
ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၁၃ ပဲခ ျေးမ   ့် ပန်ျေးလှိုင်ရပ်ကွက်

 င်ျေးလ ်ျေး ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

ပန်ျေးလှိုင် (၂၁လ ်ျေး-၂၆လ ်ျေး) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂၇ လ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ပန်ျေးလှိုင်ကုန်ျေးကပေါ်တန်ျေးလ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

က   ျေးရ ုျေးတန်ျေးလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

ကစ ျေးပ ုင်ျေးရပ်ကွက်

 င်ျေးလ ်ျေး ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

  ျေးသတ်လ ်ျေး ၁၇၀၀ ၁၇၀၀

မ   ့် ကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

၁၈လ ်ျေး-၂၀လ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၆၀၀ ၆၀၀

က ွာင်ဝ ုင်ျေးကတွာင်ပ ုင်ျေး

၁၂လ ်ျေး-၁၇လ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

က ွာင်ဝ ုင်ျေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

သွန်ျေးဘုရွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

က ွာတ ကလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ဓနသ ဒ္ဓ လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ရု ျေးကက ျေးရပ်ကွက် (ကတွာင်)

 င်ျေးလ ်ျေး ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

 ကရမက ွ်ာကဓွာလ ်ျေး ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

အုန်ျေးပင်တန်ျေးလ ်ျေး (သနပ်ပင်လ ်ျေး) ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ဗနဓ လ ်ျေး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂၈လ ်ျေး-၃၂လ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ရု ျေးကက ျေးက  ွာက်ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး  (မ   ့်တွင်ျေး) ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

 က ျေးရု ကက ျေးလ ်ျေး ၁၇၀၀ ၁၇၀၀

တပင်ကရမထ ျေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

ယု နလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

 က ေါ်သ င်လ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

 ပ ်ကတွ်ာကအျေး(၁ လ ်ျေး-၄ လ ်ျေး) ၄၀၀ ၄၀၀

 ပ ်ကတွ်ာသွာ (၁ လ ်ျေး-၄ လ ်ျေး) ၃၅၀ ၃၅၀

ကဒ္ေါနလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ကက ွာက်ကက ျေးစုရပ်ကွက်

သွန်ျေးဘုရွာျေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

သစ်စက်လ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

မ   ့်ပတ်လ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

က ျေးရု က ွာင်ျေးလ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

 သသွာကုန်ျေးရပ်ကွက်

သနပပင်လ ်ျေး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ွန်စ  ပလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

အကရှ့်ကရမန သွာလ ်ျေး/ ပ ်ကတွ်ာကအျေးဘုရွာျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

 ွန်စ  ပ(၁)လ ်ျေး ှ(၉)လ ်ျေးအထ ၂၀၀ ၂၀၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က ွာနတ်ရွွာ

သနပပင်လ ်ျေး (ကက ျေးရွွာတွင်ျေး) ၈၀၀ ၈၀၀

ရွွာလယ်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကက ျေးရွွာအတွင်ျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ဗ ုလ်ကုန်ျေးရပ်ကွက်

သနပပင်လ ်ျေး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

က   က်ကလွန်ပွန်ျေးဘုရွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

မ   ့်ပတ်လ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

 ွာဃလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

လယ်က  စုလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

မ   ့်ကတွ်ာဦျေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ရှင်ကစွာပုရပ်ကွက်

 ကရမက ွာကဓေါဘုရွာျေးလ ်ျေး ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

သနပပင်လ ်ျေး ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ရှင်ကစွာပုလ ်ျေးက ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ရှင်ကစွာပု(အုတ်ကန်လ ်ျေး) ၆၀၀ ၆၀၀

ဗနဓ လလ ်ျေး ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဦျေးဘသင်လ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

 ကက ွာက်လ ်ျေး ၇၅၀ ၇၅၀

ကက ်ကတွ်ာကုန်ျေး(က) ၃၅၀ ၃၅၀

  ုရှယ်လစ် (၁ လ ်ျေး-၁၂ လ ်ျေး) ၃၅၀ ၃၅၀

  ုရှယ်လစ် (၁၃ လ ်ျေး-၁၅ လ ်ျေး) ၂၈၀ ၂၈၀

၃၃ - လ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

 သသွာလ ်ျေး ၉၀၀ ၉၀၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၅၀ ၂၅၀

  သွာဝတ ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ့် ပင်)

(မ   ့်စွာျေးကက ျေးလ ်ျေးကဘျေး ှ သ လ ်ျေးအထ )

၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ့်တွင်ျေး)

(လ ်ျေး ု  ှ မ   ့်စွာျေးကက ျေး  ုင်အထ )

၂၀၀၀ ၂၀၀၀

သနပ်ဖက်တန်ျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

  သွာဝတ  (၁လ ်ျေး-၃လ ်ျေး) ၃၅၀ ၃၅၀

ဗ ုလ် င်ျေးသ န်ျေး (၁လ ်ျေး-၃လ ်ျေး) ၃၅၀ ၃၅၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၅၀ ၂၅၀

မ   ့်တွင်ျေးကက ျေးရပ်ကွက်

ရှင်ကစွာပုလ ်ျေး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သနပပင်လ ်ျေး ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ဓ မယဉ်လ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ပန်ျေး ခ ကုန်ျေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

 ပ ်ကထွာင်စုလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

စ နတွာ ယလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ကက ွာက်ဖ ျေးကုန်ျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

နတ်သျှင်ကနွာင်လ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

 ကပေါ်ဦျေးလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဖ ုျေးရွာ ွာလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

လက်ဝဲသုနဒရလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဘုန်ျေးဝ  ဇွာလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

  ွာသုခလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဣစဆွာသယလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဝ စွာရဏလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

  နဒွာလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

သုဝဏ္ဏလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ကအွာင်  သလွာလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ဥဿွာမ   ့်သစ် (၂)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

တပင်ကရမထ ျေးလ ်ျေး ၈၅၀ ၈၅၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်ကအွာင် န်ျေးလ ်ျေး ၈၅၀ ၈၅၀

အကနွ်ာရထွာလ ်ျေး ၃၂၀ ၃၂၀

ရန်ကက ျေးကအွာင်လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကန့််သတ်
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စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

အလကကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

 ကဝဘွာ  လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဗနဓ လလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က န်စစ်သွာျေးလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကရမစ ်ျေးစ  ်လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဝ ဒ္ ရလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

 ကကတု တ လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကပေါ်ဦျေးလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ခ ုင်သစစွာလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

  သနတွာလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

 က ခလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ရွာ သကကသန်လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

  သွာဝတ လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဦျေးပု လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

သ ရ ယလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

တွာဝတိံသွာလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဘုရင်ကနွာင်လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ရန်ကက ျေးကအွာင်လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

 င်ျေးရဲကက ွ်ာစွွာလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကျွန်ျေးသွာယွာရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

  သလွာလ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

တပင်ကရမထ ျေးလ ်ျေး ၅၅၀ ၅၅၀

  နနဒွာလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ဝင်ျေးန  မ တွာရု ကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

(၁)လ ်ျေး ှ (၄)လ ်ျေးအထ ၂၇၀ ၂၇၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၅၀ ၂၅၀

အင်ျေးတကကွ်ာကက ျေးရွွာ

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (၃/၄)ရပ်ကွက် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (၁/၂)ရပ်ကွက် ၆၀၀ ၆၀၀

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (၅/၆)ရပ်ကွက် ၇၀၀ ၇၀၀

အင်ျေးတကကွ်ာ-ထု ျေးကက ျေးလ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကက ွာက်တန်ျေးရွွာက  ၄၀ ၄၀

လက်ပ ဝင်ျေးရွွာက  ၄၀ ၄၀

ဘ လယ်အင်ျေးရွွာက  ၄၀ ၄၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

နန်ျေးကတွ်ာရွာရပ်ကွက်

သနပပင်လ ်ျေး ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

  ကတွ်ာတွင်ျေးလ ်ျေး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဒ္ ပေါရု ကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၄၅၀ ၄၅၀

ရှင်ကစွာပုလ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

အင်ျေးဝင်(၁)လ ်ျေး ှ(၁၂)လ ်ျေးအထ ၃၀၀ ၃၀၀

ဥဿွာ(၁)လ ်ျေး ှ(၉)လ ်ျေးအထ ၃၀၀ ၃၀၀

  င်ကတွ်ာသွာလ ်ျေး(အ ပင်) ၅၀၀ ၅၀၀

  င်ကတွ်ာသွာလ ်ျေး(အတွင်ျေး) ၃၃၀ ၃၃၀

ကက ်ကတွ်ာကုန်ျေး(ခ)(၁)လ ်ျေး ှ(၅)လ ်ျေးအထ (အ ပင်) ၃၀၀ ၃၀၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကလ ွာဏ ရပ်ကွက်

ကရမသွာကလ ွာင်ျေးဘုရွာျေးလ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

 အကရှ့် င်ျေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

အကနွာက် င်ျေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

မ   ့်သစ်(၈)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး 

(က   က်ပွန်ဘုရွာျေးလ ်ျေး ှ-နွာ ဝ လ ်ျေးအထ )
၁၂၀၀

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး 

(အထပ်သွာျေးစက်ရု လ ်ျေး ှ-နွာ ဝ လ ်ျေးအထ )
၁၁၀၀

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး(နွာ ဝ လ ်ျေး ှမ   ့်ကရှွာင်လ ်ျေး ) ၁၃၀၀ ၁၀၀၀

က   က်ပွန်ဘုရွာျေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

အထပ်သွာျေးစက်ရု လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

နွာ ဝ လ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

ဘုရင့််ကနွာင်လ ်ျေး ကက ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

မ   ့်ကရှွာင်လ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

မ   ့်သစ်(၉)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ့် ပင်) ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

ယန်စ က န်လ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ကရမအုန်ျေးပင်ကဘျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

  န်စတွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

အတွင်ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

သွာယွာကအျေးကက ျေးရွွာ

သွာယွာကအျေးလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

အတွင်ျေးလ ်ျေး(ရွွာက  ) ၄၀ ၄၀

လသွာကအျေးလ ်ျေးက ယ် ၂၈၀ ၂၈၀

အတွင်ျေးလ ်ျေး(ရွွာက  ) ၄၀ ၄၀

ရွွာက    ွာျေး ၆ ၆

မ   ့်သစ်(က)နယ်က  (၁)

နယ်က  (၁)လ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

၁/၂/၃ လ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

၄/၅ လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က န်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

နယ်က  (၂)လ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

ပ ကတွာက်လ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

ကရမဝေါလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

သ င်လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က န်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

မ   ့်သစ်(ခ)နယ်က  (၃)

နယ်က  (၃)လ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

၁/၂/၃/၄ လ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

၅လ ်ျေး ှ က န်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

နယ်က  (၄)လ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

၅/၆ လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

က န်လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

မ   ့်သစ်( )နယ်က  (၅/၆)

နယ်က  (၅/၆)လ ်ျေး ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အတွင်ျေးလ ်ျေး  ွာျေး ၃၅၀ ၃၅၀

မ   ့်သစ်(ဃ)နယ်က  (၇/၈)

ကတွာင်င လ ်ျေး ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ရွွာ လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

  ညွတ်ကရျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

က န်လ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

မ   ့်သစ်(င)နယ်က  (၉/၁၀/၁၁)

မ   ့်ပတ်တွာလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

က န်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

လ ပ် ပွာကန်ရပ်ကွက်

 င်ျေးလ ်ျေး ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

က ုယ့်် င်ျေးက ုယ်ခ င်ျေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

လ ပ် ပွာကန်လ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

ဗနဓ လလ ်ျေး ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

 က ှွ်ာကန်(၁)လ ်ျေး ှ(၈)လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

စကကသွာ ခ လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗနဓ လတ ုက်ခန်ျေးအ  ်ရွာ

က    ထပ် ၇၀ ၇၀

ပထ ထပ် ၄၀ ၄၀

ဒု္တ ယထပ် ၂၅ ၂၅

  ုင်ျေးကတွာင်ရပ်ကွက်

 င်ျေးလ ်ျေး ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ထု ျေးတန်ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ဝကသဘွာလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

ပန်ျေးဘဲတန်ျေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

  သလွာလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

ပုလဲလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

စ န်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

နတ်စင်ကခ ွာင်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဘဏ္ဏွာကုန်ျေး 

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ့် ပင်) ၇၀၀ ၇၀၀

ကက ျေးရွွာတွင်ျေး ၃၀ ၃၀

သွန်ျေးဘုရွာျေးရပ်ကွက်

သွန်ျေးဘုရွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

သွန်ျေးဘုရွာျေး(၁၀)လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

 က ျေးရု က ွာင်ျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

ဓနသ ဒ္ဓ လ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

 က ွာတ ကလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

၁၃ လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

ဥဿွာမ   ့်သစ် (၁)ရပ်ကွက်

ဗထ ျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

 ကရစက်ပတ်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

တ ဿလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

က ုျေးသ န်ျေးဘုရွာျေးလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

အကနွ်ာရထွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဘုရင့််ကနွာင်လ ်ျေး(၁လ ်ျေး-၆လ ်ျေးအထ ) ၁၂၀ ၁၂၀

ဗထ ျေးလ ်ျေးသွယ်(၁လ ်ျေး-၁၂လ ်ျေးအထ ) ၁၂၀ ၁၂၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဥဿွာမ   ့်သစ် (၃)ရပ်ကွက်

ဗထ ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

မ   ့်ကရှွာင်လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်ကအွာင် န်ျေးလ ်ျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဓ မကစတ လ ်ျေး ၂၇၀ ၂၇၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်ကအွာင် န်ျေးလ ်ျေးသွယ် (၁-၆လ ်ျေး) ၁၈၀ ၁၈၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဥဿွာမ   ့်သစ် (၄)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်ကအွာင် န်ျေးလ ်ျေး ၃၈၀ ၃၈၀

ဓ မကစတ လ ်ျေး/  ်က  ွာင်ျေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

ရွာ ဓ ရွာ ်လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဘုရင်ကနွာင်လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

နှင်ျေး  ခင်ျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဗနဓ လလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗထ ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

က ထ ျေးကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ရကသ့်မ   ့်ဘုရွာျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဗနဓ လလ ်ျေးသွယ်(၁လ ်ျေး-၅လ ်ျေးအထ ) ၁၅၀ ၁၅၀

ရွာ ဓ ရွာ ်လ ်ျေးသွယ်(၁လ ်ျေး-၅လ ်ျေးအထ ) ၁၅၀ ၁၅၀

 ရွာစ လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က န်လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဥဿွာမ   ့်သစ် (၅)ရပ်ကွက်

ဓ မကစတ လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

သစ်ကတွာရ ပ်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

သ  န်ဗရ ်ျေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

မ   ့်ကရှွာင်လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ဗ ုလ်ကတ လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ရန်ကက ျေးကအွာင်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

 င်ျေးရဲကက ွ်ာစွွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗ ွာျေးဦျေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗ ွာျေးနဲွ့်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဥဿွာမ   ့်သစ် (၆)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး 

(  ်က  ွာင်ျေးလ ်ျေး ှ သ  န်ဗရ ်ျေးလ ်ျေးအထ )

၁၃၀၀

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး 

(သ  န်ဗရ ်ျေးလ ်ျေး ှသ  န်ဗရ ်ျေးလ ်ျေးအ ု ျေးအထ ) ၁၁၀၀

ဓ မကစတ လ ်ျေး/  ်က  ွာင်ျေးလ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

သ  န်ဗရ ်ျေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က   က်ပွန်ဘုရွာျေးလ ်ျေး ၆၅၀ ၆၅၀

ဘုရင့််ကနွာင်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

သစ်ကတွာရ ပ်သွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဓ မဗ ျူ ွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

သ  န်ဗရ ်ျေးလ ်ျေးသွယ် ၁လ ်ျေး -၃လ ်ျေးအထ ၁၈၀ ၁၈၀

  ွာဗ န်နဲှလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ပု  လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

သ ရ ယလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

တပင်ကရမထ ျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

 င်ျေးရဲကက ွ်ာစွွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဗ ုလ်ကအွာင်ကက ွ်ာလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

လ.ဝ.ကရု ျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကလ -တပ်ကကလျေးကက ျေးရွွာ

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ့် ပင်) ၃၅၀ ၃၅၀

ကက ျေးရွွာတွင်ျေး ၄၀ ၄၀

 က ွာင်အင်ျေးကက ျေးရွွာ

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ကက ျေးရွွာတွင်ျေး ၄၀ ၄၀

ဥဿွာမ   ့်သစ် (၇/၁)

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး  (မ   ့် ပင်) ၁၄၀၀ ၁၂၀၀

သ မလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ဓ မပေါလလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ရွာ ွာဓ ရွာ ်လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ရွာ လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

သ တွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဝ  လလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

လကခဏလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

စ တတသုခလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဥဿွာမ   ့်သစ် (၇/၂)

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး  (မ   ့် ပင်) ၁၄၀၀ ၁၂၀၀

နတ်သျှင်ကနွာင်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

သ  န်ဗရ ်ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ဗ ုလ် င်ျေးကရွာင်(၁လ ်ျေး-၇လ ်ျေး) ၂၅၀ ၂၅၀

ဗ ုလ်လကရွာင်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

အုန်ျေးကတွာ(၁လ ်ျေး-၃လ ်ျေးအထ ) ၁၈၀ ၁၈၀

နွယ်သွာက လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

သစစွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

 က တတွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဓ မပေါလလ ်ျေး(၁လ ်ျေး-၅လ ်ျေးအထ ) ၁၈၀ ၁၈၀

ဗ ုလ်ကတ လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

စ န်(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၂၀ ၁၂၀

  (လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၂၀ ၁၂၀

ပတတ  ွာျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၂၀ ၁၂၀

ရှုခင်ျေးသွာ(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၁၈၀ ၁၈၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဥဿွာမ   ့်သစ် (၇/၃)

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး(၇/၃)အစ ှ 

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေးအထ 

၂၂၀၀

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး(ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး ှ 

  ်က  ွာင်လ ်ျေးအထ 

၁၈၀၀

  ်က  ွာင်ျေးလ ်ျေး ှ (  ်က  ွာင်လ ်ျေး ှ 

(၇/၃)အ ု ျေး)

၁၅၀၀ ၁၃၀၀

ဒ္ကခ ဏသွာခေါကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

  ခွွာ   လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ကစ ျေးပတ်လ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်ကအွာင် န်ျေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ဓ မကစတ လ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

ခကရလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

စပယ်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

 ကရမသ င်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

 င်ျေးကက ျေး   လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

အကနွ်ာရထွာလ ်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဘုရွာျေးကကလျေးကက ျေးရွွာ

ဘုရွာျေးကကလျေးကက ျေးရွွာ(မ   ့်တွင်ျေး) ၃၅၀ ၃၅၀

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ့် ပင်) ၂၅၀ ၂၅၀

 ကက ျေးရွွာတွင်ျေး ၄၀ ၄၀

ဝ ်ျေးဘဲအင်ျေးကက ျေးရွွာ

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ့် ပင်) ၃၀၀ ၃၀၀

ကက ျေးရွွာတွင်ျေး ၄၀ ၄၀

ပ ဉ်ပု ကက ျေးကက ျေးရွွာ

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး (မ   ့် ပင်) ၃၀၀ ၃၀၀

ကက ျေးရွွာတွင်ျေး ၄၀ ၄၀

အလင်ျေးကရွာင်ရပ်ကွက်

  ကတွ်ာတွင်ျေးလ ်ျေး (အလင်ျေးကရွာင်) ၂၀၀ ၂၀၀

အလင်ျေးကရွာင်(၁)လ ်ျေး ှ(၅)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၀၀ ၁၀၀

  ုင်ျေး န ုင်ျေးက  ွာက်ပ ုင်ျေး

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ( င်ျေးလ ်ျေး) ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၆၀၀ ၆၀၀

၂လ ်ျေး-၅လ ်ျေးအထ ၃၀၀ ၃၀၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၀၀ ၂၀၀

ဘုရွာျေးကက ျေးမ   ့်

ဘုရွာျေးကက ျေး(မ   ့်တွင်ျေး Denko    ုင်  ှ 

ကအွာင်သက ပ    ုင်အထ )

၇၀၀ ၇၀၀

ဘုရွာျေးကက ျေး(မ   ့် ပင်) ၃၀၀ ၃၀၀

 ကဝေါလ ်ျေး(မ   ့်တွင်ျေး)လ ်ျေး ု  ှ Famous အထ ၄၀၀ ၄၀၀

ကဝေါလ ်ျေး(မ   ့် ပင်) ၂၈၀ ၂၈၀

ဘုရွာျေးလ ်ျေး(မ   ့်တွင်ျေး)လ ်ျေး ု  ှ သ လ ်ျေးအထ ၃၅၀ ၃၅၀

ဘုရွာျေးလ ်ျေး(မ   ့် ပင်) ၂၈၀ ၂၈၀

သ ရ   သလွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

 ကရမ င်ျေး  (၁လ ်ျေး-၃လ ်ျေး) ၁၈၀ ၁၈၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ဘ တွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ရွွာလယ်လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ရွွာလယ်လ ်ျေးတွင်ျေး ၄၀ ၄၀

ပုဏ္ဏွာျေးစုရပ်ကွက်

ဗနဓ လလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

က ှွ်ာကန်အကနွာက်လ ်ျေး ၃၃၀ ၃၃၀

က ှွ်ာကန်(၉လ ်ျေး-၁၃လ ်ျေးအထ ) ၂၈၀ ၂၈၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၀ ၁၅၀

သွာယွာကုန်ျေးကက ျေးရွွာ

ရန်ကုန်- နတကလျေးလ ်ျေး ၇၀၀ ၇၀၀

ရွွာက  -ကက ျေးရွွာအတွင်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

က ွာင်ဝ ုင်ျေးက  ွာက်ပ ုင်ျေး

က ွာင်ဝ ုင်ျေးက  ွာက်ပ ုင်ျေးလ ်ျေး ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၆လ ်ျေး-၇လ ်ျေးအထ ၂၀၀ ၂၀၀

၈လ ်ျေး-၉လ ်ျေးအထ ၂၅၀ ၂၅၀

၁၀/၁၁/၁၂ လ ်ျေးအထ ၃၀၀ ၃၀၀

  င်ျေးရပ်ကွက်

ကရမသွာကလ ွာင်ျေးလ ်ျေး ၈၀၀ ၈၀၀

  င်ျေး(၁)လ ်ျေး ၅၀၀ ၅၀၀

ကရမကစတ လ ်ျေးသွယ် ၁၅၀ ၁၅၀

 ပ ်ကတွ်ာသွာလ ်ျေးသွယ် ၁၅၀ ၁၅၀

ကရမသွာကလ ွာင်ျေးလ ်ျေး 

ကခ ွာက ယ ွာလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

န ေါျေးလ  ်လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ကခ ွာသ ရ လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၃၀ ၁၃၀

သင် ဖျူျေးတန်ျေးရပ်ကွက်

အကဝရွာလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

 ွာဃလ ်က ဉ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကခ ွာလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကကကျေးန ကန်လ ်ျေးသွယ် ၁၈၀ ၁၈၀

  ွာကစတ လ ်ျေး ၄၀၀ ၄၀၀

  ွာကစတ လ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၄လ ်ျေးထ ) ၂၈၀ ၂၈၀

ကရမ  ကလျေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် က  ကရွာင်ျေး /ဝယ် ခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ကအွာင် န်ျေးလ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

သရက်ကတွာလ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၅လ ်ျေးထ ) ၁၅၀ ၁၅၀

ဘုရင့််ကနွာင်လ ်ျေးက ဉ်ျေး (၁လ ်ျေး-၇လ ်ျေးထ ) ၁၅၀ ၁၅၀

သက ပကုန်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၂လ ်ျေးထ ) ၁၈၀ ၁၈၀

သွာယွာကုန်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၂လ ်ျေး) ၁၅၀ ၁၅၀

ရှ ်ျေးပ ုင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၂လ ်ျေး) ၁၅၀ ၁၅၀

  င်ျေးတ ုျေးခ ဲ့်လ ်ျေး ၃၅၀ ၃၅၀

  င်ျေးတ ုျေးခ ဲ့်လ ်ျေးက ဉ်ျေး(၁လ ်ျေး-၆လ ်ျေး) ၁၇၀ ၁၇၀

ကရကက ျေးကွင်ျေးရပ်ကွက်

စ   က န်ျေး(၁)လ ်ျေး ှ(၆)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

တ ုျေးခ ဲ့်(၁)လ ်ျေး ှ(၅)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

မင  ်ျေးခ  ်ျေးကရျေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က သွာယွာ(၁)လ ်ျေး ှ(၄)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

အကရှ့်ကခ ွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

အကနွာက်ကခ ွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က တတွာ(၁)လ ်ျေးနှင့််(၂)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၃၀ ၁၃၀

ရွွာသစ်ရပ်ကွက်

ရွွာသစ်လ ်ျေး(ကတွာင်) ၃၀၀ ၃၀၀

ရွွာသစ်(၁)လ ်ျေး ှ(၅)လ ်ျေးအထ ၁၅၀ ၁၅၀

ရွွာသစ်လ ်ျေး(က  ွာက်) ၁၅၀ ၁၅၀

ရွွာက    ွာျေး ၄၀ ၄၀

စက် ှုက  အ ဖစ်အ ခွာျေးန ်ျေးအသု ျေး ပ ခွင့််

လ ်ျေး ှကက ျေး ှ ကပ ၂၀၀အထ ၁၅၀ ၁၅၀

က န်က    ွာျေး ၁၀၀ ၁၀၀

အ ခွာျေးန ်ျေးအသု ျေး ပ ခွင့််

လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ကက ျေးရွွာ ၅၀ ၅၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ ်

တစဧ်က

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၁၄ သွာယွာဝတီမ   ့် ကစ ျေးပ ုင်ျေးရပ်ကွက်

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၃.၆၀၀

ကစ ျေးလ ်ျေး ၁၁၈.၀၀၀ ၁၁၈.၀၀၀

ဘူတွာလ ်ျေး ၁၁၄.၅၀၀ ၁၁၄.၅၀၀

ကွက်သစ်ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

ကရကဝရပ်ကွက်

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

အလယ်ပ ုင်ျေးရပ်ကွက် ၁၁၄.၅၀၀ ၁၁၄.၅၀၀

ကက ွာင်ျေးစုရပ်ကွက်

လ ်ျေးက ယ် ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၁.၈၀၀ ၈၁.၈၀၀

ကရင်စုရပ်ကွက်

လ ်ျေးက ယ် ၇၂.၇၀၀ ၇၂.၇၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၅.၅၀၀ ၄၅.၅၀၀

ရွွာကကီျေးကုန်ျေးရပ်ကွက်

လ ်ျေးက ယ် ၇၄.၆၀၀ ၇၄.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၈.၂၀၀ ၅၈.၂၀၀

ပပည်ကတွ်ာသွာရပ်ကွက် ၆၃.၆၀၀ ၆၃.၆၀၀

ဂုုံ င်ျေးကပ ွာင်ကက ျေးရွွာ

ရန်ကုန်-ပပည် ်ျေး ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

ရွွာထဲလ ်ျေး ၆၃.၆၀၀ ၆၃.၆၀၀

အကရှ့်/ အကနွာက်

လက်ပုံခုန်ရပ်ကွက်(တွင်ျေး/ပပင်) ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကပ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ပခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ ်

တစဧ်က

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကပ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ပခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

သုုံျေးဆယ်မ   ့် ကစ ျေးပ ုင်ျေးရပ်ကွက်

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၃.၆၀၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၁၂၇.၃၀၀ ၁၂၇.၃၀၀

ကစ ျေးလ ်ျေး ၁၃၄.၅၀၀ ၁၃၄.၅၀၀

တရုတ်တန်ျေးလ ်ျေး ၁၂၇.၃၀၀ ၁၂၇.၃၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

ဥယ ွာဉ်ပခုံကပ 

(က)လန(၃၉)က မပီျေးကပ 

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၄၃.၆၀၀ ၄၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၃၄.၅၀၀ ၃၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၃.၆၀၀ ၂၃.၆၀၀

လ ်ျေးသွယ် ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

(ခ)လန(၃၉) က မပီျေးကပ 

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၃၄.၅၀၀ ၃၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၆.၄၀၀ ၁၆.၄၀၀

လ ်ျေးသွယ် ၁၆.၄၀၀ ၁၆.၄၀၀

စုံကရွျေးတန်ျေးရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

ဘုရွာျေးကကီျေးလ ်ျေးရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

အကရှ့်သကပပကုန်ျေးရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

အကနွာက်သကပပကုန်ျေးရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

အလယ်ကုန်ျေးရပ်ကွက်

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၁၄၃.၆၀၀ ၁၄၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၄.၅၀၀ ၅၄.၅၀၀

ဆရွာစုံမ   ့်သစ်အကနွာက်ပ ုင်ျေး ၉၀.၉၀၀ ၉၀.၉၀၀

ဆရွာစုံမ   ့်သစ်အကရှ့်ပ ုင်ျေး ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

ကပပင်ကုန်ျေးရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

အကရှ့်ရ ုျေးကကီျေးရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ ်

တစဧ်က

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစတ်စဧ်က

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကပ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ပခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

အကနွာက်ရ ုျေးကကီျေးရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၃.၆၀၀

ကဗဒင်ကုန်ျေးရပ်ကွက်

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၁၃၄.၅၀၀ ၁၃၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

သခွတ်ကုန်ျေးရပ်ကွက် ၉၄.၅၀၀ ၉၄.၅၀၀

ဘ ုျေးဘွွာျေးပ ုင်ကပ (မ   ့်တွင်ျေး )

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၁၉၄.၅၀၀ ၁၉၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၁၁၄.၅၀၀ ၁၁၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၆၀၀ ၈၃.၆၀၀

လ ်ျေးသွယ် ၇၄.၅၀၀ ၇၄.၅၀၀

ဂရန်ကပ (မ   ့်ပပင် )

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၅၄.၅၀၀ ၅၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၃၄.၅၀၀ ၃၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၃.၆၀၀ ၂၃.၆၀၀

လ ်ျေးသွယ် ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

ကက ျေးရွွာကပ 

ရန်ကုန်-ပပည်လ ်ျေး ကကီျေး ၃၄.၅၀၀ ၃၄.၅၀၀

လ ်ျေးက ယ် ၂၃.၆၀၀ ၂၃.၆၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၂၀.၀၀၀ ၂၀.၀၀၀

လ ်ျေးသွယ် ၁၆.၄၀၀ ၁၆.၄၀၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၁၅ လက်ပံတန်ျေး မ   ့် ရပ်ကွက်

လ ်ျေး ကတွ်ာလ ်ျေး တန်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

၁ လ ်ျေးကတွာင်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

၂ လ ်ျေးကတွာင်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

၃ လ ်ျေးကတွာင်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

၄ လ ်ျေးကတွာင်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

သွာသနွာ့်ရ ပ်သွာ လ ်ျေးသယ်ွ ၇၂.၅ ၇၂.၅

တွာဆ ပ်လ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

 ဂ္လွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

သ စ တတလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ပန်ျေးပင်ကုန်ျေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

က ွာင် ဂ္လွာ(၁) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

က ွာင် ဂ္လွာ(၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

က ွာင် ဂ္လွာ(၃) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆီဆံုဝန်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

  ူကုန်ျေးရပ်ကွက်

ကံကကီျေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

ဗ ုလ်ဖုန်ျေးမ င့််လ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၀၀ ၁၀၀

ဘုရွာျေးင ျေးဆူလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၀၀ ၁၀၀

ကဗွာဓ ကုန်ျေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၇၂.၅ ၇၂.၅

ကဝဠ ဝန်လ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၇၂.၅ ၇၂.၅

သတီွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၇၂.၅ ၇၂.၅

ရတနွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

သရီ လ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ဦျေးဘက္ င်လ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

သဓု မွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

က တတွာလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

သစ်ကတွာရံုျေးလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

စ န်(၂)စ န်လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကငွပန်ျေးတ  ်လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဖွွဲနုဆီစက်လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၁) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၃) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၄) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၅) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

က  နလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

ဇီဇဝ လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကညွာင်ဦျေးလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

  ူကုန် တွင်ျေး(၁)လ ်ျေး ၆၀ ၆၀

နွဲ န တ်လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

 င်ျေးရပ်ရပ်ကွက်

လ ်ျေး ကတွ်ာလ ်ျေး လ ်ျေး တန်ျေး ၂၀၀ ၂၀၀

၁လ ်ျေး ကမ ွာက်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

၂လ ်ျေး ကမ ွာက်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

၃လ ်ျေး ကမ ွာက်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

၄လ ်ျေး ကမ ွာက်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

၅လ ်ျေး ကမ ွာက်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

၆လ ်ျေး ကမ ွာက်ပ ုင်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၁၇၀ ၁၇၀

ဆရွာစံ လ ်ျေးသယ်ွ ၈၃.၅ ၈၃.၅

သခင်ဖ ုျေးလှကကီျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၈၃.၅ ၈၃.၅

 ကနွ်ာရထွာလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကမ စွာရင်ျေးရံုျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၈၃.၅ ၈၃.၅

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၈၃.၅ ၈၃.၅

ဘုရွာျေးင ျေးဆူလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရတကတွာင်ကကွာျေး (၁)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရတကတွာင်ကကွာျေး (၂)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရတကတွာင်ကကွာျေး (၃)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရတကတွာင်ကကွာျေး (၄)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရတကတွာင်ကကွာျေး (၅)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကရတကတွာင်ကကွာျေး (၆)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၈၃.၅ ၈၃.၅

ကဗွာဓ ကုန်ျေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

က ွာင်သခုလ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

မ စ်ကကွ့်ကက ွာင်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၁) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၃) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၄) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၅) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကဘွာလံုျေးကွင်ျေး(၆) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

 ကနွ်ာရထွာ (၁)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

 ကနွ်ာရထွာ (၂)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

 ကနွ်ာရထွာ (၃)လ ်ျေး လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆရွာစံ (၁)လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

ဆရွာစံ (၂)လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆရွာစံ (၃)လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ဆရွာစံ (၄)လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၆၀ ၆၀

ကျွန်ျေးကကလျေး

ရန်ကုန်-မပည်လ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

 ကရှ့်ဘက်လ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ဘီျေးလင်ျေးတန်ျေးလ ်ျေး

ကပ က်ကုန်ျေးလ ်ျေးသယ်ွ ၆၅ ၆၅

ရံုျေးကကီျေးလ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ကန်(၁၀၀)လ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ကလျေး   ်တန်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ဘုရွာျေးကကီျေးတန်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ကဗွာတ ကကလျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ကရတဘုန်ျေးကရွာင်လ ်ျေး လ ်ျေးသယ်ွ ၆၀ ၆၀

ကက ျေးရွွာ ုပ်စု  ွာျေး ၈.၆ ၃.၆

ကက ျေးရွွာစွာက က်ကမ - ၂. ၀


