
2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်ခ ြံရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးကမ်ေး  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ် (က)အဆင မ်မိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ် 
  က် 

2018-2019 
စညက်က ်နှစ် 

2019-
2020 

စညေ်းကက

 ်နှစ် မ ှ ထိ 

1 ရ  ုံးကက ုံးရပ်ကွက် ဗိ လ်    ်လမ်ေး 19000 21000 21000  

  ဘူတာလမ်ေး၊ ရ ေးလမေ်း 11000 13000 11000  

  
ကမ်ေးန ေးလမေ်း(ဘူတာ 
လမေ်း မ ှသလလာဝတီ ထိ) 

9000 11000 9000 
 

  လမေ်းက ယ် 9000 11000 6000  

  လမေ်းကကာေး 8000 9000 4000  

  လမေ်းသွယ် 6000 7000 3000  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 4000 5000 -  

2 
အ ုံးသာယာ 
ရပ်ကွက် 

ဗိ လ်    ်လမ်ေး 19000 21000 21000 
 

  ရညာငတ် င်လမေ်း 11000 13000 13000  

  ကမ်ေးန ေးလမေ်း 9000 11000 9000  

  လမေ်းက ယ် 9000 11000 6000  

  လမေ်းကကာေး 8000 9000 4000  

  လမေ်းသွယ် 6000 7000 3000  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 4000 5000 -  

3 
ရအာင်မင်္ဂလာ 
  ်ကွက် 

ဗိ လ်    ်လမ်ေး 19000 21000 21000 
 

    ည်ရထာင်စ လမေ်း 14000 15000 15000  

  အမှတ် 1၊2၊3 လမေ်းမ ာေး 10000 13000 10000  

  လမေ်းက ယ် 9000 11000 6000  

  လမေ်းကကာေး 8000 9000 4000  

  လမေ်းသွယ် 6000 7000 3000  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 4000 5000 -  
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2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ် 
  က် 

2018-2019 

စညက်က ်နှစ် 

2019-
2020 

စညေ်းကက ်
နှစ် မ ှ ထိ 

4 
ဘ  ာေးကကီေး 
  ်ကွက် 

ဗိ လ်    ်လမ်ေး 19000 21000 21000  

ဘ  ာေးကကီေးလမေ်း၊ 
ရ ေးလမေ်း၊  ွွဲစာတန်ေးလမ်ေး၊ 
တရ တ်တန်ေးလမေ်း၊ 
ရညာငတ် င်လမေ်း 

11000 13000 11000 

 

  ကမ်ေးန ေးလမေ်း 9000 11000 9000  

  လမေ်းက ယ် 9000 11000 6000  

  လမေ်းကကာေး 8000 9000 4000  

  လမေ်းသွယ် 6000 7000 3000  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 4000 5000 -  

5 
အလယ် 
  ်ကွက် 

ဗိ လ်    ်လမ်ေး 19000 21000 
21000  

  ရက ာကကာလမ်ေး 19000 21000 19000  

    ည်ရထာင်စ လမေ်း 14000 15000 15000  

  
 ွွဲစာေးတန်ေးလမေ်း၊ 
တရ တ်တန်ေးလမေ်း 

11000 13000 11000 
 

  လမေ်းက ယ် 9000 11000 6000  

  လမေ်းကကာေး 8000 9000 4000  

  လမေ်းသွယ် 6000 7000 3000  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 4000 5000 -  
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2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ် 
  က် 

2018-2019 

စညက်က ်နှစ် 

2019-
2020 

စညေ်းကက ်
နှစ် မ ှ ထိ 

6 
ဆူေးရလက န်ေး 
  ်ကွက် 

ဗိ လ်    ်လမ်ေး 19000 21000 21000  

ရက ာကကာလမ်ေး 19000 21000 19000  

    ည်ရထာင်စ လမေ်း 14000 15000 15000  

  သာစည်လမေ်း၊ဘူတာလမ်ေး 11000 13000 11000  

  လမေ်းက ယ် 9000 11000 6000  

  လမေ်းကကာေး 8000 9000 4000  

  လမေ်းသွယ် 6000 7000 3000  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 4000 5000 -  

7 
မြံ   ာရတာင် 
  ်ကွက် 

ဗိ လ်    ်လမ်ေး (ကာေးရလေး 
ကွငေ်းမှ မမိ ြို့ တ်လမ်ေး/ 
ရအာင်မင်္ဂလာ 

(3)လမ်ေးထ)ိ 

19000 21000 15000 

 

  
ဗိ လ်    ်လမ်ေး 
(ကာေးရလေးကွင်ေး မ ှ
ဘိ ေးဘွာေး ိ ်သာထိ) 

11000 13000 11000 
 

    ည်ရထာင်စ လမေ်း 11000 12000 8000  

  ကမ်ေးန ေးလမေ်း 4500 5500 4500  

  လမေ်းက ယ် 9000 11000 6000  

  လမေ်းကကာေး 8000 9000 4000  

  လမေ်းသွယ် 6000 7000 3000  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 4000 5000 -  
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2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 
မှတ် 
  က် 

2018-2019 

စညက်က ်နှစ် 

2019-

2020 
စညေ်းကက ်

နှစ် 

 

မ ှ ထိ  

8 
 န်ကငေ်း 
  ်ကွက် 

ရက ာကကာလမ်ေး 
(သြံလမေ်းမှရ 80လမေ်းထိ) 

17500 18000 18000 
 

  လမေ်းက ယ် 3000 3500 3500  

  လမေ်းကကာေး 2300 3000 3000  

  လမေ်းသွယ် 1500 1700 1700  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

9 
  မ်ေး မသာစည် 
  ်ကွက် 

ရက ာကကာလမ်ေး 
(သြံလမေ်းမှရ 80လမေ်းထိ) 

17500 18000 18000 
 

  လမေ်းက ယ် 3000 3500 3500  

  လမေ်းကကာေး 2300 3000 3000  

  လမေ်းသွယ် 1500 1700 1700  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

10 
ဘ န်ေးစိ ေး 
  ်ကွက် 

ရက ာကကာလမ်ေး 
(သြံလမေ်းမှရ 80လမေ်းထိ) 

17500 18000 18000 
 

  ရ  80 လမေ်း 5000 6000 5000  

  လမေ်းက ယ် 3000 3500 3500  

  လမေ်းကကာေး 2300 3000 3000  

  လမေ်းသွယ် 1500 1700 1700  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  
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2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ် 
  က် 

2018-2019 
စညေ်းကက ်နှစ် 

2019-
2020 

စညေ်းကက ်
နှစ် မ ှ ထိ 

11 
သလလာ 
  ်ကွက် 

ရက ာကကာလမ်ေး(ရ 80 မှ 
ဗိ လ်ရတဇလမ်ေးထိ) 

16000 15000 16000 
 

  
ရ  80 လမေ်း ၊ ဗနဓ လ 
လမေ်း 

5000 6000 
5000  

  လမေ်းက ယ် 3000 3500 3500  

  လမေ်းကကာေး 2300 3000 3000  

  လမေ်းသွယ် 1500 1700 1700  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

12 
 မဝတီ 
  ်ကွက် 

ရက ာကကာလမ်ေး 
(ရ 80လမ်ေး မ ှ
ဘ  င ်ရန င/်ဗိ လ်ရတဇ 
လမေ်းထိ) 

15000 16000 16000 

 

  လမေ်းက ယ် 3000 3500 3500  

  လမေ်းကကာေး 2300 3000 3000  

  လမေ်းသွယ် 1500 1700 1700  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

13 
ရ ေါနခ ြံ 
  ်ကွက် 

ဗိ လ်    ်လမ်ေး 11000 12000 12000 
 

  သာစည်လမေ်း 13000 11000 11000  

  
  ည်ရထာင်စ လမေ်း ၊ 

လယ်တီလမေ်း 
8000 9000 9000 

 

  လမေ်းက ယ် 3000 3500 3500  

  လမေ်းကကာေး 2300 3000 3000  

  လမေ်းသွယ် 1500 1700 1700  
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2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ် 
  က် 

2018-2019 
စညက်က ်နှစ် 

2019-
2020 

စညေ်းကက ်
နှစ် မ ှ ထိ 

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

14 
ရကွြို့ကကီေး 
  ်ကွက် 

ဗိ လ်    ်လမ်ေး 9000 11000 11000 
 

  ကမ်ေးန ေးလမေ်း 3000 3500 3500  

  လမေ်းက ယ် 3000 3500 3500  

  လမေ်းကကာေး 2300 3000 3000  

  လမေ်းသွယ် 1500 1700 1700  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

15 
ရအာင ် မ်ေးသာ 
  ်ကွက် 

ဗိ လ်    ်လမ်ေး 11000 12000 11000 
 

    ည်ရထာင်စ လမေ်း  6500 7500 7500  

  လမေ်းက ယ် 3000 3500 3500  

  လမေ်းကကာေး 2300 3000 3000  

  လမေ်းသွယ် 1500 1700 1700  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

16 
နတ်လထူိ ် န် 
  ်ကွက် 

မြံ   ာ-မနတရလေး လမေ်း 9000 11000 9000  

  
မြံ   ာ-မနတရလေးလမေ်း 
(ကာေးကကီေးဝင်ေးအရ ြှို့ဘက်) 

5500 6500 6500  

  လမေ်းက ယ် 3000 3500 3500  

  လမေ်းကကာေး 2300 3000 3000  

  လမေ်းသွယ် 1500 1700 1700  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  
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2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ် 
  က် 

2018-2019 
စညက်က ်နှစ် 

2019-
2020 

စညေ်းကက ်
နှစ် မ ှ ထိ 

17 
နနဒဝန် 
  ်ကွက် 

ရက ာကကာလမ်ေး 
(ဗိ လ်ရတဇလမေ်း မ ှ
ဘ  င ်ရန င်လမေ်းထိ) 

9000 11000 11000 
 

  
ရက ာကကာလမ်ေး 
(ဘ  င ်ရန င ်လမေ်း မ ှ
တကကသိ လ်ထိ ) 

7500 8500 8500 
 

  
ရက ာကကာလမ်ေး  
(တကကသိ လ် အရ ှြို့ဘက်) 

5500 6500 6500 
 

  
ဗိ လ်ရတဇလမ်ေး၊ 
ရအေး ိ ်သာလမ်ေး 

- - 5000 
 

  လမေ်းက ယ် 2300 2500 3000  

  လမေ်းကကာေး 1900 2100 1900  

  လမေ်းသွယ် 1400 1600 1400  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

18 
  မ်ေး မဝတီ 
  ်ကွက် 

ရက ာကကာလမ်ေး 
(ဗိ လ်ရတဇလမေ်း မ ှ
ဘ  င ်ရန င်လမေ်းထိ) 

9000 11000 11000 
 

  
ရက ာကကာလမ်ေး 
(ဘ  င ်ရန ငလ်မ်ေး မ ှ
တကကသိ လ်ထိ ) 

7500 8500 8500 
 

  
ရက ာကကာလမ်ေး  
(တကကသိ လ် အရ ှြို့ဘက်) 

5500 6500 6500 
 

  
ဗနဓ လ လမေ်း ၊ 
ဘ  င ်ရန င်လမေ်း 

5000 6000 5000 
 

  လမေ်းက ယ် 2300 2500 3000  
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2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ် 
  က် 

2018-2019 
စညက်က ်နှစ် 

2019-
2020 

စညေ်းကက ်
နှစ် မ ှ ထိ 

  လမေ်းကကာေး 1900 2100 1900  

  လမေ်းသွယ် 1400 1600 1400  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

19 
မမိ ြို့သစ် 
  ်ကွက် 

မြံ   ာ-ရ ဦေး လမေ်း 5000 6000 6000 
 

    ည်ရထာင်စ လမေ်း 4000 4500 4500  

  လမေ်းက ယ် 2300 2500 3000  

  လမေ်းကကာေး 1900 2100 1900  

  လမေ်းသွယ် 1400 1600 1400  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

20 
အိ ေးဘိ ရထာင ်
  ်ကွက် 

မြံ   ာ-ရ ဦေးလမေ်း 4000 4500 4500 
 

    ည်ရထာင်စ လမေ်း 4000 4500 4500  

  လမေ်းက ယ် 2300 2500 3000  

  လမေ်းကကာေး 1900 2100 1900  

  လမေ်းသွယ် 1400 1600 1400  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200 -  

21 စက်မှုဇြံ  
ဗိ လ်ရတဇလမ်ေး ၊ 
ရအေး ိ ်သာလမ်ေး 

- - 5000 
 

  လမေ်းက ယ် 2300 2500 3000  

  လမေ်းကကာေး 1900 2100 1900  

  လမေ်းသွယ် 1400 1600 1400  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 1000 1200   



အရထွရထွအ  ်    ်ရ ေး -၉- မနန--၉----ိိိ င်ငြံ ွဲတ  ် (ရအာင်ရက ာ်(ရက စွာဝင 

2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ်        က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ် 
  က် 

2018-2019 
စညက်က ်နှစ် 

2019-
2020 

စညေ်းကက ်
နှစ် မ ှ ထိ 

22 အလြံ  မြံ   ာ-ရ ဦေး လမေ်း 3500 4000 3500  

  လမေ်းက ယ် 2500 3000 2300  

  လမေ်းကကာေး 2300 2500 1500  

  လမေ်းသွယ် 1800 2000 900  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 900 1200 -  

23 စစ် င်  ်ကွက် မြံ   ာ-ရ ဦေးလမေ်း 3500 4000 3500  

  လမေ်းက ယ် 2500 3000 2300  

  လမေ်းကကာေး 2300 2500 1500  

  လမေ်းသွယ် 1800 2000 900  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 900 1200 -  

 ၂၄ 
လယ်တီ 
  ်ကွက် 

လမေ်းက ယ် 2500 3000 2300 
 

  လမေ်းကကာေး 2300 2500 1700  

  လမေ်းသွယ် 1800 2000 1200  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 900 1200 -  

25 
 တန  ြံ  
  ်ကွက် 

လမေ်းက ယ် 2500 3000 2300 
 

  လမေ်းကကာေး 2300 2500 1700  

  လမေ်းသွယ် 1800 2000 1200  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 900 1200 -  

 

ရအာငမ်  ိေးထွနေ်း) (အာကာ မင ်) (ရက ာ-်၁လိှုင)်     ည်တွငေ်းအ နွေး 



--၁၀----အ 

2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ်   က် 
2018-2019 
စညေ်းကက ်နှစ် 

2019-2020 
စညေ်းကက ် 

နှစ် မ ှ ထိ 

26 
ထန်ေးရတာ 
  ်ကွက် 

လမေ်းက ယ် 2500 3000 2300 
 

  လမေ်းကကာေး 2300 2500 1700  

  လမေ်းသွယ် 1800 2000 1200  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 900 1200 -  

27 
ကန်သာဦေး 
  ်ကွက် 

လမေ်းက ယ် 2500 3000 2300 
ရက ေး  ာ 

အ  ်စ မ ာေးအာေး 

  ်ကွက်အ ြစ် တိ ေး  ွဲြို့ 

သည ်  ်ကွက်မ ာေး ြစ်

 ေါသည်။ 

  လမေ်းကကာေး 2300 2500 1500 

  လမေ်းသွယ် 1800 2000 900 

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 900 1200 - 

28 
ရ ွှေဇလ  ် 
  ်ကွက် 

လမေ်းက ယ် 1500 1700 1700 
ရက ေး  ာ 

အ  ်စ မ ာေးအာေး 
  ်ကွက်အ ြစ် တိ ေး  ွဲြို့ 

သည ်   ်ကွက် 

မ ာေး ြစ် ေါသည်။ 

  လမေ်းကကာေး 1000 1200 1100 

  လမေ်းသွယ် 800 1000 800 

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 400 500 
- 

29 
  ည်ရတာ်
သာ 
  ်ကွက် 

လမေ်းက ယ် 1500 1700 1700 

ရက ေး  ာ 

အ  ်စ မ ာေးအာေး  ်ကွ

က်အ ြစ် တိ ေး  ွဲြို့သည ် 
  ်ကွက် 

မ ာေး ြစ် ေါသည်။   လမေ်းကကာေး 1000 1200 1100 

  လမေ်းသွယ် 800 1000 800 

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 400 500 - 

-၁၂- 



-၁၁- 

2019-2020 ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွက် အိမခ် ြံရ မ ရ ာငေ်းဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ရ် ေးကမေ်း  ငေ်းတိ ို့အရ ေါ်တွင် 

အ နွစ်ည်ေးကက  ်န ်နှုနေ်းထာေးမ ာေး 

မြံ   ာမမိ ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် က  ်သိန်ေးရ ေါငေ်း 

စဉ်   ်ကွက် လမေ်း/ တည်ရန ာ 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ြိ ေး 

မှတ်   က် 2018-2019 

စညက်က ်နှစ် 

2019-
2020 

စညေ်းကက
 ်နှစ် မ ှ ထိ 

30 
ဗနဓ လ 
  ်ကွက် 

လမေ်းက ယ် 1500 1700 1700 
 

  လမေ်းကကာေး 1000 1200 1100  

  လမေ်းသွယ် 800 1000 800  

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 400 500 -  

31 
ရ ွှေ  ည်ရအေး 
  ်ကွက် 

လမေ်းက ယ် 1500 1700 1700 
ရက ေး  ာ 
အ  ်စ မ ာေး

အာေး  ်ကွက်

အ ြစ် 

တိ ေး  ွဲြို့သည ် 

  ်ကွက် 
မ ာေး ြစ် ေါသ

ည်။ 

  လမေ်းကကာေး 1000 1200 1100 

  လမေ်းသွယ် 800 1000 800 

  တစ်ြက် ိတ်လမ်ေး 400 500 - 

32 
ရက ာကကာ 
(ရ နြံ  က်ရ မ) 

လမေ်းမကကီေး နှင  ်အနီေး  350 350 
 

  
လမေ်းမကကီေး နှင  ်
အလယ် 

  
250  

  လမေ်းမကကီေးနှင ် အရဝေး   200  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

 (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စစ်က  င်ုံးမမ  ြို့နယ်(က)အဆင မ်မိ ြို့နယ် 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်မ ှ ထ  

၁ န လာရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၉၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀  

 (ဂရန)် လမု်ံးကျယ် ၅၀၀ ၆၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၅၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၂၀၀ 

 

၂ န လာရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၄၀၀ ၄၅၀ ၆၀၀  

 (စက်မှုဇ န်) လမု်ံးကျယ် ၃၀၀ ၃၅၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၂၅၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၂၀၀ 

 

၃ ပတတ မာုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

 (ဂရန)် လမု်ံးကျယ် ၁၂၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀ ၆၀၀ ၆၅၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၃၀၀ 

 

၄ ပတတ မာုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၄၀၀  

 (စက်မှုဇ န်) လမု်ံးကျယ် ၅၀၀ ၇၀၀ ၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၅၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၂၅၀ 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

 (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စစ်က  င်ုံးမမ  ြို့နယ်(က)အဆင မ်မိ ြို့နယ် 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်မ ှ ထ  

၅ အရွှေမင်ုံးဝ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၂၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

 အရွှေမင်ုံးဝ ရပ်ကွက် လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀ ၆၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၄၀၀ 

 

၆ မ ုံးရထာုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၅၀၀ ၇၀၀ ၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၂၅၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၂၀၀ 

 

၇ အဇယျာကကွ်သစ် လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၀၀၀ ၁၃၀၀ ၁၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀ ၆၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၄၀၀ 

 

၈ ပေါရမ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၇၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၂၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင် 

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၀၀၀ 

 



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

 (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စစ်က  င်ုံးမမ  ြို့နယ်(က)အဆင မ်မိ ြို့နယ် 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်မ ှ ထ  

၉ ရ ာအထာင် လမု်ံးမကက ုံး ၂၇၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀ ၂၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၀၀၀ 

 

၁၀ ပန်ုံးဘဲတန်ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၀၀ ၃၅၀၀ ၃၇၀၀  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၂၅၀၀ ၂၉၀၀ ၃၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး  ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၀၀၀ 

 

၁၁ နနဒာဝန်ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၂၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၅၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၇၀၀ 

 

၁၂ ဒေါုံးဝယအ် ုံးရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၂၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၅၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၇၀၀ 

 



-၄- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

စစ်က  င်ုံးမမ  ြို့နယ်(က)အဆင မ်မိ ြို့နယ်               (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး မှတ်ချက် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်

 

မ ှ  ထ  

၁၃ ဧ မဝတ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၂၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၅၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၆၀၀ 

 

၁၄ ပ  ုံးတန်ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၀၀ ၃၅၀၀ ၃၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၅၀၀ ၂၉၀၀ ၃၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၈၀၀ 

 

၁၅ မင်ုံးလမ်ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀ ၂၁၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင် 

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၇၀၀ 

 

၁၆ မ  ုံးဇာရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၆၀၀ ၁၈၀၀ ၁၉၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၅၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၆၀၀ 
 

 



-၅- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

စစ်က  င်ုံးမမ  ြို့နယ်(က)အဆင မ်မိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်မ ှ မ ှ

၁၇ စ န်က န်ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၇၀၀ 
 

၁၈ မမ  ြို့သစ်ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၅၀၀ ၁၈၀၀ ၁၉၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၅၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၆၀၀ 
 

၁၉ ထ  ုံးဘ  ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၅၀၀ ၇၀၀ ၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀ ၆၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၃၀၀ 

 

၂၀ တအကာင်ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၂၄၀၀ ၂၆၀၀ ၂၈၀၀  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၁၃၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၆၀၀ 
 

၂၁ ပဲကတ  ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၈၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၄၀၀ 
 

 



-၆- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

စစ်က  င်ုံးမမ  ြို့နယ်(က)အဆင မ်မိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်မ ှ မ ှ

၂၂ စ ုံးတ ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၈၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၄၀၀ 
 

၂၃ တငု်ံးတ ပ်ရပ်ကကွ် လမု်ံးမကက ုံး ၂၈၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၄၀၀ 
 

၂၄  ပြူက ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၈၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၄၀၀ 
 

၂၅ အသာတပန်ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၁၅၀ 
 

၂၆ ဆာုံးအတာင်မမ  ြို့ လမု်ံးမကက ုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၁၅၀ 
 



-၇- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

စစ်က  င်ုံးမမ  ြို့နယ်(က)အဆင မ်မိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်မ ှ ထ  

၂၇ ရ ာအ မ   ၂၆၀ ၂၇၀ ၃၀၀  

 လန(၃၉)ကျမပ ုံး      

       

၂၈ ၃-ခ ကျမပ ုံးအ မ  ၂၄၀ ၂၅၀ ၂၈၀  

   ခာုံးနည်ုံး      

       

၂၉  သ  ုံး ပ ခွင့််အ မ  ၂၀၀ ၂၂၀ ၂၅၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အရွှေဘ   မမ  ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁  မှတ်-၁ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၀၀ ၅၀၀၀ ၆၀၀၀  

    လမု်ံးကျယ် ၁၈၀၀ ၂၆၀၀ ၃၂၀၀  

    လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀၀ ၁၈၀၀ ၂၂၀၀  

    
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၈၀၀ ၁၁၀၀ ၁၄၀၀  

၂  မှတ်-၂ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀၀ ၇၅၀၀ ၉၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၄၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ 

 

၃  မှတ်-၃ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၃၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၈၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၅၀၀၀ ၇၅၀၀ ၉၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀၀ ၄၅၀၀ ၅၄၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၁၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၄၀၀ 

 

၄  မှတ်-၄ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀၀ ၇၀၀၀ ၈၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၅၀၀ ၄၀၀၀ ၄၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၄၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၅၀၀ 

 

 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အရွှေဘ   မမ  ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၅  မှတ်-၅ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၆၀၀၀  

    လမု်ံးကျယ် ၄၀၀၀ ၆၅၀၀ ၇၈၀၀  

    လမု်ံးကကာုံး ၂၅၀၀ ၃၅၀၀ ၄၂၀၀  

    
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၁၅၀၀ ၁၈၀၀ ၂၂၀၀  

၆  မှတ်-၆ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၉၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၆၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀၀ ၁၈၀၀ ၂၂၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ 

 

၇  မှတ်-၇ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၆၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၅၀၀ ၄၀၀၀ ၄၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၄၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ 

 

၈  မှတ်-၈ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၈၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၈၀၀ ၂၅၀၀ ၃၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀၀ ၁၈၀၀ ၂၂၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ 

 

 



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အရွှေဘ   မမ  ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၉  မှတ်-၉ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၈၀၀ ၂၅၀၀ ၃၀၀၀  

    လမု်ံးကျယ် ၁၅၀၀ ၁၈၀၀ ၂၂၀၀  

    လမု်ံးကကာုံး - - -  

    
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀  

၁၀  မှတ်-၁၀ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀၀ ၇၀၀၀ ၁၀၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀၀ ၁၃၀၀ ၁၆၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၄၀၀ ၅၀၀ ၆၀၀ 

 

၁၁ စက်မှုဇ န် လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀၀ ၇၀၀၀ ၈၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၀၀၀ ၃၀၀၀ ၄၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး - - -  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ 

 

၁၂ 

ဇ န် ပင်ပကွက်သစ် 

ရ ာသစ်၊ ဆ ပ်ခွန်၊ 

အကျာက်အ မာငု်ံး၊ချ  ပေါ 

ပလ  င်ုံး၊အညာင်ပင်သာ

ကျာုံးရ ာမျာုံး 

လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၈၀၀  

လမု်ံးကျယ် - - -  

လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၇၀၀ ၈၅၀၀  

လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၃၀၀ ၄၀၀ ၄၈၀ 

 

 



-၄- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အရွှေဘ   မမ  ြို့နယ်(က)အဆင ်မမိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁၃ 

ကျန်အကျုံးရ ာမျာုံး 

ထပမ် တ  ုံးချဲြို့ 

ကွက်သစ်မျာုံး 

လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀ ၇၀၀ ၈၅၀  

လမု်ံးကျယ် ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၈၀  

လမု်ံးကကာုံး - - -  

လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၂၀၀ ၃၀၀ ၃၆၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကသာ မမ  ြို့နယ်( )အဆင ်မမိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁ ရပ်ကွက်(၁) 

ရတနာလမ်ုံး၊ 

ကမ်ုံးနာုံးလမု်ံး၊ 

မမ  ြို့ပတ်လမ်ုံး၊ 

အ ာင်သအ ပလမု်ံး 

၄၀၀၀ ၆၅၀၀ ၆၅၀၀ 

 

  

  

အရွှေအမတတာ၊ 

ဘ ရာုံးသ  ုံးဆူလမု်ံး၊ 

 မဝတ လမ်ုံး၊ 

အရွှေဖ န်ုံးရှ န်လမ်ုံး၊ 

၂၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ 

 

    လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀  

၂ ရပ်ကွက်(၂) 

က န်သည်လမ်ုံး၊ကမ်ုံး

နာုံးလမ်ုံး၊ 

ရတနာလမ်ုံး၊ 

အ ာင်သအ ပလမု်ံး 

၄၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

 

 

 အရွှေအမတတာ၊ 

ဘ ရာုံးသ  ုံးဆူလမု်ံး၊ 

 မဝတ လမ်ုံး 

၂၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ 

 

  လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး ၁၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀  

၃ ရပ်ကွက်(၃) 

က န်သည်လမ်ုံး၊ 

လမု်ံးမအတာ်လမု်ံး၊ 

ကမ်ုံးနာုံးလမု်ံး၊ 

အ ာင်သအ ပလမု်ံး 

၄၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကသာ မမ  ြို့နယ်( )အဆင ်မမိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

 ရပ်ကွက်(၃) 
ဘ ရာုံးသ  ုံးဆူလမု်ံး၊ 
ဗလ လမ်ုံး၊  

၂၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ 
 

  
  

လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး/ 
အရဝပ် 

၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
 

၄ ရပ်ကွက်(၄) 
လမု်ံးမအတာ်လမု်ံး၊ 

တပ်မအတာ်လမ်ုံး 
၆၅၀၀ ၉၅၀၀ ၉၅၀၀ 

 

 

 စက်ပန်ုံးလမု်ံး၊ 

မ ုံးရထာုံးရ ပ်သာ/ 

အဆုံးရ  လမု်ံး၊တာရ  ုံး၊ 

အကျာငု်ံးသစ်လမု်ံး 

၂၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ 

 

  
သ လမ်ုံးအ ာင်ုံး၊ 

လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး 
၁၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

 

၅ ရပ်ကွက်(၅) လမု်ံးမအတာ်လမု်ံး ၂၅၀၀ ၅၅၀၀ ၅၅၀၀  

 
 (၁)လမု်ံး၊(၂)လမု်ံး၊ 

(၃)လမု်ံး 
၁၂၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

 

 
 လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး 

အရဝပ် 
၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

 

၆ ရပ်ကွက်(၆) 

တပ်မအတာ်လမ်ုံး၊စ

က်ပန်ုံးလမ်ုံး၊ 

စ တတသ ခလမ်ုံး 

၂၅၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

 

 



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကသာ မမ  ြို့နယ်( )အဆင ်မမိ ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၆ ရပ်ကွက်(၆) လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး၊ 
အရဝပ် 

၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
 

၇ ရပ်ကွက်(၇) 

ဖူုံးကာုံး အရှြို့လမ်ုံး၊ 

ဖူုံးကာုံး အနာက ်

လမု်ံး 

၁၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

 

  လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

၈ ရပ်ကွက်(၈) လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

၉ ရပ်ကွက်(၉) လမု်ံးမအတာ် ၂၅၀၀ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀  

  လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀  

 
  အနာက်သစ်ထ တ်

အရုံးလမ်ုံး 
၅၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ 

 

၁၀ ရပ်ကွက်(၁၀) 

လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀  

လမု်ံးသွယ်/ကကာုံး၊ 

အရဝပ် 
၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

 

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အကာလငု်ံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁ အစျုံးရ  ဗ  လ်တဲရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၄၂၀၀ ၆၂၀၀ ၆၄၀၀  

    လမု်ံးကျယ် ၁၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

    လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀  

    
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၂၀၀  

၂ မမ  ြို့က န်ုံးမမ  ြို့မ လမု်ံးမကက ုံး ၄၂၀၀ ၆၂၀၀ ၆၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၈၀၀ ၁၂၀၀ ၁၄၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၂၀၀ 

 

၃ အကျာ်အဇယျာ-၁ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၃၅၀၀ ၅၀၀၀ ၅၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
  ၂၀၀ 

 

၄ အကျာ်အဇယျာ-၂ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၃၅၀၀ ၅၀၀၀ ၅၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၂၀၀ 

 

 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အကာလငု်ံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၅  ပငဦ်ုံးလွင်ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

    လမု်ံးကျယ် ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

    လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

    
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၂၀၀  

၆ အ မာက် င်ုံးရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၄၂၀၀ ၅၇၀၀ ၆၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၂၀၀ 

 

၇ စက်ရ  လယ် ပင်ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀၀ ၃၅၀၀ ၃၆၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၅၀၀ ၂၅၀၀ ၂၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၂၀၀ 

 

၈ မင်ုံးတဲကက ုံးရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - - 

 

 



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အကာလငု်ံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၉ အကျုံးရ ာ/ လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

   အကျုံးရ ာ   ပ်စ မျာုံး လမု်ံးကျယ် ၃၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

    လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

    
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

- - -  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကအလုံး မမ  ြို့နယ် (ခ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-
၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁ 

  

  

  

ပင်လ  ရပ်ကွက်၊ 

တပ်ဦုံးသ တာ 

ရပ်ကွက်၊စမ်ုံးမမ  ြို့ရပ် 

သဇင်ရပ်ကွက် 

ဗ  လ်ချ ပ်လမ်ုံး ၄၅၀၀ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀  

ပင်လ  လမု်ံးမအတာ် ၃၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀  

လမု်ံးမတန်ုံး ၂၀၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀  

လမု်ံးသွယ်လမု်ံးမ ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀  

လမု်ံးသွယ် 

(လမု်ံးကကာုံး) 
၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

၂ 

အတာင်ဖ လာ 

ရပ်ကွက်၊ 

အတာင်ဇလပ် 

ရပ်ကွက်၊ 

တာ န်ုံးရပ်ကွက် 

ဗ  လ်ချ ပ်လမ်ုံး ၄၅၀၀ ၆၀၀၀ ၅၅၀၀  

လမု်ံးမတန်ုံး ၂၀၀၀ ၃၀၀၀ ၂၅၀၀  

လမု်ံးသွယ်လမု်ံးမ ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ ၁၇၀၀  

လမု်ံးသွယ် 

(လမု်ံးကကာုံး) 
၆၀၀ ၈၀၀ ၆၀၀  

၃ 

 

အ ာငအ် မမာန် 

ရပ်ကွက် 

 

ဗ  လ်ချ ပ်လမ်ုံး ၃၀၀၀ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀  

ဘ ရင့််အနာင်လမု်ံး ၂၅၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀  

မင်ုံးရဲအကျာစ်ွာလမု်ံး ၁၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀  

လမု်ံးသွယ်/လမု်ံးမ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀  

လမု်ံးသွယ် 

(လမု်ံးကကာုံး) 
၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀  

၄ 

အ ာင်မဂဂလာ 

ရပ်ကွက်၊ 

အညာငပ်င်သာ 

ရပ်ကွက်၊ 

အ ာင်သစစာ 

ရပ်ကွက်၊ 

အ ာငအ်ဇယျ 

ရပ်ကွက် 

ဘ ရင့််အနာင်လမု်ံး ၃၀၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀  

လမု်ံးမတန်ုံး ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀  

လမု်ံးသွယ်/လမု်ံးမ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀  

လမု်ံးသွယ် 

(လမု်ံးကကာုံး) 
၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀ 

 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကအလုံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၅ 
 
 
 

ချမ်ုံးအ မ့်အ ာင်စည် 
ရပ်ကွက် 

 
 

ဘ ရင့််အနာင်လမု်ံး 
မမ  ြို့အတာခ်န်ုံးမထ  

၂၅၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

ပင်လ  လမု်ံးမအတာ် ၂၅၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀  

လမု်ံးမတန်ုံး ၁၅၀၀ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀  

လမု်ံးသွယ်/လမု်ံးမ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀  

လမု်ံးသွယ် 

(လမု်ံးကကာုံး) 
၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀ 

 

၆ မဂဂလာဥယျာဉ် 
ရပ်ကွက် 

ဘ ရင့််အနာင်လမု်ံး ၁၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀  

  လမု်ံးမတန်ုံး ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀  

  လမု်ံးသွယ်/လမု်ံးမ ၆၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ် 

(လမု်ံးကကာုံး) 
၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀ 

 

၇ 

ကက  ြို့သ  ုံးပငရ်ပ်ကွက် 

လ ှုင်သာယာ 

ရပ်ကွက် 

ဗ  လ်ချ ပ်လမ်ုံး ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀  

လမု်ံးမတန်ုံး ၈၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀  

လမု်ံးသွယ်/လမု်ံးမ ၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

လမု်ံးသွယ် 

(လမု်ံးကကာုံး) 
၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀  

၈ 

မမ  ြို့သာရပ်ကွက် 

မမ  ြို့လှရပ်ကွက် 

 င်ဒ  ငု်ံးက န်ုံး 

ရပ်ကွက် 

ဘ ရင့််အနာင်လမု်ံး ၈၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀  

လမု်ံးသွယ်/လမု်ံးမ ၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

လမု်ံးသွယ် 

(လမု်ံးကကာုံး) 
၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀  



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကအလုံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၉ 
  
  

  

သာစည်၊ချင်ုံးဆ  င်၊ 

 ပည်အတာ်သာ၊ 

ဇင်ုံးကလင်ုံး၊အ ုံးသာ 

ယာ၊က သာ၊စည်ပင်ကက ုံး

အ မာင်ုံးလှ၊နတ်နန်ုံး၊ 

သာယာဝတ ၊လက်ပ  

အချာငု်ံး၊က လှ၊နတ် 

အ မာင်ုံး၊ဖက်ယာုံးရှင်၊က 

ဦုံး၊အ မာင်ုံးဆ  ၊ 

ဆင်အတာ၊ နတ်အချာင်ုံး၊ 

 င်ဒ  င်ုံးကက ုံး၊ င်ဒ  င်ုံး 

အလုံး၊ သာစ ၊အမာ်လ  က် 

ကအလုံး၊ရ ာသစ်၊ဥကက ၊ 

အတာင်ရ ာ၊စခန်ုံးကက ုံး၊ 

၅၅ မ  င်၊ ၅၆ မ  င် 

ချမု်ံးသာကက ုံး၊ 

က ကက ုံး၊နန်ုံးဗ   ၊ 

က သာယာ၊ရာဇမဂ  လ်၊ 

စ  လာမမ  င်၊ကကက်ဖ 

နက်၊ရန်မျ   ုံးအ ာင်၊ 

ခ  သာ( အရြှို့)၊ရှုခင်ုံးသာ

မင မ်ုံးချမု်ံးသာ၊ခ  သာ 

( အနာက်)၊    

အစာ်ဘွာုံး အရရင်ှ၊ 

ရ ာလည်လမ်ုံး ၅၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

ရ ာတွင်ုံးလမု်ံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

ရ ာစွန်လမု်ံး ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

    

 



-၄- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကအလုံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁၀ 
  
  
  

စမ တ်ကွင်ုံး၊ကက  ုံးကကာ

ကွငု်ံး၊  င်ကကင်ုံးခ  ၊ 

ပျဉ်ုံးအတာဦုံး၊ ချင်ုံးစ ၊ 

အ ာငအ်ရွှေ၊ 

အညာငက် န်ုံး၊အကျာင်ုံး

တ  က်၊ သဖန်ုံး   င်၊ 

ဆည်အတာ်ဦုံး၊ 

 င်ုံးအကျာ၊် 

အ မာက်အချာအတာ၊ 

စ  ပ၊ဒ  င်ုံးဝ  ငု်ံးအချာငု်ံး၊ 

အတာင်ဦုံး၊နန်ုံးဇလူ၊ 

 ပငသ်ာ၊ပျဉ်ုံးခ  အလုံး၊ 

နတ်ကက ုံးက န်ုံး(ပျဉ်ုံး)၊

နန်ုံးအစာင်ုံးပ  

ရ ာလည်လမ်ုံး ၅၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

ရ ာတွင်ုံးလမု်ံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ 
 

ရ ာစွန်လမု်ံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ 
 

    

 

၁၁ 

မမ  ြို့ကက ုံးက န်ုံး၊ 

ကျွန်ုံးအတာ၊်ထ  မာ၊ 

အထာက်ကကန့််၊ 

ကကာ ငု်ံး၊ 

သာယာက န်ုံး၊ 

စည်သာ၊ 

ရ ာလည်လမ်ုံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

ရ ာတွင်ုံးလမု်ံး ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

ရ ာစွန်လမု်ံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

 



-၅- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကအလုံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

  
  
  

ဆင်ရ ာ၊ကျာုံးမင်ုံး၊ 

ခ  တ  ုံးမမ  ြို့သာ၊သ ဖ  ၊ 

အ မာက်စည်ုံး၊အ မာက်

စညု်ံးရ ာမ၊အတာငစ်ညု်ံး

၊အ မာက်စည်ုံးရ ာသစ်၊ 

 အရှြို့စညု်ံး၊ 

ဒ  ုံးနွယ၊်အကျာရ် ာ 

ရ ာလည်လမ်ုံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

ရ ာတွင်ုံးလမု်ံး ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

ရ ာစွန်လမု်ံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

    

 

၁၂ 

ရှာုံးအတာ၊ က ပ လဲ၊ 

အနှာအညာင်ပင၊် 

အပေါက်ခ  ၊ အရလဲဦုံး၊ 

ကျွန်ုံးအချာငု်ံး၊ စ သာ 

 အရှြို့၊စ သာ အနာက်၊ 

ရ ာသစ်၊  င်ုံးစ န်၊အရစ  ၊ 

ငေါုံးဖာုံး၊အ ာင်ချမ်ုံးသာ 

 ဲလ ပ်၊အခွကက န်၊ဘ   

က န်ုံး၊ ရန်ကက ုံးအ ာင၊် 

ချင်ုံးကင်ုံး၊ ဆည်အတာ၊ 

ကဗျငု်ံးအချာက၊် 

တငသ်ာုံး၊အကျာက်ဖူုံး၊ 

ရှာုံးဖ  ၊ မင်ုံးလှ၊ 

ရ ာလည်လမ်ုံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

ရ ာတွင်ုံးလမု်ံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

ရ ာစွန်လမု်ံး ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

     

     

 



-၆- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကအလုံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

  
  
  

မှန်အတာ၊ အ ာင် 

သာယာ၊ ကက သာ 

ဥယျာဉ်၊ ဒူူ၊ 

အပေါက်အတာ၊်ကငု်ံးမွန် 

ခခ  ၊အပေါက်အတာ(အရှြို့)၊ 

အပေါက်အတာ(အနာက်)၊ 

 င်ုံးဒင ်ငု်ံးဒင် 

(အ မာက)်၊က ကက  လ် 

 င်ုံးဒင(်အတာင်)၊ 

လည် ခာုံး၊ နွာုံး၊ 

အရရှင်၊ င်ုံးကျွန်ုံး၊မနတာ

အကျာက် ပ တ်၊ 

အကျာက်ဆည်၊ 

ကျ က န်ုံး၊ အဖာင်ကူုံး၊ 

အကျာကကာ၊ နတ်ကက ုံး 

က န်ုံး(ကာ)+ပျဉ်ုံး၊ 

ရ ာစည်ရ ာသာ၊ 

အချာင်ုံးခွ၊ ာုံးခေါုံးအလုံး 

ရ ာလည်လမ်ုံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

ရ ာတွင်ုံးလမု်ံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ 
 

ရ ာစွန်လမု်ံး ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀ 
 

    

 

 

 

 



-၇- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကအလုံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

  
  
  

ပျဉ်ုံးခ  ကက ုံး၊ အမာစ် ၊ 

ဆည်ကက ုံး၊ 

အ ာင ်မင်သာ၊  သာ၊ 

အယာက်ချ   ကွငု်ံး၊ 

က သာ(ငှက်)၊ 

အမာက်လင်ုံး၊ ာဝေါုံး၊ 

အညာငအ်တာ၊သအဘဂာ

ပင်ကွင်ုံး၊   ငအ်သာနာုံး

ရ ာလှ၊   တ်စွပ်၊ 

နန်ုံး  နွဲြို့၊စကကန့််၊နန်ုံး

ကျငအ်ဆာင်၊  မစ မ်ုံး၊ 

 မလင်ုံး၊ နန်ုံးဇလ မ် 

ရ ာလည်လမ်ုံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

ရ ာတွင်ုံးလမု်ံး ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀ 
 

ရ ာစွန်လမု်ံး ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀ 
 

    

 

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

တမူုံးမမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-
၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁ 
အစျုံးတန်ုံးရပ်ကွက် 

(A) ဆင့်် 
လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀၀  ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ 

မမ  ြို့၏ 

 ချက် 

 ချာ 

ကျမပ ုံး 

ဖွ ြို့မဖ  ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

   လမု်ံးကျယ် ၈၀၀  ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ 

   လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀  ၇၀၀ ၁၀၀၀ 

   
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၂၀၀  ၄၀၀ ၆၀၀ 

၂ 
အစျုံးတန်ုံးရပ်ကွက် 

(B) ဆင့်် 
လမု်ံးမကက ုံး   ၂၅၀၀ 

 သင့်် 

 တင့်် 

သာ 

ဖွ ြို့မဖ  ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

  လမု်ံးကျယ်   ၁၅၀၀ 

  လမု်ံးကကာုံး   ၈၀၀ 

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
  ၄၀၀ 

၃ 
အစျုံးတန်ုံးရပ်ကွက် 

(C) ဆင့်် 
လမု်ံးမကက ုံး   ၁၈၀၀ 

ဖွ မဖ  ုံးမှု 

 ာုံးနည်ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

  လမု်ံးကျယ်   ၁၀၀၀ 

  လမု်ံးကကာုံး   ၆၀၀ 

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
  ၂၅၀ 

၄ 
စနဒကူုံးရပ်ကွက် 

(A) ဆင့်် 
လမု်ံးမကက ုံး ၁၄၀၀  ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ မမ  ြို့၏ 

 ချက်ချာ 

ကျမပ ုံး 

ဖွ ြို့မဖ  ုံးသည့်် 

အနရာ 

  လမု်ံးကျယ် ၇၀၀  ၁၅၀၀ ၁၈၀၀ 

  လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀  ၇၀၀ ၇၅၀ 

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၂၀၀  ၄၀၀ ၅၀၀ 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

တမူုံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၅ စနဒကူုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး   ၂၃၀၀  သင့်် 

 တင့် ်

သာ 

ဖွ ြို့မဖ  ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

  (B) ဆင့်် လမု်ံးကျယ်   ၁၂၀၀ 

    လမု်ံးကကာုံး   ၆၀၀ 

  

  

လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

  ၃၀၀ 

၆ စနဒကူုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး   ၁၅၀၀ 
ဖွ မဖ  ုံးမှု 

 ာုံးနည်ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

 (C) ဆင့်် လမု်ံးကျယ်   ၈၀၀ 

  လမု်ံးကကာုံး   ၅၀၀ 

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
  ၂၅၀ 

၇ အစာဘ်ွာုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၃၀၀  ၂၀၀၀ ၂၅၀၀ မမ  ြို့၏ 

 ချက်ချာ 

ကျမပ ုံး 

ဖွ ြို့မဖ  ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

 (A) ဆင့်် လမု်ံးကျယ် ၇၀၀  ၁၂၀၀ ၁၃၀၀ 

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀  ၆၀၀ ၇၀၀ 

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၁၅၀  ၃၀၀ ၄၀၀ 

၈ အစာဘ်ွာုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး   ၁၈၀၀  သင့်် 

 တင့်် 

သာ 

ဖွ ြို့မဖ  ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

 (B) ဆင့်် လမု်ံးကျယ်   ၁၁၀၀ 

  လမု်ံးကကာုံး   ၅၀၀ 

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
  ၂၅၀ 



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

တမူုံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၉ အစာဘ်ွာုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး   ၁၄၀၀ 
ဖွ မဖ  ုံးမှု 

 ာုံးနည်ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

  (C) ဆင့်် လမု်ံးကျယ်   ၈၀၀ 

   လမု်ံးကကာုံး   ၃၅၀ 

    
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

  ၂၀၀ 

၁၀ မမ  ြို့မရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ မမ  ြို့၏ 

 ချက်ချာ 

ကျမပ ုံး 

ဖွ ြို့မဖ  ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

  (A) ဆင့်် လမု်ံးကျယ် ၇၀၀ ၁၂၀၀ ၁၃၀၀ 

   လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀ ၆၀၀ ၇၀၀ 

  
  

လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၁၅၀ ၃၀၀ ၄၀၀ 

၁၁ မမ  ြို့မရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး   ၁၅၀၀  သင့်် 

 တင့်် 

သာ 

ဖွ ြို့မဖ  ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

 (B) ဆင့်် လမု်ံးကျယ်   ၁၀၀၀ 

  လမု်ံးကကာုံး   ၅၀၀ 

 
  

လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

  ၃၀၀ 

၁၂ မမ  ြို့မရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး   ၁၁၀၀  သင့်် 

 တင့်် 

သာ 

ဖွ ြို့မဖ  ုံး 

သည့်် 

အနရာ 

 (C) ဆင့်် လမု်ံးကျယ်   ၈၀၀ 

  လမု်ံးကကာုံး   ၄၅၀ 

 
  

လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

  ၂၀၀ 



-၄- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

တမူုံး မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁၃ မမ  ြို့သစ်မမ  ြို့နယ်ခွဲ လမု်ံးမကက ုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

 
   လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀ 

   လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀ 

    
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၁၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀ 

၁၄ ခမ်ုံးပေါတ်မမ  ြို့နယ်ခွဲ လမု်ံးမကက ုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

 
   လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀ 

   လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀ 

    
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၁၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀ 

၁၅ 

မမ  ြို့နယ်နမ တ်ထ စပ် 

အသာအကျုံးရ ာ 

  ပ်စ မျာုံး( အလှာ၊်

 င်ဒ  ငု်ံး၊ကွန်အတာင်ုံး၊ 

အ ာက်အတာင်ုံး) 

အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ 

 

လမု်ံးကျယ် ၂၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀ 

လမု်ံးကကာုံး   ၂၀၀ 

လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

  ၁၅၀ 

၁၆ ကျန်အကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀ 

 
   ပ်စ မျာုံး လမု်ံးကျယ် ၁၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀ 

  လမု်ံးကကာုံး   ၂၅၀ 

 
  

လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

  ၂၀၀ 

 



-၅- 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကန့််ဘလူ မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက/်
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-
၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁  မှတ်(၁) လမု်ံးမကက ုံး ၃၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

   လမု်ံးကျယ် ၁၅၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

   လမု်ံးကကာုံး ၁၁၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

   
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၁၀၀  

၂  မှတ်(၂) လမု်ံးမကက ုံး ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) - - ၁၀၀  

၃  မှတ်(၃) လမု်ံးမကက ုံး ၇၉၀ ၈၁၀ ၈၁၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၁၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

 
 

လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) - - ၁၀၀  

၄  မှတ်(၄) လမု်ံးမကက ုံး ၁၂၅၀ ၁၃၅၀ ၁၃၅၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) - - ၁၀၀  

 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကန့််ဘလူ မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၅  မှတ်(၅) လမု်ံးမကက ုံး ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

   လမု်ံးကျယ် ၁၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

    လမု်ံးကကာုံး ၁၁၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

  
  

လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၁၀၀ 
 

၆ ချမ်ုံးအ ုံးသာယာ လမု်ံးမကက ုံး ၃၅၀ ၅၅၀ ၅၅၀  

 (ဇ ုံးက န်ုံး) လမု်ံးကျယ် ၁၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၁၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၀၀ 

 

၇ အ ာင်သ ဒဓ  လမု်ံးမကက ုံး ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

 (ဇ ုံးက န်ုံး) လမု်ံးကျယ် ၃၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၀၀  

၈ ရန်န  င်အ ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၇၉၀ ၈၁၀ ၈၁၀  

 (ဇ ုံးက န်ုံး) လမု်ံးကျယ် ၃၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

                                                                                                             လမု်ံးကကာုံး ၁၁၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၀၀  



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကန့််ဘလူ မမ  ြို့နယ်(ခ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၉ ရန်ကက ုံးအ ာင် လမု်ံးမကက ုံး ၁၂၅၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀  

  (ဇ ုံးက န်ုံး) လမု်ံးကျယ် ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

    လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

  
  

လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၁၀၀ 
 

၁၀ အကျုံးရ ာမျာုံး ရ ာလယ်လမ်ုံးမကက ုံး ၁၂၀ ၁၇၀ ၁၇၀  

 (ဇ ုံးက န်ုံး) ရ ာတွင်ုံးလမု်ံးသွယ် ၁၀၀ ၁၂၀ ၁၂၀  

  ရ ာစွန်လမု်ံး ၈၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကျွန်ုံးလှ မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁ ပ အတာကမ်မ  င် လမု်ံးမကက ုံး ၅၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀  

   လမု်ံးကျယ် ၂၅၀ ၅၅၀ ၅၅၀  

    လမု်ံးကကာုံး ၆၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

  
  

လမု်ံးသွယ် 

(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၅၀ 

 

၂ သစ်ရာမမ  င် လမု်ံးမကက ုံး ၅၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၅၀ ၅၅၀ ၅၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၆၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၅၀ 

 

၃ ပျဉ်ုံးမမမ  င် လမု်ံးမကက ုံး ၄၅၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၆၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၀၀  

၄  င်ကကငု်ံးမမ  င် လမု်ံးမကက ုံး ၆၀ ၁၂၀ ၁၂၀  

  လမု်ံးကျယ် ၆၀ ၁၂၀ ၁၂၀  

                                                                                                             လမု်ံးကကာုံး ၆၀ ၁၂၀ ၁၂၀  

 
 လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၁၀၀  

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကျွန်ုံးလှ မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၅ အကျုံးရ ာမျာုံး ရ ာလယ်လမ်ုံးမကက ုံး ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

  ရ ာတွင်ုံးလမု်ံးသွယ် ၈၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 
 

  ရ ာစွန်လမု်ံး ၅၀ ၈၀ ၈၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

  



 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

 မငု်ံးမူ မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/

အကျုံးရ ာ 
လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှ

စ ်
မ ှ ထ  

၁ အ ာငအ်ဇယျ 

ရပ်ကွက် 

လမု်ံးမကက ုံး ၁၇၀၀ ၁၈၀၀ ၁၅၀၀  

 လမု်ံးကျယ် ၆၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး)  ၂၀၀ ၂၀၀  

၂ ကျန်စစ်သာုံး
ရပ်ကွက် 

လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ 
 

  လမု်ံးကျယ် ၄၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၅၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

၃ ဗနဓ လ 

ရပ်ကွက် 
လမု်ံးမကက ုံး ၂၂၀၀ ၂၄၀၀ ၂၄၀၀ 

 

  လမု်ံးကျယ် ၅၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

၄ သ  ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၃၀၀ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၅၅၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

 မငု်ံးမူ မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၅ မာဃရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀၀ ၂၈၀၀ ၂၈၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၅၅၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀ 

 

၆ တပင်အရွှေထ ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၅၀ ၁၇၀၀ ၁၇၀၀  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၃၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
 ၂၀၀ ၂၀၀ 

 

၇ မင်ုံးရဲအကျာစ်ွာ လမု်ံးမကက ုံး ၁၆၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၄၅၀ ၆၀၀ ၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
 ၂၅၀ ၂၅၀ 

 

၈ အညာငဦ်ုံးဖ ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၆၅၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၂၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
 ၁၀၀ ၁၀၀ 

 



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

 မငု်ံးမူ မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၉ ဘ ရင့််အနာင် လမု်ံးမကက ုံး ၇၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၃၅၀ ၆၀၀ ၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
 ၂၀၀ ၂၀၀ 

 

၁၀  အသာက လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ ၉၀၀  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၄၅၀ ၆၅၀ ၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀ ၄၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
 ၂၅၀ ၂၀၀ 

 

၁၁ အပျာ့်ရ ာ၊ထ ုံးအဆာငု်ံး 
မ  ရ ာမန်ုံးအလုံး 

လမု်ံးမကက ုံးအဘုံး 
၈၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

 

 ဝမ်ုံး ပည့််၊  လလကပပ 

မ  ရ ာမန်ုံးအလုံး 

လမု်ံးမကက ုံးအဘုံး 

( တွင်ုံးကျ/ စွန်ကျ) 

၆၀ ၇၀ ၇၀ 

 

 ဘ  ုံးမင်ုံးကက ုံးကင်ုံး၊ 
လမု်ံးမကကာုံး 

( တွင်ုံးကျ/ စွန်ကျ) 
၃၅ ၅၀ ၅၀ 

 

 အဂွုံးပင်အတာ လမု်ံးကျယ် ၂၆ ၃၀ ၃၀  

  
လမု်ံးကျယ် 

( တွင်ုံးကျ/ စွန်ကျ) 
၂၃ ၂၅ ၂၅ 

 

  လမု်ံးသွယ် ၁၅ ၂၀ ၂၀  



-၄- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

 မငု်ံးမူ မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

  
  ခာုံးနည်ုံး 

 သ  ုံး ပ ခွင့််အ မ 
၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

 

၁၂ (အပျာ့်ရ ာ၊ထ ုံးအဆာင်ုံး 
မ  ရ ာမန်ုံးအလုံး 

လမု်ံးမကက ုံးအဘုံး 
၈၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

 

 ဝမ်ုံး ပည့််၊  လလကပပ 

မ  ရ ာမန်ုံးအလုံး 

လမု်ံးမကက ုံးအဘုံး 

( တွင်ုံးကျ/ စွန်ကျ) 

၆၀ ၇၀ ၇၀ 

 

 ဘ  ုံးမင်ုံးကက ုံးကင်ုံး၊ 
လမု်ံးမကကာုံး 

( တွင်ုံးကျ/ စွန်ကျ) 
၃၅ ၅၀ ၅၀ 

 

 

အဂွုံးပင်အတာ)ရ ာမျာုံး

မှ ပ 

ကျန်အကျုံးရ ာမျာုံး 

လမု်ံးကျယ် ၂၆ ၃၀ ၃၀ 

 

  
လမု်ံးကျယ် 

( တွင်ုံးကျ/ စွန်ကျ) 
၂၃ ၂၅ ၂၅ 

 

  လမု်ံးသွယ် ၁၅ ၂၀ ၂၀  

  
  ခာုံးနည်ုံး 
 သ  ုံး ပ ခွင့််အ မ 

၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 
 

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အ မာင် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

 

၁ 

 

အတာင်ရပ်ကွက် 

လမု်ံးမကက ုံး 

(အမုံးတင)် 
၃၃၀ ၃၄၀ ၃၆၀ 

 

လမု်ံးမကက ုံး( တွင်ုံး/

 စွန်ကျ) 
၂၆၀ ၂၈၀ ၃၀၀ 

 

လမု်ံးကျယ် 

(အမုံးတင)် 
၂၁၀ ၂၃၀ ၂၅၀ 

 

လမု်ံးကျယ်( တွငု်ံး

/ စွန်ကျ) 
၁၆၀ ၁၈၀ ၂၀၀ 

 

လမု်ံးသွယ် 

(အမုံးတင)် 
၈၀ ၁၀၀ ၁၂၀ 

 

လမု်ံးသွယ် 

( တွင်ုံး/ စွန်ကျ) 
၃၀ ၅၀ ၆၀ 

 

၂ အ မာက်ရပ်ကွက် 

လမု်ံးမကက ုံး(အမုံးတင)် ၃၃၀ ၃၄၀ ၃၆၀  

လမု်ံးမကက ုံး( တွင်ုံး/

 စွန်ကျ) 
၂၆၀ ၂၈၀ ၃၀၀ 

 

လမု်ံးကျယ် 

(အမုံးတင)် 
၂၁၀ ၂၃၀ ၂၅၀ 

 

လမု်ံးကျယ်( တွငု်ံး

/ စွန်ကျ) 
၁၆၀ ၁၈၀ ၂၀၀ 

 

လမု်ံးသွယ်(အမုံးတင်) ၈၀ ၁၀၀ ၁၂၀  

လမု်ံးသွယ် 

( တွင်ုံး/ စွန်ကျ) 
၃၀ ၅၀ ၆၀ 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အ မာင် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

 

၃ 

 

 လယ်ရပ်ကွက် 

လမု်ံးမကက ုံး 

(အမုံးတင)် 
၃၃၀ ၃၄၀ ၃၆၀ 

 

လမု်ံးမကက ုံး( တွင်ုံး/

 စွန်ကျ) 
၂၆၀ ၂၈၀ ၃၀၀ 

 

လမု်ံးကျယ် 

(အမုံးတင)် 
၂၁၀ ၂၃၀ ၂၅၀ 

 

လမု်ံးကျယ်( တွငု်ံး

/ စွန်ကျ) 
၁၆၀ ၁၈၀ ၂၀၀ 

 

လမု်ံးသွယ် 

(အမုံးတင)် 
၈၀ ၁၀၀ ၁၂၀ 

 

လမု်ံးသွယ် 

( တွင်ုံး/ စွန်ကျ) 
၃၀ ၅၀ ၆၀ 

 

၄ မမ  ြို့သစ်ရပ်ကွက် 

လမု်ံးမကက ုံး(အမုံးတင)် ၃၃၀ ၃၄၀ ၃၆၀  

လမု်ံးမကက ုံး( တွင်ုံး/

 စွန်ကျ) 
၂၆၀ ၂၈၀ ၃၀၀ 

 

လမု်ံးကျယ် 

(အမုံးတင)် 
၂၁၀ ၂၃၀ ၂၅၀ 

 

လမု်ံးကျယ်( တွငု်ံး

/ စွန်ကျ) 
၁၆၀ ၁၈၀ ၂၀၀ 

 

လမု်ံးသွယ်(အမုံးတင်) ၈၀ ၁၀၀ ၁၂၀  

လမု်ံးသွယ် 

( တွင်ုံး/ စွန်ကျ) 
၃၀ ၅၀ ၆၀ 

 



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အ မာင် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

 

၅ 

 

နယ်အကျုံးရ ာ 

လမု်ံးမကက ုံး 

(အမုံးတင)် 
၅၅ ၆၀ ၆၅ 

 

လမု်ံးမကက ုံး( တွင်ုံး/

 စွန်ကျ) 
၄၅ ၅၀ ၅၅ 

 

လမု်ံးကျယ် 

(အမုံးတင)် 
၃၅ ၄၀ ၄၅ 

 

လမု်ံးကျယ်( တွင်ုံး/

 စွန်ကျ) 
၂၅ ၃၀ ၃၅ 

 

လမု်ံးသွယ် 

(အမုံးတင)် 
၁၅ ၂၀ ၂၅ 

 

လမု်ံးသွယ် 

( တွင်ုံး/ စနွ်ကျ) 
၉ ၁၀ ၁၅ 

 

 

 

အ မာင်-ပရ မမ-

မကျ  ုံးဘ တ် 

လမ်ုံးမကက အဘုံး 

(အမုံးတင်) 

၁၅၀ ၁၇၅ ၁၇၅ 

 

 

 

အ မာင်-ပရ မမ-

မကျ  ုံးဘ တ် 

လမု်ံးမကက အဘုံး 

( တွင်ုံး/ စနွ် 

 ကျဆ  ုံးအ မကွကမ်ျာုံး) 

၁၀၀ ၁၁၀ ၁၁၅ 

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန် 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဝက်လက် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၁ 

  

  

  

က န်သည်ရပ်၊  

မမ  ြို့မရပ်၊ 

အဘာဂဗလရပ်၊ 

ရန်ကက ုံးအ ာငရ်ပ်၊ 

အ ာငအ်ဇယျရပ်၊ 

ကက ခ  င်ရပ် 

လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၆၀၀  

လမု်ံးကျယ် - - -  

လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀  

လမု်ံးသွယ် 

(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 
၁၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၇၀၀ 

 

၂ 

စ န်တွင်ုံးရပ်၊ 

အရွှေဘ န်ုံး မင့််ရပ်၊ 

မဂဂလာရပ်၊ 

အရွှေ   ုံးတွင်ုံးရပ်၊ 

အဘာတ်ွင်ုံးရပ် 

လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀၀ ၂၅၀၀ ၂၃၀၀  

လမု်ံးကျယ် - - -  

လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၆၀၀ 

 

၃ 

 ပည်အတာအ် ုံးရပ်၊ 

ဆင်ုံးသ ဂီရပ်၊ 

မာလာရပ်၊ 

ရတနာရပ်၊ 

 မကန်သာရပ်၊ 

မင်ုံးရပ် 

လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၇၀၀  

လမု်ံးကျယ် - - -  

လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၉၀၀  

လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၁၀၀ 

 

၄ 

ရ ာသာကက ုံးရ ာ၊ 

ရှ မမကာရ ာ၊ လှအတာ၊ 

အရွှေပန်ုံးက န်ုံးရ ာ၊ 

အရွှေကျင်(န) 

လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀  

လမု်ံးကျယ် - - -  

လမု်ံးကကာုံး ၅၀၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀  

လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၈၀၀ ၁၂၀၀ ၁၀၀၀ 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဝက်လက် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ် 

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ် မ ှ ထ  

၅ 

  ခာုံးအကျုံးရ ာမျာုံး

 ာုံးလ  ုံး 

လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀ ၉၀၀ ၅၀၀  

လမု်ံးကျယ် - - -  

လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၅၀၀ ၃၀၀  

လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
၃၀၀ ၅၀၀ ၄၀၀ 

 

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ  ွန ်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အရဦုံးမမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်               (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် မ ှ ထ  

၁ အရွှေ ပည်သာ လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀၀ ၂၂၀၀ ၃၀၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး-

တန့််ဆည်လ
မ်ုံးမကက ုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

  

လမု်ံးသွယ် 

(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

၂ ဗ  လ်အ ာင်အဇယျ လမု်ံးမကက ုံး ၂၄၀၀ ၂၆၀၀ ၃၄၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး-

တန့််ဆည်လ
မ်ုံးမကက ုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၁၄၀၀ ၁၆၀၀ ၂၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၃၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

၃ အ ာငခ်ျမ်ုံး သာ လမု်ံးမကက ုံး ၃၈၀၀ ၄၀၀၀ ၅၀၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး-
တန့််ဆည် 
လမ်ုံးမကက ုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀ ၃၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၆၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အရဦုံးမမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                               (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက/် 

အကျုံးရ ာ 
လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် မ ှ ထ   

၄ အ ာင်ဆန်ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၃၈၀၀ ၄၀၀၀ ၅၀၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး-
တန့််ဆည် 
လမ်ုံးမကက ုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀ ၃၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၆၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

၅ အ ာင်မဂဂလာ လမု်ံးမကက ုံး ၂၈၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး-
တန့််ဆည် 
လမ်ုံးမကက ုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၁၆၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၃၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

၆ အကျုံးရ ာ  ပ်စ  လမု်ံးမကက ုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ မန်ုံးကျည်ုံး
အတာရ ာ၊တ

င်ုံးတ မ်ရ ရ ာ၊မ 
တ်စ ရ ာ၊ဖ န်ုံး

ကာုံးရ ာ၊သ သ
ညရ် ာ၊အရဦုံး

က န်ုံးရ ာ၊ 
 င်အတာရ ာ၊
ပ ဏ္ဍကာုံးရ ာ 

  ဆင့််(၁) ရ ာလယ်လမ်ုံးမကက ုံး ၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀ 

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၁၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ 

 



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အရဦုံးမမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်               (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 

အကျုံးရ ာ 
လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 

၂၀၂၀ 
စညု်ံးကကပ်

နှစ် မ ှ ထ  

၇ အကျုံးရ ာ  ပ်စ  လမု်ံးမကက ုံး ၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ 
ကာုံးလမု်ံးမ
ကက ုံးရှ အသာ 

ရ ာလ ပ် 
လမု်ံးမ 

  ဆင့် ်( ၂) ရ ာလယ်လမ်ုံးမကက ုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀ 

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

 ၂၀၀ ၂၀၀ 

၈ အကျုံးရ ာ  ပ်စ  လမု်ံးမကက ုံး ၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀ 
ကာုံးလမု်ံးမ
ကက ုံးရှ အသာ 

ရ ာလ ပ် 
လမု်ံးမ 

  ဆင့် ်( ၃) ရ ာလယ်လမ်ုံးမကက ုံး ၁၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ 

  လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

 ၁၅၀ ၁၅၀ 

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဒ ပယဲငု်ံးမမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်              (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁ မမ  ြို့မရပ ် လမု်ံးမကက ုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး-
လမ်ုံးမကက ုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 

လမု်ံး) 

၁၅၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

၂ အတာင် ပင်ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး 
လမ်ုံးမကက ုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 

လမု်ံး) 

၁၅၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

၃ စ  င် ပင်မမ  ြို့ လမု်ံးမကက ုံး ၁၆၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး 
လမ်ုံးမကက ုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

  ၅၀၀  

၄ အညာငလ် ှ- လမု်ံးမကက ုံး ၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး 
လမ်ုံးမကက ုံး 

 မရကန်  ပ်စ  လမု်ံးကျယ် ၂၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဒ ပယဲငု်ံးမမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်              (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 

အကျုံးရ ာ 
လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 

၂၀၂၀ 
စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅၀ ၃၅၀ ၃၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

  ၃၅၀  

၅ အကျုံးရ ာ  ပ်စ မျာုံး လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

  ရ ာလယ်လမ်ုံးမကက ုံး ၁၅၀ ၃၅၀ ၃၅၀  

  ကျန်ဧရ ယာ ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ခင်ဦုံး မမ  ြို့နယ် (ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်              (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကက

ပ်နှစ် 
မ ှ ထ  

၁ အ ာငခ်ျမ်ုံးသာရပ် လမု်ံးမကက ုံး(Main) ၁၈၀၀ ၂၀၀၀ ၂၅၀၀  

  လမု်ံးမကက ုံး(ဒ တ ယ) ၁၃၀၀ ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ 

အစျုံးမျက်နှာ 
သာလမ်ုံးမ၊ 
နှစ်ဘက်  

တွင်ုံးလမ်ုံးမျာုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၁၀၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၁၅၀ ၃၅၀ ၈၀၀  

၂ အ ာင်မဂဂလာရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၆၀၀ ၈၀၀ ၂၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၁၀၀၀ 
 တွင်ုံးလမ်ုံး

မျာုံး 

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၅၀၀  

 တ  ုံးချဲြို့ရပ်ကွက် 
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၅၀ ၂၅၀ ၃၀၀  

၃ အ ာင်သ ရ ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၆၀၀ ၈၀၀ ၂၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၅၀၀  

 တ  ုံးချဲြို့ရပ်ကွက် 
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၅၀ ၂၅၀ ၃၀၀  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ခင်ဦုံး မမ  ြို့နယ် (ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 

အကျုံးရ ာ 
လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၄  မနနဒာရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၆၀၀ ၈၀၀ ၂၀၀၀ 
ကာုံးလမ်ုံး 

အဘုံး 

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၁၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

၅  မကန်သာရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၆၀၀ ၈၀၀ ၂၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

 တ  ုံးချဲြို့ရပ်ကွက် 
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၅၀ ၂၅၀ ၃၀၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 



၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်ေးကက ်နှစ်အတွက် ရ မတစ်ဧကရစ ေးနှုန်ေးသတ်မှတ်  က် 

 
ခင်ဦုံး မမ  ြို့နယ် (ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ထပတ်  ုံးအကျုံးရ ာ/ 

အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကက
ပ်နှစ် 

မ ှ ထ  

၁ 

တယ်ဘ  ပင်အကျုံးရ ာ  ပ်စ  
ရ  ုံးစ အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

မူုံးသာအကျုံးရ ာ  ပ်စ  သက်အပုံးအကျုံးရ ာ  ပ်စ  
ဆည်ကက ုံး(ရ ာသစ်)အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

 င်တ  င်ုံးအလုံးအကျုံးရ ာ  ပ်စ  
 မငု်ံးအဒေါင်ုံးအကျုံးရ ာ  ပ်စ  

 င်ုံးပတ်အကွြို့အကျုံးရ ာ  ပ်စ  
မမ  ြို့သစ်အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

 လယ်ရ ှုအကျုံးရ ာ  ပ်စ  
ကက  ြို့ကန်(အ မန သ   )အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

လက်ပန်လှအကျုံးရ ာ  ပ်စ  
လက်ပန်က န်ုံးအကျုံးရ ာ  ပ်စ  

မအဒေါင်ုံးကက ုံး(မအဒေါငု်ံးလှ)အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

၄၀ ၇၀ ၇၀ လမ်ုံးမကက ုံး 

၂ 

တယ်ဘ  ပင်အကျုံးရ ာ  ပ်စ  
ရ  ုံးစ အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

မူုံးသာအကျုံးရ ာ  ပ်စ  သက်အပုံးအကျုံးရ ာ  ပ်စ  
ဆည်ကက ုံး(ရ ာသစ်)အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

 င်တ  င်ုံးအလုံးအကျုံးရ ာ  ပ်စ  
 မငု်ံးအဒေါင်ုံးအကျုံးရ ာ  ပ်စ  

 င်ုံးပတ်အကွြို့အကျုံးရ ာ  ပ်စ  
မမ  ြို့သစ်အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

 လယ်ရ ှုအကျုံးရ ာ  ပ်စ  
ကက  ြို့ကန်(အ မန သ   )အကျုံးရ ာ  ပ်စ  

လက်ပန်လှအကျုံးရ ာ  ပ်စ  
လက်ပန်က န်ုံးအကျုံးရ ာ  ပ်စ  

မအဒေါင်ုံးကက ုံး(မအဒေါငု်ံးလှ)အကျုံးရ ာ  ပ်စ  
 မကန်  ပစ်  

၃၀ ၄၀ ၄၀ လမ်ုံးကျယ် 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

တန့််ဆည်မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                            (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မည် 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉-
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကက
ပ်နှစ် 

မ ှ ထ  

၁ 
အမတတာမမ  င်ရပ်ကွက် 
မ ာမမ  ငရ်ပ်ကွက် 

မမ  ြို့လယ် 
(လမု်ံးမကက ုံး) 

၃၅၀၀ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 
မမ  ြို့လယ် 

လမု်ံးမကက ုံး 
လမု်ံးအဘုံး 

ဝဲယာရှ  
အ မကွက် 

မျာုံး၏ 
သာမန်ထက် 

ပ  မ  လွန်ကဲ 

အသာ 
ပှ မှန်မ  တ် 

သည့်် 
အရာင်ုံးဝယ် 
မှုမျာုံး ာုံး 

အဒသအပေါက် 
အ ုံး ဖင့််သတ် 

မှတ်ပေါမည်။ 

  လမု်ံးသွယ်(၁) ၂၅၀၀ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  လမု်ံးသွယ်(၂) ၁၇၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

  လမု်ံးသွယ်(၃) ၁၂၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ 

  လမု်ံးသွယ်(၄) ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

 
 တစ်ဖက်ပ တ်လမ်ုံး

သွယ် 
၄၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ 

  မမ  ြို့ ပင် ၁၅၀ ၂၅၀ ၃၀၀ 

၂ အပေါ်ဦုံးရပ်ကွက်၊ လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

 ဗ  လ် မရပ်ကွက် လမု်ံးသွယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

  လမု်ံးကျဉ်ုံး ၄၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ 

၃ က ထုူံးမအကျုံးရ ာ ၊  လမု်ံးမကက ုံး ၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

 အရွှေကအတာအ်ကျုံးရ ာ လမု်ံးသွယ် ၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ 

 
ကျွဆဲွဲအကျုံးရ ာ ၊  
ဝေါုံးရငယ်အကျုံးရ ာ 
 င်က ကကာုံးအကျုံးရ ာ 

လမု်ံးကျဉ်ုံး 
၃၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ 

၄ တန့််ဆည်မမ  ြို့နယ် လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ 

  တွင်ုံးရှ   လမု်ံးသွယ် ၁၅၀ ၂၅၀ ၂၅၀ 

 ကျန်အကျုံးရ ာမျာုံး လမု်ံးကျဉ်ုံး ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀ 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အချာင်ုံးဦုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်              (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁ မမ  ြို့မရပ ် လမု်ံးမကက ုံး ၇၁၀ ၈၀၀ ၂၅၀၀  

  လမု်ံးကျယ်   ၁၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၅၅၀ ၆၀၀ ၅၀၀  

၂ မမ  ြို့သစ်ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၇၂၀ ၈၀၀ ၂၅၀၀  

  လမု်ံးကျယ်   ၁၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၅၅၀ ၆၀၀ ၅၀၀  

၃ အချာင်ုံးဦုံးအ မာကရ်ပ် လမု်ံးမကက ုံး ၇၂၀ ၈၀၀ ၂၅၀၀  

  လမု်ံးကျယ်   ၁၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၅၅၀ ၆၀၀ ၅၀၀  

၄ တမာမမ  င် လမု်ံးမကက ုံး - - -  

  လမု်ံးကျယ်   ၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၁၀ ၂၃၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

၃၃၀ ၄၃၀ ၄၅၀  

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အချာင်ုံးဦုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 

အကျုံးရ ာ 
လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၅ ရန်အ ာငအ် မ လမု်ံးမကက ုံး - - -  

  လမု်ံးကျယ်   ၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀ ၁၅၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

၃၅၀ ၄၄၀ ၄၅၀  

၆ အချာင်ုံးဦုံးအတာင် လမု်ံးမကက ုံး - - -  

 ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ်   ၆၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀ ၁၅၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့် ်လမု်ံး) 
၁၅၀ ၂၅၀ ၄၅၀  

၇ ခင်မွန်ရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၅၅၀ ၆၀၀ ၁၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ်   ၃၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၉၀ ၁၂၀ ၁၅၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့် ်လမု်ံး) 
၂၅၀ ၃၀၀ ၂၀၀  

၈ ရ ာသာအ ုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး - - ၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ်     



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အချာင်ုံးဦုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 

အကျုံးရ ာ 
လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၈ ရ ာသာအ ုံးရ ာ လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၈၀ ၁၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

၇၀ ၉၀ ၁၅၀  

၉ အ ာငခ်ျမ်ုံးသာရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ်     

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၈၀ ၁၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

၈၀ ၁၀၀ ၁၅၀  

၁၀ ငေါုံးယှန်ရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၄၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကျယ်     

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၆၀ ၁၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

၁၀၀ ၂၀၀ ၁၅၀  

၁၁ နတ်အရကန်ရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ်     

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

၁၀၀ ၂၀၀ ၁၅၀  

-၄- 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အချာင်ုံးဦုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                                                                     (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၁၂ အတာအကျာင်ုံးကက ုံး လမု်ံးမကက ုံး - - ၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ်   ၃၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၁၅၀ ၁၀၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) ၂၀၀ ၃၀၀ ၁၅၀  

  လမု်ံးသွယ်   ၁၀၀  

၁၃ ရ ာထငရ် ာ ရ ာလယ်လမ်ုံး ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  လမု်ံးသွယ်   ၁၀၀  

၁၄ သ  ုံးပန်လှရ ာ ရ ာလယ်လမ်ုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  လမု်ံးသွယ်   ၁၀၀  

၁၅ ကျ က န်ုံးရ ာ ရ ာလယ်လမ်ုံးမ ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးသွယ် ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

၁၆   မင့််ရ ာ မမ  ြို့ဝငလ်မု်ံးအဘုံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးသွယ် ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

၁၇ 

ငေါုံးလ  ုံးတင်ရ ာ၊ဆင်
အ မရ ာ၊မထ သာရ ာ၊
မကျ  ုံးခွရ ာ၊မင်ုံးတ
ညရ် ာ၊မင်ုံးအခေါင်ရ ာ 

ရ ာလယ်လမ်ုံး ၅၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

  လမု်ံးသွယ်   ၅၀  

 

 



-၅- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အချာင်ုံးဦုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                                                                     (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁၈ မှန်ချ   ရ ာ  ရ ာလယ်လမ်ုံး ၅၀ ၁၀၀ ၁၅၀  

  လမု်ံးသွယ်   ၅၀  

၁၉ 
ရ ာအတာအ်လုံးရ ာ၊ 
ဘူတာရ ာ၊ ရ ာလယ်လမ်ုံး ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

 
 

လမု်ံးသွယ်   ၅၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

 ရာအတာ ်မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်            (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁  မှတ်(၁)ရပ်ကွက် 
မ  ရ ာ-
အရွှေဘ  လမု်ံးမကက ုံး 

၆၅၃ ၆၅၃ ၆၅၀  

  
 ရာအတာ-်
 မငု်ံးမူလမ်ုံး 

    

  
 ရာအတာ-်
အနာင်ကက ုံး   င်လမ်ုံး 

    

၂ အမှတ်(၂)  ်ကွက် 
အမတတာလမ်ုံး၊ 
ပ အတာက်လမု်ံး 

၄၃၅ ၄၃၅ ၄၃၅  

  
နှင်ုံးဆ လမု်ံး၊ 
က ့်အကာ်လမု်ံး 

    

  
အ ခရာအတာ် 
ဘ ရာုံးလမု်ံး၊ 
(အသာက်လမု်ံးဆ  ထ ) 

    

  
မမ  ြို့လယဓ်မမာရ  လမု်ံး၊ 

အရွှေဘ  သာဓမမာရ  လမု်ံး 
    

  
 မှတ်(၂)လမု်ံး၊ 
 မှတ်(၆)လမု်ံး၊ 
အစျုံး မှတ်(၂)လမု်ံး 

    

၃ အမှတ်(၃)  ် ကွက် 

ကျန်ရှ သည့်် 
အနရာမျာုံးက   
 မှတ်(၃)ရပ်ကွက်
  ဖစ်ထာုံးရှ ပေါမည်။ 

၃၂၆ ၃၂၆ ၃၂၆  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေး က က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဘ တလင် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                        (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁  မဝတ ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀ ၁၈၀ ၂၀၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး 

(လမ်ုံးမကက ုံး) 

  လမု်ံးကျယ် ၆၀ ၆၅ ၇၅ ဗ  လ်ချ ပ်လမ်ုံး 

  လမု်ံးကျဉ်ုံး ၃၀ ၃၅ ၄၅  

၂ ဗနဓ လရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၂၀ ၁၅၀ ၁၇၀ 
မ  ရ ာ-အရဦုံး 

(လမ်ုံးမကက ုံး) 

  လမု်ံးကျယ် ၅၀ ၆၀ ၆၅ ဗ  လ်ချ ပ်လမ်ုံး 

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅ ၃၀ ၄၀  

၃ ခ  မငု်ံးကက ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၆၀ ၈၀ ၁၀၀ 
ဘ တလင-်
ကန လမ်ုံး 

(လမ်ုံးမကက ုံး) 

  လမု်ံးကျယ် ၄၀ ၅၀ ၆၅ ဗ  လ်ချ ပ်လမ်ုံး 

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅ ၃၀ ၄၀  

၄။ ရ ာအ မ 
ကာုံးလမု်ံးအဘုံး 
ရ ာအ မ 

၂၀ ၂၅ ၂၅  

၅။ ရ ာအ မ  တွင်ုံးဘက်ရ ာအ မ ၁၀ ၁၅ ၂၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန် 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဆာုံးလင်ုံးကက ုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ် (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး)  

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁ မမ  ြို့မ( ချက် ချာ) လမု်ံးမကက ုံး ၁၆၀ ၁၈၀ ၁၈၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၃၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀ ၁၂၀ ၁၂၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

၂ 
မမ  ြို့မ(ဆင်အ ခဖ န်ုံး 
နှင့််အကျုံးရ ာမျာုံး) 

လမု်ံးမကက ုံး ၉၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၈၀ ၉၀ ၉၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၆၀ ၇၀ ၇၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

၃ ကျန်အကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၅၀ ၆၀ ၆၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀ ၅၀ ၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀ ၄၀ ၄၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန် 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ယငု်ံးမာပင် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                      (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁ 
(က၊ခ၊ဂ၊ဃ)ရပ်ကွ
က ်

လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၇၅ ၁၅၀ ၁၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

- - ၇၅၀  

၂ (ခ၊ဂ)တ  ုံးချဲြို့ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၉၀ ၁၈၀ ၁၈၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၆၀ ၁၃၀ ၁၃၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၅ ၉၀ ၉၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 

(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၇၀၀  

၃ အ ာင်မ  ုံးအကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၇၀ ၁၄၀ ၁၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၀ ၈၀ ၈၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 

(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၆၀၀  

၄ အကွြို့အချာင်ုံးအကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၇၅ ၁၃၀ ၁၃၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၆၀ ၉၀ ၉၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၅ ၉၀ ၇၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 

(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 
- - ၅၀၀  

 

  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ယငု်ံးမာပင် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                      (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 

အကျုံးရ ာ 
လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၅ အ ာငအ်ဇယျမမ  ြို့သစ် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀၀  

 အရွှေအတာင်ဦုံး လမု်ံးကျယ် ၇၅၀ ၁၅၀ ၁၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၇၀၀  

၆   ခာုံးအကျုံးရ ာမျာုံး လမု်ံးမကက ုံး ၅၀ ၉၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀ ၇၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀ ၆၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၁၅၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ပ လဲ မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်              (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၁ ပ လဲအတာင် လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၀ ၃၅၀ ၄၅၀  

 
ပ လဲအ မာက် 
ရပ်ကွက် 

လမု်ံးကျယ် - - ၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 

လမု်ံး) 

၂၀၀ ၂၅၀ ၃၀၀  

၂ မင်ုံးတ  င်ပငအ်ကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀ ၃၀၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် - - ၃၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၂၅၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 

လမု်ံး) 

၁၅၀ ၂၀၀ ၂၅၀  

၃ လက်အတာငု်ံးကက ုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀ ၂၅၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးကျယ် - - ၃၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၁၅၀ ၁၈၀ ၂၃၀  

၄   ခာုံးအကျုံးရ ာမျာုံး လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၅၀  

  လမု်ံးကျယ် - - ၂၃၀  

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ပ လဲ မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                                                                     (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၁၈၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၁၀၀ ၁၅၀ ၁၇၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကန  မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                        (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၁  မှတ်(၁)ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး  ၁၇၀ ၁၇၀  

  လမု်ံးကျယ်  ၁၂၀ ၁၂၀  

  လမု်ံးကကာုံး  ၉၀ ၉၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

၂  မှတ်(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး  ၁၇၀ ၁၇၀  

  လမု်ံးကျယ်  ၁၂၀ ၁၂၀  

  လမု်ံးကကာုံး  ၉၀ ၉၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

၃  မှတ်(၃)ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး  ၁၇၀ ၁၇၀  

  လမု်ံးကျယ်  ၁၂၀ ၁၂၀  

  လမု်ံးကကာုံး  ၉၀ ၉၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

၃ အချာင်ုံးမအကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး  ၉၀ ၉၀  

  လမု်ံးကျယ်  ၇၀ ၇၀  

  လမု်ံးကကာုံး  ၅၀ ၅၀  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကန  မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်               (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၄ ယာကက ုံးအကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး  ၇၀ ၇၀  

  လမု်ံးကျယ်  ၅၅ ၅၅  

  လမု်ံးကကာုံး  ၄၅ ၄၅  

၅   ခာုံးအကျုံးရ ာမျာုံး လမု်ံးမတန်ုံး  ၆၀ ၆၀  

  လမု်ံးသွယ်  ၅၀ ၅၀  

  လမု်ံးကျဉ်ုံး  ၄၀ ၄၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန် 

 

 

 

 

 

 

  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အငော််းတ  ော်မ   ြို့နယော်                    (ကျပော်သ နော််းတပေါငော််း) 

စဉ ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တ စ်ဧကသတ်မှတ်တ န် ဘ  ိုး 

မှတ်ခ ျ က် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညော််းကကပော်နှစော် 

၂၀၁၉-
၂၀၂၀ 

စညော််းကကပော်

နှစော် 
  ှ ထ  

၁ တအ ငော်တ  တ  လ ော််း ကက ်း ၉၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀  

  လ ော််းကျယော် ၇၀၀ ၇၅၀ ၈၀၀  

  လ ော််းကက ်း ၅၀၀ ၅၅၀ ၆၀၀  

  
လ ော််းသွယော် 
(က ်းဝငော် ရသည ော်
လ ော််း) 

၃၀၀ ၄၅၀ ၅၀၀  

၂ တအ ငော်ချ ော််းသ  လ ော််း ကက ်း ၉၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀  

  လ ော််းကျယော် ၆၀၀ ၈၀၀ ၉၀၀  

  လ ော််းကက ်း ၄၀၀ ၅၅၀ ၆၀၀  

  
လ ော််းသွယော် 
(က ်းဝငော် ရသည ော်
လ ော််း) 

၁၀၀ ၄၀၀ ၄၅၀  

၃ တအ ငော်တေယျ လ ော််း ကက ်း ၇၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀  

  လ ော််းကျယော် ၄၅၀ ၅၅၀ ၆၀၀  

  လ ော််းကက ်း ၁၅၀ ၃၅၀ ၄၀၀  

  
လ ော််းသွယော် 
(က ်းဝငော် ရသည ော်
လ ော််း) 

၁၀ ၅၀ ၁၀၀  

၄ တအ ငော် င်္ဂလ  လ ော််း ကက ်း ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀  

  လ ော််းကျယော် ၄၀၀ ၆၀၀ ၇၀၀  

  လ ော််းကက ်း ၁၅၀ ၃၅၀ ၄၀၀  

  
လ ော််းသွယော် 
(က ်းဝငော် ရသည ော်
လ ော််း) 

၂၀ ၇၀ ၁၀၀  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အငော််းတ  ော်မ   ြို့နယော်               (ကျပော်သ နော််းတပေါငော််း) 

စဉ ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တ စ်ဧကသတ်မှတ်တ န် ဘ  ိုး 

မှတ်ခ ျ က် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညော််းကကပော်နှစော် 

၂၀၁၉-
၂၀၂၀ 

စညော််းကကပော်
နှစော် 

  ှ ထ  
 

၅ တ  ော်လ ်းမ   ြို့ လ ော််း ကက ်း ၂၀၀ ၃၀၀ ၆၀၀  

  လ ော််းကျယော် ၁၅၀ ၂၀၀ ၃၀၀  

  လ ော််းကက ်း ၁၀၀ ၁၅၀ ၂၀၀  

  
လ ော််းသွယော် 
(က ်းဝငော် ရသည ော်
လ ော််း) 

၈၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

       

၆ လယော်ပပငော်တကျ်းရ   လ ော််း ကက ်း ၁၀၀ ၂၀၀ ၃၀၀  

  ဲေ တကျ်းတကျ်းရ   လ ော််းကျယော် ၈၀ ၁၀၀ ၁၅၀  

 ကက အငော််းတကျ်းရ  ၊ လ ော််းကက ်း ၆၀ ၈၀ ၁၀၀  

 စင ော်တ  င ော်တကျ်းရ   
လ ော််းသွယော် 
(က ်းဝငော် ရသည ော်
လ ော််း) 

၄၀ ၆၀ ၈၀  

       

၇ ကျနော်တကျ်းရ   ျ ်း လ ော််း ကက ်း ၁၀၀ ၁၅၀ ၂၀၀  

  လ ော််းကျယော် ၆၀ ၈၀ ၁၀၀  

  လ ော််းကက ်း ၄၀ ၆၀ ၈၀  

  
လ ော််းသွယော် 
(က ်းဝငော် ရသည ော်
လ ော််း) 

၃၀ ၄၀ ၅၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေး က က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဗန်ုံးအမာက် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁ မမ  ြို့မရပ ် လမု်ံးမကက ုံး ၈၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၇၀ ၅၇၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀၀ ၄၅၀ ၅၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

၂  မနနဒာ လမု်ံးမကက ုံး ၃၇၀ ၅၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၀ ၄၅၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

၃ လွှဇင်က န်ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၃၇၀ ၅၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၀ ၄၅၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၁၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

၄ အ ာင်သာက န်ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀ ၃၀၀ ၅၀၀  

 အကျုံးရ ာ လမု်ံးကျယ် ၁၀၀ ၁၇၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၁၅၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

၃၀ ၁၀၀ ၁၀၀  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဗန်ုံးအမာက် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                                                           (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 

အကျုံးရ ာ 
လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၅ နာုံးယကာ လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀ ၂၀၀ ၃၀၀  

 အကျုံးရ ာ လမု်ံးကျယ် ၇၀ ၁၅၀ ၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၁၂၀ ၁၅၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

၄၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

၆ ကျန်အကျုံးရ ာမျာုံး လမု်ံးမကက ုံး ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀ ၈၀ ၈၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀ ၇၀ ၇၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့် ်လမု်ံး) 
၂၀ ၆၀ ၆၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ထ ုံးချ   င့်် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁  မှတ်(၁)ရပ်ကွက် လမု်ံးမတန်ုံး ၁၅၀၀ ၂၂၁၀ ၁၈၅၀  

 အ ာင်ဆန်ုံးစ  ပရပ် ကကာုံးလမ်ုံးအဒေါင့််ကွက် ၈၈၀ ၁၈၂၀ ၁၃၅၀  

 ဗိ လ်  ျု ်လ မ်ေး ကကာုံးလမ်ုံး တွင်ုံးဖက် ၂၆၀ ၄၆၀ ၄၀၀  

၂  မှတ်(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးမတန်ုံး ၁၅၀၀ ၂၂၁၀ ၂၀၀၀  

 အ ာငအ်ဇယျရပ် ကကာုံးလမ်ုံးအဒေါင့််ကွက် ၈၈၀ ၁၈၂၀ ၁၄၀၀  

 ဗိ လ်  ျု ်လ မ်ေး ကကာုံးလမ်ုံး တွင်ုံးဖက် ၂၆၀ ၄၆၀ ၄၀၀  

၃  မှတ်(၄)ရပ်ကွက် လမု်ံးမတန်ုံး ၁၅၀၀ ၂၂၁၀ ၂၀၀၀  

 ဘ ရင့််အနာင်လမု်ံး ကကာုံးလမ်ုံးအဒေါင့််ကွက် ၈၈၀ ၁၈၂၀ ၁၄၀၀  

 ဗိ လ်  ျု ်လ မ်ေး ကကာုံးလမ်ုံး တွင်ုံးဖက် ၂၆၀ ၄၆၀ ၄၀၀  

၄  မှတ်(၃)ရပ်ကွက် လမု်ံးမတန်ုံး ၁၅၀၀ ၂၂၁၀ ၁၈၅၀  

 ဝ သာခေါရပ် ကကာုံးလမ်ုံးအဒေါင့််ကွက် ၈၈၀ ၁၈၂၀ ၁၄၀၀  

 ဗိ လ်  ျု ်လ မ်ေး ကကာုံးလမ်ုံး တွင်ုံးဖက် ၂၆၀ ၄၆၀ ၄၀၀  

၅ က န်ရက ေး  ာ အ  ်စ  
နှင  ်

က န်ရက ေး  ာ မ ာေး 

လမု်ံးမတန်ုံး ၂၆၀  ၂၅၀  

 ကကာုံးလမ်ုံးအဒေါင့််ကွက် ၁၄၀  ၂၀၀  

  ကကာုံးလမ်ုံး တွင်ုံးဖက် ၉၅  ၉၅  

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဝန်ုံးသ  မမ  ြို့နယ် (ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်               (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁ စစ်ကဲကက ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၃၁၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

 (ဆ ဆ  က န်ုံး) လမု်ံးကျယ်     

  လမု်ံးကကာုံး  ၃၅၀ ၃၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

 ၃၁၀ ၃၁၀  

 စစ်ကဲကက ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး     

 (နတ်ကက ုံးက န်ုံး) လမု်ံးကျယ်     

  လမု်ံးကကာုံး  ၃၅၀ ၃၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၂၇၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

 စစ်ကဲကက ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၄၀၀ ၆၅၀ ၆၅၀  

 (မှန်အကျာင်ုံး) လမု်ံးကျယ်     

  လမု်ံးကကာုံး  ၃၁၀ ၃၁၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

 ၄၀၀ ၄၀၀  

 စစ်ကဲကက ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၆၁၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀  

 (အစျုံး အနာကအ်စျုံး) လမု်ံးကျယ်     

  လမု်ံးကကာုံး  ၆၁၀ ၆၁၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

 ၈၈၀ ၈၈၀  

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဝန်ုံးသ   မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                                                   (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

 စစ်ကဲကက ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၆၁၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀  

 (ချွန်ုံးအတာင်တန်ုံး)      

  ပ ဿ ကာစ လမု်ံး  ၈၈၀ ၈၈၀  

 ( မနနဒာ/ မကန်သာ) လမု်ံးမကက ုံး ၃၁၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

 (ရ ာသစ်က န်ုံး) လမု်ံးကျယ်     

  လမု်ံးကကာုံး  ၃၁၀ ၃၁၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

 ၃၅၀ ၃၅၀  

၂ ကျမ  င်ုံးကက ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး     

 (ပ ဇွန်အတာင/် လမု်ံးကျယ်     

 ဖလတဲန်ုံး) လမု်ံးကကာုံး  ၃၁၀ ၃၁၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

 ၄၀၀ ၄၀၀  

 
(ကျမ  င်ုံးက န်ုံး/ 
ရှမ်ုံးတန်ုံး) 

လမု်ံးကကာုံး  ၃၁၀ ၃၁၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်
မရသည့် ်လမု်ံး) 

၃၁၀ ၄၄၀ ၄၄၀  

၃ 
အစာဘ်ွာုံးကက ုံး 
ရပ်ကွက် 

မမ  ြို့မအစျုံးလမ်ုံးမ ၆၁၀  ၁၃၀၀ ၁၃၀၀  



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဝန်ုံးသ   မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                        (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၃ 
အစာဘ်ွာုံးကက ုံး 
ရပ်ကွက် 

 စ  ုံးရလမ်ုံးမ ၄၀၀ ၆၁၀ ၆၁၀  

  မမ  ြို့မ(၁)ကကာုံး  ၄၄၀ ၄၄၀  

  မမ  ြို့မ(၂)လမု်ံးကကာုံး  ၅၀၀ ၅၀၀  

  
ဥယျာဉ်အတာ် 
ဘူတာလမ်ုံး 

၃၅၀ ၅၃၀ ၅၃၀  

  
ဘူတာစ / 
ဥယျာဉ်အတာ/် 
နနဒဝန်လမု်ံးကကာုံး 

၃၁၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

၄ 
အရွှေဝန်ုံးသ တာ 
ရပ်ကွက် 

 စ  ုံးရလမ်ုံးမ ၄၀၀ ၅၃၀ ၅၃၀  

  

နဘဲကျငု်ံးလမု်ံး၊ 

လယ် ပငလ်မ်ုံး၊ 
က န်ုံးသာလမု်ံး၊ 
သစ်ဆ မ့််က န်ုံးလမု်ံး၊
အရလမက်ျွန်ုံးလမု်ံး၊
ကျွန်ုံးအရွှေဝေါလမ်ုံး၊ 
သစ်ထ တ်လ ပ်အရုံး
လမု်ံးကကာုံး၊စ  က်ပျ   ုံး 
အရုံးလမ်ုံးကကာုံး၊ 

မမ  ြို့သစ်(၁/၂/၃) 

 ၃၅၀ ၃၅၀  

၅ နမ့််ခမ်ုံး/ဂျ   ုံးအထာင်/ လမု်ံးမကက ုံး ၂၅၀ ၄၅၀ ၄၅၀  

 အစျုံးသစ်အကျုံးရ ာ လမု်ံးသွယ်  ၃၅၀ ၃၅၀  



-၄- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ဝန်ုံးသ   မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်              (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၆   ခာုံးအကျုံးရ ာမျာုံး လမု်ံးမ  ၂၅၀ ၂၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး  ၁၅၀ ၁၅၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ပင်လည်ဘူုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၁ 
မမ  ြို့မရပ်ကွက် 
 
 ဗ  လ်ချ ပ်လမု်ံး 

လမု်ံးမကက ုံး 
(အဖာငု်ံး ပင်လမု်ံးခွဲမှ 
အလုံးထပ်မန်အ ာငဘ် 
ရာုံးထ ) 

၁၁၀၀ ၁၄၀၀ ၂၂၀၀  

 ဗ  လ်ချ ပ်လမ်ုံး 
လမု်ံးမကက ုံး(အလုံးထပ်
မန်အ ာငဘ် ရာုံးမှ 
မူုံးတ တာုံးထ ) 

၁၁၀၀ ၁၄၀၀ ၁၅၀၀  

 ဓမမအစတ လမ်ုံး 
လမု်ံးမကက ုံး(အဖာငု်ံး ပင်
လမု်ံးမကက ုံး) 

၁၁၀၀ ၁၄၀၀ ၂၂၀၀  

 ကျန်စစ်သာုံးလမ်ုံး 

လမု်ံးမကက ုံး 
( နတအမတတာအရွှေဆ  င်မှ
အလုံးထပ်မန်အ ာင ်
ဘ ရာုံးထ ) 

၁၁၀၀ ၁၄၀၀ ၂၂၀၀  

 လမု်ံးသွယ်လမု်ံး 
လမု်ံးကကာုံး 

လမု်ံးသွယ်(၁+၂) 
၈၀၀ ၁၁၀၀ ၁၂၀၀  

 အ မစာရင်ုံးရ  ုံးလမ်ုံး 
လမု်ံးကကာုံး 
လမု်ံးသွယ်(၃) 

၈၀၀ ၁၁၀၀ ၁၅၀၀  

 လမု်ံးသွယ်လမု်ံး 
လမု်ံးကကာုံး 
လမု်ံးသွယ်(၄ မ ှ၆ထ ) 

၈၀၀ ၁၁၀၀ ၁၀၀၀  

 လမု်ံးသွယ်လမု်ံး 
လမု်ံးသွယ်(၃) 
A/B/C/D လမု်ံးကကာုံး 

၅၀၀ ၈၀၀ ၇၀၀  

 လမု်ံးသွယ်လမု်ံး 

လမု်ံးကကာုံး(တစ်ပငအ်ရွှေ
ထ ုံးလမု်ံးနှင့် ်
လမု်ံးသွယ်(၃) 
E/F/G လမု်ံးကကာုံး 

၅၀၀ ၈၀၀ ၇၀၀  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ပင်လည်ဘူုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၂ 
မ  ုံးအကာင်ုံးရပ်ကွက် 
 
 ဗ  လ်ချ ပ်လမု်ံး 

လမု်ံးမကက ုံး 
(မမ  ြို့ဝငဆ်  ငု်ံးဘ တ်မှ 
အဖာင်ုံး ပငလ်မု်ံးခွဲထ ) 

၈၀၀ ၁၁၀၀ ၂၂၀၀  

 ဘ ရင့််အနာင်လမု်ံး 
လမု်ံးမကက ုံး 
(အဆုံးရ  ကက ုံးလမ်ုံး) 

၈၀၀ ၁၁၀၀ ၁၂၀၀  

  

လမု်ံးကျယ် 
(မမ  ြို့မရပ်ကွက်ရ  ုံးမှ 
မ  ုံးဆ အတာင်ုံးလမု်ံးမ 
ကက ုံး ၁/၂လမ်ုံးထ ) 

၅၀၀ ၈၀၀ ၁၅၀၀  

  
လမု်ံးကျယ် 
(လ ဝ ကရ  ုံးမ ှ
မ  ုံးဆ အတာင်ုံးလမု်ံးထ ) 

၅၀၀ ၈၀၀ ၁၀၀၀  

 လမု်ံးသွယ်လမု်ံး 

လမု်ံးကကာုံး 
စညပ်င်သာယာအစျုံးမှ 
မ  ုံးဆ အတာင်ုံး 
လမု်ံးမကက ုံး ၄ လမု်ံးထ  

၃၀၀ ၅၀၀ ၁၅၀၀  

 လမု်ံးသွယ်လမု်ံး 
လမု်ံးကကာုံး 
အတာအကျာင်ုံး 
ရပ်ကွက် 

၃၀၀ ၅၀၀ ၇၀၀  

  လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၀၁ ၂၀၀ ၃၀၀  



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ပင်လည်ဘူုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၂ မ  ုံးအကာင်ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

၃   ခာုံးအကျုံးရ ာမျာုံး လမု်ံးကျယ် ၁၀၀ ၂၀၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၁၀၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
အနရာ) 

- - ၁၀၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ကအလုံးဝ မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                        (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁  မှတ်(၃)ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၆၀၀ ၁၃၀၀ ၁၀၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၆၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

 ၂၀၀ ၂၀၀  

၂  မှတ်(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၅၀၀ ၁၂၀၀ ၉၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၀၀ ၅၀၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၄၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

 ၂၀၀ ၂၀၀  

၃  မှတ်(၁)ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၄၅၀ ၁၁၀၀ ၈၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၀ ၄၅၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၂၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

 ၂၀၀ ၂၀၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန် 

  



 ၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ  ေးကမ်ေး  င် ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

မင်ုံးကင်ုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၁  မှတ်(၁)ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး   -  

  လမု်ံးကျယ် ၂၅၀ ၃၅၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 

၁၂၀ ၂၂၀ ၂၂၀  

၂  မှတ်(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး   -  

  လမု်ံးကျယ် ၂၅၀ ၃၅၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 

(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 
၁၅၀ ၂၅၀ ၂၂၀  

၃  မှတ်(၃)ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး   -  

  လမု်ံးကျယ် ၂၀၀ ၃၀၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၅၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 

(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 
၁၃၀ ၂၃၀ ၂၀၀  

၄ အကျုံးနင်ုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး   -  

  လမု်ံးကျယ် ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀ ၈၀ ၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 

(ကာုံးဝင်မရသည့််လမ်ုံး) 
၂၀ ၇၀ ၇၀  

 

  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

မင်ုံးကင်ုံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                                                   (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၅ အကျုံးအတာင်ဦုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး   -  

  လမု်ံးကျယ် ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀ ၈၀ ၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 

လမု်ံး) 

၂၀ ၇၀ ၇၀  

၆ ပွင့််လ က်ရ ာ လမု်ံးမကက ုံး   -  

  လမု်ံးကျယ် ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀ ၈၀ ၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၂၀ ၇၀ ၇၀  

၇ တငဘ်က်ရ ာ လမု်ံးမကက ုံး   -  

  လမု်ံးကျယ် ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀ ၈၀ ၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

၂၀ ၇၀ ၇၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အမာလ်  က် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                        (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁ အကျာငု်ံးအ မာက်ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀  

 မမ  ြို့မ(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၂၀၀  

၂ အကျာငု်ံးအတာင်ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀  

 မမ  ြို့မ(၁)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၆၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၂၀၀  

၃ အ ာင်မဂဂလာရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၇၅၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

 မမ  ြို့မ(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၁၅၀  

၄  ရာရှ ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၇၅၀ ၈၀၀ ၈၀၀  

 မမ  ြို့မ(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၁၅၀  



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အမာလ်  က် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                        (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၅ တ တာုံးဦုံးရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၆၅၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

 မမ  ြို့မ(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၃၈၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၂၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 

လမု်ံး) 

- - ၁၂၀  

၆ သရက်က န်ုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၆၅၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

 မမ  ြို့မ(၁)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၃၈၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၂၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၁၂၀  

၇ စွယအ်တာရ်ပ် လမု်ံးမကက ုံး ၆၅၀ ၇၀၀ ၇၀၀  

 မမ  ြို့မ(၁)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၃၆၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၈၀ ၁၀၀ ၁၀၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၈၀  

၈ အ ာင်သာယာရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

 မမ  ြို့မ(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၈၀၀ ၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၅၀  



-၃- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အမာလ်  က် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်              (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၉ အညာငပ်င်သာရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၄၅၀ ၅၀၀ ၅၀၀  

 မမ  ြို့မ(၂)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၂၅၀ ၃၀၀ ၃၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၈၀ ၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 

လမု်ံး) 

- - ၅၀  

၁၀ အ ာငအ်ဇယျာရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၃၅၀ ၄၀၀ ၄၀၀  

 မမ  ြို့မ(၁)ရပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၂၀၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၈၀ ၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၅၀  

၁၁ ကင်ုံးတပ်အကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၀၀ ၁၂၀ ၁၂၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၇၀ ၇၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၅၀  

၁၂ အတာင်ုံး ငု်ံးအကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၇၀ ၇၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၅၀  



-၄- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အမာလ်  က် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်       (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်
နှစ် 

မ ှ ထ  

၁၃ ကကာ ငု်ံးအကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀ ၁၂၀ ၁၂၀  

  လမု်ံးကျယ် ၅၀ ၇၀ ၇၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၀ ၃၀ ၃၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

- - ၃၀  

၁၄ ပန်ုံးသာအကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး  ၁၂၀ ၁၂၀  

  လမု်ံးကျယ်  ၇၀ ၇၀  

  လမု်ံးကကာုံး  ၅၀ ၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

 ၃၀ ၃၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အဖာင်ုံး ပင် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်              (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၁ ကျွန်ုံးအရွှေဝေါရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၄၃၅ ၄၅၀ ၄၈၀  

 မမ  ြို့မအ ာက်ပ  ငု်ံး လမု်ံးကျယ် ၃၄၈ ၃၅၀ ၃၇၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

 မမ  ြို့မ ထက်ပ  ငု်ံး လမု်ံးမကက ုံး ၃၄၈ ၄၅၀ ၄၈၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၆၁ ၃၀၀ ၃၂၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

 ချ  ုံး မြှင့််က န်ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၃၄၈ ၃၇၀ ၄၀၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၆၁ ၃၀၀ ၃၂၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

 စက်ပစ်ကွင်ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၆၁ ၃၀၀ ၃၂၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၁၇ ၂၅၀ ၂၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အဖာင်ုံး ပင် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်               (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

၂ 
 င်ကကငု်ံးမမ  င် 
ရပ်ကွက် 

လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

 သ ာရ လမု်ံးကျယ် ၂၆၁ ၃၀၀ ၃၂၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၁၇ ၂၅၀ ၂၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 

လမု်ံး) 

    

 ထ န်ကင်ုံးအချာင် လမု်ံးမကက ုံး ၃၄၈ ၄၅၀ ၄၈၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၆၁ ၃၀၀ ၃၂၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

 အတာအ မ လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးကျယ် ၂၆၁ ၃၀၀ ၃၂၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၁၇ ၂၅၀ ၂၈၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

 အရွှေအတာင် လမု်ံးမကက ုံး ၄၃၅ ၄၅၀ ၄၈၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၄၈ ၃၅၀ ၃၈၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

အဖာင်ုံး ပင် မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်              (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် 
ရပ်ကွက်/ 
အကျုံးရ ာ 

လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
စညု်ံးကကပ်နှစ် 

၂၀၁၉ - 
၂၀၂၀ 

စညု်ံးကကပ်

နှစ် 
မ ှ ထ  

   တ်ဖ   လမု်ံးမကက ုံး ၃၄၈ ၃၅၀ ၃၈၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၆၁ ၃၀၀ ၃၂၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

 မကျ  ုံးက န်ုံး လမု်ံးမကက ုံး ၃၄၈ ၃၅၀ ၃၈၀  

  လမု်ံးကျယ် ၃၀၄ ၃၃၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၆၁ ၃၀၀ ၃၂၀  

  
လမု်ံးသွယ် 
(ကာုံးဝငမ်ရသည့်် 
လမု်ံး) 

    

၃ သအရာငု်ံးအကျုံးရ ာ လမု်ံးမကက ုံး ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၇၀  

  လမု်ံးကျယ် ၇၀ ၁၀၀ ၁၃၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၁၀၀ ၁၂၀  

၄ အကျုံးရ ာအ မ/ လမု်ံးမကက ုံး ၄၃ ၆၀ ၈၀  

   ခာုံးအ မ လမု်ံးကျယ် ၂၁ ၅၀ ၇၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀ ၃၀ ၅၀  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေး က က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

ခနတ ုံး  မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့််မမ  ြို့နယ်                                                                      (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက်/အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်

ချက် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်
မ ှ ထ  

၁ မမ  ြို့မရပ ် လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၀ ၃၅၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးသွယ် ၂၀၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

၂ မမ  ြို့မကွက်သစ်ရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  လမု်ံးသွယ် ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

၃ အပေါမ  ငု်ံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၃၀၀ ၃၅၀ ၃၅၀  

  လမု်ံးသွယ် ၂၀၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

၄ သာစည်ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၁၃၀ ၁၈၀ ၁၈၀  

  လမု်ံးကျယ် ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

၅ အ ာင်သာရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၁၃၀ ၁၈၀ ၁၈၀  

  လမု်ံးသွယ် ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

၆ ဇ ုံး ဖြူက န်ုံးရ  ုံးကက ုံးရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၂၀၀ ၂၅၀ ၂၅၀  

  လမု်ံးသွယ် ၁၅၀ ၂၀၀ ၂၀၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

၇ ဇ ုံး ဖြူက န်ုံးရပ် လမု်ံးမကက ုံး ၁၃၀ ၁၈၀ ၁၈၀  

  လမု်ံးသွယ် ၁၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀  

  လမု်ံးမကက ုံး ၁၈ ၂၀ ၂၀  

  လမု်ံးသွယ် ၁၅ ၂၀ ၂၀  

၈ လယ်ယာအ မ(  ခာုံးနည်ုံး သ  ုံး ပ ခွင့််)  ၁၅ ၂၀ ၂၀  

 



-၂- 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

  



၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  ငေ်း/ရမတတာ ြင ်ရ ေးက မ်ေး  င်ေးတိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

  မမလငု်ံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်                                                                      (ကျပ်သ န်ုံးအပေါင်ုံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်မ ှ ထ  

၁ အနာင်ပကျစ်ရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၈၅ ၁၀၀ ၉၅  

  လမု်ံးကျယ် ၇၀ ၈၅ ၈၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၅၀ ၇၀ ၅၅  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
   

 

၂   မမလငု်ံးမရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၇၂ ၈၇ ၇၆  

  လမု်ံးကျယ် ၅၇ ၇၂ ၆၅  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၇ ၅၇ ၅၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
   

 

၃ ခ  ပဲဝရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၇၂ ၈၇ ၇၆  

  လမု်ံးကျယ် ၅၇ ၇၂ ၆၅  

  လမု်ံးကကာုံး ၄၇ ၅၇ ၅၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
   

 

၄ အ မန က န်ုံးရပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၇၀ ၈၅ ၈၀  

  လမု်ံးကျယ် ၄၅ ၅၅ ၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅ ၃၀ ၃၀  

  
လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
   

 

 



-၂- 

၂၀၁ ၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတ ွက် အမိ်၊ခ ြံ၊ရ မ ရ ာ ငေ်းဝ ယ်  ငေ်း/ရ မတတာ ြင ်ရ ေး ကမ်ေး  င်ေးတ ိ ို့ 

အရ ေါ်တ ွင် အ ွန်စည်ေးက က  ် န် နှုန ်ေးထ ာေးမ ာေး 

  မမလငု်ံး မမ  ြို့နယ်(ဂ) ဆင့်မ်မ  ြို့နယ်  (ကျပ်သ န်ုံးအပေါငု်ံး) 

စဉ် ရပ်ကွက/်အကျုံးရ ာ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖ  ုံး 

မှတ်ချက် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်

၂၀၁၉-

၂၀၂၀ 

စည်ုံးကကပ်နှစ ်မ ှ ထ  

၅ 
အနာင်ပကျစ် 

အတာင်အပေါ် 

လမု်ံးမကက ုံး 
၇၀ ၈၅ ၈၀ 

 

  လမု်ံးကျယ် ၄၅ ၅၅ ၅၀  

  လမု်ံးကကာုံး ၂၅ ၃၀ ၃၀  

  လမု်ံးသွယ်(ကာုံးဝင်

မရသည့််လမ်ုံး) 
   

 

၆ မန်အမာရ်ပ်ကွက် လမု်ံးမကက ုံး ၃၀ ၅၇ ၄၅  

၇ နန်ဖွ ြို့အမာရ်ပ်ကွက် လမု်ံးကျယ် ၃၀ ၅၇ ၄၅  

 

မှတ်ချက်။ လမု်ံး မျ   ုံး စာုံးမျာုံးတွင် အရဝငဧ်ရ ယာ/အ မန မ့််ချ   င့််ဝှမု်ံး/အလှဦုံးတ  က်/လှည်ုံးဦုံးတ  က်/ 

လမ်ုံးတစ်ဖက်ပ တ်စသည့်် အ မ ပင် အ ခ အန အပေါ် မူတည်၍ ၂၀% အလျာ့်၍ တွက်ချက်ရန်  

 

 

 

 

 

 



အရ ာက်အဦ ရ ာက်လ  ် ာတွင ် တ စ်စ တ   န်ေးရ   ျှမ်ေးမျှက န်က စ ိတ် နှုန ်ေးထာေးမ ာေး 

စစ ်ကိ င်ေးတိ င်ေး ရေ သကက ေး  (က  ်) 

စဉ ် မမိျုြို့နယ် 

 ထမတန်ေးစာေးတိ က ်  
(RC) 

ေ တိယတန်ေးစာေးတိ က ်
 (RC) 

တတယိတန်ေးစာေးတိ က ်
 (RC) 

သစ်သာေးအ တည် ှတ်ိ က ် / 
(BN)တိ က ် 

သစ်သာေးအိမ ် (  ဉ်ရ ထာင ်) 

Steel Structure 
လူရ န / ထမတန်ေးစာေး/ သြံြ ိန ်

Steel Structure 
ဂိ ရ ေေါင် /လ  ်ငန်ေးသြံ ေး/ 

ေ တိယတန်ေးစာေး/သြံြ ိန ်အကာ
မ ေါ 

ဝေါေးထ ြံကာသွ မ်ိ ေး 

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၁ စစ်က  င်ုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၈၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂  မင်ုံးမူ ၂၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၇၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၃ အ မာင ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၄ အရွှေဘ   ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၅ ဝကလ်က ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၆ အရဦုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၇ ဒ ပဲယင်ုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၈ ခင်ဦုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၉ တန့််ဆည ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၁၀ ကန့််ဘလူ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၁၁ ကျွန်ုံးလှ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၁၂ မ  ရ ာ ၂၀၀၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၆၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၄၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၇၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ၂၀၀၀ 

၁၃ အချာင်ုံးဦုံး ၂၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၂၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၅၀၀၀ ၈၅၀၀ 

၁၄  ရာအတာ ် ၂၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၃၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၁၅ ဘ တလင ် ၂၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၂၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၁၆ ဆာုံးလင်ုံးကက ုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၁၇ ယင်ုံးမာပင ် ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၇၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၉၀၀၀ ၅၀၀၀ ၄၀၀၀ 

၁၈ ပ လဲ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၇၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၁၉ ကန  ၂၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၃၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 



အရ ာက်အဦ ရ ာက်လ  ် ာတွင ် တ စ်စ တ   န်ေးရ   ျှမ်ေးမျှက န်က စ ိတ် နှုန ်ေးထာေးမ ာေး 

စစ ်ကိ င်ေးတိ င်ေး ရေ သကက ေး  (က  ်) 

စဉ ် မမိျုြို့နယ် 

 ထမတန်ေးစာေးတိ က ်  
(RC) 

ေ တိယတန်ေးစာေးတိ က ်
 (RC) 

တတယိတန်ေးစာေးတိ က ်
 (RC) 

သစ်သာေးအ တည် ှတ်ိ က ် / 
(BN)တိ က ် 

သစ်သာေးအိမ ်(  ဉ်ရ ထာင်) 

Steel Structure 
လူရ န/ ထမတန်ေးစာေး/ သြံြ ိန ်

Steel Structure 
ဂိ ရ ေေါင်/လ  ်ငန်ေးသြံ ေး/ 

ေ တိယတန်ေးစာေး/သြံြ ိန ်အကာမ
 ေါ 

ဝေါေးထ ြံကာသွ မ်ိ ေး 
 

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

စည်ေးကက  န်ှစ ်

၂၀ ကသာ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂၁ ထ ုံးချ   င့်် ၂၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၂၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂၂  င်ုံးအတာ ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂၃ ဗန်ုံးအမာက ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂၄ အကာလင်ုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂၅ ဝနု်ံးသ   ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂၆ ပင်လညဘူ်ုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂၇ ကအလုံး ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၇၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၉၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂၈ ကအလုံးဝ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၂၉ မင်ုံးကင်ုံး ၂၀၀၀၀ ၂၃၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၃၀ အမာ်လ  က ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၃၁ အဖာင်ုံး ပင ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၃၂ တမူုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၈၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၃၃ ခနတ ုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

၃၄   မမလင်ုံး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

မှတ်ချက ်။  မတှ်စဉ် (၁၅) ဘ တလင်မမ  ြို့နယ် ခွနဦ်ုံးစ ုံးဌာနမှြူုံးရ  ုံး၏  အဆာက် ဦအဆာက်လ ပ်ရာတငွ် တစစ်တ ရန်ုံးအပ သတမှ်တ်တန်ဖ  ုံးသည်  နည်ုံးငယအ်လျာ့်နည်ုံးအနသ ဖင့်် တစ်တ  င်ုံးလ  ုံး တစအ် ပုံးည   ဖစအ်စအရုံး တွက် 

 ပနလ်ည် ပင်ဆင်သတ်မတှသ်ည်။ 


