
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရ ြေရ ာင်ေး/ဝယ် ြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ် အြွန်စည်ေးကက ် န်နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

(ကျပ်သန််းပပေါင််း) 

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ပကျ်းရ ွာ/လ ််း 
တစ်ဧက 

သတ် ှတ် 
တန်ဖ  ်း 

 ှတ်ချက် 

၁ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၁)ရပ်ကွက်   

  ပရွှေကကက် င််းဘ ရွာ်းလ ််း (အထက်ပ  င််း) ၇၀  

  ပရွှေကကက် င််းဘ ရွာ်းလ ််း (အလယ်ပ  င််း) ၆၅  

  ပရွှေကကက် င််းဘ ရွာ်းလ ််း (ပအွာက်ပ  င််း) ၈၅  

  ပချွာင််းပတွာငက်ွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၉၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ပချွာင််းပတွာငက်ွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၈၅ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ပချွာင််းပတွာငက်ွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၆၅ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  ပချွာင််းပတွာငက်ွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၆၅ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ပချွာင််းပတွာငက်ွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၅၅ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ပချွာင််းပတွာငက်ွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၅၀ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  အွာရှလ ််းကွက်သစ်(အထက်ပ  င််း) ၁၆၀  

  အွာရှလ ််းကွက်သစ်(အလယ်ပ  င််း) ၁၅၀  

  အွာရှလ ််းကွက်သစ်(ပအွာက်ပ  င််း) ၁၀၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််း ကက ်း ၁၀၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းကျယ် ၉၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းသွယ် ၆၀  

  လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း/လ ််းကျဉ််း ၆၀  

၂ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၂)ရပ်ကွက်   

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(အထက်ပ  င််း) ၉၅  

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(ပအွာကပ်  င််း) ၁၁၀  

  ဘ ရငော့်ပနောင်လ ််း(ဝင််းကက ်းပ  င််း-အထက်ပ  င််း) ၉၅  

  ဘ ရငော့်ပနောင်လ ််း(ဝင််းကက ်းပ  င််း-ပအွာက်ပ  င််း) ၁၁၀  

  ဘ ရငော့်ပနောင်လ ််း(မ   ြို့ပတွာင်ဦ်းပ  င််း) ၆၀  

  ဝင််းကက ်းကွက်သစ်(အပပင်လ ််း) ၆၅ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ဝင််းကက ်းကွက်သစ်(အပပင်လ ််း) ၆၀ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ဝင််းကက ်းကွက်သစ်(အပပင်လ ််း) ၅၀ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  ဝင််းကက ်းကွက်သစ်(အတွင််းလ ််း) ၆၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ဝင််းကက ်းကွက်သစ်(အတွင််းလ ််း) ၅၅ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ဝင််းကက ်းကွက်သစ်(အတွင််းလ ််း) ၄၅ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

 

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရ ြေရ ာင်ေး/ဝယ် ြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ် အြွန်စည်ေးကက ် န်နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

(ကျပ်သန််းပပေါင််း) 

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ပကျ်းရ ွာ/လ ််း 
တစ်ဧက 

သတ် ှတ် 
တန်ဖ  ်း 

 ှတ်ချက် 

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််း ကက ်း ၈၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းကျယ် ၇၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းသွယ် ၆၀  

  လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း/လ ််းကျဉ််း ၅၀  

  သပပပက န််းကွက်သစ်(တ  ်းချ ြို့ကွက်သစ်) ၃၅  

၃ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၃)ရပ်ကွက်   

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(ဗ  လ်က န််းရပ်) ၂၀၀  

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(ပခန််းတန််းရပ်) ၃၁၀  

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(ပစျျျ်းတန််းရပ်) ၄၁၀  

  ဘ ရငော့်ပနောင်လ ််း(အလယ်တန််းရပ်) ၁၆၅  

  ဘ ရငော့်ပနောင်လ ််း(ပစျျျ်းအန ်း) ၃၅၀  

  ပအွာင် င်္ဂလွာ ််း 
(ဗ  လ်ချ ပ်လ ််းထ ပ် ပပညော့်စ  လ ််းထ ) 

၄၀၀  

  ပအွာင် င်္ဂလွာ ််း 
(ပပညော့်စ  လ ််း ှစရဖရ  ်းထ ) 

၁၁၀  

  ပအွာင် င်္ဂလွာ ််း 
(စရဖရ  ်း ှ ပင်္ေါက်ကွင််းလ ််းဆ  ်းထ ) 

၁၀၀  

  ပန််းခခ လ ််း(ဗ  လ်ချ ပ်လ ််းဆ  ထ ပ် ှ 
စ  က်ပျ   ်းပရ်းလ ််းထ ) 

၂၅၀  

  ပန််းခခ လ ််း(စ  က်ပျ   ်းပရ်းလ ််း ှ 
ချ ််းပအ်းရပ်ပန််းခခ လ ််းဆ  ်းထ ) 

၁၁၀  

  က ််းနော်းလ ််း ၁၄၀  

  စက်က န််းရပ် ၉၀  

  အ ှတ်(၃)ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၁၁၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  အ ှတ်(၃)ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၁၀၀ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  အ ှတ်(၃)ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၈၀ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  အ ှတ်(၃)ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၉၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  အ ှတ်(၃)ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၈၀ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  အ ှတ်(၃)ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၆၀ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််း ကက ်း ၁၀၀  

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရ ြေရ ာင်ေး/ဝယ် ြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ် အြွန်စည်ေးကက ် န်နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

(ကျပ်သန််းပပေါင််း) 

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ပကျ်းရ ွာ/လ ််း 
တစ်ဧက 

သတ် ှတ် 
တန်ဖ  ်း 

 ှတ်ချက် 

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းကျယ် ၉၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းသွယ် ၈၀  

  လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း/လ ််းကျဉ််း ၆၅  

၄ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၄)ရပ်ကွက်   

  ဘ ရွာ်းကက ်းလ ််း(အထက်ပ  င််း) ၉၅  

  ဘ ရွာ်းကက ်းလ ််း(ပအွာက်ပ  င််း) ၈၀  

  ပအွာငပ်ေယျလ ််း(အထက်ပ  င််း) ၉၀  

  ပအွာငပ်ေယျလ ််း(ပအွာက်ပ  င််း) ၈၀  

  ကကွာအင််းက န််းကွက်သစ် ၇၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််း ကက ်း ၉၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းကျယ် ၈၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းသွယ် ၇၀  

  လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း/လ ််းကျဉ််း ၃၅  

၅ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၅)ရပ်ကွက်   

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(ဗ  လ်ချ ပ်လ ််းဆ   ှ 

အ က(၈)ပကျွာင််းအထ ) 

၄၀၀  

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(အ က(၈)ပကျွာင််းထ ပ် ှ 
အထက(၂)ပကျွာင််းအထ ) 

၃၀၀  

  ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း(ဗ  လ်ချ ပလ် ််းထ ပ ်ှ 
ဘ ရွာ်းကက ်းလ ််းဆ  ်းထ ) 

၃၅၀  

  ပအွာငပ်ေယျလ ််း(အလယ်ပ  င််း) ၁၅၀  

  ပအွာငပ်ေယျလ ််း(ပအွာက်ပ  င််း) ၁၀၀  

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၈၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၇၀ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၆၅ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၇၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၆၅ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၅၅ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််း ကက ်း ၈၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းကျယ် ၇၀  

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရ ြေရ ာင်ေး/ဝယ် ြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ် အြွန်စည်ေးကက ် န်နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

(ကျပ်သန််းပပေါင််း) 

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ပကျ်းရ ွာ/လ ််း 
တစ်ဧက 

သတ် ှတ် 
တန်ဖ  ်း 

 ှတ်ချက် 

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းသွယ် ၆၅  

  လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း/လ ််းကျဉ််း ၅၀  

၆ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၆)ရပ်ကွက်   

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(နောရ စင်လ ််းဆ   ှ 
ပနကကွာလ ််းဆ  ်းအထ ) 

၄၀၀  

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(ပနကကွာလ ််းထ ပ် ှ 

အထက(၂)အထ ) 

၃၀၀  

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၈၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၇၅ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၆၅ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၇၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၆၅ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၆၀ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  အွာရှလ ််းကွက်သစ် ၉၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််း ကက ်း ၉၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းကျယ် ၈၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းသွယ် ၇၀  

  လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း/လ ််းကျဉ််း ၆၅  

၇ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၇)ရပ်ကွက်   

  ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း(အထက်ပ  င််း) ၁၅၀  

  ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း(ပအွာကပ်  င််း) ၂၀၀  

  ပဗွာဓ ပကျွာင််းလ ််း ၂၅၀  

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၇၅ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၆၅ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၆၀ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၇၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၆၀ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၅၅ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််း ကက ်း ၇၅  

  အ ည် ရှ ပသွာလ က်ျယ် ၆၅  

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရ ြေရ ာင်ေး/ဝယ် ြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ် အြွန်စည်ေးကက ် န်နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းသွယ် ၆၀  

  လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း/လ ််းကျဉ််း ၅၀  

၈ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် ကျ  ဒ  ်းမ   ြို့   

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(အထက်ပ  င််း) ၃၁၀  

  ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(ပအွာကပ်  င််း) ၃၀၀  

  ပ ွာင်သပရွာလ ််း(အထက်ပ  င််း) ၂၈၀  

  ပ ွာင်သပရွာလ ််း(ပအွာကပ်  င််း) ၂၇၀  

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၁၁၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၁၀၀ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အပပင်လ ််း) ၈၀ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၉၀ လ ််းပထွာငော့် ျွာ်း 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၈၀ လ ််းပထွာငော့် ှအပ 

  ကွက်သစ်ပ  င််း(အတွင််းလ ််း) ၇၀ လ ််းပ တ် ျွာ်း 

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််း ကက ်း ၁၀၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းကျယ် ၉၀  

  အ ည် ရှ ပသွာလ ််းသွယ် ၇၀  

  လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း/လ ််းကျဉ််း ၆၀  

၉ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် ပကွာော့ဘ န််းပကျ်းရ ွာ   

  ပကွာော့ဘ န််းပကျ်းရ ွာ ၁၇၀  

၁၀ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် ပကွာော့ပပေါက်ပကျ်းရ ွာ   

  ပကွာော့ပပေါက်ပကျ်းရ ွာ ၁၇၀  

၁၁ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ်  င််းရ ွာပကျ်းရ ွာ   

   င််းရ ွာပကျ်းရ ွာ ၁၇၀  

၁၂ ပကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် က ််းန ပကျ်းရ ွာ   

  က ််းန ပကျ်းရ ွာ ၁၂၀  

  ပကျ်းရ ွာလ ််း ကက ်း 
(အပခွာ်းပကျ်းရ ွာ ျွာ်း) 

၁၀၀  

  ပကျ်းရ ွာလ ််းကျယ် 
(အပခွာ်းပကျ်းရ ွာ ျွာ်း) 

၉၀  

  ပကျ်းရ ွာလ ််းသွယ် ၇၀  

 

 

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရ ာက်အဦရ ာက်လု ် ြင်ေးအရ ေါ်အြွန်စည်ေးကက ် န် 

နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

                                                                                                                                    ကျပပ်ပေါင််း 

စဉ် အပဆွာက်အဦ အ ျ   ်းအစွာ်း 
တစ်စတ ရန််းပပအပပေါ် 

သတ် ှတ်တန်ဖ  ်း 
(ကျပ်) 

 ှတ်ချက် 

၁ ပထ တန််းစွာ(အွာရ်စ ) ၁၇၀၀၀  

၂ ဒ တ ယတန််းစွာ်း(အွာရ်စ ) ၁၆၀၀၀  

၃ သစ်သွာ်းအ တ်ညှပ် ၁၃၀၀၀  

၄ သစ်သွာ်းအ  ် ၁၀၀၀၀  

၅ Steel structure ၁၄၀၀၀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် လူရနတ ုက်ြန်ေး ရ ာင်ေး/ ဝယ် ြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ် 

အြွန်စည်ေးကက ် န် နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

                                                                                                                                    ကျပပ်ပေါင််း 

စဉ် အ ျ   ်းအစွာ်း 
တစ်စတ ရန််းပပအပပေါ် 
သတ် ှတ်တန်ဖ  ်း(ကျပ်)  ှတ်ချက် 

၁ ပပ ည ထပ် ၁၅၀၀၀  

၂ ပထ ထပ် ၁၃၀၀၀  

၃ ဒ တ ယထပ် ၁၂၀၀၀  

၄ တတ ယထပ် ၁၁၀၀၀  

၅ စတ တထထပ် ၁၀၀၀၀  

၆ ပဉ္စ ထပ် ၉၅၀၀  

၇ ပဉ္စ ထပန်ှငော့ ်အထက် ၉၅၀၀  

 

 

 

 

 

 

 

 


