
မ္ ထိ

၁ အမတ္ံ(၁)ရပကံးကံ
ပးဲစာဵတနံဵ လမံဵ မီဵ ပးို ငံဴလမံဵ ဆုဳမ ္

ဘဏရဳုံဵလမံဵ အထိ
၂၅၀ ၃၀၀

ပးဲစာဵတနံဵ လမံဵ ဘဏရဳုံဵလမံဵ ဆုဳမ ္

ထနံဵ ေတာလမံဵ ဆုဳအထိ
၂၀၀ ၂၂၅

ဝါစကံလမံဵ ဆုဳမ ္ွမို သဴစလံမံဵ ေဒါငဴံ ၈၀ ၁၀၀

ွမို သဴစံလမံဵ ေဒါငံဴမ ္ဝနထံမံဵ အိမယံာအထိ ၆၀ ၈၀

ဗဟိုစုိကံျခလဳမံဵ ဆုဳမ ္ွမို သဴစလံမံဵ ေဒါငံဴ - -

ပနံဵ လှိုငေံရွှေဝါခနံဵ မေဒါငံဴမ ္ေလဵမ့ကံနာ္

 ဘနုံဵ ှကီဵေက့ာငံဵ လမံဵ ထိ
၈၀ ၉၀

က့နအံျခာဵလမံဵ  (ြကာဵလမံဵ / 

ြကာဵကးကံ/ေက့ာကံလမံဵ )
၃၀ ၄၅

က့နအံျခာဵလမံဵ  (ဆိုငကံယဝံငရံလမံဵ / 

ေျမသာဵလမံဵ )
၂၀ ၂၅

၂ အမတ္ံ(၂)ရပကံးကံ ဗဟိုစုိကံျခလဳမံဵ ဆုဳမ ္စမီကိဳနံဵ ရဳုဵေရ္ အဴထိ - -

ဝါစကံလမံဵ ဆုဳမ ္ွမို သဴစလံမံဵ ေဒါငဴံထိ ၈၀ ၁၀၀

 ွမို သဴစံလမံဵ ေဒါငဴံမ ္

ဝနထံမံဵ အိမယံာအထိ
၆၀ ၈၀

မီဵ ပးို ငဴံလမံဵ ဆုဳမ ္ွမို သဴစဘံနုံဵ ှကီဵေက့ာငံဵ

 အထိ
၈၀ ၁၀၀

ေရွှေမေုဌာဘရုာဵလမံဵ ေဒါငဴံမ ္EPC 

ေပါကံအထိ
၃၀ ၄၅

မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ မလှိုငံွ မို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ



မ္ ထိ

မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ မလှိုငံွ မို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

အမတ္ံ(၂)ရပကံးကံ
က့နအံျခာဵလမံဵ (ြကာဵလမံဵ / ြကာဵကးကံ/

 ေက့ာကံလမံဵ )
၂၅ ၃၀

က့နအံျခာဵလမံဵ (ဆိုငကံယဝံငရံလမံဵ / 

ေျမသာဵလမံဵ )
၂၀ ၂၅

၃ အမတ္ံ(၃)ရပကံးကံ မီဵ ပးို ငဴံလမံဵ ဆုဳမ ္ေဈဵေက့ာငံဵ အထိ ၂၀၀ ၂၂၅

မီဵ ပးို ငဴံလမံဵ ဆုဳမ ္နးာဵပးဲေဈဵဝငံဵ အထိ ၈၀ ၁၀၀

ျမငံဵ ျခဂဳတိမံ ္ေရစငဘံတူာအထိ ၃၀ ၄၅

က့နအံျခာဵလမံဵ (ြကာဵလမံဵ / ြကာဵကးကံ/

 ေက့ာကံလမံဵ )
၂၅ ၃၀

က့နအံျခာဵလမံဵ (ဆိုငကံယဝံငရံလမံဵ / 

ေျမသာဵလမံဵ )
၂၀ ၂၅

၄ အမတ္ံ(၄)ရပကံးကံ
ပးဲစာဵတနံဵ လမံဵ မီဵ ပးို ငဴံလမံဵ ဆုဳမ ္

ဘဏရဳုံဵလမံဵ အထိ
၂၅၀ ၃၀၀

မီဵ ပးို ငဴံလမံဵ ဆုဳမ ္ေဈဵေက့ာငံဵ အထိ ၂၀၀ ၂၂၅

ဘဏရဳုံဵလမံဵ ဆုဳမ ္

ထနံဵ ေတာလမံဵ ဆုဳအထိ
၁၈၀ ၂၀၀

ဘဏရဳုံဵလမံဵ ၊ပးဲစာဵတမံဵ လမံဵ ဆုဳမ ္

မာဃဓမ္မာရဳုလမံဵ ဆုဳအထိ
၁၈၀ ၂၀၀



မ္ ထိ

မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ မလှိုငံွ မို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

အမတ္ံ(၄)ရပကံးကံ
အမတ္ံ(၄)မာဃလမံဵ မ ္

အမတ္ံ(၄)ရပကံးကံ ရဳုဵလမံဵ အထိ
၃၀ ၄၅

က့နအံျခာဵလမံဵ (ြကာဵလမံဵ / ြကာဵကးကံ/

 ေက့ာကံလမံဵ )
၂၅ ၃၀

က့နအံျခာဵလမံဵ (ဆိုငကံယဝံငရံလမံဵ / 

ေျမသာဵလမံဵ )
၂၀ ၂၅

၅ လယယံာေျမမ့ာဵ လယယံာေျမကုိအျခာဵနညံဵ သုဳဵ စးဲျခငံဵ ၃ ၅



မ္ ထိ

၁ အမတံ္(၁) လမံဵ က့ယံ/ လမံဵ မှကီဵ မ့ာဵ ၃၃၅ ၃၈၄

လမံဵ သးယံမ့ာဵ ၁၂၅ ၁၆၅

လမံဵ က့ဉံဵ မ့ာဵ ၈၅ ၁၁၅

၂ အမတံ္(၂) လမံဵ က့ယံ/ လမံဵ မှကီဵ မ့ာဵ ၃၃၅ ၃၈၄

လမံဵ သးယံမ့ာဵ ၁၂၅ ၁၆၅

လမံဵ က့ဉံဵ မ့ာဵ ၈၅ ၁၁၅

၃ အမတံ္(၃) လမံဵ က့ယံ/ လမံဵ မှကီဵ မ့ာဵ ၃၃၅ ၃၈၄

လမံဵ သးယံမ့ာဵ ၁၂၅ ၁၆၅

လမံဵ က့ဉံဵ မ့ာဵ ၈၅ ၁၁၅

၄ အမတံ္(၄) လမံဵ က့ယံ/ လမံဵ မှကီဵ မ့ာဵ ၃၃၅ ၃၈၄

လမံဵ သးယံမ့ာဵ ၁၂၅ ၁၆၅

လမံဵ က့ဉံဵ မ့ာဵ ၈၅ ၁၁၅

၅ အမတံ္(၅) လမံဵ က့ယံ/ လမံဵ မှကီဵ မ့ာဵ ၃၃၅ ၃၈၄

လမံဵ သးယံမ့ာဵ ၁၂၅ ၁၆၅

လမံဵ က့ဉံဵ မ့ာဵ ၈၅ ၁၁၅

၆ အမတ္ံ(၆) လမံဵ က့ယ/ံလမံဵ မှကီဵမ့ာဵ ၃၃၅ ၃၈၄

လမံဵ သးယမံ့ာဵ ၁၂၅ ၁၆၅

လမံဵ က့ဉံဵ မ့ာဵ ၈၅ ၁၁၅

၇ အမတ္ံ(၇) လမံဵ က့ယ/ံလမံဵ မှကီဵမ့ာဵ ၃၃၅ ၃၈၄

လမံဵ သးယမံ့ာဵ ၁၂၅ ၁၆၅

လမံဵ က့ဉံဵ မ့ာဵ ၈၅ ၁၁၅

၈ လယယံာေျမ လယယံာေျမကုိ အျခာဵသုဳဵ ၄ ၈

မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ သာစညံွ မို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပု သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ



မ္ ထိ

၁ ဝမံဵ တးငံဵ ရပကံးကံ ရနကုံနံ-မန္တေလဵလမံဵ ၃၆၀ ၄၅၀

ပထမလမံဵ (ေဘဵဝ/ဲယာ) ၂၇၀ ၃၆၀

ဒတုယိလမံဵ ၊ ဆညေံခ့ာငံဵ

(အေနာကံျခမံဵ )
၁၃၅ ၁၈၀

ဆညေံခ့ာငံဵ (အေရ္ ဴျခမံဵ ) ၅၅ ၆၅

၃ သေဲတာ-ဝမံဵ တးငံဵ

လမံဵ သးယ၊ံ လမံဵ ြကာဵ၊ 

စကံမှုကးကံသစ၊ံ 

တိုဵ ခ့ဲ ရဴပကံးကံ၊

ွမို စဴးနံ

၅၅ ၆၅

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္

 အတညျံပု သတမံတ္သံညဴံ

 တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

၂
သေဲတာ-ဝမံဵ တးငံဵ  

ရပကံးကံ

လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ဝမံဵ တးငံဵ ွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ



(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


