
-၁- 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရခြေရ ာငေ်းဝယ်ခြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ်  

အြွန်စည်ေးကက ် န် နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စဉ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ်တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၁ ဖာပွန်မ   ြို့နယ်၊ 
ဖာပွန်မ   ြို့  

(၁)ရပ်ကွက်၊ ပ ်းလ ််း ၃၅  

(၁)ရပ်ကွက်၊  င်္ဂလာလ ််း ၃၅  

(၁)ရပ်ကွက်၊ သစ္စာလ ််း ၃၅  

(၁)ရပ်ကွက်၊ ပ ာင်သ ဒ္ဓ လ ််း ၃၅  

(၁)ရပ်ကွက်၊ က ််းန ်းလ ််း ၂၅  

(၁)ရပ်ကွက်၊ မ   ြို့ပစ္ာင ်လ ််း ၂၅  

ရပ်ကွက်(၁) ရ    ခ ာ်းလ ််း ျာ်း ၂၀  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ပ ်းလ ််း ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ခ ပလ်းလ ််း ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ပ ာင်သ ဒ္ဓ လ ််း ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ယွန််းစ္လင််းလ ််း ၂၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘုရာ်း ုဒ္ဦ််းလ ််း ၂၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ န ဗ္ဗာန်လ ််း ၂၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊  င်္ဂင်လ ််း ၂၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘုရာ်းကက ်းလ ််း ၂၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘ ်းလင််းလ ််း ၂၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ပဒ္ေါနလ ််း ၂၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ရ ်ုးကက ်းလ ််း ၂၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ မ   ြို့ပတ်လ ််း ၂၅  

ရပ်ကွက်(၂) ရ    ခ ာ်းလ ််း ျာ်း ၂၀  

(၃)ရပ်ကွက်၊ ပ ေါပုတ်လ ််း ၂၅  

(၃)ရပ်ကွက်၊  ပရလ ််း(သ တာလ ််း) ၂၅  

(၃)ရပ်ကွက်၊ RCပကျာင််းလ ််း ၂၅  

 ရပ်ကွက်(၃) ရ    ခ ာ်းလ ််း ျာ်း ၂၀  

(၄)ရပ်ကွက်၊ ပ ာင်သ ဒ္ဓ လ ််း ၂၅  

ရပ်ကွက်(၄) ရ    ခ ာ်းလ ််း ျာ်း ၂၀  

 ပန က်ဘက်က ််းပကျ်းရ ာ ၂၀  

 ဲသလွတ်ပကျ်းရ ာ ၂၀  
 

 



-၂- 

(ကျပ်သန််းပပေါင််း) 

စ္ဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ပကျ်းရ ာ/လ ််း 
တစ္်ဧက 

သတ်  တ်တန်ဖ ု်း 
  တ် ျက် 

 ဖာပွန်မ   ြို့နယ် 

ဖာပွန်မ   ြို့ 

 တ  ွန်တ ုင်ပကျ်းရ ာ ၂၀  

ပ   ှုန်ပကျ်းရ ာ ၂၀  

ပ  ဆန်ပကျ်းရ ာ ၂၀  

 ခ ာ်းပကျ်းရ ာ ျာ်း ၁၅  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ၃ - 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရခြေရ ာငေ်းဝယ်ခြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ်  

အြွန်စည်ေးကက ် န် နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စ္ဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ပကျ်းရ ာ/လ ််း 
တစ္်ဧက 

သတ်  တ်တန်ဖ ု်း 
  တ် ျက် 

၂ က ပ ာင််းမ   ြို့ (၁)ရပ်ကွက်၊ သ လွင်လ ််း ၂၅  

ရပ်ကွက်(၁) ရ    ခ ာ်းလ ််း ျာ်း ၂၀  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗ္ ုလ် ျ ပ်လ ််း(ပ ာင်သ ဒ္ဓ လ ််း) ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ သ လွင်လ ််း ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ပတတခ ာ်းလ ််း ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ခ ပလ်းလ ််း ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ပဒ္ေါနလ ််း ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ဧရာလ ််း ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ စ္စ္်ပတာင််းလ ််း ၃၅  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနလ ််း ၃၃  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ဇ ဇ ေါလ ််း ၃၃  

(၂)ရပ်ကွက်၊ ပတာင်တန််းပကျာင််းလ ််း ၃၃  

 ရပ်ကွက်(၂) ရ    ခ ာ်းလ ််း ျာ်း ၂၀  

(၃)ရပ်ကွက်၊ ဗ္ ုလ် ျ ပ်လ ််း ၃၅  

(၃)ရပ်ကွက်၊ သ လွင်လ ််း ၃၅  

(၃)ရပ်ကွက်၊ ပတတခ ာ်းလ ််း ၃၅  

(၃)ရပ်ကွက်၊ ဧရာလ ််း ၃၅  

(၃)ရပ်ကွက်၊ ပလယာဉ်ပျ ကွင််းလ ််း ၃၅  

(၃)ရပ်ကွက်၊ စ္ကာ်း ေါလ ််း ၃၅  

(၃)ရပ်ကွက်၊ စ္စ္်ပတာင််းလ ််း ၃၅  

 ရပ်ကွက်(၃) ရ    ခ ာ်းလ ််း ျာ်း ၂၀  

(၄)ရပ်ကွက်၊ ဗ္ ုလ် ျ ပ်လ ််း ၃၅  

(၄)ရပ်ကွက်၊ က  ပကာလ် ််း ၂၅  

(၄)ရပ်ကွက်၊ ပကျာကစ်္  ််းလ ််း ၂၅  

(၄)ရပ်ကွက်၊ ဧရာလ ််း ၂၅  

ရပ်ကွက်(၄) ရ    ခ ာ်းလ ််း ျာ်း ၂၀  

  ခ ာ်းပကျ်းရ ာ ျာ်း ၁၅  
 

 

 



- ၄ - 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရ ာက်အဦရ ာက်လ  ်ခြငေ်းအရ ေါ်  

အြွန်စည်ေးကက ် န် နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

                                                                                                                        ကျပ်ပပေါင််း 

စ္ဉ်  ပဆာက် ဦ  ျ   ်း စ္ာ်း 
တစ္်စ္တုရန််းပပ ပပေါ် 

သတ်  တ်တန်ဖ ု်း 
(ကျပ်) 

  တ် ျက် 

၁ ပထ တန််းစ္ာ်း( ာရ်စ္ ) ၁၄၀၀၀  

၂ ဒ္ုတ ယတန််းစ္ာ်း( ာရ်စ္ ) ၁၂၀၀၀  

၃ သစ္်သာ်း တု်ညှပ် ၁၀၀၀၀  

၄ သစ္်သာ်း   ် ၈၀၀၀  

၅ Steel Structure ၁၂၀၀၀  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ၅ - 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် လူရနတ  က်ြန်ေး ရ ာင်ေး/ဝယ်ခြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ်  

အြွန်စည်ေးကက ် န် နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

                                                            ကျပပ်ပေါင််း 

စ္ဉ်   ျ   ်း စ္ာ်း 
တစ္်စ္တုရန််းပပ ပပေါ် 
သတ်  တ်တန်ဖ ု်း(ကျပ်) 

  တ် ျက် 

၁ ပခ ည ထပ် ၁၅၀၀၀  

၂ ပထ ထပ် ၁၃၀၀၀  

၃ ဒ္ုတ ယထပ် ၁၂၀၀၀  

၄ တတ ယထပ် ၁၁၀၀၀  

၅ စ္တုတထထပ် ၁၀၀၀၀  

၆ ပဥ္စ ထပ် ၉၅၀၀  

၇ ပဥ္စ ထပ်န င ် ထက် ၉၅၀၀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


