
ဥပမာ 2.1: 

စုစုပပေါင ်းinthရိယာအာ်းလံ်ုးနငှ  အတပူဆာက လပု ပရ်းစမံီကနိ ်း၏ခန   မှန ်းပပခခန   မှန ်းချက ကိပုပင ဆင ပေါ 

အပဆာက အ ဦ်း သည  ၈၀၀ စတရုန ်းမီတာရှိသည ။ နငှ  ပအာက ပေါပေတာကပန။ 

ဈ) Plinth rateရိယာရူပီ်း။ စတရုန ်းကလီိမုီတာလျှင  4500 

ii) ပရပပ်းပေမှုကနု ကျစရိတ  @ ပဆာက လပု ပရ်းကနု ကျစရိတ ၏ ၇.၅% ။ 

(၃) သန   ရငှ ်းပရ်းနငှ  လျှပ စစ ဆိငု ရာတပ ဆင မှုတစ ခစု၏ီကနု ကျစရိတ သည ပဆာက လပု ပရ်းကနု ကျစရိတ ၏ 

၇% မှ% ပြစ သည ။ ) 

အပဆာက အ ဦ်း ကနု ကျစရိတ ၏ 1% @ ဗိသကုာအင်္ဂ ေါရပ မျာ်းကနု ကျစရိတ ။ 

၅) လမ ်းနငှ  ပမက ခင ်းမျာ်းကနု ကျစရိတ  - ပဆာက လပု ပရ်းစရိတ ၏ ၅% ။ 

P.S. ၏ vi) ကနု ကျစရိတ  နငှ  ပဆာက လပု ပရ်းကနု ကျစရိတ ၏ 4% @ အပရ်းပပေါ် @ ။ 

ပဆာက လပု ပရ်းစမီံကနိ ်း၏စုစုပပေါင ်းကနု ကျစရိတ ကိဆုံ်ုးပြတ ပေါ။ 

2.1.3 ယနူစ အပပခစိုက စခန ်းနည ်းလမ ်း 

ဥပမာ ၂.၆ ။ 

ခန   မှန ်းပပခခန   မှန ်းကနု ကျစရိတ သို  မဟတု ခန   မှန ်းပပခအာ်းပြင  လပူနအမိ အပဆာက အအံုမျာ်းပဆာက လပု ရန 

အတကွ ခန   မှန ်းပပခကနု ကျစရိတ ခန   မှန ်းပခင ်း 

ကတုင  ၅၀ ။ ကတုင တစ ခစုအီတကွ ကနု ကျစရိတ လံ်ုးလံ်ုးကနု ကျသည ။ 60,000 / - ။ စုစုပပေါင ်းဆံ်ုးပြတ ပေါ 

ပဆ်းရုံအပဆာက အ ဦ်း ၏ကနု ကျစရိတ ။ 

ပပြရှင ်းချက  

ကတုင ၏နပံေါတ  = 50 

ပဆာက လပု ပရ်းကနု ကျစရိတ  = ရူပီ်း။ ၆၀၀၀၀ / - 

ပဆ်းရုံအပဆာက အ ဦ်း ၏စစုုပပေါင ်းကနု ကျစရိတ  = 50x 60,000 = ရူပီ်း။ 30,00,000 / - 

ဥပမာ ၂.၇ - ၁၅၀ ပေါပသာအပဆာင အပဆာက အအံု၏ခန   မှန ်းပပခကနု ကျစရိတ ကိပုပင ဆင ရန  

ပကျာင ်းသာ်းမျာ်း။ အာ်းလံ်ုးပပဌာန ်းချက အပေါအေင ပဆာက လပု ပရ်း၏ကနု ကျစရိတ  isRs ။ 15,000 / - 

ပကျာင ်းသာ်းတစ  ဦ်း လျှင ။ ဆံ်ုးပြတ ပေါ 

အပဆာက အ ဦ်း ၏စုစုပပေါင ်းကနု ကျစရိတ ။ 



ပပြရှင ်းချက  

No.of ပကျာင ်းသာ်းမျာ်းကိ ု= 150 

အာ်းလံ်ုး L.S. အပေါအေင ပဆာက လပု ပရ်း၏ကနု ကျစရိတ  ပပဌာန ်းချက  = ရူပီ်း။ ၁၅၀၀၀ / - 

ပ ာ ေေါပဆာင ၏စုစုပပေါင ်းကနု ကျစရိတ  = 150 x ကိ ု15000 = ရူပီ်း။ 22,50,000 / - 

(ရူပီ်းနစှ ပသာင ်းနစှ ပသာင ်းငေါ်းပသာင ်းသာ) 

ဥပမာအာ်းပြင   ၂.၈ - ပအာက ပြာ ပပပေါပုံအရအခန ်းတစ ခန ်းတည ်းရှိပသာအပဆာက အ ဦ်း 

(ေန ကိထုမ ်းရွက သည  ပုံစြွံ ွဲ့စည ်းပုံ) အတကွ အပသ်းစတိ နငှ  စတိတ ဇတကွ ချက မှုကိကု) 

နရံံရှည နငှ  နရံံတိတုိပုြင  တကွ ချက ပခင ်း။ 

 

 
 


