283(11-12) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၆၂၂၂၉.၆၀   စစံေတး 0.67

၃၃၃၁
ေဒ်လ္ျမေအဵ(ဇနီဵ )

ဦဵပနကံေက(ကးယံ)
F(RKG)0002(14-15)

မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၃၉၁၃.၆၀   စစံေတး 0.54

၃၃၃၂ ဦဵေမာ အံုဳဵ N(RKG)0122(10-11) ညေစာ ဴံ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၆၄၆၈၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၃၃
ေဒ်ဘာဵညို (မခိ ံ)

ဦဵေအဵေမာ ံ(ကးယံ)
F(ရခို ံ)0069(06-07) ရဳုဵအကူ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၇၇၂၀.၀၀   စစံေတး ၁၂.၈.၂၀၂၁

၃၃၃၄ ဦဵဦဵသနံဵ လှို ံ N(RKG)0418(16-17) အလယံတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညဴံ ၉၉၈၄၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၃၅
ေဒ်ေအဵျဖူ(ဇနီဵ )

ဦဵေအာ ေံးန ဴံ(ကးယံ)
F(RKG)0099(13-14) တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၂၅၂၁.၆၀   စစံေတး 0.51

၃၃၃၆ ေဒ်မေစာျမ N(RKG)0214(07-08) မလူတနံဵ ျပ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၈၃၀၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၃၇ ေဒ်ဦဵသနိံဵ ခ ံ N(MDY)0669(14-15) စာေရဵ(၂) ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ နစံ္ျပညဴံ ၁၀၉၂၀၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၃၈ ဦဵေက့ာေံဇာေံအာ ံ NB - 2015(92-93) ဒအုသ ံဵ စုမ္ူ ဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၂၇၀၀၀.၀၀   စစံေတး



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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၃၃၃၉
ေဒ်သနိံဵ သနိံဵ ေက့ာံ(ဇနီဵ )

ဦဵေက့ာဇဳံ(ကးယံ)
F(A)0522(04-05)

အှကီဵတနံဵ

စာေရဵ

ေရေြကာ ံဵ ပိုေဴဆာ ေံရဵ

ေွှနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၅၁၂၃၂.၅၀   စစံေတး

၃၃၄၀
ေဒ်ဘစီီဝ ံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵမ့ိုဵေအာ ံ(ကးယံ)
F(A)0604(94-95) ဌာနခးဲစာေရဵ

ေလေြကာ ံဵ ပိုေဴဆာ ေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၃၄၃၃၅.၀၀   စစံေတး

၃၃၄၁ ဦဵစဳထးနံဵ ေအာ ံ NB - 1987(88-89)
အှကီဵတနံဵ

စာေရဵ
သမဝါယမဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၇၀၀၈၁.၂၀   စစံေတး 0.81

၃၃၄၂ ဦဵသာလ္ေအာ ံ NB - 0222(89-90) ေျမတို ံဵ (၄)  ေျမစာရ ံဵ ဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၆၂၇၀၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၄၃ ဦဵေအာ ထံးနံဵ ျဖူ NB - 0241(83-84)
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန

အထူဵ

နစံ္ျပညဴံ
၈၁၁၂၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၄၄ ဦဵေမာ လူံှကီဵ NR - 013(06-07) ကျွမံဵ က့ ံ(၄)
အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
 ေလ့ာေံြကဵ ၄၀၉၅၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၄၅ ေဒ်သနံဵ စိနံ NB - 2198(97-98) လုပသံာဵမ္ူ ဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၆၁၂၀၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၄၆
ေဒ်ေမာလီံေကာ ခံ(ဇနီဵ )

ဦဵအစီးတံ(ကးယံ)
F(A)1059(01-02) စကံေမာ ံဵ (၅)

စကံမှုလယံယာဖးဳ ဴွဖို ဵေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၁၉၂၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၄၇  ေဒ်သနိံဵ သနိံဵ ေက့ာံ N(YGD)1778(14-15)
က့နံဵ မာေရဵ

ဆရာမ
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၂၉၆၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၄၈ ဦဵဘစိနံ GON(YGD)0191(14-15) ဌာနခးဲမ္ူ ဵ
အဆ ံဴျမ ံဴပညာဦဵစီဵ

ဌာန
သကံျပညံဴ ၂၀၁၇၂၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၄၉
ေဒ်ျမသနံဵ (ဇနီဵ )

ဦဵေဇာမံ ံဵ ဦဵ(ကးယံ)
F(YGD)0133(15-16) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၄၂၇၅၀.၀၀   စစံေတး



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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၃၃၅၀ ေဒ်ခ လ္ံရီ N(YGD)0239(09-10)
အှကီဵတနံဵ

စာေရဵ
သမဝါယမဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၁၂၃၂၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၅၁ ဦဵေအဵသနိံဵ N(YGD)0165(13-14)
အလယံတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၁၁၈၇၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၅၂
 ေဒ်အာတဇီာခါတူ(ဇနီဵ )

ဦဵဒရူာလီ(ကးယံ)
F(YGD)0433(11-12) သေဘောသာဵ  ေရေြကာ ံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၁၆၇၈.၀၀   စစံေတး ၀.၆၆

၃၃၅၃
 ေဒ်ေအဵနးယံ(ဇနီဵ )

ဦဵေမာ သံနိံဵ (ကးယံ)
F(RKG)0088(06-07) ဌာနခးဲစာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၉၀၂၅၂.၀၀   စစံေတး ၀.၆၉

၃၃၅၄
 ေဒ်တ တံ ျံမ ံဴ(ဇနီဵ )

ဦဵစုိဵျမ ံဴ(ကးယံ)
F- 0999(98-99) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၉၅၂၀.၀၀   စစံေတး

၃၃၅၅ ဦဵေမာ ံှ ကီဵ GON(NPT)0646(16-17) ရမဲ္ူ ဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၅၄၄၄၀.၀၀   စစံေတး

၅၈၃ ဦဵသနံဵ ဟနံ NC - 1398(78-79) စာေရဵ(၁)
အေထးေထးအပုခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညံဴ ၁၄၄၂၁.၀၀ ဂး ၀.၄၆

၅၈၄ ဦဵတ ေံဖ N(RKG)0120(11-12)
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၉၀၄၈၀.၀၀ ဂး

၅၈၅ ဦဵထးနံဵ ရီ NC - 0051 ( 80-81) ကျွမံဵ ( ၁ ) ကုနသံးယံေရဵဦဵစီဵဌာန  ေလ့ာေံြကဵ ၈၆၆၅.၂၀ ဂး ၀.၂၉

၅၈၆  ေဒ်ြကညြံကညျံမ ံဴ NC - 2170(79-80) စာေရဵ(၂) ကုနသံးယံေရဵဦဵစီဵဌာန  ေလ့ာေံြကဵ ၁၈၅၄၃.၆၀ ဂး ၀.၅၁

၅၈၇ ဦဵအနုံဵ ျမ ံဴ NC - 2175(79-80) စာေရဵ(၂) ကုနသံးယံေရဵဦဵစီဵဌာန  ေလ့ာေံြကဵ ၁၈၅၄၃.၆၀ ဂး 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 ံဵ  (၂၆-၈-၂၀၁၉)

၅၈၈
 ေဒ်တိုဵ လ္(ဇနီဵ )

ဦဵဝ ံဵ ေမာ ံ(ကးယံ)
F(R)033(06-07) လုပသံာဵ အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၂၉၁၇.၅၀ ဂး

၅၈၉
 ေဒ်ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵတ ဦံဵ(ကးယံ)
F(A)0344(94-95) တပြံကပံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၃၃၆၁၅.၀၀ ဂး

၅၉၀  ေဒ်ေအဵြက ံ NB - 1291(92-93)
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အပုံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နစံ္ျပညံဴ ၉၀၉၉၀.၉၀ ဂး ၀.၉၁

၅၉၁
 ေဒ်တ နံု(ဇနီဵ )

ဦဵခ ေံမာ ရံညံ(ကးယံ)
F(A) 0610(05-06)

ွမို နဴယံ

ပညာေရဵမ္ူ ဵ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၁၆၁၅၆.၂၅ ဂး

၅၉၂
 ေဒ်စနံဵ ရီ(ဇနီဵ )

ဦဵသနံဵ တ ံ(ကးယံ)
F(A)0180(94-95)  ေတာေခါ ံဵ သစံေတာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၂၆၅၀.၀၀ ဂး

၅၉၃ ဦဵမ ံဵ ေဆး NC - 0392(99-00)
အှကီဵတနံဵ

စာေရဵ
ကုနသံးယံေရဵဦဵစီဵဌာန  ေလ့ာေံြကဵ ၄၈၉၆၀.၀၀ ဂး

၅၉၄ ဦဵခ ေံမာ ျံဖူ NC-2049(79-80) စာေရဵ - ၂ ကုနသံးယံေရဵဦဵစီဵဌာန  ေလ့ာေံြကဵ ၁၈၁၈၀.၀၀ ဂး ၀.၅၀

၅၉၅ ဦဵလး စုိံဵ NB - 0876(01-02) ဒရုအဲပုံ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ သကံျပညံဴ ၁၂၁၆၈၀.၀၀ ဂး

၅၉၆ ဦဵေအာ တံ ံ ND - 0596(79-80) ဒေုစ့ဵသညံ ကုနသံးယံေရဵဦဵစီဵဌာန  ေလ့ာေံြကဵ ၂၃၉၄၀.၀၀ ဂး ၀.၅၆

၃၃၈  ေဒ်ကဳတိုဵ N(RKG)0401(15-16)
အထကံတနံဵ

သနူာျပု
က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန သကံျပညံဴ ၁၀၆၀၈၀.၀၀ ပလကံဝ


