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   ၂၀၁ ၉-၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက်  မခြေမ  ာ င််းဝ ယ်ခြ င််းြေ ာ်း အမ ေါ် 

အြွန်စည််းကက  ် န်န ှုန််း ထာ်းြေ ာ်း  

      (က  ်သန််းမ ေါင််း ) 

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရ ွာ/လ ်ျေး 
တစ်ဧက  

သတ် ှတ်တန်ဖ  ျေး 
 ှတ် 
ခ က် 

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၁ )  ်ကွ က်     

 ၁   ကရွှေကကက် င်ျေးဘ ရွာျေးလ ျ်ေး (အထက်ပ  ငျ်ေး) ၇၀   

 ၂   ကရွှေကကက် င်ျေးဘ ရွာျေးလ ျ်ေး (အလယ်ပ  ငျ်ေး) ၆၅   

 ၃   ကရွှေကကက် င်ျေးဘ ရွာျေးလ ျ်ေး (ကအွာက်ပ  ငျ်ေး) ၈၅   

 ၄   ကခ ွာင်ျေးကတွာငက်ွက်သစ်ပ  င်ျေး(အပပင်လ ျ်ေး) ၇၅   

 ၅   ကခ ွာင်ျေးကတွာငက်ွက်သစ်ပ  င်ျေး(အတွင်ျေးလ ်ျေး) ၅၀   

 ၆   အွာရှလ ျ်ေးကွက်သစ်(အလယ်ပ  င်ျေး) ၁၅၀   

 ၇   အွာရှလ ျ်ေးကွက်သစ်(ကအွာက်ပ  င်ျေး) ၁၀၀   

 ၈   လ ျ်ေးသွယ်/လ ျ်ေးကကွာျေး/လ ျ်ေးက ဉ်ျေး ၅၀   

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၂)   ်ကွ က်     

၉    ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(အထက်ပ  ငျ်ေး) ၉၅   

 ၁၀   ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(ကအွာကပ်  ငျ်ေး) ၁၁၀   

 ၁၁   ဘ ရငော့်ကနောင်လ ျ်ေး (ဝငျ်ေးကက ျေးပ  ငျ်ေး-အထက်ပ  ငျ်ေး) ၉၅   

 ၁၂   ဘ ရငော့်ကနောင်လ ျ်ေး (ဝငျ်ေးကက ျေးပ  ငျ်ေး-ကအွာက်ပ  ငျ်ေး) ၁၀၅   

 ၁၃   ဘ ရငော့်ကနောင်လ ျ်ေး (မ   ြို့ကတွာဦ်ျေးပ  င်ျေး) ၆၀   

 ၁၄   ဝငျ်ေးကက ျေးကွက်သစ်(အပပင်လ ျ်ေး) ၅၀   

 ၁၅   ဝငျ်ေးကက ျေးကွက်သစ်(အတွငျ်ေးလ ်ျေး) ၄၀   

 ၁၆   လ ျ်ေးသွယ်/လ ျ်ေးကကွာျေး/လ ျ်ေးက ဉ်ျေး ၄၀   

 ၁၇   သကပပက န်ျေးကွက်သစ်(တ  ျေးခ  ြို့ကွက်သစ်) ၃၅   

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၃)  ် ကွက်     

 ၁၈   ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(ဗ  လ်က န်ျေးရပ်) ၂၀၀   

 ၁၉   ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(ပခန်ျေးတန်ျေးရပ်) ၃၁၀   

 ၂၀   ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(က ျေးတန်ျေးရပ်) ၄၁၀   

 ၂၁   ဘ ရငော့်ကနောင်လ ျ်ေး(အလယ်တန်ျေးရပ်) ၁၆၀   

 ၂၂   ဘ ရငော့်ကနောင်လ ျ်ေး(က ျေးအန ျေး) ၃၅၀   

 ၂၃   
ကအွာင် င်္ဂလွာလ ်ျေး 

(ဗ  လ်ခ  ပ်လ ျ်ေးထ ပ် ပပညော့်စ  လ ်ျေးထ ) 
၄၀၀   

 ၂၄   
ကအွာင် င်္ဂလွာလ ်ျေး 
(ပပညော့်စ  လ ျ်ေး ှစရဖရ  ျေးထ ) 

၁၀၀   
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၂၀၁ ၈-၂၀၁ ၉  ဘဏ္ဍာနှစ်  အတွက်  မခြေမ ာင််းဝ ယ်ခြ င််းြေ ာ်းအ မ ေါ် 

အြွန်စည််းကက  ် န်န ှုန််း ထာ်းြေ ာ်း  

      (က  ်သန််းမ ေါင််း ) 

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရ ွာ/လ ်ျေး 
တစ်ဧက  

သတ် ှတ်တန်ဖ  ျေး 
 ှတ် 
ခ က် 

၂၅    ကအွာင် င်္ဂလွာလ ်ျေး(စရဖရ  ျေး ှကင်္ေါက်ကွငျ်ေးလ ်ျေးဆ  ျေးထ ) ၁၀၀   

၂၆    
ပန်ျေးခခ လ ်ျေး(ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေးဆ  ထ ပ် ှ 
စ  က်ပ   ျေးကရျေးလ ျ်ေးထ ) 

၂၅၀   

၂၇    
ပန်ျေးခခ လ ်ျေး(စ  က်ပ   ျေးကရျေးလ ျ်ေး ှ 

ခ  ်ျေးကအျေးရပ်ပန်ျေးခခ လ ်ျေးဆ  ျေးထ ) 
၁၀၅   

၂၈    က ်ျေးနောျေးလ ျ်ေး ၁၄၀   

၂၉    စက်က န်ျေးရပ် ၉၀   

 ၃၀   အ ှတ်(၃)ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အပပင်လ ျ်ေး) ၉၅   

 ၃၁   အ ှတ်(၃)ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အတွင်ျေးလ ်ျေး) ၈၀   

၃၂    လ ျ်ေးသွယ်/လ ျ်ေးကကွာျေး/လ ျ်ေးက ဉ်ျေး ၆၀   

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၄)  ် ကွက်     

 ၃၃   ဘ ရွာျေးကက ျေးလ ျ်ေး(အထက်ပ  င်ျေး) ၉၀   

 ၃၄   ဘ ရွာျေးကက ျေးလ ျ်ေး(ကအွာက်ပ  င်ျေး) ၈၀   

 ၃၅   ကအွာငက်ေယ လ ်ျေး(အထက်ပ  ငျ်ေး) ၉၀   

 ၃၆   ကအွာငက်ေယ လ ်ျေး(ကအွာက်ပ  ငျ်ေး) ၈၀   

 ၃၇   ကကွာျေးအငျ်ေးက န်ျေးကွက်သစ် ၇၀   

 ၃၈   လ ျ်ေးသွယ်/လ ျ်ေးကကွာျေး/လ ျ်ေးက ဉ်ျေး ၃၅   

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၅)  ် ကွက်     

 ၃၉   
ဗ  လ်ခ ျူပ်လ ်ျေး(ဗ  လ်ခ  ပ်လ ျ်ေးဆ   ှ 

အ က(၈)ကက ွာင်ျေးအထ ) 
၄၀၀   

 ၄၀   
ဗ  လ်ခ ျူပ်လ ်ျေး(အ က(၈)ကက ွာင်ျေးထ ပ် ှ 
အထက(၂)ကက ွာင်ျေး အထ ) 

၃၀၀   

 ၄၁   
ကအွာင် င်္ဂလွာလ ်ျေး(ဗ  လ်ခ  ပလ် ်ျေးထ ပ် 
 ှဘ ရွာျေးကက ျေးလ ်ျေးဆ  ျေးထ ) 

၃၅၀   

 ၄၂   ကအွာငက်ေယ လ ်ျေး(အလယ်ပ  ငျ်ေး) ၁၅၀   

 ၄၃   ကအွာငက်ေယ လ ်ျေး(ကအွာက်ပ  ငျ်ေး) ၁၀၀   

 ၄၄   ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အပပင်လ ်ျေး) ၇၅   

 ၄၅   ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အတွင်ျေးလ ျ်ေး) ၆၀   

 ၄၆   လ ျ်ေးသွယ်/လ ျ်ေးကကွာျေး/လ ျ်ေးက ဉ်ျေး ၄၀   
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၂ ၀၁ ၈-၂၀၁ ၉  ဘဏ္ဍာနှစ်  အတွက်  မခြေမ ာင််းဝ ယ်ခြ င််းြေ ာ်းအ မ ေါ် 
အြွန်စည််းကက  ် န်န ှုန််း ထာ်းြေ ာ်း  

 
      (က  ် သန််းမ ေါင််း) 

စဉ ် မ   ြို့နယ် ရပကွ်က်/ကက ျေးရ ွာ/လ ်ျေး 
တစ်ဧက  

သတ် ှတတ်န်ဖ  ျေး 

 ှတ် 

ခ က် 

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၆)  ် ကွက်     

၄၇   ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(နောရ စင်လ ျ်ေးဆ   ှကနကကွာလ ်ျေးထ ပအ်ထ ) ၄၀၀   

၄၈   ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(ကနကကွာလ ျ်ေးထ ပ် ှ အထက(၂) အထ ) ၃၀၀   

၄၉   ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အပပင်လ ်ျေး) ၇၀   
၅၀   ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အတွင်ျေးလ ျ်ေး) ၅၅   
၅၁   အွာရှလ ျ်ေးကွက်သစ် ၉၀   
၅၂   လ ျ်ေးသွယ်/လ ျ်ေးကကွာျေး/လ ျ်ေးက ဉ်ျေး ၆၀   

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် (၇ )  ်ကွ က်     

၅၃   ကအွာင် င်္ဂလွာလ ်ျေး(အထက်ပ  ငျ်ေး) ၁၅၀   
၅၄   ကအွာင် င်္ဂလွာလ ်ျေး(ကအွာကပ်  င်ျေး) ၂၀၀   
၅၅   ကဗွာဓ ကက ွာငျ်ေးလ ်ျေး ၂၅၀   
၅၆   ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အပပင်လ ်ျေး) ၇၀   
၅၇   ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အတွင်ျေးလ ျ်ေး) ၆၀   
၅၈   လ ျ်ေးသွယ်/လ ျ်ေးကကွာျေး/လ ျ်ေးက ဉ်ျေး ၅၀   

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် က  ျုံဒ  ်းမြေ ျုံြို့     

၅၉   ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(အထက်ပ  ငျ်ေး) ၃၀၀   
၆၀   ဗ  လ်ခ  ပ်လ ်ျေး(ကအွာကပ်  ငျ်ေး) ၂၉၀   
၆၁   က ွာင်သကရွာလ ျ်ေး(အထက်ပ  ငျ်ေး) ၂၆၀   
၆၂   က ွာင်သကရွာလ ျ်ေး(ကအွာကပ်  င်ျေး) ၂၇၀   
၆၃   ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အပပင်လ ်ျေး) ၈၀   
၆၄   ကွက်သစ်ပ  င်ျေး(အတွင်ျေးလ ျ်ေး) ၆၀   
၆၅   လ ျ်ေးသွယ်/လ ျ်ေးကကွာျေး/လ ျ်ေးက ဉ်ျေး ၅၀   

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် မကာော့ဘ န််း မက ်း  ာ     

၆၆   ကကွာော့ဘ န်ျေးကက ျေးရ ွာ ၁၆၀   

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် မကာော့မ  ေါ က်မက ်း   ာ     

၆၇   ကကွာော့ကပေါက်ကက ျေးရ ွာ ၁၆၀   
 ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် ြေင််း  ာမက ်း   ာ     

၆၈    င်ျေးရ ွာကက ျေးရ ွာ ၁၆၀   

 
ကကွာော့ကရ တ်မ   ြို့နယ် ကြေ််းနီမက ်း   ာ     

၆၉   က ်ျေးန ကက ျေးရ ွာ ၁၀၀   
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၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ နစှ ်အတွက်  အမ ာ က်အဦ  
တည်မ ာ က်/ခ ျုံခ င ်/မ ာ င််း ဝယ်မ ်း လ   င် န််း ြေ  ာ ်းအမ ေါ်စည််း ကက  ်နန်ှုန််း ထာ ်းြေ  ာ်း 

 
 

စဉ် အကဆွာက်အဦ အ    ျေးအစွာျေး 
တစ်စတ ရန်ျေးကပအကပေါ် 
သတ် ှတ်တန်ဖ  ျေး(က ပ်) 

 ှတ်ခ က် 

၁ ပထ တန်ျေးစွာျေးတ  က် (RC) ၁၇၀၀၀   

၂ ဒ တ ယတန်ျေးစွာျေးတ  က် (RC) ၁၆၀၀၀   

၃ သစ်သွာျေးအ တ်ညှပ် ၁၃၀၀၀   

၄ သစ်သွာျေးအ  ်  ၁၀၀၀၀   

၅ Steel Structure ၁၄၀၀၀   


