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၁၇၃၃
ဦဵက့ လံှို ံ(ကးယံ) 

ေဒ်ခ ေံဌဵျမ ံဴ(ဇနီဵ )
F(A)0344(00-01) ဥေေဒဝနထံမံဵ -၄ ျေညေံထာ စုံေရ္ ေဴနခ့ုေရဳုံဵ မသိာဵစု ၅၅၄၄၀.၀၀

၁၇၃၄
ဦဵခ ေံရွှေ(ကးယံ)

ေဒ်ခ ရံီ(ဇနီဵ )
SPL-8417 တေသံာဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ

အထူဵ

ေ စံ ံ
၂၃၆၈၀.၀၀ ၁၆%

၁၇၃၅
ဦဵထးနံဵ လ္(ကးယံ) 

ေဒ်ေစာကကို ံ(ဇနီဵ )
F(BGO)3170(12-13)

 ေအာကံတနံဵ

စာေရဵ
စုိကံေ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၆၆၉၆၀.၀၀

၁၇၃၆
ဦဵဘိုဵ ျောဵ(ကးယံ)

ေဒ်ထာဵက့ ံ(ဇနီဵ )
F(MGY)0232(15-16) တေြံကေကံကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၇၄၈၁၂.၅၀

၁၇၃၇
ဦဵေမာ ခံ ံ(ကးယံ) 

ေဒ်ေထးဵ (ဇနီဵ )
F(BGO)3171(12-13) အေစာ ံဴ စုိကံေ့ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၅၀၁၅.၀၀ ၀.၆၅

၁၇၃၈
ဦဵေမာ ေံမာ ျံမ ံဴ(ကးယံ)

ေဒ်ခ နံးဲ (ဴဇနီဵ )
F(YGD)0005(17-18) စကံျေ ံ

ေရေြကာ ံဵ ေိုေဴဆာ ေံရဵ

ေွှေနြံကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၅၅၂၀.၀၀

၁၇၃၉
ဦဵအနုံဵ ကကယံ(ကးယံ)

ေဒ်ေအဵေအဵခ့ို(ဇနီဵ )
SPL 0009(88-89) ရအဲေုကံကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ

အထူဵ

ေ စံ ံ
၄၄၀၀၀.၀၀ ၁၆%

၁၇၄၀
ဦဵျမထးနံဵ (ကးယံ) 

ေဒ်ခ မံာနးယံ(ညမီ)
F(BGO)0509(11-12) ရဳုဵအကူ အေထးေထးအေုခံ့ုေေံရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၂၇၀၅.၀၀ TD 22.8.2024

၁၇၄၁
ေဒ်တ ျံမ ံဴ(ညမီ)

ဦဵတ ေံ း(ကးယံ)
F(BGO-W)0024(12-13) အကူ-၄ အေထးေထးအေုခံ့ုေေံရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၁၆၀၀.၀၀ TD-၁၈.၂.၂၀၂၁

၁၇၄၂
ေဒ်ေအဵသနံဵ (ကးယံ)

ေဒ်ခို မံာလ ံဵ (သမီဵ )
F(BGO-W)0177(17-18)

အ ယံတနံဵ

စာေရဵ
အေထးေထးအေုခံ့ုေေံရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၇၀၂၅.၀၀ TD-၁၂.၃.၂၀၂၁

၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၀-၄-၂၀၁၉)

ေခဲူဵ တို ံဵ ေဒသကကီဵ (အေနာကေံို ံဵ )၊ သာယာဝတဘီဏ ံ(၂၆) ဦဵ
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၀-၄-၂၀၁၉)

ေခဲူဵ တို ံဵ ေဒသကကီဵ (အေနာကေံို ံဵ )၊ သာယာဝတဘီဏ ံ(၂၆) ဦဵ

၁၇၄၃
ဦဵတ ဝံ ံဵ (ကးယံ)

ေဒ်ဇ မံာေဝ(သမီဵ )
F(BGO)0112(16-17) ကျွမံဵ က့ ံ-၆ စာဵသုဳဵ သေူရဵရာဦဵစီဵဌာန  မသိာဵစု ၄၃၉၃၅.၀၀ TD-၂၅.၇.၂၀၂၂

၁၇၄၄
ဦဵေနမ့ိုဵဦဵ(ကးယံ)

ေမာ ေံအာ ျံေညံဴစဳု(သာဵ)
F(NPT)1117(15-16) ေတာေခါ ံဵ သစံေတာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၂၀၄၇၅.၀၀ TD-16.5.2029

၁၇၄၅
ဦဵျမတေံးနံ(ဴကးယံ)

မေအဵျမတစုိံဵ(သမီဵ )

F(BGO-W)0101

(06-07)
လ/ထ ဦဵစီဵမ္ူ ဵ ေြကဵတို နံ ္ံဴေျမစာရ ံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၄၅၉၀၀.၀၀ TD-၉.၆.၂၀၂၀

၁၇၄၆
ဦဵေအာ ျံမ ံဴ(ကးယံ)

(ဇနီဵ )ေဒ်ေအဵျမ ံဴ
FA-0184(07-08) လ/ထေထာ မံ္ူ ဵ အက့ဲံဵ ဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၈၄၃၆၉.၆၀ ၀.၇၂

၁၇၄၇
ဦဵေအာ သံနံဵ (ကးယံ)

ဇနီဵ ေဒ်ေု
F(YGD)0845(17-18)

လကံေထာကံ

ဦဵစီဵမ္ူ ဵ

လယံယာေျမစီမခဳနံခဴးဲေရဵန ္ံဴ

စာရ ံဵ အ ံဵ ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၆၉၀၂၃.၄၀ ၀.၆၇

၁၇၄၈
ေဒ်ခ ျံမ ံဴ(ကးယံ)

ဦဵေမာ ျံမ ံဴ(ခ ေံးနံဵ )
F(BGO)-0127(17-18) ဒု-ေစ့ဵသညံ စာဵသုဳဵ သေူရဵရာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၀၈၃၀.၀၀ ၀.၃၈

၁၇၄၉
ေဒ်ထာဵျမ ံဴ(ကးယံ)

ဦဵလ္ရ ္ံ(ခ ေံးနံဵ )
F(BGO-W)0185(07-08) မလူတနံဵ ျေ အမတ္ံ(၁)အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၆၇၈၃၀.၀၀ ၀.၆၈

၁၇၅၀
ဦဵကကီဵေရွှေ(ကးယံ) 

ေဒ်ျမ(ဇနီဵ )
F(BGO)- 0348 (12-13) ဆ ံဴစာလုလ ံ ျေညေံထာ စုံတရာဵလွှေတေံတာခံ့ုေံ မသိာဵစု ၁၇၄၆၃.၆၀ ၀.၃၆

၁၇၅၁ ဦဵကကီေရွှေ NB 2584(84-85) စာေရဵအဆ ံဴ-၄ အမတ္ံ(၁)အေျခခေဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၃၂၁၁၉.၅၀ ၀.၄၉

၁၇၅၂ ဦဵစိနေံမာ ံ NB-0956(81-82) စကံျေ ံ-၁ စကံမှုလယံယာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၂၈၁၅၂.၀၀ ၀.၅၁
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၂၀၁၉ ခနုစ္၊ံ တိုဵ ျမ ှံဴေ စံ လံစာထတုေံေဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ  (၁၀-၄-၂၀၁၉)

ေခဲူဵ တို ံဵ ေဒသကကီဵ (အေနာကေံို ံဵ )၊ သာယာဝတဘီဏ ံ(၂၆) ဦဵ

၁၇၅၃
ဦဵေစာတီဵ ေဖာ(ကးယံ)

 ေဒ်ျမရီ(ဇနီဵ )
F(BGO)0363(12-13) ဆ ံဴစာလုလ ံ ျေညေံထာ စုံတရာဵလွှေတေံတာခံ့ုေံ မသိာဵစု ၂၆၄၂၆.၄၀ ၀.၅၂

၁၇၅၄
ဦဵအနုံဵ ေရွှေ(ကးယံ)

ေဒ်ေသာ ံဵ ရ ံ(ဇနီဵ )
F(BGO)-0369(14-15) ကကီဵြကေံ-၂ က့နံဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၅၈၅၅.၈၀ ၀.၆၆

၁၇၅၅
ဦဵလ္ဝ ံဵ ြကညံ(ကးယံ) 

ေဒ်စိနဝံ ံဵ ြကညံ(ဇနီဵ )
F(YGD)1736(11-12) စာေရဵ-၁ အေထးေထးအေုခံ့ုေေံရဵဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၁၅၀၁၅.၀၀ ၀.၅၀

၁၇၅၆
ဦဵျမဝ ံဵ (ကးယံ)

ေဒ်ခ ရံီ(ဇနီဵ )
F(B)0051(91-92) ေသက-၂

လူဝ မံှုကကီဵြကေေံရဵန ္ံဴအမ့ိုဵသာဵ

မတ္ေံုဳတ ေံရဵဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၂၅၇၀၄.၀၀ ၀.၄၂

၁၇၅၇ ဦဵျမ ံဴထးနံဵ NB-3164(87-88) အာဵကာမ္ူ ဵ အာဵကစာဵန ္ံဴကာယေညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၂၈၃၀၅.၀၀ ၀.၃၄

၁၇၅၈
ဦဵျမ ံဴေအာ ံ(ကးယံ)

ေဒ်လ္လ္သနိံဵ (ဇနီဵ )
FA-0002(05-06) ရတဲေြံကေကံကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲေဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၂၀၁၆၀.၀၀ ၀.၄၀


