
 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစအ်တွက ်ရ ြေရောငး်/ဝယ ်ြငး်ြေျားအရေါ် အြွန်စညး်ကကေေ်နန်ှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

၁ ပုသိြ ် (၁)ေေက်ွက် 

အနကာက်ဆပိ်၊ ကြ်ွးခခံ(ကြ်းေားလြ်းြ)၊ ၇၅၀ 

စကားဝါ၊ ြင်းကကီးလြ်း၊ ေိနခြောဓါလြ်း 

တဲကကီးကုေ်းလြ်းြကျယ်၊ ရေ်ကင်းနတာင်၊ ၅၀၀ 

နရွှေဝါထွေ်းလြ်းြ၊ နရွှေဘုံသာအနကာက်ဆပိ် 

နရွှေဝါထွေ်းအတွင်းလြ်း၊ကုိးနသာင်း၊ယက်ကေ်း ၂၀၀ 

ကွက်သစ်၊စကားဝါအတွင်းလြ်း၊စဉ့်အုိးဘုိလြ်းသွယ် 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား ၁၅၀ 

(၂)ေေက်ွက် 

ြဟာဗန္ဓုလလြ်း ၁၃၀၀ 

ကြ်းေားလြ်း ၁၁၀၀ 

ကေ်လြ်း၊ပဒင်းတေ်းလြ်း၊ နရွှေစည်းခုံလြ်း ၉၀၀ 

ကငွ်းတေ်းလြ်း၊ ြင်းကကီးလြ်း၊ ြကျးီပင်တေ်းလြ်း၊ ၇၅၀ 

ေိနခြောဓါလြ်း၊ စကားဝါလြ်း 

နဆးရုိးတေ်းလြ်း၊ဗုိလ်တဲကုေ်းလြ်း၊ပုြံေနကျာင်းလြ်း ၆၀၀ 

၊ဦးလူလြ်း 

ဘုိကနောင်လြ်း၊ယုိးဒယားကုေ်းလြ်း၊စံစီဖုိးလြ်း ၅၀၀ 

နဒါ်ခြစိေ်လြ်း၊ ြဟာဒုတ်လြ်း၊ လယ်တီလြ်း၊ ၄၀၀ 

ကုလားတေ်းလြ်း၊ သြ္မတလြ်း၊ နညာင်ပင်သာလြ်း၊ 

 နရွှေနှင်းဆီလြ်း၊စံစီဖုိးလြ်း 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား ၃၀၀ 

(၃)ေေက်ွက် 

ြဟာဗန္ဓုလလြ်း(New 

Day)ဆီဆိငု်အထိ၊ြဟာဗန္ဓုလလြ်း(ကင်ြလင်းကျွ

ေ်းထိပ်ြှ အဝိငု်းအထိ)၊အနော်ရထာလြ်း 

၁၅၀၀ 

ရှင်ပင်ဘုေ်းပွင့်လြ်း၊ဓေိတေ်းလြ်း၊နေးရပ်တေ်း ၉၀၀ 

ြင်းရပ်တေ်းလြ်း၊စကားဝါလြ်း၊နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ၆၅၀ 

လြ်း၊ ကိုးဆူနကျာင်းလြ်း၊တာဝတိံသာလြ်း၊ 

အိုးဘိုတေး်လြ်း 



 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစအ်တွက ်ရ ြေရောငး်/ဝယ ်ြငး်ြေျားအရေါ် အြွန်စညး်ကကေေ်နန်ှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

ပုသိြ ် ဘိုကနောင်လြ်း၊ယိုးဒယားကုေ်း၊နတာရနကျာင်း ၅၅၀ 

လြ်း၊ ကေပ်တ်လြ်း၊ ကင်ြလင်းကျွေ်း၊ တံတား 

ကကီးတေ်းလြ်းသစ်၊ သိြ်နတာ်ကကီးလြ်း၊နရွှေဝတ်ြှုံ 

ရပ်ကွက် 

ဦးဘခေ်းခခံဝေး်၊ ဒံုးကွင်းလြ်း၊ တက်ဆိပ်လြ်း ၄၀၀ 

ခြကျွေ်းသာအိြ်ယာ ၃၀၀ 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ 

ဝေး်အတွင်း 
၃၀၀ 

(၄)ေေက်ွက် 

ကေု်သည်လြ်း ၁၈၀၀ 

ြဟာဗန္ဓုလလြ်း ၁၅၀၀ 

ကေု်စုံလြ်း၊နရွှေနစတီလြ်း၊ငှက်နပျာတေ်းလြ်း၊ ၁၁၀၀ 

နခြနုလြ်း၊ကြ်းေားလြ်း၊ဥြ္မာဒန္တီလြ်း၊ခတ္တာလြ်း 

နအာင်ရတောလြ်း၊ နရွှေဆိုင်တေ်းလြ်း၊နေးနချာင်း 

လြ်း၊ြင်းကကီးလြ်း၊ဘွကက်ကီးတေ်းလြ်း 

ဗိုလ်ဗနေးလြ်း၊ဗလီလြ်း၊စဉ့်အိုးဘိုလြ်း၊ဘူတာ ၈၀၀ 

လြ်း၊တနြေါင်းဘုရားလြ်း၊ နေးနဟာင်းလြ်း၊ 

ကလုားတေ်းလြ်း 

အ.ြ.က(၂၀)နကျာင်းလြ်း ၊ နထာင်ကုေ်းလြ်း၊ ၆၅၀ 

ဗိုလ်ဗနေးခဖတ်လြ်း 

ဘူတာအတွင်းထွကန်ပါကြ်ရှိလြ်း၊ နေးနချာင်း ၅၀၀ 

ထွက်နပါက်ြရှိလြ်း 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ 

ဝေး်အတွင်း 
၅၀၀ 

(၅)ေေက်ွက် 

ြဟာဗန္ဓုလလြ်း ၁၅၀၀ 

ြရြ်းချို လြ်း၊ရှင်ပင်ဘုေ်းပွင့်လြ်း၊နေးရပ်တေ်း ၈၀၀ 

ဘူတာလြ်း၊နအာင်သုခလြ်း၊နထာင်ကုေ်းလြ်း၊ ၆၅၀ 

သစ္စာလြ်း 



 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစအ်တွက ်ရ ြေရောငး်/ဝယ ်ြငး်ြေျားအရေါ် အြွန်စညး်ကကေေ်နန်ှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

ပုသိြ ် ြဟာနစတီလြ်း၊ဖက်တေ်းလြ်း ၅၅၀ 

နရခဲစက်နဟာင်းလြ်း၊လှိုင်တေ်းလြ်း၊တကဆ်ိပ် ၄၀၀ 

လြ်း၊ြရြ်းချိုနကျာင်းကကီးလြ်း 

အတီးစုလြ်း၊ ပပဝတီလြ်း၊ နဒါ်ခြစိေခ်ခံဝေ်း၊ ဗိုလ် ၂၅၀ 

သူရလြ်း၊ ရေ်ကကးီနအာင်လြ်း(ဘူးစက်)၊ 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ဝ

ေ်းအတွင်း 

(၆)ေေက်ွက် 

တနြေါင်းဘုရားလြ်း၊ြင်းရဲနကျာ်စွာလြ်း၊ဘေ့်နဘွး ၈၀၀ 

ကေု်းလြ်း၊ ဗလီလြ်း(ခြတ်နလးလြ်း)၊ဗိုလ်ဗနေး 

လြ်း 

ကြ်းေားလြ်း၊ မြိုပ့တ်လြ်း၊ ၇၅၀ 

နရွှေဝါလြ်း၊ ကလုားတေ်းလြ်း၊ ကငွ်းကနလးလြ်း၊ ၇၀၀ 

ရတောလြ်း၊နရွးဗိုလ်တပ်လြ်း 

ကဿုိန္ဒာရုံအတွင်းလြ်း၊ ဗိုလ်ဗနေးခဖတ်လြ်း ၆၀၀ 

လှည်းစုအတွင်းလြ်း၊နအာင်ြာဃလြ်း၊နှစ်နထာင် ၅၅၀ 

တေ်လြ်း/ရပ်ကကွ်၊ နအာင်ချြ်းသာလြ်း/ရပ်ကကွ် 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ဝ

ေ်းအတွင်း 
၅၅၀ 

(၇)ေေက်ွက် 

ြာတ၊ သလပ်ခွာလြ်း၊ ဝဲနဒါင့်ကြ်းေားလြ်း ၂၀၀ 

ရာြညရပ်ကွက်၊ ဝဲနဒါင့်၊ နအာင်သိဒ္ဓိ ၁၅၀ 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ 

ဝေး်အတွင်း 
၇၅ 

(၈)ေေက်ွက် 

တနြေါင်းဘုရားလြ်း ၆၀၀ 

ြဟာနဗာဓိလြ်း၊ြင်းရဲနကျာ်စွာလြ်း ၅၀၀ 

နေယျဝတီရပ်ကွက၊် နဝဠုဝေရ်ပ်ကွက်၊ ရှြ်းစ၊ု ၃၀၀ 

ကသဲတေ်း၊ ဧရာြင်းရပ်ကွက် 



 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ ေရးနစှ်အတကွ်   ေ ြမ ေ ရာင်း/ဝယ်ြခင်းများအေပါ်အခနွ်စည်းကပ်ရန်န်းထားများ

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

ပုသိြ ် နဗာဓိမြို င်၊ြမငိြ်းလှကုေ်း၊စေ့င်ံကေု်း၊နကျာက်စရစ် ၂၀၀ 

ကေု်း၊ဘုရားကကီးကေု်း၊ဗိုလ်ကကီးကေု်း 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ 

ဝေး်အတွင်း 
၂၀၀ 

(၉)ေေက်ွက် 

လြ်းကျယ်ြျား ၂၀၀ 

လြ်းကျဉ်း၊လြ်းကကားြျား ၁၀၀ 

(၁၀)ေေက်ွက် 

လြ်းကျယ်ြျား ၂၀၀ 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ 

ဝေး်အတွင်း 
၁၀၀ 

(၁၁)ေေက်ွက် 

တဲကကီးကုေ်းလြ်းြကျယ် ၆၀၀ 

တဲကကီးကုေ်းလြ်းကျဉ်း ၂၅၀ 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ 

ဝေး်အတွင်း 
၇၅ 

(၁၂)ေေက်ွက် 

သနရာင်းနချာင်းလြ်း ၂၅၀ 

လြ်းကျယ်၊ နရကကည်ဦးရပက်ွက၊် လြ်းကျဉ်း ၂၀၀ 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ 

ဝေး်အတွင်း 
၁၀၀ 

(၁၃)ေေက်ွက် 

ပုသိြ်-ြံုရွာလြ်း ၇၅၀ 

ကင်ြလင်းကျွေ်းလြ်းြ၊ ြဉ္ဇူလြ်း၊ နရွှေဝတ်ြှုံ ၄၅၀ 

ရပ်ကွက၊် ရုံးရပက်ကွ်လြ်းြတေ်း 

စီးပွားေုေ၊် စကြ်ှုေုေ်(လြ်းြတေ်း) ၃၀၀ 

စီးပွားေုေ၊် စကြ်ှုေုေ်အတွင်းလြ်းြျား၊ နရွှေဝတ်ြှုံ 

အတွင်းလြ်းြျား၊ရုံးရပ်ကကွအ်တွင်းလြ်းြျား 
၈၀ 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖက်ပိတ်လြ်း၊ဝေ်းအတွင်း ၈၀ 



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

ပုသိြ ် (၁၄)ေေက်ွက် 

သနရာင်းနချာင်းလြ်းြ ၃၀၀ 

ြဟာနစတီလြ်းြ ၅၀၀ 

ပေ်းဆက်၊ ဥြ္မာဒန္တီရပ်ကွက် ၂၀၀ 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ 

ဝေး်အတွင်း 
၂၀၀ 

(၁၅)ေေက်ွက် 

ပုသိြ်-ြံုရွာလြ်းြ ၄၀၀ 

ကျေ်လြ်းကကား/လြ်းကျဉ်းြျား၊တဖကပ်ိတ်လြ်း၊ 

ဝေး်အတွင်း 
၁၅၀ 

ကြ်းေီ ၁၀၀ 

ကိုးဆူ ၅၀ 

ရြျာင်းသာ(ရေွှေရသာငယံ်မြေို့နယ်ြွဲ) 

ဗိုလ်ချုပ်လြ်း ၂၀၀ 

ကကံ့ခိငု်နရးလြ်း ၁၅၀ 

ကျေ်အတွင်းလြ်းြျား ၁၀၀ 

ဖုိးကုလားကျွေ်း ၁၀၀ 

တိုးချဲ့ဟိတုယ်ေုေ်(ပင်လယ်ဘကခ်ခြး်) ၂၀၀ 

တိုးချဲ့ဟိတုယ်ေုေ်(ကေု်းဘက်) ၇၀ 

ဟိတုယ်ေုေ်(ပယ်လယ်ဘက်)(နချာင်းသာLodgeြှ 

Amazing အထိ) 
၅၀၀ 

တိုးချဲ့ဟိတုယ်ေုေ်(နကျာကန်ြာင်နှြြှ 

နရွှေနသာင်ယံတံတားအထိ) ကြ်းနခခ 
၁၀၀ 

တိုးချဲ့ဟိတုယ်ေုေ်(နကျာကန်ြာင်နှြြှ 

နရွှေနသာင်ယံတံတားအထိ) ကေု်းဘက် 
၆၀ 

နရွှေနသာင်ယံတံတားြှ ရွာထဲအထိ 

(ကြ်းနခခ) 
၁၀၀ 

နရွှေနသာင်ယံတံတားြှ ရွာထဲအထိ 

(ကေု်းဘက်) 
၆၀ 



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ပုသိြ ် ဝက်နသ(ကြ်းနခခ) ၃၀  

  ဝက်နသ(ကေု်းဘက်) ၂၀  

  လြ်းြကကီး(ကေု်ဘက်)(နရှာခပာ-နချာင်းသာလြ်းြ) ၂၅၀  

  ရငရွောငမ်ြေို့နယ်ြွဲ    

  ဟိတုယ်ေုေ်(ပင်လယ်ဘက်)(BOBြှCENTRALအထိ) ၆၀၀  

  လြ်းြကကီး(ကေု်းဘကခ်ခြ်း) ၄၀၀  

  တိုးချဲ့ဟိတုယ်ေုေ်(ပင်လယ်ဘက်) ၃၀၀  

  တိုးချဲ့ဟိတုယ်ေုေ်(ကေု်းဘက်) ၁၀၀  

  (ဘူးကွနဲချာင်းြှ နညာင်နြှာ်@ THE SEA အထိ) ၂၀၀  

  (BOB နဘးြှ သေင်LAKE VIEWထိလြ်းနဘးဘယ်/ညာ) ၇၀  

  လြ်းြကကီး(ကေု်းဘက်)    

  (မြိုအ့ဝင်ထပိ်ြှဘူးကွဲနချာင်းအထိ) ၇၀  

  (ဘူးကွနဲချာင်းထိပ်ြှ နညာင်နြှာ်အထိ) ၇၀  

  (သေင်LAKE VIEWနဘးြှ သေင်ရွာနချာင်းနဘးအထိ ၅၀  

  ပင်လယ်ဘက်/ကေု်းဘကန်ှင့် လြ်းနဘးဘယ်/ညာ)    

  ရုံးနပါင်းစုလံြ်း ၄၀  

  ပုသိြ်-နငွနဆာင်ရွာအဝင်လြ်း ၄၀  

  ရွာထဲအတွင်းလြ်းြျား ၃၀  

     

၂ ကေ်ကကီးနထာင့် မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇)    

  လြ်းြကကီး ၈၀  

  လြ်းြ ၆၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀  

  ဒါးက၊ တကုန်းကကီး၊ အေငနှ်စ်ေယ်၊ ကံကုန်း    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းကျယ် ၆၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ကေ်ကကီးနထာင့် ရကျးေွာအုေ်စုနယ်ရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၅  

  လြ်းသွယ် ၃  

  လြ်းကျဉ်း ၂  

၃ သာနပါင်း (၁)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  (၂)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၇၀  

  လြ်းသွယ် ၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

 သာနပါင်း ဘုေားကုန်းရကျးေွာ    

  လြ်းြ ၁၅  

  လြ်းသွယ် ၁၂  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀  

  ဇီး ြူကွငး်ရကျးေွာ    

  လြ်းြ ၁၅  

  လြ်းသွယ် ၁၂  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀  

  ဂုံြေငး်ရကျးေွာ    

  လြ်းြ ၁၂  

  လြ်းသွယ် _  

  လြ်းကျဉ်း _  

  စက်ရဒါင့်ကကီးရကျးေွာ    

  လြ်းြ ၁၂  

  လြ်းသွယ် ၁၀  

  လြ်းကျဉ်း _  

     



 

နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

  ရ ှကကီးတက်ရကျးေွာ    

  လြ်းြ ၃၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀  

  လြ်းကျဉ်း _  

၄ ငေုရတာ မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

   (က) နခြာက်ပိုင်းရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၅၅  

   လြ်းသွယ် ၃၈  

   လြ်းကျဉ်း ၂၈  

   ဝေး်အတွင်း ၂၇  

  မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (က) နတာင်ပိုင်းရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၄၄  

  လြ်းကျဉ်း ၂၇  

  ဝေး်အတွင်း ၂၂  

  မြေို့အစွန်နယ်ရ ြေြေျား    

  (ခ) ဟိငု်းကကးီကျွေ်းမြိုေ့ယ်ခွဲ    

  လြ်းြ ၂၈  

  လြ်းသွယ် ၂၃  

  လြ်းကျဉ်း ၁၃  

  ဝေး်အတွင်း ၁၁  

  နြာ်တင်(အေီးတဝိကု်) ၃၃  

  (ခ) ငရုတ်နကာင်းမြို ေ့ယ်ခွဲ    

  လြ်းြ ၁၇  

  လြ်းသွယ် ၁၁  

  လြ်းကျဉ်း ၉  

  ဝေး်အတွင်း ၆  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ငပနုတာ နြေါ်ရေ်ြေျီကျွေ်းကြ်းနခခ(အေီးတဝိကု်) ၅၅  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  (နကျာကန်ချာင်း၊ခပင်ခရိုင်၊သကကေ်းကေု်း)    

  လြ်းြ ၉  

  လြ်းသွယ် ၇  

  လြ်းကျဉ်း ၅  

  အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၇  

  လြ်းသွယ် ၃  

၅ ကျုံနပျာ်  ြေဝတီေေ်ကွက်    

  ဗိုလ်ချုပ်လြ်း ၃၀၀  

  ခြဝတီလြ်း၊ ဦးနအးနြာင်လြ်း ၂၈၀  

  ြြေကလာလြ်း ၂၅၀  

  မြို့သစ်ကုေ်း၊ နခြာဝတီ ၂၅၀  

  ကြ်းေားလြ်း ၂၀၀  

  အုေ်းနတာလြ်း ၂၀၀  

  အရထာင်(၁)၊(၂)၊(၃)၊(၄)    

  လြ်းြကကီးနဘး ၂၅၀  

  နောကလ်ြ်းကျဉး်ြျား ၂၀၀  

  နောကလ်ြ်းသွယ်ြျား ၁၅၀  

  ေှားြဲရကျးေွာ    

  လြ်းြကကီးနဘး ၁၅၀  

  လြ်းကျဉ်း/လြ်းငယ်ြျား ၁၀၀  

  ရတဇေေ်ကွက်    

  ဗိုလ်ချုပ်လြ်း ၃၀၀  

  ြြေကလာလြ်း ၂၈၀  

  နတေ(၁)၊(၂)၊စည်သူလြ်း၊ဘုရင့်နောင်လြ်း ၁၀၀  

  နတေ(၃)လြ်း၊ဗန္ဓုလလြ်း၊နအာင်နေယျလြ်း ၈၀  

  နရှ့သို့လြ်း၊(၄)လြ်း၊ပိနတာကန်ရွှေဝါလြ်း ၅၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ကျုံနပျာ် နသာင်ရွာလြ်း ၂၅  

  ရအာငေ်န်းေေ်ကွက်    

  အင်းရဲလြ်း အပိုင်း(၁) ၃၀၀  

  ဗိုလ်ချုပ်လြ်း ၃၀၀  

  အင်းရဲလြ်း အပိုင်း(၂)၊ နခြရဲကွင်း ၂၈၀  

  နရွှေေံ့သာ၊ ပုလဲ၊ ေီလာ၊ ဦးဖုိးခ၊ နညာင်ပင်သာ၊ 

နရွှေနကျာင်းလြ်း၊ တာသစ်ကကီးလြ်းနဘးြျား 
၁၀၀ 

 

  နအာင်ဆေ်း(၁)၊(၂)၊(၃)၊(၄)လြ်းြျား ၇၀  

  ယုေေ၊ နှင်းဆီ၊ သေင်၊ ပိနတာက်၊ နဘာြေဝတီ၊သုခဝတီ ၅၀  

     

  ေင် ုံေေက်ွက်    

  ဗိုလ်ချုပ်လြ်း၊ အင်းရဲ(၁) ၃၀၀  

  အင်းရဲလြ်းအပိုင်း(၂) ၂၅၀  

  ဘုရားကကီးလြ်း၊အတီးပုိင်းလြ်း၊ကျွေ်းနတာလြ်း၊အာနသာကလြ်း ၅၀  

  ကြ်းေား၊ ဗိုလ်ချုပ်လြ်း၊ ခဲနဘာင် ၅၀  

  နသာင်တေ်း၊ြေန္ဓြာလြ်း ၃၀  

  တာသစ်၊ ခနရပင်လြ်း ၂၅  

  ရသာငက်ကီးရကျးေွာနှင့်အ ြားရကျးေွာြေျား   

  လြ်းြကကီးနဘး ၃၅  

  လြ်းကျဉ်း/လြ်းငယ်ြျား ၃၀  

၆ နရကကည် မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်     

  မြေို့ြေ၊ရေှ့ ရောငေ်ေ်ကွက်    

  (ငါးသိုင်းရြျာင်း)     

  လြ်းြ ၁၃၀  

  လြ်းသွယ် ၁၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၇၀  

  ဝေး်အတွင်း ၄၅  

     

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 နရကကည် ရအာငေ်န်းေေ်ကွက်     

  (ငါးသိုင်းရြျာင်း)     

  လြ်းြ ၁၃၀  

  လြ်းသွယ် ၁၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၇၀  

  ဝေး်အတွင်း ၄၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်     

     

  ရေွှေဘို(ငါးသုိငး်ရြျာငး်)    

  လြ်းြ ၁၃၀  

  လြ်းသွယ် ၇၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၅  

     

  ငဝန်ေေ်ကွက်(ငါးသုိငး်ရြျာင်း)    

  ရအာငေ်န်းေေ်ကွက်၊ဗထူးေေ်ကွက် (ရေကကည်)    

  လြ်းြ ၁၂၀  

  လြ်းသွယ် ၉၀  

  လြ်းကျဉ်း ၇၀  

  ဝေး်အတွင်း ၄၀  

     

  ရနဝင်း၊ ေောစံ၊    

  မြေို့ြေေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းသွယ် ၆၅  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၅  

     

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

     

 နရကကည် မြေို့အစွန်နယ်ရ ြေြေျား    

  မြေို့သစ်(ငါးသုိင်းရြျာငး်)     

  လြ်းြ ၈၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၀  

     

  အသုတ်မြေို့ (၃၊၄ ေေက်ွက်)                      

  လြ်းြ ၁၂၀  

  လြ်းသွယ် ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၆၀  

  ဝေး်အတွင်း ၃၀  

     

  အသုတ်မြေို့ (၁ ေေက်ွက်)         

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းသွယ် ၇၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၅  

     

 နရကကည် အသုတ်မြေို့ (၅ ေေက်ွက်)          

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းသွယ် ၇၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၅  

     

     

     

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

  အသုတ်မြေို့ (၂ ေေက်ွက်)    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းသွယ် ၇၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၅  

  နကျးရွာအုပ်စုနခြြျား    

     

  (ကေု်းခပင်၊ြကျည်းလဟာ၊ဆီးဆုကံုေ်း)    

  (ယိုးဒယားတက်)    

  လြ်းြ ၂၅  

  လြ်းသွယ် ၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅  

  ဝေး်အတွင်း ၈  

     

  အခခားရွာနခြြျား    

  လြ်းြ ၁၅  

  လြ်းသွယ် ၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၈  

  ဝေး်အတွင်း ၅  

     

  (ဆပ်ကွင်း၊ငှက်သိုက်)    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀  

     

     

     

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

၇ နကျာင်းကေု်း မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (နတာင်ပိုင်းရပ်ကွက်)    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းသွယ် ၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၃၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  (နခြာက်ပိုင်းရပ်ကွက်)    

  လြ်းြ ၈၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၅  

  ဝေး်အတွင်း ၂၀  

  မြေို့အစွန်းနယ်ရ ြေြေျား    

  (တလုပ်ကုေ်းရပ်ကွက်)    

  လြ်းြ ၈၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  (တံခွေ်တုိင်၊ကွင်းကကီး၊သစ်ဆိြ့်ကုေ်း၊ကညင်သံုးဆင့်)    

  လြ်းြ ၃၀  

  လြ်းသွယ် ၈  

  လြ်းကျဉ်း ၅  

  အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၁၀  

  လြ်းသွယ် ၈  

  လြ်းကျဉ်း ၄  

     

     

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

၈ ဟသကာတ က/ဥယျာဉ်ရ ြောက်    

  လြ်းြ ၇၀၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၅၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၅၀  

  ြ/ ယ်တီကွငး်    

  လြ်းြ ၅၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၈၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၁၀  

  ဂ/ရုံးကကီး    

  လြ်းြ ၅၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၇၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၁၀  

  ြ/ေတ္တ ြေား    

  လြ်းြ ၅၀၀  

  လြ်းသွယ် ၂၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀၀  

  ြ/ဘုေားကကီး    

  လြ်းြ ၄၅၀  

  လြ်းသွယ် ၂၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၁၀  

  ြ/ေန်းဘဲတန်း    

  လြ်းြ ၅၀၀  

  လြ်းသွယ် ၂၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၄၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဟသကာတ ဝေး်အတွင်း ၁၀၀  

  ြ/တာကရ း    

  လြ်းြ ၅၀၀  

  လြ်းသွယ် ၃၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၅၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်ြေျား    

  (က)  က်သြေားေေ်    

  လြ်းြ ၅၀၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၁၀  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ) ကရနာင်စု    

  လြ်းြ ၄၀၀  

  လြ်းသွယ် ၁၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၁၀  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ) ဥယျာဉ်ရတာင်    

  လြ်းြ ၄၅၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၀  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ)  ြေဝတီ    

  လြ်းြ ၄၀၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀၀  

     

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဟသကာတ မြေို့အစွန်ြေျား    

  (က) ရေွှေကူ    

  လြ်းြ ၄၅၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀၀  

  (ြ) ေကာ    

  လြ်းြ ၄၅၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀၀  

  (ြ) ကင်း    

  လြ်းြ ၄၅၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၀  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ) ကုန်းကကီး    

  လြ်းြ ၃၀၀  

  လြ်းသွယ် ၁၀၅  

  လြ်းကျဉ်း ၈၀  

  ဝေး်အတွင်း ၈၀   

  (ြ) ရအး ြေသာယာ    

  လြ်းြ ၃၂၅  

  လြ်းသွယ် ၁၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၁၀  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ) သံုးေငက်ွင်း    

  လြ်းြ ၃၀၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဟသကာတ လြ်းကျဉ်း ၁၀၀  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ) ေျဉ်းြေရြျာငး်    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းသွယ် ၉၀  

  လြ်းကျဉ်း ၈၀  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ) တားငါးေယ်ရ ြောက်    

  လြ်းြ ၂၃၀  

  လြ်းသွယ် ၁၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၁၅  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ) တားငါးေယ်ရတာင်    

  လြ်းြ ၂၃၀  

  လြ်းသွယ် ၁၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၁၅  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ) ရညာငေ်င်    

  လြ်းြ ၂၃၀  

  လြ်းသွယ် ၁၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၁၅  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  (ြ) ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  (က) ေှားြဲ    

  လြ်းြ ၁၅၀  

  လြ်းသွယ် ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၆၀  

  (ြ) ဒူးယား    

  လြ်းြ ၁၅၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဟသကာတ လြ်းသွယ် ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၆၀  

  (ြ) နတ်ရြော်    

  လြ်းြ ၁၅၀  

  လြ်းသွယ် ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၆၀  

  (ြ) ေြန်း    

  လြ်းြ ၁၅၀  

  လြ်းသွယ် ၉၀  

  လြ်းကျဉ်း ၆၀  

  (ြ) တ ုေ်ရတ္ထော်    

  လြ်းြ ၁၂၀  

  လြ်းသွယ် ၉၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  အ ြားရကျးေွာြေျား    

  လြ်းြ ၃၂.၅  

  လြ်းသွယ် ၂၃  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅  

၉ ေလွေ် မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (လြ်းြနတာ်နတာင်ရပ်/    

  လြ်းြနတာ်နခြာကရ်ပ်/    

  နညာင်ပင်နေးရပ်)    

  လြ်းြ ၁၈၀  

  လြ်းသွယ် ၁၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀၀  

  ဝေး်အတွင်း ၅၀  

  ေင်ရ ြြုံးေေက်ွက်    

  ဆေး်တေ်း -  

  လြ်းြ ၁၄၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ေလွေ် လြ်းသွယ် ၁၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၈၀  

  ဝေး်အတွင်း ၃၅  

  မြေို့အစွန်နယ်ရ ြေြေျား    

  ကြ်းေား ၃၅  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  နြရီလေ်း/ဗျဉ်းညား ၁၀  

  အခခားနကျးရွာြျား ၈  

၁၀ နလးြျကန်ှာ မြိုန့ပါ်ရပ်ကွက်    

  အြှတ် (၁ ၊ ၂ ၊  ၃ ၊ ၄ ၊ ၅)    

  လြ်းြ ၃၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀  

  နကျးရွာအုပ်စုနခြြျား    

  အခခားရွာနခြြျား    

  လြ်းြ ၅  

  လြ်းသွယ် ၅  

  လြ်းကျဉ်း ၅  

  နကျးရွာအုပ်စုနခြြျား    

  (အုိင်သခပု၊ခနြာကစ်ု၊နစာခပာ)    

  လြ်းြ ၁၅  

  လြ်းသွယ် ၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀  

  အခခားရွာနခြြျား    

  လြ်းြ ၈  

  လြ်းသွယ် ၈  

  လြ်းကျဉ်း ၈  

     

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

၁၁ ခြေ်နအာင် မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (၃)ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၂၅၀  

  လြ်းသွယ် ၁၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၉၀  

  ဝေး်အတွင်း ၆၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  (၁) ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၁၂၀  

  လြ်းသွယ် ၇၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၃၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  (၂) ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းသွယ် ၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၃၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  (၄) ရပ်ကကွ်    

  လြ်းြ ၁၄၀  

  လြ်းသွယ် ၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၃၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  (၅) ရပ်ကကွ်    

  လြ်းြ ၁၅၀  

  လြ်းသွယ် ၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ခြေ်နအာင် ဝေး်အတွင်း ၃၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  (၆) ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၉၅  

  လြ်းသွယ် ၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၃၀  

  မြေို့အစွန်နယ်ရ ြေြေျား    

  (ကနောင်မြို )့    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၅  

  ဆင်နခခဖေု်းရပ်ကွက်    

  (အင်ပင်မြို )့    

  လြ်းြ ၆၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၀  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  တာြေွတဲကကီးကေု်းနကျးရွာအုပ်စု    

  လြ်းြ ၄၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀  

  နရွှေကျင်နကျးရွာအုပ်စု    

  လြ်းြ ၃၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ခြေ်နအာင် ဝေး်အတွင်း ၈  

  (ထေ်းသုံးပင် ၊ လဟာနပါက၊်သနခပကေု်း ၊   

ဆေေ်ီနချာင်း၊ 
  

 

  နညာင်ခြစ်ဆွ၊ဲခြစ်ကျို း၊မြိုြ့    

  ကေု်းတလံုး)    

  လြ်းြ ၁၅  

  လြ်းသွယ် ၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၈  

  ဝေး်အတွင်း ၇  

  အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၇  

  လြ်းသွယ် ၆  

၁၂ ကကခံင်း မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  လြ်းြ ၇၀  

  လြ်းသွယ် ၄၅  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၂  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၆၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၅  

  ဝေး်အတွင်း ၁၇.၅  

  မြေို့အစွန်နယ်ရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၅  

  လြ်းကျဉ်း ၂၅  

  ဝေး်အတွင်း ၁၅  

     

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ကကခံင်း ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၁၅  

  လြ်းသွယ် ၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၈  

  ဝေး်အတွင်း ၄  

  အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၈  

  လြ်းသွယ် ၆  

  လြ်းကျဉ်း ၄  

  ဝေး်အတွင်း ၃  

၁၃ အြေကပူ မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  အြှေတ်( ၁/၂/၃)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၈၀  

  လြ်းသွယ် ၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  ထူးကကီးမြေို့    

  အြှေတ် (၁/၂)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀  

  ထူးကကီးမြေို့ေင်ရ ြြုံး ေေက်ွက်    

  အြှေတ် ( ၃/၄/၅ ) ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၃၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅  

  ကွငး်ရကာက် / ြေဲဇ ီကုန်းရဒသ    

  လြ်းြ ၃၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 အြေကပူ အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၈  

  လြ်းသွယ် ၆  

  လြ်းကျဉ်း ၄  

၁၄ နခြာင်းခြ မြေို့ထဲေေ်ကွက်ြေျား    

  အြှေတ်(၂)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၈၀၀  

  လြ်းသွယ် ၅၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀၀  

  အြှေတ်(၄)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၉၀၀  

  လြ်းသွယ် ၆၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀၀  

  အြှေတ်(၅)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၈၀၀  

  လြ်းသွယ် ၅၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀၀  

  မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်ြေျား    

  အြှေတ်(၁)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၇၀၀  

  လြ်းသွယ် ၅၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅၀  

  အြှေတ်(၆)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၆၀၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅၀  

  အြှေတ်(၇)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၄၀၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 နခြာင်းခြ လြ်းကျဉ်း ၁၅၀  

  အြှေတ်(၈)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၄၀၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀၀  

  အြှေတ်(၃)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းသွယ် ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၈၀  

  မြေို့ဝန်းကျင်ေေ်ကွက်ြေျား    

  အြှေတ်(၉)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းသွယ် ၈၀  

  လြ်းကျဉ်း ၆၀  

  အြှေတ်(၁၀)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းသွယ် ၁၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  မြေို့နယ်အစွန်နယ်ရ ြေြေျား( စက်ြေှုစုံ)    

   ြေရေြောေေက်ွက်   

  လြ်းြတေ်း ၁၀၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၇၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၄၀  

  ြေေြေး်ကုန်းေေက်ွက်    

  လြ်းြတေ်း ၈၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၅၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၄၀  

  ကံ့ရကာ်မြေိုင်ေေ်ကွက်    

  လြ်းြတေ်း ၉၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 နခြာင်းခြ လြ်းသွယ်တေ်း ၆၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၄၀  

   ြေေတနာေေ်ကွက်    

  လြ်းြတေ်း ၃၀၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၁၅၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၁၀၀  

   ြေစန္ဒာေေက်ွက်(ကွယ် ွယ်)    

  လြ်းြတေ်း ၉၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၅၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၃၀  

   ြေကန်သာေေ်ကွက်    

  လြ်းြတေ်း( ဟိငု်းနဝးလြ်းဝဲ/ယာ) ၁၀၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၇၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၅၀  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  စကား ြေားရကျးေွာ/ ေင်ေွာရကျးေွာ    

  လြ်းြတေ်း ၄၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၃၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၂၀  

   ေငေ်ွာရကျးေွာ    

  လြ်းြတေ်း ၄၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၃၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၂၀  

  ကံကကီးရကျးေွာ    

  လြ်းြတေ်း ၃၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၂၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၁၀  

  ကုန်းသာရကျးေွာ    

  လြ်းြတေ်း ၃၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 နခြာင်းခြ လြ်းသွယ်တေ်း ၂၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၁၀  

  ရေရကျာ်ရကျးေွာ    

  လြ်းြတေ်း ၃၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၂၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၁၀  

   ူရတာ်ရကျးေွာ    

  လြ်းြတေ်း ၃၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၂၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၁၀  

  ေန်ြေနုိငရ်ကျးေွာ    

  လြ်းြတေ်း ၃၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၂၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၁၀  

  အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြတေ်း ၃၀  

  လြ်းသွယ်တေ်း ၂၀  

  လြ်းကျဉ်းတေ်း ၁၀  

၁၅ အိြ်ြဲ မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (က)အထကပ်ိုင်းရပ်ကွက၊်အိြ်ြဲကကီးရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၉၀  

  လြ်းသွယ် ၇၀  

  လြ်းကျဉ်း ၆၀  

  ဝေး်အတွင်း ၄၅  

  (ခ) နချာင်းဝရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၉၀  

  လြ်းသွယ် ၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  ဝေး်အတွင်း ၄၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 အိြ်ြဲ (ြေ) လယ်နပါ်ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၆၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၅  

  ဝေး်အတွင်း ၃၀  

  (ဃ) စာချွေ်ခရံပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၅  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၅  

  (င)ေင်ရ ြြုန်းေေ်ကွက်    

  ပတ္တခြားကကွသ်စ်    

  လြ်းြ ၄၀  

  လြ်းသွယ် ၂၈  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၉  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  (က)ပါရြီနဒါင့်နကျးရွာ၊တနကာနကျးရွာ    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၅  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၅  

  (ခ) ကေ်ကကီးနဒါင့်ကုေ်းနကျးရွာ    

        နရသိုးနကျးရွာ၊ထိေ်ငူနကျးရွာ    

  လြ်းြ ၃၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅  

  ဝေး်အတွင်း ၁၂.၅  

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 အိြ်ြဲ (ြေ) ရွာသစ်နကျးရွာ    

  လြ်းြ ၄၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၈  

  ဝေး်အတွင်း ၁၆  

  (ဃ)သရက်ကေု်းနကျးရွာ၊လူနကာင်းကျွေ်းနကျးရွာ    

  လြ်းြ ၁၅  

  လြ်းသွယ် ၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၈  

  ဝေး်အတွင်း ၆  

  (င)အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၆  

  လြ်းသွယ် ၄  

၁၆ လပွတ္တာ (၁)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀  

  (၂)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀  

  (၃)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀  

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 လပွတ္တာ (၄)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၃၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၈၀  

  လြ်းသွယ် ၂၅၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၂၀  

  (၅)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၃၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၈၀  

  လြ်းသွယ် ၂၅၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၂၀  

  (၆)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၃၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၈၀  

  လြ်းသွယ် ၂၅၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၂၀  

  (၇)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀  

  (၈)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၈၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၂၀  

  (၉)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၈၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 လပွတ္တာ ဝေး်အတွင်း ၂၀  

  (၁၀)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၀  

  (၃)ြေိုင်မြေို့သစ်    

  လြ်းြ ၁၅  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀  

  လြ်းသွယ် ၅  

  ကန်ဘက်ေွာ    

  လြ်းြ ၁၅  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀  

  လြ်းသွယ် ၅  

   ေငစ် ူမြေို့နယ်ြွဲ    

  လြ်းြ ၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅  

  လြ်းသွယ် ၂.၅  

  အ ြားရကျးေွာြေျား    

  လြ်းြ ၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅  

၁၇ ဝါးခယ်ြ လြ်းသွယ် ၂.၅  

  မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  ရသာ်ကေေ်ကွက်    

  ကြ်းေားလြ်း ၆၀  

  ၁-လြ်း ၂၅  

  ၂-လြ်း ၂၅  

  ေွာသစ်ေေ်ကွက်    

  ကြ်းေားလြ်း ၆၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဝါးခယ်ြ ေွာသစ်ေေ်ကွက်    

  ယြုံသီတာလြ်း ၂၅  

  ၁-လြ်း/ခိုင်နရွှေဝါလြ်း ၂၅  

  တရုတ်တန်းေေ်ကွက်    

  ကြ်းေားလြ်း ၆၀  

  ၁-လြ်း ၃၀  

  ၂-လြ်း ၃၀  

  ရထာ်ကနွတ်ေေက်ွက်    

  ကြ်းေားလြ်း ၆၀  

  ၁-လြ်း/၂-လြ်း ၂၅  

  ၃-လြ်း ၂၅  

  ရ ှကျငး်ေေ်ကွက်    

  ခြူရုံးလြ်း ၈၀  

  ဘုရာလြ်း/ကြ်းေားလြ်း ၄၀  

  ဓြ္မပါလလြ်း ၃၅  

   ြေသိန်းတန်ေေ်ကွက်    

  ခြူရုံးလြ်း ၈၀  

  ဘုရားလြ်း ၄၀  

  ေွာ ယ်ေေ်ကွက်    

  ခြူရုံးလြ်း/ကြ်းေားလြ်း ၈၀  

  သီရိြြေကလာလြ်း ၃၅  

  ၁-လြ်း/၂-လြ်း/၃-လြ်း ၃၀  

  ရေးရုံေေ်ကွက်    

  ခြူရုံးလြ်း/ကြ်းေားလြ်း ၈၀  

  သီရိြြေကလာလြ်း ၅၀  

  မြိုြ့လြ်း ၅၀  

  ရေရကျာ်ေေ်ကွက်    

  ခြူရုံးလြ်း/ကြ်းေားလြ်း ၁၂၀  

  သီရိြြေကလာလြ်း/မြိုြ့လြ်း ၆၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဝါးခယ်ြ ရုံနဟာင်းလြ်း/စပါးရိုလြ်း ၅၅  

  ရစျးေေ်ကွက်    

  ခြူရုံးလြ်း/ကြ်းေားလြ်း/ဘုရားလြ်း ၁၅၀  

  မြိုြ့လြ်း ၁၀၀  

  နခါက်ဆွဲတေ်းလြ်း/ဆေ်တေ်းလြ်း ၈၀  

  ေတ္တ ြေားေေ်ကွက်    

  ခြူရုံးလြ်း/ကြ်းေားလြ်း/ဘုရားလြ်း ၁၂၀  

  မြိုြ့လြ်း ၁၀၀  

  ေီလာလြ်း ၈၅  

  ြေင်းေိုငး်ေေ်ကွက်    

  ခြူရုံးလြ်း/ကြ်းေားလြ်း ၁၂၀  

  စာရေးကုန်းေေ်ကွက်    

  ခြူရုံးလြ်း ၁၀၀  

  စာနရးကေု်းရပ်ကွက် ၅၀  

  ဟံသာဝတီခဖတ်လြ်းြျား ၄၅  

  သံကကိုးတိုငေ်ေက်ွက်    

  ခြူရုံးလြ်း/ကြ်းေားလြ်း ၈၀  

  ၁-လြ်း/၂-လြ်း ၄၀  

  ြေုေ်နလျှော်စကရ်ုံလြ်း ၄၀  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  ရေွှေရ ာငး်    

  ရပ်ကွက်(၁)    

  သီတာလြ်း ၄၀  

  ရပ်ကွက်(၂)    

  သီတာလြ်း/နြတ္တာလြ်း ၄၀  

  နသာ်ကလြ်း ၂၅  

  သုခလြ်း/သူရလြ်း/ခြတ်နလးလြ်း ၂၅  

  ရပ်ကွက်(၄)    

  သီတာလြ်း/နြတ္တာလြ်း ၈၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဝါးခယ်ြ ြေန္ဓာလြ်း/စပါယ်လြ်း ၃၀  

  နရွှေဝါဖူးလြ်း/နအာင်သနခပလြ်း ၃၀  

  နှင်းဆလီြ်း ၃၀  

  ေေက်ွက်(၅)    

  သီတာလြ်း/နြတ္တာလြ်း ၈၀  

  သစ္စာလြ်း/နြတ္တာလြ်း ၅၀  

  အနဝရာလြ်း/နအာင်သိဒ္ဓိလြ်း ၅၀  

  ေေက်ွက်(၆)    

  သီတာလြ်း ၈၀  

  စိတ္တသုခလြ်း ၄၀  

  ကျုံြေရငးရကျးေွာ    

   ြေစိြေ်းရြျာငး်ေေ်ကွက်    

  ဦးဝိကုလ်ြ်း ၄၀  

  ခြြာလာ  ၁-၂-၃-၄-၅ လြ်း ၂၅  

  ပတ္တခြားလြ်း/နှင်းဆီ ၁-၂-၃-၄ လြ်း ၂၅  

  သီေရိေြောေေက်ွက် ၁၀၀  

  သီရိနဟြာလြ်း/ဘုရားလြ်း    

  ဦးဝိကုလ်ြ်း    

  မြို့သစ် ၁-၂-၃-၄-၅-၆-၇ လြ်း ၄၀  

  ကြ်းေားလြ်း/ဆင်နှစ်နကာင်လြ်း ၄၀  

  ခဖတ်လြ်း/အင်ြေျင်ရုံလြ်း    

  နတ်ထေိ်ေေ်ကွက်    

  မြိုြ့လြ်း ၆၀  

  မြို့သစ်(၁)လြ်း/တရုတ်သုသာေ်လြ်း ၃၀  

  ဗြာသုသာေ်လြ်း    

  အင်ြေျင်ရုံလြ်း/နပကေု်းလြ်း ၃၀  

  ေု ဲရအာငရ် ြေေေ်ကွက်    

  နအာင်ချြ်းသာ(၁)လြ်း ၅၀  

  ပုလဲနငွနရာင်လြ်း    



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဝါးခယ်ြ နအာင်ချြ်းသာ ၂လြ်း / ၃လြ်း ၃၀  

  နဒါ်ခြင့်လြ်း/ နဒါ်နငွခင်လြ်း ၃၀  

  ဦးစစ်တင်လြ်း    

  နဒီရအာငရ် ြေေေက်ွက်    

  ြေြေါရာြ/ကြ်းေားလြ်း/အလယ်လြ်း ၅၀  

  စကရ်ုံနကျာင်းလြ်း/ခြေ်ြာညွေ့်နရဆင်း ၂၅  

  ကျုံြေရငးရကျးေွာ    

  စကတ်ေ်းလြ်း/နစတဝေ်နရဆင်းလြ်း ၂၅  

  နဒါ်နငွခင်လြ်း/ဦးစစ်တင်လြ်း    

၁၈ နြာ်လမြိုင်ကျွေ်း မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (၄၊၅၊၆၊၇) ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၂၃၀  

  လြ်းသွယ် ၁၈၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၄၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  ( ၃၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂)ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းသွယ် ၁၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၀  

  မြေို့စွန်နယရ် ြေြေျား    

  (၁၊၂၊၈၊၁၃)ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၁၈၀  

  လြ်းသွယ် ၁၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀၀  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  (အလယ်နရနကျာ်၊ကျိုက်ပိ၊နကျာ်ေံ၊လှိုင်းဘုေ်း၊ြေျု ံးြေျု ံးြေျ 

နကျးရွာ 
  

 

  လြ်းြ ၇၀  

  လြ်းသွယ် ၅၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 နြာ်လမြိုင်ကျွေ်း လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  အခခားရွာနခြြျား ၄၀  

၁၉ ြအူပင် မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (၃/၄/၅)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၅၀၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀၀  

  လြ်းခပတ် ၂၀၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  (၁၊၂၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂)ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၄၀၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀၀  

  ဆေစ်ကဝ်ေး်အတွင်း ၁၈၀  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  အိုင်ဝိုင်း၊ တလုပ်လပ်အနရှ/့တလုပ်လပ် 

အနောက်/နရလဲ 
  

 

  လြ်းြ ၃၀၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၀  

  (ြေ တ်တို၊ရေွှေရတာငရ်ြေှာ်၊ရ းအိြေ်စု၊ထနီး)    

  လြ်းြ ၈၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၄၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  ငါးရြေွး ြေူရေးကန်ြေျား    

  ငါးြပါ(လြ်းြအေီး) ၀.၈၀၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ြအူပင် ငါးပါ (လြ်းြအေီး) ၁.၅၀၀  

  ငါးြပါ(လြ်းြနှင့်အနဝး) ၀.၅၀၀  

  ငါးပါ (လြ်းြနှင့်အနဝး) ၀.၉၀၀  

၂၀ ပေ်းတနော် မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (အလယ်ပိုင်း)    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းသွယ် ၁၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  (အနရှပ့ိုင်း)    

  လြ်းြ ၁၅၀  

  လြ်းသွယ် ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၈၀  

  မြေို့စွန်နယရ် ြေြေျား    

  (အနောကပ်ိုင်း)    

  လြ်းြ ၈၀  

  လြ်းသွယ် ၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား     

  (မြို့ကကွသ်စ်)    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းသွယ် ၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅၀  

  (အင်းြ)    

  လြ်းြ ၁၀  

  လြ်းသွယ် ၉  

  လြ်းကျဉ်း ၇  

  ဝေး်အတွင်း ၃  

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ပေ်းတနော် အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၃  

  လြ်းသွယ် ၂  

၂၁ နညာင်တုေ်း မြိုန့ပါ်ရပ်ကွက်(၂၊၃၊၄၊၅၊၇)ရပ်ကွက်၊     

  (၂၊၃၊၄၊၅၊၇) ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၁၃၀  

  လြ်းသွယ် ၈၅  

  လြ်းကျဉ်း ၆၅  

  ဆင်နခခဖေု်းရပ်ကွက်(၁၊၆၊၈၊၉၊၁၀)ရပ်ကွက်    

  (၁၊၆၊၈၊၉၊၁၀) ရပ်ကကွ်    

  လြ်းြ ၈၅  

  လြ်းသွယ် ၅၅  

  လြ်းကျဉ်း ၃၀  

  နကျးရွာအုပ်စုနခြြျား 

ဆားြနလာက၊်ြဲေလီ၊ 

ဆင်ထုံး၊ေီးခဖူကျွေ်း၊ 

ကျုံတြာ)လြ်းြ 

  

 

  ဆင်ထုံ၊ထိပ်ဝကကီး၊ကျုံတြာ၊ကညင်နကာက်ကကီး၊    

  ဆားြနလာက၊်ြဲေလီ၊ေီးခဖူကျွေ်းနကျးရွာအုပ်စုြျား    

  လြ်းြ ၂၀  

  လြ်းသွယ် ၁၀  

  အခခားရွာနခြြျား    

  လြ်းြ ၁၀  

  လြ်းသွယ် ၈  

၂၂ ဓနုခဖူ မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (က) (၄၊၅၊၇၊၈၊၉) ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၃၀၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဓနုခဖူ ဝေး်အတွင်း ၈၀  

  (ြ)  ( ၂၊၆၊၁၀) ေေက်ွက်    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းသွယ် ၁၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀၀  

  ဝေး်အတွင်း ၇၀  

  (ဂ) (၁၊၃၊၁၈၊၁၇ တို့ြျဲ့ေေ်ကွက်)    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းသွယ် ၁၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၆၀  

  ဝေး်အတွင်း ၅၀  

  ေင်ရ ြြုန်း ေေက်ွက်    

  (က) (၁၁၊၁၂၊၁၃ ေေက်ွက်)    

  လြ်းြ ၁၁၀  

  လြ်းသွယ် ၇၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၃၀  

  (ြ) (၁၄၊၁၅၊၁၆၊၁၇ ေေ်ကွက်)    

  လြ်းြ ၈၀  

  လြ်းသွယ် ၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  ဝေး်အတွင်း ၃၀  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  ကျုံတနီး ၊ စံကင်း၊ ေကာကကီး    

  လြ်းြ ၃၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅  

  အခခားရွာနခြြျား    

  လြ်းြ ၁၅  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဓနုခဖူ လြ်းသွယ် ၁၀  

  လြ်းကျဉ်း ၅  

၂၃ ဖျာပု ံ မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  ( ၂၊ ၄ ၊ ၅ ၊ ၆ ) ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၄၀၀  

  လြ်းသွယ် ၂၀၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅၀  

  ဝေး်အတွင်း ၁၂၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  ( ၁၊ ၃၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁)ရပ်ကကွ်    

  လြ်းြ ၂၀၀  

  လြ်းသွယ် ၁၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၀  

  ဝေး်အတွင်း ၉၀  

  မြေို့စွန်နယရ် ြေြေျား    

  (၁၂ ၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊    

  ၁၉ )ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၁၅၀  

  လြ်းသွယ် ၁၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀၀  

  ဝေး်အတွင်း ၈၀  

  ရကျးေွာအုေ်စုြေျား    

  (အြာ၊ သြိေ်နထာ ၊ ကေု်းတေ်း၊    

  နချာင်းတွင်း၊ကျုံကူ၊အနခပာင် )    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၂၅  

  လြ်းကျဉ်း ၁၅  

  အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၁၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဖျာပု ံ လြ်းသွယ် ၈  

  လြ်းကျဉ်း ၆  

၂၄ ဘိုကနလး မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (က)၃၊၅ ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၂၁၀  

  လြ်းသွယ် ၁၈၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၄၀  

  (ခ)၃၊၅ ရပ်ကကွ်    

  လြ်းြ ၁၉၅  

  လြ်းသွယ် ၁၆၅  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၅  

  (ြေ)၃၊၅ ရပ်ကကွ်    

  လြ်းြ ၁၈၀  

  လြ်းသွယ် ၁၆၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၂၀  

  ေင်ရ ြြုန်းေေက်ွက်    

  (က)(၁၊၄၊၁၀)ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၁၆၀  

  လြ်းသွယ် ၁၃၀  

  လြ်းကျဉ်း ၉၀  

  (ခ)(၁၊၄၊၁၀)ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၁၅၀  

  လြ်းသွယ် ၁၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၇၀  

  (ြေ)(၁၊၄၊၁၀)ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၁၄၅  

  လြ်းသွယ် ၁၂၀  

  လြ်းကျဉ်း ၇၀  

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ဘိုကနလး မြေို့စွန်နယရ် ြေြေျား    

  (က)(၂၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၁)    

  ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၆၀  

  လြ်းသွယ် ၄၀  

  လြ်းကျဉ်း ၂၅  

  (ခ)(၂၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၁)    

  ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၅၅  

  လြ်းသွယ် ၃၅  

  လြ်းကျဉ်း ၂၀  

  (ြေ)(၂၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၁)    

  ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၅၀  

  လြ်းသွယ် ၃၀  

  လြ်းကျဉ်း ၁၀  

  ရကျးေွာအုေ်စုရ ြေြေျား    

  (သာနပါင်း၊စကဆ်ေး်၊    

  ခြင်းကကုေ်း၊ကဒံု)    

  လြ်းြ ၂၀  

  လြ်းသွယ် ၁၅  

  အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၁၀  

  လြ်းသွယ် ၈  

၂၅ ကျိုတ်လတ် မြိုန့ပါ်ရပ်ကွက်    

  (၃/၄)ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၁၀၀  

  လြ်းသွယ် ၉၀  

  လြ်းကျဉ်း ၈၀  



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 ကျိုတ်လတ် ဆင်နခခဖေု်းရပ်ကွက်    

  (၁/၂/၅/၆) ရပ်ကွက်    

  လြ်းြ ၇၀  

  လြ်းသွယ် ၅၀  

  လြ်းကျဉ်း ၄၀  

  နကျးရွာအုပ်စုနခြြျား    

  (လှိုင်းတာ၊ရုံးနဒါင့်)    

  လြ်းြ ၆  

  လြ်းသွယ် ၄  

  အခခားရွာနခြြျား    

  လြ်းြ ၄  

  လြ်းသွယ် ၃  

၂၆ နဒးဒရဲ မြေို့ရေါ်ေေ်ကွက်    

  (၁)(၂)(၃) ရပ်ကကွ်    

  လြ်းြ ၉၅  

  လြ်းသွယ် ၇၅  

  လြ်းကျဉ်း ၅၂  

  ေင်ရ ြေုန်းေေက်ွက်    

  (၁)(၂)(၃) ရပ်ကကွ်    

  လြ်းြ ၅၅  

  လြ်းသွယ် ၄၅  

  လြ်းကျဉ်း ၃၅  

  မြေို့စွန်နယရ် ြေြေျား    

  (၁)(၂)(၃) ရပ်ကကွ်    

  လြ်းြ ၃၈  

  လြ်းသွယ် ၃၄  

  လြ်းကျဉ်း ၂၅  

     

     



နောကဆ်က်တွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရ ြေရောင်း/ဝယ် ြင်းြေျားအရေါ် အြွန်စည်းကကေ်ေန်နှုန်းထားြေျား 

ကျပ်သေ်းနပါင်း 

စဉ် မြိုေ့ယ် ရပ်ကွက်/နကျးရွာ/လြ်း 

တစ်ဧက 

သတ်ြှတ် 

တေ်ဖုိး 

ြှတ်ချက် 

 နဒးဒရဲ ရကျးေွာအုေ်စုြေျား     

  (ကျုံဒါးရွာ၊ အကယ်ရွာ၊ ြရြ်းရွာ)    

  လြ်းြ ၅.၃  

  အ ြားေွာရ ြေြေျား    

  လြ်းြ ၃.၃  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



နောက်ဆက်တဲွ(ခ) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အရောက်အဦရောက် ုေ် ြင်းအရေါ် 

တန်ြုိးသတ်ြှေတ်ရေးေန် စံနှုန်းြေျား 

စဉ် 
အနဆာက်အဦ 

အြျို းအစား 

တစ်စတုရေ်းနပအနပါ် 

သတ်ြှတ်တေ်ဖိုး (ကျပ်) 
ြှတ်ချက် 

၁ ပတြတေ်းစား (အာရ်စီ) ၁၈၀၀၀ 
 

၂ ဒုတိယတေ်းစား (အာရ်စီ) ၁၆၀၀၀ 
 

၃ တတိယတေ်းစား (အာရ်စီ) ၁၄၀၀၀ 
 

၄ သစ်သားအုတ်ညှပ် ၁၀၀၀၀ 
 

၅ သစ်သား အိြ် ၈၀၀၀ 
 

၆ Steel Structure ၁၂၀၀၀ 
 

၇ ြေိုနဒါင် (RC/Steel) ၁၂၀၀၀ 
 

၈ ြေိုနဒါင် (သစ)် ၁၀၀၀၀ 
 

၉ 
(၁) နှစ်ြှ (၅)နှစ်အတွင်းနဆာက်လုပ်နသာ 

အနဆာက်အဦြျားအတွက် 

သတ်ြှတ်တေ်ဖိုး၏ 

၁၀၀% 

 

၁၀ 
(၅) နှစ်ြှ (၁၀)နှစ်အတွင်းနဆာက်လုပ်နသာ 

အနဆာက်အဦြျားအတွက် 

သတ်ြှတ်တေ်ဖိုးြှ 

၅နှစ်နကျာ်နသာ 

နှစ်ြျားအတွက် 

တစ်နှစ်လျှေင်၂% နလျှော့ရေ် 

 

၁၁ 
 (၁၀)နှစ်အထက် သက်တြး်ရှိ 

အနဆာက်အဦနဟာငး်ြျားအတွက် 
သတ်ြှတ်တေ်ဖိုး၏၅၀% 

 

 
 
 



နောက်ဆက်တဲွ(ြေ) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်  ူရနတုိက်ြန်းရောင်းဝယ် ြင်းအရေါ် 

တန်ြုိးသတ်ြှေတ်ရေးေန်စံနှုန်းြေျား 

စဉ် အြျို းအစား 
တစ်စတုရေ်းနပအနပါ် 

သတ်ြှတ်တေ်ဖိုး (ကျပ်) 
ြှတ်ချက် 

၁ နခြညီ ၁၈၀၀၀ 
 

၂ ပထြထပ် ၁၆၀၀၀ 
 

၃ ဒုတိယထပ် ၁၄၀၀၀ 
 

၄ တတိယထပ် ၁၂၀၀၀ 
 

၅ စတုတ္ထထပ် ၁၁၀၀၀ 
 

၆ ပဉ္စြထပ် နှင့်အထက် ၁၀၀၀၀ 
 

၇ 
သကတ်ြး်(၅)နှစ်နှင့် အထကရ်ှိနသာ 

တိုက်ခေ်းြျားအတွက် 

သတ်ြှတ်တေ်ဖိုးြှ 

တစ်နှစ်လျှေင် ၂% နလျာ့ရေ်  

(၇၀%)နအာကြ်နလျာ့နစရ 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 
 




