
မတ်လအတွက် မတ်လအထိ

အရေအတွက် အရေအတွက်

၁. ခဲနှင့််ရေောေောသတတု ၂၁၀၈ .၀၀၀ ၁၇၄၇၂ .၀၀၀

-ကချင်ပြည်နယ် ၁၀၀.၀၀၀ ၆၀၀.၀၀၀

ရ ွှေစပ ါး ၁၀၀.၀၀၀ ၆၀၀.၀၀၀

-ေှမ််း(ရတောင်) ၁၉၃၃ .၀၀၀ ၁၆၀၂၂ .၀၀၀

 ှမ်ါးရ ောင်(အရ ါးစောါး) ၅၀.၀၀၀ ၃၅၀.၀၀၀

 ှမ်ါးရ ောင်(အလ ်စောါး) ၀.၀၀၀ ၁၂၀၀.၀၀၀

မလိခ  နာ ၀.၀၀၀ ၂၀၀.၀၀၀

ရ ောင်က  ါး ိန်ါး ၄၀၀.၀၀၀ ၆၅၀.၀၀၀

ရ ောင်ါးရ ောအင်အောါးက ယ် ၁၀၀.၀၀၀ ၄၁၇၀.၀၀၀

ထိပ် န်ါးက ယ်ဆယ်ခု ၉၃၅.၀၀၀ ၅၆၂၃.၀၀၀

ရအောင်ရနလင်ါး ၁၂၈.၀၀၀ ၁၁၈၄.၀၀၀

အင်ါးရလါး ံလွင် ၃၀၀.၀၀၀ ၂၅၀၀.၀၀၀

စုိင်ါးဝဏ္ဏ(  ောငံ) ၂၀.၀၀၀ ၁၄၅.၀၀၀

-ေှမ််း(ရပမောက်) ၂၅.၀၀၀ ၂၇၅ .၀၀၀

ရနေ့ စ်အော ှ ၀.၀၀၀ ၅၀.၀၀၀

စုိင်ါးဝဏ္ဏ(ရမော ှ ်) ၂၅.၀၀၀ ၂၂၅.၀၀၀

-မနတရလ်း ၅၀.၀၀၀ ၃၀၀.၀၀၀

က ယ်ဝ ၅၀.၀၀၀ ၃၀၀.၀၀၀

-ကယော်း ၀.၀၀၀ ၂၇၅ .၀၀၀

 ယောါးဌောန (၂) ွ ် ၀.၀၀၀ ၇၅.၀၀၀

 ုဝဏ္ဏရ ွှေစင် ၀.၀၀၀ ၂၀၀.၀၀၀

၂. သွြ်နှင့််ရေောေောသတတု ၁၁၈၀ .၀၀၀ ၅၇၈၀ .၀၀၀

-ေှမ််း(ရတောင်) ၁၁၈၀ .၀၀၀ ၅၇၈၀ .၀၀၀

Cornerstone Resources ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀

(Myanmar)Co.,Ltd (အက  ါးစောါး)

ရ မနဂ ါး(ခဲ ောဘွန်နိ ်) ၈၀၀.၀၀၀ ၃၅၀၀.၀၀၀

မင်ါး ောါးက  ါး ၃၈၀.၀၀၀ ၂၂၈၀.၀၀၀

၃. ရ က်းနီနှင့််ရေောေောသတတု ၅၀.၀၀၀ ၃၀၀.၀၀၀

-မနတရလ်း ၅၀.၀၀၀ ၃၀၀.၀၀၀

စိန်လဲဲ့ရ ောင် ၅၀.၀၀၀ ၃၀၀.၀၀၀

၂၀၂၂ခုနှစ်၊မတ်လ

သတတု နှင့််တွင််းထွက်ြစစည််းအမျ ို ်းမျ ို ်းထုတ်လုြ်မှုအရပခအရန

အဖဲွွဲ့အစည်ါးအမည်-အမှ ်(၁)  တု  ွင်ါးလုပ်ငန်ါး

မ ်ထ စ် န်

စဉ် ကုမပဏီအမည်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ဘဏ္ဍောရေ်းနှစ်
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၄. ခဲသတတု သန့််စင် ၄၄၇.၅၀၀ ၂၄၃၅ .၀၀၀

ေှမ််းပြည်နယ်(အကကီ်းစော်း) ၄၄၇.၅၀၀ ၂၄၃၅ .၀၀၀

ဝင်ါး မင်ဲ့မုိ ် ၁၈၇.၅၀၀ ၁၁၂၅.၀၀၀

ထိပ် န်ါးက ယ်ဆယ်ခု ၂၅၀.၀၀၀ ၁၂၅၀.၀၀၀

လင်ါး ပည်ဲ့ ၁၀.၀၀၀ ၆၀.၀၀၀

GPS Joint Venture CO.,Ltd ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀

၅. သံသတတု သန့််စင် ၃၃၀၀ .၀၀၀ ၁၅၉၀၀ .၀၀၀

ကချင်ပြည်နယ် ၃၃၀၀ .၀၀၀ ၁၅၉၀၀ .၀၀၀

ဆန်ါးလင်ါး ၁၀၀၀.၀၀၀ ၁၈၀၀.၀၀၀

 ခင်စစ် ၃၀၀.၀၀၀ ၅၁၀၀.၀၀၀

ချန်ါး ိှချင်ါးယနေ့် ၂၀၀၀.၀၀၀ ၉၀၀၀.၀၀၀

၆. ခရနောက်စိမ််းသတတု ၉၀၂.၀၀၀ ၄၉၀၈ .၀၀၀

မနတရလ်း ၁၀၂ .၀၀၀ ၅၈၈.၀၀၀

 မ ် ူဇော ၁၀၂.၀၀၀ ၅၈၈.၀၀၀

-ကေင်ပြည်နယ် ၀.၀၀၀ ၂၀.၀၀၀

ရ ောင်ါး ရ ော ၀.၀၀၀ ၂၀.၀၀၀

-ေှမ််း(ရတောင်) ၈၀၀.၀၀၀ ၄၃၀၀ .၀၀၀

ပ တ မောါးနဂ ါး ၆၀၀.၀၀၀ ၃၁၀၀.၀၀၀

နဂ ါးခမ်ါးထ ၂၀၀.၀၀၀ ၁၂၀၀.၀၀၀

၇. သွြ်သတတု သန့််စင်

ေှမ််းပြည်နယ် ၇၅.၀၀၀ ၄၅၀ .၀၀၀

ဝင်ါး မင်ဲ့မုိ ် ၇၅.၀၀၀ ၄၅၀.၀၀၀

၈. ရ က်းနီစင်(ကက်သုတ်ရကော့်ြ ်း)

စစ်ကုိင််း(အကကီ်းစော်း) ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀

Wanbao Mining Co.,Ltd ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀

၉. ခရုိမီယမ်သတတု ၀.၀၀၀ ၅၀.၀၀၀

မနတရလ်း ၀.၀၀၀ ၅၀.၀၀၀

မိန်မိန်ါး ၀.၀၀၀ ၅၀.၀၀၀

  သတတု ကဏ္ဍစုစုရြ င််း ၈၀၆၂ .၅၀၀ ၄၇၂၉၅ .၀၀၀

၁၀. မောဘယ်ရကျောက်တုံ်း ၉၃၄.၀၀၀ ၁၉၁၄ .၀၀၀

-ေှမ််း(ရပမောက်) ၆၀.၀၀၀ ၈၀.၀၀၀

 မန်မောဲ့ မ ောါးဦါး ုမပဏ္ ၆၀.၀၀၀ ၈၀.၀၀၀
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မနတရလ်းတုိင််းရေသကကီ်း ၄၂၄.၀၀၀ ၈၃၄.၀၀၀

ထူါး န် စ် ုမပဏ္ ၂၇.၀၀၀ ၁၁၂.၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးရ ေ်ာပုိရ ါး ှင်ါး( ရ ဲ့ရ ောင်) ၇၀.၀၀၀ ၂၇၀.၀၀၀

ခုိင်မော ိုါး(မန်ါး၊မ တ ော၊ယ ကန်ါးစင်) ၅၀.၀၀၀ ၁၇၅.၀၀၀

အမှ ်(၂)အက  ါးစောါးစ ်မှုလုပ်ငန်ါး( ပင်ဦါးလွင်၊အင်ါးယောါး) ၂၇၇.၀၀၀ ၂၇၇.၀၀၀

ကချင် ၄၅၀ .၀၀၀ ၁၀၀၀ .၀၀၀

ချန်ိ ိန်ရ ောင်(ချ  ရ ွ၊လန်ယန်ါးနှင်ဲ့ရဆောဲ့ရလေ်ာ၊မန်ရ ျောဲ့ )(၄ ွ ်) ၃၀၀.၀၀၀ ၇၀၀.၀၀၀

ချန်ိ ိန်ရ ောင်(ချ  ရ ွ၊လန်ယန်ါး)(၁ ွ ်) ၁၅၀.၀၀၀ ၃၀၀.၀၀၀

၁၁. ရကျောက်မီ်းရသွ်း ၁၂၇၈၈၇ .၅၇၀ ၇၆၉၈၅၆ .၁၈၀

မနတရလ်းတုိင််းရေသကကီ်း ၂၅၀၀ .၀၀၀ ၉၃၃၄ .၀၀၀

 ုခပံ ု ုမပဏ္ ၅၅၀.၀၀၀ ၂၄၅၀.၀၀၀

ရ ွှေရပ  ်ရပ  ် ုမပဏ္ ၁၅၀.၀၀၀ ၇၅၀.၀၀၀

နဂ ါးဘိလပ်ရ မ၊ ောစည်၊ ူ ပင်(၁၁) ွ ် ၁၀၀.၀၀၀ ၅၀၀.၀၀၀

မ ်စ် မန်မော( ောစည်၊က ပ်စခန်ါး)(၇) ွ ်(ဖံွွဲ့ဖဖိုါးရန) ၇၇၀.၀၀၀ ၂၅၁၅.၀၀၀

ရ ွှေရ မဒ ပ ုမပဏ္ (၃၊၄) ၄၀၀.၀၀၀ ၁၄၅၀.၀၀၀

ရ ွှေရ မဒ ပ ုမပဏ္ (၁၊၂၊၅၊၆) ၄၀၀.၀၀၀ ၁၄၅၀.၀၀၀

မ ်စ် မန်မောလုပ် ွ ်အမှ ် (၇)(၁) ွ ် ၁၃၀.၀၀၀ ၂၁၉.၀၀၀

ေှမ််းပြည်နယ်(ရပမောက်) ၃၄၈၁၇ .၀၀၀ ၁၆၆၅၃၇ .၀၀၀

ရငွ ည်ပုလဲ(မနတရလ်းပြန့််ချရီေ်း )( ုန်ါးရပ င်-နာါး ွန်ါး-၁) ၁၇၃၉.၀၀၀ ၉၉၅၄.၀၀၀

ရငွ ည်ပုလဲ  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး( ုန်ါးရပ င်-နာါး ွန်ါး-၂) ၄၅၀၇.၀၀၀ ၂၆၂၁၈.၀၀၀

ရငွ ည်ပုလဲ  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး( ုန်ါးရပ င်-နာါး ွန်ါး-၃) ၅၂၆၉.၀၀၀ ၂၆၈၇၈.၀၀၀

ရငွ ည်ပုလဲ  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး(ရနာင် ဲ) ၃၀၂၀.၀၀၀ ၁၆၁၇၆.၀၀၀

ရငွ ည်ပုလဲ  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး(ရနာင် ၊ခုိဆုိင်ါး) ၀.၀၀၀ ၇၂၈၉.၀၀၀

မုိင်ါးထ ် ုမပဏ္ လ မိ  ် ၃၀၀.၀၀၀ ၁၆၀၀.၀၀၀

ဖငိမ်ါးချမ်ါးရ ောင်ါး င်( န်ေ့ယန်ါး၊မုံါးမ)(၁၊၂၊၃) ၂၀၀.၀၀၀ ၄၉၀၀.၀၀၀

 ော ွယ်ရ ါးပစစည်ါးထု ်လုပ်ရ ါးအ ော ိှချုပ်ရုံါး (က ည်ါး) ၁၈၀၀၀.၀၀၀ ၆၃၈၀၀.၀၀၀

ယူအ ါးအိ စ််ပုိေ့အင်ပုိေ့(မရခေါ်) ၅၀၀.၀၀၀ ၅၀၀.၀၀၀

ရ ွှေလ ကော ုမပဏ္ လုပ် ွ ်(၁) ၁၀၈၂.၀၀၀ ၆၄၂၂.၀၀၀

ရ ွှေလ ကော ုမပဏ္ လုပ် ွ ်(၂) ၂၀၀.၀၀၀ ၂၈၀၀.၀၀၀

ေှမ််းပြည်နယ်(ရတောင်) ၆၃၇၈၄ .၅၇၀ ၄၄၉၀၀၂ .၁၈၀

မနတရလါး ဖန်ေ့ချ  ရ ါး ုမပဏ္ ( ွင်ါး ပင်-၁) ၅၂၁.၀၀၀ ၃၁၈၉.၀၀၀

နဂ ါးဘိလပ်ရ မ ုမပဏ္ ၃၀၀၀.၀၀၀ ၂၀၀၀၀.၀၀၀

လွယ်ချယ်နဂ ါး ုမပဏ္ (၁) ၂၅၀၀.၀၀၀ ၁၁၀၀၀.၀၀၀

ရငွပင်လုံ ၅၀၀၀.၀၀၀ ၂၂၀၀၀.၀၀၀

ရ  ိန်ါး ုမပဏ္ (၁) ၅၀၀.၀၀၀ ၃၅၀၀.၀၀၀

ရ  ိန်ါး ုမပဏ္ (၂) ၅၀၀.၀၀၀ ၃၅၀၀.၀၀၀

ဧဒင်စွမ်ါးအင်နှင်ဲ့ ဘောဝအ င်ါး မစ်မျောါး ုမပဏ္ ၅၁၇၆၃.၅၇၀ ၃၈၅၈၁၃.၁၈၀
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ေှမ််းပြည်နယ်(အရေှှေ့) ၁၀၀ .၀၀၀ ၅၈၀ .၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးရ ေ်ာပုိရ ါး ှင်ါး(မုိင်ါးဆ ်) ၁၀၀.၀၀၀ ၅၈၀.၀၀၀

စစ်ကုိင််းတုိင််းရေသကကီ်း ၁၅၀၄၆ .၀၀၀ ၉၂၇၁၄ .၀၀၀

မ ်စ် ုမပဏ္ အုပ်စု(ဝ ါး ဲရချောင်ါး) ၂၀၅၃.၀၀၀ ၂၇၆၃၄.၀၀၀

ရ ွှေရ ောင်  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး ၇၅၃၈.၀၀၀ ၃၅၇၁၇.၀၀၀

ရလါးဦါးအဖဲွွဲ့  တု  ုမပဏ္ ၂၀၀၀.၀၀၀ ၄၂၀၀.၀၀၀

  ်လူ ုမပဏ္ ၃၅၀.၀၀၀ ၇၀၀.၀၀၀

 န် ုန်ဖမိုွဲ့ရ ေ်ာစည်ပင် ၀.၀၀၀ ၁၀၀၀.၀၀၀

ထူါး န် စ် ုမပဏ္ (က  ်ဖန ်ရချောင်ါး) ၀.၀၀၀ ၆၀၀.၀၀၀

ရမော ှမ်ါး မန်မော ုမပဏ္ (၂) ွ ် ၈၀၀.၀၀၀ ၈၀၀.၀၀၀

ရမော ှမ်ါး မန်မော ုမပဏ္ (၃) ွ ် ၇၀၀.၀၀၀ ၇၀၀.၀၀၀

 ံပွင်ဲ့ဦါး ုမပဏ္ ၅၅.၀၀၀ ၂၀၉.၀၀၀

စိမ်ဲ့လဲဲ့ရဝ ုမပဏ္ ၀.၀၀၀ ၁၆၀.၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးဦါးပုိင်(ရ ျော ်အုံရချောင်ါး) ၆၂၅.၀၀၀ ၁၇၄၇၅.၀၀၀

ဆုံရနက  ုမပဏ္ ၀.၀၀၀ ၄၀.၀၀၀

ရ ွှေချင်ါး င်ွါးယူန   ုမကဏ္ ၈၀၀.၀၀၀ ၁၈၀၀.၀၀၀

ရ ွှေထုိ ်ဝန်    ူ ုမပဏ္ ၇၅.၀၀၀ ၂၂၉.၀၀၀

နဒ  စစော ၅၀.၀၀၀ ၁၄၅၀.၀၀၀

မရကွ်းတုိင််းရေသကကီ်း ၁၁၆၂၅ .၀၀၀ ၅၁၆၀၀ .၀၀၀

စိန် ခည်လင်ါး  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါးလုပ် ွ ် (၁) ၁၀၀၀.၀၀၀ ၅၇၅၀.၀၀၀

စိန် ခည်လင်ါး  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါးလုပ် ွ ် (၂) ၁၀၀၀.၀၀၀ ၅၇၅၀.၀၀၀

ပုိ ော ုမပဏ္ (လုပ် ွ ်-၁)( န် ု ်) ၃၀၀၀.၀၀၀ ၈၈၀၀.၀၀၀

 မင်ဲ့ မ ခ်ျမ်ါးရအါး ုမပဏ္ ၆၀၀၀.၀၀၀ ၂၈၅၀၀.၀၀၀

 န်ထ ် ၄၀၀.၀၀၀ ၄၀၀.၀၀၀

ထွန်ါး ောဇ ုမပဏ္ လ မိ  ်(မင်ါးလှ၊ရ နံမ)) ၂၀၀.၀၀၀ ၇၀၀.၀၀၀

ဦါးရမေ်ာ ုမပဏ္ လ မိ  ်(မင်ါးလှ၊က  ်ဆူ ုန်ါး) ၀.၀၀၀ ၁၅၀၀.၀၀၀

ဂုိါးလ်ါး ိ ဂ်လ ်ဆ ၂၅.၀၀၀ ၂၀၀.၀၀၀

တနသသောေီတိုင််း(ရကျောက်မီ်းရသွ်း) ၁၅.၀၀၀ ၈၉.၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးရ ေ်ာပုိရ ါး ှင်ါး(ရမောရ ောင်ရဒ ) ၁၅.၀၀၀ ၈၉.၀၀၀

၁၂. ဂေက်နုိက်ရကျောက်တုံ်း ၁၅.၀၀၀ ၇၅.၀၀၀

မနတရလ်း ၁၅.၀၀၀ ၇၅.၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးရ ေ်ာပုိရ ါး ှင်ါး(စဉဲ့် ုိင်၊ရ ောမ) ၁၅.၀၀၀ ၇၅.၀၀၀

၁၃. မင််းဂနီ်းစ်ေုိင်ရအောက်ဆုိေ် ၁၀၀ .၀၀၀ ၁၁၀၀ .၀၀၀

ေှမ််း(အရေှှေ့) ၁၀၀ .၀၀၀ ၁၁၀၀ .၀၀၀

စုိင်ါးရလောင် ိန်ါး  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး (ပ  ဲှန်) ၁၀၀.၀၀၀ ၁၁၀၀.၀၀၀
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၁၄. ထုံ်းရကျောက် ၇၆၃၀၁၁ .၆၇၀ ၄၀၄၉၂၀၅ .၇၃၀

မနတရလ်း ၅၂၄၀၇၈ .၆၇၀ ၂၆၈၃၄၄၃ .၉၈၀

ရ ွှေရ ောင်  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး ၁၇၆၉၄၈.၀၀၀ ၈၄၂၄၃၅.၀၀၀

ထူါးအ ပည် ပည်ဆုိင် ော(ဘလူါးဒုိင်ါးမွန်ါး) ၁၆၀၂၇.၀၀၀ ၉၀၂၃၁.၀၀၀

 မန်မောနုိင် ုမပဏ္ ၄၁၇၄၈.၉၆၀ ၂၅၇၅၉၀.၈၉၀

 ံရ ေ်ာ မ ် ုမပဏ္ (ရ ောင်ရ ေ်ာ ွင်ါး) ၄၃၃၀၅.၉၁၀ ၃၀၆၁၆၆.၄၇၀

 ံရ ေ်ာ မ ် ုမပဏ္ (ရ ောင်န မ) ၄၀၄၅၀.၈၀၀ ၃၅၃၀၀၆.၇၂၀

 မင်ဲ့ င်ါးနှ ါး မ ု ပ်နံှမှုအုပ်စု ုမပဏ္ (မ တ ော၊ရ ောင် န်) ၂၀၅၅၉၈.၀၀၀ ၈၃၄၀၁၃.၉၀၀

ရနပြည်ရတေ်ာ ၁၃၈၀၅ .၀၀၀ ၂၅၈၉၉၅ .၀၀၀

မ ်စ် မန်မော ုမပဏ္ (လုပ် ွ ်-၁)(ရ ောင်ဖ လော) ၁၃၅၀၅.၀၀၀ ၂၅၇၁၉၅.၀၀၀

မ ်စ် မန်မော ုမပဏ္ (လုပ် ွ ်-၂)(ဘု ောါး ုန်ါး) ၃၀၀.၀၀၀ ၁၈၀၀.၀၀၀

ေှမ််း(ရပမောက်) ၁၁၄၇၀၄ .၀၀၀ ၆၄၉၁၃၂ .၀၀၀

ရငွ ည်ပုလဲ  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး(လုံါးရုံါး) ၈၈၇၅၅.၀၀၀ ၅၀၂၈၃၆.၀၀၀

ရငွ ည်ပုလဲ  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး(ရနာင်ချ ို ၊ ုန်ါး ော) ၄၈၂၈.၀၀၀ ၂၇၁၃၆.၀၀၀

ရငွ ည်ပုလဲ  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး( ုန်ါးမွန်၊ ွင်ါး ပင်) ၂၁၁၂၁.၀၀၀ ၁၁၉၁၆၀.၀၀၀

ေှမ််း(ရတောင်) ၅၆၈၂၆ .၀၀၀ ၁၄၉၈၀၄ .၇၅၀

 ရမဘောဇစ ်မှုလုပ်ငန်ါး ၄၉၃၃၀.၀၀၀ ၁၁၂၂၂၅.၀၀၀

နဂ ါးဘိလပ်ရ မ(နမ်ဲ့စန်၊လုံ ပင်) ၆၀၀၀.၀၀၀ ၃၁၀၀၀.၀၀၀

ထ  ပယ်'ရအ' စ ါးမန်ေ့ ်( ညိုွဲ့ရ ောင်) ၁၄၉၆.၀၀၀ ၆၅၇၉.၇၅၀

ကေင် ၅၃၅၉၈ .၀၀၀ ၃၀၇၈၃၀ .၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးရ ေ်ာပုိရ ါး ှင်ါး(ဘောါးအံ၊ ံ ုိင်ရ ောင်) ၅၃၅၉၈.၀၀၀ ၃၀၇၈၃၀.၀၀၀

၁၅. ထုံ်းရကျောက်(အလှဆင်) ၃၃၀.၀၀၀ ၃၈၀.၀၀၀

မနတရလ်း ၃၃၀.၀၀၀ ၃၈၀.၀၀၀

ဂွ ဘ် ောါး ောါးမစ် ှင်န  ၃၃၀.၀၀၀ ၃၈၀.၀၀၀

၁၆. ရဂ ေန်ရကျောက် ၈၉၃၇ .၀၀၀ ၄၃၃၃၃ .၀၀၀

ေှမ််း(ရပမောက်) ၄၃၈၀ .၀၀၀ ၂၀၇၀၂ .၀၀၀

ထ  ပယ်'ရအ'စ ါးမန်ေ့ ၄၀၈၀.၀၀၀ ၁၈၄၉၀.၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးရ ေ်ာပုိရ ါး ှင်ါး(  ရပ ၊မန်ရ ောင်ါး) ၃၀၀.၀၀၀ ၂၂၁၂.၀၀၀

ေှမ််း(ရတောင်) ၉၁၇.၀၀၀ ၄၆၅၃ .၀၀၀

ပ တ မောါးနဂ ါး  တု  ူါးရ ါး(၂) ၄၀၀.၀၀၀ ၁၄၀၀.၀၀၀

 ရမဘောဇ ုမပဏ္ လ မိ  ် ၅၁၇.၀၀၀ ၃၂၅၃.၀၀၀

ကေင် ၃၅၀၀ .၀၀၀ ၁၇၃၀၀ .၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးရ ေ်ာပုိရ ါး ှင်ါး(လိှုင်ါးဘဲွွဲ့၊ ွ ရလ) (၁) ၃၅၀၀.၀၀၀ ၁၇၃၀၀.၀၀၀
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တနသသောေီ ၁၄၀ .၀၀၀ ၆၇၈.၀၀၀

 မန်မောရူဘ  ုမပဏ္ လ မိ  ် ၁၄၀.၀၀၀ ၆၇၈.၀၀၀

၁၇. သံကကွယ်ရဘောက်ဆုိေ် ၂၅၀၀၀ .၀၀၀ ၈၂၈၇၇ .၀၀၀

မနတရလ်း ၂၅၀၀၀ .၀၀၀ ၈၂၈၇၇ .၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးဦါးပုိင် ၀.၀၀၀ ၈၀၀၀.၀၀၀

အမှ ်(၂)အက  ါးစောါးစ ်မှုလုပ်ငန်ါး( ပင်ဦါးလွင်၊အင်ါးယောါး) ၂၅၀၀၀.၀၀၀ ၇၄၈၇၇.၀၀၀

၁၈. ဘရုိက်တီရကျောက် ၁၁၁၄ .၀၀၀ ၂၃၂၈ .၀၀၀

မနတရလ်း ၁၁၁၄ .၀၀၀ ၂၃၂၈ .၀၀၀

ဧဒင် ုမပဏ္ ၁၁၁၄.၀၀၀ ၂၃၂၈.၀၀၀

၁၉. ြယ်ရုိနီကယ် ၀.၀၀၀ ၁၅၇၀၂ .၅၆၀

စစ်ကုိင််း ၀.၀၀၀ ၁၄၆၇၇ .၅၆၀

Myanmar CNICO ၀.၀၀၀ ၁၄၆၇၇.၅၆၀

မနတရလ်း ၀.၀၀၀ ၁၀၂၅ .၀၀၀

Myanmar CNICO ၀.၀၀၀ ၁၀၂၅.၀၀၀

၂၀. ရပမရစ်း ၉၀၉၈ .၀၀၀ ၅၃၁၅၁ .၀၀၀

ကေင်(ရပမရစ်း) ၉၀၉၈ .၀၀၀ ၅၃၁၅၁ .၀၀၀

 မန်မောဲ့စ ါးပွောါးရ ါးရ ေ်ာပုိရ ါး ှင်ါး(ဘောါးအံ၊ ံ ုိင်ရ ောင်နှင်ဲ့

အ လိပ်ရ ောင်)
၉၀၉၈.၀၀၀ ၅၃၁၅၁.၀၀၀

၂၁. ေ ံှေ့ရစ်း ၁၃၂၉၇ .၀၀၀ ၉၅၆၉၁ .၀၀၀

မနတရလ်း ၁၃၂၉၇ .၀၀၀ ၉၅၆၉၁ .၀၀၀

ရ ွှေရ ောင်  တု  ူါးရဖေ်ာရ ါး( ောစည်၊ ူ ပင်) ၁၃၂၉၇.၀၀၀ ၉၅၆၉၁.၀၀၀

စက်မှုတွင််းထွက် ၉၄၉၇၂၄ .၂၄၀ ၅၁၁၅၆၁၃ .၄၇၀


