
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မ ြေမ ာင််း/ဝယ်ယူ ြင််းြေ ာ်းအမ ေါ် အြွန်စည််းကက ် န်နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 

ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စဉ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်မက ်း  ာလြေ််း တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ်း 

ြေှတ်ြ က် 

၁ ကကြာအင််းဆိပ်ကက ်းမ ိ ြို့နယ် အြှေတ်(၁)  ်ကွက်   

  ဗိိုလ်ချ ပ်လ ််း ၇၀  

  ပအြာငပ်ေဇလ ််း ၆၅  

  ပအြာင်သ ဟလ ််း ၆၁  

  ပအြာငပ်ဇယျလ ််း ၆၅  

  လ ််းကကြာ်း ၆၁  

  အြှေတ်(၂)  ်ကွက်   

  စိိုက်ပျ ိ်းပ ်းလ ််း ၆၅  

  သိပပံလ ််း ၅၉  

  ပ ွှေဝေါလ ််း ၅၇  

  ပခေ်သစ်လ ််း ၅၇  

  ပဒို မြာလ ််း ၅၄  

  ပနကကြာလ ််း ၅၄  

  လ ််းကကြာ်း ၅၂  

  အြှေတ်(၃)  ်ကွက်   

  သိပပံလ ််း ၆၅  

  ပ ွှေဝေါလ ််း ၅၉  

  ပခေ်သစ်လ ််း ၅၉  

  ပနကကြာလ ််း ၅၇  

  ပဒို မြာလ ််း ၅၉  

  လ ််းကကြာ်း - - 

  အြှေတ်(၄)  ်ကွက်   

  ဗိိုလ်ချ ပ်လ ််း ၇၄  

  ပပည်ပ ြာင်စိုလ ််း ၇၀  

  ကျွန််းပေြာလ ််း ၆၅  

  သ ေြာလ ််း ၇၀  

  လ ််းကကြာ်း ၆၁  

  အြှေတ်(၅)  ်ကွက်   

  ဗိိုလ်ချ ပ်လ ််း ၆၅  

 
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မ ြေမ ာင််း/ဝယ်ယူ ြင််းြေ ာ်းအမ ေါ် အြွန်စည််းကက ် န် နှုန််းထာ်းြေ ာ်း  

ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စဉ် 
 

မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်မက ်း  ာလြေ််း တစ်ဧကသတ်
ြေှတ် တန်ဖ  ်း 

ြေှတ်ြ က် 

  ပပည်ပ ြာင်စိုလ ််း ၆၃  

  စိိုက်ပျ ိ်းပ ်းလ ််း ၇၀  

  သ ေြာလ ််း ၆၈  

  ကျွန််းပေြာလ ််း ၆၅  

  လ ််းကကြာ်း ၆၁  

  အြှေတ်(၆)  ်ကွက်   

  စိိုက်ပျ ိ်းပ ်းလ ််း ၆၃  

  ပ ေတြာလ ််း ၅၇  

   ဂ္ဂင်လ ််း ၆၁  

  ကျွန််းပေြာလ ််း ၆၃  

  လိုပ်သြာ်းလ ််း ၅၇  

  ပ  ြို့သိိုို့လ ််း ၅၇  

  ပ  ်းပ ြူပ ်းလ ််း ၅၇  

  လ ််းကကြာ်း ၅၇  

၂ ဘ  ာ်းသ  ်းဆူမြေ  ြို့ အြှေတ်(၁)  ်ကွက်   

  ဘို င ်ပနောင်လ ််း ၁၁၃  

  သစစြာလ ််း ၇၄  

  ပကျြာင််းလ ််း ၇၄  

  လ ််းကကြာ်း ၃၉  

  အြှေတ်(၂)  ်ကွက်   

  ဘို င ်ပနောင်လ ််း ၁၁၃  

  ပဒေါနလ ််း ၉၄  

  ငိုဝေါလ ််း ၇၄  

  အင်ကကင််းလ ််း ၇၄  

  ကန်ပေ်လ ််း ၇၂  

   ေနောသိခခလ ််း ၉၄  

  လ ််းကကြာ်း ၃၉  

  အြှေတ်(၃)  ်ကွက်   

  ဘို င ်ပနောင်လ ််း ၁၀၅  

   ေနောသိခခလ ််း ၈၇  

     



စဉ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်မက ်း  ာလြေ််း တစ်ဧကသတ်

ြေှတ် တန်ဖ  ်း 

ြေှတ်ြ က် 

  အင်ကကင််းလ ််း ၈၅  

  န င််းဆ လ ််း ၈၉  

  ခေတြာလ ််း ၈၇  

  စကြာ်းဝေါလ ််း ၈၃  

  မ ိ ြို့ပေ်လ ််း ၈၇  

  လ ််းကကြာ်း ၃၉  

  အြှေတ်(၄)  ်ကွက်   

   ေနောသိခခလ ််း ၈၉  

   ကကသြာလ ််း ၈၉  

  ပဒေါနလ ််း ၈၉  

  လ ််းကကြာ်း ၅၂  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မ ြေမ ာင််း/ဝယ်ယူ ြင််းြေ ာ်းအမ ေါ် အြွန်စည််းကက ် န်နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 

ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စဉ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်မက ်း  ာလြေ််း တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ်း 

ြေှတ်ြ က် 

၁ ကကြာအင််းဆိပ်ကက ်းမ ိ ြို့နယ် အြှေတ်(၁)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း 

၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် 

၁၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၅  

  အြှေတ်(၂)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း 

၂၅  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် ၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၁၀  

  အြှေတ်(၃)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း 

၂၅  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် 

၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၁၀  

  အြှေတ်(၄)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း ၂၅  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် 

၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၁၀  

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မ ြေမ ာင််း/ဝယ်ယူ ြင််းြေ ာ်းအမ ေါ် အြွန်စည််းကက ် န်နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 

ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စဉ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်မက ်း  ာလြေ််း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ်း 
ြေှတ်ြ က် 

 ကကြာအင််းဆိပ်ကက ်းမ ိ ြို့နယ် အြှေတ်(၅)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း 

၄၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် 

၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၁၀  

  အြှေတ်(၆)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း 

၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် ၁၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၅  

၂ ဘို ြာ်းသံို်းဆူမ ိ ြို့ အြှေတ်(၁)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း 

၄၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် 

၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၁၀  

  အြှေတ်(၂)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း ၄၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် 

၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၁၀  

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မ ြေမ ာင််း/ဝယ်ယူ ြင််းြေ ာ်းအမ ေါ် အြွန်စည််းကက ် န်နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 

ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စဉ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်မက ်း  ာလြေ််း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ်း 
ြေှတ်ြ က် 

 ဘို ြာ်းသံို်းဆူမ ိ ြို့ အြှေတ်(၃)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း 

၄၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် 

၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၁၀  

  အြှေတ်(၄)  ်ကွက်   

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််း ကက ်း 

၃၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းကျယ် ၂၀  

  လ ််းအ ည်   ိပသြာ 
လ ််းသ ယ် 

၁၀  

 ကကြာအင််းဆိပ်ကက ်းမ ိ ြို့နယ် ပကျ်း  ြာလ ််း ကက ်း 
(အပခြာ်းပကျ်း  ြာ ျြာ်း) 

၁၀  

  ပကျ်း  ြာလ ််းကျယ် 
(အပခြာ်းပကျ်း  ြာ ျြာ်း) 

၅  

  ပကျ်း  ြာလ ််းသ ယ် 
(အပခြာ်းပကျ်း  ြာ ျြာ်း) 

၅  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာမ ်းနှစ်အတွက် အမဆာက်အဦမဆာက်လ  ် ြင််းအမ ေါ်  

အြွန်စည််းကက ် န်နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 
ကျပပ်ပေါင််း 

စဉ် အမဆာက်အဦအြေ   ်းအစာ်း 
တစ်စတ  န််းအမ ေါ် 

သတ်ြေှတ်တန်ဖ  ်း 
(က  ်) 

ြေှတ်ြ က် 

၁ ပ  ေန််းစြာ်း(အြာ ်စ ) ၁၆၀၀၀  

၂ ဒိုေိယေန််းစြာ်း(အြာ ်စ ) ၁၄၀၀၀  

၃ သစ်သြာ်းအိုေ်ညှပ် ၁၀၀၀၀  

၄ သစ်သြာ်းအိ ် ၈၀၀၀  

၅ Steel structure ၁၂၀၀၀  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာမ ်းနှစ်အတွက် လူမနတ  က်ြန််းမ ာင််း/ဝယ် ြင််းအမ ေါ်  

အြွန်စည််းကက ် န်နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 
                                                          ကျပပ်ပေါင််း 

စဉ် အြေ   ်းအစာ်း 
တစ်စတ  န််းမ အမ ေါ် 
သတ်ြေှတ်တန်ဖ  ်း(က  ်) 

ြေှတ်ြ က် 

၁ ပပ ည  ပ် ၁၅၀၀၀  

၂ ပ   ပ် ၁၃၀၀၀  

၃ ဒိုေိယ ပ် ၁၂၀၀၀  

၄ ေေိယ ပ် ၁၁၀၀၀  

၅ စေိုေထ ပ် ၁၀၀၀၀  

၆ ပဉ္စ  ပ် ၉၅၀၀  

၇ ပဉ္စ  ပန် င ်အ က် ၉၅၀၀  

 


