
-၁- 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် မ ြေမ ာင််း/ဝယ်ယူ ြင််းြေ ာ်းအမ ေါ် အြွန်စည််းကြ ် န်နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 
ြ  ်သန််းမ ေါင််း 

စဉ် မြေ  ြို့နယ်   ်ြွြ်/မြ ်း  ာလြေ််း 
တစ်ဧြသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ်း 
ြေှတ်ြ ြ် 

 ကြာအင််းဆ  ်ကြ ်းမြေ  ြို့နယ် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

၁  ဗ  လ်ြ   ်လြေ််း ၇၀.၀၀၀  

၂  မအာငမ်တဇလြေ််း ၆၅.၀၀၀  

၃  မအာင်သ ဟလြေ််း ၆၁.၀၀၀  

၄  မအာငမ်ဇယ လြေ််း ၆၅.၀၀၀  

၅  လြေ််းကြာ်း ၆၁.၀၀၀  

  အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

၆  စ  ြ်    ်းမ ်းလြေ််း ၆၅.၀၀၀  

၇  သ  ပံလြေ််း ၅၉.၀၀၀  

၈  မ ွှေဝေါလြေ််း ၅၇.၀၀၀  

၉  မြတ်သစ်လြေ််း ၅၇.၀၀၀  

၁၀   ဒ ြေမာလြေ််း ၅၄.၀၀၀  

၁၁  မနကြာလြ်ေ်း ၅၄.၀၀၀  

၁၂  လြေ််းကြာ်း ၅၂.၀၀၀  

  အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

၁၃  သ  ပံလြေ််း ၆၅.၀၀၀  

၁၄  မ ွှေဝေါလြေ််း ၅၉.၀၀၀  

၁၅  မြတ်သစ်လြေ််း ၅၉.၀၀၀  

၁၆  မနကြာလြ်ေ်း ၅၇.၀၀၀  

၁၇   ဒ ြေမာလြေ််း ၅၉.၀၀၀  

၁၈  လြေ််းကြာ်း -  

  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

၁၉  ဗ  လ်ြ   ်လြေ််း ၇၄.၀၀၀  

၂၀    ည်မထာင်စ လြေ််း ၇၀.၀၀၀  

၂၁  ြျွန််းမတာလြေ််း ၆၅.၀၀၀  

၂၂  သ တာလြေ််း ၇၀.၀၀၀  

၂၃  လြေ််းကြာ်း ၆၁.၀၀၀  

  အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

၂၄  ဗ  လ်ြ   ်လြေ််း ၆၅.၀၀၀  

 
 



-၂- 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် မ ြေမ ာင််း/ဝယ်ယူ ြင််းြေ ာ်းအမ ေါ် အြွန်စည််းကြ ် န်နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 
ြ  ်သန််းမ ေါင််း 

စဉ် မြေ  ြို့နယ်   ်ြွြ်/မြ ်း  ာလြေ််း 
တစ်ဧြသတ်

ြေှတ် တန်ဖ  ်း 
ြေှတ်ြ ြ်  

၂၅    ည်မထာင်စ လြေ််း ၆၃.၀၀၀  

၂၆  စ  ြ်    ်းမ ်းလြေ််း ၇၀.၀၀၀  

၂၇  သ တာလြေ််း ၆၈.၀၀၀  

၂၈  ြျွန််းမတာလြေ််း ၆၅.၀၀၀  

၂၉  လြေ််းကြာ်း ၆၁.၀၀၀  

  အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

၃၀  စ  ြ်    ်းမ ်းလြေ််း ၆၃.၀၀၀  

၃၁  မြေတတာလြေ််း ၅၇.၀၀၀  

၃၂  ြေဂ္ဂင်လြေ််း ၆၁.၀၀၀  

၃၃  ြျွန််းမတာလြေ််း ၆၃.၀၀၀  

၃၄  လ  ်သာ်းလြေ််း ၅၇.၀၀၀  

၃၅  မ ှြို့သ  ို့လြေ််း ၅၇.၀၀၀  

၃၆  မြေွ်း ြေြူမ ်းလြေ််း ၅၇.၀၀၀  

၃၇  လြေ််းကြာ်း ၅၇.၀၀၀  

 ဘုရ ားသ ုားဆူမမ  ြို့ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

၃၈  ဘ  င ်မနောင်လြေ််း ၁၁၃.၀၀၀  

၃၉  သစစာလြေ််း ၇၄.၀၀၀  

၄၀  မြ ာင််းလြေ််း ၇၄.၀၀၀  

၄၁  လြေ််းကြာ်း ၃၉.၀၀၀  

၄၂  အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

၄၃  ဘ  င ်မနောင်လြေ််း ၁၁၃.၀၀၀  

၄၄  မဒေါနလြေ််း ၉၄.၀၀၀  

၄၅  င ဝေါလြေ််း ၇၄.၀၀၀  

၄၆  အင်ကြင််းလြေ််း ၇၄.၀၀၀  

၄၇  ြန် တ်လြ်ေ်း ၇၂.၀၀၀  

၄၈   တနောသ ြခလြေ််း ၉၄.၀၀၀  

၄၉  လြေ််းကြာ်း ၃၉.၀၀၀  

  အြှေတ်(၃)  ်ြွြ်   

၅၀  ဘ  င ်မနောင်လြေ််း ၁၀၅.၀၀၀  

၅၁   တနောသ ြခလြေ််း ၈၇.၀၀၀  

 



-၃- 

စဉ် မမ  ြို့နယ်   ်ြွြ်/မြ ်း  ာလြေ််း 
တစ်ဧြသတ်

ြေှတ် တန်ဖ  ်း 
ြေှတ်ြ ြ် 

၅၂  အင်ကြင််းလြေ််း ၈၅.၀၀၀  

၅၃  နှင််းဆ လြေ််း ၈၉.၀၀၀  

၅၄  ြတတာလြေ််း ၈၇.၀၀၀  

၅၅  စြာ်းဝေါလြေ််း ၈၃.၀၀၀  

၅၆  မြေ  ြို့ တ်လြ်ေ်း ၈၇.၀၀၀  

၅၇  လြေ််းကြာ်း ၃၉.၀၀၀  

  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

၅၈   တနောသ ြခလြေ််း ၈၉.၀၀၀  

၅၉  ြေြကသာလြေ််း ၈၉.၀၀၀  

၆၀  မဒေါနလြေ််း ၈၉.၀၀၀  

၆၁  လြေ််းကြာ်း ၅၂.၀၀၀  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-၄- 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာမ ်းနှစ်အတွြ် အမဆာြ်အဦမဆာြ်လ  ် ြင််းအမ ေါ် အြွန်စည််းကြ ် န် 
နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 

ြ  မ် ေါင််း 

စဉ် အမဆာြ်အဦအြေ   ်းအစာ်း 
တစ်စတ  န််းအမ ေါ် 

သတ်ြေှတ်တန်ဖ  ်း 
(ြ  ်) 

ြေှတ်ြ ြ် 

၁  ထြေတန််းစာ်း(အာ ်စ ) ၁၆၀၀၀  

၂ ဒ တ ယတန််းစာ်း(အာ ်စ ) ၁၄၀၀၀  

၃ သစ်သာ်းအ တ်ညှ ် ၁၀၀၀၀  

၄ သစ်သာ်းအ ြေ် ၈၀၀၀  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-၅- 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာမ ်းနှစ်အတွြ် လူမနတ  ြ်ြန််းမ ာင််း/ဝယ် ြင််းအမ ေါ် အြွန်စည််းကြ ် န် 
နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 

ြ  မ် ေါင််း 

စဉ် အြေ   ်းအစာ်း 
သတ်ြေှတ်တန်ဖ  ်း 

(ြ  ်) 
ြေှတ်ြ ြ် 

၁ မ ြေည ထ ် ၁၆၀၀၀  

၂  ထြေထ ် ၁၅၅၀၀  

၃ ဒ တ ယထ ် ၁၅၀၀၀  

၄ တတ ယထ ် ၁၄၇၀၀  

၅ စတ တထထ ် ၁၄၄၀၀  

၆  ဉ္စြေထ ် ၁၄၀၀၀  

၇  ဉ္စြေထ န်ှင ်အထြ် ၁၄၀၀၀  

 


