
မ္ ထိ

၁ မဟာေဇယ့ာဘုဳ (အေနာကံ) ၂၆လမံဵ (၆၂•×၆၆)ြကာဵ ၅၀၀၀ ၅၅၀၀

၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ လမံဵ (၆၂x၆၆) ြကာဵ ၁၆၀၀ ၂၁၀၀

၆၂လမံဵ (၂၃x၂၆)ြကာဵ ၂၃၀၀ ၂၇၀၀

၆၃၊ ၆၄၊ ၆၅ လမံဵ (၂၃x၂၆)ြကာဵ ၁၆၀၀ ၂၁၀၀

၆၆လမံဵ (၂၃x၂၆)ြကာဵ ၂၄၀၀ ၂၉၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၂ မဟာေဇယ့ာဘုဳ (အေရ္ )ဴ ၂၆ လမံဵ (၅၈×၆၂)ြကာဵ ၂၀၀၀ ၂၅၀၀

၂၆ လမံဵ (၅၈ အေရ္ ပဴိုငံဵ ) ၂၀၀၀ ၂၅၀၀

၅၈ လမံဵ (၂၃×၂၆)ြကာဵ ၁၃၀၀ ၂၀၀၀

၆၀ လမံဵ (၂၃×၂၆)ြကာဵ ၁၃၀၀ ၂၀၀၀

၂၃ လမံဵ (၅၈×၆၀)ြကာဵ ၁၃၀၀ ၂၀၀၀

အကးကံ- ၅၁၂/၇၊ ၅၁၄/၈၊ ၅၁၄/၉၊ 

၅၁၄/၁၀၊ ၅၁၄/၁၁၊ ၅၁၄/၁၂ အတးငံဵ ရ္ိ

 ယာဉဝံငရံ လမံဵ ြကာဵသးယံမ့ာဵ

၇၀၀ ၁၂၀၀

၅၈ လမံဵ အေရ္ ဘဴကံပိုငံဵ နင္ဴံ 

ကးငံဵ အမတ္-ံ၄၉၂၊ သရကံကုနံဵ
၇၀၀ ၁၂၀၀

၃ အန္ိပေံတာရံပကံးကံ ၁၉ လမံဵ (၆၂×၆၆) လမံဵ ြကာဵ ၂၅၀၀ ၃၀၀၀

၁၉ လမံဵ (၆၂ လမံဵ အေရ္ ဖဴကံ) ၁၇၀၀ ၂၆၀၀

၂၀၊၂၂ လမံဵ (၆၂×၆၆) လမံဵ ြကာဵ ၁၁၅၀ ၂၂၀၀

၂၂ လမံဵ (၅၉ လမံဵ မ ္၆၂ လမံဵ ထိ) ၈၅၀ ၂၀၀၀

၂၃ လမံဵ (၅၈×၆၀) လမံဵ ြကာဵ ၁၁၅၀ ၂၀၀၀

၂၃ လမံဵ (၆၂×၆၆) လမံဵ ြကာဵ ၁၅၀၀ ၂၃၀၀

၆၅ လမံဵ (၂၂×၂၃) လမံဵ ြကာဵ ၁၅၀၀ ၂၃၀၀

၆၄ လမံဵ (၁၉×၂၀) လမံဵ ြကာဵ ၁၃၀၀ ၁၈၈၀

၆၄ လမံဵ (၂၂×၂၃) လမံဵ ြကာဵ ၁၃၀၀ ၁၈၈၀

၆၃ လမံဵ (၁၉×၂၃) လမံဵ ြကာဵ ၁၃၀၀ ၁၈၈၀

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

၁၃၀၀

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေအာငေံျမသာစဳွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ



မ္ ထိ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေအာငေံျမသာစဳွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

အန္ိပေံတာရံပကံးကံ ၆၂ လမံဵ (၁၉×၂၃) လမံဵ ြကာဵ ၁၇၀၀ ၂၃၈၀

၆၀ လမံဵ (၁၉×၂၃) လမံဵ ြကာဵ ၁၀၀၀ ၁၈၀၀

၅၈ လမံဵ (၁၉×၂၁) လမံဵ ြကာဵ ၁၀၀၀ ၁၈၀၀

၅၈ လမံဵ (၂၁×၂၃) လမံဵ ြကာဵ ၁၃၀၀ ၂၃၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၄  ေဒါနဘးာဵရပကံးကံ ၆၄ လမံဵ (၁၆ လမံဵ ေျမာကံဘကံ) ၇၀၀ ၁၃၀၀

၆၃ လမံဵ (၁၆ လမံဵ ေျမာကံဘကံ) ၇၀၀ ၁၃၀၀

၆၂ လမံဵ (၁၆ လမံဵ ေျမာကံဘကံ) ၁၁၅၀ ၂၂၀၀

၆၄ လမံဵ (၁၆×၁၉) လမံဵ ြကာဵ ၇၀၀ ၁၃၀၀

၆၃ လမံဵ (၁၆×၁၉) လမံဵ ြကာဵ ၁၁၅၀ ၂၂၀၀

၆၂ လမံဵ (၁၆×၁၉) လမံဵ ြကာဵ ၁၆၀၀ ၂၀၀၀

၁၉ လမံဵ (သဳလမံဵ နင္ဴံ ၆၆ ြကာဵ) ၁၆၀၀ ၂၀၀၀

၁၈ လမံဵ (၆၂×၆၆) လမံဵ ြကာဵ ၈၅၀ ၁၅၀၀ လမံဵ ပတိံ

၁၇ လမံဵ (၆၂×၆၆) လမံဵ ြကာဵ ၇၀၀ ၁၃၀၀ လမံဵ ပတိံ

၁၆ လမံဵ (၆၂×၆၆) လမံဵ ြကာဵ ၇၀၀ ၁၃၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၅ ဘနုံဵ ေတာတံိုဵ ရပကံးကံ ွမို ပဴတလံမံဵ (ွမို ေဴရာ္ငလံမံဵ ) ၂၅၀ ၆၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ ၁၅၀ ၃၀၀

၆ ဉပသံုေတာရံပကံးကံ ၁၂ လမံဵ (၇၅×၇၆) ြကာဵ ၁၀၀၀ ၁၈၈၀

၁၁ လမံဵ (၇၅×၇၆) ြကာဵ ၈၅၀ ၁၅၀၀

၁၀ လမံဵ (၇၃×၇၆) ြကာဵ ၇၀၀ ၁၃၀၀

၉ လမံဵ (၇၃×၇၆) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

 လမံဵ သစံလမံဵ (၇၃×၇၆) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

၇၆ လမံဵ (၁၀×၁၂) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

၇၀၀

၃၀၀



မ္ ထိ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေအာငေံျမသာစဳွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

ဉပသံုေတာရံပကံးကံ ၇၆ လမံဵ (၈×၁၀) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

၇၆ လမံဵ (၅×၈) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

၇၆ လမံဵ (၃×၅)လမံဵ  ြကာဵ

 ေျမာကံဖကံလျှပစံစံရဳုဵအထိ
၄၀၀ ၈၀၀

၇၅ လမံဵ (၉×၁၂) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

၇၃ လမံဵ (၁၀×၁၂) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

၇၃ လမံဵ (၈×၁၀) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

၇၃ လမံဵ (၃×၈)လမံဵ ြကာဵ

(ေျမာကံဖကံတိုငံဵ ရငံဵ ေဆဵထိ)
၄၀၀ ၈၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၇ အုိဵဘိုေရွှေက့င ံရပကံးကံ ၇၃ လမံဵ  (မတ္တ ရာအထးကံလမံဵ ) ၃၀၀ ၆၀၀

ယာဉဝံငရံြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၂၀၀ ၃၅၀

ဆုိငကံယံဝငရံြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၁၅၀ ၂၀၀

၈ အမရဌာနအီေရ္  ဴရပကံးကံ ၁၂ လမံဵ  (၇၆×၇၉) ြကာဵ ၁၀၀၀ ၁၈၈၀

၉၊ ၁၀၊ ၁၁ လမံဵ (၇၆×၇၉) ြကာဵ ၄၀၀ ၉၀၀

၇၆ လမံဵ (၁၀×၁၂) ြကာဵ ၄၀၀ ၉၀၀

၇၆ လမံဵ (၈×၁၀) ြကာဵ ၄၀၀ ၉၀၀

၇၆ လမံဵ (၅×၈) ြကာဵ ၄၀၀ ၉၀၀

၇၆ လမံဵ (၅လမံဵ ေျမာကံ 

ရပကံးကံဆဳုဵ သဳလမံဵ အထိ) 

ရပကံးကံတးငံဵ လမံဵ

၄၀၀ ၈၀၀

လမံဵ ၈၀(၉ လမံဵ ေျမာကံရပကံးကံ

ဘယီာစကံရဳု အထ)ိ
၁၅၀၀ ၂၀၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၂၅၀

၄၀၀



မ္ ထိ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေအာငေံျမသာစဳွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

၉ အမရဌာနအီေနာကံရပကံးကံ ၁၂ လမံဵ  (၇၉×၈၆) ြကာဵ ၈၀၀ ၁၅၀၀

၁၀ ၊ ၁၁ လမံဵ (၇၉×၈၆) ြကာဵ ၇၀၀ ၁၂၀၀

၉  လမံဵ  ရပကံးကအံတးငံဵ ၄၀၀ ၉၀၀

၈၆ လမံဵ  ရပကံးကအံတးငံဵ

ေရွှေတေခ့ာငံဵ အေရ္ ဘဴက)ံ
၄၀၀ ၉၀၀

အမရဌာနအီေနာကံရပကံးကံ ၈၂ လမံဵ  ရပကံးကံအတးငံဵ ၄၀၀ ၉၀၀

၈၁ လမံဵ  (၉×၁၂ လမံဵ ထိ) ၄၀၀ ၉၀၀

လမံဵ  ၈၀(၁၀ နင္ဴံ ၁၂ ြကာဵ) ၁၅၀၀ ၂၀၀၀

၇၉ လမံဵ  ရပကံးကံအတးငံဵ ၄၀၀ ၉၀၀ ရထာဵသလဳမံဵ

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၁၀  ေညာငကံးဲ ရပကံးကံ ကနေံဘာငပံတလံမံဵ ၃၀၀ ၆၀၀

အကးကံအတးငံဵ ြကာဵလမံဵ ၂၅၀ ၄၅၀

၁၁ ျပညလံုဳဵ ခ့မံဵ သာ ရပကံးကံ ၁၂ လမံဵ  (၈၀×၈၆) ြကာဵ ၈၅၀ ၁၃၀၀
၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆ လမံဵ  

(၈၀×၈၆) ြကာဵ
၇၀၀ ၁၀၀၀

၈၀ လမံဵ  (၁၂×၁၆) ြကာဵ ၁၁၅၀ ၂၀၀၀

၈၁ လမံဵ  (၁၂×၁၆) ြကာဵ ၈၅၀ ၁၈၈၀

၈၂ လမံဵ  (၁၅×၁၆) ြကာဵ ၈၅၀ ၁၂၀၀

၈၂ လမံဵ  (၁၄×၁၅) ြကာဵ ၈၀၀ ၁၂၀၀

၈၂ လမံဵ  (၁၃×၁၄) ြကာဵ ၈၀၀ ၁၂၀၀ လမံဵ က့ဉံဵ

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၁၂ ျပညံှ ကီဵရနလံုဳ ရပကံးကံ ၈၆ လမံဵ  (၁၀×၁၇) ြကာဵ ၁၅၀၀ ၂၀၀၀

၈၈ လမံဵ / ၈၇ လမံဵ  

(ရပကံးကံအတးငံဵ

(၁၀ လမံဵ မ ္၁၇ လမံဵ ြကာဵ)

၄၀၀ ၁၀၀၀

၃၀၀

၆၀၀



မ္ ထိ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေအာငေံျမသာစဳွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

ျပညံှ ကီဵရနလံုဳ ရပကံးကံ
၁၀ လမံဵ  (ရပကံးကံအတးငံဵ ) 

(၈၆×၈၇)ြကာဵ
၄၀၀ ၁၀၀၀

၁၁ လမံဵ  (ရပကံးကံအတးငံဵ ) 

(၈၆×၈၇)ြကာဵ
၄၀၀ ၁၀၀၀

၁၂၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ လမံဵ  

(၈၆×၈၈)ြကာဵ
၇၂၀ ၁၄၄၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၁၃  ေမဃဂရီ ီရပကံးကံ ၈၀ လမံဵ  (၁၆×၁၉) ြကာဵ ၂၆၀၀ ၃၅၀၀

၈၁၊ ၈၂ လမံဵ  (၁၆×၁၉) ြကာဵ ၁၂၀၀ ၂၀၀၀

၈၃ လမံဵ  (၁၈×၁၉) ြကာဵ ၁၂၀၀ ၂၀၀၀

၁၆ လမံဵ  (၈၀×၈၆) ြကာဵ ၁၁၅၀ ၁၈၀၀

၁၇ လမံဵ  (၈၀×၈၂) ြကာဵ ၁၁၅၀ ၁၈၀၀

၁၇၊၁၈ လမံဵ  (၈၂×၈၆) ြကာဵ ၁၁၅၀ ၁၈၀၀

၁၈ လမံဵ  (၈၀×၈၂) ြကာဵ ၁၁၅၀ ၁၈၀၀

၁၉ လမံဵ  (၈၀×၈၆) ြကာဵ ၂၃၀၀ ၃၀၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၁၄  ေအာငေံျမသာစဳ ရပကံးကံ ၈၆ လမံဵ  (၁၇×၂၂) ြကာဵ ၁၂၀၀ ၂၀၀၀

၈၇ လမံဵ  (၁၉×၂၂) ြကာဵ ၈၅၀ ၁၅၀၀

၈၈၊၈၉ လမံဵ  (၁၇×၂၂) ြကာဵ ၈၅၀ ၁၅၀၀

၁၇ လမံဵ  (၈၆×၈၇) ြကာဵ ၈၅၀ ၁၅၀၀

၁၈ လမံဵ  (၈၆×၈၉) ြကာဵ ၈၅၀ ၁၅၀၀

၁၉ လမံဵ  (၈၆×၈၉) ြကာဵ ၁၅၀၀ ၂၂၀၀

၂၀၊၂၁ လမံဵ  (၈၆×၈၉) ြကာဵ ၈၅၀ ၁၅၀၀

၂၂ လမံဵ  (၈၆×၈၉) ြကာဵ ၁၁၅၀ ၂၀၀၀

ယာဉဝံငရံြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၃၀၀ ၈၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀၀

၅၀၀

၆၀၀



မ္ ထိ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေအာငေံျမသာစဳွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

၁၅ မငံဵ တအီဲကငံဵ ရပကံးကံ ၈၈ လမံဵ  (၁၄×၁၈) ြကာဵ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀

၈၈ လမံဵ  (၁၂×၁၄) ြကာဵ ၉၀၀ ၁၄၀၀

၈၉ လမံဵ  (ရပကံးကံအတးငံဵ )  ၁၄ 

လမံဵ မ ္၂၂ လမံဵ အထိ
၁၅၀၀ ၂၀၀၀

၉၀၊၉၁ လမံဵ  (ရပကံးကံအတးငံဵ )   

(၁၉×၂၂) လမံဵ ြကာဵ
၅၀၀ ၁၀၀၀

၂၂ လမံဵ  (၈၉×ကမံဵ နာဵလမံဵ ထိ) ၁၅၀၀ ၂၀၀၀

၂၀၊၂၁လမံဵ (၈၉×ကမံဵ နာဵလမံဵ ထိ) ၅၀၀ ၁၀၀၀

၁၉ လမံဵ  (၈၉×ကမံဵ နာဵလမံဵ ထိ) ၂၀၀၀ ၂၅၀၀

၁၈၊၁၇ လမံဵ  (ရပကံးကံအတးငံဵ ) ၄၀၀ ၉၀၀
၁၆ လမံဵ  (ရပကံးကအံတးငံဵ ) 

(၈၈×ကမံဵ နာဵလမံဵ အထိ)
၄၀၀ ၉၀၀

၁၅ လမံဵ  (၈၈×၈၉) ြကာဵ ၄၀၀ ၉၀၀ လမံဵ က့ဉံဵ

၁၄ လမံဵ  (ရပကံးကအံတးငံဵ ) 

(၈၈×ွမို ပဴတံလမံဵ အထိ)
၄၀၀ ၉၀၀

၁၂ လမံဵ  (၈၈ မ ္ကမံဵ နာဵလမံဵ ထိ) ၁၅၀၀ ၂၀၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၁၆ ပလုေဲငးေရာင ံရပကံးကံ ၂၂ လမံဵ  (၈၀×၈၂) ြကာဵ ၂၆၀၀ ၃၅၀၀

၂၁ လမံဵ  (၈၀×၈၁) ြကာဵ ၁၇၀၀ ၂၃၀၀

၂၁၊၂၂ လမံဵ  (၈၂×၈၆) ြကာဵ ၁၇၀၀ ၂၃၀၀

၂၀ လမံဵ  (၈၀×၈၃) ြကာဵ ၁၅၀၀ ၂၀၀၀

၂၀ လမံဵ  (၈၃×၈၆) ြကာဵ ၁၅၀၀ ၂၀၀၀

၁၉ လမံဵ  (၈၀×၈၆) ြကာဵ ၂၃၀၀ ၃၀၀၀

၈၀ လမံဵ  (၁၉×၂၂) ြကာဵ ၂၆၀၀ ၃၄၀၀

၈၁ လမံဵ  (၁၉×၂၂) ြကာဵ ၂၀၀၀ ၂၇၀၀

၈၂၊၈၃ လမံဵ  (၁၉×၂၂) ြကာဵ ၁၇၀၀ ၂၃၀၀

၈၆ လမံဵ  (၁၉×၂၂) ြကာဵ ၁၃၀၀ ၁၈၀၀ ေရေျမာငံဵ ေဘဵ

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၅၀၀

၈၅၀



မ္ ထိ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေအာငေံျမသာစဳွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

၁၇ ၂၂ လမံဵ  (၈၀×၈၂) ြကာဵ ၂၃၀၀ ၂၈၀၀

၂၃၊၂၄၊၂၅ လမံဵ  (၈၀×၈၂) ြကာဵ ၁၇၀၀ ၂၃၀၀

၂၆ လမံဵ  (၈၀×၈၂) ြကာဵ ၅၅၀၀ ၆၀၀၀

၈၀ လမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ ၅၆၀၀ ၇၅၀၀

၈၁၊၈၂ လမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ ၂၀၀၀ ၂၇၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၁၈
ျပညံှ ကီဵက့ကံသေရ 

အေနာကရံပကံးကံ
၈၂ လမံဵ  (၂၂×၂၃) ြကာဵ ၂၀၀၀ ၂၇၀၀

၈၂ လမံဵ  (၂၃×၂၆) ြကာဵ ၂၅၀၀ ၃၀၀၀

၈၃ လမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ ၂၀၀၀ ၂၇၀၀

၈၄ လမံဵ  (၂၃×၂၆) ြကာဵ ၃၅၀၀ ၄၂၀၀

၈၄ လမံဵ  (၂၂×၂၃) ြကာဵ ၂၆၀၀ ၃၅၀၀

၈၅ လမံဵ  (၂၄×၂၅) ြကာဵ ၁၃၀၀ ၁၈၀၀ လမံဵ က့ဉံဵ

၈၆ လမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ 

ေရွှေတေခ့ာငံဵ ေျမာငံဵ ေဘဵ
၁၇၀၀ ၂၂၀၀

၂၆ လမံဵ  (၈၂×၈၆) ြကာဵ ၅၅၀၀ ၆၀၀၀

၂၂၊၂၄၊၂၅ လမံဵ  (၈၂×၈၆) ြကာဵ ၂၀၀၀ ၂၇၀၀

၂၃ လမံဵ  (၈၂×၈၄) ြကာဵ ၂၀၀၀ ၂၇၀၀

၂၃ လမံဵ  (၈၄×၈၆) ြကာဵ ၁၇၀၀ ၂၅၀၀ ြကာဵျဖတလံမံဵ

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၁၉ သီရမိာလာအေရ္  ဴရပကံးကံ ၂၆ လမံဵ  (၈၆×၉၀) ြကာဵ ၃၀၀၀ ၃၅၀၀

၂၅ လမံဵ  (၈၆×၈၈) ြကာဵ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀

၂၃ လမံဵ  /၂၄ လမံဵ  (၈၇×၈၉)ြကာဵ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀

၂၂ လမံဵ  (၈၆×၉၀) ြကာဵ ၁၃၀၀ ၂၀၀၀

၈၆ လမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ  

ေရွှေတေခ့ာငံဵ ေျမာငံဵ ေဘဵ
၁၃၀၀ ၂၀၀၀

ျပညံှ ကီဵက့ကံသေရ 

အေရ္ ရဴပကံးကံ

၈၅၀

၆၀၀



မ္ ထိ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ေအာငေံျမသာစဳွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

သီရမိာလာအေရ္  ဴရပကံးကံ ၈၇ လမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀

၈၈ လမံဵ  (၂၃×၂၆) ြကာဵ ၅၀၀ ၁၀၀၀

၈၉ လမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ ၈၀၀ ၁၆၀၀

၉၀ လမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ ၅၀၀ ၁၀၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၂၀ သီရမိာလာအေနာကံ ရပကံးကံ
၂၂ လမံဵ  (လမံဵ  ၉၀ 

အေနာကဘံကကံမံဵ  နာဵလမံဵ ထိ)
၁၃၀၀ ၂၀၀၀

၂၆ လမံဵ  (လမံဵ  ၉၀အေနာကံ ဘကံ

 ကမံဵ နာဵလမံဵ ထ)ိ
၂၀၀၀ ၂၅၀၀

၉၀ လမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

ရဳုဵလမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

ကမံဵ နာဵလမံဵ  (၂၂×၂၆) ြကာဵ ၄၀၀ ၈၀၀

လမံဵ သးယံ/လမံဵ က့ဉံဵ

၅၀၀

၃၅၀



မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ျပညံှ ကီဵတခဳးနံွ မို နဴယံ

မ္ ထိ

၁ ၆၂ လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀
သာယာဝတမီငံဵ ှကီဵလမံဵ မတငမံ့ကံနာ္ျပု

(ပနံဵ ရဳေတာေံခ့ာငံဵ မ ္၆၂ လမံဵ ထ)ိ
၁၈၀၀ ၂၃၀၀

၇၃၊ ၆၈၊ ၆၅ လမံဵ ၁၃၀၀ ၁၈၀၀
ျမဝတမီငံဵ ှကီဵလမံဵ မတငမံ့ကံနာ္ျပု

(၆၂လမံဵ မ ္ပနံဵ ရဳေတာေံခ့ာငံဵ ထိ)
၁၂၀၀ ၁၇၀၀

ပနံဵ ရဳေတာေံခ့ာငံဵ မအ္ဆငံဴျမငံဴရဲစခနံဵ ြကာဵရိ္

ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ(ယ-၁ မ ္ယ-၇)

 (လ-၁ မ ္လ-၉) (ဝ-၁ မ ္ဝ-၁၂) အကးကံမ့ာဵ

၉၀၀ ၁၄၀၀

ွမို ရဴိုဵ လမံဵ နင္ံဴ ေဝသာလလီမံဵ တငမံ့ကံနာ္ျပု ၉၀၀ ၁၄၀၀

၁ လမံဵ သးယမံ ္၇၃ လမံဵ ၊ 
(ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ) ၈၅၀ ၁၃၅၀

၇၂၊ ၇၁၊ ၇၀၊ ၆၉၊ ၆၇၊ ၆၄၊ ၆၃ လမံဵ ၉၀၀ ၁၄၀၀

က့နနံပဳါတတံငလံမံဵ ေပ်ရိ္ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၄၀၀ ၉၀၀

ြကာဵလမံဵ / ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၂၅၀ ၆၀၀

၂ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ေဘဵမ့ကံနာ္ျပု

(၁လမံဵ မ ္၁၁လမံဵ ထ)ိ
၅၀၀၀ ၅၇၀၀

၁လမံဵ ေပ် မ ္၁၂လမံဵ  ေပ်ရိ္မ့ကံနာ္ျပုအကးကံမ့ာဵ ၂၀၀၀ ၂၅၀၀

ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၄၀၀ ၉၀၀

၃ ရနံ-မနံဵ လမံဵ ေဘဵနင္ံဴ သာယာဝတလီမံဵ မ့ကံနာ္ျပု ၅၀၀၀ ၆၀၀၀

ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၄၀၀ ၉၀၀

၄ ၆၂လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

သာယာဝတမီငံဵ ှကီဵ (၆၂လမံဵ x၇၅လမံဵ )ြကာဵ ၁၈၀၀ ၂၃၀၀

က့နစံစသံာဵလမံဵ  (၆၂လမံဵ x၇၅လမံဵ )ြကာဵ ၆၀၀ ၁၁၀၀

ပ့ူေစာထီဵ လမံဵ  (၆၂လမံဵ x၇၅လမံဵ )ြကာဵ ၆၀၀ ၁၁၀၀
၆၃၊ ၆၄၊ ၆၅၊ ၆၉ ၊ ၇၅၊ ၆၈၊

 ၇၀၊ ၇၁၊ ၇၂၊ ၇၃၊ ၇၄ လမံဵ တင ံအကးကံမ့ာဵ
၄၀၀ ၉၀၀

သာယာဝတလီမံဵ မ ္က့နစံစံသာဵလမံဵ

၆၂လမံဵ  မ ္၇၄ လမံဵ ြကာဵရိ္အကးကံမ့ာဵ
၂၀၀ ၆၀၀

ြကာဵလမံဵ ၊ ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၁၅၀ ၄၀၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု လပုငံနံဵ အေပ် 

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

မတ္ခံ့ကံ

(က)ရပကံးကံ 

ဝ/လ/ယ

ခ့မံဵ ျမသာယာရပံ

ေရွှေျပညမံန္တလာအိမယံာ

(မလူပဏု္ဏာဵကုနံဵ ရပကံးကံ)

(ခ) ရပကံးကံ

  ( ဟ)၊(သ)

(က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ



မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ျပညံှ ကီဵတခဳးနံွ မို နဴယံ

မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု လပုငံနံဵ အေပ် 

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

မတ္ခံ့ကံ

(က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

၅ ၆၂လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

သာယာဝတမီငံဵ ှကီဵလမံဵ ၁၆၀၀ ၂၁၀၀

က့နစံစသံာဵလမံဵ ၊ ပ့ူေစာထီဵ လမံဵ ၅၀၀ ၁၀၀၀

၅၈လမံဵ ၊ ၄၀၀ ၉၀၀

( ၅၉လမံဵ ၊ ၅၇လမံဵ ) က့နနံပဳါတတံငလံမံဵ မ့ာဵ ၃၀၀ ၅၅၀

သာယာဝတမီငံဵ ှကီဵလမံဵ x ပ့ူေစာထီဵ ြကာဵကးကံ ၂၀၀ ၅၀၀

ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၁၅၀ ၄၀၀

၆ ၆၂လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

၇၄ လမံဵ ၂၃၀၀ ၂၈၀၀

က့နစံစသံာဵလမံဵ  ၊  ရတနာလမံဵ ၅၀၀ ၁၀၀၀

၆၃လမံဵ  မ ္၇၃လမံဵ ထ ိနပဳါတတံငလံမံဵ မ့ာဵ ၃၀၀ ၆၀၀
၆၃လမံဵ x၇၃လမံဵ (က့နစံစံသာဵလမံဵ နင္ဴံ 

ရတနာလမံဵ ြကာဵ)ရိ္ အကးကံမ့ာဵ
၂၀၀ ၅၀၀

ြကာဵလမံဵ ၊ ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၁၅၀ ၄၀၀

၇ ၆၂လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

၇၄ လမံဵ ၂၃၀၀ ၂၈၀၀

(၆၃ လမံဵ  မ ္၇၃လမံဵ ထ)ိ ၃၀၀ ၈၀၀
ရတနာလမံဵ ၊ကုသိုလေံတာလံမံဵ ၊ 

မငံဵ ှကီဵရနေံနာငလံမံဵ တငံ
၃၅၀ ၇၀၀

(၆၃လမံဵ x၇၃လမံဵ )၊ (ရတနာလမံဵ x 

မငံဵ ှကီဵရနေံနာငလံမံဵ )ြကာဵရိ္အကးကံမ့ာဵ
၂၀၀ ၅၀၀

ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၁၅၀ ၄၀၀

၈ ၆၂လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

မငံဵ ှကီဵရနေံနာငလံမံဵ ၊ ၅၈လမံဵ ၉၀၀ ၁၄၀၀

မငံဵ ရဲေက့ာစံးာလမံဵ ၊ ဗိုလဗံထူဵ လမံဵ ၊ ေအာငဆံနံဵ လမံဵ ၅၀၀ ၁၀၀၀

၄၄လမံဵ  မ ္၆၁လမံဵ ထ၊ိ နပဳါတတံငလံမံဵ မ့ာဵ ၂၅၀ ၆၀၀
(၄၄လမံဵ  မ ္၆၁ လမံဵ ) ြကာ ဵ၊ ေအာငဆံနံဵ လမံဵ x 

ပ့ူေစာထီဵ လမံဵ ြကာဵရိ္ ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံ
၁၅၀ ၄၀၀

 (ဃ)ရပံ

(သ)၊ (ဟ)၊ (ဘ)၊ (ဠ)၊

(အ)၊ (ဗ)

(ဂ)ရပကံးကံ၊

 ( ဠ)

(ဂ)ရပကံးကံ 

(အ)

(င)ရပကံးကံ

သငပံနံဵ ကုနံဵ

ညည(၁မ္၁၂ထ)ိ



မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ျပညံှ ကီဵတခဳးနံွ မို နဴယံ

မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု လပုငံနံဵ အေပ် 

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

မတ္ခံ့ကံ

(က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

၉ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

၇၄ လမံဵ ၂၃၀၀ ၂၈၀၀

၇၃ လမံဵ ၆၀၀ ၁၂၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ လမံဵ က့ယံ ၃၀၀ ၆၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ လမံဵ သးယံ ၂၀၀ ၅၀၀

၁၀ ရနံ-မနံဵ လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

၇၄ လမံဵ ၂၃၀၀ ၂၈၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ လမံဵ က့ယံ ၃၀၀ ၆၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံ ၂၀၀ ၅၀၀

၁၁ ၇၄ လမံဵ ေဘဵ ဝဲ/ယာ

၇၃ လမံဵ ေဘဵ ဝဲ/ယာ

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ

၁၂ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀၀ ၃၀၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ သးာဵလမံဵ က့ယံ ၃၀၀ ၆၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ သးာဵလမံဵ သးယံ ၂၀၀ ၄၀၀

ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၂၅၀ ၅၀၀

၁၃ ၆၂လမံဵ ၊ ပနံဵ ျခလဳမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

(၆၂လမံဵ xပနံဵ ျခလဳမံဵ ) ြကာဵကးကံ ၅၀၀ ၁၀၀၀

(ပနံဵ ျခလဳမံဵ xဘုဳပ့ေဳတာရ)ြကာဵကးကံ ၃၀၀ ၇၀၀

က့နြံကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ ၂၀၀ ၅၀၀

၁၄ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

စျဳပလမံဵ ၊ ေယာမငံဵ ှကီဵလမံဵ ၊ 

ဖိုလ္ှ ကီဵလမံဵ ၊ ဖိုရာဇာလမံဵ
၇၀၀ ၁၂၀၀

ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံ ၂၀၀ ၅၀၀

G ကးကံမ့ာဵ

ယာေတာရံပ၊ံ ေတာငျံမငံဴရပံ

(A)၊ (B)၊ (C )၊ (D)၊

(E )၊ (F)

ေတာငျံမငံဴ

၄၆၀

ယာေတာရံပံ

ေတာငျံမငံဴ

Mandalay Industrial

Trade Center

၆၈၀

၅၇၀

ေငးေတာကံ့ကုီနံဵ

ရဲေဘာကံးကံသစံ



မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ျပညံှ ကီဵတခဳးနံွ မို နဴယံ

မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု လပုငံနံဵ အေပ် 

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

မတ္ခံ့ကံ

(က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

၁၅ ၆၂ လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

၅၈-၅၆-၆၀/ ေအလမံဵ ၊ ၅၀၀ ၁၀၀၀
(၄၄လမံx ၆၄လမံဵ )၊ (ေအာငဆံနံဵ လမံဵ x 

ဘရုငံဴေနာငလံမံဵ )ြကာဵရိ္ နပဳါတတံငလံမံဵ မ့ာဵ
၃၀၀ ၆၀၀

(၄၄လမံx ၆၄လမံဵ )၊ (ေအာငဆံနံဵ လမံဵ x 

ဘရုငံဴေနာငလံမံဵ  )ြကာဵရိ္ ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ
၂၀၀ ၅၀၀

၁၆ ၆၂ လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

၅၈-၅၆-၆၀/ ေအလမံဵ ၊ ၅၀၀ ၁၀၀၀
(၄၄လမံဵ x ၆၂လမံဵ ) ြကာဵ၊ (ဘရုငံဴေနာငလံမံဵ မ ္

ဗန္ဓ လလမံဵ ) နပဳါတတံငလံမံဵ မ့ာဵ
၃၀၀ ၆၀၀

(၄၄လမံဵ x ၆၂လမံဵ ) ြကာဵ၊ (ဘရုငံဴေနာငလံမံဵ x 

ဗန္ဓ လလမံဵ ) ြကာဵရိ္ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ
၂၀၀ ၅၀၀

၁၇ ၆၂လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

စျဳပလမံဵ ၊မဂဂလာလမံဵ ၊ (ရနံ-မနံဵ လမံဵ မ ္၆၂လမံဵ )ထိ ၅၀၀ ၁၀၀၀

စျဳပလမံဵ ၊ မဂဂလာလမံဵ ၊ (၄၈လမံဵ မ ္၆၂ လမံဵ )ထိ ၅၀၀ ၉၀၀

၅၁၊ ၅၆၊ ၅၈၊ ၆၀၊ ၆၀-ေအလမံဵ ၊ ၆၀၀ ၁၁၀၀
ဗန္ဓ လလမံဵ ၊ ရတနာလမံဵ ၊(၅၁လမံဵ မ ္၆၂လမံဵ ထ)ိ

ေအဵေမတ္တ ာလမံဵ ၊ ေအဵသခုလမံဵ
၅၀၀ ၁၀၀၀

ဗန္ဓ လလမံဵ ၊ ရတနာလမံဵ ၊(၆၃လမံဵ မ ္၆၈လမံဵ ထ)ိ

ေအဵေမတ္တ ာလမံဵ ၊ ေအဵသခုလမံဵ
၄၀၀ ၈၀၀

ဖိုဵ လ္ှ ကီဵလမံဵ   (ရနံ-မနံဵ  လမံဵ မ ္၆၂ လမံဵ ထ)ိ ၄၀၀ ၇၅၀

ဖိုဵ လ္ှ ကီဵလမံဵ  (၅၀ လမံဵ မ ္၅၉ လမံဵ ထ)ိ ၃၅၀ ၇၀၀
(၄၄လမံx ၆၈လမံဵ )ြကာဵ၊ (ဖိုဵ လ္ှ ကီဵလမံဵ x 

ဗန္ဓ လလမံဵ )ြကာဵရိ္ က့နနံပဳါတတံငလံမံဵ မ့ာဵ
၃၀၀ ၆၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံ ၂၀၀ ၄၅၀

၁၈  ေယာမငံဵ ှကီဵလမံဵ ၊ ၆၂လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀
၅၁၊ ၅၈၊ ၆၀/ ေအ လမံဵ  (ဖိုဵ ရာဇာလမံဵ x 

သခငဖံိုဵ လ္ှ ကီဵလမံဵ ြကာဵ)
၇၀၀ ၁၂၀၀

၆၁၊ ၆၃၊ ၆၄၊ ၆၅၊ ၆၆၊ ၆၇၊ ၆၈၊ ၆၉၊၇၀၊၇၁-လမံဵ ၆၀၀ ၁၁၀၀

(ဖိုဵ ရာဇာလမံဵ ၊ ဖိုဵ လ္ှ ကီဵလမံဵ မ) ၆၀၀ ၁၁၀၀

၅၂လမံဵ  မ ္၅၉ လမံဵ မတငံ ၄၀၀ ၈၀၀

က့နနံပဳါတတံငလံမံဵ မ့ာဵ ၂၅၀ ၆၀၀

 (စ့)ရပကံးကံ 

(ပပ)

 (စ့)ရပကံးကံ 

(ပပ)

(စ)ရပကံးကံ

(တတ)

(စ)ရပကံးကံ

(ထထ)

(ဆ+ ဇ)  ရပကံးကံ

(ဓဓ)၊ (ဒဒ)၊ (နန)



မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ျပညံှ ကီဵတခဳးနံွ မို နဴယံ

မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု လပုငံနံဵ အေပ် 

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

မတ္ခံ့ကံ

(က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

ရပကံးကံတးငံဵ ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံ ၂၀၀ ၄၀၀

၁၉ ၆၂လမံဵ ၂၂၀၀ ၂၇၀၀

ကေနာငလံမံဵ  ( ရနံ-မနံဵ  လမံx ၆၂လမံဵ ထ)ိ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀

ကေနာငလံမံဵ  (၄၄လမံဵ x ၆၁ လမံဵ ထ)ိ ၄၀၀ ၈၀၀

ဖိုဵ ရာဇာလမံဵ  (ရနံ-မနံဵ လမံဵ x ၅၁လမံဵ ထ)ိ ၄၀၀ ၇၅၀

၅၁ လမံဵ ၊ ၅၈ လမံဵ ၄၀၀ ၈၀၀

က့နနံပဳါတတံငလံမံဵ မ့ာဵ ၃၀၀ ၅၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံ ၂၀၀ ၄၀၀

၂၀ ကေနာငလံမံဵ မှကီဵ (ရနမံနံဵ လမံဵ x ၆၂ လမံဵ  ထ)ိ ၁၄၀၀ ၂၀၀၀

မက္ခရာလမံဵ ၊ (၆၂လမံဵ x၆၈လမံဵ ထ)ိ ၅၀၀ ၁၀၀၀
မက္ခရာလမံဵ ၊ (၄၄လမံx ၆၂လမံဵ ထ)ိ

တပငေံရွှေထီဵ လမံဵ  (၄၄လမံဵ x ၆၈လမံဵ ထ)ိ
၄၀၀ ၈၀၀

ကေနာငလံမံဵ  ( ၄၄လမံဵ x ၆၂ လမံဵ  ထ)ိ ၅၀၀ ၁၁၀၀

ရပကံးကံအတးငံဵ ရိ္ နပဳါတတံငကံ့နလံမံဵ မ့ာဵ ၃၀၀ ၆၀၀
(ကေနာငလံမံဵ  x ေရွှေလ္ဳဗိုလလံမံဵ )၊ (၄၄လမံဵ x ရနမံနံဵ လမံဵ )

 ြကာဵရိ္ြကာဵလမံဵ ြကာဵကးကံမ့ာဵ
၂၀၀ ၄၀၀

၂၁ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ေဟာငံဵ ေဘဵ ၂၁၀၀ ၂၆၀၀

ေမဇငသံနိံဵ လမံဵ ၄၀၀ ၇၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ သးာဵလမံဵ က့ယံ ၄၀၀ ၇၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ သးာဵလမံဵ က့ဉံဵ ၂၀၀ ၅၀၀

တိုဵ ခ့ဲ ရဴပကံးကံ(လမံဵ မရိ္ေသာလယ ံကးကံမ့ာဵသာရိ္) ၁၀၀ ၃၀၀

၂၂ ရနံ-မနံဵ လမံဵ ေဟာငံဵ ေဘဵ ၂၀၀၀ ၂၅၀၀

တခဳးနတံိုငေံစ့ဵ၊ အမရပရူျဖတလံမံဵ ၃၅၀ ၇၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ လမံဵ က့ယံ ၂၅၀ ၅၀၀

ရပကံးကံတးငံဵ လမံဵ သးယံ ၂၀၀ ၄၀၀

(ဈ)ရပကံးကံ

(လလ)

ထနိကုံနံဵ ရပံ

တခဳးနတံိုငံ

 (စ့)ရပကံးကံ 

(ပပ)

(စ့) ရပကံးကံ

(H)အကးကံမ့ာဵ



(က့ပသံနိံဵ ေပါငံဵ )

လမံဵ အတးငံဵ လမံဵ က့ယံ လမံဵ မ

၁ ေျမညထီပံ ၂၈၈ ၅၀၄ ပးဲရဳုတနံဵ

၂ ပထမထပံ

၃ ဒတုယိထပံ

၄ တတယိထပံ

၅ စတတု္ထ ထပံ

၆ ပဉ္စမထပံ

၇ ဆဌမထပံ

၁ ေျမညထီပံ ၂၄၀ ေရွှေျပညမံန္တလာတုိကခံနံဵ

၂ ပထမထပံ ၂၀၀ ေရွှေျပညမံန္တလာတုိကခံနံဵ

၃ ဒတုယိထပံ ၁၆၀ ေရွှေျပညမံန္တလာတုိကခံနံဵ

၄ တတယိထပံ

၅ စတတု္ထ ထပံ

၆ ပဉ္စမထပံ

၇ ဆဌမထပံ

မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံ

တိုကခံနံဵ ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနံ

 အတညျံပုနှုနံဵ ထာဵမ့ာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ျပညံှ ကီဵတခဳးနံွ မို နဴယံ

စဉံ အထပံ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္ ံအတညျံပုစနဳှုနံဵ



မ္ ထိ

၁ မန္တံနံဵ ရပကံးကံ လမံဵ မှကီဵ၊(မန္တေလဵ-စစံကုိငံဵ ) ၁၁၀၀ ၁၃၀၀

လမံဵ သးယံ ၂၀၀ ၃၀၀

လမံဵ သးယံ(ေသဵ) ၁၀၀ ၂၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၁၀၀ ၂၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၅၀ ၁၀၀

၂ အုိဵေတာရံပကံးကံ လမံဵ မှကီဵ(မန္တေလဵ-စစံကုိငံဵ ) ၆၀၀ ၈၀၀

လမံဵ သးယံ ၇၀ ၁၂၀

လမံဵ သးယံ(ေသဵ) ၅၀ ၁၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၄၀ ၇၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၂၀ ၄၀

၃ ဆငစံးယံပးတရံပကံးကံ လမံဵ မှကီဵ ၁၀၀ ၃၀၀

လမံဵ သးယံ ၇၀ ၁၂၀

လမံဵ သးယံ(ေသဵ) ၄၀ ၈၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၃၀ ၆၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၂၀ ၄၀

၄  ေဈဵခ့ို ရပကံးကံ (မန္တေလဵ-စစံကုိငံဵ )လမံဵ ၁၁၀၀ ၁၃၀၀

လမံဵ မှကီဵ ၅၀၀ ၈၀၀

လမံဵ သးယံ ၁၅၀ ၃၀၀

 ေျမကးကံသစံမ့ာဵ ၁၀၀ ၂၅၀

လမံဵ သးယံ(ေသဵ) ၁၀၀ ၂၀၀

ေျမကးကံသစံအတးငံဵ ပိုငံဵ ၁၀၀ ၂၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၅၀ ၁၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၅၀ ၉၀

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ အမရပရူွမို နဴယံ (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ

 တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ



မ္ ထိ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ အမရပရူွမို နဴယံ (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ

 တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

၅  ေရွှေဂးမံဵ ထတုရံပကံးကံ လမံဵ မှကီဵ ၂၀၀ ၃၀၀

လမံဵ သးယံ ၇၀ ၁၂၀

လမံဵ သးယံ(ေသဵ) ၅၀ ၉၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၃၀ ၆၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၂၀ ၃၀

၆ က့နတံနံဵ ရပကံးကံ လမံဵ မှကီဵ ၁၅၀ ၃၀၀

လမံဵ သးယံ ၇၀ ၁၂၀

လမံဵ သးယံ(ေသဵ) ၄၀ ၈၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၃၀ ၆၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၂၀ ၄၀

၇ ေတာငံှ ကီဵရပကံးကံ လမံဵ မှကီဵ ၅၀၀ ၈၀၀

လမံဵ သးယံ ၇၀ ၁၂၀

လမံဵ သးယံ(ေသဵ) ၅၀ ၉၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၃၀ ၆၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၂၀ ၄၀

၈  ေလဵစုရပကံးကံ လမံဵ မှကီဵ ၂၀၀ ၃၀၀

လမံဵ သးယံ ၇၀ ၁၂၀

လမံဵ သးယံ(ေသဵ) ၅၀ ၉၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၃၀ ၆၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၂၀ ၄၀



မ္ ထိ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ အမရပရူွမို နဴယံ (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ

 တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

၉ နတေံရကနေံက့ဵရးာ လမံဵ မှကီဵ (မန္တေလဵ-ရနကံနုံ)လမံဵ မေပ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

(၆၂/၆၃/၆၄/၆၅/၆၆/၆၇/၆၈)လမံဵ မှကီဵ ၆၀၀ ၈၀၀

၆၆လမံဵ -၆၈လမံဵ ြကာဵ

(ကုနစံညဒံိုငဝံနံဵ အတးငံဵ )

လမံဵ သးယံ ၄၀၀ ၆၅၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၄၀၀ ၅၀၀

လမံဵ မေဖာကံရေသဵေျမကးကံ ၂၀၀ ၃၀၀

၁၀ နတံေရကနေံက့ဵရးာအပုစံု လမံဵ မှကီဵ ၁၅၀ ၄၀၀

 ေဖ့ာကဆိံပကံနုေံက့ဵရးာ အတးငံဵ ပိုငံဵ လမံဵ ၈၀ ၁၀၀

 ေဆာကေံတာဝေက့ဵရးာ လမံဵ သးယံ ၄၀ ၅၀

 ေတာတးငေံက့ဵရးာ လမံဵ မေဖာကံရေသဵေျမကးကံမ့ာဵ ၄၀ ၄၅

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၃၅ ၄၀

၁၁ ရနကုံနံ- မန္တေလဵလမံဵ ၅၀၀ ၇၀၀

လမံဵ မှကီဵ ၃၅၀ ၄၅၀

လမံဵ သးယံ ၂၅၀ ၄၀၀

လမံဵ သးယံ(ေသဵ) ၂၀၀ ၃၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၁၀၀ ၂၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၂၀ ၄၀

၁၂ ျမစံေလာငံဵ ေက့ဵရးာ ရနကုံနံ-မန္တေလဵလမံဵ ၉၀၀ ၁၁၀၀

လမံဵ မှကီဵ ၄၅၀ ၆၀၀

လမံဵ သးယံ ၂၀၀ ၃၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၁၅၀ ၂၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၅၀ ၁၀၀

ျမစံငယံရပကံးက ံ

(မီဵ ရထာဵတးဲျပငစံကရဳုံ)

၆၀၀ ၇၅၀



မ္ ထိ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ အမရပရူွမို နဴယံ (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ

 တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

၁၃ ရနကုံနံ- မန္တေလဵလမံဵ မှကီဵ ၉၀၀ ၁၁၀၀

လမံဵ သးယံ ၄၅၀ ၆၀၀

လမံဵ သးယံ ၂၀၀ ၃၀၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ ၁၅၀ ၂၀၀

လမံဵ မေဖာကံရေသဵေျမကးကံမ့ာဵ ၅၀ ၁၀၀

၁၄ လမံဵ မှကီဵ ၃၅၀ ၅၀၀

အတးငံဵ ပိုငံဵ လမံဵ ၁၀၀ ၂၀၀

လမံဵ သးယံ ၈၀ ၁၂၀

လမံဵ မေဖာကံရေသဵေျမကးကံမ့ာဵ ၃၀ ၉၀

ြကာဵလမံဵ မ့ာဵ(ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၂၀ ၃၀

၁၅ ဆငရံးာျမငံဴမ္ူ ဵေက့ဵရးာ  ေက့ာကံစိမံဵ ဘရုာဵအနီဵ ၇၀ ၁၂၀

လမံဵ မှကီဵေဘဵ ၁၅၀ ၂၀၀

ဘရုာဵဝငံဵ ေဘဵရ္ိလမံဵ သးယံမ့ာဵ ၃၀ ၆၀

ြကာဵလမံဵ (ဆုိငကံယံသာဝငရံ) ၂၀ ၄၀

၁၆ ဉယ့ာဉေံတာေံက့ဵရးာ လမံဵ မှကီဵ ၅၀ ၁၀၀

သူငယံေတာေံက့ဵရးာ လမံဵ သးယံ ၃၅ ၅၀

ြကာဵလမံဵ ၃၀ ၄၅

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၁၅ ၂၅

စာတိုဵ ွမို ဴျပငံှ ကီဵ 

ေက့ဵရးာ(စကံေကး )ဴ

စာတိုဵ ွမို ဴျပငံှ ကီဵ 

ေက့ဵရးာအုပစုံ



မ္ ထိ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ အမရပရူွမို နဴယံ (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပုသတံမတံ္သညဴံ

 တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိံ/ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှု 

လပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံနှုနံဵ ထာဵ

၁၇ ကမ္ဲဘ ေဴက့ဵရးာ လမံဵ မှကီဵ ၈၀ ၁၂၀

လမံဵ သးယံ ၅၀ ၇၀

၁၈  ေရွှေြကကံယကံေက့ဵရးာ လမံဵ မှကီဵ(ဧရာဝတ-ီွမို ပဴတလံမံဵ ) ၁၅၀ ၂၀၀

လမံဵ သးယံ ၅၀ ၇၀

ြကာဵလမံဵ ၂၀ ၃၅

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၁၅ ၂၅

၁၉ ငယံတိုဵ ေက့ဵရးာ စစံကုိငံဵ -မန္တေလဵလမံဵ မှကီဵေဘဵ ၁၅၀ ၂၀၀

လမံဵ သးယံ ၅၀ ၇၀

ြကာဵလမံဵ ၂၀ ၃၅

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၁၅ ၂၅



(က့ပျံပညံဴ)

မ္ ထိ

၁ ပထမတနံဵ စာဵတိုကံ (RC) ၁၅၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၂ ဒတုယိတနံဵ စာဵတိုကံ (RC) ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၃
Steel Structure - ပထမတနံဵ စာဵ

(စတီဵ အေဆာကံအဦ)
၁၀၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၄
Steel Structure - ဒတုယိတနံဵ စာဵ

(စတီဵ အေဆာကံအဦ)
၇၀၀၀ ၉၀၀၀

၅ သစံသာဵအုပညံပှတံိုကံ အေဆာကံအဦ ၆၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၆ သစံသာဵအိမံ ၄၀၀၀ ၇၀၀၀

၇ ထရကဳာသးပမံိုဵ ၂၀၀၀ ၄၀၀၀

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္အတးကံ 

အတညျံပုစဳနှုနံဵ  တစံစတရုနံဵ ေပအေပ်

 ကုနကံ့စရတိံ မတ္ခံ့ကံအေဆာကံအဦအမ့ို ဵအစာဵစဉံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံ

အေဆာကအံဦေဆာကလံပုရံာတးင ံ

တစစံတရုနံဵ ေပ ပ့မံဵ မျှကနုကံ့စရတိနံှုနံဵ ထာဵမ့ာဵ


