
   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရရေးနှစ်အတွက် ရခြေရရာငေ်း/ ဝယ်ခြငေ်းြေ ာေးအရပေါ် အြွန်စည်ေးကကပ်ရန်နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

   
ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ ပကျ်းရ ွာ/ လ ််း 
တစ်ဧက 

သတ် ှတ် 
တန်ဖ  ်း 

 ှတ် 
ချက် 

၁။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ ဗဟ  လ ််း(လ ််း )၊ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၃.၅    
၂။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ ဗဟ  လ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၂.၅    
၃။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ ဗဟ  လ ််း(လ ််း )၊ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၃.၅    

၄။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ ဗဟ  လ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်  ၂.၅   
၅။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ လ ပ်သ  လ ််း(လ ််း )၊ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက် ၃.၀   
၆။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ လ ပ်သ  လ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်  ၂.၄   
၇။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ ဗဟ  လ ််း(လ ််း )၊ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်  ၃.၅   
၈။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ ဗဟ  လ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်  ၂.၅   
၉။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ ဘ ရင ်ပနောငတ်ပ်နယ်လ ််း(လ ််း )အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက် ၂.၅   

၁၀။ သံပတွာငက်က ်းမ   ြို့ ဘ ရင ်ပနောငတ်ပ်နယ်လ ််း(လ ််းကကွာ်း)အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက် ၂.၀   
၁၁။ သံပတွာငမ်   ြို့ သံပတွာင်-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််း )၊အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်  ၃.၅   

၁၂။ သံပတွာငမ်   ြို့ သံပတွာင်-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်  ၂.၅   
၁၃။ သံပတွာငမ်   ြို့ သံပတွာင်-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််း )၊အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်  ၃.၅   
၁၄။ သံပတွာငမ်   ြို့ သံပတွာင်-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက် ၂.၅   
၁၅။ သံပတွာငမ်   ြို့ အပနော်ရထွာလ ််း(လ ််း )၊အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်  ၃.၀   
၁၆။ သံပတွာငမ်   ြို့ အပနော်ရထွာလ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်  ၂.၄   
၁၇။ သံပတွာငမ်   ြို့ သံပတွာင်-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််း )၊အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်  ၃.၅   
၁၈။ သံပတွာငမ်   ြို့ သံပတွာင်-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်  ၂.၅   
၁၉။ သံပတွာငမ်   ြို့ ပတွာင်ငူ-သံပတွာငလ် ််း(လ ််း )၊ပျွာ်းစခန််းပကျ်းရ ွာ  ၃.၅   
၂၀။ သံပတွာငမ်   ြို့ ပတွာင်ငူ-သံပတွာငလ် ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ပျွာ်းစခန််းပကျ်းရ ွာ  ၂.၀   
၂၁။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််း )၊ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်  ၃.၅   
၂၂။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်  ၂.၅   
၂၃။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််း )၊ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်  ၃.၅   
၂၄။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်  ၂.၅   

 



   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရရေးနှစ်အတွက် ရခြေရရာငေ်း/ ဝယ်ခြငေ်းြေ ာေးအရပေါ် အြွန်စည်ေးကကပ်ရန်နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

   
ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ ပကျ်းရ ွာ/ လ ််း 
တစ်ဧက 

သတ် ှတ် 
တန်ဖ  ်း 

 ှတ်ချက် 

၂၅။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််း )၊ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်  ၃.၀   
၂၆။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်  ၂.၄   

၂၇။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််း )၊ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်  ၃.၅   
၂၈။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်  ၂.၅   
၂၉။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််း )၊ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်  ၂.၅   
၃၀။ လ ပ်သ  မ   ြို့ လ ပ်သ  -လွ  ငပ်ကွာ်လ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၅)ရပ်ကွက်  ၂.၀   
၃၁။ လ ပ်သ  မ   ြို့ မ   ြို့သစ်(လ ််း )၊ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်  ၂.၀   
၃၂။ လ ပ်သ  မ   ြို့ မ   ြို့သစ်(လ ််းကကွာ်း)၊ အ ှတ်(၆)ရပ်ကွက်  ၁.၅   
၃၃။ ပဘွာဂလ မ   ြို့ ပတွာင်ငူ-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််း )၊အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်  ၃.၅   
၃၄။ ပဘွာဂလ မ   ြို့ ပတွာင်ငူ-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊အ ှတ်(၁)ရပ်ကွက်  ၂.၅   

၃၅။ ပဘွာဂလ မ   ြို့ ပတွာင်ငူ-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််း )၊အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်  ၃.၅   
၃၆။ ပဘွာဂလ မ   ြို့ ပတွာင်ငူ-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊အ ှတ်(၂)ရပ်ကွက်  ၂.၅   
၃၇။ ပဘွာဂလ မ   ြို့ ပတွာင်ငူ-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််း )၊အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်  ၃.၀   
၃၈။ ပဘွာဂလ မ   ြို့ ပတွာင်ငူ-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊အ ှတ်(၃)ရပ်ကွက်  ၂.၄   
၃၉။ ပဘွာဂလ မ   ြို့ ပတွာင်ငူ-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််း )၊အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်  ၃.၅   
၄၀။ ပဘွာဂလ မ   ြို့ ပတွာင်ငူ-ပ ွာခ်ျ  ်းလ ််း(လ ််းကကွာ်း)၊အ ှတ်(၄)ရပ်ကွက်  ၂.၅   

၄၁။ 
သံပတွာငက်က ်း 
မ   ြို့နယ် 

လ ််းအ ည် သ ပသွာလ ််း ျွာ်း ၁.၅ 
 

၄၂။ 
သံပတွာငက်က ်း 

မ   ြို့နယ် 
အ ည် သ ပသွာပကျ်းရ ွာ ျွာ်းရှ လ ််း ျွာ်း ၁.၅ 

 

 

 

 



 
 

  

၂၀၂၀-၂၀၂၁ြု ဘဏ္ဍာရရေးနှစ်အတွက် အရ ာက်အဦေးရ ာက်လုပ်ခြငေ်းအရပေါ် အြွန်စည်ေးကကပ်ရန် 
နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

က ပ်ရပေါင်ေး 

စဉ် အပ ွာက်အဦ်းအ ျ   ်းအစွာ်း 
တစ်စတ ရန််းပပအပပေါ် 

သတ် ှတ်တန်ဖ  ်း 
(ကျပ်) 

 ှတ်ချက် 

၁ ပထ တန််းစွာ်း ( အွာရ်စ  ) ၉၀၀၀   

၂ ဒ တ ယတန််းစွာ်း ( အွာရ်စ  ) ၇၀၀၀   

၃ သစ်သွာ်းအ တ်ညှပ် ၅၀၀၀   

၄ သစ်သွာ်းအ  ် ၂၀၀၀   

၅ Steel structure ၇၀၀၀  

 

  

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ြု ဘဏ္ဍာရရေးနှစ်အတွက် လူရနတ ုက်ြန်ေး ရရာင်ေး/ဝယ်ခြငေ်းြေ ာေးအရပေါ်  
အြွန်စည်ေးကကပ်ရန်နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

                                                      ကျပပ်ပေါင််း                                                                                                                        

စဉ် အြေ   ေးအစာေး 
တစ်စတ ရန််းပပအပပေါ် 
သတ် ှတ်တန်ဖ  ်း(ကျပ်) 

ြေှတ်ြ က် 

၁ ရခြေညီထပ် ၁၅၀၀၀  

၂ ပထြေထပ် ၁၃၀၀၀  

၃ ဒုတ ယထပ် ၁၂၀၀၀  

၄ တတ ယထပ် ၁၁၀၀၀  

၅ စတုတထထပ် ၁၀၀၀၀  

၆ ပဥ္စြေထပ် ၉၅၀၀  

၇ ပဥ္စြေထပ်နှင ်အထက် ၉၅၀၀  

 

   

 

 

 

 

 

 

 


