
ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကကွ်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ်

 တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၁၀ က ေါမ   ့် ဘ ုျေးဘုုံရပ်ကကွ်

ရန်ကန်ု-က ွ်ာလမ   င်လ ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ကစ ျေးလ ်ျေးကကွာျေး ၁၈၀ ၁၈၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၀၀ ၁၀၀

က ျေးခ  ်ျေးသွာယွာရပ်ကကွ်

ရန်ကန်ု-က ွ်ာလမ   င်လ ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

စွာတ ုကလ် ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကရွှေဘုုံသွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က ွာင် ဂ္လွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗ ုလ်မ တ်ထွန်ျေးလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗ ုလ်ကတဇလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ခ  ်ျေးမ သွာစည်ရပ်ကကွ်

ရန်ကန်ု-က ွ်ာလမ   င်လ ်ျေးကဘျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ရ ပ်သွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က ွာင်သ ဒ္ဓ လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ဗ ုလ်က ွာင်ကက ွ်ာလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ဗ ုလ်ကတဇလ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကန်ကတွ်ာရပ်ကကွ်

ရန်ကန်ု-က ွ်ာလမ   င်လ ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဘူတွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ကကတု တီလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

နတ်သျှင်ကနွာင်လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

သစစ်ကရ်ပ်ကကွ်

ရန်ကန်ု-က ွ်ာလမ   င်လ ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဘူတွာလ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

ဒ္ ု့်က တတွာလ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကနွာကဆ်ကတွ်ွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ ်တွက ်ကမ ကရွာင်ျေး / ယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကကွ်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ်

 တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာကဆ်ကတွ်ွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ ်တွက ်ကမ ကရွာင်ျေး / ယ်မခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

 ကရှ့်ဘကက် ်ျေး

ရန်ကန်ု-က ွ်ာလမ   င်လ ်ျေးကဘျေး ၂၂၀ ၂၂၀

ဘုရွာျေးပ   လ ်ျေး ၁၈၀ ၁၈၀

 လင်ျေးကရွာင်(၁)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

 လင်ျေးကရွာင်(၂)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

 လင်ျေးကရွာင်(၃)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

ကညွာင်ပင်သွာ(၁)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကညွာင်ပင်သွာ(၂)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

ကညွာင်ပင်သွာ(၃)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

က ွာင်ခ  ်ျေးသွာ(၁)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က ွာင်ခ  ်ျေးသွာ(၂)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က ွာင်ခ  ်ျေးသွာ(၃)လ ်ျေး ၁၅၀ ၁၅၀

က ွာင်ခ  ်ျေးသွာ(၄)လ ်ျေး ၁၂၀ ၁၂၀

လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၂၀ ၁၂၀

မ   ့်နယ်နယ်န   တ်မပင်ပရှ ကမ   ွာျေး

ရန်ကန်ု-က ွ်ာလမ   င်လ ်ျေးကဘျေး ှ

ကပ (၁၀၀) ထ 
၇၅ ၇၅

ကပ  ၁၀၀ နှင့်် ထက် ၁၃ ၁၃

က  ုံတူဘုရွာျေးလ ်ျေးကဘျေး ှ

ကပ (၁၀၀) ထ 
၇၅ ၇၅

ကပ  ၁၀၀ နှင့်် ထက် ၁၃ ၁၃

ကက ျေးရွွာကမ   ွာျေး

ကညွာင်ခေါျေးရှည်ကက ျေးရွွာ ၇၅ ၇၅

ဥယ ွာဉ်မခုံကမ   ွာျေး ၇၅ ၇၅

က န်ကက ျေးရွွာ  ွာျေး

ကက ျေးရွွာ ၇၅ ၇၅

ဥယ ွာဉ်မခုံကမ ၇၅ ၇၅

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကကွ်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၁၁ ကဝမ   ့် (၁) ရပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကက ျေး

(၂) ရပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကက ျေး

နှင်ျေးဆ လ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးသွယ်

(၃) ရပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကက ျေး

ရနတဗ ုလ်လ ်ျေး ၁၂၇.၀၂၀ ၁၂၇.၀၂၀ လ ်ျေးသွယ်

ကက ွာင်ျေးကက ျေးလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးသွယ်

(၄) ရပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကက ျေး

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကက ျေး

ရနတဗ ုလ်လ ်ျေး ၁၂၇.၀၂၀ ၁၂၇.၀၂၀ လ ်ျေး ကက ျေး

အင်ကကင်ျေးလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးသွယ်

ငုဝါလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးသွယ်

(၅) ရပ်ကကွ်

ပဲခ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကက ျေး

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကက ျေး

ရန်    ျေးကအွာင်လ ်ျေး ၁၁၇.၉၆၀ ၁၁၇.၉၆၀ လ ်ျေးသွယ်

ဇ ဇဝါလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးက ဉ်ျေး

ငုဝါလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးက ဉ်ျေး

ဟံသွာကအျေးလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးက ဉ်ျေး

(၆) ရပ်ကကွ်

 ွာဃလ ်ျေး ၅၄.၄၅၀ ၅၄.၄၅၀ လ ်ျေး 

သကကလ

ဘ တွာလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး ကက ျေး

ကစ ျေးလ ်ျေး ၁၄၅.၁၈၅ ၁၄၅.၁၈၅ လ ်ျေး 

ကဘွာလံုျေးကင်ွျေးလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေးက ဉ်ျေး

မ   ့်ပပင် ၃၆.၂၈၅ ၃၆.၂၈၅ လ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး

ကနွာကဆ်ကတဲွ်(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက ်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 ဘဏ္ဍွာနှစ်အတွက ်ကပ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ပခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး

ရွွာလ ်ျေး   ွာျေး

အုန်ျေးနဲှရွွာလ ်ျေး ကက ျေး ၃၁.၅၈၁ ၃၁.၅၈၁ လ ်ျေး ကက ျေး

အပခွာျေးလ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး ၁၁.၈၄၈ ၁၁.၈၄၈ လ ်ျေးက ဉ်ျေး  ွာျေး

ရစ်ကန်ကက ျေး

ဘ တွာလ ်ျေး ၆၃.၅၁၀ ၆၃.၅၁၀ လ ်ျေး ကက ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကကွ်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

၁၂ သနပ်ပင် ကစ ျေးပ ုင်ျေးရပ်ကကွ်

ဇ ဗူ ရစလ် ်ျေး ၁၈၃.၃၀၀ ၁၈၃.၃၀၀

နဝရတ်က ုျေးသွယ်လ ်ျေး ၁၂၈.၉၀၀ ၁၂၈.၉၀၀

ခကရလ ်ျေး၊နီလွာလ ်ျေး၊ယင်ျေး ွာလ ်ျေး ၆၅.၃၀၀ ၆၅.၃၀၀

ဘုရွာျေးကကျီေးပ ုင်ျေး

စပံယ်ဖဖူလ ်ျေး၊(၁)လ ်ျေး၊(၂)လ ်ျေး၊(၃)လ ်ျေး ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၀.၇၀၀

(၄)လ ်ျေး၊(၅)လ ်ျေး၊(၆)လ ်ျေး၊(၇)လ ်ျေး ၇၄.၄၀၀ ၇၄.၄၀၀

(၈)လ ်ျေးနှင့််က န်လ ်ျေးသွယ် ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

စကက်န်ုျေးပ ုင်ျေး

လ ်ျေး ကတွ်ာလ ်ျေး ၁၈၃.၃၀၀ ၁၈၃.၃၀၀

 ဟွာဗနဗ လလ ်ျေး ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၀.၇၀၀

က န်လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

ဘူတွာပ ုင်ျေး

လ ်ျေး ကတွ်ာလ ်ျေး၊ဖ ရတနွာလ ်ျေး ၁၈၃.၃၀၀ ၁၈၃.၃၀၀

မ   ့်ကရှွာင်လ ်ျေး ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၀.၇၀၀

က န်လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၄၅.၄၀၀ ၄၅.၄၀၀

က ွာကစ်ပု ုင်ျေး

ကဘွာဂသုခလ ်ျေး ၉၀.၈၀၀ ၉၀.၈၀၀

စ တတသုခလ ်ျေး ၉၀.၈၀၀ ၉၀.၈၀၀

က န်လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

ရွွာသစ်(၄)ရပ်ကကွ်

ရွွာသစလ် ်ျေး ၃၀.၉၀၀ ၃၀.၉၀၀

ကကံန်ုျေးလ ်ျေး ၁၅.၀၀၀ ၁၅.၀၀၀

က န်လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၆.၀၀၀ ၆.၀၀၀

ကရကက ွ်ာကက ျေးရွွာ

မ   ့်ကရှွာင်လ ်ျေး ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၀.၇၀၀

ကရကက ွ်ာလ ်ျေး၊က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၇၄.၄၀၀ ၇၄.၄၀၀

ရ ပ်သွာလ ်ျေး ၅၄.၅၀၀ ၅၄.၅၀၀

က န်လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

ကနွာကဆ်ကတွ်ွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ ်တွက ်ကဖ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ဖခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

ကန့််သတ်



ကန့််သတ်

စဉ် မ   ့်နယ် ရပ်ကကွ်/ကက ျေးရွွာ/လ ်ျေး

၂၀၁၈ ခုနှစ် 

တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက

သတ် ှတ်တန်ဖ ုျေး

 ှတ်ခ က်

ကနွာကဆ်ကတွ်ွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှစ ်တွက ်ကဖ ကရွာင်ျေး /ဝယ်ဖခင်ျေး  ွာျေး ကပေါ်  ခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်နှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

က ပ်သန်ျေးကပေါင်ျေး

 င်ျေးရွွာကက ျေးရွွာ

ကစ ျေးလ ်ျေး၊က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၉၀.၈၀၀ ၉၀.၈၀၀

သွာယွာက ျေးလ ်ျေး ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

က န်လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

က ွာစွဲကက ျေးရွွာ

ဘူတွာလ ်ျေး၊ကဆွာကလု်ပ်ကရျေးလ ်ျေး ကကျီေး ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၈.၉၀၀

က န်လ ်ျေးသွယ် ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

တွာဝကရတံခေါျေးကက ျေးရွွာ

လ ်ျေးက ယ် ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

ကက ျေးရွွာကဖ 

(က)လ ်ျေးက ယ် ၃၆.၃၀၀ ၃၆.၃၀၀

(ခ)လ ်ျေးက ဉ် ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

(ဂ)လ ်ျေးသွယ် ၉.၁၀၀ ၉.၁၀၀

ဉယွာဉ်ဖခံကဖ 

(က)လ-န (၃၉)က မပီျေးကသျေးကဖ 

      (၁) လ ်ျေးက ယ် ၂၇.၃၀၀ ၂၇.၃၀၀

      (၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

      (၃) လ ်ျေးသွယ် ၉.၁၀၀ ၉.၁၀၀

(ခ) လ-န (၃၉) က ကသျေးကဖ 

      (၁) လ ်ျေးက ယ် ၂၇.၃၀၀ ၂၇.၃၀၀

      (၂) လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁၈.၂၀၀ ၁၈.၂၀၀

      (၃) လ ်ျေးသွယ် ၉.၁၀၀ ၉.၁၀၀

ကန့််သတ်


