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သ"တစ%ပ'(ထiခiuက%မ/အ1မခ2ပရ4မ4ယ26/န%(ထ1(မ81( 

 
လ"စ$%eမ()eတ()ယ(,) 
 

တင#eဆ&င# 
!iuင%သည(% 
အင#အ$% 

ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 

ယခueက&က'ခ( 
သည#$%&န$( 

၁ .၈ .၂၀၁၆  မ"စ၍ 
တiu$%မ'င)*eက-က*ခ/ 

မည#$%&န$( 

ယခueက&က'ခ( 
သည#$%&န$( 

၁ .၈ .၂၀၁၆  မ"စ၍ 
တiu$%မ'င)*eက-က*ခ/ 

မည#$%&န$( 
ခရ#$သည'         
   ၅ ဦ"ထi က"ပ$ ၂၀၀၀ 

  က"ပ$     ၅၀၀၀ 
က"ပ$ ၄၅၀၀ 

   က"ပ$   ၁၀၀၀၀ 
 ၁၀ ဦ"ထi က"ပ$ ၂၅၀၀ က"ပ$ ၅၀၀၀ 
 ၂၀ ဦ"ထi က"ပ$ ၃၅၀၀ 

  က"ပ$     ၇၅၀၀ 
က"ပ$ ၆၀၀၀ 

  က"ပ$    ၁၂၅၀၀ 
 ၂၅ ဦ"ထi က"ပ$ ၃၅၀၀ က"ပ$ ၆၅၀၀ 
 ၃၀ ဦ"ထi က"ပ$ ၄၀၀၀   က"ပ$ ၆၅၀၀   
 ၄၀ ဦ"ထi က"ပ" ၅၀၀၀ က"ပ$ ၁၀၀၀၀ က"ပ$ ၇၅၀၀ က"ပ$ ၁၅၀၀၀ 
 ၅၀ ဦ"ထi က"ပ" ၅၅၀၀   က"ပ$ ၈၀၀၀   
 ၅၀ဦ"အထက& က"ပ$ ၆၀၀၀   က"ပ$ ၉၀၀၀   

 

ကuန$တင$ယ()$ 
 

တင#eဆ&င# 
!iuင%သည(% 
အင#အ$% 

ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 

ယခueက&က'ခ( 
သည#$%&န$( 

၁ .၈ .၂၀၁၆  မ"စ၍ 
တiu$%မ'င)*eက-က*ခ/ 

မည#$%&န$( 

ယခueက&က'ခ( 
သည#$%&န$( 

၁ .၈ .၂၀၁၆  မ"စ၍ 
တiu$%မ'င)*eက-က*ခ/ 

မည#$%&န$( 
  ၁ တန#ထi က"ပ$ ၃၀၀၀ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$ ၄၅၀၀ က"ပ$ ၁၀၀၀၀ 
  ၂ တန#ထi က"ပ$ ၃၅၀၀ 

   က"ပ$     ၇၅၀၀ 
က"ပ$ ၆၀၀၀ က"ပ$  ၁၂၅၀၀ 

  ၃ တန#ထi က"ပ$ ၄၅၀၀ က"ပ$ ၆၅၀၀   
  ၄ တန#ထi က"ပ$ ၅၀၀၀ 

   
 က"ပ$   ၁၀၀၀၀ 

က"ပ$ ၇၅၀၀ 

     က"ပ$   ၁၅၀၀၀ 
  ၅ တန#ထi က"ပ$ ၆၀၀၀ က"ပ$ ၈၀၀၀ 
  ၆ တန#ထi က"ပ$ ၆၅၀၀ က"ပ$ ၉၀၀၀ 
 ၆၁/၂တန#အထi က"ပ$ ၇၅၀၀ က"ပ$ ၉၅၀၀ 
 ၇ တန#အထi က"ပ$ ၇၈၀၀  က"ပ$ ၉၈၀၀ 

 

မ"တ$ခ&က$။  ကuန$တင$ယ()$မ+(,အတ.က$ ၆ ၁/၂ တန#eက&'#လ)င# ၁ တန#တiu&တiuင#& (ပiuင%/င"#$) က"ပ$-၃၀၀ 
eက#က$ခ&လ(က$ရ*i,ပ./  !ပင$ဆင$eက(က$ခ*!"န$%မ'( ၇ တန# eက#$%လ'င% ၁ တန#တiu&တiuင#& 
(ပiuင%/င"#$) က"ပ$-၅၀၀ တiu$%မ'င)*eက-က*ခ/ရန* !ဖစ$ပ&သည$။  

 
လယ#ထ%န#စက#+ထရက$တ& 

 

ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ ၁ .၈ .၂၀၁၆  မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 
ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 
က"ပ$  ၈၀၀ က"ပ$  ၁၂၀၀ က"ပ$  ၂၀၀၀ က"ပ$  ၄၀၀၀ 

 



 

eန#က%တ'(ယ#*% 
 

ဝန#တင#အင#အ'( 
ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 

၁ .၈ .၂၀၁၆  
မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 

ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 
၁ တန#ထi က"ပ$   ၈၀၀ က"ပ$  ၁၂၀၀ က"ပ$  ၂၀၀၀ က"ပ$  ၃၀၀၀ 
၂ တန#ထi က"ပ$  ၁၂၀၀ က"ပ$  ၁၅၀၀ က"ပ$  ၃၀၀၀ က"ပ$  ၄၀၀၀ 
၃ တန#ထi က"ပ$  ၁၅၀၀ က"ပ$  ၂၀၀၀ က"ပ$  ၄၀၀၀ က"ပ$  ၅၀၀၀ 
၃ တန#အထက# က"ပ$  ၂၀၀၀ က"ပ$  ၂၄၀၀ က"ပ$  ၅၀၀၀ က"ပ$  ၆၀၀၀ 
 

အမ#iu&အစ(& ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 
၁ .၈ .၂၀၁၆  

မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 
စက#တပ#စက#ဘ'(၊စက*တ+ 
eမ#$eတ#$စက$ဘ)*၊ eမ#$eတ#$ စက#ဘ%& 

က"ပ$    ၄၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀ 

eမ#$eတ#$ဆiuင$ကယ$ က"ပ$    ၈၀၀ က"ပ$  ၂၀၀၀ 
eမ#$eတ#$ဆiuင$ကယ$ (eဘ#တ%&ပ() က"ပ$  ၁၂၀၀ က"ပ$  ၃၀၀၀ 
မ"#သတ&ယ()&*+င-& လ"န$တင'ယ$)' က"ပ$  ၁၅၀၀ က"ပ$  ၄၀၀၀ 
 

သu#$ဘ&$ဆiuင*ကယ* (eန#က%တ'(ပ*) 
 

ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ ၁ .၈ .၂၀၁၆  မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 
ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 
က"ပ$  ၂၅၀၀ က"ပ$  ၄၅၀၀ က"ပ$  ၄၀၀၀ က"ပ$  ၆၀၀၀ 

 

ယ"#$eမ"င$(သ* 
 

စ"# အမ#iu&အစ(& ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 
၁ .၈ .၂၀၁၆  

မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 
၁ ယ"#$eမ"င$(သင$ က"ပ$  ၂၀၀ က"ပ$  ၂၀၀၀ 
၂ ကiuယ%ပiuင%ယ()%eမ(င%,သင% (က,ခ,ဂ) က"ပ$  ၁၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀ 
၃ အင#$%ယ$'(eမ$င(% (ဃ,င) က"ပ$  ၂၀၀ က"ပ$  ၂၀၀၀ 
၄ စပယ$ယ%/လက#မ%တ#eရ)င#+ က"ပ$  ၁၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀ 

 
အမ#iu&အစ(& ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 

၁ .၈ .၂၀၁၆  
မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 

မ"#ရထ&#စ"#သ)ခရ"#သည,မ-&#မ. ခရ#$မiuင)တစ)မiuင)လ-င) ၁ !ပ#$ ခရ#$မiuင)တစ)မiuင)လ-င) ၂ !ပ#$ 
!ပည$တ&င$(eရe+က-င$(ပiu0eဆ-င$eရ(ပiuင$ 
eရယ$%&မ($)*ဖင-&ခရ/)သ1$)သည-& 
ခရ#$သည'မ)*$မ+ 

 ခရ#$မiuင)တစ)မiuင)လ-င) ၂ !ပ#$  ခရ#$မiuင)တစ)မiuင)လ-င) ၃ !ပ#$ 

 

eထ#$လ#ဂ'( 
 

ဝန#တင#အင#အ'( ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ ၁ .၈ .၂၀၁၆  



မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 
ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 

eခ#င%&ပiuင%& (၁) ယ"နစ% 
eန#က%တ'( (၁) ယ"နစ% 
eပ#င%& (၂) ယ"နစ% 

က"ပ$  ၁၅၀၀ က"ပ$  ၂၅၀၀ က"ပ$  ၄၀၀၀ က"ပ$  ၆၀၀၀ 

 

စက#ယ%&ရ() 
 

စ"# ယ"#ရ%&အမ)iu&အစ%& သက#တမ#& 
ယခueက&က'ခ( 

သည#$%&န$( 

၁ .၈ .၂၀၁၆  
မ"စ၍တiu$%မ'င)* 
eက#က$ခ"မည%& 

!"န$% 
၁ e"မeက%&က'သယ'ယ&*' (Dumper) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၂ ဝန#ခ%&စက# (ForkliftTruck,Crame) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၃ e"မတင&စက& (Side Loader) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၄ e"မတ%&eက()စက) (Excavator) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၅ တuန$ခ&စက$ (Vibrator) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၆ အမiu%/တ"ခ$%မ'(လuပ,ငန,%သu"%ယ12, (Buggey) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၇ e"မည%iစက) (Grader) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၈ သစ#လu&'တင#ယ+,# (Click Loader) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၉ e"မထiu'စက* (Bulldozer) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၁၀ လမ#$%ကiတ#စက# (Road Roller) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၁၁ e"မသiပ'သည')စက' (Soil Compactor) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၁၂ e"မသယ&စက& (Scraper) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၁၃ eက#$က%ခ'(စက% (Stone Crusher) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၁၄ က"န$ကရiသယ$ယ)*$ (Concrete Agitator) (၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 
၁၅ !iuင%လ'န%ကတ+ရ-ဖ/န%0ယ-2% (Asphatt Betumer 

Sprayer) 
(၁) !"စ$ က"ပ$   ၅၀၀၀ က"ပ$  ၁၀၀၀၀ 

 
  



 
!မန$မ%&အ%မခ)လuပ$ငန$. 

သ"တစ%ပ'(ထiခiuက%မ/အ1မခ2ပရ4မ4ယ26/န%(ထ1(မ81( 
စက#$မင#'eက)င#eရ (၂၀) eအ#က%eရယ#(%မ*#+ 

 

စ"# eရယ$%&အမ)iu,အစ$, ဝန#တင#အင#အ'( ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 
၁ .၈ .၂၀၁၆  
မ"စ၍တiu()မ*င,- 

eက#က$ခ&မည)$*+န$- 

၁ ခရ#$သည'တင' ၅  ဦ"ထi က"ပ$    ၁၀၀၀ က"ပ$    ၂၀၀၀ 

၂  ၁၀  ဦ"ထi က"ပ$    ၂၀၀၀ က"ပ$    ၃၀၀၀ 

၃  ၁၅ ဦ"ထi က"ပ$    ၃၀၀၀ က"ပ$    ၄၀၀၀ 

၄  ၂၀ ဦ"ထi က"ပ$    ၄၅၀၀ က"ပ$    ၆၀၀၀ 

၅  ၃၀ ဦ"ထi က"ပ$    ၇၀၀၀       က"ပ$   ၈၀၀၀ 

၆ ကuန$တင$eရယ*+$ ပiဿ$   ၅၀၀ ထi က"ပ$    ၁၀၀၀ က"ပ$    ၂၀၀၀ 

၇  ပiဿ$ ၁၀၀၀ ထi က"ပ$    ၂၀၀၀ က"ပ$    ၃၀၀၀ 

၈  ပiဿ$ ၁၅၀၀ ထi က"ပ$    ၃၀၀၀ က"ပ$    ၄၀၀၀ 

၉  ပiဿ$ ၂၀၀၀ ထi က"ပ$    ၄၀၀၀ က"ပ$    ၆၀၀၀ 

၁၀  ပiဿ$ ၂၅၀၀ ထi က"ပ$   ၅၀၀၀       က"ပ$   ၈၀၀၀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

!မန$မ%&အ%မခ)လuပ$ငန$. 
သ"တစ%ပ'(ထiခiuက%မ/အ1မခ2ပရ4မ4ယ26/န%(ထ1(မ81( 
စက#$မင#'eက)င#eရ (၂၀) အထက$eရယ()$မ+(, 

 

စ"# 
eရယ$%& 

အမ#iu&အမည( ဝန#တင#အင#အ'( ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 
၁ .၈ .၂၀၁၆  
မ"စ၍တiu()မ*င,- 

eက#က$ခ&မည)$*+န$- 
မ"တ$ခ&က$ 

၁ ခရ#$သည' ၂၀ ဦ"ထi က"ပ$    ၄၅၀၀ က"ပ$    ၆၀၀၀ သ"တစ%ပ'(ထiခiuက%မ/အ1မခ2 
 တင#eရယ'(#    eရယ$%&ပရ(မ(ယ*+,န&.ထ$.မ0$.မ1 
၂  ၃၀ ဦ"ထi က"ပ$    ၇၀၀၀ က"ပ$    ၉၀၀၀ (၁) !"စ$အတ'က$ !"န$%ထ'%မ)'% 
၃  ၄၀ ဦ"ထi က"ပ$    ၉၀၀၀ က"ပ$  ၁၂၀၀၀ !ဖစ$ပ&သည$။ အကယ$၍ လပiuင&' 
၄  ၅၀ ဦ"ထi က"ပ$  ၁၂၀၀၀ က"ပ$  ၁၅၀၀၀ သ" အ"မခ%ထ"'ရန* !ဖစ$လ&င$ 
၅  ၆၀ ဦ"ထi က"ပ$  ၁၄၀၀၀ က"ပ$  ၁၈၀၀၀ eအ#က%ပ'အတiuင%, eက#က$ခ& 
၆  ၇၀ ဦ"ထi က"ပ$  ၁၆၀၀၀ က"ပ$  ၂၁၀၀၀ ရပ#မည&။ 
၇  ၈၀ ဦ"ထi က"ပ$  ၁၈၀၀၀ က"ပ$  ၂၄၀၀၀ ၁ လ ၁ !"စ$၏ ၁/၁၀ ပu# 
၈  ၉၀ ဦ"ထi က"ပ$  ၂၁၀၀၀ က"ပ$  ၂၇၀၀၀ ၂ လ ၁ !"စ$၏ ၂/၁၀ ပu# 
၉  ၁၀၀ ဦ"ထi က"ပ$  ၂၃၀၀၀ က"ပ$  ၃၀၀၀၀ ၃ လ ၁ !"စ$၏ ၃/၁၀ ပu# 
၁၀  ၁၀၀ ဦ"အထက& က"ပ$  ၂၅၀၀၀ က"ပ$  ၃၃၀၀၀ ၄ လ ၁ !"စ$၏ ၄/၁၀ ပu# 
၁၁ ကuန$တင$ ၅ တန#အထi က"ပ$    ၄၅၀၀ က"ပ$    ၆၀၀၀ ၅ လ ၁ !"စ$၏ ၅/၁၀ ပu# 

 eရယ$%&     
၁၂  ၁၀ တန#အထi က"ပ$    ၆၀၀၀ က"ပ$    ၉၀၀၀ ၆ လ ၁ !"စ$၏ ၆/၁၀ ပu# 
၁၃  ၁၅ တန#အထi က"ပ$    ၆၀၀၀ က"ပ$    ၉၀၀၀ ၇ လ ၁ !"စ$၏ ၇/၁၀ ပu# 
၁၄  ၂၀ တန#အထi က"ပ$    ၉၀၀၀ က"ပ$  ၁၂၀၀၀ ၈ လ ၁ !"စ$၏ ၈/၁၀ ပu# 
၁၅  ၃၀ တန#အထi က"ပ$    ၉၀၀၀ က"ပ$  ၁၅၀၀၀ ၉ လ ၁ !"စ$၏ ၉/၁၀ ပu# 
၁၆  ၄၀ တန#အထi က"ပ$  ၁၂၀၀၀ က"ပ$  ၁၈၀၀၀ ၁၀ လ ၁ !"စ$ ပရ#မ#ယ&eက)က*ခ& 
၁၇  ၄၅ တန#အထi က"ပ$  ၁၂၀၀၀ က"ပ$  ၁၈၀၀၀ ရမည$။ 
၁၈  ၅၀ တန#အထi က"ပ$  ၁၅၀၀၀ က"ပ$  ၂၁၀၀၀  
၁၉  ၆၀ တန#အထi	 က"ပ$  ၁၅၀၀၀ က"ပ$  ၂၄၀၀၀  
၂၀  ၇၀ တန#အထi	 က"ပ$  ၁၇၀၀၀ က"ပ$  ၂၇၀၀၀  
၂၁  ၇၅ တန#အထi က"ပ$  ၁၇၀၀၀ က"ပ$  ၂၇၀၀၀  
၂၂  ၈၀ တန#အထi	 က"ပ$  ၁၈၀၀၀  က"ပ$  ၃၀၀၀၀  
၂၃  ၉၀ တန#အထi	 က"ပ$  ၁၈၀၀၀	  က"ပ$  ၃၃၀၀၀  
၂၄  ၁၀၀ တန#အထi	 က"ပ$  ၁၈၀၀၀	  က"ပ$  ၃၆၀၀၀  
၂၅  ၁၀၀တန#အထက# က"ပ$  ၁၈၀၀၀	   က"ပ$ ၃၆၀၀၀  
 
 
 
 

  



 
နယ#စပ#eဒသတ*င# eက#က$ခ&မည)$ 

eမ#$eတ#$ယ#'$အ#မခ*ပရ-မ-ယ*./န$1ထ#1မ3#1 
 

၁။  လ"စ$%eမ#$eတ#$ယ#'$ 
 

တင#eဆ&င#'iuင#သည,#အင#အ&. သက#တမ#& 
ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 

၁ .၈ .၂၀၁၆  
မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 

ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 
က"#eသ# 
 

(ဆလ#န%&၊ဗင%၊ 
ပစ#ကပ#၊ဂ'စ#၊ 
မiuက%&iuလ(ဘတ(စ( 
စသည$%) 

ခရ#$သည' 
 

(၁၀) 
ဦ"အထi 

    
   (၁) ပ"တ$ 
    (၁)  လ 
    (၃)  လ 
    (၆)  လ 
    (၁)  !"စ$ 

 
   က"ပ$ ၁၀၀၀ 

က"ပ$ ၂၀၀၀ 
က"ပ$ ၄၀၀၀ 
က"ပ$ ၆၀၀၀ 
က"ပ$ ၈၀၀၀ 

 
 က"ပ$  ၂၀၀၀ 
 က"ပ$   ၄၀၀၀ 
 က"ပ$  ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

 
 က"ပ$   ၁၅၀၀ 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$   ၆၀၀၀ 
 က"ပ$   ၉၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 

 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$   ၄၀၀၀ 
 က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

က"#လတ& 
 

(ဟiuင%&လတ%၊ 
ဒiuင%န'၊eတ'င%+ 
eအ#စ%၊တ(၂၀၀၀၊  
အ"#၂၀၀၀၊ လiuက% 
ထရပ$၊မ'န'ဘတ$စ$ 
စသည$%) 

ခရ#$သည' 
 

(၁၁) ဦ" မ" 
(၂၅) ဦ" 
အထi 

 
   (၁) ပ"တ$ 
    (၁)  လ 
    (၃)  လ 
    (၆)  လ 
    (၁)  !"စ$ 

 
 က"ပ$  ၁၅၀၀ 
 က"ပ$  ၃၀၀၀ 
 က"ပ$  ၆၀၀၀ 
 က"ပ$  ၉၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 

 
 က"ပ$  ၃၀၀၀ 
က"ပ$   ၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၈၀၀၀ 
က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 

 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$   ၄၀၀၀ 
 က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

 
 က"ပ$    ၃၀၀၀ 
 က"ပ$    ၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

 က"ပ$  ၁၈၀၀၀ 
 က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 

က"#$က%# 
 

(ဘတ#စ#၊လ'စ()ထ
ရပ# စသည$) 

ခရ#$သည' 
 

(၂၆) ဦ"  
!"င$% 

အထက$ 

 
 (၁) ပ"တ$ 

   (၁)  လ 
   (၃)  လ 
   (၆)  လ 
   (၁)  !"စ$ 

 
 က"ပ$  ၂၀၀၀ 
က"ပ$  ၄၀၀၀ 
က"ပ$  ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 
 က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

 
က"ပ$   ၄၀၀၀ 
က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 
က"ပ$  ၃၂၀၀၀ 

 
 က"ပ$    ၃၀၀၀ 
 က"ပ$    ၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

 က"ပ$  ၁၈၀၀၀ 
 က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 

 
က"ပ$   ၄၀၀၀ 
က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 
က"ပ$  ၃၂၀၀၀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

နယ#စပ#eဒသတ*င# eက#က$ခ&မည)$ 
eမ#$eတ#$ယ#'$အ#မခ*ပရ-မ-ယ*./န$1ထ#1မ3#1 

၂။  ကuန$တင$ယ()$ 
 

တင#eဆ&င#'iuင#သည,#အင#အ&. သက#တမ#& 
ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 

၁ .၈ .၂၀၁၆  
မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 

ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 
က"#eသ# 
 
(ပစ#ကပ# 
စသည$%) 

 
(၁)တန# 
အထi 

(၁၀၀၀ 
က"လiuဂရမ)) 

    
   (၁) ပ"တ$ 
   (၁)  လ 
   (၃)  လ 
   (၆)  လ 
   (၁)  !"စ$ 

 
 က"ပ$  ၁၅၀၀ 
 က"ပ$  ၃၀၀၀ 
 က"ပ$  ၆၀၀၀ 
 က"ပ$  ၉၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 

 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$   ၄၀၀၀ 
 က"ပ$  ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

 
  က"ပ$    ၁၅၀၀ 
 က"ပ$   ၃၀၀၀ 
 က"ပ$    ၆၀၀၀ 
 က"ပ$    ၉၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$   ၄၀၀၀ 
 က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

က"#လတ& 
 
(ဟiuင%&လတ%၊ 
ဒiuင%န'၊ 
လiuက%ထရပ% 
စသည$%) 

 
(၁)တန# 

အထက$  မ" 
(၃) တန# 
အထi 

(၁၀၀၀ 
က"လiuဂရမ) 
အထက$ မ" 
၃၀၀၀ 

က"လiuဂရမ)) 

 
   (၁) ပ"တ$ 
   (၁)  လ 
   (၃)  လ 
   (၆)  လ 
   (၁)  !"စ$ 

 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$   ၄၀၀၀ 
 က"ပ$  ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

 
 က"ပ$   ၃၀၀၀ 
က"ပ$   ၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၈၀၀၀ 
က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 

 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$   ၄၀၀၀ 
 က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

 
 က"ပ$    ၃၀၀၀ 
 က"ပ$    ၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

 က"ပ$  ၁၈၀၀၀ 
 က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 

က"#$က%# 
(ထရပ$၊မiuဘiuင$+ 
ပလန$%၊ 
eဘ#က%ဆ#၊ 
(၁၀)ဘ"#တပ& 
ယ"#$ စသည$) 

 
 
(၃) တန# 
အထက$ 
( ၃၀၀၀ 
က"လiuဂရမ) 
အထက$) 

 
 (၁) ပ"တ$ 

  (၁)  လ 
  (၃)  လ 
  (၆)  လ 
  (၁)  !"စ$ 

 
 က"ပ$   ၃၀၀၀ 
က"ပ$   ၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၈၀၀၀ 
က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 

 
က"ပ$   ၄၀၀၀ 
က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 
က"ပ$  ၃၂၀၀၀ 

 
 က"ပ$    ၃၀၀၀ 
 က"ပ$    ၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

 က"ပ$  ၁၈၀၀၀ 
 က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 

 
က"ပ$   ၄၀၀၀ 
က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 
က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 
က"ပ$  ၃၂၀၀၀ 

 
 
 
 
 
 
 

  



နယ#စပ#eဒသတ*င# eက#က$ခ&မည)$ 
eမ#$eတ#$ယ#'$အ#မခ*ပရ-မ-ယ*./န$1ထ#1မ3#1 

 

၃။  လယ#ထ%န#စက#၊eထ+#လ+ဂ-.ယ+/#မ-+1 
 

တင#eဆ&င#'iuင#သည,#အင#အ&. သက#တမ#& 
ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 

၁ .၈ .၂၀၁၆  
မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 

ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 
(လယ#ထ%န#စက#၊ 
eထ#$လ#ဂ'() 

(၁)တန# 
မ"(၂)တန# 
အထi 

(ယခင$  
၁ တန# 
အထi) 

    
   (၁) ပ"တ$ 
   (၁)  လ 
   (၃)  လ 
   (၆)  လ 
   (၁)  !"စ$ 

 
 က"ပ$    ၈၀၀ 
 က"ပ$  ၁၆၀၀ 
 က"ပ$  ၃၂၀၀ 
 က"ပ$  ၄၈၀၀ 
 က"ပ$  ၆၄၀၀ 

 
 က"ပ$   ၁၀၀၀ 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$  ၄၀၀၀ 
က"ပ$   ၆၀၀၀ 
က"ပ$   ၈၀၀၀ 

 
  က"ပ$   ၁၀၀၀ 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$    ၄၀၀၀ 
 က"ပ$    ၆၀၀၀ 
 က"ပ$    ၈၀၀၀ 

 
 က"ပ$    ၁၅၀၀ 
 က"ပ$    ၃၀၀၀ 
 က"ပ$    ၆၀၀၀ 
 က"ပ$    ၉၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

 (၂)တန# 
အထက$ 
(၅) တန# 
အထi 

(ယခင$  
၁ တန#မ% 
၃ တန# 
အထi) 

 
   (၁) ပ"တ$ 
   (၁)  လ 
   (၃)  လ 
   (၆)  လ 
   (၁)  !"စ$ 

 
 က"ပ$   ၁၀၀၀ 
 က"ပ$   ၂၀၀၀ 
 က"ပ$  ၄၀၀၀ 
က"ပ$   ၆၀၀၀ 
က"ပ$   ၈၀၀၀ 

 
 က"ပ$   ၁၅၀၀ 
က"ပ$   ၃၀၀၀ 
က"ပ$   ၆၀၀၀ 
က"ပ$   ၉၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

 
 က"ပ$    ၁၅၀၀ 
 က"ပ$    ၃၀၀၀ 
 က"ပ$    ၆၀၀၀ 
 က"ပ$    ၉၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

 
  က"ပ$   ၂၀၀၀ 
  က"ပ$   ၄၀၀၀ 
 က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

  က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

 (၅) တန# 
အထက$ 
(ယခင$ 
၃ တန# 

အထက$) 

 
 (၁) ပ"တ$ 

  (၁)  လ 
  (၃)  လ 
  (၆)  လ 
  (၁)  !"စ$ 

 
 က"ပ$   ၁၅၀၀ 
က"ပ$   ၃၀၀၀ 
က"ပ$   ၆၀၀၀ 
က"ပ$   ၉၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 

 
က"ပ$   ၂၀၀၀ 

 က"ပ$   ၄၀၀၀ 
 က"ပ$   ၈၀၀၀ 
က"ပ$  ၁၂၀၀၀ 
 က"ပ$ ၁၆၀၀၀ 

 
 က"ပ$    ၂၀၀၀ 
 က"ပ$    ၄၀၀၀ 
က"ပ$    ၈၀၀၀ 
 က"ပ$   ၁၂၀၀၀         
က"ပ$   ၁၆၀၀၀ 

 
က"ပ$    ၃၀၀၀ 
က"ပ$    ၆၀၀၀ 
က"ပ$   ၁၂၀၀၀ 
 က"ပ$  ၁၈၀၀၀ 
 က"ပ$  ၂၄၀၀၀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



နယ#စပ#eဒသတ*င# eက#က$ခ&မည)$ 
eမ#$eတ#$ယ#'$အ#မခ*ပရ-မ-ယ*./န$1ထ#1မ3#1 

 

၄။  eမ#$eတ#$ဆiuင$ကယ$ 
 

တင#eဆ&င#'iuင#သည,#အင#အ&. သက#တမ#& 
ယခueက&က'ခ(သည+',-န'/ 

၁ .၈ .၂၀၁၆  
မ"စ၍တiu()မ*င,-eက0က-ခ2မည,-45န-( 

ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( ကiuယ%ပiuင%ယ()% အင#$%ယ$'( 
eမ#$eတ#$ဆiuင$ကယ$ (၂)ဦ" 

အထi 
    

   (၁) ပ"တ$ 
   (၁)  လ 
   (၃)  လ 
   (၆)  လ 
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