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၃၉၉၅ ဦဵစလဝ္ ံဵ N(AYY) 0053 ( 11-12) 
လကံေထာကံ

ှကီဵြကပေံရဵမ္ူ ဵ
အေျခခညဳာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၃၈၉၉၀.၀၀

၃၉၉၆ ဦဵစနိေံမာ ံ NB- 1496 ( 87-88) အထကံတနံဵ ျပ အေျခခညဳာဦဵစီဵဌာန
အထူဵ

နစံ္ျပညဴံ
၇၅၂၁၀.၀၀

၃၉၉၇ ဦဵထးနံဵ ရီ NC - 1608 ( 99-00) မ့ကံမန္ကံျွမံဵ က့ (ံ၁) ကုနသံးယေံရဵ ေလ့ာေံြကဵ ၁၂၀၃၆၀.၀၀

၃၉၉၈ ေဒ်စိုဵ ဝ ံဵ N(AYY) 0373( 10-11) အလယတံနံဵ ျပ အေျခခညဳာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၂၁၆၈၀.၀၀

၃၉၉၉ ေဒ်ေသာ ံဵ ေသာ ံဵ ရီ N(AYY) 0396( 14-15) အထကံတနံဵ ျပ အေျခခညဳာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၂၂၀၄၀.၀၀

၄၀၀၀ ေဒ်သနံဵ သနံဵ ဝ ံဵ N(AYY) 0574 ( 16-17) အထကံတနံဵ ျပ အေျခခညဳာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၂၂၀၄၀.၀၀

၄၀၀၁ ဦဵစိုဵ ဝ ံဵ NC - 0302 ( 99-00) လကံေထာကံဦဵစီဵမ္ူ ဵ ေျမစာရ ံဵ နာမက့နံဵ ၆၉၆၉၀.၀၀

၄၀၀၂ ေဒ်တ နံု NC - 0827 ( 96-97) အှကီဵတနံဵ စာေရဵ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၇၁၇၆၀.၀၀

၄၀၀၃ ေဒ်စနံဵ ျမ ဴံ N(AYY) 0369 ( 15-16) ဓါတခံးဲကျွမံဵ က့ ံ(၃) အဆ ဴံျမ ဴံပညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၆၃၀၀၀.၀၀

၄၀၀၄ ဦဵသနံဵ ျမ ဴံ NC- 0602 ( 93-94) 
အှကီဵတနံဵ

လကံန္ိပစံကံ
သမဝါယမဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၈၃၄၃၀.၀၀

ဧရာဝတတီို ံဵ ေဒသှကီဵ 

၂၀၁၉ခနုစ္ံတိုဵ ျမ ှံဴပ စံ လံစာထတုေံပဵရမညံဴအမညစံာရ ံဵ (၂၆-၄-၂၀၁၉)

ပသုမိဘံဏံ(၂၄) ဦဵ
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၄၀၀၅ ေဒ်စနံဵ ေမွှေ N(AYY) 3015  (16-17) ပစ္စညံဵ ထနိံဵ (၃) သတ္တ ုတး ံဵ သကံျပညဴံ ၅၂၀၂၀.၀၀

၄၀၀၆ ေဒ်ြကညြံကညေံအဵ N(AYY) 0838 ( 14-15) အထကံတနံဵ ျပ အေျခခညဳာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၂၂၀၄၀.၀၀

၄၀၀၇ ေဒ်ခ မံ့ို ဵျမ ဴံ N(NPT) 3008 ( 13-14) ဌာနခးဲစာေရဵ လမူှုဖလူုဳေရဵ နစံ္ျပညဴံ ၁၂၀၉၆၀.၀၀

၄၀၀၈ ဦဵသိနံဵ ေးန ဴံ N(AYY) 0825 ( 09-10) ေရယာဲအုံပ(ံ၃) ေရေြကာ ံဵ ပိုေဴဆာ ေံရဵ နစံ္ျပညဴံ ၁၀၈၁၅၀.၀၀

၄၀၀၉ ဦဵခ ဝံ ံဵ GON(YGD) 0051( 10-11) တးဲဖကံပါေမာက္ခ အဆ ဴံျမ ဴံပညာဦဵစီဵဌာန သကံျပညဴံ ၁၅၈၈၅၀.၀၀

၄၀၁၀
ေဒ်ခ မံ့ို ဵျမ ဴံ

ဦဵသိနံဵ တ ံ(ကးယ)ံ၏ဇနီဵ
F(AYY) 0350 ( 11-12) စာေရဵ(၁)

အေထးေထးအုပခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၃၉၃၃၀.၀၀

၄၀၁၁
ေဒ်ခ ခံ့ို

ဦဵသနံဵ ွ မိံဵ (ကးယ)ံ၏ဇနီဵ
F(AYY) 0565 ( 16-17) တပြံကပံှ ကီဵ ျမနမံာနို  ံရဳတဲပဖံးဲ ဴ မသိာဵစု ၈၀၃၂၅.၀၀

၄၀၁၂
ေဒ်တ ညံို

ဦဵစဳျမ(ကးယ)ံ၏ဇနီဵ
F(B) 0680 ( 96-97) တပြံကပံ အက့ဲံဵ ဦစီဵဌာန မသိာဵစု ၅၃၅၅၀.၀၀

၄၀၁၃
ေဒ်စနံဵ ျမ ဴံ

ဦဵေအာ ျံပူဵ(ကးယ)ံ၏ဇနီဵ
F(AYY) 0347( 11-12) ဥယ့ာဲလံပုသံာဵ အဆ ဴံျမ ဴံပညာဦဵစီဵဌာန မသိာဵစု ၃၂၄၉၀.၀၀

၄၀၁၄
ေဒ်ခ ရံီ

ဦဵခ တံ ဴံ(ကးယ)ံ၏ဇနီဵ
F(AYY) 0097 ( 11-12) အထကံတနံဵ စာေရဵ လ- ဝ- က မသိာဵစု ၃၄၁၁၃.၆၀ ၀.၄၈ ၀.၄၇
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၄၀၁၅ ေဒ်ြကညြံကညံ N(AYY) 0853 ( 06-07) ကျွမံဵ က့ ံ( ၈)
အေထးေထးအုပခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
ေလ့ာေံြကဵ ၈၁၇၅၀.၀၀

၄၀၁၆ နန ဴဝံ ံဵ ြကညံ NC - 0533 ( 94-95) 
မလူတနံဵ

ေက့ာ ံဵ အုပံ
အေျခခပဳညာဦဵစီဵဌာန နာမက့နံဵ ၆၇၃၂၀.၀၀

၄၀၁၇ ေဒ်မမီမီာလကာ GON- 0431 ( 06-07) ဆရာဝနံ
က့နံဵ မာေရဵန ္ဴံကုသေရဵ

ဦဵစီဵဌာန
သကံျပညဴံ ၁၄၆၀၂၅.၀၀

၄၀၁၈
ေဒ်ြကညြံကညေံသာ ံဵ (အစမံ)

ေဒ်အမာတ ံ(ကးယ)ံ

F(ဧရာဝတ)ီ0044 

( 06-07)
ကျွမံဵ က့ ံ( ၁၀)

အေထးေထးအုပခံ့ုပေံရဵ

ဦဵစီဵဌာန
မသိာဵစု ၄၂၁၂၀.၀၀ ၂၃.၂.၂၀၂၀


