
ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကကွ်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၄ အုတ်တွင်ျေးမ   ့် ပဲခ ျေးလ ်ျေးရပ်ကကွ်

ရန်ကန်ု- နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၀

ကရွှေဝါထွန်ျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

ခကရလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

အတွင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၀

ရန်ကန်ု- နတကလျေးလ ်ျေး(ကပ ပပင်) ၄၀ ၄၀

ကကကသွ်န်ခင်ျေး (၁) ရပ်ကကွ်

ပပည်-ကပါကက်ခါင်ျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၀

ဦျေးဝင်ျေးကဖလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

ကအွာင်စ ုျေး  ုျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

အတွင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၀

ကကကသွ်န်ခင်ျေး (၂) ရပ်ကကွ်

ပပည်-ကပါကက်ခါင်ျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၀

နဝကဒျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

စယ်ွကတွ်ာလ ်ျေး ၅၀ ၅၀

အကနွ်ာရထွာလ ်ျေး ၅၀ ၅၀

သကပပည  လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

သစစွာလ ်ျေး ၅၀ ၅၀

 င်ျေးကက ျေးည  လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

 ဂ္လွာလ ်ျေး ၅၀ ၅၀

အတွင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၀

က ျေးရပ်ကကွ်

ဘ တွာလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

က ျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

ယုဇနလ ်ျေး ၉၀ ၉၀

ဓ မကစတ လ ်ျေး ၉၀ ၇၀

သခင်ပ လ ်ျေး ၇၀ ၇၀

အတွင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၀

ကသစတ်န်ျေးရပ်ကကွ်

  ုျေးကကွာင်ျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

တပင်ကရွှေထ ျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

အတွင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၀

ကနွာကဆ်ကတဲွ်(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစအ်တွက ်ကပ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ပခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကကွ်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာကဆ်ကတဲွ်(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစအ်တွက ်ကပ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ပခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

 ဲကန်ုျေးရပ်ကကွ်

  ုျေးကကွာင်ျေးလ ်ျေး ၇၀ ၇၀

အတွင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၀

က ဲပဲွမ   ့်

ရန်ကန်ု- နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၀

မ   ့်စ ုျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၀

အတွင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၀

ရန်ကန်ု- နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ့်ပပင်) ၃၀

ကညွာင်ကပခကထွာကက်က ျေးရွွာ

ရန်ကန်ု- နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၀

ကကံကလျေးလ ်ျေး ၅၀ ၅၀

အတွင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၅၀ ၅၀

ရန်ကန်ု- နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ့်ပပင်) ၃၀

ကက ွာင်ျေးရှစဆ်ယ်ကက ျေးရွွာ

ရန်ကန်ု- နတကလျေးလ ်ျေး ၉၀ ၉၀

ထန်ျေးတပင်လ ်ျေး ၅၀ ၅၀

အတွင်ျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၀ ၄၀

ရန်ကန်ု- နတကလျေးလ ်ျေး(မ   ့်ပပင်) ၃၀

က န်ကက ျေးရွွာ  ွာျေး ၉ ၉

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ်

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၅ ဖဖ ျေးမ   ့် က ျေးရု ျေးရပ်ကွက်

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး (လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၁)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၂)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၇)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၈)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၉)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၁၀)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၁၁)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၁၀၀ ၁၀၀

အုတ်ဖဖတ်ရပ်ကွက်

အုတ်ဖဖတ်လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၃၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၃၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၃၆)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၃၇)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၃၈)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၃၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

ထန်ျေးကုန်ျေးရပ်ကွက်

ထန်ျေးကုန်ျေးလ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၂၇)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၂၉)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၃၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၃၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၃၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၃၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

(၂၈)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

ရု ျေးရပ်ကွက်

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၃)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၄)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၇)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၈)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၉)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၁၀)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၁၁)လ ်ျေး (လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

ကနွာက် က်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကဖ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ဖခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ်

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကဖ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ဖခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

က ျေးရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၁၄၀ ၁၂၀

(၇)လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၉)လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၁၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၁၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

ဘူတွာကဖ ွာက်ရပ်ကွက်

(၂၇)လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၂၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၁၀၀ ၁၀၀

(၁၉)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၉၀ ၉၀

(၂၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၆)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

ဘူတွာကတွာင်ရပ်ကွက်

(၁၆)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၉၀ ၉၀

(၁၉)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၈၀ ၈၀

(၂၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ယ်) ၉၀ ၉၀

(၁၇)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၁၈)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၂၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၈၀ ၈၀

သ  ်ကုန်ျေးရပ်ကွက်

အုတ်ဖဖတ်လ ်ျေး(လ ်ျေး ) ၁၁၀ ၁၁၀

(၃၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၈)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

(၃၉)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ်

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကဖ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ဖခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

(၄၀)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၇၀ ၇၀

မ   ့် အကရှ့်ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၁၄၀ ၁၂၀

(၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၁၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၁၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၁၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၅)လ ်ျေး(လ ်ျေးက ဉ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၆)လ ်ျေး(လ ်ျေးတ ု) ၇၀ ၇၀

မ   ့် အကနွာက်ရပ်ကွက်

(၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၁၀၀ ၁၀၀

(၁၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၉၀ ၉၀

(၃)လ ်ျေး(မ   ့်စွန်လ ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၂)လ ်ျေး(မ   ့်စွန်လ ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၃)လ ်ျေး(မ   ့်စွန်လ ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၄)လ ်ျေး(မ   ့်စွန်လ ်ျေး) ၈၀ ၈၀

(၁၅)လ ်ျေး(မ   ့်စွန်လ ်ျေး) ၉၀ ၉၀

ကေယ ဝတ ၊မ   ့် (၁)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၁၂၀ ၁၀၀

 ည်ကဖ ွာင်ျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၇၀ ၇၀

ဖ ပလလ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

မ   ့်ပတ်လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

သကကွာျေးစက်(၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

သကကွာျေးစက်(၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

ကေယ ွာဦျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

ကေယ ဝတ ၊မ   ့် (၂)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၁၂၀ ၁၀၀

အကနွာက်ပ ုင်ျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

ကအွာင် ဂ္လွာလ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

သ ရ  ဂ္လွာ(၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

သ ရ  ဂ္လွာ(၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ်

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကဖ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ဖခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

သ ရ  ဂ္လွာ(၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

ကေယ ဝတ ၊မ   ့် (၃)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၁၂၀ ၁၀၀

ကေယ ဝတ ၊မ   ့် (၄)ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၁၂၀ ၁၀၀

သကကွာျေးစက်(၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

သကကွာျေးစက်(၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

အရက်ခ က်စက်ရု လ ်ျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

က္ ပူလ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၆၀ ၆၀

ကက ျေးရွွာကဖ 

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၆၀ ၅၀

ကက ျေးရွွာကဖ ၁၀

ဥယ ွာဉ်ဖခ ကဖ 

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၅၀ ၄၀

ကက ျေးရွွာဥယ ွာဉ်ဖခ ကဖ လ ်ျေး ၇.၅ ၇.၅

ကညွတ်ကွင်ျေး၊ကွင်ျေးကရှ့်ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၁၁၀ ၁၀၀

ကရတကတွာင်လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

က ျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

ကက ွာင်ျေးကက ျေးလ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

ကညွတ်ကွင်ျေး၊ကွင်ျေးကနွာက်ရပ်ကွက်

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၁၁၀ ၁၀၀

ရွွာ (၁)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

ရွွာ (၂)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

ရွွာ (၃)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

ရွွာ (၄)လ ်ျေး(လ ်ျေးသယ်ွ) ၈၀ ၈၀

ကက ျေးရွွာကဖ 

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၆၀ ၅၀

ဥယ ွာဉ်ဖခ ကဖ 

ရန်ကုန်- နတကလျေး(လ ်ျေး ကက ျေး) ၅၀ ၄၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ်

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက် က်တွွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက် ကဖ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ဖခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ကက ျေးရွွာဥယ ွာဉ်ဖခ ကဖ လ ်ျေး ၇.၅ ၇.၅

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၆ ကက ွာက်တံခ ျေးမ   ့် က ျေးပ ုင်ျေးရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၂၉၀ ၂၉၀

က ွာင်သခုလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)ဦျေးစံကက ွ်ာလ ်ျေး ၂၄၀ ၂၄၀

(၂)သရဖီလ ်ျေး ၂၄၀ ၂၄၀

(၃)ဘုရင့််ကနွာင်လ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၄)တပင်ကရွှေထီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၅)ကရွှေက ွာင်ပင်လ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၆)က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ကွင်ျေးကနွာက်ရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၃၀၀ ၃၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)သနတွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၂)ကခ ွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၃)နီလွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၄)သတီွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၅) ွာျေးကစွာျေးကွင်ျေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၆)ကဒ နလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၇)ကသွ်ာကလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၆၅

(၈)ယုဇနလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၉)ဓ တ်ကစတီလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၁၀)က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

စွာတ ုက်ရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၃၂၀ ၃၂၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး ၂၉၀ ၂၉၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)ဦျေးစံကက ွ်ာလ ်ျေး ၂၄၀ ၂၄၀

(၂)ဘုရင့််ကနွာင်လ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၃)တပင်ကရွှေထီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၄)ရဲစခန်ျေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၆၀

(၅)နှင်ျေးဆီလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၆၀

(၆)မ တ်ကလျေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၆၀

(၇)စွယ်ကတွ်ာ ၁၅၅ ၁၆၀

(၈)က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

ကွင်ျေးကတွာင်ရပ်ကွက်

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး( တွင်ျေး) ၂၇၀ ၂၇၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး( မပင်) ၂၅၀ ၂၅၀

က ွာင်သခုလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)တပင်ကရွှေထီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၂)က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ကွင်ျေးကမ ွာက်ရပ်ကွက်

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး (တပင်ကရွှေထီျေးလ ်ျေး ှ 

ကရွှေက ွာင်ပင်လ ်ျေးထ )
၂၇၀ ၂၇၀

ဗ ုလ်ခ  ပ်လ ်ျေး(ကရွှေက ွာင်ပင်လ ်ျေး

  ှမ   ့်မပင်ထ )
၂၅၀ ၂၅၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)တပင်ကရွှေထီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၂)ဓူတင်ကုန်ျေးဘုရွာျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၃)နှင်ျေးဆီလ ်ျေး ၁၆၀

(၄)မ တ်ကလျေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၆၀

(၅)စွယ်ကတွ်ာလ ်ျေး ၁၆၀

(၆)က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

မ   ့်မပင်

(က)ရင်ျေးတ ုက်ကုန်ျေးကက ျေးရွွာ ုပ်စု

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ရင်ျေးတ ုက်ကုန်ျေးရွွာကမ 

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ခင်တ ုရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

(ခ)ဂနက်ကက ျေးရွွာ ုပ်စု

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

က ွာင် ဂဂလွာရွွာလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

ဂနက်ကက ျေးရွွာ 

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ဘုရွာျေးရွွာကက ျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

က န်စစ်သွာျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

က ွာင် ဂဂလွာရွွာကမ 

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

 ူခရ ်ျေးရွွာ/ကံရွွာ

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

(ဂ)ဟွာရီျေးကက ျေးရွွာ ုပ်စု

သကူ ျေးကုန်ျေးကက ျေးရွွာ

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

မပ ်ကတွ်ာသွာလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၇၀

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ဟွာရီျေးကက ျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

(ဃ)သ င် င်ျေးကုန်ျေးကက ျေးရွွာ ုပ်စု

သ င် င်ျေးကုန်ျေးကက ျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

(င)ကံကကလျေးကက ျေးရွွာ ုပ်စု

ကန်ကကလျေးကက ျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

သွာယွာကုန်ျေးကက ျေးရွွာ

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

ပဲနွယ်ကုန်ျေးမ   ့်

မ   ့် ရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ခ စ်တီျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ဘူတွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၃) ကစ ျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

သ ံဏ ရပ်ကွက်

ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) သ ံဏ (၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကလျေးကထွာင့််လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၃) က ွာင်သကမပ(၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

သတ ပ ွာန်ရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၅၀ ၂၅၀

မပ ်ကတွ်ာသွာ(၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

သတ ပ ွာန်(၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ကလျေးကထွာင့််လ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

(၂) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

ဂုဏ်ကတွ်ာရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ဘူတွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ဘ ုတဲလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၃) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၁၀ ၂၁၀

မပ ်ကတွ်ာသွာရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

(၁)  ွာနလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကစ ျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၃) မပ ်ကတွ်ာသွာ(၁)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၄) မပ ်ကတွ်ာသွာ(၂)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၅၀

(၅) မပ ်ကတွ်ာသွာ(၃)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၄၀

(၆) မပ ်ကတွ်ာသွာ(၄)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၃၀

(၇) မပ ်ကတွ်ာသွာ(၅)လ ်ျေး ၂၆၀ ၂၂၀

(၈) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၆၀ ၂၀၀

တပင်ကရွှေထီျေးရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၃၄၀ ၃၄၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) သပုံရွာခံုလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၂) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၅၅ ၁၅၅

မ   ့်မပင်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ခင်ကကီျေးကက ျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ကွင်ျေးကခ ွာင်ျေးဝရွွာ

(၁) ပဲနွယ်ကုန်ျေး - ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ကတွာက ဲ င်ျေးမ   ့် ( က ွာင်မ င်မ   ့် )

 ွာနွာရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

ဘူတွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ကစ ျေးလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၄၀ ၂၀၀

မပ ်ကတွ်ာသွာရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ဘူတွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၅၅ ၂၅၀

(၃) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၄၀ ၂၀၀

သ ံဏ ရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ဘူတွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကစ ျေးလ ်ျေး ၂၅၅ ၂၅၅

(၃) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၄၀ ၂၀၀

 ကဝယ ွာရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ဘူတွာလ ်ျေး ၂၆၀ ၂၆၀

(၂) ကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၅၅ ၂၅၅

(၃) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၄၀ ၂၀၀

ကက ဘွာဇရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၅၅ ၂၀၀

ကမ ွာက်ပ ုင်ျေးရပ်ကွက်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၈၀ ၂၈၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)  ွာနွာလ ်ျေး ၂၅၅ ၂၅၅

(၂) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၂၄၀ ၂၀၀

မ   ့်မပင်

ဒဂံု န်ျေးလ ်ျေး ကကီျေး ၂၅၅ ၂၅၅

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

မ   ့်မပင်ရှ ကက ျေးရွွာ  ွာျေး

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ဖဒ ုမ   ့်နယ်

ရပ်ကွက် (၁၊၂၊၃၊၄၊၅ )

ဖဒ ု - မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး (မ   ့်လယ်) ၂၅၅ ၂၅၅

ဖဒ ု - မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး (မ   ့်မပင်) ၂၀၀ ၂၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)  မပင်လ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)  တွင်ျေးလ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

မ   ့်မပင်

ကင်ျေးရွွာကက ျေးရွွာ

(၁) ဖဒ ု- မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ထီျေးလပ်ကက ျေးရွွာ

(၁) ဖဒ ု- မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

 ီျေးတ ုင်ကတွာကက ျေးရွွာ

(၁) ဖဒ ု- မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ဆယ်ကလျေးရွွာကက ျေးရွွာ

(၁) ဖဒ ု- မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

ကဆျေးရ ုျေးခင်ကက ျေးရွွာ

(၁) ဖဒ ု- မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ကဂွျေးကုန်ျေးကက ျေးရွွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ဆီဆံုကုန်ျေးကက ျေးရွွာ

(၁) ဖဒ ု- မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၃၅ ၂၃၅

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ဝ ုင်ျေးကကီျေးကက ျေးရွွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ကတွာင်ကပေါ်စုကက ျေးရွွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ခွပ် ကက ျေးရွွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ဘဲွ့်ခ င်ျေးကက ျေးရွွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ဂ   ့်ကခ ွာင်ျေးကက ျေးရွွာ

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ရှ ်ျေးဒ ုျေးတန်ျေးကက ျေးရွွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ကုန်ျေးလ ်ရ ုျေးကက ျေးရွွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

ကကွာကဒွျေးစုကက ျေးရွွာ

(၂) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( မပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) ကက ျေးရွွာလ ်ျေး ( တွင်ျေး) ၁၀၅ ၁၀၅

(၄) ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၁၀၀ ၁၀၀

မ   ့်ကခ ွာင်ျေးမ   ့်

မ   ့်တွင်ျေး

မ   ့်ကခ ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၄၀ ၂၄၀

 မ န်လ ်ျေး ကဘျေး ၁၆၀ ၁၆၀

က န်လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ကက ွာက်ကကီျေးမ   ့်နယ်

ပဲခူျေးရပ်ကွက်

ပဲနွယ်ကုန်ျေး - ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

ဗ ုလ်စွန်ပက်လ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)  ကနွ်ာရထွာလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂) ထီျေးလှိုင်လ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ကပ်ကက ျေးရပ်ကွက်

ပဲနွယ်ကုန်ျေး - ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

လ ်ျေး တန်ျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

(၁)  ကနွ်ာရထွာလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂) ထီျေးလှိုင်လ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ဆွာျေးတန်ျေးရပ်ကွက်

ပဲနွယ်ကုန်ျေး - ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

လ ်ျေး တန်ျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) ထီျေးလှိုင်လ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)  ကနွ်ာရထွာလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃) က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

သ န်တန်ျေးရပ်ကွက်

ဘုရွာျေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)ရံုျေးကပ င်ျေးစံုလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ကဆျေးရံုလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

က တတွာရပ်ကွက်

ဘုရွာျေးလ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)ကစျေးကဒျေးက ွာကဒျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)ဗ ုလ်ရဲွလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)သခင်ဖ ုျေးလှကကီျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၄)က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ကတွာင်ငူတန်ျေးရပ်ကွက်

ကဆျေးရံုလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁) မပင်လ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂) တွင်ျေးလ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

က ွာင်သခုရပ်ကွက်

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

လှ ်ျေးလ ်ျေး

(၁) မပင်လ ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

(၂) တွင်ျေးလ ်ျေး ၁၀၀ ၁၀၀

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

လက်ပံကွင်ျေးရပ်ကွက်

လ ်ျေး တန်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၀၅ ၁၀၅

မ   ့်မပင်

ဆ တ်ကကီျေးကက ျေးရွွာ

(၁)ပဲနွယ်ကုန်ျေး-ကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၁၆၀ ၁၆၀

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၀၅ ၁၀၅

(၃)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၉၅ ၉၅

(၄)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၈၅ ၈၅

နတ်သကွံင်ျေးကက ျေးရွွာ

ပဲနွယ်ကုန်ျေးကက ွာက်ကကီျေးလ ်ျေး ၂၁၀ ၂၁၀

ရပ်ကွက်(၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆၊၇)

(၁) မပင်လ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

(၂) တွင်ျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

 ုန်ျေးမ   ့်နယ် (ကက ွာက်ကကီျေးမ   ့်နယ်ခဲွ )

ရပ်ကွက်(၁၊၂၊၅)

ကတွာင်ငူ- ုပပလင်လ ်ျေး ၁၅၅ ၁၅၅

လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၁)က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)မ   ့်တွင်ျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

ရပ်ကွက်(၃၊၄)

(၁)က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၂)မ   ့်တွင်ျေးလ ်ျေး ၁၃၅ ၁၃၅

(၃)က န်လ ်ျေး  ွာျေး ၁၃၅ ၁၃၅

မ   ့်မပင်

ကမ ွာင်ျေးဦျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၉၅ ၉၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၈၅ ၈၅

ကကွာ့်မပင်ျေးရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၉၅ ၉၅

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကွက်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ် တွက် ကမ ကရွာင်ျေး /ဝယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စ ်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပ င်ျေး

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၈၅ ၈၅

က ွာင်ခ  ်ျေးသွာရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၉၅ ၉၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၈၅ ၈၅

ကက ွာင်ျေးစုရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၉၅ ၉၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၈၅ ၈၅

စ ်ပင်သွာရွွာ

(၁)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( မပင်) ၁၀၅ ၁၀၅

(၂)ကက ျေးရွွာလ ်ျေး( တွင်ျေး) ၉၅ ၉၅

(၃)ဥယ ွာဉ်မခံကမ ၈၅ ၈၅

ကန့််သတ်


