
ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁ ရေတာရှည်မ   ြို့ (၁)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ(်ကရင်
ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေးဆ    ှ က  ွာက်ဘက်မ   ြို့က   

အဆ  ျေးထ မ   ြို့တွငျ်ေး
၂၇၀ ၂၉၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၁၇၀ ၁၈၀

ကရငက်ခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ ်( ရန-် နျ်ေး 
လ ်ျေးဆ   ှ အက ှြို့ ဘက်  မ   ြို့က  အဆ  ျေးထ  )

၁၇၀ ၁၈၀

ရွာဇွာဓ ရွာဇ်လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

 ငျ်ေးရဲကက ွာ်စွွာလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

စဉ့််က ျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

မ   ြို့ ဦျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

စ တတ သ ခလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

 င်္ဂလွာလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၅

(၂) ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊ လ ်ျေးက ယ်
(ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေးဆ   ှက  ွာက်ဘက်မ   ြို့က   

အဆ  ျေးထ မ   ြို့တွငျ်ေး)
၂၇၀ ၂၉၀

ရနက် န-် နတကလျေး လ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၁၇၀ ၁၈၀

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၊လ ်ျေးက ယ် ၁၇၀ ၁၈၀

ကပ ွာ်ဘယွ်သ  က်လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ဝ ဇယလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ကပေါ် ဦျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

 င်္ဂငလ် ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ကစ ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၅

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၅

(၃)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ ်

(ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေးဆ   ှကတွာငဘ်က်မ   ြို့က   

အဆ  ျေးထ မ   ြို့တွငျ်ေး)
၂၇၀ ၂၉၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ရနက် န-် နတကလျေး လ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၁၇၀ ၁၈၀

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၁၇၀ ၁၈၀

ဗနဓ လလ ်ျေး ၁၇၀ ၁၈၀

ရတနွာလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

  ဝတီလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

သစစွာလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

သ  နဗ်ရ ်ျေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

စည်သ လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ဗထ ျေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၁၀၀ ၁၀၅

(၄)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ်
(ကရငက်ခ ွာငျ်ေးလ ်ျေးဆ   ှ ကတွာငဘ်က်မ   ြို့ 
က  အဆ  ျေးထ မ   ြို့တွငျ်ေး)

၂၇၀ ၂၉၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၁၇၀ ၁၈၀

ကရငက်ခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး၊ လ ်ျေးက ယ ်

(ရန-် နျ်ေးလ ်ျေးဆ   ှ အက ှြို့ ဘက်  မ   ြို့က   

အဆ  ျေးထ  )
၁၇၀ ၁၈၀

ကကနွာငလ် ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ကအွာင ် န ်ွာလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အကလွာငျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

 ှငက်စွာပ လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

 ငျ်ေးကကီျေးည  လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

က နစ်စသ်ွာျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၊လ ်ျေးက ယ် ၁၂၀ ၁၃၀

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၁၀၀ ၁၀၅

(၅) ေပ်ကကွ်

ကရွှေကကက်ယက်လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၁၅၀ ၁၆၀

ကရွှေဝက်တ  ျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

နငှျ်ေးဆလီ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ကရွှေဘ  သွာလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ကွငျ်ေးကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၈၀ ၈၅

( ၆ ) ေပ်ကကွ်

ကရွှေကကက်ယက်လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၁၅၀ ၁၆၀

(၁)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

(၂)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

(၃)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

(၄)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

(၅)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

(၆)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၈၀ ၈၅

ဆာွမ   ြို့ (ရတာငပ် ိုင််း)

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး က ယ ်(မ   ြို့တွငျ်ေး) ၂၅၀ ၂၇၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး က ယ ်(မ   ြို့  ပင)် ၁၇၀ ၁၈၀

ဆွွာကတွာငက်ကွာျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ဘ တွာရ  လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၈၀ ၈၅

သာဂေ ရက ်းေွာအိုပ်စို (သာဂေမ   ြို့)

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး က ယ ် ၁၀၀ ၁၀၅

ငေါျေးခ  ျေး ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၇၀ ၇၅

က  ျေးပငလ် ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၃

ဘ တွာလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၃

လ ်ျေးသယွ်လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၃

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၃၀ ၃၂

မ   ြို့လမှ   ြို့

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး က ယ ်(မ   ြို့တွငျ်ေး) ၁၇၀ ၁၈၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး က ယ ်(မ   ြို့  ပင)် ၁၂၀ ၁၃၀

လ ်ျေးသယွ်လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၀ ၈၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၅၀ ၅၃

ရေနီမ   ြို့

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး က ယ ်(မ   ြို့တွငျ်ေး) ၂၂၀ ၂၄၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး က ယ ်(မ   ြို့  ပင)် ၁၇၀ ၁၈၀

စကက ူစက်လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

ဘ တွာလ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

သ သွာနလ် ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

လ ်ျေးသယွ်လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၉၀ ၉၅

ကရတွာ ှည်မ   ြို့  ှ  ကက ျေးရွွာက    ွာျေး ၅၀ ၅၃

ဆွွာမ   ြို့  ှ  ကက ျေးရွွာက    ွာျေး ၅၀ ၅၃

သွာင်္ရမ   ြို့  ှ  ကက ျေးရွွာက    ွာျေး ၅၀ ၅၃

မ   ြို့လှမ   ြို့  ှ  ကက ျေးရွွာက    ွာျေး ၅၀ ၅၃

ကရနမီ   ြို့  ှ  ကက ျေးရွွာက    ွာျေး ၅၀ ၅၃

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၂ ရတာငင်မူ   ြို့ (၁)ေပ်ကကွ်

ထျီေးလ  ငလ် ်ျေး(ကွနက်ရစလ် ်ျေး) ၂၈၀ ၂၈၅

င်္ ပနလ် ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၅

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၇၅ ၈၀

(၂)ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်  ျေးဖ  ျေးကွနျ်ေးလ ်ျေး ၅၄၀ ၅၅၀

ပနျ်ေးခ ီတ ခေါျေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၆၀

လျှပ်စစလ် ်ျေး ၁၇၀ ၁၈၀

ကနပ က နျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၄၀

   ျေးကသွာက်ကကယ်ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၉၅ ၁၀၀

သရီ  င်္ဂလွာလ ်ျေး ၉၅ ၁၀၀

ဦျေးစစက်  လ ်ျေး ၁၄၀ ၁၅၀

ကအွာင ်င်္ဂလွာလ ်ျေး ၉၅ ၁၀၀

ကတဇွာခငဦ်ျေး ၁လ ်ျေး-၅လ ်ျေးထ ၈၅ ၉၀

က   ျေးပတ်လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၅

သရက်က ှွာ်လ ်ျေး ၈၀ ၈၅

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၈၀ ၈၅

(၃)ေပ်ကကွ်

ပနျ်ေးခ ီတ ခေါျေးလ ်ျေး ၂၃၀ ၂၄၀

၅ လ ်ျေး ၂၄၀ ၂၅၀

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၂၄၀ ၂၅၀

နနျ်ေးကတွာ်က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၆၀

၃ လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၆၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၈၅ ၉၀

(၄)ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်  ျေးဖ  ျေးကွနျ်ေးလ ်ျေး ၉၁၀ ၁၀၀၀

၅ လ ်ျေး ၂၈၀ ၃၀၀

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၂၈၅ ၃၀၀

ဦျေးပနျ်ေး ဖူလ ်ျေး ၂၆၅ ၂၈၀

၂ လ ်ျေး ၁၃၅ ၁၄၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၉၅ ၁၀၀

(၅)ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်  ျေးဖ  ျေးကွနျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၃၀ ၁၃၅၀

နင်္ေါျေးရ  ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၈၂၀ ၈၅၀

ဦျေးပနျ်ေး ဖူလ ်ျေး ၆၃၅ ၆၅၀

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၅၄၅ ၅၅၀

၁ လ ်ျေး ၄၆၅ ၄၇၀

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၃၆၀ ၃၆၅

၂ လ ်ျေး ၃၁၀ ၃၁၀

ကရွှေ သဂွာလ ်ျေးကကွာျေး ၉၅ ၁၀၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၈၅ ၉၀

(၆)ေပ်ကကွ်

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၅၄၅ ၅၅၀

၁ လ ်ျေး ၂၇၅ ၂၈၀

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၂၇၀ ၂၈၀

ပနျ်ေးခ ီတ ခေါျေးလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၅

၃ လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၅

၂ လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၅

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၁၁၀ ၁၁၀

(၇)ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်  ျေးဖ  ျေးကွနျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၆၀ ၁၄၀၀

ဦျေးပနျ်ေး ဖူလ ်ျေး ၆၃၅ ၆၅၀

နင်္ေါျေးရ  ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၅၀

ကခ ွာလ ်ျေး ၄၃၀ ၄၅၀

ကဆျေးရ  က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၃၁၀ ၃၅၀

ပနျ်ေးခ ီတ ခေါျေးလ ်ျေး ၂၆၅ ၂၇၀

ကရွှေ သဂွာလ ်ျေးကကွာျေး ၁၁၀ ၁၂၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၈၅ ၉၀

(၈) ေပ်ကကွ်

ရန-် နျ်ေးလ ်ျေး ၁၁၁၀ ၁၂၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ရ  ျေးက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၃၃၀ ၃၅၀

ပနျ်ေးခ ီတ ခေါျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၇၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၁၅ ၁၂၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၈၅ ၉၀

(၉) ေပ်ကကွ်

ရန-် နျ်ေးလ ်ျေး ၁၁၁၀ ၁၂၀၀

ထျီေးလ  ငလ် ်ျေး(ကွနက်ရစလ် ်ျေး) ၂၆၀ ၂၈၀

င်္ ပနလ် ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

၈/၉/၁၀ လ ်ျေးကကွာျေး ၁၁၀ ၁၁၅

ကတွာ်ဝငထ်နွျ်ေးလ ်ျေးကကွာျေး ၁၁၀ ၁၁၅

ပနျ်ေးခ ီတ ခေါျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၇၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၈၅ ၉၀

(၁၀) ေပ်ကကွ်

ရန-် နျ်ေးလ ်ျေး ၄၆၀ ၅၀၀

၈/၉/၁၀ကတွာ်ဝငထ်နွျ်ေးလ ်ျေးကကွာျေး ၉၀ ၁၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၉၀ ၁၀၀

ကကက်လျှွာက နျ်ေးလ ်ျေးကကွာျေး
(ကရနက်ကွငျ်ေး)

၄၅ ၅၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၄၅ ၅၀

(၁၁) ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်  ျေးဖ  ျေးကွနျ်ေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၇၅၀

က ျေးလ ်ျေး ၆၁၀ ၆၅၀

ဓေါတ ကလ ွာလ ်ျေး ၃၉၀ ၄၀၀

ကနက်တွာ်လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၅၀

ဦျေး ဲှ ့်လ ်ျေး ၂၂၅ ၂၃၀

ကရွှေကနသ်ွာလ ်ျေး ၂၀၅ ၂၁၀

ဆရွာက ဖလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၁၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၈၅ ၉၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၁၂) ေပ်ကကွ်

၅ လ ်ျေး ၂၈၀ ၃၀၀

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၃၃၀ ၃၅၀

ကနက်တွာ်လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၅၀

  စည်ျေးခ  ဘ ရွာျေးလ ်ျေးကကွာျေး ၂၁၀ ၂၂၀

ဦျေး ှနျ်ေးလ ်ျေး ၁၈၅ ၁၉၀

ကဇွာငခ်  ်ျေးကတွာငလ် ်ျေး၊တ ရ စဆွာနရ်  
က ွာငျ်ေးလ ်ျေး၊ဦျေးဝငျ်ေးဇ လ ်ျေးနငှ့််
အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး

၉၀ ၁၀၀

(၁၃) ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်  ျေးဖ  ျေးကွနျ်ေးလ ်ျေး ၉၁၀ ၁၀၀၀

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၆၃၀ ၇၅၀

က ျေးလ ်ျေး ၆၆၀ ၇၅၀

ကနက်တွာ်လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၄၀

၅ လ ်ျေး ၂၉၀ ၃၀၀

၁၁ လ ်ျေး ၂၉၀ ၃၀၀

ကရွှေကနသ်ွာလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၂၀

ဦျေး ှနျ်ေးလ ်ျေး ၂၃၀ ၂၅၀

ဆရွာက ဖလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၂၀

က နျ်ေး ွာကရျေးလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၅၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး ၈၅ ၉၀

(၁၄) ေပ်ကကွ်

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၆၃၅ ၆၅၀

ကနလ် ်ျေး ၇၀၀ ၇၅၀

၇ လ ်ျေး ၇၀၀ ၇၄၀

၆ လ ်ျေး ၇၀၀ ၇၄၀

၁ လ ်ျေး ၇၀၀ ၇၄၀

ကဇယ သ ခလ ်ျေး ၂၁၅ ၂၂၀

သွာသနွာ့်ဗ  ွာနလ် ်ျေး ၂၁၅ ၂၂၀

ဘ ရွာျေးက ျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၅

  စည်ျေးခ  လ ်ျေး ၁၈၅ ၁၉၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၂၃၀ ၂၄၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၁၁၀ ၁၁၅

(၁၅) ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်  ျေးဖ  ျေးကွနျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၃၀ ၁၃၅၀

က ျေးလ ်ျေး ၁၃၃၀ ၁၃၅၀

၆ လ ်ျေး ၁၃၃၀ ၁၃၅၀

လ ်ျေး က ယ် ၁၃၃၀ ၁၃၅၀

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၁၂၂၀ ၁၂၅၀

၁ လ ်ျေး ၁၀၅၀ ၁၁၀၀

၁၁ လ ်ျေး ၆၅၀ ၆၇၀

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၅၁၅ ၅၂၀

၄ လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၄၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၁၇၀ ၁၇၅

(၁၆) ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်  ျေးဖ  ျေးကွနျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၆၀ ၁၄၀၀

က နသ်ည်ကကီျေးလ ်ျေး ၁၃၆၀ ၁၄၀၀

၁ လ ်ျေး ၁၃၃၀ ၁၃၅၀

က ျေးလ ်ျေး ၁၃၆၀ ၁၄၀၀

ကနလ် ်ျေး ၁၃၃၀ ၁၃၅၀

၆ လ ်ျေး ၁၃၃၀ ၁၃၅၀

၇ လ ်ျေး ၁၂၂၀ ၁၂၅၀

ပဲွစွာျေးလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၅၀

နင်္ေါျေးရ  ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၅၀

ကဇယ သ ခလ ်ျေး ၂၇၀ ၃၀၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၂၁၀ ၂၅၀

(၁၇) ေပ်ကကွ်

က နသ်ည်ကကီျေးလ ်ျေး ၁၃၆၀ ၁၄၀၀

ကနလ် ်ျေး ၁၃၃၀ ၁၃၅၀

ရတနွာလ ်ျေး ၁၃၁၀ ၁၃၃၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

က ျေးလ ်ျေး ၁၃၆၀ ၁၄၀၀

ရတနွာလ ်ျေးသယွ် ၁၀၅၀ ၁၁၀၀

ကဆျေးရ  က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၄၁၀ ၄၄၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၂၆၀ ၂၇၀

(၁၈) ေပ်ကကွ်

ရန-် နျ်ေးလ ်ျေး အ  ်  ှ ပေါ အ  ်  ှ ပေါ

 ပည်ကတွာ်သွာလ ်ျေး ၃၆၀ ၃၇၀

 ငျ်ေးကကီျေးည  လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၄၀

ကက ွာက်တ  ငလ် ်ျေး ၂၃၀ ၂၃၅

အ  ျေးက နလ် ်ျေး ၁၇၀ ၁၇၅

ခ  ်ျေးသွာကကီျေးလ ်ျေး ၁၇၀ ၁၇၅

သစစွာလ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၅

ဘ တွာလ ်ျေး ဘ တွာမ   ြို့ ရ  ျေး/ရဲစခနျ်ေး ဘ တွာမ   ြို့ ရ  ျေး/ရဲစခနျ်ေး

စည်သ လ ်ျေးသယွ် ၁၆၀ ၁၇၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၁၁၀ ၁၂၀

(၁၉) ေပ်ကကွ်

ရန-် နျ်ေးလ ်ျေး ၁၁၀၀ ၁၁၂၀

သ ကတွာငလ် ်ျေး က ျေးနငှ့််ရ  ျေး  ွာျေးသွာ ှ က ျေးနငှ့််ရ  ျေး  ွာျေးသွာ ှ 

ရ ပ်သွာလ ်ျေး ၄၆၀ ၄၇၀

သတီွာလ ်ျေး ၄၁၀ ၄၂၀

 ငျ်ေးကကီျေးည  လ ်ျေး ၄၁၀ ၄၂၀

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ၄၁၀ ၄၂၀

 ငျ်ေးရဲကက ွာ်စွွာလ ်ျေး ၃၅၅ ၃၆၀

သ ခလ ်ျေး ၃၆၅ ၃၇၀

မ   ြို့ ကကီျေးလ ်ျေး ၂၇၅ ၂၈၅

စွာတ  က်လ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၅

သဇငလ် ်ျေးကကွာျေး ၁၆၀ ၁၆၅

က ေါနလ ်ျေး ၁၁၅ ၁၂၀

မ   ြို့ ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၅

သ ဇွာလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၅

လွ  က်လ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

က ျေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၅

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၁၁၀ ၁၁၅

(၂၀) ေပ်ကကွ်

  တတ ဗလလ ်ျေး ၄၁၅ ၄၂၀

 င်္ဂလွာလ ်ျေး ၄၁၅ ၄၂၀

စက် ှငလ် ်ျေး ၃၇၅ ၃၈၀

မ   ြို့ ကကီျေးလ ်ျေး ၃၃၅ ၃၅၀

 ယ်စ လ ်ျေး ၁၄၅ ၁၅၀

နတ်သျှငက်နွာငလ် ်ျေး ၁၆၅ ၁၇၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၈၅ ၉၀

(၂၁) ေပ်ကကွ်

 င်္ဂလွာလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၄၀

စက် ှငလ် ်ျေး ၂၄၅ ၂၅၀

ကဇယ ွာခငဦ်ျေး ၁လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၁၀

ကဇယ ွာခငဦ်ျေး ၂လ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၅

ကဇယ ွာခငဦ်ျေး ၃လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၈၅ ၉၀

(၂၂) ေပ်ကကွ်

ရန-် နျ်ေးလ ်ျေး ၈၅၀ ၉၀၀

  သွာဝတီလ ်ျေး ၁၂၅ ၁၃၀

ပ င်္ လ ်ျေး ၁၂၅ ၁၃၀

အငျ်ေးဝလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၅

ပငျ်ေးယလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၅

 ငျ်ေးလှကက ွာ်ထငလ် ်ျေး ၁၂၅ ၁၃၀

ကပေါက်လှကကီျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၁၀

သ  နဗ်ရ ်ျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၁၀

င်္ေါ ဏ လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၁၀

နနဒကက ွာ်ထငလ် ်ျေး ၈၀ ၉၀

သရီ ကက ွာ်ထငလ် ်ျေး ၈၀ ၉၀

နနဒသ ီလ ်ျေး ၈၀ ၉၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဗညွာျေး လလ ်ျေး ၇၀ ၈၀

ခကပေါငျ်ေးလ ်ျေး ၇၀ ၈၀

သက ပစ ်ျေးလ ်ျေး ၇၀ ၈၀

 ပည်ကတွာ်သွာလ ်ျေး ၆၀ ၇၀

အ ခွာျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၆၅ ၇၀

(၂၃) ေပ်ကကွ်

သ ကတွာငလ် ်ျေး(အကနွာက)် ၃၁၀ ၃၃၀

သ ကတွာငလ် ်ျေး(အက ှြို့) ၂၈၅ ၃၀၀

ကသစဲ  (၁)လ ်ျေး ၈၅ ၉၀

ကသစဲ  (၂)လ ်ျေး ၇၅ ၈၀

ကသစဲ  (၃)လ ်ျေး ၆၅ ၇၀

ကညွာငပ်ငသ်ွာလ ်ျေး ၅၅ ၆၀

အစစတ လ ်ျေး ၄၅ ၅၀

ကညွာငပ်ငသ်ွာလ ်ျေးသယွ် ၃၅ ၄၀

အစစတ လ ်ျေးသယွ် ၃၅ ၄၀

ရကတို တမီ   ြို့
 င််းကက်ီးရဆေွပ်ကကွ်

ရန-် နျ်ေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၅၀

နတသ်ျှငရ်နာငေ်ပ်ကကွ်

ရန-် နျ်ေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀ ၅၀

တပငရ်ေွှေထ်ီးေပ်ကကွ်

ရန-် နျ်ေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၃၀

အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀ ၅၀

သဝန်ငယေ်ပ်ကကွ်

စက်  ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၆၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀ ၅၀

လဘဲ်ူးရက ်းေွာအိုပ်စို

လဲဘ ျေး ၈.၀ ၁၀.၀

ကညွာငက်  ငျ်ေး ၆.၀ ၇.၀

က ရ  ျေး ၈.၀ ၁၀.၀

ပွတ်စ ၅.၅ ၆.၀

ကျွနျ်ေးက နျ်ေး ၈.၀ ၉.၀

အင ်  ငျ်ေး ၈.၀ ၉.၀

  င် ၅.၅ ၆.၀

၄-   င် ၅.၅ ၆.၀

   ျေးကကွာငျ်ေး ၈.၀ ၁၀.၀

ကက ွာက်တ  င် ၅.၅ ၆.၀

သဖနျ်ေးပင် ၅.၅ ၆.၀

   ျေးကသွာင် ၅.၅ ၆.၀

 ှ ်ျေးရွွာ ၅.၅ ၆.၀

ပ တဲနျ်ေး ၅.၅ ၆.၀

က လှ ၅.၅ ၆.၀

ကငျ်ေးဆ ပ် ၅.၅ ၆.၀

ဆငဆ် ပ် ၅.၅ ၆.၀

ဇီျေး   ငျ်ေး ၅.၅ ၆.၀

ဆ တ်ဖ ျေးကတွာင် ၅.၅ ၆.၀

ပဲခ က်က နျ်ေး ၅.၅ ၆.၀

ကနပ ျေးက နျ်ေး ၅.၅ ၆.၀

ကညငက်  ွာင် ၅.၅ ၆.၀

က  ွာက်ကရကကည် ၅.၅ ၆.၀

   ျေးအငျ်ေး ၅.၅ ၆.၀

အကနွာက်ဆင် ၅.၅ ၆.၀

အက ှြို့ဆင် ၅.၅ ၆.၀

က ်ျေးနီ ၅.၅ ၆.၀

က ်ျေးပေါျေးနီ ၆.၀ ၆.၀

ကညွာငစ်ခနျ်ေး ၅.၅ ၆.၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

တစဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

တစဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၃ ထန််းတပငမ်   ြို့ ကအွာင ်င်္ဂလွာရပ်ကွက်လ ်ျေးက ယ် ၅၅ ၅၅

ကအွာင ်င်္ဂလွာရက်ကွက်လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၅ ၄၅

သရီ ရတနွာရပ်ကွက်လ ်ျေးက ယ် ၆၀ ၆၀

သရီ ရတနွာရပ်ကွက်လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၅ ၄၅

ကအွာငခ်  ်ျေးသွာရပ်ကွက် ၅၅ ၅၅

သရီ က  ွာရပ်ကွက် ၅၅ ၅၅

ကအွာငသ် ခရပ်ကွက် ၅၅ ၅၅

ဆ ပ်ကကီျေးရပ်ကွက် ၄၅ ၄၅

ဇရပ်ကကီျေးကက ျေးရွွာအ ပ်စ ၅၅ ၅၅

ကင ွ်နျ်ေးခ   ကက ျေးရွွာအ ပ်စ ၄၅ ၄၅

နတ်ရွွာကက ျေးရွွာအ ပ်စ ၄၀ ၄၀

ကရွှေကစ ျေးကက ျေးရွွာအ ပ်စ ၄၀ ၄၀

က နက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ၃၅ ၃၅

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၄ အိုတတ်ငွ််းမ   ြို့ ပဲြူ်းလ ််းေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၅

ကရွှေဝေါထနွျ်ေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

ခကရလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

အတွငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၅

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(က   ပင)် ၄၀ ၄၅

ကကကသ်န်ွြင််း(၁) ေပ်ကကွ်

 ပည်-ကပေါက်ကခေါငျ်ေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၅

ဦျေးဝငျ်ေးကဖလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

ကအွာငစ်  ျေး   ျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

အတွငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၅

ကကကသ်န်ွြင််း(၂) ေပ်ကကွ်

 ပည်-ကပေါက်ကခေါငျ်ေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၅

နဝက ျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

စွယ်ကတွာ်လ ်ျေး ၅၀ ၅၅

အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၅၀ ၅၅

သက ပည  လ ်ျေး ၅၀ ၅၅

သစစွာလ ်ျေး ၅၀ ၅၅

 ငျ်ေးကကီျေးည  လ ်ျေး ၅၀ ၅၅

 င်္ဂလွာလ ်ျေး ၅၀ ၅၅

အတွငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၅

ရ ်းေပ်ကကွ်

ဘ တွာလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

က ျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

ယ ဇနလ ်ျေး ၉၀ ၉၅

ဓ မကစတီလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

သခင ် လ ်ျေး ၇၀ ၇၅

အတွငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၅

ကသစတ်န််းေပ်ကကွ်

   ျေးကကွာငျ်ေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

အတွငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၅

 ဲကိုန််းေပ်ကကွ်

   ျေးကကွာငျ်ေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၅

အတွငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၅

က ဲပဲွမ   ြို့

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၅

မ   ြို့ စ  ျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၅

အတွငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၅

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၃၀ ၃၅

ရညာငရ် ြရထာကရ်က ်းေွာ

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၅

က ကကလျေးလ ်ျေး ၅၀ ၅၅

အတွငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၅

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၃၀ ၃၅

ရက ာင််းရှစဆ်ယရ်က ်းေွာ

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၅

ထနျ်ေးတပငလ် ်ျေး ၅၀ ၅၅

အတွငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၀ ၄၅

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၃၀ ၃၅

က နက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ၉ ၁၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၅    ်းမ   ြို့ ရဆ်းရ ို ်းေပ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး (လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၁)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၂)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၇)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၁၀၀ ၁၀၀

(၈)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၉)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၁၀)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၁၁)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၁၀၀ ၁၀၀

အိုတ ် တေ်ပ်ကကွ်

အ တ် ဖတ်လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၃၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၃၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၃၆)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၃၇)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၃၈)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၃၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

ထန််းကိုန််းေပ်ကကွ်

ထနျ်ေးက နျ်ေးလ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၂၇)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၂၉)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၃၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၃၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၃၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၃၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

(၂၈)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

ရ ို ်းေပ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၃)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၄)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၁၀၀ ၁၀၀

(၇)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၈)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၉)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၁၀၀ ၁၀၀

(၁၀)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၁၁)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

ရ ်းေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၁၂၀ ၁၄၀

(၇)လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၉)လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၁၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၁၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

ဘတူာရ  ာကေ်ပ်ကကွ်

(၂၇)လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၂၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ)် ၁၀၀ ၁၀၀

(၁၉)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ)် ၉၀ ၉၀

(၂၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၆)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

ဘတူာရတာငေ်ပ်ကကွ်

(၁၆)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ)် ၉၀ ၉၀

(၁၉)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ)် ၈၀ ၈၀

(၂၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ)် ၉၀ ၉၀

(၁၇)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၁၈)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၂၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၈၀ ၈၀

သ  ်ကိုန််းေပ်ကကွ်

အ တ် ဖတ်လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၃၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၈)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၉)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၄၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

မ   ြို့ အရရှြို့ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၁၂၀ ၁၄၀

(၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၁၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၁၀၀ ၁၀၀

(၁၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၁၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၆)လ ်ျေး(လ ်ျေးတ  ) ၇၀ ၇၀

မ   ြို့ အရနာကေ်ပ်ကကွ်

(၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၁၀၀ ၁၀၀

(၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၁၀၀ ၁၀၀

(၁၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၉၀ ၉၀

(၃)လ ်ျေး(မ   ြို့ စွနလ် ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၂)လ ်ျေး(မ   ြို့ စွနလ် ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၃)လ ်ျေး(မ   ြို့ စွနလ် ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၄)လ ်ျေး(မ   ြို့ စွနလ် ်ျေး) ၈၀ ၈၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၁၅)လ ်ျေး(မ   ြို့ စွနလ် ်ျေး) ၉၀ ၉၀

ရေယ ဝတ၊ီမ   ြို့ (၁)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၁၀၀ ၁၀၀

ဆည်က  ွာငျ်ေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၇၀ ၇၀

ဖဆပလလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

သကကွာျေးစက်(၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

သကကွာျေးစက်(၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

ကဇယ ွာဦျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

ရေယ ဝတ၊ီမ   ြို့ (၂)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၁၀၀ ၁၀၀

အကနွာက်ပ  ငျ်ေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

ကအွာင ်င်္ဂလွာလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

သရီ  င်္ဂလွာ(၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

သရီ  င်္ဂလွာ(၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

သရီ  င်္ဂလွာ(၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

ရေယ ဝတ၊ီမ   ြို့ (၃)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၁၀၀ ၁၀၀

ရေယ ဝတ၊ီမ   ြို့ (၄)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၁၀၀ ၁၀၀

သကကွာျေးစက်(၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

သကကွာျေးစက်(၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

အရက်ခ က်စက်ရ  လ ်ျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

ကင်္ ပ လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၆၀ ၆၀

ရက ်းေွာရ  

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၅၀ ၅၀

ကက ျေးရွွာက  ၁၀ ၁၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဥယ ာဉ် ြ ရ  

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၄၀ ၄၀

ကက ျေးရွွာဥယ ွာဉ် ခ က  လ ်ျေး ၇.၅ ၇.၅

ကညွတက်ငွ််း၊ကငွ််းရရှ ြို့ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၁၀၀ ၁၀၀

ကရွှေကတွာငလ် ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

က ျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

ကက ွာငျ်ေးကကီျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

ကညွတက်ငွ််း၊ကငွ််းရနာကေ်ပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၁၀၀ ၁၀၀

ရွွာ (၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

ရွွာ (၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

ရွွာ (၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

ရွွာ (၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၈၀ ၈၀

ရက ်းေွာရ  

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၅၀ ၆၀

ဥယ ာဉ် ြ ရ  

ရနက် န-် နတကလျေး(လ ်ျေး ကကီျေး) ၄၀ ၄၀

ကက ျေးရွွာဥယ ွာဉ် ခ က  လ ်ျေး ၇.၅ ၇.၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၆ ရက ာကတ် ြ ်းမ   ြို့ ရ ်းပ ိုင််းေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၂၉၀ ၂၉၀

ကအွာငသ် ခလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)ဦျေးစ ကက ွာ်လ ်ျေး ၂၄၀ ၂၄၀

(၂)သရဖီလ ်ျေး ၂၄၀ ၂၄၀

(၃)ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၄)တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၅)ကရွှေကညွာငပ်ငလ် ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၆)က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ကငွ််းရနာကေ်ပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)သနတွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၂)ကခ ွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၃)နလီွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၄)သတီွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၅)အွာျေးကစွာျေးကွငျ်ေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၆)က ေါနလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၇)ကသွာ်ကလ ်ျေး ၁၆၅ ၁၆၅

(၈)ယ ဇနလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၉)ဓေါတ်ကစတီလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၁၀)က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

စာတ ိုကေ်ပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၃၂၀ ၃၂၀

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၂၉၀ ၂၉၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)ဦျေးစ ကက ွာ်လ ်ျေး ၂၄၀ ၂၄၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၂)ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၃)တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၄)ရဲစခနျ်ေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

(၅)နငှျ်ေးဆလီ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

(၆)  တ်ကလျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

(၇)စွယ်ကတွာ် ၁၆၀ ၁၆၀

(၈)က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ကငွ််းရတာငေ်ပ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၂၇၀ ၂၇၀

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(အ ပင)် ၂၅၀ ၂၅၀

ကအွာငသ် ခလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၂)က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ကငွ််းရ  ာကေ်ပ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ှ
 ကရွှေကညွာငပ်ငလ် ်ျေးထ )

၂၇၀ ၂၇၀

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(ကရွှေကညွာငပ်ငလ် ်ျေး
  ှမ   ြို့  ပငထ် )

၂၅၀ ၂၅၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၂)ဓ တငက် နျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၃)နငှျ်ေးဆလီ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

(၄)  တ်ကလျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

(၅)စွယ်ကတွာ်လ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

(၆)က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

မ   ြို့  ပင်

(က)ရငျ်ေးတ  က်က နျ်ေးကက ျေးရွွာအ ပ်စ 

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ေင််းတ ိုကက်ိုန််းေွာရ  

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ြငတ် ိုေွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

(ြ)ဂနကရ်က ်းေွာအိုပ်စို

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ကအွာင ်င်္ဂလွာရွွာလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ဂနကရ်က ်းေွာ 

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ဘိုော်းေွာရက ်းေွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

က န်စစသ်ာ်းေွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ရအာင ်ဂဂလာေွာရ  

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

 ူြေ ််းေွာ/က ေွာ

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

(ဂ)ဟာေီ်းရက ်းေွာအိုပ်စို

သ က ျေးက နျ်ေးကက ျေးရွွာ

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

 ပည်ကတွာ်သွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၇၀ ၁၇၀

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ဟာေီ်းရက ်းေွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

သ ငအ်ငျ်ေးက နျ်ေးကက ျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

(ဃ)သ ငအ်င််းကိုန််းရက ်းေွာအိုပ်စို

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(င)က ကရလ်းရက ်းေွာအိုပ်စို

ကနက်ကလျေးကက ျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

သာယာကိုန််းရက ်းေွာ

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

ပဲနယွက်ိုန််းမ   ြို့

မ   ြို့ ေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ခ စတ်ီျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ဘ တွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၃) ကစ ျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

သ  ဏ ေပ်ကကွ်

ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ််းက ဉ််း

(၁) သ  ဏ (၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကလျေးကထွာင့််လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၃) ကအွာငသ်က ပ(၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

သတ ပဌာန်ေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

 ပည်ကတွာ်သွာ(၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

သတ ပ ွာန(်၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

လ ််းက ဉ််း

(၁) ကလျေးကထွာင့််လ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၂) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ဂိုဏ်ရတာ်ေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

လ ််းက ဉ််း

(၁) ဘ တွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ဘ  တဲလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၃) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၁၀ ၂၁၀

 ပည်ရတာ်သာေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

(၁)  ွာနလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကစ ျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၃)  ပည်ကတွာ်သွာ(၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၄)  ပည်ကတွာ်သွာ(၂)လ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

(၅)  ပည်ကတွာ်သွာ(၃)လ ်ျေး ၂၄၀ ၂၄၀

(၆)  ပည်ကတွာ်သွာ(၄)လ ်ျေး ၂၃၀ ၂၃၀

(၇)  ပည်ကတွာ်သွာ(၅)လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

(၈) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

တပငရ်ေွှေထ်ီးေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

လ ််းက ဉ််း

(၁) သ ပ ရွာခ  လ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၂) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

မ   ြို့  ပင်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ြငက်က်ီးရက ်းေွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ကငွ််းရြ ာင််းဝေွာ

(၁) ပဲနယွ်က နျ်ေး - ကက ွာက်ကကီျေး
လ ်ျေး

၂၆၀ ၂၆၀

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ရတာက ဲအင််းမ   ြို့ ( ရအာင ် ငမ်   ြို့)

ဌာနာေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ဘ တွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ကစ ျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

 ပည်ရတာ်သာေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ဘ တွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

(၃) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

သ  ဏ ေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ဘ တွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကစ ျေးလ ်ျေး ၂၅၅ ၂၅၅

(၃) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

အရဝယ ာေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ဘ တွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၅၅ ၂၅၅

(၃) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကရ ဘာေေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ရ  ာကပ် ိုင််းေပ်ကကွ်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)  ွာနွာလ ်ျေး ၂၅၅ ၂၅၅

(၂) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

မ   ြို့  ပင်

 င်္   နျ်ေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၅၅ ၂၅၅

မ   ြို့  ပင ှ် ကက ျေးရွွာ  ွာျေး

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

 ဒ ိုမ   ြို့နယ်

ရပ်ကွက ်(၁၊၂၊၃၊၄၊၅)

ဖ    - မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး (မ   ြို့လယ်) ၂၅၅ ၂၅၅

ဖ    - မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး (မ   ြို့  ပင)် ၂၀၀ ၂၀၀

လ ််းက ဉ််း

(၁) အ ပငလ် ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂) အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

မ   ြို့  ပင်

ကငျ်ေးရွွာကက ျေးရွွာ

(၁) ဖ   - မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ထ်ီးလပ်ရက ်းေွာ

(၁) ဖ   - မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

 ီ်းတ ိုငရ်တာရက ်းေွာ

(၁) ဖ   - မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဆယရ်လ်းေွာရက ်းေွာ

(၁) ဖ   - မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ကဆျေးရ  ျေးခငက်က ျေးရွွာ

(၁) ဖ   - မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ရဂွ်းကိုန််းရက ်းေွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ဆဆီ ိုကိုန််းရက ်းေွာ

(၁) ဖ   - မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ဝ ိုင််းကက်ီးရက ်းေွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ရတာငရ်ပေါ်စိုရက ်းေွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ြွပ် ရက ်းေွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ဘွဲြို့ြ င််းရက ်းေွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ဂ   ြို့ရြ ာင််းရက ်းေွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ရှ ််းဒ ို်းတန််းရက ်းေွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ကိုန််းလည်ရ ို ်းရက ်းေွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

ကကာရဒ်ွးစိုရက ်းေွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အ ပင ်) ၁၃၅ ၁၃၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး (အတွငျ်ေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ် ခ က  ၁၀၀ ၁၀၀

မ   ြို့ရြ ာင််းမ   ြို့

မ   ြို့တွငျ်ေး

မ   ြို့ကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၄၀ ၂၄၀

အ  နလ် ်ျေး ကဘျေး ၁၆၀ ၁၆၀

က နလ် ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ရက ာကက်က်ီးမ   ြို့နယ်

ပဲြူ်းေပ်ကကွ်

ပဲနယွ်က နျ်ေး - ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

ဗ  လ်စွနပ်က်လ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂) ထျီေးလ  ငလ် ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ကပ်ရက ်းေပ်ကကွ်

ပဲနယွ်က နျ်ေး - ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

လ ်ျေး တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂) ထျီေးလ  ငလ် ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ဆာ်းတန််းေပ်ကကွ်

ပဲနယွ်က နျ်ေး - ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

လ ်ျေး တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ထျီေးလ  ငလ် ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၂) အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

သ န်တန််းေပ်ကကွ်

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)ရ  ျေးကပေါငျ်ေးစ  လ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကဆျေးရ  လ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ရ တတ ာေပ်ကကွ်

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)ကစျေးက ျေးက ွာက ျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ဗ  လ်ရဲွလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)သခငဖ်  ျေးလှကကီျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၄)က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ရတာငင်တူန််းေပ်ကကွ်

ကဆျေးရ  လ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)အ ပငလ် ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

ရအာငသ်ိုြေပ်ကကွ်

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

လှည်ျေးလ ်ျေး

(၁)အ ပငလ် ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

မ   ြို့  ပင်

ဆ တ်ကကီျေးကက ျေးရွွာ

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၁)ပဲနယွ်က နျ်ေး-ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၉၅ ၉၅

(၄)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၈၅ ၈၅

နတ်သ ကွငျ်ေးကက ျေးရွွာ

ပဲနယွ်က နျ်ေးကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

ရပ်ကွက(်၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆၊၇)

(၁)အ ပငလ် ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၂)အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

 ိုန််းမ   ြို့နယ်(ရက ာကက်က်ီးမ   ြို့နယြဲွ်)

ရပ်ကွက(်၁၊၂၊၅)

ကတွာငင် -  ပပလငလ် ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)မ   ြို့တွငျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ေပ်ကကွ(်၃၊၄)

(၁)က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)မ   ြို့တွငျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

မ   ြို့  ပင်

က  ွာငျ်ေးဦျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၉၅ ၉၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၈၅ ၈၅

ရကာော့ ပင််းေွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၉၅ ၉၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၈၅ ၈၅

ရအာငြ်  ််းသာေွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၉၅ ၉၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၈၅ ၈၅

ရက ာင််းစိုေွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၉၅ ၉၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၈၅ ၈၅

စည်ပငသ်ာေွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၉၅ ၉၅

(၃)ဥယ ွာဉ် ခ က  ၈၅ ၈၅

ရက ်းေွာရ    ာ်း(လန(၃၉)က မပီ်းရ  )

ကက ွာက်တ ခေါျေးမ   ြို့
လ ်ျေး ကကီျေးကဘျေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃၀ ၃၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေးအနျီေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၂၀ ၂၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ပငပ်
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၅ ၅

ပဲနယွ်က နျ်ေးမ   ြို့

လ ်ျေး ကကီျေးကဘျေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃၀ ၃၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေးအနျီေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၂၀ ၂၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ပငပ်
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၅ ၅

ရအာင ် ငမ်   ြို့

လ ်ျေး ကကီျေးကဘျေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃၀ ၃၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေးအနျီေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၂၀ ၂၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ပငပ်
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၅ ၅

 ဒ ိုမ   ြို့
လ ်ျေး ကကီျေးကဘျေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃၀ ၃၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေးအနျီေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၂၀ ၂၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ပငပ်
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃ ၃

မ   ြို့ရြ ာင််းမ   ြို့
လ ်ျေး ကကီျေးကဘျေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၂၀ ၂၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေးအနျီေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၁၀ ၁၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ပငပ်
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃ ၃

ကက ွာက်ကကီျေးမ   ြို့
လ ်ျေး ကကီျေးကဘျေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃၀ ၃၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေးအနျီေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၂၀ ၂၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ပငပ်
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃ ၃

နတ်သ ကွငျ်ေးမ   ြို့
လ ်ျေး ကကီျေးကဘျေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၂၀ ၂၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေးအနျီေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၁၀ ၁၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ပငပ်
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃ ၃

 ိုန််းမ   ြို့
လ ်ျေး ကကီျေးကဘျေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၂၀ ၂၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေးအနျီေး
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၁၀ ၁၀

မ   ြို့  ပငက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ပငပ်
(လယ/်ယွာ/ဥယ ွာဉ် ခ က  )

၃ ၃

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၇ ရညာငရ်လ်းပငမ်   ြို့ မ   ြို့ (၁)ေပ်ကကွ်

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၂၀၀

ဘ ရွာျေးကကီျေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၅၀

အွာဇွာနည်လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

စက်ရ  လ ်ျေး ၇၀ ၈၀

ကနက်တွာ်ဦျေးလ ်ျေး ၅၀ ၅၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၀ ၄၀

မ   ြို့ (၂)ေပ်ကကွ်

စွာတ  က်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

လ ်ျေးသစလ် ်ျေး ၈၀ ၈၀

  ွာဗနဓ လလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

သ စ တတ လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

စ တတ သ ခလ ်ျေး ၄၅ ၅၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ြို့ (၃)ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကစ ျေးအကနွာက်လ ်ျေး ၁၄၅ ၁၄၅

ကစ ျေးအက ှြို့လ ်ျေး ၁၄၅ ၁၅၀

ကဆျေးရ  က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၆၅ ၆၅

ဗ  လ်ထ နဝ်ငျ်ေးလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ြို့ (၄)ေပ်ကကွ်

 နတကလျေးလ ်ျေး ၁၇၀ ၁၈၀

ကတွာငစ်က်ရ  လ ်ျေး/
ထ ပေါရ  လ ်ျေး

၆၅ ၇၀

ကဇယ ွာ ငျ်ေးလွငလ် ်ျေး ၆၅ ၆၅

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ြို့ (၅)ေပ်ကကွ်

 နတကလျေးလ ်ျေး ၁၇၀ ၁၈၀

ကရွှေ သဂွာလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

သ ခ  နလ် ်ျေး ၇၀ ၇၀

စ  ပ(၁)လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၃၅ ၃၅

ရက ်းေွာရ    ာ်း

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၅၀ ၆၀

ရွွာက  ၁၀ ၂၀

လယ်က  ၅ ၁၀

ပပန်တန်ဆာ

မ   ြို့ (၁)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၂၀

က ေါက်တွာဘသနျ်ေးလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

တ  ျေးခ ဲြို့ကွက်သစ် ၅၅ ၅၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ြို့ (၂)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကနသ်ွာယွာလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ရတနွာပ  လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

 ကသျေးကသျေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကရွှေဘ  သွာလ ်ျေး/အလယ်ပ  ငျ်ေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကကွာလ ယလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆ သလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၅၀ ၅၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

မ   ြို့ (၃)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၀

ကလျေးအ  ်စ လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

အထက်ကကွာလ ယ ၆၀ ၆၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၅၀ ၅၀

မ   ြို့ (၄)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၁၀၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၅၀ ၅၀

ရက ်းေွာရ    ာ်း

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ရွွာက  ၇ ၇

လယ်က  ၅ ၅

 ရဒ က်

မ   ြို့ (၁)ေပ်ကကွ်

ကညွာငက်လျေးပင-်

 က ေါက်လ ်ျေး
၆၀ ၆၀

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅ ၄၅

မ   ြို့ (၂)ေပ်ကကွ်

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဦျေးကသွာငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၂၀ ၂၀

ရက ်းေွာရ    ာ်း

ကညွာငက်လျေးပင-်

 က ေါက်လ ်ျေး
၁၅ ၁၅

ကက ျေးရွွာက  ၇ ၇

လယ်က  ၅ ၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ပ န််းေလိုပ်

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဘ တွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

စွာတ  က်လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

ဦျေး  တ်ထနွျ်ေးကအွာငလ် ်ျေး ၃၅ ၃၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၃၅ ၃၀

ရက ်းေွာရ    ာ်း

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ရွွာက  ၆ ၆

လယ်က  ၅ ၅

စက ်ှုလက ်ှုလိုပ်က ိုငေ်န်ရ  

မ   ြို့ရ  (အလတစ်ာ်း)

လ ်ျေး ကကီျေး ၁၁၀ ၁၁၀

လ ်ျေးက ယ် ၈၅ ၈၅

လ ်ျေးသယွ်/လ ်ျေးကကွာျေး ၆၅ ၆၅

မ   ြို့ရ  (အရသ်းစာ်း)

လ ်ျေး ကကီျေး ၈၀ ၈၀

လ ်ျေးက ယ် ၇၀ ၇၀

လ ်ျေးသယွ်/လ ်ျေးကကွာျေး ၅၀ ၅၀

ရက ်းေွာရ  (အလတစ်ာ်း)

လ ်ျေး ကကီျေး ၇၀ ၇၀

လ ်ျေးက ယ် ၄၅ ၄၅

လ ်ျေးသယွ်/လ ်ျေးကကွာျေး ၂၅ ၂၅

ရက ်းေွာရ  (အရသ်းစာ်း)

လ ်ျေး ကကီျေး ၅၀ ၅၀

လ ်ျေးက ယ် ၂၅ ၂၅

လ ်ျေးသယွ်/လ ်ျေးကကွာျေး ၂၀ ၂၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

လန(၃၉)ခွင့်် ပ   န် ့်ရ ှ မပီျေးကသွာက  

လ ်ျေး ကကီျေး ၂၀

လ ်ျေးက ယ် ၁၅

လ ်ျေးသယွ် ၁၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅

လန(၃၉)ခွင့်် ပ   န် ့် ရ ှ ကသွာက  

လ ်ျေး ကကီျေး ၁၅

လ ်ျေးက ယ် ၁၀

လ ်ျေးသယွ် ၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၃

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀
ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၈ ရေွှေက ငမ်   ြို့ မ   ြို့တငွ််း

 ှ ်ျေး/ကကကျေး(လ ်ျေးက ယ)် ၆၀ ၆၀

 ှ ်ျေး/ကကကျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၄၀ ၄၀

 ှ ်ျေး/ကကကျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၃၀ ၃၀

ပနျ်ေးဘတဲနျ်ေး(လ ်ျေးက ယ)် ၃၅ ၃၅

ပနျ်ေးဘတဲနျ်ေး(လ ်ျေးသယွ်) ၂၅ ၂၅

ပနျ်ေးဘတဲနျ်ေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀ ၂၀

 က ဉ်ျေးတနျ်ေး(လ ်ျေးက ယ)် ၃၅ ၃၅

 က ဉ်ျေးတနျ်ေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၅ ၂၅

 က ဉ်ျေးတနျ်ေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀ ၂၀

င်္န် ့်ကင်္ေါ် ဝ  ငျ်ေး(လ ်ျေးက ယ)် ၃၀ ၃၀

င်္န် ့်ကင်္ေါ် ဝ  ငျ်ေး(လ ်ျေးသယွ်) ၂၀ ၂၀

င်္န် ့်ကင်္ေါ် ဝ  ငျ်ေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၅ ၁၅

ပဲွက နျ်ေး(လ ်ျေးက ယ)် ၃၅ ၃၅

ပဲွက နျ်ေး(လ ်ျေးသယွ်) ၂၅ ၂၅

ပဲွက နျ်ေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၅ ၁၅

ကညွာငဝ်  ငျ်ေး(လ ်ျေးက ယ)် ၃၅ ၃၅

ကညွာငဝ်  ငျ်ေး(လ ်ျေးသယွ်) ၂၅ ၂၅

ကညွာငဝ်  ငျ်ေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၅ ၁၅

ပ ဉ်ျေး ပင(်လ ်ျေးက ယ)် ၃၅ ၃၅

ပ ဉ်ျေး ပင(်လ ်ျေးသယွ်) ၁၅ ၁၅

ပ ဉ်ျေး ပင(်လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၅ ၁၅

ကျွဲတ(ဲလ ်ျေးက ယ)် ၂၀ ၂၀

ကျွဲတ(ဲလ ်ျေးသယွ်) ၁၅ ၁၅

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀
ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကျွဲတ(ဲလ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၀ ၁၀

မ   ြို့  ပင(်ရက ်းေွာအိုပ်စို)

(လ ်ျေးက ယ)် ၁၅ ၁၅

(လ ်ျေးသယွ်) ၉ ၉

(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၁ ၁၁

ဥယ ာဉ် ြ ရ  (ရက ်းေွာအိုပ်စို)

(လ ်ျေးက ယ)် ၁၅ ၁၅

(လ ်ျေးသယွ်) ၉ ၉

(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၁ ၁၁

(က)လ-န (၃၉)က မပီ်းရ  

(လ ်ျေးက ယ)် ၁၅ ၁၅

(လ ်ျေးသယွ်) ၉ ၉

(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၁ ၁၁

ဥယ ာဉ် ြ ရ  (ရက ်းေွာအိုပ်စို)

(ခ) လ-န (၃၉)  က သည့််က  

(လ ်ျေးက ယ)် ၁၅ ၁၅

(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၀ ၁၀

(လ ်ျေးသယွ်) ၇ ၇

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၉ ဒ ိုကဦ််းမ   ြို့ ရစ ်းပ ိုင််းေပ်ကကွ်

ဘ တွာလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၃၀

ကက ွာငျ်ေးကကီျေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကအွာငခ်  ်ျေးသွာလ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

စွာတ  က်လ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

က နသ်ည်လ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကရကက ွာ်လ ်ျေး ၉၅ ၉၅

ကစ ျေးကတွာငဘ်က်လ ်ျေး ၉၅ ၉၅

လ ်ျေးသယွ် ၇၅ ၇၅

ကိုန်သည်ေပ်ကကွ်

ဘ တွာလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၃၀

ကအွာငခ်  ်ျေးသွာလ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

က နသ်ည်လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

စွာတ  က်လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ဖကအွာငဝဲ်လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

က ဓေါဝီလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ခ ယ်ရီလ ်ျေး ၉၀ ၁၀၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

မ   ြို့ ဦျေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ဝ ဇဇွာလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

လ ်ျေးသယွ် ၆၅ ၆၅

ဝ ဆ ိုေပ်ကကွ်

က နသ်ည်လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ် ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ် ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကက ွာငျ်ေးကကီျေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

က ဓေါဝီလ ်ျေး ၉၅ ၁၀၀

 င်္ဂလွာသ ခလ ်ျေး ၉၅ ၁၀၀

ဖကအွာငဝဲ်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကအွာင ်င်္ဂလွာလ ်ျေး ၉၅ ၁၀၀

လ ်ျေးသယွ် ၆၅ ၆၅

ဝေါဆ  -၁၊၂၊၃၊၄ လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

ရက ာင််းစိုေပ်ကကွ်

ဖကအွာငဝဲ်လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ဗနဒ လလ ်ျေး ၉၅ ၁၀၀

  သရီ လ ်ျေး ၈၅ ၉၀

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၇၅ ၈၀

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကရွှေနငှျ်ေးဆလီ ်ျေး ၆၀ ၆၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

က ့်ကကွာ်လ ်ျေး ၅၅ ၅၅

ဇီဇဝေါလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

င်္နဓ ွာလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

ခ  ငသ်ဇငလ် ်ျေး ၅၅ ၅၅

က ဦျေးလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

 င်္ဂလွာလ ်ျေး ၅၅ ၅၅

လ ်ျေးသယွ် ၅၅ ၅၅

သ တ တာ်းေပ်ကကွ်

 င်္  - နျ်ေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

မ   ြို့ဝငလ် ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ် ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဖကအွာငဝဲ်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

လ ်ျေးသယွ် ၅၅ ၅၅

 င််းတေဲပ်ကကွ်

 င်္  - နျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၅၀

၁-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၂-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၃-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၄-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၅-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၆-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၇-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၈-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

၉-လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

ဆည်က  ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၆၅ ၆၅

မ   ြို့သစ(်က) ၅၅ ၅၅

စကက်ငွ််းေပ်ကကွ်

 င်္  - နျ်ေးလ ်ျေး ၁၄၅ ၁၅၀

မ   ြို့ဝငလ် ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

  တ်ကီသွာလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ဒေယ ီ််းေပ်ကကွ်

မ   ြို့ဝငလ် ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

 င်္  - နျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ဥသ စက် နျ်ေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ် ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

မ   ြို့သစ(်ခ) ၅၅ ၅၅

လ ်ျေးသယွ် ၅၅ ၅၅

 ရအာငဝဲ်ေပ်ကကွ်

ဖကအွာငဝဲ်လ ်ျေး ကကီျေး ၅၀ ၅၀

လ ်ျေးက ယ် ၄၀ ၄၀

လ ်ျေးသယွ် ၃၅ ၃၅

ရက ်းေွာရ  

လ ်ျေးက ယ် ၃၅ ၃၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၅ ၂၅

ဥယာဉ် ြ ရ  

(က) လ-  (၃၉) က မပီျေးက  ၂၀ ၂၀

(ခ) လ-န (၃၉)  က ကသျေးက  ၁၅ ၁၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀
 ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၀ ရဝ မ   ြို့ ဘ ို်းဘ ိုေပ်ကကွ်

ရနက် န-်က ွာ်လမ   ငလ် ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကစ ျေးလ ်ျေးကကွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ရအ်းြ  ််းသာယာေပ်ကကွ်

ရနက် န-်က ွာ်လမ   ငလ် ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

စွာတ  က်လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကရွှေဘ  သွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကအွာင ်င်္ဂလွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗ  လ်  တ်ထနွျ်ေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗ  လ်ကတဇလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ြ  ််း  သာစည်ေပ်ကကွ်

ရနက် န-်က ွာ်လမ   ငလ် ်ျေးကဘျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ရ ပ်သွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကအွာငသ်  ဓ လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗ  လ်ကအွာငက်က ွာ်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဗ  လ်ကတဇလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကန်ရတာ်ေပ်ကကွ်

ရနက် န-်က ွာ်လမ   ငလ် ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဘ တွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကကတ  တီလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

နတ်သျှငက်နွာငလ် ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ် ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀
 ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ် ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

သစစ်ကေ်ပ်ကကွ်

ရနက် န-်က ွာ်လမ   ငလ် ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဘ တွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

   ့်က တတ ွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

အရရှြို့ဘကက် ််း

ရနက် န-်က ွာ်လမ   ငလ် ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဘ ရွာျေးပ   လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

အလငျ်ေးကရွာင(်၁)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

အလငျ်ေးကရွာင(်၂)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

အလငျ်ေးကရွာင(်၃)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကညွာငပ်ငသ်ွာ(၁)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကညွာငပ်ငသ်ွာ(၂)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကညွာငပ်ငသ်ွာ(၃)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကအွာငခ်  ်ျေးသွာ(၁)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကအွာငခ်  ်ျေးသွာ(၂)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကအွာငခ်  ်ျေးသွာ(၃)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကအွာငခ်  ်ျေးသွာ(၄)လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

မ   ြို့နယန်ယန်   တ ်ပငပ်ရှ ရ    ာ်း

ရနက် န-်က ွာ်လမ   ငလ် ်ျေးကဘျေး ှ
ကပ (၁၀၀) ထ 

၇၅ ၇၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀
 ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ် ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကပ  ၁၀၀ နငှ့််အထက် ၁၃ ၁၃

က   တ ဘ ရွာျေးလ ်ျေးကဘျေး ှ
ကပ (၁၀၀) ထ 

၇၅ ၇၅

ကပ  ၁၀၀ နငှ့််အထက် ၁၃ ၁၃

ရက ်းေွာရ    ာ်း

ကညွာငခ်ေါျေး ှည်ကက ျေးရွွာ ၇၅ ၇၅

ဥယ ွာဉ် ခ က    ွာျေး ၇၅ ၇၅

က န်ရက ်းေွာ  ာ်း

ကက ျေးရွွာ ၇၅ ၇၅

ဥယ ွာဉ် ခ က  ၇၅ ၇၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၁ ကဝမ   ြို့ (၁) ေပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကကီျေး

(၂) ေပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကကီျေး

နငှျ်ေးဆလီ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးသယွ်

(၃) ေပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကကီျေး

ရနတဗ  လ်လ ်ျေး ၁၂၇.၀၂၀ ၁၂၇.၀၂၀ လ ်ျေးသယွ်

ကက ွာငျ်ေးကကီျေးလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးသယွ်

(၄) ေပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကကီျေး

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကကီျေး

ရနတဗ  လ်လ ်ျေး ၁၂၇.၀၂၀ ၁၂၇.၀၂၀ လ ်ျေး ကကီျေး

အငက်ကငျ်ေးလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးသယွ်

င ဝေါလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးသယွ်

(၅) ေပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကကီျေး

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကကီျေး

ရန ်   ျေးကအွာငလ် ်ျေး ၁၁၇.၉၆၀ ၁၁၇.၉၆၀ လ ်ျေးသယွ်

ဇီဇဝေါလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးက ဉ်ျေး

င ဝေါလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးက ဉ်ျေး

  သွာကအျေးလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၆) ေပ်ကကွ်

 ွာဃလ ်ျေး ၅၄.၄၅၀ ၅၄.၄၅၀ လ ်ျေး 

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

သကက လ

ဘ တွာလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကကီျေး

ကစ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး 

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေးလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးက ဉ်ျေး

မ   ြို့  ပင် ၃၆.၂၈၅ ၃၆.၂၈၅ လ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး

ေွာလ ််း   ာ်း

အ နျ်ေးနှရွဲွာလ ်ျေး ကကီျေး ၃၁.၅၈၁ ၃၁.၅၈၁ လ ်ျေး ကကီျေး

အ ခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၁၁.၈၄၈ ၁၁.၈၄၈ လ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး

ေစက်န်ကက်ီး

ဘ တွာလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေး ကကီျေး

ရက ်းေွာရ    ာ်း(လန(၃၉)က 
မပီ်းရ  )

၂၀.၀၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၂ သနပ်ပငမ်   ြို့ ရစ ်းပ ိုင််းေပ်ကကွ်

ဇ ဗူရစလ် ်ျေး ၁၈၃.၃၀၀ ၁၈၃.၃၀၀

နဝရတ်က  ျေးသယွ်လ ်ျေး ၁၂၈.၉၀၀ ၁၂၈.၉၀၀

ခကရလ ်ျေး၊နလီွာလ ်ျေး၊ယငျ်ေး ွာလ ်ျေး ၆၅.၃၀၀ ၆၅.၃၀၀

ဘိုော်းကက်ီးပ ိုင််း

စ ပယ် ဖူလ ်ျေး၊(၁)လ ်ျေး၊(၂)လ ်ျေး၊(၃)လ ်ျေး ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၀.၇၀၀

(၄)လ ်ျေး၊(၅)လ ်ျေး၊(၆)လ ်ျေး၊(၇)လ ်ျေး ၇၄.၄၀၀ ၇၄.၄၀၀

(၈)လ ်ျေးနငှ့််က နလ် ်ျေးသယွ် ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

စကက်ိုန််းပ ိုင််း

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၁၈၃.၃၀၀ ၁၈၃.၃၀၀

  ွာဗနဗ လလ ်ျေး ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၀.၇၀၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

ဘတူာပ ိုင််း

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး၊  ရတနွာလ ်ျေး ၁၈၃.၃၀၀ ၁၈၃.၃၀၀

မ   ြို့က ှွာငလ် ်ျေး ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၀.၇၀၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅.၄၀၀ ၄၅.၄၀၀

ရအာကစ်ိုပ ိုင််း

ကဘွာင်္သ ခလ ်ျေး ၉၀.၈၀၀ ၉၀.၈၀၀

စ တတ သ ခလ ်ျေး ၉၀.၈၀၀ ၉၀.၈၀၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

ေွာသစ(်၄)ေပ်ကကွ်

ရွွာသစလ် ်ျေး ၃၀.၉၀၀ ၃၀.၉၀၀

က က နျ်ေးလ ်ျေး ၁၅.၀၀၀ ၁၅.၀၀၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၆.၀၀၀ ၆.၀၀၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ရေရက ာ်ရက ်းေွာ

မ   ြို့က ှွာငလ် ်ျေး ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၀.၇၀၀

ကရကက ွာ်လ ်ျေး၊က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၇၄.၄၀၀ ၇၄.၄၀၀

ရ ပ်သွာလ ်ျေး ၅၄.၅၀၀ ၅၄.၅၀၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

 င််းေွာရက ်းေွာ

ကစ ျေးလ ်ျေး၊က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၉၀.၈၀၀ ၉၀.၈၀၀

သွာယွာကအျေးလ ်ျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

က ာစရဲက ်းေွာ

ဘ တွာလ ်ျေး၊ကဆွာက်လ ပ်ကရျေးလ ်ျေး ကကီျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

က နလ် ်ျေးသယွ် ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

တာဝရေတ ြ ်းရက ်းေွာ

လ ်ျေးက ယ် ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

ရက ်းေွာရ  

(က)လ ်ျေးက ယ် ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

(ခ)လ ်ျေးက ဉ် ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

(င်္)လ ်ျေးသယွ် ၉.၁၀၀ ၉.၁၀၀

ဉယာဉ် ြ ရ  

(က)လ-န (၃၉)က မပီျေးကသျေးက  

      (၁) လ ်ျေးက ယ် ၃၇.၃၀၀ ၃၇.၃၀၀

      (၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

      (၃) လ ်ျေးသယွ် ၉.၁၀၀ ၉.၁၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

(ြ) လ-န (၃၉) က ရသ်းရ  

      (၁) လ ်ျေးက ယ် ၂၇.၃၀၀ ၂၇.၃၀၀

      (၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

      (၃) လ ်ျေးသယွ် ၉.၁၀၀ ၉.၁၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၃ ပဲြူ်းမ   ြို့ ပန််းလှု ငေ်ပ်ကကွ်

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

ပနျ်ေးလ  င ်(၂၁လ ်ျေး-၂၆လ ်ျေး) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂၇ လ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ပနျ်ေးလ  ငက် နျ်ေးကပေါ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

က   ျေးရ  ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

ရစ ်းပ ိုင််းေပ်ကကွ်

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

 ီျေးသတ်လ ်ျေး ၁၇၀၀ ၁၇၀၀

မ   ြို့ ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

၁၈လ ်ျေး-၂၀လ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ရညာငဝ် ိုင််းရတာငပ် ိုင််း

၁၂လ ်ျေး-၁၇လ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ကညွာငဝ်  ငျ်ေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

သနွျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ကဇွာတ ကလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ဓနသ  ဓ လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ရ ို ်းကက်ီးေပ်ကကွ်(ရတာင)်

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ကရွှေက ွာ်ကဓွာလ ်ျေး ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

အ နျ်ေးပငတ်နျ်ေးလ ်ျေး (သနပ်ပငလ် ်ျေး) ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ဗနဓ လ ်ျေး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂၈လ ်ျေး-၃၂လ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ရ ို ်းကက်ီးရ  ာကေ်ပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး  (မ   ြို့တွငျ်ေး) ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ကဆျေးရ  ကကီျေးလ ်ျေး ၁၇၀၀ ၁၇၀၀

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

ယ ဇနလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ကင်္ေါ်သဇငလ် ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

 ပည်ကတွာ်ကအျေး(၁ လ ်ျေး-၄ လ ်ျေး) ၄၀၀ ၄၀၀

 ပည်ကတွာ်သွာ (၁ လ ်ျေး-၄ လ ်ျေး) ၃၅၀ ၃၅၀

က ေါနလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ရက ာကက်က်ီးစိုေပ်ကကွ်

သနွျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

သစစ်က်လ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

ကဆျေးရ  က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

ဟသဂာကိုန််းေပ်ကကွ်

သနပပငလ် ်ျေး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ွနစ်  ပလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

အက ှြို့ကရွှေန သွာလ ်ျေး/ ပည်ကတွာ်ကအျေးဘ ရွာျေး
လ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

 ွနစ်  ပ(၁)လ ်ျေး ှ(၉)လ ်ျေးအထ ၂၀၀ ၂၀၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က ာနတေွ်ာ

သနပပငလ် ်ျေး (ကက ျေးရွွာတွငျ်ေး) ၈၀၀ ၈၀၀

ရွွာလယ်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကက ျေးရွွာအတွငျ်ေးလ ်ျေး  ွာျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ဗ ိုလက်ိုန််းေပ်ကကွ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

သနပပငလ် ်ျေး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

က   က်ကလွနပွ်နျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

 ွာဃလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

လယ်က  စ လ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

မ   ြို့ကတွာ်ဦျေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ရှငရ်စာပိုေပ်ကကွ်

ကရွှေက ွာကဓေါဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

သနပပငလ် ်ျေး ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

 ှငက်စွာပ လ ်ျေးက ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

 ှငက်စွာပ (အ တ်ကနလ် ်ျေး) ၆၀၀ ၆၀၀

ဗနဓ လလ ်ျေး ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဦျေးဘသငလ် ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

ကက ွာက်လ ်ျေး ၇၅၀ ၇၅၀

ကကည်ကတွာ်က နျ်ေး(က) ၃၅၀ ၃၅၀

ဆ   ှယ်လစ ်(၁ လ ်ျေး-၁၂ လ ်ျေး) ၃၅၀ ၃၅၀

ဆ   ှယ်လစ ်(၁၃ လ ်ျေး-၁၅ လ ်ျေး) ၂၈၀ ၂၈၀

၃၃ - လ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

 သဂွာလ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၅၀ ၂၅၀

ဟ သာဝတေီပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ြို့  ပင)်

(မ   ြို့စွာျေးကကီျေးလ ်ျေးကဘျေး ှ သ လ ်ျေးအထ ) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ြို့တွငျ်ေး)
(လ ်ျေးဆ   ှ မ   ြို့စွာျေးကကီျေးဆ  ငအ်ထ ) ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

သနပ်ဖက်တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

  သွာဝတ ီ(၁လ ်ျေး-၃လ ်ျေး) ၃၅၀ ၃၅၀

ဗ  လ် ငျ်ေးသ နျ်ေး (၁လ ်ျေး-၃လ ်ျေး) ၃၅၀ ၃၅၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၅၀ ၂၅၀

မ   ြို့တငွ််းကက်ီးေပ်ကကွ်

 ှငက်စွာပ လ ်ျေး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သနပပငလ် ်ျေး ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ဓ မယဉ်လ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ပနျ်ေး ခ က နျ်ေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

 ပည်ကထွာငစ် လ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

စ နတွာ ယလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ကက ွာက်ဖ ျေးက နျ်ေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

နတ်သျှငက်နွာငလ် ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ကပေါ် ဦျေးလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဖ  ျေးရွာဇွာလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

လက်ဝဲသ နဒရလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဘ နျ်ေးဝ ဇဇွာလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

  ွာသ ခလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဣစဆွာသယလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဝ စွာရဏလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

  နဒွာလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

သ ဝဏဏ လ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ကအွာင ်င်္ဂလွာလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ဥဿာမ   ြို့သစ(်၂)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၈၅၀ ၈၅၀

ဗ  လ်ခ  ပ်ကအွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ၈၅၀ ၈၅၀

အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၃၂၀ ၃၂၀

ရနက်ကီျေးကအွာငလ် ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

အလကကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကဝဘွာငီ်္လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဗနဓ လလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က နစ်စသ်ွာျေးလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကရွှေစည်ျေးစ  ်လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဝ   ရလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကကတ  တီလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကပေါ် ဦျေးလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ခ  ငသ်စစွာလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

  သနတွာလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က ခလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ရွာဇသကကဂနလ် ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

  သွာဝတီလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဦျေးပ ညလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

သ ရ ယလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

တွာဝတိံသွာလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဘ ရငက်နွာငလ် ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ရနက်ကီျေးကအွာငလ် ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

 ငျ်ေးရဲကက ွာ်စွွာလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က န််းသာယာေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 င်္ဂလွာလ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

တပငက်ရွှေထျီေးလ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

  နနဒွာလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ဝငျ်ေးန  မ တွာရ  ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

(၁)လ ်ျေး ှ (၄)လ ်ျေးအထ ၂၇၀ ၂၇၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၅၀ ၂၅၀

အင််းတရကာ်ရက ်းေွာ

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (၃/၄)ရပ်ကွက် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (၁/၂)ရပ်ကွက် ၆၀၀ ၆၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (၅/၆)ရပ်ကွက် ၇၀၀ ၇၀၀

အငျ်ေးတကကွာ-်ထ  ျေးကကီျေးလ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကက ွာက်တနျ်ေးရွွာက  ၄၀ ၄၀

လက်ပ ဝငျ်ေးရွွာက  ၄၀ ၄၀

ဘ လယ်အငျ်ေးရွွာက  ၄၀ ၄၀

နန််းရတာ်ောေပ်ကကွ်

သနပပငလ် ်ျေး ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ဆ ကတွာ်တွငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ပီေါရ  ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၄၅၀ ၄၅၀

 ှငက်စွာပ လ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

အငျ်ေးဝင(်၁)လ ်ျေး ှ(၁၂)လ ်ျေးအထ ၃၀၀ ၃၀၀

ဥဿွာ(၁)လ ်ျေး ှ(၉)လ ်ျေးအထ ၃၀၀ ၃၀၀

  ငက်တွာ်သွာလ ်ျေး(အ ပင)် ၅၀၀ ၅၀၀

  ငက်တွာ်သွာလ ်ျေး(အတွငျ်ေး) ၃၃၀ ၃၃၀

ကကည်ကတွာ်က နျ်ေး(ခ)(၁)လ ်ျေး ှ(၅)လ ်ျေးအထ 
(အ ပင)်

၃၀၀ ၃၀၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကလ ာဏီေပ်ကကွ်

ကရွှေသွာကလ ွာငျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

အက ှြို့ ငျ်ေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

အကနွာက် ငျ်ေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

မ   ြို့သစ(်၈)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး 
(က   က်ပွနဘ် ရွာျေးလ ်ျေး ှ-နွာင်္ဝ လ ်ျေးအထ ) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး 
(အထပ်သွာျေးစက်ရ  လ ်ျေး ှ-နွာင်္ဝ လ ်ျေးအထ ) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(နွာင်္ဝ လ ်ျေး ှ
မ   ြို့က ှွာငလ် ်ျေး)

၁၀၀၀ ၁၀၀၀

က   က်ပွနဘ် ရွာျေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

အထပ်သွာျေးစက်ရ  လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

နွာင်္ဝ လ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ကကီျေး ၂၀၀ ၂၀၀

မ   ြို့က ှွာငလ် ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

မ   ြို့သစ(်၉)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

ယနစ်ကီ နလ် ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ကရွှေအ နျ်ေးပငက်ဘျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

  နစ်တွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

သာယာရအ်းရက ်းေွာ

သွာယွာကအျေးလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

အတွငျ်ေးလ ်ျေး(ရွွာက  ) ၄၀ ၄၀

လသွာကအျေးလ ်ျေးက ယ် ၂၈၀ ၂၈၀

အတွငျ်ေးလ ်ျေး(ရွွာက  ) ၄၀ ၄၀

ရွွာက    ွာျေး ၆ ၆

မ   ြို့သစ(်က)နယရ်  (၁)

နယ်က  (၁)လ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

၁/၂/၃ လ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

၄/၅ လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က နလ် ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

နယ်က  (၂)လ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

ပ ကတွာက်လ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

ကရွှေဝေါလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

သဇငလ် ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

က နလ် ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

မ   ြို့သစ(်ြ)နယရ်  (၃)

နယ်က  (၃)လ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

၁/၂/၃/၄ လ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

၅လ ်ျေး ှ က နလ် ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

နယ်က  (၄)လ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

၅/၆ လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

က နလ် ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

မ   ြို့သစ(်ဂ)နယရ်  (၅/၆)

နယ်က  (၅/၆)လ ်ျေး ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အတွငျ်ေးလ ်ျေး  ွာျေး ၃၅၀ ၃၅၀

မ   ြို့သစ(်ဃ)နယရ်  (၇/၈)

ကတွာငင် လ ်ျေး ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ရွွာ လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ညီညွတ်ကရျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

က နလ် ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

မ   ြို့သစ(်င)နယရ်  (၉/၁၀/၁၁)

မ   ြို့ပတ်တွာလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

က နလ် ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

လ ပ် ပာကန်ေပ်ကကွ်

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

သနပ်ပငလ် ်ျေး - ၄၅၀၀

က  ယ့်် ငျ်ေးက  ယ်ခ ငျ်ေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

လ ပ် ပွာကနလ် ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

ဗနဓ လလ ်ျေး ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

က ှွာ်ကန(်၁)လ ်ျေး ှ(၈)လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

စကကဂွာ ခ လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗနဓ လတ ိုကြ်န််းအ  ်ော

က  ညီထပ် ၇၀ ၇၀

ပထ ထပ် ၄၀ ၄၀

  တ ယထပ် ၂၅ ၂၅

ေ ိုင််းရတာငေ်ပ်ကကွ်

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ထ  ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ဝကဂဘွာလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

ပနျ်ေးဘတဲနျ်ေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

 င်္ဂလွာလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

ပ လဲလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

စ နလ် ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

နတ်စငက်ခ ွာငလ် ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဘဏဏ ာကိုန််း 

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ြို့  ပင)် ၇၀၀ ၇၀၀

ကက ျေးရွွာတွငျ်ေး ၃၀ ၃၀

သန်ွ်းဘိုော်းေပ်ကကွ်

သနွျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

သနွျ်ေးဘ ရွာျေး(၁၀)လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

ကဆျေးရ  က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ဓနသ  ဓ လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကဇွာတ ကလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

၁၃ လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

ဥဿာမ   ြို့သစ(်၁)ေပ်ကကွ်

ဗထ ျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကရစက်ပတ်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

တ ဿလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

က  ျေးသ နျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး(၁လ ်ျေး-၆လ ်ျေးအထ ) ၁၂၀ ၁၂၀

ဗထ ျေးလ ်ျေးသယွ်(၁လ ်ျေး-၁၂လ ်ျေးအထ ) ၁၂၀ ၁၂၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဥဿာမ   ြို့သစ(်၃)ေပ်ကကွ်

ဗထ ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

မ   ြို့က ှွာငလ် ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ဗ  လ်ခ  ပ်ကအွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဓ မကစတီလ ်ျေး ၂၇၀ ၂၇၀

ဗ  လ်ခ  ပ်ကအွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေးသယွ(်၁-၆လ ်ျေး) ၁၈၀ ၁၈၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဥဿာမ   ြို့သစ(်၄)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗ  လ်ခ  ပ်ကအွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဓ မကစတီလ ်ျေး/ဆည်က  ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ရွာဇဓ ရွာဇ်လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဘ ရငက်နွာငလ် ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

နငှျ်ေးဆခီငျ်ေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဗနဓ လလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗထ ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

က ထ ျေးကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ရကသ့်မ   ြို့ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဗနဓ လလ ်ျေးသယွ်(၁လ ်ျေး-၅လ ်ျေးအထ ) ၁၅၀ ၁၅၀

ရွာဇဓ ရွာဇ်လ ်ျေးသယွ်(၁လ ်ျေး-၅လ ်ျေးအထ ) ၁၅၀ ၁၅၀

ဆရွာစ လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဥဿာမ   ြို့သစ(်၅)ေပ်ကကွ်

ဓ မကစတီလ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

သစက်တွာရ ပ်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

သ  နဗ်ရ ်ျေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

မ   ြို့က ှွာငလ် ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ဗ  လ်ကတဇလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ရနက်ကီျေးကအွာငလ် ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

 ငျ်ေးရဲကက ွာ်စွွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗညွာျေးဦျေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗညွာျေးနွဲြို့လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဥဿာမ   ြို့သစ(်၆)ေပ်ကကွ်

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး 
(ဆည်က  ွာငျ်ေးလ ်ျေး ှ သ  နဗ်ရ ်ျေးလ ်ျေးအထ ) ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး 
(သ  နဗ်ရ ်ျေးလ ်ျေး ှသ  နဗ်ရ ်ျေးလ ်ျေးအဆ  ျေး
အထ )

၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဓ မကစတီလ ်ျေး/ဆည်က  ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

သ  နဗ်ရ ်ျေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က   က်ပွနဘ် ရွာျေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

သစက်တွာရ ပ်သွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဓ မဗ ူ ွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

သ  နဗ်ရ ်ျေးလ ်ျေးသယွ် ၁လ ်ျေး-၃လ ်ျေးအထ ၁၈၀ ၁၈၀

  ွာဗ နန်ှလဲ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ပ င်္ လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

သ ရ ယလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

တပင်ကရွှေထျီေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

 ငျ်ေးရဲကက ွာ်စွွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဗ  လ်ကအွာငက်က ွာ်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

လ.ဝ.ကရ  ျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကလ -တပ်ကရလ်းရက ်းေွာ

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ြို့  ပင)် ၃၅၀ ၃၅၀

ကက ျေးရွွာတွငျ်ေး ၄၀ ၄၀

ရညာငအ်င််းရက ်းေွာ

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ကက ျေးရွွာတွငျ်ေး ၄၀ ၄၀

ဥဿာမ   ြို့သစ(်၇/၁)

ေန်ကိုန်- နတရလ်းလ ််း  (မ   ြို့  ပင)် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

သ မလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ဓ မပေါလလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ရွာဇွာဓ ရွာဇ်လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ရွာ လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

သတီွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဝ  လလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

လကခဏလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

စ တတ သ ခလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဥဿာမ   ြို့သစ(်၇/၂)

ေန်ကိုန်- နတရလ်းလ ််း  (မ   ြို့  ပင)် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

နတ်သျှငက်နွာငလ် ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

သ  နဗ်ရ ်ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဗ  လ် ငျ်ေးကရွာင(်၁လ ်ျေး-၇လ ်ျေး) ၂၅၀ ၂၂၀

ဗ  လ်လကရွာငလ် ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

အ နျ်ေးကတွာ(၁လ ်ျေး-၃လ ်ျေးအထ ) ၁၈၀ ၁၈၀

နယွ်သွာကီလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

သစစွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က တတ ွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဓ မပေါလလ ်ျေး(၁လ ်ျေး-၅လ ်ျေးအထ ) ၁၈၀ ၁၈၀

ဗ  လ်ကတဇလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

စ န(်လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၂၀ ၁၂၀

  (လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၂၀ ၁၂၀

ပတတ   ွာျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၂၀ ၁၂၀

ရ ခငျ်ေးသွာ(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၈၀ ၁၈၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဥဿာမ   ြို့သစ(်၇/၃)

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(၇/၃)အစ ှ 

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေးအထ 
၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး(ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ှ 

ဆည်က  ွာငလ် ်ျေးအထ 
၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ဆည်က  ွာငျ်ေးလ ်ျေး ှ (ဆည်က  ွာငလ် ်ျေး ှ 

(၇/၃)အဆ  ျေး) ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

 ကခ ဏသွာခေါကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

  ခွွာည  လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကစ ျေးပတ်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ဗ  လ်ခ  ပ်ကအွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ဓ မကစတီလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ခကရလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

စပယ်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကရွှေသဇငလ် ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

 ငျ်ေးကကီျေးည  လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဘိုော်းကရလ်းရက ်းေွာ

ဘ ရွာျေးကကလျေးကက ျေးရွွာ(မ   ြို့တွငျ်ေး) ၃၅၀ ၃၅၀

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ြို့  ပင)် ၂၅၀ ၂၅၀

ကက ျေးရွွာတွငျ်ေး ၄၀ ၄၀

ဝ ််းဘအဲင််းရက ်းေွာ

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ြို့  ပင)် ၃၀၀ ၃၀၀

ကက ျေးရွွာတွငျ်ေး ၄၀ ၄၀

ပ ဉ်ပ ိုကက်ီးရက ်းေွာ

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ြို့  ပင)် ၃၀၀ ၃၀၀

ကက ျေးရွွာတွငျ်ေး ၄၀ ၄၀

အလင််းရောငေ်ပ်ကကွ်

ဆ ကတွာ်တွငျ်ေးလ ်ျေး (အလငျ်ေးကရွာင)် ၂၀၀ ၂၀၀

အလငျ်ေးကရွာင(်၁)လ ်ျေး ှ(၅)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ေ ိုင််းဂန ိုင််းရ  ာကပ် ိုင််း

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ( ငျ်ေးလ ်ျေး) ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

၂လ ်ျေး-၅လ ်ျေးအထ ၃၀၀ ၃၀၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ဘိုော်းကက်ီးမ   ြို့

ဘ ရွာျေးကကီျေး(မ   ြို့တွငျ်ေး Denkoဆဆီ  င ် ှ 

ကအွာငသ်က ပဆဆီ  ငအ်ထ )
၇၀၀ ၇၀၀

ဘ ရွာျေးကကီျေး(မ   ြို့  ပင)် ၃၀၀ ၃၀၀

ကဝေါလ ်ျေး(မ   ြို့တွငျ်ေး)လ ်ျေးဆ   ှ Famous အထ ၄၀၀ ၄၀၀

ကဝေါလ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၂၈၀ ၂၈၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး(မ   ြို့တွငျ်ေး)လ ်ျေးဆ   ှ သ လ ်ျေးအထ ၃၅၀ ၃၅၀

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၂၈၀ ၂၈၀

သရီ  င်္ဂလွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကရွှေ ငျ်ေးင်္ (၁လ ်ျေး-၃လ ်ျေး) ၁၈၀ ၁၈၀

ဘ တွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ရွွာလယ်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ရွွာလယ်လ ်ျေးတွငျ်ေး ၄၀ ၄၀

ပိုဏဏ ာ်းစိုေပ်ကကွ်

ဗနဓ လလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

က ှွာ်ကနအ်ကနွာက်လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

က ှွာ်ကန(်၉လ ်ျေး-၁၃လ ်ျေးအထ ) ၂၈၀ ၂၈၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

သာယာကိုန််းရက ်းေွာ

ရနက် န-် နတကလျေးလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

ရွွာက  -ကက ျေးရွွာအတွငျ်ေး ၂၀၀ ၂၀၀

ရညာငဝ် ိုင််းရ  ာကပ် ိုင််း

ကညွာငဝ်  ငျ်ေးက  ွာက်ပ  ငျ်ေးလ ်ျေး ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၆လ ်ျေး-၇လ ်ျေးအထ ၂၀၀ ၂၀၀

၈လ ်ျေး-၉လ ်ျေးအထ ၂၅၀ ၂၅၀

၁၀/၁၁/၁၂ လ ်ျေးအထ ၃၀၀ ၃၀၀

 ေင််းေပ်ကကွ်

ကရွှေသွာကလ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

 ဇငျ်ေး(၁)လ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ကရွှေကစတီလ ်ျေးသယွ် ၁၅၀ ၁၅၀

 ပည်ကတွာ်သွာလ ်ျေးသယွ် ၁၅၀ ၁၅၀

ရေွှေသာရလ ာင််းလ ််း 

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကခ ွာကဇယ ွာလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

နင်္ေါျေးလ  ်လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ကခ ွာသရီ လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

သင ်  ်းတန််းေပ်ကကွ်

အကဝရွာလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

 ွာဃလ ်က ဉ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကခ ွာလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကကကျေးနကီနလ် ်ျေးသယွ် ၁၈၀ ၁၈၀

  ွာကစတီလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

  ွာကစတီလ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၄လ ်ျေးထ ) ၂၈၀ ၂၈၀

ကရွှေင်္ ကလျေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ကအွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

သရက်ကတွာလ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၅လ ်ျေးထ ) ၁၅၀ ၁၅၀

ဘ ရင့်က်နွာငလ် ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၇လ ်ျေးထ ) ၁၅၀ ၁၅၀

သက ပက နျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၂လ ်ျေးထ ) ၁၈၀ ၁၈၀

သွာယွာက နျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၂လ ်ျေး) ၁၅၀ ၁၅၀

 ှ ်ျေးပ  ငျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၂လ ်ျေး) ၁၅၀ ၁၅၀

 ဇငျ်ေးတ  ျေးခ ဲြို့လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

 ဇငျ်ေးတ  ျေးခ ဲြို့လ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၆လ ်ျေး) ၁၇၀ ၁၇၀

ရေကက်ီးကငွ််းေပ်ကကွ်

စ ီ က နျ်ေး(၁)လ ်ျေး ှ(၆)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

တ  ျေးခ ဲြို့(၁)လ ်ျေး ှ(၅)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

မင  ်ျေးခ  ်ျေးကရျေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က သွာယွာ(၁)လ ်ျေး ှ(၄)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

အက ှြို့ကခ ွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

အကနွာက်ကခ ွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က တတ ွာ(၁)လ ်ျေးနငှ့်(်၂)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က နလ် ်ျေး  ွာျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ေွာသစေ်ပ်ကကွ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ရွွာသစလ် ်ျေး(ကတွာင)် ၃၀၀ ၃၀၀

ရွွာသစ(်၁)လ ်ျေး ှ(၅)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

ရွွာသစလ် ်ျေး(က  ွာက)် ၁၅၀ ၁၅၀

ရွွာက    ွာျေး ၄၀ ၄၀

စက ်ှုရ  အ  စအ် ြာ်းနည််းအသ ို်း ပ ြွင်ော့
(စက ်ှုေ ိုအတငွ််း)
လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

အတွငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

စက ်ှုရ  အ  စအ် ြာ်းနည််းအသ ို်း ပ ြွင်ော့
(စက ်ှုေ ို ပငပ်)

လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ကက ျေးရွွာ ၅၀ ၅၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၄ သာယာဝတမီ   ြို့ ရစ ်းပ ိုင််းေပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၃.၆၀၀

ကစ ျေးလ ်ျေး ၁၁၈.၀၀၀ ၁၁၈.၀၀၀

ဘ တွာလ ်ျေး ၁၁၄.၅၀၀ ၁၁၄.၅၀၀

ကကွသ်စေ်ပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

ရေရဝေပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

အလယပ် ိုင််းေပ်ကကွ် ၁၁၄.၅၀၀ ၁၁၄.၅၀၀

ရက ာင််းစိုေပ်ကကွ်

လ ်ျေးက ယ် ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၁.၈၀၀ ၈၁.၈၀၀

ကေငစ်ိုေပ်ကကွ်

လ ်ျေးက ယ် ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၅.၅၀၀ ၄၅.၅၀၀

ေွာကက်ီးကိုန််းေပ်ကကွ်

လ ်ျေးက ယ် ၇၄.၆၀၀ ၇၄.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၈.၂၀၀ ၅၈.၂၀၀

 ပည်ရတာ်သာေပ်ကကွ် ၆၃.၆၀၀ ၆၃.၆၀၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဂ ို င််းရ  ာငရ်က ်းေွာ

ရနက် န-် ပည် ်ျေး ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

ရွွာထလဲ ်ျေး ၆၃.၆၀၀ ၆၃.၆၀၀

အရရှြို့/ အရနာက်

လက်ပ ခ နရ်ပ်ကွက(်တွငျ်ေး/ ပင)် ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

သ ို်းဆယမ်   ြို့ ရစ ်းပ ိုင််းေပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၇၀၉.၀၀၀

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၁၂၇.၃၀၀ ၃၄၅.၀၀၀

ကစ ျေးလ ်ျေး ၁၃၄.၅၀၀ ၂၇၂.၀၀၀

တရ တ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၂၇.၃၀၀ ၂၇၂.၀၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၀၃.၆၀၀ ၁၁၅.၀၀၀

ဥယ ာဉ် ြ ရ  

(က)လန(၃၉)က မပီျေးက  

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၄၃.၆၀၀ ၁၆၃.၀၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၃၄.၅၀၀ ၉၀.၀၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၃.၆၀၀ ၅၄.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် ၁၈.၂၀၀ ၃၆.၀၀၀

(ခ)လန(၃၉) က မပီျေးက  

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၃၄.၅၀၀ ၄၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၁၈.၂၀၀ ၃၆.၀၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၆.၄၀၀ ၂၀.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် ၁၆.၄၀၀ ၁၆.၄၀၀

စ ရေွ်းတန််းေပ်ကကွ် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဘိုော်းကက်ီးလ ််းေပ်ကကွ် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

အရရှြို့သရ ပကိုန််းေပ်ကကွ် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

အရနာကသ်ရ ပကိုန််းေပ်ကကွ် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

အလယက်ိုန််းေပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၁၄၃.၆၀၀ ၂၁၇.၀၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၄.၅၀၀ ၅၄.၀၀၀

ဆရွာစ မ   ြို့သစအ်ကနွာက်ပ  ငျ်ေး ၉၀.၉၀၀ ၁၆၃.၀၀၀

ဆရွာစ မ   ြို့သစအ်က ှြို့ ပ  ငျ်ေး ၁၀၃.၆၀၀ ၂၃၆.၀၀၀

ရပပငက်ိုန််းေပ်ကကွ် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၆၃.၀၀၀

အရရှြို့ ရ ို ်းကက်ီးေပ်ကကွ် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

အရနာကရ် ို ်းကက်ီးေပ်ကကွ် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

ရဗဒငက်ိုန််းေပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၁၃၄.၅၀၀ ၂၁၀.၀၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

သြွတက်ိုန််းေပ်ကကွ် ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

ဘ ို်းဘာွ်းပ ိုငရ်  (မ   ြို့တငွ််း)

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၁၉၄.၅၀၀ ၇၀၉.၀၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၁၁၄.၅၀၀ ၃၄၅.၀၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၆၀၀ ၂၇၂.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် ၇၄.၅၀၀ ၁၁၅.၀၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဂေန်ရ  (မ   ြို့  ပင)်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၅၄.၅၀၀ ၁၈၁.၀၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၃၄.၅၀၀ ၉၀.၀၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၃.၆၀၀ ၅၅.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် ၁၈.၂၀၀ ၃၆.၀၀၀

ရက ်းေွာရ  

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၃၄.၅၀၀ ၄၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၂၃.၆၀၀ ၃၆.၀၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၀.၀၀၀ ၂၀.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် ၁၆.၄၀၀ ၁၆.၄၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၅ လကပ် တန််းမ   ြို့ မ   ြို့ ေပ်ကကွ်

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး တနျ်ေး ၂၀၀ ၂၀၀

၁ လ ်ျေးကတွာငပ်  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

၂ လ ်ျေးကတွာငပ်  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

၃ လ ်ျေးကတွာငပ်  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

၄ လ ်ျေးကတွာငပ်  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

သွာသနွာ့်ရ ပ်သွာ လ ်ျေးသယွ် ၇၂.၅ ၇၂.၅

တွာဆ ပ်လ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

 င်္ဂလွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

သ စ တတ လ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ပနျ်ေးပငက် နျ်ေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ကအွာင ်င်္ဂလွာ(၁) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကအွာင ်င်္ဂလွာ(၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကအွာင ်င်္ဂလွာ(၃) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆဆီ  ဝနျ်ေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

 အကူိုန််းေပ်ကကွ်

က ကကီျေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

ဗ  လ်ဖ နျ်ေး  င့်လ် ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၁၀၀ ၁၀၀

ဘ ရွာျေးငေါျေးဆ လ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၁၀၀ ၁၀၀

ကဗွာဓ က နျ်ေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၇၂.၅ ၇၂.၅

ကဝဠ ဝနလ် ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၇၂.၅ ၇၂.၅

သတီွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၇၂.၅ ၇၂.၅

ရတနွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

သရီ လ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ဦျေးဘ ကင်္ေါငလ် ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

သ ဓ မွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

က တတ ွာလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

သစက်တွာရ  ျေးလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

စ န(်၂)စ နလ် ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကငပွနျ်ေးတ  ်လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဖဲွန ဆစီက်လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၁) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၃) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၄) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၅) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

က ေါနလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဇီဇဝေါလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကညွာငဦ်ျေးလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

 အ က နအ်တွငျ်ေး(၁)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

န ဲန တ်လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

 င််းေပ်ေပ်ကကွ်

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး လ ်ျေး တနျ်ေး ၂၀၀ ၂၀၀

၁လ ်ျေး က  ွာက်ပ  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

၂လ ်ျေး က  ွာက်ပ  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

၃လ ်ျေး က  ွာက်ပ  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

၄လ ်ျေး က  ွာက်ပ  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

၅လ ်ျေး က  ွာက်ပ  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

၆လ ်ျေး က  ွာက်ပ  ငျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၁၇၀ ၁၇၀

ဆရွာစ  လ ်ျေးသယွ် ၈၃.၅ ၈၃.၅

သခငဖ်  ျေးလှကကီျေး လ ်ျေးသယွ် ၈၃.၅ ၈၃.၅

အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၈၃.၅ ၈၃.၅

က  စွာရငျ်ေးရ  ျေး လ ်ျေးသယွ် ၈၃.၅ ၈၃.၅

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၈၃.၅ ၈၃.၅

ဘ ရွာျေးငေါျေးဆ လ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရွှေကတွာငက်ကွာျေး (၁)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရွှေကတွာငက်ကွာျေး (၂)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရွှေကတွာငက်ကွာျေး (၃)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကရွှေကတွာငက်ကွာျေး (၄)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရွှေကတွာငက်ကွာျေး (၅)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရွှေကတွာငက်ကွာျေး (၆)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကဗွာဓ က နျ်ေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ကအွာငသ် ခလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

  စက်ကွြို့ကက ွာငျ်ေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၁) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၃) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၄) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၅) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလ  ျေးကွငျ်ေး(၆) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

အကနွာ်ရထွာ (၁)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

အကနွာ်ရထွာ (၂)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

အကနွာ်ရထွာ (၃)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆရွာစ  (၁)လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆရွာစ  (၂)လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆရွာစ  (၃)လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆရွာစ  (၄)လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

က န််းကရလ်း

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

အက ှြို့ဘက်လ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ဘ်ီးလင််းတန််းလ ််း

ကပေါက်က နျ်ေးလ ်ျေးသယွ် ၆၅ ၆၅

ရ  ျေးကကီျေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ကန(်၁၀၀)လ ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ကလျေးအ  ်တနျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ဘ ရွာျေးကကီျေးတနျ်ေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကဗွာတ ကကလျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ကရွှေဘ နျ်ေးကရွာငလ် ်ျေး လ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ကက ျေးရွွာအ ပ်စ   ွာျေး ၃.၆ ၃.၆

ကက ျေးရွွာစွာက က်က  ၂. ၀ ၂. ၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၆  င််းလမှ   ြို့ အ ှတ(်၁)ေပ်ကကွ်

ဇီျေးက နျ်ေးကလျေးလ ်ျေး ၅၀ ၅၅

က လွာျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၆၀

အ ှတ(်၂)ေပ်ကကွ်

ကနက်ကီျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၆၀

စွာဖတ်ရ  လ ်ျေး ၅၀ ၆၀

ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၆၀

အ ှတ(်၃)ေပ်ကကွ်

ကပေါက်ပငတ်နျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၆၀

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး (အက ှြို့) ၇၀ ၈၀

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး (အကနွာက)် ၅၀ ၆၀

အ ှတ(်၄)ေပ်ကကွ်

က  ွာက်ဘက်တနျ်ေးလ ်ျေး ၇၀ ၈၀

   ျေးည  တနျ်ေးလ ်ျေး ၆၀ ၇၀

 ငျ်ေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၇၀ ၈၀

အ ှတ(်၅)ေပ်ကကွ်

ရ  ျေးလ ်ျေး ၆၀ ၇၀

 ွာနကွက်သစ် ၅၀ ၅၅

အ ှတ(်၆)ေပ်ကကွ်

က ျေးခ   တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၂၀

က သွာယွာလ ်ျေး ၆၀ ၇၀

က  ွာက်ဘက်မ   ြို့သစ် ၅၀ ၅၅

ဘ တွာလ ်ျေး ၆၀ ၇၀

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တကွ ်ရ  ရောင််း/ဝယ ်ြင််း  ာ်းအရပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ေန်နှုန််းထာ်း  ာ်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

အ ှတ(်၇)ေပ်ကကွ်

ဗ  လ်ရ  တနျ်ေးလ ်ျေး ၇၀ ၈၀

ကတွာငဘ်က်မ   ြို့သစ် ၄၃ ၅၀

အ ှတ(်၈)ေပ်ကကွ်

ပနျ်ေးပဲကခ ွာငလ် ်ျေး ၅၀ ၅၅

စက်ကကီျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၆၀

စစက်ငွ််း ရေွှေရတာငတ်န််းေပ်ကကွ် ၃၅ ၅၀

မ   ြို့ ရပ်ကွက် ၃၅ ၅၀

က  ွာက်စ ရပ်ကွက် ၃၅ ၅၀

ဝဇီယွာရပ်ကွက် ၃၅ ၅၀

ရက ်းေွာအိုပ်စို(၄၄)အိုပ်စို ၉.၀ ၁၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

 

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၇ မ  ိုးည ိုမမ ို ြို့ ဇ ောတ ကရပ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်က ွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ကက ျေး ၅၀၄.၅၀၀ ၅၀၄.၅၀၀

ကစ ျေးခ   လ ်ျေး(၁/၂) ၃၆၁.၅၀၀ ၃၆၁.၅၀၀

ဆရွာစလံ ်ျေး ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၇.၈၀၀

ပနျ်ေးကေဝနလ် ်ျေး ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၇.၈၀၀

ဗ  လ်ကနဝငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

စ နရ်တနွာလ ်ျေး ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၇.၈၀၀

ပနျ်ေး ဉ္ဇူလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

 ကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

 ငက်ကငျ်ေးမ   ငလ် ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ပနျ်ေးကံ့်ကကွာ်လ ်ျေး ၅၄.၄၀၀ ၅၄.၄၀၀

 ကလွာငျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၁၅၂.၄၀၀ ၁၅၂.၄၀၀

ပနျ်ေးစပံယ်လ ်ျေး ၄၃.၅၀၀ ၄၃.၅၀၀

ပနျ်ေးသက ပလ ်ျေး ၄၃.၅၀၀ ၄၃.၅၀၀

  သ ခလ ်ျေး ၄၃.၅၀၀ ၄၃.၅၀၀

ခ  ငသ်ဇငလ် ်ျေး ၃၆.၈၀၀ ၃၆.၈၀၀

ခ  ငက်ရွှေဝါလ ်ျေး ၃၆.၈၀၀ ၃၆.၈၀၀

ပနျ်ေးကကွာည  လ ်ျေး ၃၆.၈၀၀ ၃၆.၈၀၀

ပနျ်ေးသ တွာလ ်ျေး ၃၆.၈၀၀ ၃၆.၈၀၀

ပနျ်ေးခကရလ ်ျေး ၃၆.၈၀၀ ၃၆.၈၀၀

ဗ  လ်ကတဇလ ်ျေး ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၇.၈၀၀

ဇရွှေဥဇ ေါငိ်ုးရပ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်က ွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ကက ျေး ၅၀၄.၅၀၀ ၅၀၄.၅၀၀

က ွာငက်ဇယ လ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ဗ  လ်ကနဝငျ်ေးလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ကရွှေသယွ်ကလျေးလ ်ျေး ၆၁.၈၀၀ ၆၁.၈၀၀

ဧည့်် ထလ ်ျေး ၆၁.၈၀၀ ၆၁.၈၀၀

ဖ  ျေးကကွာ်ကက ျေးလ ်ျေး ၅၈.၈၀၀ ၅၈.၈၀၀

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ် ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ် ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ဗ  လ်ကတဇလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

 ကနွာသ ခလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ဆငျ်ေးသ ရ လ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ကရွှေတဆ တ်လ ်ျေး ၆၁.၈၀၀ ၆၁.၈၀၀

 ကနွာ်ေရ လ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ကပေါ်ဆနျ်ေးက ွှေျေးလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ကရွှေဝါကလျေးလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

 ပည်ကတွာ်က ျေးလ ်ျေး ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၇.၈၀၀

နတ် ပည်က ွှေျေးလ ်ျေး ၅၈.၈၀၀ ၅၈.၈၀၀

ဆငျ်ေးသ ငီ်္ဂလ ်ျေး ၅၈.၈၀၀ ၅၈.၈၀၀

ဗနဓ လလ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

   ျေးက တ်ရ ပ်သွာလ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

ကရွှေရငက် ျေးလ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

သြငလ်ရှှ န်ရပ်ကကွ်

စ နရ်တနွာလ ်ျေး ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၇.၈၀၀

သခငလ်ှရှ နလ် ်ျေး ကက ျေး ၃၆၃.၇၀၀ ၃၆၃.၇၀၀

  ရတနွာ(၁)လ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

  ရတနွာ(၂)လ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

  ရတနွာ(၃)လ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

  ရတနွာ(၄)လ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

  ရတနွာ(၅)လ ်ျေး ၆၅.၃၀၀ ၆၅.၃၀၀

  ရတနွာ(၆)လ ်ျေး ၆၅.၃၀၀ ၆၅.၃၀၀

  ရတနွာ(၇)လ ်ျေး ၂၉.၂၀၀ ၂၉.၂၀၀

လ ်ျေးသယွ(်၁)လ ်ျေး ၂၉.၂၀၀ ၂၉.၂၀၀

လ ်ျေးသယွ(်၂)လ ်ျေး ၂၉.၂၀၀ ၂၉.၂၀၀

လ ်ျေးသယွ(်၃)လ ်ျေး ၂၉.၂၀၀ ၂၉.၂၀၀

 ကလွာငျ်ေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

  သ ခလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ် ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

န လွာလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ပတတ   ွာျေးလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ပ လွဲသယွ်လ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

 ေူရွာလ ်ျေး ၆၅.၃၀၀ ၆၅.၃၀၀

နဝရတ်လ ်ျေး ၅၈.၈၀၀ ၅၈.၈၀၀

ဗ  လ်ခ  ပ်က ွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ကက ျေး ၅၀၄.၅၀၀ ၅၀၄.၅၀၀

ဇရွှေ ပည်သောရပ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်က ွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ကက ျေး ၂၉၁.၈၀၀ ၂၉၁.၈၀၀

က ွာငသ် ဒ္ဓ လ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

က ွာငက် တတ ွာလ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

 ကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

က ွာငက်က ွာ်ကဇယ လ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

က ွာငခ်  ်ျေးသွာလ ်ျေး ၈၇.၁၀၀ ၈၇.၁၀၀

က ွာငသ် ခလ ်ျေး ၈၇.၁၀၀ ၈၇.၁၀၀

က ွာငက်  သွာလ ်ျေး ၈၇.၁၀၀ ၈၇.၁၀၀

က ွာငစ်ကကကွာလ ်ျေး ၅၈.၈၀၀ ၅၈.၈၀၀

  တ်စွယ်ကတွာ်လ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

က ွာငသ်စစွာလ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

ဗ  လ်က ွာငက်က ွာ်လ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

ဗ  လ်ကနဝငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

က ွာင ်င်္ဂကလွာလ ်ျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

မမ ို ြို့မရပ်ကကွ်

က ွာငသ် ဒ္ဓ လ ်ျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

 ကျွနျ်ေးကရွှေဝါလ ်ျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

က ွာငဆ် ပနလ် ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ဗ  လ်ခ  ပ်က ွာငဆ်နျ်ေးလ ်ျေး ကက ျေး ၃၆၃.၇၀၀ ၃၆၃.၇၀၀

ကရွှေကညွာငပ်ငလ် ်ျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ် ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

 ကေွာ်င်္ဂန လ ်ျေး ၂၁.၇၀၀ ၂၁.၇၀၀

ပ ကတွာက်မ   ငလ် ်ျေး ၅၀.၉၀၀ ၅၀.၉၀၀

င ဝါမ   ငလ် ်ျေး ၂၁.၇၀၀ ၂၁.၇၀၀

ကံ့်ကကွာ်မ   ငလ် ်ျေး ၂၁.၇၀၀ ၂၁.၇၀၀

ပ ဉ်ျေး မ   ငလ် ်ျေး ၂၉.၁၀၀ ၂၉.၁၀၀

ထငျ်ေးရူျေးမ   ငလ် ်ျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

 ငက်ကငျ်ေးမ   ငလ် ်ျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

ကရွှေ က  ျေးပငလ် ်ျေး ၄၃.၅၀၀ ၄၃.၅၀၀

စ နပ်နျ်ေးမ   ငလ် ်ျေး ၄၃.၅၀၀ ၄၃.၅၀၀

ဗ  လ်ကနဝငျ်ေးလ ်ျေး ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

ယငျ်ေး ွာမ   ငလ် ်ျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

မ   ြို့ ကညွာငဝ်  ငျ်ေးလ ်ျေး ၇.၄၀၀ ၇.၄၀၀

ကရကငျ်ေးကက ျေးရွွာ ၁၀.၉၀၀ ၁၀.၉၀၀

ထ နက်တွာကက ျေးရွွာ ၁၀.၉၀၀ ၁၀.၉၀၀

ကက ျေးရွွာ  ပ်စ (၃၇) ှက န(်၃၅)စ ၅.၈၀၀ ၅.၈၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန ့်သ်တ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၈ အ တဖ်  မမ ို ြို့ မမ ို ြို့မရပ်ကကွ်

(၁)လ ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

(၂)လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

(၃)လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ပါတ  ဖတ်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

(၃)လ ်ျေးသယွ် ၁၀၀ ၁၀၀

ငကှ်ပစက်တွာငက်က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ကနက်တွာ် င်္ဂကလွာလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ကရကွာတွာလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ဇက ောငိ်ုးကက ိုးတန်ိုးရပ်ကကွ်

ကက ွာငျ်ေးကက ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

သတံံတွာျေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဗ  လ်ရံ တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကက ွာငျ်ေးကက ျေးတနျ်ေးပတ်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကတ ဒ္ါနလ ်ျေး ၅၀ ၅၀

ဓ မဝ ဇရလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ဓ မသ ဒ္ဓ လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

ဓ မသ ရ လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကနလ် ်ျေး ၅၀ ၅၀

လွှေစငတ်နျ်ေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၀

 ခံကက ျေးဝနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၅၀

ကက ွာငျ်ေးကက ျေးတနျ်ေးလ ်ျေးကကွာျေး ၅၀ ၅၀

မ  ိုးည ိုတန်ိုးရပ်ကကွ်

   ျေးည  တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

တကကွာငျ်ေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ပငျ်ေးယလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

 ငျ်ေးဝလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ် ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ကန ့်သ်တ်



ကန ့်သ်တ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ် ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

က နျ်ေးကဘွာငလ် ်ျေး ၆၀ ၆၀

နငှျ်ေးဆ လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

သ ရ  င်္ဂကလွာ (၁)၊(၂)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

 ွာျေးကွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

 ှနက်ကကွာငျ်ေး(၁)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

 ှနက်ကကွာငျ်ေး(၂)လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ခ  ်ျေး  သွာက  (၁)လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ခ  ်ျေး  သွာက  (၂)လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ခ  ်ျေး  သွာက  (၃)လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

ခ  ်ျေး  သွာက  (၄)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ခ  ်ျေး  သွာက  (၅)လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

ခ  ်ျေး  သွာက  (၆)လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

ခ  ်ျေး  သွာက  (၇)လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

ကကတ  တ လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ဥဿွာလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကဒ္ါနလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ယ ဇနလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

င်္ဂန် ့်ကင်္ဂေါ်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ပ ငံ်္ဂလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကခတတ ရွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

ရွောမရပ်ကကွ်

ရွွာ (၁)လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ရွွာ (၂)လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

ရွွာ (၃)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ရွွာ (၄)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ရွွာ (၅)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဝါဆ  ဦျေး(၁)လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

ကန ့်သ်တ်



ကန ့်သ်တ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ် ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ဝါဆ  ဦျေး(၂)လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

ဝါဆ  ဦျေး(၃)လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

လျှပ်စစက်ွက်သစ(်၁)လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

လျှပ်စစက်ွက်သစ(်၂)လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

လျှပ်စစက်ွက်သစ(်၃)လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

ကပါငျ်ေးတည်စ လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

ဥတ  လ ်ျေး ၂၀ ၂၀

သ ရ  င်္ဂကလွာ(၁)လ ်ျေး ၃၅

သ ရ  င်္ဂကလွာ(၂)လ ်ျေး ၃၅

ဇအောငမ်င်္ဂလောရပ်ကကွ်

က ွာင ်င်္ဂကလွာ(၁)လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

က ွာင ်င်္ဂကလွာ(၂)လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

က ွာင ်င်္ဂကလွာ(၃)လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

က ွာငသ်က ပလ ်ျေး ၈၄ ၈၄

ကရကွာတွာလ ်ျေး ၂၀ ၂၀

နနဒွာဝနလ် ်ျေး ၂၀ ၂၀

ကဇတဝန(်၁)လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

ကဇတဝန(်၂)လ ်ျေး ၂၀ ၂၀

ကဇတဝန(်၃)လ ်ျေး ၂၀ ၂၀

ကဇတဝန(်၄)လ ်ျေး ၂၀ ၂၀

ကခ ွာငျ်ေးနွာျေးစ လ ်ျေး ၂၀ ၂၀

ဇကွြို့ဇြ ောငိ်ုးရပ်ကကွ်

ကကွြို့ကခ ွာငျ်ေးရွွာ လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ကကွြို့ကခ ွာငျ်ေး ကခ ွာငျ်ေးနွာျေး ကရှြို့ ၂၅ ၂၅

ကကွြို့ကခ ွာငျ်ေးကခ ွာငျ်ေးနွာျေး ကနွာက် ၂၅ ၂၅

ကကွြို့ကခ ွာငျ်ေးရွွာလယ်လ ်ျေး ကက ျေး ၂၅ ၂၅

ကတွာငဘ်က်တနျ်ေးလ ်ျေး ၂၀ ၂၀

ကန ့်သ်တ်



ကန ့်သ်တ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ် ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

က  ွာက်ဘက်တနျ်ေးလ ်ျေး ၂၀ ၂၀

ကလျေး   ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၅ ၁၅

ကျွနျ်ေးက နျ်ေးလ ်ျေး ကက ျေး ၁၅ ၁၅

 လံတ  ငစ် က နျ်ေးစ လ ်ျေး ၁၅ ၁၅

ဇက ိုးရွောဇ မ

သ နျ်ေးက နျ်ေး ၅၀ ၅၀

ကျွနျ်ေးက နျ်ေး ၄၅ ၄၅

က က်ဆကူတွာ ၂၅ ၂၅

လွှေစင် ၄၅ ၄၅

လ ပ်ဉက နျ်ေး ၇၀ ၇၀

ပနျ်ေးတင် ၇၀ ၇၀

သရက်ပငဆ် ပ် ၄၀ ၄၀

  တ်သျှစက် နျ်ေး ၅၀ ၅၀

ဇအိုး မသောယော

ဧရွာလ ်ျေး ကက ျေး ၉၅ ၉၅

ဇအိုး မသောယော(၁) မှ (၉) 

ရပ်ကကွထ် လမ်ိုးသယွမ် ောိုး

(၁)လ ်ျေး ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀

(၂)လ ်ျေး ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀

(၃)လ ်ျေး ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀

(၄)လ ်ျေး ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀

(၅)လ ်ျေး ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀

(၆)လ ်ျေး ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀

 ပည်ကတွာ်သွာ ၁၀၀ ၁၀၀

ကထွာက်ကကန် ့်ကွငျ်ေး ၄၀ ၄၀

ကန ့်သ်တ်



ကန ့်သ်တ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ် ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ရှ ်ျေးရွွာ ၅၀ ၅၀

သရက်ပငက်န် ၄၀ ၄၀

အ  ိုးသည်က န်ိုးမမ ို ြို့

မ   ြို့ (၁)လ ်ျေး ၉၅ ၉၅

မ   ြို့ (၂)လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

မ   ြို့ (၃)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ရွွာသစ် ၄၀ ၄၀

ကက ွာငျ်ေးကက ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၇၅ ၇၅

ကရတွငျ်ေးကက ျေး ၅၀ ၅၀

သက ပက နျ်ေး ၅၀ ၅၀

ရှွာျေးကတွာကွငျ်ေး ၅၀ ၅၀

ငံ်္ဂ ညငျ်ေးတနျ်ေး ၁၀၀ ၁၀၀

 ကျွနျ်ေးကကွာက်ပင် ၇၇ ၇၇

ကက ျေးရွွာက    ွာျေး ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀

လယ်ယွာက    ွာျေး ၂ ၂

ကန ့်သ်တ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၉ ကက ို ြို့ပငဇ်ကောက် ဇစ ိုးြ  ိုဇတောငရ်ပ်ကကွ်

 ကရှြို့လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ပွွဲစွာျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၀

လှည်ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၀

ကသွဲတနျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

 ငျ်ေးကင်္ဂါငက်က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၀

ကံဦျေးလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ရတနွာလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

  ရတနွာလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ကစ ျေးခ   -၃ လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

 ကရှြို့ဘ ရွာလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

 ကရှြို့ မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ဇစ ိုးြ  ိုဇ မောကရ်ပ်ကကွ်

 ကရှြို့လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဘတူွာရံ လ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ရံ ျေးလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

လ ်ျေးသစတ်နျ်ေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၀

 ကရှြို့ မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၈၅ ၈၅

 ကရှြို့ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၀

ရွောမဇတောငရ်ပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၁၀ ၁၂၀

ရွွာ ကတွာငလ် ်ျေး ၈၅ ၈၅

 ပည်တနျ်ေးလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ပနျ်ေးဘွဲတနျ်ေးလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

က ွာငဒ်္ငလ် ်ျေး ၈၅ ၈၅

ကဝ  င်္ဂကလွာလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

 ကရှြို့ မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ပန်ိုးတငရ်ပ်ကကွ်

ပနျ်ေးတင-်၁ လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ပနျ်ေးတင-် ၂ လ ်ျေး ၇၅ ၇၅

ပနျ်ေးတင-် ၃ လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ဥယ ွာဉ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

လ ်ျေးသစတ်နျ်ေးလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

 င်္ဂဂငက်က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀ ၁၀

ရွောမဇ မောကရ်ပ်ကကွ်

ကနည် ကနွာငလ် ်ျေး ၇၅ ၇၅

၁- ဖတ်လ ်ျေး ၇၅ ၇၅

၂- ဖတ်လ ်ျေး ၇၅ ၇၅

က  ွာက်ရွွာ တနျ်ေးလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

နက်သျှငက်နွာငလ် ်ျေး ၃၅ ၃၅

နဝကဒ္ျေးလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

  ဝတ လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ပကဒ္သရွာဇ်လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ကဇွာ်င်္ဂ  လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

လ  ငထ် ပ်ကခါငတ်ငလ် ်ျေး ၃၅ ၃၅

ရှငက်စွာပ လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ရွာဇသကကကနလ် ်ျေး ၃၅ ၃၅

က  ွာက်မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၂၅ ၂၅

ပနျ်ေးဘွဲတနျ်ေးလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ကဗွာဓ - ၁ လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ကဗွာဓ - ၂ လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ကဗွာဓ - ၃ လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ကက ွာ်လ  ငလ် ်ျေး ၃၅ ၃၅

ဝါဆ  ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ဦျေးပ ညလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ဦျေးကကွာငျ်ေးလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

သကဲ န်ိုးရပ်ကကွ်

ပဉ္စရူပလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

က ွာငသ်က ပလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

ဝ ပဿနွာလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

က ွာငသ် ခလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

က ွာငခ်  ်ျေးသွာလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

က ွာင ်င်္ဂကလွာလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

နဝရတ်လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

က ွာငသ်စစွာလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

သ ရ ကဇယ ွာလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

သွဲက နျ်ေး-ရွွာ လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

က ွာငက်ခ ွာလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ရတနွာလ ်ျေး ၂၀ ၂၀

  ရတနွာလ ်ျေး ၂၀ ၂၀

ကစ ျေးခ   -၃လ ်' ၂၀ ၂၀

သွဲက နျ်ေး-က  စ လ ်ျေး ၂၀ ၂၀

စကတ်  ငက် န်ိုးရပ်ကကွ် 

ဘ ရွာျေးကလျေးလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

ဦျေးလူကကလျေးလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

စက်တ  ငက် နျ်ေး-၁လ ်ျေး ၇၅ ၇၅

စက်တ  ငက် နျ်ေး-၂လ ်' ၇၅ ၇၅

သက ပလ  င-်၁လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

သက ပလ  င-်၂လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

သက ပလ  င-်၃လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၀

က  ွာက်မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၂၅ ၂၅

သ ခဝတ လ ်ျေး ၂၀ ၂၀

အဇနောကဇ်တောငရ်ပ်ကကွ်

ကဆျေးရံ လ ်ျေး ၇၅ ၇၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

င်္ဂါတ်သစလ် ်ျေး ၇၅ ၇၅

 ငျ်ေးရွဲကက ွာ်စွွာလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ဆရွာစလံ ်ျေး ၃၅ ၃၅

 ငျ်ေးကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ဆရွာကဖလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ကံသွာယွာ-၁လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

ကံသွာယွာ-၂လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

ကံသွာယွာ-၃လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

ဗညွာျေးဒ္လလ ်ျေး ၃၀ ၃၀

အဇနောကဇ် မောကရ်ပ်ကကွ်

 ကနွာက်လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၁၁၀ ၁၂၀

ဘ ရင့်က်နွာငလ် ်ျေး ၇၅ ၇၅

နနဒဝနလ် ်ျေး ၃၅ ၃၅

ရံ ပွွဲလ ်ျေး ၇၅ ၇၅

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၁၀ ၁၁၀

နယွဇ်ြွရပ်ကကွ်

နယွ်ကခွတနျ်ေးလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

ပ ဉ်ကထွာငတ်ွငျ်ေးလ ်ျေး ၃၅ ၃၅

 ကနွာက်မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၃၅ ၃၅

 ခံသွာယွာ-၁လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

 ခံသွာယွာ-၂လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

 ခံသွာယွာ-၃လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

သပံ ရွာခံ လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

သွဲတွငျ်ေးလ ်ျေး ၃၀ ၃၀

ဇက ိုးရွောဇ မ

ကကခတ်တနျ်ေးကက ျေးကက ျေးရွွာ ၁၅ ၁၅

 လယ်က နျ်ေးကက ျေးရွွာ ၁၅ ၁၅

လယ်တ ကက ျေးရွွာ ၁၅ ၁၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

လက်ပံပငစ် ကက ျေးရွွာ ၁၃ ၁၃

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး(လက်ပံပငစ် 
ကက ျေးရွွာ)

၅၀ ၅၀

က နျ်ေး  င့်က်က ျေးရွွာ ၁၃ ၁၃

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး(က နျ်ေး  င့််
ကက ျေးရွွာ)

၅၀ ၇၀

သွာစည်ကက ျေးရွွာ ၁၃ ၁၃

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး(သွာစည်
ကက ျေးရွွာ)

၅၀ ၆၀

က နက်က ျေးရွွာ  ွာျေး ၁၃ ၁၃

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၂၀   ိုးက န်ိုးမမ ို ြို့ အမှတ ်( ၃ ) ရပ်ကကွ်

ရနက် န ်-  ပည်လ ်ျေး ၁၁၅ ၁၁၅

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

စပံါယ်မ   ငလ် ်ျေး ၅၈ ၅၈

သစန်ဖွာျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

လွတ်လပ်ကရျေးကွက်သစ် ၄၀ ၄၀

သ  ်ကက ျေးရ  ျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

စွာတ  က်လ ်ျေး ၄၈ ၄၈

ကျွနျ်ေးကတွာလ ်ျေး ၄၇ ၄၇

က ျေး  သ ခလ ်ျေး ၃၇ ၃၇

အမှတ ်( ၄ ) ရပ်ကကွ်

ရနက် န ်-  ပည်လ ်ျေး ၁၁၅ ၁၁၅

ကစ ျေးလ ်ျေး ၁၁၅ ၁၁၅

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

က နသ်ည်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ဗ  လ်ရံ လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

စည်ပငသ်ွာယွာလ ်ျေး ၅၇ ၅၇

ကဆျေးကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၅၇ ၅၇

က ျေး  သ ခလ ်ျေး ၃၇ ၃၇

အမှတ ်( ၅ ) ရပ်ကကွ်

ရနက် န ်-  ပည်လ ်ျေး ၁၁၅ ၁၁၅

ကစ ျေးလ ်ျေး ၁၁၅ ၁၁၅

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

ဗ  လ်ရံ လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

တွာပွနလ် ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ဦျေးကယွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဆျေးကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဘ ရွာျေးကက ျေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ခ ယ်ရ မ   ငလ် ်ျေး ၆၀ ၆၀

အမှတ ်( ၁ ) ရပ်ကကွ်

ငံ်္ဂ ျေးလ ်ျေး ၉၅ ၉၅

ရွွာ လ ်ျေး ၆၃ ၆၃

သပံ ရွာက နလ် ်ျေး ၆၀ ၆၀

သ ရ ကဇယ ွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

  ရတနွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၁ )လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၂ )လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၃ )လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၄ )လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၅ )လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၆ )လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၇ )လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၈ )လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၉ )လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၁၀)လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

က ျေး  / မ   ြို့သစ် ( ၁၁ )လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ကတွာငက် နက်လျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

  ဝတ  ငျ်ေးကက ျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ကယွာ ငျ်ေးကက ျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

လ  ငထ် ပ်ကခါငတ်ငလ် ်ျေး ၄၀ ၄၀

ရှငက်စွာပ လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ရွာဇသကကကနလ် ်ျေး ၄၀ ၄၀

အမှတ ်( ၂ ) ရပ်ကကွ်

ငံ်္ဂ ျေးလ ်ျေး ၉၅ ၉၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

သပံ ရွာက နလ် ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကတွာငတ်ွငျ်ေးစ လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ကက ွာငျ်ေးနွာျေးစ လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ကရွှေဘံ သွာလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

 ငျ်ေးဘျူေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

လယ်ဦျေးစ လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ကနက်က ျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ကငလွ ငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ကပပငစ် လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

မမ ို ြို့  ပင်

လ . န ( ၃၉ )

က မပ ျေးက  

၁။ ရနက် န-်  ပည်လ ်ျေး ၂၁ ၂၁

၂။ လ ်ျေးက ယ် ၁၁ ၁၁

၃။ လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၁ ၁၁

၄။ လ ်ျေးသယွ် ၁၁ ၁၁

မမ ို ြို့  ပင်

လ.န (၃၉)

 က ကသျေးက  

၁။ ရနက် န-်  ပည်လ ်ျေး ၉.၅ ၉.၅

၂။ လ ်ျေးက ယ် ၉ ၉

၃။ လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈ ၈

၄။ လ ်ျေးသယွ် ၈ ၈

ဇက ိုးရွောဇ မ

လ . န ( ၃၉ )

က မပ ျေးက  

၁။ ရနက် န-်  ပည်လ ်ျေး ၉ ၉

၂။ လ ်ျေးက ယ် ၉ ၉

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

၃။ လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၉ ၉

၄။ လ ်ျေးသယွ် ၉ ၉

ဇက ိုးရွောဇ မ

လ.န (၃၉)

 က ကသျေးက  

၁။ ရနက် န-်  ပည်လ ်ျေး ၈ ၈

၂။ လ ်ျေးက ယ် ၈ ၈

၃။ လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈ ၈

၄။ လ ်ျေးသယွ် ၈ ၈

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၂၁ နတတ်လငိ်ုးမမ ို ြို့ မမ ို ြို့မရပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၂၅ ၁၂၅

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး (မ   ြို့  ပင)် ၆၀ ၆၀

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

ဗ  လ်ရံ လ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

တွာပွနလ် ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

ဇ ျေး/ ပငလ် ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

 ငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

ကစ ျေးလ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

ကရွှေလငျ်ေးသွာလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ရံ ျေးလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ပနျ်ေး ခံလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ကံကက ျေးလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ကက ွာက် ပွာျေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကခ ွာလ ်ျေး ၃၀ ၃၀

သောစည်ရပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၂၅ ၁၂၅

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး (မ   ြို့  ပင)် ၆၀ ၆၀

  ပငသ်ွာစည်လ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

 လယ်သွာစည်လ ်ျေး ၇၅ ၇၅

 တွငျ်ေးသွာစည်လ ်ျေး ၉၅ ၉၅

   ျေးက  တွငျ်ေး  ပငလ် ်ျေး ၈၅ ၈၅

   ျေးက  တွငျ်ေး တွငျ်ေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

စ ံပ(၁)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

စ ံပ(၂)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

စ ံပ(၃)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

စ ံပ(၄)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

စ ံပ(၅)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

တံခွနတ်  ငက်ွက်သစ ်(၁) လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

တံခွနတ်  ငက်ွက်သစ ်(၂) လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

တံခွနတ်  ငက်ွက်သစ ်(၃) လ ်ျေး ၃၀ ၃၀

   ျေးက  တွငျ်ေးလ ်ျေးသစ် ၆၀ ၆၀

   ျေးက  တွငျ်ေးရွွာ ၆၀ ၆၀

ငကှ်ကပ ွာကတွာကွက်သစ် ၆၀ ၆၀

  နျ်ေးကတွာလ ်ျေး ၃၀ ၅၀

ရွောမရပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၂၅ ၁၂၅

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး(မ   ြို့  ပင)် ၆၀ ၆၀

တွာပွနလ် ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

ရ ပ်သွာလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ရွွာ လ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ပညွာ့်င်္ဂ ဏရ်ည်လ ်ျေး ၈၅ ၈၅

သရက်ကတွာလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ရ ပ်သွာ(၁)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ရ ပ်သွာ(၂)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

က ွာငသ် ခလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

က တတ ွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

သစစွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဇယ ွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဘ ရင့်က်နွာငလ် ်ျေး ၆၀ ၆၀

က ျေးမင  ်ျေးသွာကွက်သစ် ၆၀ ၆၀

  ိုးက န်ိုးကဇလိုးရပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၂၅ ၁၂၅

ဇ ျေး/  ပငလ် ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

  ရတနွာလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

သ ရ မ   င(်၁)လ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး

က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး

သ ရ မ   င(်၂)လ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ထနွျ်ေးရတနွာလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

ကံကက ျေးလ ်ျေး ၈၅ ၈၅

က ွာင ်င်္ဂကလွာလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

က ွာင ် င့််   ရ်လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဇ ျေး/ တွငျ်ေးလ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဇ ျေးလ ်ျေးသယွ် ၆၀ ၆၀

ကံဦျေး(၁)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကံဦျေး(၂)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

လယ်က  ၉ ၉

ဥယ ွာဉ် ခံက  ၉ ၉

ရွွာက   ( တွငျ်ေး) ၉ ၉

ရွွာက   ( ပည်လ ်ျေးကဘျေး) ၁၅ ၁၅

ကန် ့်သတ်



စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၂ ဇပေါငိ်ုးတည်မမ ို ြို့ ဇစ ိုး(၁)ရပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည ်(လ ်ျေး ကက ျေး) ၁၄၀

ဘ ရွာျေးကက ျေးလ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ)် ၉၀

၁လ ်ျေး၊ ၂လ ်ျေး၊ ၃လ ်ျေး၊ ၄လ ်ျေး ၇၀

၅လ ်ျေး၊ ၆လ ်ျေး၊ ၇လ ်ျေး ၇၀

၈လ ်ျေး၊ ၁၀လ ်ျေး၊ ၁၁လ ်ျေး ၇၀

၁၃လ ်ျေး-လ ်ျေးသယွ် ၆၀

 ကရှြို့လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၆၀

 ကရှြို့လ ်ျေး(ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၃၀

ဇစ ိုး(၂)ရပ်ကကွ်

ပ တ ျေးက နျ်ေးလ ်ျေး (လ ်ျေးကကွာျေး) ၆၀

ပ တ ျေးက နျ်ေးလ ်ျေး (ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၃၀

တွာပွနလ် ်ျေး (လ ်ျေး ) ၆၅

၃ လ ်ျေး၊ ၄ လ ်ျေး ၆၀

ကရွှေကတွာငလ် ်ျေး (လ ်ျေး ကက ျေး) ၇၀

တ  ငျ်ေးခ စရ်ပ် (လ ်ျေးသယွ)် ၅၀

၇ လ ်ျေး၊ ၉ လ ်ျေး၊ ၁၁ လ ်ျေး (လ ်ျေးတ  ) ၇၀

မငိ်ုးကကွ(်၁)ရပ်ကကွ်

 ကရှြို့လ ်ျေး (လ ်ျေး ) ၇၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး



 ကရှြို့လ ်ျေး (ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၃၀

၁၅လ ်ျေး၊ ၁၆လ ်ျေး (လ ်ျေးတ  ) ၅၅

၁၇လ ်ျေး၊ (လ ်ျေးတ  ) ၅၅

၁၃ လ ်ျေး၊ ၁၄ လ ်ျေး(လ ်ျေးတ  ) ၅၀

တွာပွနလ် ်ျေး ၆၀

မငိ်ုးကကွ(်၂)ရပ်ကကွ်

တွာပွနလ် ်ျေး (လ ်ျေး ) ၆၅

တွာပွနလ် ်ျေး (ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၃၀

၁၇လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ)် ၅၅

 ကနွာက်လ ်ျေး (လ ်ျေး ) ၅၅

၁၅ လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ)် ၅၅

၁၈လ ်ျေး၊ ၃၆လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ)် ၄၅

၃၅လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ)် ၄၀

မငိ်ုးကကွ(်၃)ရပ်ကကွ်

တွာပွနလ် ်ျေး (လ ်ျေး ) ၆၅

ကရွှေကတွာငလ် ်ျေး (လ ်ျေး ကက ျေး) ၆၀

ကရွှေကတွာငလ် ်ျေး (ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၃၀

ကရွှေတည ်(၁) (လ ်ျေးသယွ)် ၅၅

ကရွှေတည(်၁)ကွက်သစလ် ်ျေးကကွာျေး  ွာျေး ၃၀

လ/န ၃၉ က မပ ျေးက  ကွက်  ွာျေး ၂၅

ဦျေးကသွာ့်ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၃၅

စနဒွာရံ ကွက်သစ၊်  ကနွာက်လ ်ျေး ၃၅

၃၆ လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ)် ၄၅

ပ တ ျေးက နျ်ေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ)် ၄၀

အ တဖ်   (၁)ရပ်ကကွ်



 ှတ်တ  ငလ် ်ျေး ၅၅

 ှတ်တ  ငလ် ်ျေး(ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၂၅

၃၇ လ ်ျေး၊၃၈လ ်ျေး၊၃၉လ ်ျေး၊၄၀ လ ်ျေး ၄၅

၄၁ လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ/်လ ်ျေးက ဉ်ျေး) 

ရှ ်ျေးစ လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ)် ၄၅

အ တဖ်   (၂)ရပ်ကကွ်

 ှတ်တ  ငလ် ်ျေး (လ ်ျေး ) ၅၅

 ှတ်တ  ငလ် ်ျေး (ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၂၅

၃၇ လ ်ျေး၊၃၈လ ်ျေး၊၃၉လ ်ျေး၊၄၀ လ ်ျေး ၄၅

၄၁ လ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ/်လ ်ျေးက ဉ်ျေး) 

ကနသ်ွာယွာလ ်ျေး ၃၅

ဘွဲြို့ပငက်န်ရပ်ကကွ်

 ှတ်တ  ငလ် ်ျေး (လ ်ျေး ) ၅၀

 ှတ်တ  ငလ် ်ျေး (ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၂၅

 တွငျ်ေးလ ်ျေး (လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၄၀

ပ ဉိုးပငက်န်ရပ်ကကွ်

 ှတ်တ  ငလ် ်ျေး (လ ်ျေး ) ၅၀

 ှတ်တ  ငလ် ်ျေး (ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၂၅

 တွငျ်ေးလ ်ျေး (လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၄၀

ကနသ်ွာယွာလ ်ျေး (လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၃၅

နယွြ်  ို(၁)ရပ်ကကွ်

တွာပွနလ် ်ျေး (လ ်ျေး ) ၅၀

တွာပွနလ် ်ျေး (ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၂၅

 ကရှြို့လ ်ျေး (လ ်ျေး ) ၅၀



၁၈၊၁၉၊၂၀၊၂၁၊၂၂(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၄၀

 ကနွာက်လ ်ျေး (လ ်ျေးကကွာျေး) ၃၅

နယွြ်  ို(၂)ရပ်ကကွ်

တွာပွနလ် ်ျေး (လ ်ျေး ) ၅၀

တွာပွနလ် ်ျေး (ကနွာက်လ ်ျေးကကွာျေး) ၂၅

၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈လ ်ျေး ၃၅

(လ ်ျေးတ  ၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး)

ဟသဂောကန်ရပ်ကကွ်

တွာပွနလ် ်ျေး (လ ်ျေး ) ၄၀

၂၉၊၃၀၊၃၁၊၃၂၊၃၃၊၃၄ လ ်ျေး ၃၅

(လ ်ျေးတ  ၊ လ ်ျေးက ဉ်ျေး)

ကက ျေးရွွာ  ပ်စ ၂၅



၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၅၀

၁၀၀

၇၀

၇၀

၇၀

၆၀

၆၀

၃၀

၆၀

၃၀

၆၀

၆၅

၇၀

၅၀

၇၅

၇၀

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး
က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး



၃၀

၅၅

၅၅

၅၀

၆၀

၆၅

၃၀

၅၅

၅၅

၅၅

၄၅

၄၀

၆၅

၇၀

၃၀

၅၅

၃၀

၂၅

၃၅

၃၅

၄၅

၄၀



၅၅

၂၅

၄၅

၄၅

၅၅

၂၅

၄၅

၃၅

၅၀

၂၅

၄၀

၅၀

၂၅

၄၀

၃၅

၅၀

၂၅

၅၀



၄၀

၃၅

၅၀

၂၅

၃၅

၄၀

၃၅

၂၅



စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၃ သကဲ န်ိုးမမ ို ြို့ ရပ်ကကွ(်၁)

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၁၃၀

ဘ ရွာျေးကက ျေးလ ်ျေး ၁၃၀

 ကရှြို့ မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၉၀

ကတွာင ် ဝတ လ ်ျေး ၁၃၀

  ကကသ လ ်ျေး ၁၃၀

ကစ ျေးခ   လ ်ျေး ၁၃၀

ရံ ျေးလ ်ျေး ၁၃၀

ကဆျေးရံ လ ်ျေး ၈၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၃၅

ရပ်ကကွ(်၂)

ကနက်တွာ် င်္ဂကလွာလ ်ျေး ၅၅

စွာရငျ်ေးရံ ျေးလ ်ျေး ၅၅

 ွာျေး/ကွာ ကွက်သစ် ၃၅

ဆရွာ တတ်သငက်ွက်သစ် ၃၅

ကညွာငက် နျ်ေးရွွာ ၂၅

တည်သ ျေး ပငရွ်ွာ ၂၅

သွဲက နျ်ေးကက ျေးရွွာ ၂၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၂၅

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး



ရပ်ကကွ(်၃)

ကနကက ွာ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၅

သစခ်   လ ်ျေး ၅၅

ထနျ်ေးရငျ်ေးရွွာ ၂၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၂၅

ရပ်ကကွ(်၄)

ကပါက်ကတွာရွွာ ၃၅

ကရွှေကက  ြို့ပငရွ်ွာ ၃၅

တပ်ရွွာ ၃၅

ဆငစွ်ယ်ရရွွာ ၃၅

  နျ်ေးကတွာရွွာ ၃၅

ဝကပ် တတ်  ကန်ယ်

ဇစ ိုးတန်ိုးရပ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေးကဘျေး ၁၆၀

 ကရှြို့ကွက်သစလ် ်ျေး ၈၅

 ကနွာက်ကွက်သစလ် ်ျေး ၈၅

ကရွှေတ ွာလ ်ျေး ၈၅

ကနဦ်ျေးကွက်သစလ် ်ျေး ၈၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

ကက ို ြို့ပငသ်ောရပ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၆၀



ကရွှေကညွာငပ်ငလ် ်ျေး ၅၅

ကက  ြို့ပငသ်ွာ ကရှြို့ဘက်တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၅

ကက  ြို့ပငသ်ွာ ကနွာက်ဘက်တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၅

ရ ပ်သွာလ ်ျေး ၅၅

  တ်ဖ  စ လ ်ျေး ၅၅

ရှွာျေးကတွာကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၅၅

ကက ွာငျ်ေးစ လ ်ျေး ၅၅

  သ တွာလ ်ျေး ၅၅

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

ပ တ ိုးက န်ိုးမမ ို ြို့

ြ မ်ိုးဇ မြေ့သောယောရပ်ကကွ်

 ပငဦ်ျေးလွငလ် ်ျေး ၁၃၀

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၁၃၀

မ   ြို့ (၈)လ ်ျေး ၁၆၀

ဘတူွာရံ လ ်ျေး ၁၃၀

မ   ြို့ (၁)လ ်ျေး ၁၁၀

မ   ြို့ (၂)လ ်ျေး ၁၁၀

မ   ြို့ (၃)လ ်ျေး ၁၁၀

မ   ြို့ (၄)လ ်ျေး ၁၁၀

မ   ြို့ (၅)လ ်ျေး ၁၁၀

ဘ ရွာျေးကက ျေးလ ်ျေး ၁၁၀

ကရွှေ ပည်က ျေးလ ်ျေး ၄၅

ဗ  လ်ရံ လ ်ျေး ၄၅

ကပါက်ရွဲကကွာျေးလ ်ျေး ၄၅



ရွွာ ၄၅

 ပည်ကတွာ်သွာ(၁)(၂)(၃) ၄၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၂၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

ကစ ျေးပတ်လ ်ျေး ၁၂၀

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေးသယွ(်၁)(၂) ၁၀၀

ကခ ွာငျ်ေးက ်ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၂၀

ကရွှေ ပည်က ျေး(၂)(၃)(၄)လ ်ျေး ၄၀

ကရွှေ ပည်က ျေးထ ပ်တငလ် ်ျေး ၄၀

ဗ  လ်ရံ (၂)(၃)လ ်ျေး ၄၀

ဗ  လ်ရံ ပတ်လ ်ျေး ၄၀

ကက ွာငျ်ေးစ လ ်ျေး ၂၀

 ပည်ကတွာ်သွာ(၄)(၅)(၆)လ ်ျေး ၄၀

ပ တ ိုးက န်ိုးမမ ို ြို့

သ ြဇဝ ဖောရပ်ကကွ်

သ ရ ကဇယ ွာလ ်ျေး ၄၅

ကဇယ ွာက  လ ်ျေး ၄၅

ဝငျ်ေးဘရွာျေးသွာျေးလ ်ျေး ၄၅

ကနဦ်ျေးသွာလ ်ျေး ၄၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၂၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

ကဇယ ွာက  (၁)(၂)(၃)လ ်ျေး ၄၀

ကဇယ ွာက  ကက ွာငျ်ေးစ လ ်ျေး ၄၀

သ ရ ကဇယ ွာ(၂)(၃)လ ်ျေး ၄၀

သ ရ ကဇယ ွာထ ပ်တငလ် ်ျေး ၄၀



ဝငျ်ေးဘရွာျေးသွာျေးလ ်ျေးသယွ(်၁)(၂)(၃) ၂၀

ကွာသင်္ဂက ါလ ်ျေး ၂၀

စွာတ  က်လ ်ျေး ၂၀

မ   ြို့ ရ ပ်ရှငရံ် လ ်ျေး ၂၀

ကနဦ်ျေးသွာ(၂)(၃)လ ်ျေး ၄၀

ကဘွာလံ ျေးကွငျ်ေးလ ်ျေး ၂၀

အငိ်ုးမမမ ို ြို့

သ ရ ရတနောရပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး( ကရှြို့ ပ  ငျ်ေး) ၂၁၀

 ကရှြို့ကရွှေကက ွာငျ်ေးကက ျေးလ ်ျေး ၁၆၀

ဗ  လ်ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၁၆၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး( လယ်ပ  ငျ်ေး) ၂၁၀

မ   ြို့ လ ်ျေး ၁၆၀

ဗ  လ်ရံ လ ်ျေး ၂၀၅

ကစ ျေးပတ်လ ်ျေး ၁၆၀

ဘ ရွာျေးငါျေးဆလူ ်ျေး ၁၆၀

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

  ူက နျ်ေး ကရှြို့(၁)(၂)လ ်ျေး ၁၀

  ူက နျ်ေး ကနွာက(်၁)(၂)လ ်ျေး ၁၀

ကက ွာငျ်ေးကက ျေး(၁)လ ်ျေး ၁၅၀

ဆ  ငတ်နျ်ေးလ ်ျေး ၄၀



အငိ်ုးမမမ ို ြို့

သ ရ သ ြရပ်ကကွ(်ဇ ောဓ ပ  ငိ်ုး)

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၁၆၀

တကက သ  လ်ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၈၅

ကရွှေကူလ ်ျေး ၈၅

ဓ မွာရံ လ ်ျေး ၈၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၈၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

မ   ြို့ ကနက်က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၈၅

ပတတ   ွာျေးလ ်ျေး ၈၅

က  ွာက်ကစ ျေးလ ်ျေး ၈၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

ကကံတ  ငျ်ေးက ွာငက်ွက်သစ၊်
ရနက် န-် ပည်လ ်ျေးကဘျေး

၆၅

က ွာငခ်  ်ျေးသွာ(၁)(၂)(၃)(၄)(၅)လ ်ျေး ၈၀

က ွာငခ်  ်ျေးသွာ(၆)(၇)(၈)လ ်ျေး ၈၀

က ွာငခ်  ်ျေးသွာလ ်ျေးသယွ(်၁)(၂)(၃)

(၄)လ ်ျေး
၄၀

ကဗွာဓ (၁)(၂)(၃)လ ်ျေး ၈၀

ကကံတ  ငျ်ေးက ွာငလ် ်ျေးသယွ(်၁)(၂) ၅၀

ကကံတ  ငျ်ေးက ွာငသ်ွဲကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀

ကကံတ  ငျ်ေးက ွာင၊်ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀

ကဝကနယ သ ခလ ်ျေး ၄၀

ရွွာသွာယွာလ ်ျေး ၅၅

ရွွာသွာယွာလ ်ျေး(၁)(၂)(၃) ၅၀

အငိ်ုးမမမ ို ြို့



သ ရ ဇဝ ဖောရပ်ကကွ်

ကသဇွာက နျ်ေးလ ်ျေး ၈၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

ထနျ်ေးကတွာလ ်ျေး ၆၅

ဇဝနဝံသွာကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၆၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေးကဘျေး ၆၅

က နလ် ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅

ရွွာက    ွာျေး ၁၅

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေးကဘျေး ၆၅

 ငျ်ေးကွက်စ လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၅၅

ရွွာက    ွာျေး ၄၅

ထနျ်ေးကတွာ(၂)လ ်ျေး ၆၀

ထနျ်ေးကတွာ(၃)လ ်ျေး ၆၀

ငါျေးဆ(ူ၁)လ ်ျေး ၁၅၀

ငါျေးဆ(ူ၂)လ ်ျေး ၁၅၀

မ   ြို့ ကွက်သစလ် ်ျေး ၄၀

ကသဇွာက နျ်ေး(၂)လ ်ျေး ၈၀

အငိ်ုးမမမ ို ြို့

သ ရကန်သောရပ်ကကွ်

ကရ ပွာရွွာ ၁၅၅

ပတတ   ွာျေးရပ်လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၆၅

သ  ်က နျ်ေးရွွာ ၅၅



  ူကနရွ်ွာ ၅၅

ရွွာသွာယွာရွွာ ၅၅

ကရ ပွာကတွာင(်၂)(၃)(၄)(၅)လ ်ျေး ၆၀

ကရ ပွာက  ွာက(်၁)(၂)(၃)လ ်ျေး ၆၀

  ူကနက်တွာင(်၂)(၃)လ ်ျေး ၅၀

  ူကနက်  ွာက(်၁)(၂)လ ်ျေး ၅၀

  ူကနက်  ွာက်လ ်ျေးသယွ် ၁၀

  ူကနက်တွာငက်ပေါ်လ ်ျေး ၁၀

အငိ်ုးမမမ ို ြို့

သ ရမင်္ဂလောရပ်ကကွ်

ရနက် န-် ပည်လ ်ျေး ၂၀၀

ကတွာငစ် လ ်ျေး ၄၀

ပ ွာျေးစည်ရွွာ (၁)(၂)လ ်ျေး ၄၀

ကနတ်စရ်ွာလ ်ျေး ၄၀

ဘ ရွာျေးကက ျေးက နျ်ေး(ကတွာင)်(က  ွာက)်လ ်ျေး ၁၀

ဘ ရွာျေးကက ျေးက နျ်ေးက  ွာက်လ ်ျေး ၁၀

ကခ ွာငျ်ေးနွာျေးကလျေးလ ်ျေး ၁၀

ထနျ်ေးပငက် နျ်ေးလ ်ျေး ၁၀

ဆငမ်မ ိုးဆွတဲ  ကန်ယ်

ဇအောငသ် ရ ရပ်ကကွ်

ကဗွာဓ လ ်ျေး ၃၅

ကဘွာင်္ဂလ ်ျေး ၃၅

ကဇွာတ ကလ ်ျေး ၃၅

ရတနွာရှငလ် ်ျေး ၃၅



ဇရစကက်ကွသ်စ်

ကပါငျ်ေးတလည်လ ်ျေး ၃၅

ဘတူွာလ ်ျေး ၃၅

ဓ မွာရံ လ ်ျေး ၃၅

ရွောမကကွသ်စ်

မ   ြို့သစတ်နျ်ေးလ ်ျေး ၃၅

ကက  ြို့ရပ်သွာလ ်ျေး ၃၅

အ တဖ်  စ ကကွသ်စ်

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၆၅

ကဆျေးရံ လ ်ျေး ၃၅

ဥယ ောဉ ြြံဇ မ(သကဲ န်ိုး)

(က) လန-၃၉ က မပ ျေးက  ၁၀

(ခ ) လန-၃၉  က ကသျေးက  ၈.၅

(င်္ဂ ) ကက ျေးလက်က  ၇.၅

ဥယ ောဉ ြြံဇ မ(ပ တ ိုးက န်ိုး)

(က) လန-၃၉ က မပ ျေးက  ၁၀

(ခ ) လန-၃၉  က ကသျေးက  ၈.၅

(င်္ဂ ) ကက ျေးလက်က  ၇.၅

ဥယ ောဉ ြြံဇ မ(ဝကပ် တ)်

(က) လန-၃၉ က မပ ျေးက  ၁၀

(ခ ) လန-၃၉  က ကသျေးက  ၈.၅



(င်္ဂ ) ကက ျေးလက်က  ၇.၅

ဥယ ောဉ ြြံဇ မ(အငိ်ုးမ)

(က) လန-၃၉ က မပ ျေးက  ၁၀

(ခ ) လန-၃၉  က ကသျေးက  ၈.၅

(င်္ဂ ) ကက ျေးလက်က  ၇.၅

ဥယ ောဉ ြြံဇ မ(ဆငမ်မ ိုးဆွ)ဲ

(က) လန-၃၉ က မပ ျေးက  ၁၀

(ခ ) လန-၃၉  က ကသျေးက  ၈.၅

(င်္ဂ ) ကက ျေးလက်က  ၇.၅



၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၃၀

၁၃၀

၉၀

၁၃၀

၁၃၀

၁၃၀

၁၃၀

၈၅

၃၅

၅၅

၅၅

၃၅

၃၅

၂၅

၂၅

၂၅

၂၅

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး
က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး



၅၅

၅၅

၂၅

၂၅

၃၅

၃၅

၃၅

၃၅

၃၅

၁၆၀

၈၅

၈၅

၈၅

၈၅

၄၅

၁၅

၁၆၀



၅၅

၅၅

၅၅

၅၅

၅၅

၅၅

၅၅

၅၅

၄၅

၁၅

၁၃၀

၁၃၀

၁၆၀

၁၃၀

၁၁၀

၁၁၀

၁၁၀

၁၁၀

၁၁၀

၁၁၀

၄၅

၄၅

၄၅



၄၅

၄၅

၂၅

၁၅

၁၂၀

၁၀၀

၂၀

၄၀

၄၀

၄၀

၄၀

၂၀

၄၀

၄၅

၄၅

၄၅

၄၅

၂၅

၁၅

၄၀

၄၀

၄၀

၄၀



၂၀

၂၀

၂၀

၂၀

၄၀

၂၀

၂၁၀

၁၆၀

၁၆၀

၄၅

၁၅

၂၁၀

၁၆၀

၂၀၅

၁၆၀

၁၆၀

၄၅

၁၅

၁၀

၁၀

၁၅၀

၄၀



၁၆၀

၈၅

၈၅

၈၅

၈၅

၁၅

၈၅

၈၅

၈၅

၄၅

၁၅

၆၅

၈၀

၈၀

၄၀

၈၀

၅၀

၄၀

၄၀

၄၀

၅၅

၅၀



၈၅

၄၅

၁၅

၆၅

၆၅

၄၅

၁၅

၆၅

၄၅

၁၅

၆၅

၅၅

၄၅

၆၀

၆၀

၁၅၀

၁၅၀

၄၀

၈၀

၁၅၅

၆၅

၅၅



၅၅

၅၅

၆၀

၆၀

၅၀

၅၀

၁၀

၁၀

၂၀၀

၄၀

၄၀

၄၀

၁၀

၁၀

၁၀

၁၀

၃၅

၃၅

၃၅

၃၅



၃၅

၃၅

၃၅

၃၅

၃၅

၆၅

၃၅

၁၀

၈.၅

၇.၅

၁၀

၈.၅

၇.၅

၁၀

၈.၅



၇.၅

၁၀

၈.၅

၇.၅

၁၀

၈.၅

၇.၅



စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၄ ဇရွှေဇတောငမ်မ ို ြို့ ကကောန ကန်ရပ်ကကွ်

တွာလ ်ျေးကက ျေး ၁၃၈

ကဆျေးရံ လ ်ျေး ၁၁၄

ကကွာန ကနလ် ်ျေး ၁၁၄

ကသွဲတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၇

ကဆျေးရ  ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး( ကတွာငပ်  ငျ်ေး) ၅၇

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး(က  ွာက်ပ  ငျ်ေး) ၅၇

ဖ  ျေးကခါငရှ် ်ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး( ကနွာက်ပ  ငျ်ေး) ၅၇

ဖ  ျေးကခါငရှ် ်ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး( ကရှြို့ ပ  ငျ်ေး) ၄၄

ကူကက ျေးလ ်ျေး( ကနွာက)် ၅၄

ကူကက ျေးလ ်ျေး( ကရှြို့) ၄၂

ကငပွ်နျ်ေး ခံ လ ်ျေး ၁၀၈

သစခ်   ပငလ် ်ျေး ၁၀၈

ထ ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၉၀

ရံ ျေး ဖတ်လ ်ျေး ၁၀၈

 ငျ်ေးဘတူနျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၈

တည်က နျ်ေးရွွာ လ ်ျေး ၅၇

တည်က နျ်ေးရွွာသစလ် ်ျေး ၅၇

 ငက်ကငျ်ေးစဉ်လ ်ျေး ၄၂

   ျေးကက  ျေးပစက် နျ်ေးလ ်ျေး ၃၃

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး



ယန်ွိုးတန်ိုးရပ်ကကွ်

ပရ ကခရွာတနျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၈

ကပ ွာ်ဘယွ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၈၄

ဘ ရွာျေးကက ျေးလ ်ျေး(က  ွာက)် ၁၀၈

ဘ ရွာျေးကက ျေးလ ်ျေး(ကတွာင)် ၈၄

ယွနျ်ေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၈

ဆ  ငျ်ေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၈၄

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး(ကတွာငပ်  ငျ်ေး) ၁၀၈

 ပည်တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၈

ပ ကတွာက်တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၈

 ငျ်ေးရပ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၈

သွဲတနျ်ေးလ ်ျေး ၄၈

နတ်စငက် နျ်ေးလ ်ျေး ၄၈

   ျေးက တ်လ ်ျေး ၄၈

ကက ွာငျ်ေးကက ျေးလ ်ျေး ၄၈

လက်ခ ပ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၄၈

ကနကက ွာ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၄၈

ကကံခငျ်ေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၄၈

လ  င ် ရှငလ် ်ျေး ၄၈

ကလှကက ျေးစ လ ်ျေး ၄၈

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၄၈

ကဆျေးရ  ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး(က  ွာက်ပ  ငျ်ေး) ၄၈

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၃၈

သရကဇ်တောရပ်ကကွ်

တွာလ ်ျေးကက ျေး( ပည-်ရနက် နလ် ်ျေး) ၁၃၈

 တွငျ်ေးရှ ်ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၇



  ပငရှ် ်ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၇

ကပါငျ်ေးတည်တနျ်ေးလ ်ျေး( ကနွာက်ပ  ငျ်ေး) ၅၇

ကပါငျ်ေးတည်တနျ်ေးလ ်ျေး( ကရှြို့ ပ  ငျ်ေး) ၄၄

နပ်ှတနျ်ေးလ ်ျေး( ကနွာက်ပ  ငျ်ေး) ၅၇

နပ်ှတနျ်ေးလ ်ျေး( ကရှြို့ ပ  ငျ်ေး) ၄၄

ထံ ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၇

သကံက  ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၇

ဘ ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၇

တ  က်တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၇

ဆံ တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၇

ဌွာနတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၇

တနျ်ေးကက ျေးလ ်ျေး ၅၇

ဆနတ်နျ်ေးလ ်ျေး ၃၃

ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၃၃

သရက်ကတွာလ ်ျေး ၃၃

ဇက ိုးရွောအ ပ်စ မ ောိုး

နွွာျေး ယံရွွာ ၆၂

ပ ရပ ဒ္တ်နျ်ေးရွွာ ၆၂

ကလျေးကျွနျ်ေးဆ   ျေးရွွာ ၆၂

နတ်က ှွာ်ရွွာ ၄၈

ဆင ်ကကပ်ရွွာ ၄၈

ကက  ြို့က နျ်ေး ၄၈

က  ျေးတွငျ်ေးစဉ် ၄၈

ဝါျေးလည် ၄၈

ဝါျေးကတွာ ၄၈

ဇ ျေးက နျ်ေးကက ျေး ၄၈



ဘ  ့်လည်က နျ်ေး ၄၈

ရွွာသစ် ၄၈

က ်ျေးတင် ၄၈

 ွဲကတွာ ၄၈

ဉယ ွာဉ် ၄၈

ထနျ်ေးက နျ်ေး ၄၈

က  ျေးသွဲ ၄၈

ကညွာငစ်ွာကရျေး ၄၈

ဝါျေးကတွာသွာရွွာ ၄၈

ဆည်ကက ျေးက နျ်ေး  ပ်စ (ကညွာငဝ်  ငျ်ေး) ၄၈

က န ် ပ်စ ရှ ကက ျေးရွွာ  ွာျေး ွာျေးလံ ျေး ၃၃



၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၁၃၈

၁၁၄

၁၁၄

၅၇

၅၇

၅၇

၅၇

၄၄

၅၄

၄၂

၁၀၈

၁၀၈

၉၀

၁၀၈

၁၀၈

၅၇

၅၇

၄၂

၃၃

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနစှအ်တကွ ်ဇ မဇရောငိ်ုး/ဝယ ်ြငိ်ုးမ ောိုးအဇပေါ် အြွန်စည်ိုးကကပ်ရန်နှုန်ိုးထောိုးမ ောိုး
က ပ်သနျ်ေးကပါငျ်ေး



၁၀၈

၈၄

၁၀၈

၈၄

၁၀၈

၈၄

၁၀၈

၁၀၈

၁၀၈

၁၀၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၃၈

၁၃၈

၅၇



၅၇

၅၇

၄၄

၅၇

၄၄

၅၇

၅၇

၅၇

၅၇

၅၇

၅၇

၅၇

၃၃

၃၃

၃၃

၆၂

၆၂

၆၂

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈



၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၄၈

၃၃



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၂၅ ပြည်မ   ြို့ ကက ျောင််းကက ်းအ  ်းတန််းရြ်ကကွ်

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

က ျေးလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

က နသ်ည်လ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ကနလ် ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

က ျွေးကနျွေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

တရ တ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ကရွှေဘ နျ်ေးပွင့််ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ပနျ်ေးတ  ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ရ  ျေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

စစက်ဲလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ပဲွစွာျေးတနျ်ေး ၄၀၀ ၄၀၀

ပ    ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ကရွှေလက်လှလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ပနျ်ေး   ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ထ ျေးစ လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

တပ်လ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ရက်ကနျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

လက်သ ွာျေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

  ကတွာငျ်ေးပပည့််ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ဆကံတျ်ော ရြ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

ပပည/်ရနက် နလ် ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

စွာတ  က်တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ကပ ွာက်ကစွာငျ်ေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ကရွှေသည်တနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ကသည်ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

စွာတ  က်က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

က ျွေးကနျွေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ရ  ျေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

စစက်ဲလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

လ ်ျေးရှည်လ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ပနျ်ေးဘတဲနျ်ေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

တ က စ ်  လ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ဘ ရွာျေးန လ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ဘ နျ်ေးကက ျေးလ ်ျေး ၃၅၁ ၃၅၁

နဂေါျေးလ  ်လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၆၇ ၂၆၇

သကဘဘွာ  ပ်လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

နဝက ျေးခ ဉ်ျေးကပ်လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

အကနွာက်ကစွာငျ်ေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ကရွှေကရူြ်ကကွ်

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၆၃၀ ၆၃၀

ကရွှေတကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၆၃၀ ၆၃၀

ကရွှေဘ နျ်ေးပွင့်လ် ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

တရ တ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ပနျ်ေးဘတဲနျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ပဲွစွာျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ပ    ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

စစက်ဲလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးရှည်လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ပနျ်ေးဘတဲနျ်ေးလ ်ျေး ၂၄၅ ၂၄၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

ထ ျေးစ လ ်ျေး ၂၄၅ ၂၄၅

ကရွှေလက်လှလ ်ျေး ၂၄၅ ၂၄၅

ပနျ်ေး   ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ကရွှေပ လလ ငက် ှွာ်ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ရွျောဘရဲြ်ကကွ်

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

ကရွှေတစက်ခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

နဝက ျေးလ ်ျေး ၄၅၀ ၄၅၀

ပပည်ရတနွာလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ယ  ျေး ယွာျေးလ ်ျေး ၃၅၁ ၃၅၁

ဦျေးဝငျ်ေးပ စက်လ ်ျေး ၃၅၁ ၃၅၁

ကနကက ွာ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၁ ၃၅၁

စ နနျ်ေးဦျေးလ ်ျေး ၃၅၁ ၃၅၁

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၆၇ ၂၆၇

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ကက ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ရတနွာ ွာနက်အွာငလ် ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ဖက်တနျ်ေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

အကရှြို့ကပေါက်လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

အကနွာက်ကပေါက်လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ကကနွာင ်ငျ်ေးသွာျေးကက ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

သကနေပငရ်ပ်ကွက ်(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

ကက ကတွာက နျ်ေး (လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

ပနျ်ေးတဉ်ျေးတနျ်ေးလ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

အ နျ်ေးကတွာလ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

သကူကွာငျ်ေးတွငျ်ေးလ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

ဗ  လ်တကထွာင(်လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

စည်ကတွာ် ဂဘလွာ(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

ပွင့််လှသ  ်က နျ်ေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

သရက်ကတွာလ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

က ဉ်ဝှက်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ဇ ဗူရတနွာလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

 ဂဘလွာဦျေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကတွာရ ငျ်ေးကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကအွာငသ် ခလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကရွှေ သဘွာတ  က်တနျ်ေး မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ဗ  လ်တကထွာင ်(၁  ှ ၉ လ ်ျေး) ၂၀၀ ၂၀၀

ကရွှေကတွာငက်ကွာျေးလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

နဝင််းရြ်ကကွ်

ကရွှေတကခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

ဝေါရ  လ ်ျေး တရ တ်စ ၂၈၀ ၂၈၀

မ   ြို့ ရဲဌွာနလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

 နက် နသ်ည်လ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

ရတနွာလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ပတတ ပ ွာျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

န လွာလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

နဝရတ်လ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

နဂေါျေးရ  ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးရှည်လ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

ကရလွှေဲကပေါက်လ ်ျေး ၁၇၅ ၁၇၅

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး (ကတွာင)် ၂၈၀ ၂၈၀

                   (အလယ)် ၂၁၀ ၂၁၀

                   (ကပ ွာက)် ၁၇၅ ၁၇၅

ကက ွာငျ်ေးကတွာ်ကက ျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ပ ငျ်ေးတပ်လ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ကရွွွ လှက်လှလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

လ ်ျေးသယွ် ၁၇၅ ၁၇၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၄၀ ၁၄၀

ကွက်သစ ်(၇) လ ်ျေး  ှ (၁၁) လ ်ျေးထ ၂၀၀ ၂၀၀

ကွက်သစ ်(၁၂) လ ်ျေး  ှ (၁၄) လ ်ျေးထ ၁၇၀ ၁၇၀

ကဘွာဂ(ဖ  ျေးကခေါင)် ကွက်သစ(်လ ်ျေး ) ၇၅ ၇၅

                               (လ ်ျေးသယွ်) ၅၅ ၅၅

                               (လ ်ျေးကကွာျေး) ၃၅ ၃၅

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ပြည်သျောယျောရြ်ကကွ်

 ငျ်ေးကပေါငျ်ေးစ တည ်ဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၄၅၀ ၄၅၀

ပပည-်ကအွာငလ် လ ်ျေး ၄၅၀ ၄၅၀

က ျေးရ  လ ်ျေးသစ် ၄၅၀ ၄၅၀

ကအွာင ်နျ်ေး (၁) ပပည်သွာယွာ ၄၅၀ ၄၅၀

ကအွာင ်နျ်ေး (၂) ပပည်သွာယွာ ၄၅၀ ၄၅၀

A,B,C ပပည်သွာယွာ ၃၅၀ ၃၅၀

D,E ပပည်သွာယွာ ၃၀၀ ၃၀၀

ကအွာငခ်  ်ျေးသွာ ၃၀၀ ၃၀၀

ကရပူစ ်ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ပပည-်ကပေါက်ကခေါငျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ကအွာင ်နျ်ေး (၁)  ှ (၄) လ ်ျေးထ ၁၅၀ ၁၅၀

ကအွာင ်နျ်ေး (၅)  ှ (၈) လ ်ျေးထ ၁၅၀ ၁၅၀

ကအွာင ်နျ်ေး (၉)  ှ (၁၀) လ ်ျေးထ ၁၅၀ ၁၅၀

စက်ရ  လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က  ျေးကသွာငျ်ေးတ  ျေးခ ဲြို့ A,B,C ၁၅၀ ၁၅၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ထနွျ်ေးရတနွာလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ထဋွရ်တနွာလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

လ ပ်ပပွာလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

က ဘွာကက ွာ်လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ရနက်အွာငပ် ငလ် ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ပ ကတွာက်လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ယ ဇနလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

က ဘွာ့်ဘဏလ် ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ကရွွွ ပှ ရတနွာကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ကရွှေတစက်ခ ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

သ နျ်ေးရတနွာလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

  ကတွာ်ပ ငက်က ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

တွာရ  ျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

သဇငလ် ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

င ဝေါလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

စ ပပလ ်ျေးတ  ၁၀၀ ၁၀၀

ယ ဇနလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

မ   ြို့သစရ်ြ်ကကွ်

မ   ြို့သစအ်ဝငလ် ်ျေး ၉၂၀.၆၄၀ ၉၂၀.၆၄၀

ကဂေါက်ကွငျ်ေးလ ်ျေး ၃၆၈.၃၄၀ ၃၆၈.၃၄၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၈၀.၃၅၀ ၂၈၀.၃၅၀

ဘ ရင့်က်နွာငလ် ်ျေး ၆၃၀.၀၀၀ ၆၃၀.၀၀၀

အကနွာက်မ   ြို့ပတ် ၆၃၀.၀၀၀ ၆၃၀.၀၀၀

၁/၁ လ ်ျေး  ှ ၁/၅ လ ်ျေး ထ ၃၆၇.၅၀၀ ၃၆၇.၅၀၀

၁/၆ လ ်ျေး  ှ ၁/၁၀ လ ်ျေး ထ ၃၁၅.၀၀၀ ၃၁၅.၀၀၀

၁/၁၁ လ ်ျေး  ှ ၁/ ၁၇ လ ်ျေးထ ၃၁၅.၀၀၀ ၃၁၅.၀၀၀

ကရွှေတ ခေါျေးလ ်ျေး ၃၁၅.၀၀၀ ၃၁၅.၀၀၀

၂/၁ လ ်ျေး  ှ ၂/၅ လ ်ျေးထ ၃၁၅.၀၀၀ ၃၁၅.၀၀၀

၂/၆ လ ်ျေး  ှ ၂/၁၀ လ ်ျေးထ ၃၁၅.၀၀၀ ၃၁၅.၀၀၀

၂/၁၁ လ ်ျေး  ှ ၂/၁၆ လ ်ျေးထ ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀

၃/၁ လ ်ျေး  ှ ၃/၁၆ လ ်ျေးထ ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀

ဧကရွာဇ်လ ်ျေး ၂၈၀.၃၅၀ ၂၈၀.၃၅၀

၄/၁လ ်ျေး ှ၄/၁၃လ ်ျေးအထ ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀

၅/၁လ ်ျေး ှ၅/၁၃လ ်ျေးထ ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀

၆/၁လ ်ျေး ှ၆/၁၃လ ်ျေးထ ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀

၇/၁လ ်ျေး ှ၇/၁၃လ ်ျေးထ ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀

ဆငစ် ရြ်ကကွ်

ပပည-်ရနက် နလ် ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၃၁၅ ၃၁၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

သကဘဘွာ  ပ်လ ်ျေး ၃၁၅ ၃၁၅

နဝက ျေးတ တွာျေးလ ်ျေး ၂၄၅ ၂၄၅

ဘ ရွာျေးန လ ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ဘ နျ်ေးကက ျေးလ ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

တ က စ ်  လ ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

ဝေါျေးကပ်တနျ်ေးလ ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

ဦျေးဖ  ျေးကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

လ  ငဂ်ေါတ်လ ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

ကပေါ်ကတွာ် ူဘ ရွာျေးလ ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

သ  ်လ ်ျေး ၁၈၇ ၁၈၇

ကြေါင််းတလည်

ပပည-်ကပေါက်ကခေါငျ်ေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကခွျေးရဲလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

 ငမ်  ျေး ွလဲ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကစ ျေးပတ်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဝကထ် ်းကန်

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၇၀. ၇၀.

ကက ်းရွျောအ ြ်စ (၅၅) အ ြ်စ 

အကဝျေးကပပျေးလ ်ျေး ကက ျေးကဘျေး ၇၀. ၇၀.

အကဝျေးကပပျေးလ ်ျေး ကက ျေးအတွငျ်ေး ၃၅. ၃၅.

နဝက ်းရြ်ကကွ်

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ကက ျေး ၃၁၅ ၃၁၅

နဝက ျေးလ ်ျေး ၃၁၅ ၃၁၅

ပဲွရ  တနျ်ေး (၁) လ ်ျေး ၂၄၅ ၂၄၅

            (၂) လ ်ျေး ၂၄၅ ၂၄၅

            (၃) လ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

            (၄) လ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၀ ၈၀

င ဝေါလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

က ့်ကကွာ်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

အငက်ကငျ်ေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ခွွာည  လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

စကွာျေးဝေါလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ခတတ ွာလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ကအွာငသ်ကပပလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ပ တ်ကလျေးလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

သရဖ လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

က ေါနလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ပ ကတွာက်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ခကရလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ယငျ်ေး ွာလ ်ျေး ၈၀ ၈၀

စက ်ှုဇ န်

ပပည်စက်  ဇ န ်(၁) ၁၀၅ ၁၀၅

ပြည်စက ်ှုဇ န်(၂) ၁၀၅

ဘ ရင့််ကနွာငလ် ်ျေး ကက ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

ဖနခ် က်ဝနဦ်ျေးကရွှေတ  ျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

သခဲ က်ဝနဦ်ျေးညွန် ့်လ ်ျေး ၈၀ ၈၀

ဗ  လ်ကတဇလ ်ျေး ၆၅ ၆၅

စက်  ဇ န ်(အစွန)် ၄၀ ၄၀

ပ ကတွာငဝ်နက်က ျေးဦျေး   လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ထနွျ်ေးသက်တ  ငဝ်န ်ဦျေးထနွျ်ေးည  လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

  ွာဗနေ လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

တပငက်ရွှေထ ျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

အကနွာ်ရထွာလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

 ရွာစ လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ဗညွာျေး လလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ဗ  လ်ပ တ်ထနွျ်ေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ဗလ ငျ်ေးထငလ် ်ျေး ၄၀ ၄၀

က နစ်စသ်ွာျေး ငျ်ေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ကန် ့်သတ်



ကန် ့်သတ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

သခငဖ်  ျေးလှကက ျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ဗ  လ်ကအွာငက်က ွာ်လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ဗ  လ်လကရွာငလ် ်ျေး ၄၀ ၄၀

ဗ  လ်  ျေးဗထျူေးလ ် ၄၀ ၄၀

ဦျေးကအွာငက်ဇယ လ ်ျေး ၄၀ ၄၀

ပ ဝတ  ငျ်ေးကက ျေးလ ်ျေး ၄၀ ၄၀

နဝက ်းြဲွရံ တန််း(လ ််းကဘ်း  ကန်ျှောသျော)

သဇငလ် ်ျေး ၆၅ ၆၅

ကသွာ်ကလ ်ျေး ၆၅ ၆၅

စ ပေါယ်လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

နငှျ်ေး  လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

နဝက ်းြဲွရံ တန််း(လ ််းသယွ)်

ပတတ ပ ွာျေးလ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၄၀ ၄၀

ကွက ွာက်စ  ်ျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယွ်) ၄၀ ၄၀

သနတွာလ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၄၀ ၄၀

ရ  ျေးလ ် (လ ်ျေးသယွ်) ၄၀ ၄၀

ရတနွာလ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၄၀ ၄၀

ကရွှေသရဖူလ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၄၀ ၄၀

ပ လ ်ျေး (လ ်ျေးသယွ်) ၄၀ ၄၀

ကရွှေတ ခေါျေးရပ်ကွက်

 ူလကရွှေတ ခေါျေး ၁၅၇ ၁၅၇

ကရွှေတ ခေါျေးအပ  ငျ်ေး(၁) ၁၂၀ ၁၂၀

ကရွှေတ ခေါျေးအပ  ငျ်ေး(၂) ၁၅၇ ၁၅၇

ကရွှေတ ခေါျေးအပ  ငျ်ေး(၃) ၁၂၀ ၁၂၀

ကရွှေတ ခေါျေးအပ  ငျ်ေး(၄) ၁၂၀ ၁၂၀

ကန် ့်သတ်



ကန ့်သ်တ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၂၆ ကြေါကက်ြေါင််းမ   ြို့ အ ှတ ်(၁)ရြ်ကကွ်

ပပည-်ကတွာငင်လူ ်ျေး ၆၇.၀၀၀ ၆၇.၀၀၀

ပပည-်ကတွာငင်လူ ်ျေး (မ   ြို့ ပပင)် ၃၇.၀၀၀ ၃၇.၀၀၀

ရပ်သစလ် ်ျေး ၃၇.၀၀၀ ၃၇.၀၀၀

သစထ် တ်လ ပ်ကရျေးလ ်ျေး ၃၀.၀၀၀ ၃၀.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် / လ ်ျေးကကွာျေး ၂၅.၀၀၀ ၂၅.၀၀၀

အ ှတ ်(၂)ရြ်ကကွ်

ပပည-်ကတွာငင်လူ ်ျေး ၆၇.၀၀၀ ၆၇.၀၀၀

က တတ ွာလ ်ျေး ၄၂.၀၀၀ ၄၂.၀၀၀

မ   ြို့ပတ် (၂) လ ်ျေး ၄၀.၀၀၀ ၄၀.၀၀၀

ဝက်တ  ျေးလ ်ျေး ၂၅.၀၀၀ ၂၅.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် / လ ်ျေးကကွာျေး ၂၅.၀၀၀ ၂၅.၀၀၀

အ ှတ ်(၃) ရြ်ကကွ်

ပပည-်ကတွာငင်လူ ်ျေး ၆၇.၀၀၀ ၆၇.၀၀၀

ပပည-်ကတွာငင်လူ ်ျေး (မ   ြို့ ပပင)် ၃၅.၀၀၀ ၃၅.၀၀၀

မ   ြို့ပတ် (၂) လ ်ျေး ၃၅.၀၀၀ ၃၅.၀၀၀

မ   ြို့ပတ် (၁) လ ်ျေး ၃၅.၀၀၀ ၃၅.၀၀၀

က တတ ွာလ ်ျေး ၃၅.၀၀၀ ၃၅.၀၀၀

ရွွာကထွာငလ် ်ျေး ၁၇.၀၀၀ ၁၇.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် / လ ်ျေးကကွာျေး ၂၂.၀၀၀ ၂၂.၀၀၀

မ   ြို့ ပပင် ၂၀.၀၀၀ ၂၀.၀၀၀

အ ှတ ်(၄) ရြ်ကကွ်

ပပည-်ကတွာငင်လူ ်ျေး ၅၇.၀၀၀ ၅၇.၀၀၀

ပပည-်ကတွာငင်လူ ်ျေး (မ   ြို့ ပပင)် ၄၂.၀၀၀ ၄၂.၀၀၀

ပ ကတွာက်လ ်ျေး ၄၂.၀၀၀ ၄၂.၀၀၀

ကတွာငရွ်ွာလ ်ျေး ၂၇.၀၀၀ ၂၇.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် / လ ်ျေးကကွာျေး ၂၀.၀၀၀ ၂၀.၀၀၀

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန ့်သ်တ်



ကန ့်သ်တ်

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

အ ှတ ်( ၅) ရြ်ကကွ်

ပပည-်ကတွာငင်လူ ်ျေး ၆၇.၀၀၀ ၆၇.၀၀၀

လ  ငျ်ေးတက်လ ်ျေး ၄၂.၀၀၀ ၄၂.၀၀၀

ပ ကတွာက်လ ်ျေး ၃၇.၀၀၀ ၃၇.၀၀၀

လ ်ျေးသယွ် / လ ်ျေးကကွာျေး ၂၆.၀၀၀ ၂၆.၀၀၀

ကက ်းရွျောကပ   ျော်း ၁၃.၀၀၀ ၁၃.၀၀၀

ကန ့်သ်တ်



စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

၂၇ ြန််းကတျောင််းမ   ြို့ ြန််းကတျောင််းမ   ြို့

ပနျ်ေးကတွာငျ်ေး/ကတွာငက် တ်လ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

သ ပပ လ ်ျေး ၆၅ ၆၅

လ ်ျေးသယွ်  ွာျေး ၄၅ ၄၅

ဆငတ်ဲ

ပနျ်ေးကတွာငျ်ေး/ကတွာငက် တ်လ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

ကနွ္ာျေးလ ်ျေး (ကတွာင)် ၇၀ ၇၀

ကနွ္ာျေးလ ်ျေး (ကပ ွာက)် ၇၀ ၇၀

ကနွ္ာျေးလ ်ျေး (လယ)် ၇၀ ၇၀

ထံ ်းဘ  မ   ြို့

သခငပ် လ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ဧရွာဝတ လ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

အ နျ်ေးကတွာလ ်ျေး ၄၅ ၄၅

 ျူေးယွာျေးလ ်ျေး ၄၅ ၄၅

ခကပေါငျ်ေးလ ်ျေး ၄၅ ၄၅

ပနျ်ေးပခ လ ်ျေး ၄၅ ၄၅

ပ ပပေါျေးလ ်ျေး ၄၅ ၄၅

ဦျေးဝ စွာရလ ်ျေး ၄၅ ၄၅

ဥရှစြ်ငမ်   ြို့

လ ်ျေး ကတွာ်လ ်ျေး ၃၁၀ ၃၃၀

သ ခမ   ငလ် ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ပ ဉ်ျေး မ   ငလ် ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

စကွာျေးဝေါလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ပပည်ကတွာ်သွာလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ကရွှေကျွနျ်ေးကတွာလ ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

စည်ပငလ် ်ျေး ၅၀ ၇၀

စ ပပလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ပပည်ကထွာငစ် လ ်ျေး ၅၀ ၇၀

အငက်ကငျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

စ နပ်နျ်ေးပပွာလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ကန ့်သ်တ်



စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက/်ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍွာနစှတ်စဧ်က
သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွ(ဲက)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်ကပ ကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း

က ပ်သနျ်ေးကပေါငျ်ေး

ယငျ်ေး ွာလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ဘ နျ်ေးပ တ်လ ်ျေး ၅၀ ၇၀

သကပပည  လ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ထကနွာငျ်ေးလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

က ေါနလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

သရဖ လ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ပ   မွာလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ယ ဇနလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ဇ ဇဝေါလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ဧကရွာဇ်လ ်ျေး ၅၀ ၇၀

စွယ်ကတွာ်လ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ခ ယ်ရ လ ်ျေး ၅၀ ၇၀

သ ခလ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ပ ကတွာက်လ ်ျေး ၅၀ ၇၀

ကကခတ်ရပ်ကွက် ၆၅ ၆၅

 ငျ်ေးရပ်ရပ်ကွက် ၆၅ ၆၅

ဝနလ်  ရပ်ကွက် ၆၅ ၆၅

စည်သွာရပ်ကွက် ၄၀ ၄၀

ကဖွာငျ်ေးကနရ်ပ်ကွက် ၄၀ ၄၀

ကကခတ်ကွက်သစ် ၂၆ ၂၆

ကက ်းရွျောကပ 

မ   ြို့ ပပင် ၂၀ ၂၀

ဥယ ျောဉ်ပြံကပ 

လ ်ျေးက ဉ်ျေး/လ ်ျေးသယွ် ၂၀ ၂၀

လ ်ျေး /လ ်ျေးက ယ် ၂၀ ၂၀

ကန ့်သ်တ်



ကန ့်သ်တ်



 

ကန ့်သ်တ်



စဉ် အက ွာငအ်ဦအ    ျေးအစွာျေး တစစ်တ ရနျ်ေးကပအကပေါ်သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး(က ပ်)  ှတ်ခ က်

၁ ပထ တနျ်ေး တ  က် ( RC ) ၂၀၀၀၀

၂   တ ယတနျ်ေးစွာျေးတ  က် ( RC ) ၁၈၀၀၀

၃ သစသ်ွာျေးအ တ်ညှပ် ၁၄၀၀၀

၄ သစသ်ွာျေးအ  ် ၁၀၀၀၀

၅ Steel Structure ၁၄၀၀၀

ကနွာက် က်တွ ဲ(ခ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွ ်အကဆျောကအ်ဦ ကဆျောကလ် ြ်ပြင််းအကြေါ်အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း



စဉ် အက ွာငအ်ဦအ    ျေးအစွာျေး တစစ်တ ရနျ်ေးကပအကပေါ်သတ် ှတ်တနဖ်  ျေး(က ပ်)  ှတ်ခ က်

၁ ကပ ည ထပ် (1Sq/ft) ၂၀၀၀၀

၂ ပထ ထပ် (1Sq/ft) ၁၈၀၀၀

၃   တ ယထပ် (1Sq/ft) ၁၄၀၀၀

၄ တတ ယထပ် (1Sq/ft) ၁၀၀၀၀

၅ စတ တထ ထပ် (1Sq/ft) ၈၀၀၀

၆ ပဉ္စ ထပ် (1Sq/ft)

၇ ပဉ္စ ထပ်နငှ့််အထက် (1Sq/ft)

ကနွာက် က်တွဲ (ဂ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍျောနစှအ်တကွလ်ကူနတ  ကြ်န််းကရျောင််း/ဝယပ်ြင််း  ျော်းအကြေါ် 
အြွန်စည််းကကြ်ရန်နှုန််းထျော်း  ျော်း


	2019-2020 Sanhnone 1-converted
	2019-2020 Sanhnone 2-converted
	2019-2020 Sanhnone  3-converted

