
မ္ ထိ

၁ အမတံ္(၁) ရပကံးကံ နဘူဵ အိုငလံမံဵ  မ ္ဗိုလံခ့ုပလံမံဵ  ထိ ၂၈၀ ၄၇၀

တလုပံွ မို လဴမံဵ ခးဲ မ ္ဂ့တီီစီလမံဵ  ထိ ၁၅၀ ၃၂၀

ဘတူာ မ ္ဘအီိုစီ ထိ ၁၅၀ ၃၂၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၈၅ ၁၉၀

၂ အမတံ္(၂) ရပကံးကံ ဗိုလံခ့ုပလံမံဵ ၄၁၀ ၆၁၀

၂-လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

၃-လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ဆညေံျမာငံဵ လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ေထာငံှ ကီဵ လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၄၀

၃ အမတံ္(၃) ရပကံးကံ  ေရွှေျမငတံငဘံရုာဵလမံဵ မ ္ဘတူာလမံဵ ထိ ၄၁၀ ၆၁၀
မလူတနံဵ ေက့ာငံဵ  ေျမာက-ံေအာငသိံန္ိဓ 

လမံဵ + ေတာငံ-အဘယသုခလမံဵ
၂၂၀ ၄၆၀

ဗလီ လမံဵ ၁၅၀ ၂၄၀

၄ အမတံ္(၄) ရပကံးကံ  ေရွှေျမငတံငဘံရုာဵမ ္ဘတူာလမံဵ ထိ ၄၁၀ ၆၁၀
ေအဵေစတီေျမာကံ-ေအာငသိံန္ိဓလမံဵ + 

ေတာငံ-ေဇာတိကလမံဵ
၂၂၀ ၄၆၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၄၀

၅ အမတံ္(၅) ရပကံးက ံ ဗိုလံခ့ုပ ံလမံဵ ၄၁၀ ၆၁၀

တရုတံဘုဳေက့ာငံဵ  လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ျပနဆံက ံလမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ြကကသံးနတံနံဵ  လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၄၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ျမငံဵ ျခဳွ မို နဴယံ     (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတမံတ္သံညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

မတ္ခံ့ကံ



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ျမငံဵ ျခဳွ မို နဴယံ     (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတမံတ္သံညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

မတ္ခံ့ကံ

၆ အမတံ္(၆) ရပကံးကံ လမံဵ မေတာ ံလမံဵ ၄၁၀ ၆၁၀

သဳုဵဆူဘရုာဵ လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၄၀

၇ အမတံ္(၇) ရပကံးကံ ဗိုလံခ့ုပ ံလမံဵ ၄၇၀ ၉၈၀

ဘဘ လမံဵ ၄၇၀ ၉၈၀

ဘတူာ လမံဵ ၄၇၀ ၉၈၀

ေျမလတံဂဏု ံလမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

(၈) လမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၄၀ ၂၃၀

၈ အမတံ္(၈) ရပကံးကံ ဗိုလံခ့ုပ ံလမံဵ ၄၇၀ ၉၈၀

၄၅ လမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

၄၆ လမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

၁၂ - လမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

၁၀- လမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

၁၇- လမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

၄၄-လမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀
ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၄၀ ၂၃၀

၉ အမတံ္(၉) ရပကံးကံ ဘဘ လမံဵ ၄၁၀ ၆၁၀

ကဦဳဵ လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ကာဵှကီဵ ကးငံဵ ေျမာကဘံကလံမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၄၀

၁၀ အမတံ္(၁၀) ရပကံးကံ ဗိုလံခ့ုပ ံလမံဵ ၄၁၀ ၆၁၀

ရတနာသိဂ ီဘနုံဵ ှကီဵ ေက့ာငံဵ  လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ျမငံဵ ျခဳွ မို နဴယံ     (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတမံတ္သံညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

မတ္ခံ့ကံ

အမတံ္(၁၀) ရပကံးကံ ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၄၀

၁၁ အမတံ္(၁၁) ရပကံးကံ ဗိုလံခ့ုပ ံလမံဵ ၄၁၀ ၆၁၀

ဦဵခ့နထံးနံဵ လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

 ေငးနဂါဵ လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၄၀

၁၂ အမတံ္(၁၂)ရပကံးကံ  ဘရုာဵ လမံဵ ၄၁၀ ၆၁၀

အထကဆံနတံနံဵ လမံဵ ၂၂၀ ၄၆၀

 ေအာကဆံနတံနံဵ လမံဵ ၁၅၀ ၂၄၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၈၀ ၁၇၀

၁၃ အမတံ္(၁၃) ရပကံးကံ လမံဵ သစ+ံ မငံဵ ရေဲက့ာစံးာလမံဵ ၄၇၀ ၉၈၀

ဘရုာဵလမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

သတိပဌာန ံလမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

ေနဝနံဵ လမံဵ ၂၈၀ ၆၁၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၁၄၀ ၂၃၀

၁၄ အမတံ္(၁၄) ရပကံးကံ သေျပပင ံလမံဵ ၂၉၀ ၄၇၀

အမက ၁၄ ေက့ာငံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၈၀ ၁၇၀

၁၅ အမတံ္(၁၅) ရပကံးကံ ဗိုလံခ့ုပ ံလမံဵ ၂၉၀ ၄၇၀

အာဵကစာဵကးငံဵ  လမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀
ေျမာကံ-အိုဵ အမိရဳုံဵေရ္ လဴမံဵ  မ ္ 

ေတာငံ- စီဵပးာဵေရဵလမံဵ
၁၅၀ ၃၂၀



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ျမငံဵ ျခဳွ မို နဴယံ     (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတမံတ္သံညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

မတ္ခံ့ကံ

အမတံ္(၁၅) ရပကံးကံ အထက-၁ ေတာငလံမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၈၀ ၁၇၀

၁၆ အမတံ္(၁၆) ရပကံးကံ ဗိုလံခ့ုပ ံလမံဵ ၂၉၀ ၄၇၀

စးနံဵ လးနံဵ ဂေူက့ာငံဵ လမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

စျဳပေစ့ဵ လမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၈၀ ၁၇၀

၁၇ အမတံ္(၁၇) ရပကံးကံ ဘတူာမအ္ထက-၂လမံဵ ထိ ၂၉၀ ၄၇၀
အမက ၁၇လမံဵ မ ္ဘတူာလမံဵ ထိ ၁၅၀ ၃၂၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၈၀ ၁၇၀

၁၈ အမတံ္(၁၈) ရပကံးကံ အထက-၂လမံဵ  မ ္ေက့ာကံရဳလမံဵ ထိ ၂၉၀ ၄၇၀

 ေဗာဓတိစံေထာင ံဘရုာဵလမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၈၀ ၁၇၀

၁၉ အမတံ္(၁၉)ရပကံးကံ ျမငံဵ ျခ ဳ မ ္မတိ္ထ လီာလမံဵ ထိ ၂၉၀ ၄၇၀

 ပဂုေဳညာငဦံဵလမံဵ ၂၉၀ ၄၇၀

ကညန အေနာကံဘကံလမံဵ မ ္ေတာငဘံကံလမံဵ ထိ ၁၅၀ ၃၂၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၈၀ ၁၇၀

၂၀ ေခ့ာငေံဒါငံဵ  ရပကံးကံ ျမငံဵ ျခလဳမံဵ  မ ္မန္တေလဵလမံဵ ၂၉၀ ၄၇၀

ဘအီိုစ ီမ ္ဘတူာလမံဵ ၂၉၀ ၄၇၀

ေခ့ာငံဵ ေဒါငံဵ လမံဵ စဳု ွမို ပဴတံလမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

ြကာဵလမံဵ ၊ြကာဵကးကံ ၈၀ ၁၇၀



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ ၊ ျမငံဵ ျခဳွ မို နဴယံ     (က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု 

သတမံတ္သံညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

မတ္ခံ့ကံ

၂၁ စကမံှုဇုနံ ျမငံဵ ျခ ဳလမံဵ  မ ္မတိ္ထ လီာ လမံဵ ၂၉၀ ၄၇၀

ငဝုါ လမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

ပေိတာကလံမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

စကာဵဝါ လမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

ခတ္တ ာ လမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

နင္ံဵ ဆီ လမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

အငြံကငံဵ လမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

ကဳဴေကာ ံလမံဵ ၁၅၀ ၃၂၀

၂၂ တုိဵခ့ဲ ရဴပကံးကံ လမံဵ က့ယံ ၁၂၀ ၃၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၁၀၀ ၃၀၀

၂၃ အျခာဵ လယံယာေျမအျခာဵနညံဵ  သဳုဵစးဲခးငဴံရေျမ ၁ ၅

၂၄ ေက့ဵရးာေျမ ရးာ(ှကီဵ ) ၂၀ ၇၀

ရးာ(ငယံ) ၅ ၅၀



(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


