
( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

မ္ ထိ

၁ စုှ ကီဵ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ၁၀၀၀ ၁၃၀၀

လမံဵ က့ယံ ၄၅၀ ၇၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၂၅၀ ၄၅၀

၂ ကဳဦဵ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ၁၀၀၀ ၁၃၀၀

လမံဵ က့ယံ ၄၅၀ ၇၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၂၅၀ ၄၅၀

၃  ေဘာဂဝတ၊ီ ဆဆီုဳ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ၈၀၀ ၁၁၀၀

ေပါကံေတာ လမံဵ က့ယံ ၄၅၀ ၇၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၂၅၀ ၄၅၀

၄ ွမို ဦဴဵ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ၃၀၀ ၅၀၀

လမံဵ က့ယံ ၁၅၀ ၂၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၁၀၀ ၁၅၀

၅ ျပညလံုဳဵ နိုငံ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ၁၀၀၀ ၁၃၀၀

စုှ ကီဵထနံဵ ေတာ လမံဵ က့ယံ ၄၅၀ ၇၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၂၅၀ ၄၅၀

၆ မငံဵ ရပံ ရနံ-မနံဵ  လမံဵ ၃၀၀ ၅၀၀

လမံဵ က့ယံ ၁၅၀ ၂၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၈၀ ၁၅၀

၇  ေအဵျမြကညလံငံ လမံဵ မ ၃၀၀ ၅၀၀

လမံဵ က့ယံ ၁၅၀ ၂၅၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံ

အမိ ံ/ ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် 

အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မတ္ခံ့ကံ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ေက့ာကံဆညံွ မို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပုသတမံတ္သံညဴံ

 တစံဧကစဳနှုနံဵ



( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံ

အမိ ံ/ ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် 

အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မတ္ခံ့ကံ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ေက့ာကံဆညံွ မို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပုသတမံတ္သံညဴံ

 တစံဧကစဳနှုနံဵ

 ေအဵျမြကညလံငံ လမံဵ က့ဉံဵ ၈၀ ၁၅၀

၈ တစဳိုဵ ဂတိံ လမံဵ မ ၃၀၀ ၅၀၀

လမံဵ က့ယံ ၁၅၀ ၂၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၈၀ ၁၅၀

၉ ရစဲု လမံဵ မ ၃၀၀ ၅၀၀

လမံဵ က့ယံ ၁၅၀ ၂၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၈၀ ၁၅၀

၁၀  ေညာငေံျခာကံပငံ လမံဵ မ ၃၀၀ ၅၀၀

လမံဵ က့ယံ ၁၅၀ ၂၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၈၀ ၁၅၀

၁၁ ဆူဵ ကုနံဵ လမံဵ မ ၈၀၀ ၁၁၀၀

လမံဵ က့ယံ ၄၅၀ ၇၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၂၅၀ ၄၅၀

၁၂  ေအာကံခ့ို ငံဵ လမံဵ မ ၈၀၀ ၁၁၀၀

လမံဵ က့ယံ ၄၅၀ ၇၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၂၅၀ ၄၅၀

၁၃  ေစ့ဵတနံဵ ၊ ဘငစုံ လမံဵ မ ၈၀၀ ၁၁၀၀

လမံဵ က့ယံ ၄၅၀ ၇၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၂၅၀ ၄၅၀



( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံ

အမိ ံ/ ေျမ ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် 

အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မတ္ခံ့ကံ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ေက့ာကံဆညံွ မို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပုသတမံတ္သံညဴံ

 တစံဧကစဳနှုနံဵ

၁၄ ြကကံမငံဵ တးနံ လမံဵ မ ၃၀၀ ၅၀၀

လမံဵ က့ယံ ၁၅၀ ၂၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၈၀ ၁၅၀

၁၅  ေဖာငရံးာ၊ ရးာသစံ လမံဵ မ ၃၀၀ ၅၀၀

လမံဵ က့ယံ ၁၅၀ ၂၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၈၀ ၁၂၀

၁၆ သစံှကီဵတနံဵ လမံဵ မ ၃၀၀ ၅၀၀

လမံဵ က့ယံ ၁၅၀ ၂၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၈၀ ၁၂၀

၁၇ ဆညထံပိထံနံဵ ေတာ လမံဵ မ - -

လမံဵ က့ယံ ၁၀၀ ၁၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၄၀ ၁၀၀

၁၈ ဌက္က ေတာင၊ံ ေတာငနံဳသဴာ လမံဵ မ - -

လမံဵ က့ယံ ၃၀ ၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၂၀ ၃၀



မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊  မတ္တ ရာွမို နဴယံ

မ္ ထိ

၁ အမတ္ ံ(၁) ဗိုလခံ့ုပလံမံဵ ၁၅၀ ၂၀၀

ေရွှေဂဘူရုာဵလမံဵ ၁၂၀ ၁၇၀

ေရွှေဘနုံဵ ပးငံဴဘရုာဵလမံဵ ၁၂၀ ၁၇၀

နဂါဵပတလံမံဵ ၁၀၀ ၁၅၀

ပဏု္ဏကာဵေက့ာငံဵ လမံဵ ၁၀၀ ၁၅၀

ဆသရလမံဵ ြကာဵ ၆၀ ၈၅

တပငေံရွှေထီဵ လမံဵ ၁၅၀ ၂၀၀

၂ အမတ္ံ(၂) မန္တေလဵ-မိုဵ ကုတလံမံဵ ၄၀၀ ၆၀၀

ဗိုလခံ့ုပလံမံဵ ၅၀၀ ၇၀၀

ဗိုလေံတဇလမံဵ သးယ-ံ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ၂၅၀ ၃၆၀

ဇီဇဝါလမံဵ ၁၀၀ ၁၃၅

ယငံဵ မာလမံဵ ၊ပေိတာကံလမံဵ ၊ခတ္တ ာလမံဵ ၁၁၀ ၁၈၀

ျမတေံလဵလမံဵ ၁၉၀ ၃၂၀

ဘရုငံဴေနာငလံမံဵ ၄၅၀ ၅၅၀

ေရွှေဇာလလီမံဵ ၁၈၀ ၃၂၀

၇ လမံဵ ၊ ၈ လမံဵ ၊ ၉ လမံဵ ၁၀၀ ၁၆၅

၁၀ လမံဵ ၊ ၁၁ လမံဵ ၁၀၀ ၁၈၀

အေနာံရထာလမံဵ ၂၀၀ ၂၈၀

၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ 

၂၁လမံဵ
၁၇၀ ၂၃၀

၂၂ ၊ ၂၃ ၊ ၂၄ ၊ ၂၅ လမံဵ ၁၉၀ ၃၃၀

၂၆ ၊ ၂၇ ၊ ၂၈ ၊ ၂၉ လမံဵ ၂၃၀ ၄၅၀

ေရွှေဘုဳသာလမံဵ ၇၂ ၁၃၅

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

မတ္ခံ့ကံ



မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊  မတ္တ ရာွမို နဴယံ

မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

မတ္ခံ့ကံ

၃ အမတ္ံ(၃) ေအာငေံရွှေဂဘူရုာဵလမံဵ ၁၀၈ ၁၆၂

ေအာငေံရွှေဂဘူရုာဵလမံဵ ြကာဵ ( ၁) ၇၂ ၁၃၅

ေအာငေံရွှေဂဘူရုာဵလမံဵ ြကာဵ ( ၂)၊ ( ၃) ၉၀ ၁၃၅

၄ အမတ္ံ(၄) ေရွှေဘနုံဵ ရင္လံမံဵ ၊ မန္စံလီမံဵ ၉၀ ၁၄၀

မဂဂလာလမံဵ ၊ ကူတိုဵ ဆပိံ

(၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၄)၊ ျပညေံတာံသာလမံဵ
၇၀ ၁၀၀

၅ အမတ္ံ(၅) တပငေံရွှေထီဵ လမံဵ ၁၅၀ ၂၀၀

မန္တေလဵ - မိုဵ ကုတလံမံဵ ၄၅၀ ၅၅၀

အေနာံရထာလမံဵ ၂၀၀ ၂၈၀

ရနနံိုငစုိံဵလမံဵ ၁၆၅ ၂၂၅

ေရွှေဇာလလီမံဵ ၊ ျမနန္ဒာလမံဵ ၁၈၀ ၃၂၀

၆ ေက့ဵရးာေျမ - ၃၀ ၉၀



မ္ ထိ

၁ ွမို မဴရပကံးကံအုပစုံ လမံဵ မှကီဵ ၄၀၀ ၆၀၀

လမံဵ က့ယံ ၂၀၀ ၄၀၀

လမံဵ သးယံ ၈၀ ၂၀၀

၂  ေရာ္လဝီိုငံဵ ရပကံးကံအုပစုံ လမံဵ မှကီဵ ၃၅၀ ၆၀၀

လမံဵ က့ယံ ၂၀၀ ၃၅၀

လမံဵ သးယံ ၈၀ ၂၀၀

၃ မငံဵ တတဳာဵရပကံးကံအုပစုံ လမံဵ မှကီဵ ၂၇၀ ၄၀၅

လမံဵ က့ယံ ၁၃၅ ၂၇၀

လမံဵ သးယံ ၄၅ ၁၃၅

၄ လယဦံဵရပကံးကံအုပစုံ လမံဵ မှကီဵ ၁၈၀ ၃၁၅

လမံဵ က့ယံ ၁၃၅ ၂၂၅

လမံဵ သးယံ ၄၅ ၁၃၅

၅ ေရပရူပကံးကံအုပစုံ လမံဵ မှကီဵ ၁၈၀ ၂၇၀

လမံဵ က့ယံ ၁၀၈ ၁၈၀

လမံဵ သးယံ ၄၅ ၁၀၈

၆ က့ပျံပငေံက့ဵရးာအုပစုံ လမံဵ မှကီဵ ၂၇၀ ၃၆၀

လမံဵ က့ယံ ၁၃၅ ၂၇၀

လမံဵ သးယံ ၄၅ ၁၃၅

၇ ကသေဲက့ဵရးာအုပစုံ လမံဵ မှကီဵ ၂၇၀ ၃၆၀

လမံဵ က့ယံ ၁၃၅ ၂၇၀

လမံဵ သးယံ ၄၅ ၁၃၅

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ မိုဵ ကုတံွ မို နဴယံ ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပု သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ
မတ္ခံ့ကံ



(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

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံ

အေဆာကအံဦေဆာကလံပုရံာတးင ံ

တစစံတရုနံဵ ေပ ပ့မံဵ မျှကနုကံ့စရတိနံှုနံဵ ထာဵမ့ာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ

စဉံ အေဆာကံအဦအမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္အတးကံ 

အတညျံပုစဳနှုနံဵ  တစံစတရုနံဵ ေပအေပ်

 ကုနကံ့စရတိံ မတ္ခံ့ကံ


