
မ္ ထိ

၁ ဘတူာရပံ လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၂၆၀

ပထမလမံဵ သးယံ ၁၂၀ ၁၃၀

ဒတုယိလမံဵ သးယံ ၄၀ ၅၀

တတယိလမံဵ သးယံ ၂၀ ၃၀

ဝနထံမံဵ ကးကံသစံ ၄၀ ၅၀

၂  ေရွှေသေူဌဵရပံ ဗိုလခံ့ုပလံမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၂၆၀

ပထမလမံဵ သးယံ ၁၂၀ ၁၃၀

ဒတုယိလမံဵ သးယံ ၉၀ ၁၀၀

ဝနထံမံဵ ကးကံသစံ ၄၀ ၅၀

၃ မငံဵ ကုနံဵ ရပံ လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၂၆၀

ပထမလမံဵ သးယံ ၁၂၀ ၁၃၀

ဒတုယိလမံဵ သးယံ ၉၀ ၁၀၀

တတယိလမံဵ သးယံ ၄၀ ၅၀

၄ ရမ္ံဵ ပးဲရပံ လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၂၆၀

ပထမလမံဵ သးယံ ၁၂၀ ၁၃၀

ဒတုယိလမံဵ သးယံ ၉၀ ၁၀၀

တတယိလမံဵ သးယံ ၄၀ ၅၀

ကးကံသစံ ၄၀ ၅၀

၅ ွမို မဴအေရ္ ရဴပံ လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၂၆၀

ပထမလမံဵ သးယံ ၉၀ ၁၀၀

ဒတုယိလမံဵ သးယံ ၄၀ ၅၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ျမစံသာဵွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ျမစံသာဵွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမညံ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ 

အတညျံပု သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ မတ္ခံ့ကံ

၆ ွမို မဴအေနာကံရပံ လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၂၆၀

ပထမလမံဵ သးယံ ၉၀ ၁၀၀

ဒတုယိလမံဵ သးယံ ၄၀ ၅၀

၇ ကူမေဲက့ဵရးာ လမံဵ မှကီဵ ၉၀ ၁၀၀

လမံဵ က့ယံ ၄၀ ၅၀

လမံဵ က့ဉံဵ ၂၀ ၃၀



မ္ ထိ

လမံဵ မှကီဵ ၉၀၀ ၁၃၅၀

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၄၀၀ ၆၀၀

ဒတိုယလမံဵ ၂၀၀ ၄၀၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၀၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၉၀ ၁၅၀

လမံဵ မှကီဵ - -

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ - -

ဒတိုယလမံဵ - -

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၀၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၉၀ ၁၅၀

လမံဵ မှကီဵ ၁၀၀၀ ၂၀၀၀

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၂၆၀ ၄၅၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၇၀ ၂၆၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၀၀ ၁၅၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၇၅ ၁၀၀

လမံဵ မှကီဵ ၅၀၀ ၈၅၀

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၂၅၀ ၄၅၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၈၀ ၂၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၂၀ ၁၈၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၉၀ ၁၂၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

၄ ဘူဵ ကနုံဵ ၊ နနံဵ ဦဵလးင ံ

ေက့ဵရးာမ့ာဵ

၁ ွမို မဴ၊ ရနကံငံဵ သာယာ

က့ကီနုံဵ ၊ ေအာငမံဂလံာ

ွမို သဴာကနုံဵ ၊ ကနသံာယာ

သုခမဂလံာ ရပကံးကမံ့ာဵ

၂ စညသံာယာ၊ ေအာငသုံခ

ရနကံငံဵ ေအာင ံရပကံးကမံ့ာဵ

၃ ကေဳကာကံ(အေရ္ )ဴ ေက့ဵရးာ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ပသုမိံှ ကီဵွမို နဴယံ  ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ
မတ္ခံ့ကံ



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ပသုမိံှ ကီဵွမို နဴယံ  ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ
မတ္ခံ့ကံ

လမံဵ မှကီဵ - -

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၂၈၀ ၄၀၀

ဒတိုယလမံဵ ၂၀၀ ၂၈၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၂၀၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၁၀၀ ၁၅၀

လမံဵ မှကီဵ ၁၅၀၀ ၂၅၀၀

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၂၅၀ ၃၇၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၈၀ ၂၄၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၅၀ ၁၈၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၁၀၀ ၁၅၀

လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၃၇၀

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၁၅၀ ၂၀၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၂၀ ၁၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၀၀ ၁၂၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၇၅ ၉၀

လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၃၇၀

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၁၅၀ ၂၀၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၂၀ ၁၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၀၀ ၁၂၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၇၅ ၉၀

၇ ထဳုဵဘို၊ နေောငံဵ က့၊ အနုံဵ ေခ့ာ၊ 

နဂ၊ဲ ေရွှေစာရန၊ံ ေက့ာကေံခ့ာ 

ေက့ဵရးာမ့ာဵ

၈ ပသိုမေံလဵ၊ ြကာနကီနံ

ဒဟေတ္တ ာ၊ ေကာငံဵ မးန ံ

ေက့ဵရးာမ့ာဵ

၅ မကဲငံဵ ကနုံဵ ၊ ကျွေဲရကနုံဵ

ေအာငခံ့မံဵ သာ၊ ေရွှေက့င ံ

ေက့ဵရးာမ့ာဵ

၆ သမ္မေတာ၊ လကေံကာငံဵ

ေက့ာကမံီဵ ၊ ေငးေတာင ံ

ေက့ဵရးာမ့ာဵ



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ပသုမိံှ ကီဵွမို နဴယံ  ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ
မတ္ခံ့ကံ

လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၃၇၀

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၁၅၀ ၂၀၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၂၀ ၁၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၀၀ ၁၂၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၇၅ ၉၀

လမံဵ မှကီဵ ၂၅၀ ၃၇၀

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၁၅၀ ၂၀၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၂၀ ၁၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၀၀ ၁၂၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၇၅ ၉၀

လမံဵ မှကီဵ ေက့ာကပံ ၁၅၀ ၂၀၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၂၀ ၁၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၀၀ ၁၂၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ က့ဉံဵ ၇၅ ၉၀

၁၁ က့နရံ္ိေနေသာ

ေက့ဵရးာမ့ာဵ(အာဵလဳုဵ)

၁၀  ေရြကည၊ံ အိုငံှ ကီဵ

လကသံစံ၊ ဘိုတကကံနုံဵ  

ေက့ဵရးာမ့ာဵ

၉  ေရထးက၊ံ နမ္ံဵ ှကဲ

မိုငကံနုံဵ ၊ ပဏု္ဍာဵကနုံဵ

ရနကံငံဵ ေတာငံ

ရင္ေံတာကံနုံဵ မ့ာဵ



မ္ ထိ

လမံဵ မှကီဵ ၆၀၀ ၁၀၅၀

ဒတိုယလမံဵ ၃၃၀ ၇၀၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၁၄ ၂၄၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၅၄ ၁၅၀

လမံဵ မှကီဵ ၆၀၀ ၁၀၅၀

ဒတိုယလမံဵ ၃၃၀ ၇၀၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၁၄ ၂၄၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၅၄ ၁၅၀

လမံဵ မှကီဵ ၆၀၀ ၁၀၅၀

လမံဵ မှကီဵ (ွမို ပဴတံလမံဵ မ ္

ွမို ဴျပငထိံ)
၄၇၀ ၆၇၀

ဒတိုယလမံဵ ၃၃၀ ၅၀၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၁၄ ၁၅၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၅၄ ၉၀

လမံဵ မှကီဵ ၆၀၀ ၁၀၅၀

ဒတိုယလမံဵ ၃၃၀ ၆၀၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၁၄ ၂၄၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၅၄ ၉၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

၄ ွမို မဴေတာငရံပကံးကံ

၁  ေစ့ဵကးကသံစရံပကံးကံ

၂ ွမို မဴကးကသံစရံပကံးကံ

၃ စဳျပရပကံးကံ

မတ္ခံ့ကံ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ေက့ာကံပနံဵ ေတာငံဵ ွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

မတ္ခံ့ကံ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ေက့ာကံပနံဵ ေတာငံဵ ွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

လမံဵ မှကီဵ ၆၀၀ ၈၇၀

ဒတိုယလမံဵ ၃၃၀ ၇၀၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၁၄ ၂၄၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၅၄ ၁၅၀

လမံဵ မှကီဵ ၆၀၀ ၁၀၅၀

လမံဵ မှကီဵ (ွမို ပဴတံလမံဵ  မ ္ွမို ဴျပငံ

 ထိ)
၄၇၀ ၆၇၀

ဒတိုယလမံဵ ၂၄၀ ၅၀၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၁၄ ၁၅၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၅၄ ၉၀

လမံဵ မှကီဵ ၆၀၀ ၁၀၅၀

ဒတိုယလမံဵ ၂၄၀ ၄၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၇၀ ၁၅၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၅၄ ၉၀

လမံဵ မှကီဵ ၅၀၀ ၁၀၅၀

ဒတိုယလမံဵ ၃၃၀ ၅၀၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၁၄ ၁၅၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၆၀ ၉၀

၇ ေအာငမံဂဂလာရပကံးကံ

၈ တမ္ပဝတီရပကံးကံ

၅ ွမို မဴရပကံးကံ

၆ သာယာေအဵရပကံးကံ



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

မတ္ခံ့ကံ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ေက့ာကံပနံဵ ေတာငံဵ ွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

လမံဵ မှကီဵ ၄၅၀ ၉၀၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၅၀ ၄၀၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၇၀ ၁၅၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၄၅ ၉၀

လမံဵ မှကီဵ ၄၅၀ ၉၀၀

လမံဵ မှကီဵ (ွမို ပဴတံလမံဵ  မ ္ွမို ဴျပငံ

 ထိ)
၄၅၀ ၇၀၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၅၀ ၂၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၉၀ ၁၈၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၄၅ ၉၀

လမံဵ မှကီဵ ၃၀၀ ၄၅၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၅၀ ၂၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၉၀ ၁၈၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၄၅ ၉၀

လမံဵ မှကီဵ ၃၀၀ ၄၅၀

ဒတိုယလမံဵ ၁၅၀ ၂၅၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၉၀ ၁၈၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၄၅ ၉၀

၁၀ ဘတူာရပကံးကံ

၁၁ လးတံလပေံရဵရပကံးကံ

၁၂ ျပညေံတာသံာရပကံးကံ

၉ သီရမိဂဂလာရပကံးကံ



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

မတ္ခံ့ကံ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ေက့ာကံပနံဵ ေတာငံဵ ွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

လမံဵ မှကီဵ ၁၅၀ ၂၂၅

ဒတိုယလမံဵ ၉၀ ၁၈၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၆၃ ၉၀

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၄၅ ၆၃

လမံဵ မှကီဵ ၆၃ ၉၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၃၆ ၄၅

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၁၄ ၂၇

လမံဵ မှကီဵ ၆၃ ၉၀

ြကာဵလမံဵ /ြကာဵကးကံ ၁၈ ၂၇

ဆုိငကံယံဝငရံလမံဵ ၁၄ ၁၈

၁၃ ပပု္ပါဵွမို နဴယံခးဲေက့ဵရးာ

၁၄  ေက့ာကပံနံဵ ေတာငံဵ  ွမို နဴယံခးဲ 

ရ္ိေက့ဵရးာမ့ာဵ

၁၅ လကပံပဳ့ာဵွမို နဴယံခးဲရ္ိ 

ေက့ဵရးာမ့ာဵ



မ္ ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနစ္အံတးက ံအမိ ံ/ ေျမ 

ေရာငံဵ ဝယမံှုလပုငံနံဵ အေပ် အခးနစံညံဵ ြကပရံနနံှုနံဵ ထာဵ

 ( က့ပသံနံဵ ေပါငံဵ  )

မတ္ခံ့ကံ

မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှကီဵ၊ ေက့ာကံပနံဵ ေတာငံဵ ွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ လမံဵ အမ့ို ဵအစာဵ

၂၀၁၈-၂၀၁၉  

ဘဏ္ဍာေရဵနစံ္ အတညျံပု 

သတံမတံ္သညဴံ 

တစံဧကစဳနှုနံဵ

လမံဵ မှကီဵ ၅ ၂၄

လမံဵ သးယံ ၂ ၅

လမံဵ ပတံိ ၁ ၂

လမံဵ မှကီဵ ၅ ၂၄

လမံဵ သးယံ ၂ ၅

လမံဵ ပတံိ ၀.၅ ၂

လမံဵ မှကီဵ ၅ ၂၄

လမံဵ သးယံ ၂ ၅

လမံဵ ပတံိ ၀.၅ ၂

လမံဵ သးယံ ၂ ၅

လမံဵ ပတံိ ၀.၅ ၂

၄  ေပးဵ က့စံွမို နဴယံခးဲရ္ိ 

ေက့ဵရးာမ့ာဵ(ယာေျမ)

၁ ပပု္ပါဵွမို နဴယံခးဲ 

ေက့ဵရးာမ့ာဵ(ယာေျမ)

၂  ေက့ာကပံနံဵ ေတာငံဵ  ွမို နဴယံခးဲရ္ိ

 ေက့ဵရးာမ့ာဵ (ယာေျမ)

၃ လကပံပဳ့ာဵွမို နဴယံခးဲရ္ိ 

ေက့ဵရးာမ့ာဵ(ယာေျမ)



(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


