
   
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မခြေမရာင််း/ဝယ်ခြင််းြေ ာ်းအမပေါ် အြွန်စည််းကကပ်ရန်နှုန််းထာ်းြေ ာ်း 

   
ကျပ်သန််းပပေါင််း 

စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကွက်/ပကျ်းရ ွာ/လ ််း 
၂၀၁၉-၂၀၂၀  

ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက 
သတ် ှတ်တန်ဖ  ်း 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  
ဘဏ္ဍွာနှစ်တစ်ဧက 

သတ် ှတ်တန်ဖ  ်း 

 ှတ ်
ချက် 

၁ မရတာရှည်မြေ  ြို့ (၁)ရပ်ကွက်       

    
ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််းကျယ်(ကရင် 
ပချွာင််းလ ််းဆ    ှ ပ  ွာက်ဘက်မ   ြို့ပ   
အဆ  ်းထ မ   ြို့တွင််း 

၂၉၀ ၂၉၀ 
  

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(မ   ြို့ ပင)် ၁၈၀ ၁၈၀   

    
ကရင်ပချွာင််းလ ််း၊လ ််းကျယ် ( ရန်- န််း 
လ ််းဆ    ှအပရှြို့ဘက်  မ   ြို့ပ  အဆ  ်းထ  ) 

၁၈၀ ၁၈၀ 
  

    ရွာဇွာဓ ရွာဇ်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

     င််းရဲပကျွာစ်ွွာလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    စဉ့််က ်းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    မ   ြို့ဦ်းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    စ တတသ ခလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

     င်္ဂလွာလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း၊လ ််းကျဉ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

            

    (၂) ရပ်ကွက်       

    
ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊ လ ််းကျယ် 
(ဗ  လ်ချ ပ်လ ််းဆ   ပှ  ွာက်ဘက်မ   ြို့ပ   
အဆ  ်းထ မ   ြို့တွင််း) 

၂၉၀ ၂၉၀ 
  

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(မ   ြို့ ပင)် ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၊လ ််းကျယ် ၁၈၀ ၁၈၀   

    ပပျွာဘ်ွယ်သ  က်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ဝ ဇယလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပပေါ်ဦ်းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

     င်္ဂင်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပစျ်းတန််းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း၊လ ််းကျဉ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

            



    (၃)ရပ်ကွက်       

    

ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််းကျယ် 

(ဗ  လ်ချ ပ်လ ််းဆ   ပှတွာငဘ်က်မ   ြို့ပ   
အဆ  ်းထ မ   ြို့တွင််း) 

၂၉၀ ၂၉၀ 
  

    ရန်က န်- နတပလ်း လ ််း(မ   ြို့ ပင်) ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း၊လ ််းကျယ် ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဗနဓ လလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ရတနာလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

      ဝတီလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    သစစွာလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    သ  န်ဗရ ််းလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    စည်သ လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ဗထ ်းလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း ၁၀၅ ၁၀၅   

            

    (၄)ရပ်ကွက်       

    
ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််းကျယ် 
(ကရင်ပချွာင််းလ ််းဆ    ှပတွာင်ဘက်မ   ြို့ 
ပ  အဆ  ်းထ မ   ြို့တွင််း) 

၂၉၀ ၂၉၀ 
  

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(မ   ြို့ ပင)် ၁၈၀ ၁၈၀   

    
ကရင်ပချွာင််းလ ််း၊ လ ််းကျယ် (ရန်-
 န််းလ ််းဆ    ှအပရှြို့ ဘက်  မ   ြို့ပ   
အဆ  ်းထ  ) 

၁၈၀ ၁၈၀ 
  

    ကပနာင်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပအွာင ် န် ွာလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အပလွာင််းဘ ရွာ်းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ရှင်ပစွာပ လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

     င််းကကီ်းည  လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ကျန်စစ်သွာ်းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အပနာ်ရထွာလ ််း ၊လ ််းကျယ် ၁၃၀ ၁၃၀   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၅) ရပ်ကွက်       



    ပရွှေကကက်ယက်လ ််း၊လ ််းကျယ် ၁၆၀ ၁၆၀   

    ပရွှေဝက်တ  ်းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    နှင််းဆီလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပရွှေဘ  သွာလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ကွင််းပချွာင််းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း ၈၅ ၈၅   

            

    ( ၆ ) ရပ်ကွက်       

    ပရွှေကကက်ယက်လ ််း၊လ ််းကျယ် ၁၆၀ ၁၆၀   

    (၁)လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    (၂)လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    (၃)လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    (၄)လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    (၅)လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    (၆)လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း ၈၅ ၈၅   

            

    ဆွာမြေ  ြို့ (မတာင်ပ ိုင််း)       

    
ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််း ကျယ် 
(မ   ြို့တင်ွ်း) 

၂၇၀ ၂၇၀ 
  

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််း ကျယ် (မ   ြို့ ပင်) ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဆွွာပတွာငက်ကွာ်းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ဘ တွာရ  လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း ၈၅ ၈၅   

            

    သာဂရ မက ်းရ ာအိုပ်စို (သာဂရမြေ  ြို့)       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််း ကျယ်  ၁၀၅ ၁၀၅   

    ငေါ်းခ  ်း ပချွာင််းလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၇၅ ၇၅   

    က  ်းပင်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၅၃ ၅၃   

    ဘ တွာလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၅၃ ၅၃   

    လ ််းသွယ်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၅၃ ၅၃   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း ၃၂ ၃၂   

    
  
 

      



    မြေ  ြို့လှမြေ  ြို့       

    
ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််း ကျယ် 

(မ   ြို့တွင််း) 
၁၈၀ ၁၈၀   

    
ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််း ကျယ် 
(မ   ြို့ ပင်) 

၁၃၀ ၁၃၀   

    လ ််းသွယ်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၈၅ ၈၅   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း ၅၃ ၅၃   

            

    မရနီမြေ  ြို့       

    
ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််း ကျယ် 
(မ   ြို့တွင််း) 

၂၄၀ ၂၄၀   

    
ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း၊လ ််း ကျယ် 
(မ   ြို့ ပင်) 

၁၈၀ ၁၈၀   

    စကကူစက်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ဘ တွာလ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    သ သွာန်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    လ ််းသွယ်လ ််း၊လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း ၉၅ ၉၅   

            

    ပရတွာရှည်မ   ြို့ရှ  ပကျ်းရ ွာပ   ျွာ်း ၅၃ ၅၃   

    ဆွွာမ   ြို့ရှ  ပကျ်းရ ွာပ   ျွာ်း ၅၃ ၅၃   

    သွာင်္ရမ   ြို့ရှ  ပကျ်းရ ွာပ   ျွာ်း ၅၃ ၅၃   

    မ   ြို့လှမ   ြို့ရှ  ပကျ်းရ ွာပ   ျွာ်း ၅၃ ၅၃   

    ပရနီမ   ြို့ရှ  ပကျ်းရ ွာပ   ျွာ်း ၅၃ ၅၃   

၂ မတာင်ငမူြေ  ြို့ (၁)ရပ်ကွက်       

    ထီ်းလ ှိုင်လ ််း(ကွန်ကရစ်လ ််း) ၂၈၅ ၂၈၅   

    င်္ျပန်လ ််း ၁၆၅ ၁၆၅   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၈၀ ၈၀   

            

    (၂)ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ် ှူ်းဖ  ်းကွန််းလ ််း ၅၅၀ ၅၅၀   

    ပန််းချတီ ခေါ်းလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    လျှပစ်စ်လ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ပနပ က န််းလ ််း ၁၄၀ ၁၄၀   



       ်းပသွာက်ကကွယ်ဘ ရွာ်းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    သီရ  င်္ဂလွာလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ဦ်းစစ်က  လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပတဇွာခင်ဦ်း ၁လ ််း-၅လ ််းထ  ၉၀ ၉၀   

    ကျ  ်းပတ်လ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    သရက်ပ ှွာလ် ််း ၈၅ ၈၅   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၈၅ ၈၅   

            

    (၃)ရပ်ကွက်       

    ပန််းချတီ ခေါ်းလ ််း ၂၄၀ ၂၄၀   

    ၅ လ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    နန််းပတွာပ် ွာင််းလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ၃ လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၉၀ ၉၀   

            

    (၄)ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ် ှူ်းဖ  ်းကွန််းလ ််း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ၅ လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဦ်းပန််း ဖူလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    ၂ လ ််း ၁၄၀ ၁၄၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

    (၅)ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ် ှူ်းဖ  ်းကွန််းလ ််း ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    နင်္ေါ်းရ  ဘ ရွာ်းလ ််း ၈၅၀ ၈၅၀   

    ဦ်းပန််း ဖူလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၅၅၀ ၅၅၀   

    ၁ လ ််း ၄၇၀ ၄၇၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၃၆၅ ၃၆၅   

    ၂ လ ််း ၃၁၀ ၃၁၀   

    ပရွှေ သဂွာလ ််းကကွာ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၉၀ ၉၀   



            

    (၆)ရပ်ကွက်       

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၅၅၀ ၅၅၀   

    ၁ လ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    ပန််းချတီ ခေါ်းလ ််း ၂၂၅ ၂၂၅   

    ၃ လ ််း ၂၂၅ ၂၂၅   

    ၂ လ ််း ၂၂၅ ၂၂၅   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၁၁၀ ၁၁၀   

            

    (၇)ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ် ှူ်းဖ  ်းကွန််းလ ််း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဦ်းပန််း ဖူလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    နင်္ေါ်းရ  ဘ ရွာ်းလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ပခ ွာလ ််း ၄၅၀ ၄၅၀   

    ပဆ်းရ  ပ ွာင််းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပန််းချတီ ခေါ်းလ ််း ၂၇၀ ၂၇၀   

    ပရွှေ သဂွာလ ််းကကွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၉၀ ၉၀   

            

    (၈) ရပ်ကွက်       

    ရန်- န််းလ ််း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ရ  ်းပ ွာင််းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပန််းချတီ ခေါ်းလ ််း ၂၇၀ ၂၇၀   

    က ််းနာ်းလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၉၀ ၉၀   

            

    (၉) ရပ်ကွက်       

    ရန်- န််းလ ််း ၁၂၀၀ ၁၀၀၀   

    ထီ်းလ ှိုင်လ ််း(ကွန်ကရစ်လ ််း) ၂၈၀ ၂၈၀   

    င်္ျပန်လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ၈/၉/၁၀ လ ််းကကွာ်း ၁၁၅ ၁၁၅   

    ပတွာဝ်င်ထွန််းလ ််းကကွာ်း ၁၁၅ ၁၁၅   

    ပန််းချတီ ခေါ်းလ ််း ၂၇၀ ၂၇၀   



    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၉၀ ၉၀   

            

    (၁၀) ရပ်ကွက်       

    ရန်- န််းလ ််း ၅၀၀     

    ၈/၉/၁၀ပတွာဝ်င်ထွန််းလ ််းကကွာ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

    က ််းနာ်းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    
ကကက်လျှွာက န််းလ ််းကကွာ်း 
(ပရနက်ကွင််း) 

၅၀ ၅၀ 
  

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၅၀ ၅၀   

            

    (၁၁) ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ် ှူ်းဖ  ်းကွန််းလ ််း ၇၅၀ ၇၅၀   

    ပ ်းလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဓေါတ ကလျွာလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ကန်ပတွာလ် ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ဦ်း ှဲှဲ့လ ််း ၂၃၀ ၂၃၀   

    ပရွှေကန်သွာလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    ဆရွာပ ဖလ ််း ၃၁၀ ၃၁၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၉၀ ၉၀   

            

    (၁၂) ရပ်ကွက်       

    ၅ လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ကန်ပတွာလ် ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

      စည််းခ  ဘ ရွာ်းလ ််းကကွာ်း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဦ်း ှန််းလ ််း ၁၉၀ ၁၉၀   

    
ပဇွာငခ်ျ ််းပတွာင်လ ််း၊တ ရ စဆွာန်ရ   
ပ ွာင််းလ ််း၊ဦ်းဝင််းဇ လ ််းနှင့်် 

အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း 

၁၀၀ ၁၀၀ 

  

            

    (၁၃) ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ် ှူ်းဖ  ်းကွန််းလ ််း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၇၅၀ ၇၅၀   

    ပ ်းလ ််း ၇၅၀ ၇၅၀   



    ကန်ပတွာလ် ််း ၃၄၀ ၃၄၀   

    ၅ လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ၁၁ လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပရွှေကန်သွာလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဦ်း ှန််းလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ဆရွာပ ဖလ ််း ၃၂၀ ၃၂၀   

    ကျန််း ွာပရ်းလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ၉၀ ၉၀   

            

    (၁၄) ရပ်ကွက်       

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ကန်လ ််း ၇၅၀ ၇၅၀   

    ၇ လ ််း ၇၄၀ ၇၄၀   

    ၆ လ ််း ၇၄၀ ၇၄၀   

    ၁ လ ််း ၇၄၀ ၇၄၀   

    ပဇယျသ ခလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    သွာသနာ့်ဗ  ွာန်လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဘ ရွာ်းပ ်းလ ််း ၁၆၅ ၁၆၅   

      စည််းခ  လ ််း ၁၉၀ ၁၉၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၂၄၀ ၂၄၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၁၁၅ ၁၁၅   

            

    (၁၅) ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ် ှူ်းဖ  ်းကွန််းလ ််း ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    ပ ်းလ ််း ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    ၆ လ ််း ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    လ ််း ကျယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၁၂၅၀ ၁၂၅၀   

    ၁ လ ််း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ၁၁ လ ််း ၆၇၀ ၆၇၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၅၂၀ ၅၂၀   

    ၄ လ ််း ၃၄၀ ၃၄၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၁၇၅ ၁၇၅   

            



    (၁၆) ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ် ှူ်းဖ  ်းကွန််းလ ််း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    က န်သည်ကကီ်းလ ််း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ၁ လ ််း ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    ပ ်းလ ််း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ကန်လ ််း ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    ၆ လ ််း ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    ၇ လ ််း ၁၂၅၀ ၁၂၅၀   

    ပွဲစွာ်းလ ််း ၇၅၀ ၇၅၀   

    နင်္ေါ်းရ  ဘ ရွာ်းလ ််း ၇၅၀ ၇၅၀   

    ပဇယျသ ခလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၂၅၀ ၂၅၀   

            

    (၁၇) ရပ်ကွက်       

    က န်သည်ကကီ်းလ ််း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ကန်လ ််း ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    ရတနာလ ််း ၁၃၃၀ ၁၃၃၀   

    ပ ်းလ ််း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ရတနာလ ််းသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ပဆ်းရ  ပ ွာင််းလ ််း ၄၄၀ ၄၄၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၂၇၀ ၂၇၀   

            

    (၁၈) ရပ်ကွက်       

    ရန်- န််းလ ််း အ  ် ရှ ပေါ အ  ် ရှ ပေါ   

     ပည်ပတွာ်သွာလ ််း ၃၇၀ ၃၇၀   

     င််းကကီ်းည  လ ််း ၃၄၀ ၃၄၀   

    ပကျွာက်တ  ငလ် ််း ၂၃၅ ၂၃၅   

    အ  ်းက န်လ ််း ၁၇၅ ၁၇၅   

    ချ ််းသွာကကီ်းလ ််း ၁၇၅ ၁၇၅   

    သစစွာလ ််းသွယ် ၁၇၅ ၁၇၅   

    ဘ တွာလ ််း ဘ တွာမ   ြို့ရ  ်း/ရဲစခန််း ဘ တွာမ   ြို့ရ  ်း/ရဲစခန််း   

    စည်သ လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

    
 

      



    (၁၉) ရပ်ကွက်       

    ရန်- န််းလ ််း ၁၁၂၀ ၁၁၂၀   

    သ ပတွာငလ် ််း ပ ်းနှင့််ရ  ်း ျွာ်းသွာရှ  ပ ်းနှင့််ရ  ်း ျွာ်းသွာရှ    

    ရ ပ်သွာလ ််း ၄၇၀ ၄၇၀   

    သီတွာလ ််း ၄၂၀ ၄၂၀   

     င််းကကီ်းည  လ ််း ၄၂၀ ၄၂၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ၄၂၀ ၄၂၀   

     င််းရဲပကျွာစ်ွွာလ ််း ၃၆၀ ၃၆၀   

    သ ခလ ််း ၃၇၀ ၃၇၀   

    မ   ြို့ကကီ်းလ ််း ၂၈၅ ၂၈၅   

    စွာတ  က်လ ််း ၁၆၅ ၁၆၅   

    သဇင်လ ််းကကွာ်း ၁၆၅ ၁၆၅   

    ပ ေါနလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    မ   ြို့ ပကျွာင််းလ ််း ၁၁၅ ၁၁၅   

    သ ဇွာလ ််း ၁၁၅ ၁၁၅   

    လွ  က်လ ််း ၁၁၅ ၁၁၅   

    ပ ်းလ ််း ၁၁၅ ၁၁၅   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၁၁၅ ၁၁၅   

            

    (၂၀) ရပ်ကွက်       

      တတဗလလ ််း ၄၂၀ ၄၂၀   

     င်္ဂလွာလ ််း ၄၂၀ ၄၂၀   

    စက်ရှင်လ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    မ   ြို့ကကီ်းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

     ယ်စ လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    နတ်သျှငပ်နာင်လ ််း ၁၇၀ ၁၇၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၉၀ ၉၀   

            

    (၂၁) ရပ်ကွက်       

     င်္ဂလွာလ ််း ၂၄၀ ၂၄၀   

    စက်ရှင်လ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ပဇယျွာခငဦ််း ၁လ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    ပဇယျွာခငဦ််း ၂လ ််း ၁၄၅ ၁၄၅   

    ပဇယျွာခငဦ််း ၃လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   



    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၉၀ ၉၀   

            

    (၂၂) ရပ်ကွက်       

    ရန်- န််းလ ််း ၉၀၀ ၉၀၀   

      သွာဝတီလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပ င်္ လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အင််းဝလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    ပင််းယလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

     င််းလှပကျွာ်ထင်လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပပေါက်လကှကီ်းလ ််း ၁၁၀ ၁၁၀   

    သ  န်ဗရ ််းလ ််း ၁၁၀ ၁၁၀   

    င်္ေါ ဏ လ ််း ၁၁၀ ၁၁၀   

    နနဒပကျွ်ာထင်လ ််း ၉၀ ၉၀   

    သီရ ပကျွာထ်ငလ် ််း ၉၀ ၉၀   

    နနဒသီ လ ််း ၉၀ ၉၀   

    ဗညွာ်း လလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ခပပေါင််းလ ််း ၈၀ ၈၀   

    သပ ပစ ််းလ ််း ၈၀ ၈၀   

     ပည်ပတွာ်သွာလ ််း ၇၀ ၇၀   

    အ ခွာ်းလ ််း ျွာ်း ၇၀ ၇၀   

            

    (၂၃) ရပ်ကွက်       

    သ ပတွာငလ် ််း(အပနာက်) ၃၃၀ ၃၃၀   

    သ ပတွာငလ် ််း(အပရှြို့) ၃၀၀ ၃၀၀   

    ကသဲစ  (၁)လ ််း ၉၀ ၉၀   

    ကသဲစ  (၂)လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ကသဲစ  (၃)လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ပညွာငပ်င်သွာလ ််း ၆၀ ၆၀   

    အစစတ လ ််း ၅၀ ၅၀   

    ပညွာငပ်င်သွာလ ််းသွယ် ၄၀ ၄၀   

    အစစတ လ ််းသွယ် ၄၀ ၄၀   

            

  ၁။ 
မကတိုြေတီမြေ  ြို့ 
ြေင််းကကီ်းမဆွရပ်ကွက် 

    
  



    ရန်- န််းလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    အတွင််းလ ််း(၁လ ််း ှ၆လ ််းထ ) ၅၀ ၅၀   

    အတွင််းလ ််း(၇လ ််း ှ၁၃လ ််းထ ) - ၄၀   

    အတွင််းလ ််း(၁၄လ ််း ှ၂၆လ ််းထ ) - ၂၀   

            

  ၂။ နတ်သျှင်မနောင်ရပ်ကွက်       

    ရန်- န််းလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အတွင််းလ ််း(၁လ ််း ှ၆လ ််းထ ) ၅၀ ၅၀   

    အတွင််းလ ််း(၇လ ််း ှ၁၃လ ််းထ ) - ၄၀   

    အတွင််းလ ််း(၁၄လ ််း ှ၂၆လ ််းထ ) - ၂၀   

            

    တပင်မရွှေထ်ီးရပ်ကွက်       

    ရန်- န််းလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အတွင််းလ ််း ၅၀ ၅၀   

            

  ၃။ သဝန်ငယ်ရပ်ကွက်       

    စက် ှိုပကျွာင််းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    အတွင််းလ ််း(၆လ ််း ှ၁၄လ ််းထ ) ၅၀ ၅၀   

    အတွင််းလ ််း(၁၅လ ််း ှ၂၆လ ််းထ ) - ၂၀   

            

  ၄။ လဲဘူ်းမက ်းရ ာအိုပ်စို       

    လဲဘ ်း ၁၀ ၁၀   

    ပညွာငက်  င််း ၇ ၇   

    က ရ  ်း ၁၀ ၁၀   

    ပွတ်စ  ၆ ၆   

    ကျွန််းက န််း ၉ ၉   

    ငေါ်းဖယ်အင််း - ၉   

    အင်   င််း ၉ ၉   

      င် ၆ ၆   

    ၄-   င် ၆ ၆   

       ်းပကွာင််း ၁၀ ၁၀   

    ပကျွာက်တ  င် ၆ ၆   

    သဖန််းပင် ၆ ၆   

       ်းပသွာင် ၆ ၆   



    ရှ ််းရ ွာ ၆ ၆   

    ပ ဲတန််း ၆ ၆   

    က လှ ၆ ၆   

    ကင််းဆ ပ် ၆ ၆   

    ဆင်ဆ ပ် ၆ ၆   

    ဇီ်း   င််း ၆ ၆   

    ဆ တ်ဖ ်းပတွာင် ၆ ၆   

    ပဲချကက် န််း ၆ ၆   

    ပနပ ်းက န််း ၆ ၆   

    ကညငပ်  ွာင် ၆ ၆   

    ပ  ွာက်ပရကကည် ၆ ၆   

       ်းအင််း ၆ ၆   

    အပနာက်ဆင် ၆ ၆   

    အပရှြို့ဆင် ၆ ၆   

    က ််းနီ ၆ ၆   

    က ််းပေါ်းနီ ၆ ၆   

    ပညွာငစ်ခန််း ၆ ၆   

၃ ထန််းတပင်မြေ  ြို့ ပအွာင် င်္ဂလွာရပ်ကကွ်လ ််းကျယ် ၅၅ ၅၅   

    ပအွာင် င်္ဂလွာရက်ကွက်လ ််းကျဉ််း ၄၅ ၄၅   

    သီရ ရတနာရပ်ကွက်လ ််းကျယ် ၆၀ ၆၀   

    သီရ ရတနာရပ်ကွက်လ ််းကျဉ််း ၄၅ ၄၅   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာရပ်ကွက် ၅၅ ၅၅   

    သီရ ပ  ွာရပ်ကကွ် ၅၅ ၅၅   

    ပအွာင်သ ခရပ်ကွက် ၅၅ ၅၅   

    ဆ ပ်ကကီ်းရပ်ကွက် ၄၅ ၄၅   

    ဇရပ်ကကီ်းပကျ်းရ ွာအ ပ်စ  ၅၅ ၅၅   

    ကင် ွန််းချ  ပကျ်းရ ွာအ ပ်စ  ၄၅ ၄၅   

    နတ်ရ ွာပကျ်းရ ွာအ ပ်စ  ၄၀ ၄၀   

    ပရွှေပစျ်းပကျ်းရ ွာအ ပ်စ  ၄၀ ၄၀   

    ကျန်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ၃၅ ၃၅   

၄ အိုတ်တွင််းမြေ  ြို့ ပဲြူ်းလြေ််းရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၉၅ ၉၅   

    ပရွှေဝေါထွန််းလ ််း ၇၅ ၇၅   

    ခပရလ ််း ၇၅ ၇၅   



    အတွင််းလ ််းကျဉ််း ၅၅ ၅၅   

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(ပ   ပင်) ၄၅ ၄၅   

            

    ကကက်သနွ်ြင််း(၁) ရပ်ကွက်       

     ပည်-ပပေါက်ပခေါင််းလ ််း ၉၅ ၉၅   

    ဦ်းဝင််းပဖလ ််း ၇၅ ၇၅   

    ပအွာငစ်  ်း   ်းလ ််း ၇၅ ၇၅   

    အတွင််းလ ််းကျဉ််း ၅၅ ၅၅   

            

    ကကက်သနွ်ြင််း(၂) ရပ်ကွက်       

     ပည်-ပပေါက်ပခေါင််းလ ််း ၉၅ ၉၅   

    နဝပ ်းလ ််း ၇၅ ၇၅   

    စွယပ်တွာ်လ ််း ၅၅ ၅၅   

    အပနာ်ရထွာလ ််း ၅၅ ၅၅   

    သပ ပည  လ ််း ၅၅ ၅၅   

    သစစွာလ ််း ၅၅ ၅၅   

     င််းကကီ်းည  လ ််း ၅၅ ၅၅   

     င်္ဂလွာလ ််း ၅၅ ၅၅   

    အတွင််းလ ််းကျဉ််း ၅၅ ၅၅   

            

    မ ်းရပ်ကွက်       

    ဘ တွာလ ််း ၇၅ ၇၅   

    ပ ်းလ ််း ၇၅ ၇၅   

    ယ ဇနလ ််း ၉၅ ၉၅   

    ဓ မပစတီလ ််း ၇၅ ၇၅   

    သခင်  လ ််း ၇၅ ၇၅   

    အတွင််းလ ််းကျဉ််း ၅၅ ၅၅   

            

    ကသစ်တန််းရပ်ကွက်       

       ်းပကွာင််းလ ််း ၇၅ ၇၅   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၇၅ ၇၅   

    အတွင််းလ ််းကျဉ််း ၅၅ ၅၅   

    ြေဲကိုန််းရပ်ကွက်       

       ်းပကွာင််းလ ််း ၇၅ ၇၅   



    အတွင််းလ ််းကျဉ််း ၅၅ ၅၅   

            

    က ပဲွဲမြေ  ြို့       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၉၅ ၉၅   

    မ   ြို့စ  ်းလ ််း ၉၅ ၉၅   

    အတွင််းလ ််းကျဉ််း ၅၅ ၅၅   

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(မ   ြို့ ပင)် ၃၅ ၃၅   

            

    မညာင်မခြမထာကမ်က ်းရ ာ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၉၅ ၉၅   

    က ကပလ်းလ ််း ၅၅ ၅၅   

    အတွင််းလ ််းကျဉ််း ၅၅ ၅၅   

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(မ   ြို့ ပင)် ၃၅ ၃၅   

            

    မက ာင််းရှစ်ဆယ်မက ်းရ ာ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၉၅ ၉၅   

    ထန််းတပင်လ ််း ၅၅ ၅၅   

    အတွင််းလ ််းကျဉ််း ၄၅ ၄၅   

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(မ   ြို့ ပင)် ၃၅ ၃၅   

    ကျန်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ၁၀ ၁၀   

၅ ခ  ်းမြေ  ြို့ မဆ်းရ ိုရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း (လ ််း ) ၁၁၀ ၁၁၀   

    (၁)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၂)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၇)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၁၀၀ ၁၁၀   

    (၈)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၉)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၁၁၀   

    (၁၀)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၁၁)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၁၀၀ ၁၀၀   

    သရက်ခခ လ ််း(လ ််းကျဉ််း) - ၆၀   

    မ   ြို့ပထွာင့််ကွက်သစ်လ ််း(လ ််းကျဉ််း) - ၆၀   

            

    အိုတ်ခ တ်ရပ်ကွက်       

    အ တ် ဖတ်လ ််း(လ ််း ) ၁၀၀ ၁၂၀   



    (၃၀)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၃၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၃၆)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၃၇)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၃၈)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၃၃)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

            

    ထန််းကိုန််းရပ်ကွက်       

    ထန််းက န််းလ ််း(၂၇လ ််း)(လ ််း ) ၁၁၀ ၁၂၀   

    (၂၉)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၃၀)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၃၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၃၂)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၃၃)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    (၂၈)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

            

    ထန််းကိုန််းရပ်ကွက်       

    ထန််းက န််းကွက်သစ်(၁လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

    ထန််းက န််းကွက်သစ်(၂လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

    ထန််းက န််းကွက်သစ်(၃လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

    ထန််းက န််းကွက်သစ်(၄လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

    ထန််းက န််းကွက်သစ်(၅လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

            

    ရ ို်းရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(လ ််း ) ၁၁၀ ၁၁၀   

    (၃)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၄)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၁၀၀ ၁၀၀   

    (၇)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၁၁၀   

    (၈)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၉)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၁၀၀ ၁၁၀   

    (၁၀)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၁၁)လ ််း (လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

            

    မ ်းရပ်ကွက်       



    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၁၄၀ ၂၀၀   

    (၇)လ ််း(လ ််း ) ၁၀၀ ၁၁၀   

    (၉)လ ််း(လ ််း ) ၁၁၀ ၁၁၀   

    (၅)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၁၀)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၁၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

            

    ဘူတာမခြောက်ရပ်ကွက်       

    (၂၇)လ ််း(လ ််း ) ၁၁၀ ၁၂၀   

    (၂၄)လ ််း(လ ််းကျယ်) ၁၀၀ ၁၀၀   

    (၁၉)လ ််း(လ ််းကျယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၂၀)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၂၁)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၂၅)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၂၆)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၁၆)လ ််း(လ ််းကျယ်) ၆၀ ၆၀   

    ပကျွာင််းစ ကွက်သစ်(အတွင််းလ ််း ျွာ်း) ၆၀ ၆၀   

    (၁၈)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

            

    ဘူတာမတာငရ်ပ်ကွက်       

    (၁၆)လ ််း(လ ််းကျယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၁၉)လ ််း(လ ််းကျယ်) ၈၀ ၉၀   

    (၂၂)လ ််း(လ ််းကျယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၁၇)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၁၈)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၂၀)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၂၁)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၂၃)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၂၄)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၈၀ ၈၀   

    သ မတကွက်သစ်(အတွင််းလ ််း ျွာ်း) ၆၀ ၆၀   

            

    သ ြေ်ကိုန််းရပ်ကွက်       

    အ တ် ဖတ်လ ််း(လ ််း ) ၁၁၀ ၁၂၀   

    (၃၂)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   



    (၃၃)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၃၄)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၃၅)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၃၈)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၃၉)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

    (၄၀)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၇၀ ၇၀   

            

    နတ်ပရကန်ရ ွာ(အတွင််းလ ််း ျွာ်း) ၆၀ ၆၀   

    ဗထ ်း(၁လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

    ဗထ ်း(၂လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

    ဗထ ်း(၃လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

    ဗထ ်း(၄လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

    ဗထ ်း(၅လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၆၀ ၆၀   

    ဗထ ်း(၆လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၅၀ ၅၀   

    ဗထ ်း(၇လ ််း)(လ ််းကျဉ််း) ၅၀ ၅၀   

            

    မြေ  ြို့ြေအမရှြို့ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၁၄၀ ၂၀၀   

    (၅)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၁၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၁၀၀ ၁၀၀   

    (၁၂)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၁၃)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၈၀ ၈၀   

    (၁၄)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၈၀ ၈၀   

    (၁၅)လ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၈၀ ၈၀   

    (၆)လ ််း(လ ််းတ  ) ၇၀ ၇၀   

            

    မြေ  ြို့ြေအမနောက်ရပ်ကွက်       

    (၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၁၀၀ ၁၀၀   

    (၂)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၉၀ ၉၀   

    (၄)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၁၀၀ ၁၀၀   

    (၁၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) 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   

    ပ ်းကွက်သစ်(အတွင််းလ ််း) - ၆၀   

    ထန််းတပင်ကွက်သစ်(အတွင််းလ ််း ျွာ်း) - ၆၀   

    ပကွာက်ပတ်ခခ (အတွင််းလ ််း ျွာ်း) - ၆၀   

            

    ခ  ်းအမရှြို့မက ်းရ ာအိုပ်စို       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(လ ််း ကကီ်း) - ၂၀၀   

    ၄၅လ ််း(လ ််းကျဉ််း) - ၅၀   

    အ တ် ဖတ်လ ််း(လ ််း ) - ၁၀၀   

    ၄၆လ ််း(လ ််းကျဉ််း) - ၅၀   

    ၄၇လ ််း(လ ််းကျဉ်) - ၆၀   

    နတ်ပရကန်ရ ွာ(အတွင််းလ ််း ျွာ်း) - ၆၀   

    ပဆ်းရ  ပ  င််း(အတွင််းလ ််း ျွာ်း) - ၆၀   

            

    မက ်းရ ာမခြေ       

    ဝဲပ ေါင့််ပကျ်းရ ွာ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(လ ််း ကကီ်း) - ၁၂၀   

    ချင််းခငပ်ကျ်းရ ွာအ ပ်စ        

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(လ ််း ကကီ်း) - ၆၀   

    မရလျှ ကကီ်းမက ်းရ ာအိုပ်စို       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(လ ််း ကကီ်း) - ၆၀   

            

    မက ်းရ ာမခြေြေ ာ်း - ၁၀   

    ဆည်ပ  ွာင််းလ ််း(ပရလျှ ကကီ်း၊ င််းက ရ  ်း) - ၆၀   

            

    မက ်းရ ာမခြေ       

    
ရန်က န်-
 နတပလ်းလ ််း(အ  န်လ ််း၊၁၁၅   င)် 

- ၁၂၀   

            

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ       

    
ရနက် န-်
 နတပလ်းလ ််း(လ ််း ကကီ်း(လ ််းပ ွာင််း)) 

- ၄၀   

    ပကျ်းရ ွာဥယျွာဉ်ခခ ပ  လ ််း - ၁၀   

            



    မေယ ဝတီ၊မြေ  ြို့ြေ(၁)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၁၀၀ ၁၈၀   

    ဆည်ပ  ွာင််းလ ််း(လ ််းသွယ်) ၇၀ ၇၀   

    ဖဆပလလ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    သကကွာ်းစက်(၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    သကကွာ်းစက်(၂)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    ပဇယျွာဦ်းလ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

            

    မေယ ဝတီ၊မြေ  ြို့ြေ(၂)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၁၀၀ ၁၈၀   

    အပနာက်ပ  င််းလ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    သီရ  င်္ဂလွာ(၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    သီရ  င်္ဂလွာ(၂)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    သီရ  င်္ဂလွာ(၃)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

            

    မေယ ဝတီ၊မြေ  ြို့ြေ(၃)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၁၀၀ ၁၈၀   

    မေယ ဝတီ၊မြေ  ြို့ြေ(၄)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၁၀၀ ၁၈၀   

    သကကွာ်းစက်(၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    သကကွာ်းစက်(၂)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    အရက်ချက်စက်ရ  လ ််းလ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

    ပင်္ျပ လ ််း(လ ််းသွယ်) ၆၀ ၆၀   

            

    မက ်းရ ာမခြေ       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၅၀ ၅၀   

    ပကျ်းရ ွာပ   - ၁၀   

            

    ကညွတ်ကွင််း၊ကွင််းမရှြို့ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၁၀၀ ၁၂၀   

    ပရွှေပတွာင်လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    ပ ်းလ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   



    ပကျွာင််းကကီ်းလ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

      ဿလငလ် ််း(လ ််းသွယ်) - ၈၀   

    ၁လ ််း(လ ််းသွယ်) - ၈၀   

    ၂လ ််း(လ ််းသွယ်) - ၈၀   

    ၃လ ််း(လ ််းသွယ်) - ၈၀   

    ၄လ ််း(လ ််းသွယ်) - ၈၀   

    ၅လ ််း(လ ််းသွယ်) - ၈၀   

    ၆လ ််း(လ ််းသွယ်) - ၈၀   

            

    ကညွတ်ကွင််း၊ကွင််းမနောက်ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၁၀၀ ၁၂၀   

    ရ ွာ (၁)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    ရ ွာ (၂)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    ရ ွာ (၃)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

    ရ ွာ (၄)လ ််း(လ ််းသွယ်) ၈၀ ၈၀   

            

    ကညွတ်ကွင််းအတွင််းရှ မက ်းရ ာမခြေ       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၆၀ ၆၀   

    ပကျ်းရ ွာပ   ျွာ်း ၁၀ ၁၀   

            

    ကညွတ်ကွင််းအတွင််းရှ ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ       

    ရန်က န်- နတပလ်း(လ ််း ကကီ်း) ၄၀ ၄၀   

    ပကျ်းရ ွာဥယျွာဉ်ခခ ပ  လ ််း ၇.၅ ၇.၅   

            

    မညာင်ပင်သာမြေ  ြို့အတွင််းရှ  မက ်းရ ာမခြေ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(လ ််း ကကီ်း) - ၁၀၀   

    ပကျ်းရ ွာတွင််းလ ််း(လ ််း ) - ၆၀   

    ပကျ်းရ ွာတွင််းလ ််း(လ ််းကျဉ််း) - ၄၀   

    
  
 

    
  

    မညာင်ပင်သာမြေ  ြို့အတွင််းရှ ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(လ ််း ကကီ်း) - ၄၀   

    ပကျ်းရ ွာတွင််းလ ််း(လ ််း ) - ၇.၅   

            



    အ  န်လ ််း(၁၁၅)   င်လ ််းဆ   - ၁၅၀   

    အ  န်လ ််း(၁၁၅)   င် အတွင််းလ ််း ျွာ်း - ၈၀   

    အ  န်လ ််း ပပေါ်ရ ွာ ျွာ်း - ၁၀၀   

၆ မက ာက်တ ြ ်းမြေ  ြို့ မ ်းပ ိုင််းရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ၃၄၀ ၃၄၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၂၉၀ ၂၉၀   

    ပအွာင်သ ခလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁)ဦ်းစ ပကျွ်ာလ ််း ၂၄၀ ၂၄၀   

    (၂)သရဖီလ ််း ၂၄၀ ၂၄၀   

    (၃)ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    (၄)တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    (၅)ပရွှေပညွာင်ပင်လ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    (၆)ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၅ ၁၅၅   

            

    ကွင််းမနောကရ်ပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁)သနတာလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၂)ပခ ွာလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၃)နီလွာလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၄)သတီွာလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၅)အွာ်းကစွာ်းကွင််းလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၆)ပ ေါနလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၇)ပသွာ်ကလ ််း ၁၆၅ ၁၆၅   

    (၈)ယ ဇနလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၉)ဓေါတ်ပစတီလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၁၀)ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၅ ၁၅၅   

    
  
 

    
  

    စာတ ိုက်ရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ၃၂၀ ၃၂၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၂၉၀ ၂၉၀   

    လ ််းကျဉ််း       



    (၁)ဦ်းစ ပကျွ်ာလ ််း ၂၄၀ ၂၄၀   

    (၂)ဘ ရင့််ပနာငလ် ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    (၃)တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    (၄)ရဲစခန််းလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    (၅)နှင််းဆီလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    (၆)  တ်ပလ်းလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    (၇)စွယ်ပတွာ် ၁၆၀ ၁၆၀   

    (၈)ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၅ ၁၅၅   

            

    ကွင််းမတာင်ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(အတွင််း) ၂၇၀ ၂၇၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(အ ပင)် ၂၅၀ ၂၅၀   

    ပအွာင်သ ခလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁)တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    (၂)ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၅ ၁၅၅   

            

    ကွင််းမခြောက်ရပ်ကွက်       

    
ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ှ 
ပရွှေပညွာငပ်င်လ ််းထ ) 

၂၇၀ ၂၇၀ 
  

    
ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း(ပရွှေပညွာင်ပင်လ ််း 
  ှမ   ြို့ ပငထ် ) 

၂၅၀ ၂၅၀ 
  

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁)တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    (၂)ဓ တင်က န််းဘ ရွာ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    (၃)နှင််းဆီလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    (၄)  တ်ပလ်းလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    (၅)စွယ်ပတွာလ် ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    (၆)ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၅ ၁၅၅   

            

    မြေ  ြို့ခပင်       

    (က)ရင််းတ  က်က န််းပကျ်းရ ွာအ ပ်စ        

     င်္   န််းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

            



    ရင််းတ ိုက်ကိုန််းရ ာမခြေ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

    ြင်တ ိုရ ာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    (ြ)ဂနက်မက ်းရ ာအိုပ်စို       

     င်္   န််းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာရ ွာလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

    ဂနက်မက ်းရ ာ        

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ဘိုရာ်းရ ာမက ်းရ ာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    က န်စစ်သာ်းရ ာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    မအာငြ်ေဂဂလာရ ာမခြေ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ြေူြရြ်ေ်းရ ာ/က ရ ာ       



     င်္   န််းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    (ဂ)ဟာရီ်းမက ်းရ ာအိုပ်စို       

    သ ပ ်းက န််းပကျ်းရ ွာ       

     င်္   န််းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

     ပည်ပတွာ်သွာလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း ၁၇၀ ၁၇၀   

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ဟာရီ်းမက ်းရ ာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    (ဃ)သြေငအ်င််းကိုန််းမက ်းရ ာအိုပ်စို     

    သ င်အင််းက န််းပကျ်းရ ွာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    (င)က ကမလ်းမက ်းရ ာအိုပ်စို       

    ကန်ကပလ်းပကျ်းရ ွာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

            

    
 
သာယာကိုန််းမက ်းရ ာ 

    
  

     င်္   န််းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   



            

    ပဲနွယ်ကိုန််းမြေ  ြို့       

    မြေ  ြို့ြေရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ၃၄၀ ၃၄၀   

    ပကျွာက်ကကီ်းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁) ချစ်တီ်းလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၂) ဘ တွာလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၃) ပစျ်းလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

            

    သ ြေဏ ရပ်ကွက်       

    ပကျွာက်ကကီ်းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

            

    လြေ််းက ဉ််း       

    (၁) သ  ဏ (၁)လ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၂) ပလ်းပထွာင့််လ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၃) ပအွာင်သပ ပ(၁)လ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

            

    သတ ပဌာန်ရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ၃၄၀ ၃၄၀   

    ပကျွာက်ကကီ်းလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

     ပည်ပတွာ်သွာ(၁)လ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    သတ ပ ွာန်(၁)လ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

            

    လြေ််းက ဉ််း       

    (၁) ပလ်းပထွာင့််လ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    (၂) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၅ ၁၅၅   

            

    ဂိုဏ်မတာ်ရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ၃၄၀ ၃၄၀   

            

    လြေ််းက ဉ််း       

    (၁) ဘ တွာလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၂) ဘ  တဲလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   



    (၃) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၁၀ ၂၁၀   

            

    ခပည်မတာ်သာရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ၃၄၀ ၃၄၀   

    (၁)  ွာနလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၂) ပစျ်းလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၃)  ပည်ပတွာသ်ွာ(၁)လ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၄)  ပည်ပတွာသ်ွာ(၂)လ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    (၅)  ပည်ပတွာသ်ွာ(၃)လ ််း ၂၄၀ ၂၄၀   

    (၆)  ပည်ပတွာသ်ွာ(၄)လ ််း ၂၃၀ ၂၃၀   

    (၇)  ပည်ပတွာ်သွာ(၅)လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    (၈) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    တပင်မရွှေထ်ီးရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ၃၄၀ ၃၄၀   

            

    လြေ််းက ဉ််း       

    (၁) သ ပ ရွာခ  လ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၂) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၅ ၁၅၅   

            

    မြေ  ြို့မရှာင်လြေ််း       

    (က)မ   ြို့ပရှွာင်လ ််းပဘ်း - ၁၂၀   

    (ခ) ကျန်လ ််း ျွာ်း - ၁၀၀   

            

    မြေ  ြို့ခပင်       

     င်္   န််းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

            

    ြင်ကကီ်းမက ်းရ ာ       

     င်္   န််းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ကွင််းမြ ာင််းဝရ ာ       



    (၁) ပဲနွယ်က န််း - ပကျွာက်ကကီ်းလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင)် ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    မတာက ဲအင််းမြေ  ြို့ ( မအာငခ်ြေငမ်ြေ  ြို့)       

    ဌာနောရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ကကီ်း ၂၈၀ ၂၈၀   

    ဘ တွာလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁) ပစျ်းလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၂) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    ခပည်မတာ်သာရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ကကီ်း ၂၈၀ ၂၈၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁) ဘ တွာလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၂) ပကျွာင််းလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    (၃) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    သ ြေဏ ရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ကကီ်း ၂၈၀ ၂၈၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁) ဘ တွာလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၂) ပစျ်းလ ််း ၂၅၅ ၂၅၅   

    (၃) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    အမဝယ ာရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ကကီ်း ၂၈၀ ၂၈၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁) ဘ တွာလ ််း ၂၆၀ ၂၆၀   

    (၂) ပကျွာင််းလ ််း ၂၅၅ ၂၅၅   

    (၃) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

            



    ကမြေဘာေရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ကကီ်း ၂၈၀ ၂၈၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    မခြောက်ပ ိုင််းရပ်ကွက်       

     င်္   န််းလ ််း ကကီ်း ၂၈၀ ၂၈၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁)  ွာနာလ ််း ၂၅၅ ၂၅၅   

    (၂) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    မြေ  ြို့ခပင်       

     င်္   န််းလ ််း ကကီ်း ၂၅၅ ၂၅၅   

    မ   ြို့ ပင်ရှ ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

     ဒ ိုမြေ  ြို့နယ်       

    ရပ်ကွက် (၁၊၂၊၃၊၄၊၅)       

    ဖ    - မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း (မ   ြို့လယ်) ၂၅၅ ၂၅၅   

    ဖ    - မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    လြေ််းက ဉ််း       

    (၁) အ ပင်လ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂) အတွင််းလ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

            

    မြေ  ြို့ခပင်       

    ကင််းရ ွာပကျ်းရ ွာ       

    (၁) ဖ   - မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း  ၂၃၅ ၂၃၅   

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            



    ထီ်းလပ်မက ်းရ ာ       

    (၁) ဖ   - မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း  ၂၃၅ ၂၃၅   

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

    ြေီ်းတ ိုငမ်တာမက ်းရ ာ       

    (၁) ဖ   - မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း  ၂၃၅ ၂၃၅   

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ဆယမ်လ်းရ ာမက ်းရ ာ       

    (၁) ဖ   - မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း  ၂၃၅ ၂၃၅   

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    မဆ်းရ ို်းြငမ်က ်းရ ာ       

    (၁) ဖ   - မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း  ၂၃၅ ၂၃၅   

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    မဂွ်းကိုန််းမက ်းရ ာ       

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ဆီဆ ိုကိုန််းမက ်းရ ာ       

    (၁) ဖ   - မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း  ၂၃၅ ၂၃၅   

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            



    ဝ ိုင််းကကီ်းမက ်းရ ာ       

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    မတာင်မပေါ်စိုမက ်းရ ာ       

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ြွပ်ြေမက ်းရ ာ       

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ဘွဲြို့ြ င််းမက ်းရ ာ       

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ဂ   ြို့မြ ာင််းမက ်းရ ာ       

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ရှြေ််းဒ ို်းတန််းမက ်းရ ာ       

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ကိုန််းလည်ရ ို်းမက ်းရ ာ       

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   



            

    ကကာမဒွ်းစိုမက ်းရ ာ       

    (၂) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အ ပင် ) ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ပကျ်းရ ွာလ ််း (အတွင််း) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၄) ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၁၀၀ ၁၀၀   

    မြေ  ြို့မြ ာင််းမြေ  ြို့       

    မ   ြို့တွင််း       

    မ   ြို့ပချွာင််းလ ််း  ၂၄၀ ၂၄၀   

    အ  န်လ ််း ပဘ်း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ကျန်လ ််းကျဉ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

  
မက ာက်ကကီ်းမြေ  ြို့န
ယ် 

      
  

    ပဲြူ်းရပ်ကွက်       

    ပဲနွယ်က န််း - ပကျွာက်ကကီ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    ဗ  လ်စွန်ပက်လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁) အပနာ်ရထွာလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂) ထီ်းလ ှိုင်လ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

    ကပ်မက ်းရပ်ကွက်       

    ပဲနွယ်က န််း - ပကျွာက်ကကီ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

            

    လ ််း တန််းလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁) အပနာ်ရထွာလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂) ထီ်းလ ှိုင်လ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

    ဆာ်းတန််းရပ်ကွက်       

    ပဲနွယ်က န််း - ပကျွာက်ကကီ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    လ ််း တန််းလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    လ ််းကျဉ််း       



    (၁) ထီ်းလ ှိုင်လ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂) အပနာ်ရထွာလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃) ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

    သ န်တန််းရပ်ကွက်       

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁)ရ  ်းပပေါင််းစ  လ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ပဆ်းရ  လ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃)ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

    မြေတတာရပ်ကွက်       

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁)ပစ်းပ ်းပ ွာပ ်းလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)ဗ  လ်ရ ဲလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃)သခငဖ်  ်းလှကကီ်းလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၄)ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

    မတာင်ငတူန််းရပ်ကွက်       

    ပဆ်းရ  လ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁)အ ပင်လ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)အတွင််းလ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

            

    မအာင်သိုြရပ်ကွက်       

    လ ််းကျဉ််း       

    လှည််းလ ််း       

    (၁)အ ပင်လ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၂)အတွင််းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    မြေ  ြို့ခပင်       

    ဆ တ်ကကီ်းပကျ်းရ ွာ       

    (၁)ပဲနွယ်က န််း-ပကျွာကက်ကီ်းလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   



    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင)် ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၃)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၉၅ ၉၅   

    (၄)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၈၅ ၈၅   

            

    နတ်သ ကွင််းမက ်းရ ာ       

    ပဲနွယ်က န််းပကျွာက်ကကီ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    ရပ်ကွက်(၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆၊၇)       

    (၁)အ ပင်လ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    (၂)အတွင််းလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

    ြေိုန််းမြေ  ြို့နယ်(မက ာကက်ကီ်းမြေ  ြို့နယ်ြွဲ)       

    ရပ်ကွက်(၁၊၂၊၅)       

    ပတွာင်င -  ပပလင်လ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    လ ််းကျဉ််း       

    (၁)က ််းနာ်းလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)မ   ြို့တွင််းလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃)ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

    ရပ်ကွက်(၃၊၄)       

    (၁)က ််းနာ်းလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၂)မ   ြို့တွင််းလ ််း ၁၃၅ ၁၃၅   

    (၃)ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၃၅ ၁၃၅   

            

    မြေ  ြို့ခပင်       

    ပ  ွာင််းဦ်းရ ွာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၉၅ ၉၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၈၅ ၈၅   

            

    မကာော့ခပင််းရ ာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၉၅ ၉၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၈၅ ၈၅   

            



    မအာငြ် ြေ််းသာရ ာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၉၅ ၉၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၈၅ ၈၅   

            

    မက ာင််းစိုရ ာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၉၅ ၉၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၈၅ ၈၅   

            

    စညပ်င်သာရ ာ       

    (၁)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အ ပင်) ၁၀၅ ၁၀၅   

    (၂)ပကျ်းရ ွာလ ််း(အတွင််း) ၉၅ ၉၅   

    (၃)ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၈၅ ၈၅   

            

    မက ်းရ ာမခြေြေ ာ်း(လန(၃၉)က မပီ်းမခြေ)       

    ပကျွာက်တ ခေါ်းမ   ြို့       

    
လ ််း ကကီ်းပဘ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၃၀ ၃၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်းအနီ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၂၀ ၂၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ပငပ် 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၅ ၅ 
  

    ပဲနွယ်က န််းမ   ြို့       

    
လ ််း ကကီ်းပဘ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၃၀ ၃၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်းအနီ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၂၀ ၂၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ပငပ် 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၅ ၅ 
  

            

    မအာငခ်ြေငမ်ြေ  ြို့       

    
လ ််း ကကီ်းပဘ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၃၀ ၃၀ 
  



    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်းအနီ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၂၀ ၂၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ပငပ် 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၅ ၅ 
  

            

     ဒ ိုမြေ  ြို့       

    
လ ််း ကကီ်းပဘ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၃၀ ၃၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်းအနီ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၂၀ ၂၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ပငပ် 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၃ ၃ 
  

            

    မြေ  ြို့မြ ာင််းမြေ  ြို့       

    
လ ််း ကကီ်းပဘ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၂၀ ၂၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်းအနီ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၁၀ ၁၀ 
  

    

မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ပငပ် 

(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 
၃ ၃ 

  

    ပကျွာက်ကကီ်းမ   ြို့       

    
လ ််း ကကီ်းပဘ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၃၀ ၃၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်းအနီ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၂၀ ၂၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ပငပ် 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၃ ၃ 
  

    နတ်သ ကွင််းမ   ြို့       

    
လ ််း ကကီ်းပဘ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၂၀ ၂၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်းအနီ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၁၀ ၁၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ပငပ် 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၃ ၃ 
  

            



    ြေိုန််းမြေ  ြို့       

    

လ ််း ကကီ်းပဘ်း 

(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 
၂၀ ၂၀ 

  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်းအနီ်း 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၁၀ ၁၀ 
  

    
မ   ြို့ ပင်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ပငပ် 
(လယ်/ယွာ/ဥယျွာဉ်ခခ ပ  ) 

၃ ၃ 
  

၇ မညာင်မလ်းပင်မြေ  ြို့ မြေ  ြို့ြေ(၁)ရပ်ကွက်       

     င််းလ ််း ၂၀၀ ၃၀၀   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းလ ််း ၁၅၀ ၂၀၀   

    အွာဇွာနည်လ ််း ၇၀ ၁၀၀   

    စက်ရ  လ ််း ၈၀ ၁၂၀   

    ကန်ပတွာဦ််းလ ််း ၅၀ ၅၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၀ ၄၀   

            

    မြေ  ြို့ြေ(၂)ရပ်ကွက်       

    စွာတ  က်လ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    လ ််းသစ်လ ််း ၈၀ ၁၂၀   

      ွာဗနဓ လလ ််း ၈၀ ၁၀၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၇၀ ၁၀၀   

    သ စ တတလ ််း ၇၀ ၁၀၀   

    စ တတသ ခလ ််း ၅၀ ၁၀၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၅၀   

            

    မြေ  ြို့ြေ(၃)ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၂၀၀ ၃၀၀   

    ပစျ်းအပနာက်လ ််း ၁၄၅ ၁၅၀   

    ပစျ်းအပရှြို့လ ််း ၁၅၀ ၂၀၀   

    ပဆ်းရ  ပ ွာင််းလ ််း ၆၅ ၂၀၀   

    ဗ  လ်ထ န်ဝင််းလ ််း ၅၅ ၁၀၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၅၀   

            

    မြေ  ြို့ြေ(၄)ရပ်ကွက်       

     နတပလ်းလ ််း ၁၈၀ ၂၅၀   



    ပတွာင်စက်ရ  လ ််း/ထ ပေါရ  လ ််း ၇၀ ၁၀၀   

    ပဇယျွာ င််းလွင်လ ််း ၆၅ ၁၀၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

            

    မြေ  ြို့ြေ(၅)ရပ်ကွက်       

     နတပလ်းလ ််း ၁၈၀ ၂၅၀   

    ပရွှေ သဂွာလ ််း ၇၀ ၈၀   

    သ ခ  န်လ ််း ၇၀ ၈၀   

    စ  ပ(၁)လ ််း ၅၀ ၅၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၃၅ ၃၅   

            

    မက ်းရ ာမခြေြေ ာ်း       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ရ ွာပ   ၂၀ ၂၀   

            

    ပပွန်တန်ဆာ       

    မြေ  ြို့ြေ(၁)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၁၂၀ ၂၀၀   

    ပ ေါက်တွာဘသန််းလ ််း ၇၅ ၈၀   

    တ  ်းချဲြို့ကွက်သစ် ၅၅ ၅၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

            

    မြေ  ြို့ြေ(၂)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၁၂၀ ၂၀၀   

    ကန်သွာယွာလ ််း ၈၀ ၁၀၀   

    ရတနာပ  လ ််း ၆၀ ၁၀၀   

     ပသ်းပသ်းလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပရွှေဘ  သွာလ ််း/အလယ်ပ  င််းလ ််း ၆၀ ၈၀   

    ပကွာလ ယလ ််း ၆၀ ၈၀   

    ဆ သလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၅၀ ၅၀   

            

    မြေ  ြို့ြေ(၃)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၁၁၀ ၁၅၀   



    ပလ်းအ  ်စ လ ််း ၆၀ ၆၀   

    အထက်ပကွာလ ယ ၆၀ ၆၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၅၀ ၅၀   

            

    မြေ  ြို့ြေ(၄)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၁၀၀ ၁၂၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၅၀ ၅၀   

    မက ်းရ ာမခြေြေ ာ်း       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ရ ွာပ   ၇ ၁၀   

            

    ြေမဒ က်       

    မြေ  ြို့ြေ(၁)ရပ်ကွက်       

    ပညွာငပ်လ်းပင်- ပ ေါက်လ ််း ၆၀ ၆၀   

     င််းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

            

    မြေ  ြို့ြေ(၂)ရပ်ကွက်       

     င််းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ဦ်းပသွာင််းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၂၀ ၂၀   

            

    မက ်းရ ာမခြေြေ ာ်း       

    ပညွာငပ်လ်းပင်- ပ ေါက်လ ််း ၁၅ ၂၀   

    ပကျ်းရ ွာပ   ၇ ၁၀   

            

    ပ န််းေလိုပ်       

     င််းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ဘ တွာလ ််း ၆၀ ၆၀   

    စွာတ  က်လ ််း ၅၀ ၆၀   

    ဦ်း  တ်ထနွ််းပအွာငလ် ််း ၃၅ ၄၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၃၀ ၃၅   

            

    မက ်းရ ာမခြေြေ ာ်း       



    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၄၀ ၆၀   

    ရ ွာပ   ၆ ၁၀   

            

    စက်ြေှုလက်ြေှုလိုပ်က ိုင်ရန်မခြေ       

    မြေ  ြို့မခြေ(အလတ်စာ်း)(မညာငမ်လ်းပင်)       

    လ ််း ကကီ်း ၁၁၀ ၅၀   

    လ ််းကျယ် ၈၅ ၃၀   

    လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း ၆၅ ၂၀   

            

    
မြေ  ြို့မခြေ(အမသ်းစာ်း)(ပ န််းေလိုပ/်ပပွန်တန် 
ဆာ/ြေမဒ က်) 

      

    လ ််း ကကီ်း ၈၀ ၃၀   

    လ ််းကျယ် ၇၀ ၂၀   

    လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း ၅၀ ၁၅   

            

    မက ်းရ ာမခြေ(အလတ်စာ်း)       

    လ ််း ကကီ်း ၇၀ ၃၀   

    လ ််းကျယ် ၄၅ ၂၀   

    လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း ၂၅ ၁၅   

            

    မက ်းရ ာမခြေ(အမသ်းစာ်း)       

    လ ််း ကကီ်း ၅၀ ၂၀   

    လ ််းကျယ် ၂၅ ၁၅   

    လ ််းသွယ်/လ ််းကကွာ်း ၂၀ ၁၀   

            

    လန(၃၉)ြွင်ော့ခပ ြေ န့််ရရှ မပီ်းမသာမခြေ       

    လ ််း ကကီ်း ၂၀ ၂၀   

    လ ််းကျယ် ၁၅ ၁၅   

    လ ််းသွယ် ၁၀ ၁၀   

    လ ််းကျဉ််း ၅ ၅   

      ၈ မရွှေက င်မြေ  ြို့ မြေ  ြို့တွင််း       

    ရှ ််း/ပကက်း(လ ််းကျယ်) ၆၀ ၆၀   

    ရှ ််း/ပကက်း(လ ််းသွယ်) ၄၀ ၄၀   

    ရှ ််း/ပကက်း(လ ််းကျဉ််း) ၃၀ ၃၀   



            

    ပန််းဘဲတန််း(လ ််းကျယ်) ၃၅ ၃၅   

    ပန််းဘဲတန််း(လ ််းသွယ်) ၂၅ ၂၅   

    ပန််းဘဲတန််း(လ ််းကျဉ််း) ၂၀ ၂၀   

            

     ကျည််းတန််း(လ ််းကျယ်) ၃၅ ၃၅   

     ကျည််းတန််း(လ ််းကျဉ််း) ၂၅ ၂၅   

     ကျည််းတန််း(လ ််းကျဉ််း) ၂၀ ၂၀   

            

    င်္န်ှဲ့ပင်္ေါ်ဝ  င််း(လ ််းကျယ်) ၃၀ ၃၀   

    င်္န်ှဲ့ပင်္ေါ်ဝ  င််း(လ ််းသွယ်) ၂၀ ၂၀   

    င်္န်ှဲ့ပင်္ေါ်ဝ  င််း(လ ််းကျဉ််း) ၁၅ ၁၅   

            

    ပွဲက န််း(လ ််းကျယ်) ၃၅ ၃၅   

    ပွဲက န််း(လ ််းသွယ်) ၂၅ ၂၅   

    ပွဲက န််း(လ ််းကျဉ််း) ၁၅ ၁၅   

            

    ပညွာငဝ်  င််း(လ ််းကျယ်) ၃၅ ၃၅   

    ပညွာငဝ်  င််း(လ ််းသွယ်) ၂၅ ၂၅   

    ပညွာငဝ်  င််း(လ ််းကျဉ််း) ၁၅ ၁၅   

            

    ပျဉ််း ပင်(လ ််းကျယ်) ၃၅ ၃၅   

    ပျဉ််း ပင်(လ ််းသွယ်) ၁၅ ၁၅   

    ပျဉ််း ပင်(လ ််းကျဉ််း) ၁၅ ၁၅   

            

    ကျွတဲဲ(လ ််းကျယ်) ၂၀ ၂၀   

    ကျွတဲဲ(လ ််းသွယ်) ၁၅ ၁၅   

    ကျွတဲဲ(လ ််းကျဉ််း) ၁၀ ၁၀   

            

    မြေ  ြို့ခပင်(မက ်းရ ာအိုပ်စို)       

    (လ ််းကျယ်) ၁၅ ၁၅   

    (လ ််းသွယ်) ၉ ၉   

    (လ ််းကျဉ််း) ၁၁ ၁၁   

            



    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ(မက ်းရ ာအိုပ်စို)       

    (လ ််းကျယ်) ၁၅ ၁၅   

    (လ ််းသွယ်) ၉ ၉   

    (လ ််းကျဉ််း) ၁၁ ၁၁   

            

    (က)လ-န (၃၉)က မပီ်းမခြေ       

    (လ ််းကျယ်) ၁၅ ၁၅   

    (လ ််းသွယ်) ၉ ၉   

    (လ ််းကျဉ််း) ၁၁ ၁၁   

၉ ဒ ိုကဦ််းမြေ  ြို့ မစ ်းပ ိုင််းရပ်ကွက်       

    ဘ တွာလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

     င််းလ ််း ၂၃၀ ၂၆၀   

    ပကျွာင််းကကီ်းလ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာလ ််း ၁၄၀ ၁၅၀   

    စွာတ  က်လ ််း ၁၄၀ ၁၅၀   

    က န်သည်လ ််း ၁၄၀ ၁၅၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    ပရပကျွ်ာလ ််း ၉၅ ၁၀၀   

    ပစျ်းပတွာင်ဘက်လ ််း ၉၅ ၁၀၀   

    လ ််းသွယ် ၇၅ ၇၅   

            

    ကိုန်သည်ရပ်ကွက်       

    ဘ တွာလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

     င််းလ ််း ၂၃၀ ၂၆၀   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာလ ််း ၁၄၀ ၁၅၀   

    က န်သည်လ ််း ၁၃၀ ၁၅၀   

    စွာတ  က်လ ််း ၁၃၀ ၁၅၀   

    ဖပအွာငဝ်ဲလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပ ဓေါဝီလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ချယ်ရီလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၈၀ ၈၀   

    မ   ြို့ဦ်းလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ဝ ဇဇွာလ ််း ၈၀ ၈၀   

    လ ််းသွယ် ၆၅ ၆၅   



            

    ဝ ဆ ိုရပ်ကွက်       

    က န်သည်လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပကျွာင််းကကီ်းလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပ ဓေါဝီလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

     င်္ဂလွာသ ခလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ဖပအွာငဝ်ဲလ ််း ၈၀ ၉၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    လ ််းသွယ် ၆၅ ၆၅   

    ဝေါဆ  -၁၊၂၊၃၊၄ လ ််း ၆၅ ၆၅   

            

    မက ာင််းစိုရပ်ကွက်       

    ဖပအွာငဝ်ဲလ ််း ၁၀၀ ၁၁၀   

    ဗနဒ လလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

      သီရ လ ််း ၉၀ ၉၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ၆၀ ၆၅   

    ပရွှေနှင််းဆီလ ််း ၆၀ ၆၅   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၆၀ ၆၅   

    က ့်ပကွာ်လ ််း ၅၅ ၅၅   

    ဇီဇဝေါလ ််း ၅၅ ၅၅   

    င်္နဓ ွာလ ််း ၅၅ ၅၅   

    ခ  င်သဇငလ် ််း ၅၅ ၅၅   

    က ဦ်းလ ််း ၅၅ ၅၅   

     င်္ဂလွာလ ််း ၅၅ ၅၅   

    လ ််းသွယ် ၅၅ ၅၅   

            

    သ တ တာ်းရပ်ကွက်       

     င်္  - န််းလ ််း ၁၅၀ ၁၇၀   

    မ   ြို့ဝငလ် ််း ၁၃၀ ၁၅၀   

    ဖပအွာငဝ်ဲလ ််း ၈၀ ၉၀   

    လ ််းသွယ် ၅၅ ၅၅   

            



    ြေင််းတဲရပ်ကွက်       

     င်္  - န််းလ ််း ၁၅၀ ၁၇၀   

    ၁-လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ၂-လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ၃-လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ၄-လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ၅-လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ၆-လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ၇-လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ၈-လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ၉-လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ဆည်ပ  ွာင််းလ ််း ၆၅ ၆၅   

    မ   ြို့သစ်(က) ၅၅ ၅၅   

            

    စက်ကွင််းရပ်ကွက်       

     င်္  - န််းလ ််း ၁၅၀ ၁၇၀   

    မ   ြို့ဝငလ် ််း ၁၂၀ ၁၄၀   

      တ်ကီသွာလ ််း ၈၀ ၈၀   

    လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    သင်္ဂ လ ််း - ၈၀   

            

    ဒရယ်ြေီ်းရပ်ကွက်       

    မ   ြို့ဝငလ် ််း ၁၃၀ ၁၅၀   

     င်္  - န််းလ ််း ၁၀၀ ၁၂၀   

     င််းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ဥသျစ်က န််းလ ််း ၈၀ ၈၀   

    မ   ြို့သစ်(ခ) ၅၅ ၅၅   

    လ ််းသွယ် ၅၅ ၅၅   

            

     မအာင်ဝဲရပ်ကွက်       

    ဖပအွာငဝ်ဲလ ််း ကကီ်း ၅၀ ၈၀   

    လ ််းကျယ် ၄၀ ၅၀   

    လ ််းသွယ် ၃၅ ၄၀   

            



    မက ်းရ ာမခြေ       

    လ ််းကျယ် ၃၅ ၄၀   

    လ ််းကျဉ််း ၂၅ ၃၀   

            

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ       

    (က) လ-  (၃၉) ကျမပီ်းပ   ၂၀ ၃၀   

၁၀ မဝ မြေ  ြို့ ဘ ို်းဘ ိုရပ်ကွက်       

    ရန်က န်-ပ ွာလ်မ   ငလ် ််းပဘ်း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ပစျ်းလ ််းကကွာ်း ၁၈၀ ၁၈၀   

    က ််းနာ်းလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    မအ်းြ ြေ််းသာယာရပ်ကွက်       

    ရန်က န်-ပ ွာလ်မ   ငလ် ််းပဘ်း ၂၂၀ ၂၂၀   

    စွာတ  က်လ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ပရွှေဘ  သွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဗ  လ်  တ်ထနွ််းလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဗ  လ်ပတဇလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

            

    ြ ြေ််းခြေသာစည်ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်-ပ ွာလ်မ   ငလ် ််းပဘ်း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ရ ပ်သွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပအွာင်သ  ဓ လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဗ  လ်ပအွာင်ပကျွာလ် ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    ဗ  လ်ပတဇလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

            

    ကန်မတာ်ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်-ပ ွာလ်မ   ငလ် ််းပဘ်း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဘ တွာလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ပကတ  တီလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    နတ်သျှငပ်နာင်လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   



    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

            

    သစ်စက်ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်-ပ ွာလ်မ   ငလ် ််းပဘ်း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဘ တွာလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

       ှဲ့ပ တတွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

    အမရှြို့ဘက်ကြေ််း       

    ရန်က န်-ပ ွာလ်မ   ငလ် ််းပဘ်း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဘ ရွာ်းပျ   လ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    အလင််းပရွာင်(၁)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    အလင််းပရွာင်(၂)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    အလင််းပရွာင်(၃)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

    ပညွာငပ်င်သွာ(၁)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပညွာငပ်င်သွာ(၂)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပညွာငပ်င်သွာ(၃)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာ(၁)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာ(၂)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာ(၃)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာ(၄)လ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

            

    မြေ  ြို့နယ်နယ်န ြေ တ်ခပငပ်ရှ မခြေြေ ာ်း       

    
ရန်က န်-ပ ွာလ်မ   ငလ် ််းပဘ်း ှ 
ပပ (၁၀၀) ထ  

၇၅ ၇၅   

    ပပ  ၁၀၀ နှင့််အထက် ၁၃ ၁၃   

    
ကျ  တ ဘ ရွာ်းလ ််းပဘ်း ှ 
ပပ (၁၀၀) ထ  

၇၅ ၇၅   

    ပပ  ၁၀၀ နှင့််အထက် ၁၃ ၁၃   

            

    မက ်းရ ာမခြေြေ ာ်း       

    ပညွာငခ်ေါ်းရှည်ပကျ်းရ ွာ ၇၅ ၇၅   



    ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ျွာ်း ၇၅ ၇၅   

            

    က န်မက ်းရ ာြေ ာ်း       

    ပကျ်းရ ွာ ၇၅ ၇၅   

    ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၇၅ ၇၅   

၁၁ ကဝမြေ  ြို့ (၁) ရပ်ကွက်        

    ပဲခ ်းလ ််း ၁၄၅.၁၈၅ ၁၅၀ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

            

    (၂) ရပ်ကွက်       

    ပဲခ ်းလ ််း ၁၄၅.၁၈၅ ၁၅၀ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

    နှင််းဆီလ ််း ၆၃.၅၁၀ ၆၅ 
လ ််း
သွယ် 

            

    (၃) ရပ်ကွက်       

    ပဲခ ်းလ ််း ၁၄၅.၁၈၅ ၁၅၀ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

    ရနတဗ  လ်လ ််း ၁၂၇.၀၂၀ ၁၃၀ 
လ ််း

သွယ် 

    ပကျွာင််းကကီ်းလ ််း ၆၃.၅၁၀ ၆၅ 
လ ််း
သွယ် 

            

    (၄) ရပ်ကွက်       

    ပဲခ ်းလ ််း ၁၄၅.၁၈၅ ၁၅၀ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

    က ််းနာ်းလ ််း ၁၄၅.၁၈၅ ၁၅၀ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

    ရနတဗ  လ်လ ််း ၁၂၇.၀၂၀ ၁၃၀ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

    အင်ကကင််းလ ််း ၆၃.၅၁၀ ၆၅ 
လ ််း

သွယ် 

    င ဝေါလ ််း ၆၃.၅၁၀ ၆၅ 
လ ််း
သွယ် 

            



    (၅) ရပ်ကွက်       

    ပဲခ ်းလ ််း ၁၄၅.၁၈၅ ၁၅၀ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

    က ််းနာ်းလ ််း ၁၄၅.၁၈၅ ၁၅၀ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

    ရန် ျ   ်းပအွာင်လ ််း ၁၁၇.၉၆၀ ၁၁၈ 
လ ််း

သွယ် 

    ဇီဇဝေါလ ််း ၆၃.၅၁၀ ၆၅ 
လ ််း

ကျဉ််း 

    င ဝေါလ ််း ၆၃.၅၁၀ ၆၅ 
လ ််း

ကျဉ််း 

      သွာပအ်းလ ််း ၆၃.၅၁၀ ၆၅ 
လ ််း
ကျဉ််း 

            

    (၆) ရပ်ကွက်       

     ွာဃလ ််း ၅၄.၄၅၀ ၅၅ 
လ ််း

  

            

    သကကလ       

    ဘ တွာလ ််း ၁၄၅.၁၈၅ ၁၅၀ 
လ ််း

 
ကကီ်း 

    ပစျ်းလ ််း ၁၄၅.၁၈၅ ၁၅၀ 
လ ််း

  

    ပဘွာလ  ်းကွင််းလ ််း ၆၃.၅၁၀ ၆၅ 
လ ််း

ကျဉ််း 

    မ   ြို့ ပင် ၃၆.၂၈၅ ၃၆ 
လ ််း

ကျဉ််း 

    ရ ာလြေ််းြေြေ ာ်း       

    အ န််းနှဲရ ွာလ ််း ကကီ်း ၃၁.၅၈၁ ၃၂ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

    အ ခွာ်းလ ််းကျဉ််း ျွာ်း ၁၁.၈၄၈ ၁၂ 
လ ််း

ကျဉ််း 

            

    ရစ်ကန်ကကီ်း       

    ဘ တွာလ ််း ၆၃.၅၁၀ ၆၅ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

            



    မပ က်ကိုန််းကကီ်း       

    ကဝ-အ န််းနှဲလ ််း  ၂၀.၀၀၀ ၃၅ 
လ ််း

 

ကကီ်း 

            

    
မက ်းရ ာမခြေြေ ာ်း(လန(၃၉)က  
မပီ်းမခြေ) 

၂၀.၀၀၀ ၂၀ 
  

၁၂ သနပ်ပငမ်ြေ  ြို့ မစ ်းပ ိုင််းရပ်ကွက်       

    ဇ ဗူရစ်လ ််း ၁၈၃.၃၀၀ ၁၈၃   

    နဝရတ်က  ်းသွယ်လ ််း ၁၂၈.၉၀၀ ၁၂၉   

    ခပရလ ််း၊နီလွာလ ််း၊ယင််း ွာလ ််း ၆၅.၃၀၀ ၆၅   

            

    ဘိုရာ်းကကီ်းပ ိုင််း       

    စ ပယ် ဖူလ ််း၊(၁)လ ််း၊(၂)လ ််း၊(၃)လ ််း ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၁   

    (၄)လ ််း၊(၅)လ ််း၊(၆)လ ််း၊(၇)လ ််း ၇၄.၄၀၀ ၇၄   

    (၈)လ ််းနှင့််ကျန်လ ််းသွယ် ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

            

    စက်ကိုန််းပ ိုင််း       

    လ ််း ပတွာ်လ ််း ၁၈၃.၃၀၀ ၁၈၃   

      ွာဗနဗ လလ ််း ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၁   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

            

    ဘူတာပ ိုင််း       

    လ ််း ပတွာ်လ ််း၊  ရတနာလ ််း ၁၈၃.၃၀၀ ၁၈၃   

    မ   ြို့ပရှွာင်လ ််း ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၁   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅.၄၀၀ ၄၅   

            

    မအာက်စိုပ ိုင််း       

    ပဘွာင်္သ ခလ ််း ၉၀.၈၀၀ ၉၁   

    စ တတသ ခလ ််း ၉၀.၈၀၀ ၉၁   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

            

    ရ ာသစ်(၄)ရပက်ွက်       

    ရ ွာသစ်လ ််း ၃၀.၉၀၀ ၃၁   

    က က န််းလ ််း ၁၅.၀၀၀ ၁၅   



    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၆.၀၀၀ ၆   

            

    မရမက ာမ်က ်းရ ာ       

    မ   ြို့ပရှွာင်လ ််း ၁၁၀.၇၀၀ ၁၁၁   

    ပရပကျွ်ာလ ််း၊က ််းနာ်းလ ််း ၇၄.၄၀၀ ၇၄   

    ရ ပ်သွာလ ််း ၅၄.၅၀၀ ၅၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

    ြေင််းရ ာမက ်းရ ာ       

    ပစျ်းလ ််း၊က ််းနာ်းလ ််း ၉၀.၈၀၀ ၉၁   

    သွာယွာပအ်းလ ််း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၈.၂၀၀ ၁၈   

            

    ကြောစဲမက ်းရ ာ       

    ဘ တွာလ ််း၊ပဆွာက်လ ပ်ပရ်းလ ််း ကကီ်း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    ကျန်လ ််းသွယ် ၁၈.၂၀၀ ၁၈   

            

    တာဝမရတ ြ ်းမက ်းရ ာ       

    လ ််းကျယ် ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

    လ ််းကျဉ််း ၁၈.၂၀၀ ၁၈   

            

    မက ်းရ ာမခြေ       

    (က)လ ််းကျယ် ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

    (ခ)လ ််းကျဉ် ၁၈.၂၀၀ ၁၈   

    (င်္)လ ််းသွယ် ၉.၁၀၀ ၉   

            

    ဉယာဉ်ခြ မခြေ       

    (က)လ-န (၃၉)ကျမပီ်းပသ်းပ         

          (၁) လ ််းကျယ် ၃၇.၃၀၀ ၃၇   

          (၂) လ ််းကျဉ််း ၁၈.၂၀၀ ၁၈   

          (၃) လ ််းသွယ် ၉.၁၀၀ ၉   

            

၁၃ ပဲြူ်းမြေ  ြို့ ပန််းလ ှုင်ရပ်ကွက်       

     င််းလ ််း  ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    ပန််းလ ှိုင် (၂၁လ ််း-၂၆လ ််း) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   



    ၂၇ လ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပန််းလ ှိုင်က န််းပပေါ်တန််းလ ််း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ကျ  ်းရ  ်းတန််းလ ််း ၇၀၀ ၇၀၀   

            

    မစ ်းပ ိုင််းရပ်ကွက်       

     င််းလ ််း  ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

     ီ်းသတ်လ ််း ၁၇၀၀ ၁၇၀၀   

    မ   ြို့ ပကျွာင််းလ ််း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀   

    ၁၈လ ််း-၂၀လ ််း ၉၀၀ ၉၀၀   

    က ််းနာ်းလ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

            

    မညာင်ဝ ိုင််းမတာင်ပ ိုင််း       

    ၁၂လ ််း-၁၇လ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပညွာငဝ်  င််းလ ််း  ၆၅၀ ၆၅၀   

    သွန််းဘ ရွာ်းလ ််း  ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပဇွာတ ကလ ််းကျဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ဓနသ  ဓ လ ််းကျဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

            

    ရ ို်းကကီ်းရပ်ကွက်(မတာင်)       

     င််းလ ််း  ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    ပရွှေပ ွ်ာပဓွာလ ််း  ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    အ န််းပင်တန််းလ ််း (သနပ်ပင်လ ််း) ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    ဗနဓ လ ််း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ၂၈လ ််း-၃၂လ ််း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၃၅၀ ၃၅၀   

            

    ရ ို်းကကီ်းမခြောက်ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း  (မ   ြို့တွင််း) ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    ပဆ်းရ  ကကီ်းလ ််း ၁၇၀၀ ၁၇၀၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ယ ဇနလ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပင်္ေါ်သဇငလ် ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

     ပည်ပတွာပ်အ်း(၁ လ ််း-၄ လ ််း) ၄၀၀ ၄၀၀   



     ပည်ပတွာ်သွာ (၁ လ ််း-၄ လ ််း) ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပ ေါနလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၂၀ ၂၂၀   

            

    မက ာက်ကကီ်းစိုရပ်ကွက်       

    သွန််းဘ ရွာ်းလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    သစ်စက်လ ််း ၅၅၀ ၅၅၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၅၅၀ ၅၅၀   

    ပဆ်းရ  ပ ွာင််းလ ််း ၅၅၀ ၅၅၀   

            

    ဟသဂာကိုန််းရပ်ကွက်       

    သနပပငလ် ််း  ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

     နွ်စ  ပလ ််း  ၄၀၀ ၄၀၀   

  
  အပရှြို့ပရွှေန သွာလ ််း/ ပည်ပတွာပ်အ်းဘ 

ရွာ်းလ ််း 
၅၀၀ ၅၀၀ 

  

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

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

            

    ကြောနတ်ရ ာ       

    သနပပငလ် ််း (ပကျ်းရ ွာတွင််း) ၈၀၀ ၈၀၀   

    ရ ွာလယ်လ ််း  ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပကျ်းရ ွာအတွင််းလ ််း ျွာ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ဗ ိုလ်ကိုန််းရပ်ကွက်       

  
  သနပပငလ် ််း  

( သဂွာက န််းဘ ရွာ်းလ ််း ှကျ   က်ကလွန်
ပွန််းဘ ရွာ်းလ ််းထ ) 

၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
  

  

  သနပပငလ် ််း  

(ကျ  က်ကလွန်ပွန််းဘ ရွာ်းလ ််း ှ 
ပဲခ ်းမ   ြို့ထွက်ထ ) 

- ၁၅၀၀ 

  

    ကျ  က်ကလွန်ပနွ််းဘ ရွာ်းလ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

     ွာဃလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    လယ်ပ  စ လ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   



    မ   ြို့ပတွာဦ််းလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

            

    ရှင်မစာပိုရပ်ကွက်       

    ပရွှေပ ွာပဓေါဘ ရွာ်းလ ််း  ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    သနပပငလ် ််း  ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    ရှင်ပစွာပ လ ််းကျယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ရှင်ပစွာပ (အ တ်ကန်လ ််း) ၆၀၀ ၆၀၀   

    ဗနဓ လလ ််း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဦ်းဘသင်လ ််း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ပကျွာက်လ ််း ၇၅၀ ၇၅၀   

    ကကညပ်တွာ်က န််း(က) ၃၅၀ ၃၅၀   

    ဆ  ရှယ်လစ် (၁ လ ််း-၁၂ လ ််း) ၃၅၀ ၃၅၀   

    ဆ  ရှယ်လစ် (၁၃ လ ််း-၁၅ လ ််း) ၂၈၀ ၂၈၀   

    ၃၃ - လ ််း ၉၀၀ ၉၀၀   

     သဂွာလ ််း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၅၀ ၂၅၀   

            

    ဟ သာဝတီရပ်ကွက်       

  
  ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (မ   ြို့ ပင်) 

(မ   ြို့စွာ်းကကီ်းလ ််းပဘ်း ှ သ လ ််းအထ ) 
၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

  

  
  ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (မ   ြို့တွင််း) 

(လ ််းဆ   ှ မ   ြို့စွာ်းကကီ်းဆ  ငအ်ထ ) 
၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

  

    သနပ်ဖက်တန််းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

      သွာဝတီ (၁လ ််း-၃လ ််း) ၃၅၀ ၃၅၀   

    ဗ  လ် င််းသ န််း (၁လ ််း-၃လ ််း) ၃၅၀ ၃၅၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၅၀ ၂၅၀   

            

    မြေ  ြို့တွင််းကကီ်းရပ်ကွက်       

    ရှင်ပစွာပ လ ််း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သနပပငလ် ််း  ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဓ မယဉ်လ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ပန််းခခ က န််းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

     ပည်ပထွာင်စ လ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   



    စ နတာ ယလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    ပကျွာက်ဖ ်းက န််းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    နတ်သျှငပ်နာင်လ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    ပပေါ်ဦ်းလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    ဖ  ်းရွာဇွာလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    လက်ဝဲသ နဒရလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    ဘ န််းဝ ဇဇွာလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

      ွာသ ခလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    ဣစဆွာသယလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    ဝ စွာရဏလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

      နဒာလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    သ ဝဏဏလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

            

    ဥဿာမြေ  ြို့သစ်(၂)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း  ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၈၅၀ ၈၅၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််း ၈၅၀ ၈၅၀   

    အပနာ်ရထွာလ ််း ၃၂၀ ၃၂၀   

    ရန်ကကီ်းပအွာင်လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    အလကပကျွာင််းလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ပဝဘွာင်္ီလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဗနဓ လလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ကျန်စစ်သွာ်းလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ပရွှေစည််းစ  ်လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဝ   ရလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ပကတ  တီလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ပပေါ်ဦ်းလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ခ  င်သစစွာလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

      သနတာလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ပ ခလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ရွာဇသကကဂန်လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

      သွာဝတီလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   



    ဦ်းပ ညလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    သ ရ ယလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    တွာဝတိံသွာလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဘ ရငပ်နာင်လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရန်ကကီ်းပအွာင်လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

     င််းရဲပကျွာစ်ွွာလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၈၀ ၁၈၀   

            

    က န််းသာယာရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     င်္ဂလွာလ ််း ၅၅၀ ၅၅၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၅၅၀ ၅၅၀   

      နနဒာလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဝင််းန  မ တွာရ  ပကျွာင််းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    (၁)လ ််း ှ (၄)လ ််းအထ  ၂၇၀ ၂၇၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၅၀ ၂၅၀   

            

    အင််းတမကာ်မက ်းရ ာ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (၃/၄)ရပ်ကွက် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (၁/၂)ရပ်ကွက် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (၅/၆)ရပ်ကွက် ၇၀၀ ၇၀၀   

    အင််းတပကွာ်-ထ  ်းကကီ်းလ ််း ၃၃၀ ၃၃၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

    ပကျွာက်တန််းရ ွာပ   ၄၀ ၄၀   

    လက်ပ ဝင််းရ ွာပ   ၄၀ ၄၀   

    ဘ လယ်အင််းရ ွာပ   ၄၀ ၄၀   

            

    နန််းမတာ်ရာရပ်ကွက်       

    သနပပငလ် ််း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဆ ပတွာတ်ွင််းလ ််း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

     ီပေါရ  ပကျွာင််းလ ််း ၄၅၀ ၄၅၀   

    ရှင်ပစွာပ လ ််း ၈၀၀ ၈၀၀   

    အင််းဝင်(၁)လ ််း ှ(၁၂)လ ််းအထ  ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဥဿွာ(၁)လ ််း ှ(၉)လ ််းအထ  ၃၀၀ ၃၀၀   



      ငပ်တွာ်သွာလ ််း(အ ပင)် ၅၀၀ ၅၀၀   

      ငပ်တွာ်သွာလ ််း(အတွင််း) ၃၃၀ ၃၃၀   

  
  ကကညပ်တွာ်က န််း(ခ)(၁)လ ််း ှ(၅)လ ််းအထ  

(အ ပင်) 
၃၀၀ ၃၀၀ 

  

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၈၀ ၁၈၀   

            

    ကလ ာဏီရပ်ကွက်       

    ပရွှေသွာပလျွာင််းဘ ရွာ်းလ ််း ၈၀၀ ၈၀၀   

    အပရှြို့ င််းလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    အပနာက် င််းလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    မြေ  ြို့သစ်(၈)ရပ်ကွက်       

  
  ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း  

(ကျ  က်ပွန်ဘ ရွာ်းလ ််း ှ-
နာင်္ဝ လ ််းအထ ) 

၁၂၀၀ ၁၁၀၀ 
  

  
  ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း  

(အထပ်သွာ်းစက်ရ  လ ််း ှ-
နာင်္ဝ လ ််းအထ ) 

၁၁၀၀ ၁၀၀၀ 
  

  
  ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(နာင်္ဝ လ ််း ှ 

မ   ြို့ပရှွာင်လ ််း) 
၁၀၀၀ ၉၀၀ 

  

    ကျ  က်ပွန်ဘ ရွာ်းလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    အထပ်သွာ်းစက်ရ  လ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    နာင်္ဝ လ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ကကီ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    မ   ြို့ပရှွာင်လ ််း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၈၀ ၁၈၀   

            

    မြေ  ြို့သစ်(၉)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(မ   ြို့ ပင)် ၁၃၀၀ ၁၀၀၀   

    ယန်စီကျန်လ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပရွှေအ န််းပင်ပဘ်းလ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

      န်စတွာ်းလ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    အတွင််းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   



    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၈၀ ၁၈၀   

            

    သာယာမအ်းမက ်းရ ာ       

    သွာယွာပအ်းလ ််း  ၇၀၀ ၇၀၀   

    အတွင််းလ ််း(ရ ွာပ  ) ၄၀ ၄၀   

    လသွာပအ်းလ ််းကျယ် ၂၈၀ ၂၈၀   

    အတွင််းလ ််း(ရ ွာပ  ) ၄၀ ၄၀   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၆ ၆   

            

    မြေ  ြို့သစ်(က)နယ်မခြေ(၁)       

    နယ်ပ  (၁)လ ််း  ၇၀၀ ၇၀၀   

    ၁/၂/၃ လ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ၄/၅ လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ကျန်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    နယ်ပ  (၂)လ ််း  ၇၀၀ ၇၀၀   

    ပ ပတွာက်လ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ပရွှေဝေါလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    သဇင်လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ကျန်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    မြေ  ြို့သစ်(ြ)နယ်မခြေ(၃)       

    နယ်ပ  (၃)လ ််း  ၈၀၀ ၈၀၀   

    ၁/၂/၃/၄ လ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ၅လ ််း ှ ကျန်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    နယ်ပ  (၄)လ ််း  ၈၀၀ ၈၀၀   

    ၅/၆ လ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ကျန်လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

            

    မြေ  ြို့သစ်(ဂ)နယ်မခြေ(၅/၆)       

    နယ်ပ  (၅/၆)လ ််း  ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အတွင််းလ ််း ျွာ်း ၃၅၀ ၃၅၀   

            

    မြေ  ြို့သစ်(ဃ)နယ်မခြေ(၇/၈)       

    ပတွာင်င လ ််း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   



    ရ ွာ လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ညီညတွ်ပရ်းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ကျန်လ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

            

    မြေ  ြို့သစ်(င)နယ်မခြေ(၉/၁၀/၁၁)       

    မ   ြို့ပတ်တွာလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ကျန်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    လ ပ်ခပာကန်ရပ်ကွက်       

     င််းလ ််း ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    သနပ်ပငလ် ််း  ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    က  ယ့်် င််းက  ယ်ချင််းလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    လ ပ် ပွာကန်လ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဗနဓ လလ ််း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ပ ှွ်ာကန်(၁)လ ််း ှ(၈)လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စကကဂွာခခ လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

            

    ဗနဓ လတ ိုက်ြန််းအ ြေ်ရာ       

    ပ  ညထီပ် ၇၀ ၇၀   

    ပထ ထပ် ၄၀ ၄၀   

      တ ယထပ် ၂၅ ၂၅   

            

    ေ ိုင််းမတာငရ်ပ်ကွက်       

     င််းလ ််း ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    က ််းနာ်းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ထ  ်းတန််းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဝကဂဘွာလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ပန််းဘဲတန််းလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

     င်္ဂလွာလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    ပ လဲလ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    စ န်လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    နတ်စင်ပချွာငလ် ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၀ ၁၅၀   



            

    ဘဏဏာကိုန််း        

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၇၀၀ ၇၀၀   

    ပကျ်းရ ွာတွင််း ၃၀ ၃၀   

    သွန််းဘိုရာ်းရပ်ကွက်       

    သွန််းဘ ရွာ်းလ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    သွန််းဘ ရွာ်း(၁၀)လ ််း ၃၃၀ ၃၃၀   

    ပဆ်းရ  ပ ွာင််းလ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ဓနသ  ဓ လ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ပဇွာတ ကလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ၁၃ လ ််း ၃၃၀ ၃၃၀   

            

    ဥဿာမြေ  ြို့သစ်(၁)ရပ်ကွက်       

    ဗထ ်းလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ပရစက်ပတ်လ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    တ ဿလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    က  ်းသ န််းဘ ရွာ်းလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    အပနာ်ရထွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း(၁လ ််း-၆လ ််းအထ ) ၁၂၀ ၁၂၀   

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

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

            

    ဥဿာမြေ  ြို့သစ်(၃)ရပ်ကွက်       

    ဗထ ်းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မ   ြို့ပရှွာင်လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််း ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဓ မပစတီလ ််း ၂၇၀ ၂၇၀   

  
  ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််းသွယ်(၁-

၆လ ််း) 
၁၈၀ ၁၈၀ 

  

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

            

    ဥဿာမြေ  ြို့သစ်(၄)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   



    ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််း ၃၈၀ ၃၈၀   

    ဓ မပစတီလ ််း/ဆည်ပ  ွာင််းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ရွာဇဓ ရွာဇ်လ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဘ ရငပ်နာင်လ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    နှင််းဆီခင််းလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဗနဓ လလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဗထ ်းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    က ထ ်းပကျွာင််းလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ရပသ့်မ   ြို့ဘ ရွာ်းလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

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

  
  ရွာဇဓ ရွာဇ်လ ််းသွယ်(၁လ ််း-

၅လ ််းအထ ) 
၁၅၀ ၁၅၀ 

  

    ဆရွာစ လ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

            

    ဥဿာမြေ  ြို့သစ်(၅)ရပ်ကွက ်       

    ဓ မပစတီလ ််း ၃၃၀ ၃၃၀   

    သစ်ပတွာရ ပ်လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    သ  န်ဗရ ််းလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    မ   ြို့ပရှွာင်လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဗ  လ်ပတဇလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ရန်ကကီ်းပအွာင်လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

     င််းရဲပကျွာစ်ွွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဗညွာ်းဦ်းလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဗညွာ်းနွဲြို့လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

            

    ဥဿာမြေ  ြို့သစ်(၆)ရပ်ကွက်       

  
  ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း  

(ဆည်ပ  ွာင််းလ ််း ှ 
သ  န်ဗရ ််းလ ််းအထ ) 

၁၃၀၀ ၁၃၀၀ 
  

  
  ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း  

(သ  န်ဗရ ််းလ ််း ှသ  န်ဗရ ််းလ ််းအ
ဆ  ်းအထ ) 

၁၁၀၀ ၁၁၀၀ 
  



    ဓ မပစတီလ ််း/ဆည်ပ  ွာင််းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    သ  န်ဗရ ််းလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ကျ  က်ပွန်ဘ ရွာ်းလ ််း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    သစ်ပတွာရ ပ်သွာလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဓ မဗျူ ွာလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

  
  သ  န်ဗရ ််းလ ််းသွယ် ၁လ ််း-

၃လ ််းအထ  
၁၈၀ ၁၈၀ 

  

      ွာဗ န်နှဲလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ပ င်္ လ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    သ ရ ယလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    တပင်ပရွှေထ်ီးလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

     င််းရဲပကျွာစ်ွွာလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဗ  လ်ပအွာင်ပကျွာလ် ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    လ.ဝ.ကရ  ်းလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

            

    ကလ -တပ်ကမလ်းမက ်းရ ာ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပကျ်းရ ွာတွင််း ၄၀ ၄၀   

            

    မညာင်အင််းမက ်းရ ာ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(လ ််း ) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ပကျ်းရ ွာတွင််း ၄၀ ၄၀   

            

    ဥဿာမြေ  ြို့သစ်(၇/၁)       

    ရန်ကိုန်-ြေနတမလ်းလြေ််းြေ (မြေ  ြို့ခပင်) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    သ မလ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ဓ မပေါလလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရွာဇွာဓ ရွာဇ်လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရွာ လ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    သီတွာလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဝ  လလ ််း ၂၅၀ ၂၅၀   

    လကခဏလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   



    စ တတသ ခလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဥဿာမြေ  ြို့သစ်(၇/၂)       

    ရန်ကိုန်-ြေနတမလ်းလြေ််းြေ (မြေ  ြို့ခပင်) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    နတ်သျှငပ်နာင်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    သ  န်ဗရ ််းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဗ  လ် င််းပရွာင်(၁လ ််း-၇လ ််း) ၂၂၀ ၂၂၀   

    ဗ  လ်လပရွာင်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    အ န််းပတွာ(၁လ ််း-၃လ ််းအထ ) ၁၈၀ ၁၈၀   

    နွယ်သွာကီလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    သစစွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပ တတွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

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

    ဗ  လ်ပတဇလ ််း  ၂၀၀ ၂၀၀   

    စ န်(လ ််းကျဉ််း) ၁၂၀ ၁၂၀   

      (လ ််းကျဉ််း) ၁၂၀ ၁၂၀   

    ပတတ  ွာ်း(လ ််းကျဉ််း) ၁၂၀ ၁၂၀   

    ရှိုခင််းသွာ(လ ််းကျဉ််း) ၁၈၀ ၁၈၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

            

    ဥဿာမြေ  ြို့သစ်(၇/၃)       

  
  ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(၇/၃)အစ ှ  

ဗ  လ်ချ ပ်လ ််းအထ  
၂၂၀၀ ၂၂၀၀ 

  

  
  ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း(ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ှ  

ဆည်ပ  ွာင်လ ််းအထ  
၁၈၀၀ ၁၈၀၀ 

  

  
  ဆည်ပ  ွာင််းလ ််း  ှ(ဆည်ပ  ွာငလ် ််း ှ  

(၇/၃)အဆ  ်း) 
၁၃၀၀ ၁၃၀၀ 

  

     ကခ ဏသွာခေါပကျွာင််းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

      ခွွာည  လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပစျ်းပတ်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ဓ မပစတီလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ခပရလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    စပယ်လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   



    ပရွှေသဇင်လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

     င််းကကီ်းည  လ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    အပနာ်ရထွာလ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

            

    ဘိုရာ်းကမလ်းမက ်းရ ာ       

    ဘ ရွာ်းကပလ်းပကျ်းရ ွာ(မ   ြို့တွင််း) ၃၅၀ ၃၅၀   

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၂၅၀ ၂၅၀   

    ပကျ်းရ ွာတွင််း ၄၀ ၄၀   

            

    ဝြေ််းဘဲအင််းမက ်းရ ာ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပကျ်းရ ွာတွင််း ၄၀ ၄၀   

            

    ပ ဉ်ပ ိုကကီ်းမက ်းရ ာ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပကျ်းရ ွာတွင််း ၄၀ ၄၀   

            

    အလင််းမရာင်ရပ်ကွက်       

    ဆ ပတွာတ်ွင််းလ ််း (အလင််းပရွာင)် ၂၀၀ ၂၀၀   

    အလင််းပရွာင်(၁)လ ််း ှ(၅)လ ််းအထ  ၁၅၀ ၁၅၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    ေ ိုင််းဂန ိုင််းမခြောက်ပ ိုင််း       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း ( င််းလ ််း) ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    က ််းနာ်းလ ််း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ၂လ ််း-၅လ ််းအထ  ၃၀၀ ၃၀၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    ဘိုရာ်းကကီ်းမြေ  ြို့       

  
  ဘ ရွာ်းကကီ်း(မ   ြို့တွင််း Denkoဆီဆ  င်  ှ  

ပအွာင်သပ ပဆီဆ  င်အထ ) 
၇၀၀ ၇၀၀ 

  

    ဘ ရွာ်းကကီ်း(မ   ြို့ ပင်) ၃၀၀ ၃၀၀   

     
  

  



ပဝေါလ ််း(မ   ြို့တွင််း)လ ််းဆ    ှFamous 
အထ  

   ၄၀၀ ၄၀၀  

    ပဝေါလ ််း(မ   ြို့ ပင်) ၂၈၀ ၂၈၀   

  
  ဘ ရွာ်းလ ််း(မ   ြို့တွင််း)လ ််းဆ   ှ 

သ လ ််းအထ  
၃၅၀ ၃၅၀ 

  

    ဘ ရွာ်းလ ််း(မ   ြို့ ပင်) ၂၈၀ ၂၈၀   

    သီရ  င်္ဂလွာလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ပရွှေ င််းင်္ (၁လ ််း-၃လ ််း) ၁၈၀ ၁၈၀   

    ဘ တွာလ ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ရ ွာလယ်လ ််း  ၁၂၀ ၁၂၀   

    ရ ွာလယ်လ ််းတွင််း ၄၀ ၄၀   

            

    ပိုဏဏာ်းစိုရပ်ကွက်       

    ဗနဓ လလ ််း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ပ ှွ်ာကန်အပနာက်လ ််း  ၃၃၀ ၃၃၀   

    ပ ဏဏွာ်းစ လ ််း  - ၃၃၀   

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

    ပ ဏဏွာ်းစ (၁)လ ််း ှ(၇)လ ််းအထ  - ၂၈၀   

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

            

    သာယာကိုန််းမက ်းရ ာ       

    ရန်က န်- နတပလ်းလ ််း  ၇၀၀ ၇၀၀   

    ရ ွာပ  -ပကျ်းရ ွာအတွင််း ၂၀၀ ၂၀၀   

            

    မညာင်ဝ ိုင််းမခြောကပ် ိုင််း       

    ပညွာငဝ်  င််းပ  ွာကပ်  င််းလ ််း  ၁၅၀၀ ၅၅၀   

    ၆လ ််း-၇လ ််းအထ  ၂၀၀ ၂၀၀   

    ၈လ ််း-၉လ ််းအထ  ၂၅၀ ၂၅၀   

    ၁၀/၁၁/၁၂ လ ််းအထ  ၃၀၀ ၃၀၀   

            

    ြေေင််းရပ်ကွက်       

    ပရွှေသွာပလျွာင််းလ ််း ၈၀၀ ၈၀၀   



     ဇင််း(၁)လ ််း  ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပရွှေပစတီလ ််းသွယ် ၁၅၀ ၁၅၀   

     ပည်ပတွာ်သွာလ ််းသွယ် ၁၅၀ ၁၅၀   

    မရွှေသာမလ ာင််းလြေ််းြေ       

    ပခ ွာပဇယျွာလ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    နင်္ေါ်းလ  ်လ ််း  ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပခ ွာသီရ လ ််းကျဉ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

            

    သငခ်  ်းတန််းရပ်ကွက်       

    အပဝရွာလ ််းကျဉ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

     ွာဃလ ်ကျဉ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ပခ ွာလ ််းကျဉ််း ၁၈၀ ၁၈၀   

    ပကက်းနီကန်လ ််းသွယ် ၁၈၀ ၁၈၀   

      ွာပစတီလ ််း  ၄၀၀ ၄၀၀   

  
    ွာပစတီလ ််းကျဉ််း(၁လ ််း-

၄လ ််းထ ) 
၂၈၀ ၂၈၀ 

  

    ပရွှေင်္ ပလ်းလ ််း  ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပအွာင်ဆန််းလ ််း  ၃၅၀ ၃၅၀   

  
  သရက်ပတွာလ ််းကျဉ််း(၁လ ််း-

၅လ ််းထ ) 
၁၅၀ ၁၅၀ 

  

  
  ဘ ရင့််ပနာင်လ ််းကျဉ််း(၁လ ််း-

၇လ ််းထ ) 
၁၅၀ ၁၅၀ 

  

    သပ ပက န််းလ ််းကျဉ််း(၁လ ််း-၂လ ််းထ ) ၁၈၀ ၁၈၀   

    သွာယွာက န််းလ ််းကျဉ််း(၁လ ််း-၂လ ််း) ၁၅၀ ၁၅၀   

    ရှ ််းပ  င််းလ ််းကျဉ််း(၁လ ််း-၂လ ််း) ၁၅၀ ၁၅၀   

     ဇင််းတ  ်းချဲြို့လ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

     ဇင််းတ  ်းချဲြို့လ ််းကျဉ််း(၁လ ််း-၆လ ််း) ၁၇၀ ၁၇၀   

            

    မရကကီ်းကွင််းရပ်ကွက်       

    စီ  က န််း(၁)လ ််း ှ(၆)လ ််းအထ  ၁၅၀ ၁၅၀   

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

    မင  ််းချ ််းပရ်းလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

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

    အပရှြို့ပခ ွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   



    အပနာက်ပခ ွာလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

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

    ကျန်လ ််း ျွာ်း ၁၃၀ ၁၃၀   

            

    ရ ာသစ်ရပ်ကွက်       

    ရ ွာသစ်လ ််း(ပတွာင်) ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရ ွာသစ်(၁)လ ််း ှ(၅)လ ််းအထ  ၁၅၀ ၁၅၀   

    ရ ွာသစ်လ ််း(ပ  ွာက)် ၁၅၀ ၁၅၀   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၄၀ ၄၀   

            

  
  စက်ြေှုမခြေအခ စ်အခြာ်းနည််းအသ ို်းခပ ြွင်ော့ 

(စက်ြေှုေ ိုအတွင််း) 
    

  

    လ ််း  ၁၅၀ ၁၅၀   

    အတွင််းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

            

  
  

စက်ြေှုမခြေအခ စ်အခြာ်းနည််းအသ ို်းခပ ြွင်ော့ 
(စက်ြေှုေ ိုခပငပ်) 

    
  

    လ ််း  ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပကျ်းရ ွာ ၅၀ ၅၀   

၁၄ သာယာဝတီမြေ  ြို့ မစ ်းပ ိုင််းရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၅   

    ပစျ်းလ ််း ၁၁၈.၀၀၀ ၁၁၉   

    ဘ တွာလ ််း ၁၁၄.၅၀၀ ၁၁၅   

            

    ကွက်သစ်ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၅   

    လ ််းကျဉ််း ၉၄.၅၀၀ ၉၅   

            

    မရမဝရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၅   

    လ ််းကျဉ််း ၉၄.၅၀၀ ၉၅   

            

    အလယ်ပ ိုင််းရပ်ကွက် ၁၁၄.၅၀၀ ၁၁၅   

            



    မက ာင််းစိုရပ်ကွက်       

    လ ််းကျယ် ၉၄.၅၀၀ ၉၅   

    လ ််းကျဉ််း ၈၁.၈၀၀ ၈၂   

            

    ကရငစ်ိုရပ်ကွက်       

    လ ််းကျယ် ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    လ ််းကျဉ််း ၄၅.၅၀၀ ၄၆   

            

    ရ ာကကီ်းကိုန််းရပ်ကွက်       

    လ ််းကျယ် ၇၄.၆၀၀ ၇၅   

    လ ််းကျဉ််း ၅၈.၂၀၀ ၅၉   

            

    ခပည်မတာ်သာရပ်ကွက် ၆၃.၆၀၀ ၆၄   

            

    ဂ ိုြေင််းမခြောင်မက ်းရ ာ       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၅   

    ရ ွာထဲလ ််း ၆၃.၆၀၀ ၆၄   

    အမရှြို့/ အမနောက်       

    လက်ပ ခ န်ရပ်ကွက်(တွင််း/ ပင)် ၉၄.၅၀၀ ၉၅   

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၆၃.၆၀၀ ၁၆၅   

    လ ််းကျဉ််း ၉၄.၅၀၀ ၉၅   

            

    သ ို်းဆယ်မြေ  ြို့ မစ ်းပ ိုင််းရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၇၀၉.၀၀၀ ၆၇၀.၀၀၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၃၄၅.၀၀၀ ၃၀၀.၀၀၀   

    ပစျ်းလ ််း ၂၇၂.၀၀၀ ၂၃၀.၀၀၀   

    တရ တ်တန််းလ ််း ၂၇၂.၀၀၀ ၂၃၀.၀၀၀   

    လ ််းကျဉ််း ၁၁၅.၀၀၀ ၁၁၅.၀၀၀   

            

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ       

    (က)လန(၃၉)ကျမပီ်းပ         

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ကကီ်း ၁၆၃.၀၀၀ ၁၆၅.၀၀၀   

    လ ််းကျယ် ၉၀.၀၀၀ ၉၀.၀၀၀   

    လ ််းကျဉ််း ၅၄.၀၀၀ ၅၄.၀၀၀   



    လ ််းသွယ် ၃၆.၀၀၀ ၃၆.၀၀၀   

            

    စ မရ ်းတန််းရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၅   

            

    ဘိုရာ်းကကီ်းလြေ််းရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၅   

            

    အမရှြို့သမခပကိုန််းရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၅   

            

    အမနောက်သမခပကိုန််းရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၅   

            

    အလယ်ကိုန််းရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ကကီ်း ၂၁၇.၀၀၀ ၂၁၇   

    လ ််းကျဉ််း ၅၄.၀၀၀ ၅၄   

    ဆရွာစ မ   ြို့သစ်အပနာက်ပ  င််း ၁၆၃.၀၀၀ ၁၆၃   

    ဆရွာစ မ   ြို့သစ်အပရှြို့ပ  င််း ၂၃၆.၀၀၀ ၂၃၆   

            

    မပပင်ကိုန််းရပ်ကွက် ၁၆၃.၀၀၀ ၁၆၃   

            

    အမရှြို့ရ ို်းကကီ်းရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၅   

            

    အမနောက်ရ ို်းကကီ်းရပ်ကွက် ၁၀၃.၆၀၀ ၁၀၅   

            

    မဗဒင်ကိုန််းရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ကကီ်း ၂၁၀.၀၀၀ ၂၁၀   

    လ ််းကျဉ််း ၉၄.၅၀၀ ၉၅   

            

    သြွတ်ကိုန််းရပ်ကွက် ၉၄.၅၀၀ ၉၅   

            

    ဘ ို်းဘွာ်းပ ိုင်မခြေ(မြေ  ြို့တွင််း)       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ကကီ်း ၇၀၉.၀၀၀ ၆၇၀   

    လ ််းကျယ် ၃၄၅.၀၀၀ ၃၀၀   

    လ ််းကျဉ််း ၂၇၂.၀၀၀ ၂၃၀   

    လ ််းသွယ် ၁၁၅.၀၀၀ ၁၁၅   

            



    ဂရန်မခြေ(မြေ  ြို့ခပင်)       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ကကီ်း ၁၈၁.၀၀၀ ၁၈၁   

    လ ််းကျယ် ၉၀.၀၀၀ ၉၀   

    လ ််းကျဉ််း ၅၅.၀၀၀ ၅၅   

    လ ််းသွယ် ၃၆.၀၀၀ ၃၆   

            

    မက ်းရ ာမခြေ       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ကကီ်း ၄၃.၆၀၀ ၄၅   

    လ ််းကျယ် ၃၆.၀၀၀ ၃၆   

    လ ််းကျဉ််း ၂၀.၀၀၀ ၂၀   

    လ ််းသွယ် ၁၆.၄၀၀ ၁၇   

      ၁၅ လက်ပ တန််းမြေ  ြို့ မြေ  ြို့ြေရပ်ကွက်       

    လ ််း ပတွာ်လ ််း တန််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ၁ လ ််းပတွာင်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ၂ လ ််းပတွာင်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ၃ လ ််းပတွာင်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ၄ လ ််းပတွာင်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    သွာသနာ့်ရ ပ်သွာ လ ််းသွယ် ၇၂.၅ ၇၂.၅   

    တွာဆ ပ်လ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

     င်္ဂလွာလ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    သ စ တတလ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ပန််းပင်က န််းလ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာ(၁) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာ(၂) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာ(၃) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ဆီဆ  ဝန််းလ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

            

    ြေအူကိုန််းရပ်ကွက်       

    က ကကီ်းလ ််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ဗ  လ်ဖ န််း  င့််လ ််း လ ််းသွယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ဘ ရွာ်းငေါ်းဆ လ ််း လ ််းသွယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပဗွာဓ က န််းလ ််း လ ််းသွယ် ၇၂.၅ ၇၂.၅   

    ပဝဠ ဝန်လ ််း လ ််းသွယ် ၇၂.၅ ၇၂.၅   

    သီတွာလ ််း လ ််းသွယ် ၇၂.၅ ၇၂.၅   



    ရတနာလ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    သီရ လ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ဦ်းဘပင်္ေါင်လ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    သ ဓ မွာလ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ပ တတွာလ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    သစ်ပတွာရ  ်းလ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    စ န်(၂)စ န်လ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပငွပန််းတ  ်လ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ဖွဲန ဆီစက်လ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၁) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၂) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၃) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၄) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၅) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပ ေါနလ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ဇီဇဝေါလ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပညွာငဦ််းလ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

     အ က န်အတွင််း(၁)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    နဲ န တ်လ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

            

    ြေင််းရပ်ရပ်ကွက်       

    လ ််း ပတွာ်လ ််း လ ််း တန််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ၁လ ််း ပ  ွာက်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ၂လ ််း ပ  ွာက်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ၃လ ််း ပ  ွာက်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ၄လ ််း ပ  ွာက်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ၅လ ််း ပ  ွာက်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ၆လ ််း ပ  ွာက်ပ  င််း လ ််းသွယ် ၁၇၀ ၁၇၀   

    ဆရွာစ  လ ််းသွယ် ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    သခင်ဖ  ်းလှကကီ်း လ ််းသွယ် ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    အပနာ်ရထွာလ ််း လ ််းသွယ် ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    ပ  စွာရင််းရ  ်း လ ််းသွယ် ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း လ ််းသွယ် ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    ဘ ရွာ်းငေါ်းဆ လ ််း လ ််းသွယ် ၈၃.၅ ၈၃.၅   



    ပရွှေပတွာင်ကကွာ်း (၁)လ ််း လ ််းကျဉ််း ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    ပရွှေပတွာင်ကကွာ်း (၂)လ ််း လ ််းကျဉ််း ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    ပရွှေပတွာင်ကကွာ်း (၃)လ ််း လ ််းကျဉ််း ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    ပရွှေပတွာင်ကကွာ်း (၄)လ ််း လ ််းကျဉ််း ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    ပရွှေပတွာင်ကကွာ်း (၅)လ ််း လ ််းကျဉ််း ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    ပရွှေပတွာင်ကကွာ်း (၆)လ ််း လ ််းကျဉ််း ၈၃.၅ ၈၃.၅   

    ပဗွာဓ က န််းလ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ပအွာင်သ ခလ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

      စ်ပကွြို့ပကျွာင််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၁) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၂) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၃) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၄) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၅) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််း(၆) လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    အပနာ်ရထွာ (၁)လ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    အပနာ်ရထွာ (၂)လ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    အပနာ်ရထွာ (၃)လ ််း လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ဆရွာစ  (၁)လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ဆရွာစ  (၂)လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ဆရွာစ  (၃)လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

    ဆရွာစ  (၄)လ ််းကျဉ််း ၆၀ ၆၀   

            

    က န််းကမလ်း       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    အပရှြို့ဘက်လ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

            

    ဘီ်းလင််းတန််းလြေ််း       

    ပပေါက်က န််းလ ််းသွယ် ၆၅ ၆၅   

    ရ  ်းကကီ်းလ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ကန်(၁၀၀)လ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ပလ်းအ  ်တန််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းတန််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ပဗွာတ ကပလ်း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   



    ပရွှေဘ န််းပရွာင်လ ််း လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    ပကျ်းရ ွာအ ပ်စ  ျွာ်း ၃.၆ ၃.၆   

            

၁၆ ြေင််းလမှြေ  ြို့ အြှေတ်(၁)ရပ်ကွက်       

    ဇီ်းက န််းပလ်းလ ််း ၅၅ ၆၀   

    က လွာ်းတန််းလ ််း ၆၀ ၆၅   

            

    အြှေတ်(၂)ရပ်ကွက်       

    ကန်ကကီ်းတန််းလ ််း ၆၀ ၆၅   

    စွာဖတ်ရ  လ ််း ၆၀ ၆၅   

    ပကျွာင််းလ ််း ၆၀ ၆၅   

            

    အြှေတ်(၃)ရပ်ကွက်       

    ပပေါက်ပင်တန််းလ ််း ၆၀ ၆၅   

    လ ််း ပတွာ်လ ််း (အပရှြို့) ၈၀ ၈၅   

    လ ််း ပတွာ်လ ််း (အပနာက)် ၆၀ ၆၅   

            

    အြှေတ်(၄)ရပ်ကွက်       

    ပ  ွာက်ဘက်တန််းလ ််း ၈၀ ၈၅   

       ်းည  တန််းလ ််း ၇၀ ၇၅   

     င််းတန််းလ ််း ၈၀ ၈၅   

            

    အြှေတ်(၅)ရပ်ကွက်       

    ရ  ်းလ ််း ၇၀ ၇၅   

     ွာနကွက်သစ် ၅၅ ၆၀   

            

    အြှေတ်(၆)ရပ်ကွက်       

    ပ ်းချ   တန််းလ ််း ၁၂၀ ၁၂၅   

    က သွာယွာလ ််း ၇၀ ၇၅   

    ပ  ွာက်ဘက်မ   ြို့သစ် ၅၅ ၆၀   

    ဘ တွာလ ််း ၇၀ ၇၅   

            

    အြှေတ်(၇)ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ရ  တန််းလ ််း ၈၀ ၈၅   



    ပတွာင်ဘက်မ   ြို့သစ် ၅၀ ၅၅   

            

    အြှေတ်(၈)ရပ်ကွက်       

    ပန််းပဲပချွာငလ် ််း ၅၅ ၆၀   

    စက်ကကီ်းတန််းလ ််း ၆၀ ၆၅   

            

  စစ်ကွင််း မရွှေမတာင်တန််းရပ်ကွက် ၅၀ ၅၅   

    မ   ြို့ ရပ်ကွက် ၅၀ ၅၅   

    ပ  ွာက်စ ရပ်ကွက် ၅၀ ၅၅   

    ဝဇီယွာရပ်ကွက် ၅၀ ၅၅   

            

    မက ်းရ ာအိုပ်စို(၄၄)အိုပ်စို ၁၀ ၁၅   

၁၇ ြေ ို်းည  မြေ  ြို့ မောတ ကရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််း ကကီ်း ၅၀၄.၅၀၀ ၅၀၅   

    ပစျ်းချ   လ ််း(၁/၂) ၃၆၁.၅၀၀ ၃၆၂   

    ဆရွာစ လ ််း ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၈   

    ပန််းပ ဝန်လ ််း ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၈   

    ဗ  လ်ပနဝင််းလ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    စ န်ရတနာလ ််း ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၈   

    ပန််း ဉ္ဇူ လ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    အပနာ်ရထွာလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    အင်ကကင််းမ   င်လ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ပန််းက ့်ပကွာ်လ ််း ၅၄.၄၀၀ ၅၄   

    အပလွာင််းဘ ရွာ်းလ ််း ၁၅၂.၄၀၀ ၁၅၂   

    ပန််းစ ပယ်လ ််း ၄၃.၅၀၀ ၄၄   

    ပန််းသပ ပလ ််း ၄၃.၅၀၀ ၄၄   

      သ ခလ ််း ၄၃.၅၀၀ ၄၄   

    ခ  ငသ်ဇငလ် ််း ၃၆.၈၀၀ ၃၇   

    ခ  င်ပရွှေဝေါလ ််း ၃၆.၈၀၀ ၃၇   

    ပန််းကကွာည  လ ််း ၃၆.၈၀၀ ၃၇   

    ပန််းသီတွာလ ််း ၃၆.၈၀၀ ၃၇   

    ပန််းခပရလ ််း ၃၆.၈၀၀ ၃၇   

    ဗ  လ်ပတဇလ ််း ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၈   

            



    မရွှေဥမဒ င််းရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််း ကကီ်း ၅၀၄.၅၀၀ ၅၀၅   

    ပအွာငပ်ဇယျလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ဗ  လ်ပနဝင််းလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ပရွှေသွယ်ပလ်းလ ််း ၆၁.၈၀၀ ၆၂   

    ဧည့်် ထလ ််း ၆၁.၈၀၀ ၆၂   

    ဖ  ်းပကွာ်ကကီ်းလ ််း ၅၈.၈၀၀ ၅၉   

    ဗ  လ်ပတဇလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

     ပနာသ ခလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ဆင််းသီရ လ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ပရွှေတဆ တ်လ ််း ၆၁.၈၀၀ ၆၂   

     ပနာ် ရီလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ပပေါ်ဆန််းပ  ်းလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ပရွှေဝေါပလ်းလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

     ပည်ပတွာပ်အ်းလ ််း ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၈   

    နတ် ပည်ပ  ်းလ ််း ၅၈.၈၀၀ ၅၉   

    ဆင််းသ င်္ီလ ််း ၅၈.၈၀၀ ၅၉   

    ဗနဓ လလ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

       ်းက တ်ရ ပ်သွာလ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    ပရွှေရင်ပအ်းလ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

            

    သြင်လှရှ န်ရပ်ကွက်       

    စ န်ရတနာလ ််း ၂၁၇.၈၀၀ ၂၁၈   

    သခင်လှရှ န်လ ််း ကကီ်း ၃၆၃.၇၀၀ ၃၆၄   

      ရတနာ(၁)လ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

      ရတနာ(၂)လ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

      ရတနာ(၃)လ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

      ရတနာ(၄)လ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

      ရတနာ(၅)လ ််း ၆၅.၃၀၀ ၆၅   

      ရတနာ(၆)လ ််း ၆၅.၃၀၀ ၆၅   

      ရတနာ(၇)လ ််း ၂၉.၂၀၀ ၂၉   

    လ ််းသွယ်(၁)လ ််း ၂၉.၂၀၀ ၂၉   

    လ ််းသွယ်(၂)လ ််း ၂၉.၂၀၀ ၂၉   

    လ ််းသွယ်(၃)လ ််း ၂၉.၂၀၀ ၂၉   



    အပလွာင််းဘ ရွာ်းလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

      သ ခလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    နီလွာလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ပတတ  ွာ်းလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ပ လဲသွယ်လ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

       ရွာလ ််း ၆၅.၃၀၀ ၆၅   

    နဝရတ်လ ််း ၅၈.၈၀၀ ၅၉   

    ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််း ကကီ်း ၅၀၄.၅၀၀ ၅၀၅   

            

    မရွှေခပည်သာရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််း ကကီ်း ၂၉၁.၈၀၀ ၂၉၂   

    ပအွာင်သ  ဓ လ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    ပအွာငပ် တတွာလ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    အပနာ်ရထွာလ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    ပအွာငပ်ကျွာပ်ဇယျလ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာလ ််း ၈၇.၁၀၀ ၈၇   

    ပအွာင်သ ခလ ််း ၈၇.၁၀၀ ၈၇   

    ပအွာငပ်  သွာလ ််း ၈၇.၁၀၀ ၈၇   

    ပအွာငစ်ကကဂွာလ ််း ၅၈.၈၀၀ ၅၉   

      တ်စွယ်ပတွာ်လ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    ပအွာင်သစစွာလ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    ဗ  လ်ပအွာင်ပကျွာလ် ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    ဗ  လ်ပနဝင််းလ ််း ၁၀၈.၉၀၀ ၁၀၉   

    ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

            

    မြေ  ြို့ြေရပ်ကွက်       

    ပအွာင်သ  ဓ လ ််း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

     ကျွန််းပရွှေဝေါလ ််း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

    ပအွာင်ဆ ပန်လ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ဗ  လ်ချ ပ်ပအွာင်ဆန််းလ ််း ကကီ်း ၃၆၃.၇၀၀ ၃၆၄   

    ပရွှေပညွာငပ်င်လ ််း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

     ပ ွာ်င်္နီလ ််း ၂၁.၇၀၀ ၂၂   

    ပ ပတွာကမ်   ငလ် ််း ၅၀.၉၀၀ ၅၁   

    င ဝေါမ   ငလ် ််း ၂၁.၇၀၀ ၂၂   



    က ့်ပကွာမ်   ငလ် ််း ၂၁.၇၀၀ ၂၂   

    ပျဉ််း မ   င်လ ််း ၂၉.၁၀၀ ၂၉   

    ထင််းရ ်းမ   ငလ် ််း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

    အင်ကကင််းမ   င်လ ််း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

    ပရွှေ ကျ်ီးပင်လ ််း ၄၃.၅၀၀ ၄၄   

    စ န်ပန််းမ   င်လ ််း ၄၃.၅၀၀ ၄၄   

    ဗ  လ်ပနဝင််းလ ််း ၇၂.၇၀၀ ၇၃   

    ယင််း ွာမ   င်လ ််း ၃၆.၃၀၀ ၃၆   

    မ   ြို့ ပညွာငဝ်  င််းလ ််း ၇.၄၀၀ ၇   

            

    ပရကင််းပကျ်းရ ွာ ၁၀.၉၀၀ ၁၁   

    ထ န်ပတွာပကျ်းရ ွာ ၁၀.၉၀၀ ၁၁   

    ပကျ်းရ ွာအ ပ်စ (၃၇) ှကျန်(၃၅)စ  ၅.၈၀၀ ၆   

၁၈ အိုတ်  ိုမြေ  ြို့ မြေ  ြို့ြေရပ်ကွက်       

    (၁)လ ််း ၁၄၀ ၁၄၀   

    (၂)လ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    (၃)လ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပေါတီ ဖတ်လ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    (၃)လ ််းသွယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ငကှ်ပစ်ပတွာငပ်ကျွာင််းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ကန်ပတွာ ်င်္ဂလွာလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပရကွာတွာလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

            

    မက ာင််းကကီ်းတန််းရပ်ကွက်       

    ပကျွာင််းကကီ်းတန််းလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    သ တ တွာ်းလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    ဗ  လ်ရ  တန််းလ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    ပကျွာင််းကကီ်းတန််းပတ်လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ကတ  ေါနလ ််း ၅၀ ၅၀   

    ဓ မဝ ဇရလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ဓ မသ  ဓ လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ဓ မသ ရီလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ကန်လ ််း ၅၀ ၅၀   

    လ စင်တန််းလ ််း ၉၀ ၉၀   



    ခခ ကကီ်းဝန််းလ ််း ၅၀ ၅၀   

    ပကျွာင််းကကီ်းတန််းလ ််းကကွာ်း ၅၀ ၅၀   

            

    ြေ ို်းည  တန််းရပ်ကွက်       

       ်းည  တန််းလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    တပကွာင််းလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပင််းယလ ််း ၈၀ ၈၀   

    အင််းဝလ ််း ၈၀ ၈၀   

    က န််းပဘွာင်လ ််း ၆၀ ၆၀   

    နှင််းဆီလ ််း ၆၀ ၆၀   

    သီရ  င်္ဂလွာ (၁)၊(၂)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    အွာ်းကွာလ ််း ၆၀ ၆၀   

     ှန်ပကကွာင််း(၁)လ ််း ၆၀ ၆၀   

     ှန်ပကကွာင််း(၂)လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ချ ််း  သွာပ  (၁)လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ချ ််း  သွာပ  (၂)လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ချ ််း  သွာပ  (၃)လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ချ ််း  သွာပ  (၄)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ချ ််း  သွာပ  (၅)လ ််း ၅၀ ၅၀   

    ချ ််း  သွာပ  (၆)လ ််း ၅၀ ၅၀   

    ချ ််း  သွာပ  (၇)လ ််း ၅၀ ၅၀   

    ပကတ  တီလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ဥဿွာလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပ ေါနလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ယ ဇနလ ််း ၈၀ ၈၀   

    င်္န်ှဲ့ပင်္ေါ်လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပ င်္ လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပခတတရွာလ ််း ၆၀ ၆၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၅၀ ၅၀   

            

    ရ ာြေရပ်ကွက်       

    ရ ွာ (၁)လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ရ ွာ (၂)လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ရ ွာ (၃)လ ််း ၆၀ ၆၀   



    ရ ွာ (၄)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ရ ွာ (၅)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ဝေါဆ  ဦ်း(၁)လ ််း ၃၀ ၃၀   

    ဝေါဆ  ဦ်း(၂)လ ််း ၃၀ ၃၀   

    ဝေါဆ  ဦ်း(၃)လ ််း ၃၀ ၃၀   

    လျှပစ်စ်ကွက်သစ်(၁)လ ််း ၃၀ ၃၀   

    လျှပစ်စ်ကွက်သစ်(၂)လ ််း ၃၀ ၃၀   

    လျှပစ်စ်ကွက်သစ်(၃)လ ််း ၃၀ ၃၀   

    ပပေါင််းတည်စ လ ််း ၃၀ ၃၀   

    ဥတ  လ ််း ၂၀ ၂၀   

    သီရ  င်္ဂလွာ(၁)လ ််း ၃၅ ၃၅   

    သီရ  င်္ဂလွာ(၂)လ ််း ၃၅ ၃၅   

            

    မအာငြ်ေဂဂလာရပ်ကွက်       

    ပအွာင် င်္ဂလွာ(၁)လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာ(၂)လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာ(၃)လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ပအွာင်သပ ပလ ််း ၈၄ ၈၄   

    ပရကွာတွာလ ််း ၂၀ ၂၀   

    နနဒာဝန်လ ််း ၂၀ ၂၀   

    ပဇတဝန်(၁)လ ််း ၃၀ ၃၀   

    ပဇတဝန်(၂)လ ််း ၂၀ ၂၀   

    ပဇတဝန်(၃)လ ််း ၂၀ ၂၀   

    ပဇတဝန်(၄)လ ််း ၂၀ ၂၀   

    ပချွာင််းနာ်းစ လ ််း ၂၀ ၂၀   

            

    မကွြို့မြ ာင််းရပ်ကွက်       

    ပကွြို့ပချွာင််းရ ွာ လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ပကွြို့ပချွာင််း ပချွာင််းနာ်းအပရှြို့ ၂၅ ၂၅   

    ပကွြို့ပချွာင််းပချွာင််းနာ်းအပနာက် ၂၅ ၂၅   

    ပကွြို့ပချွာင််းရ ွာလယ်လ ််း ကကီ်း ၂၅ ၂၅   

    ပတွာင်ဘက်တန််းလ ််း ၂၀ ၂၀   

    ပ  ွာက်ဘက်တန််းလ ််း ၂၀ ၂၀   

    ပလ်းအ  ်တန််းလ ််း ၁၅ ၁၅   



    ကျွန််းက န််းလ ််း ကကီ်း ၁၅ ၁၅   

    အလ တ  င်စ က န််းစ လ ််း ၁၅ ၁၅   

            

    မက ်းရ ာမခြေ       

    သ န််းက န််း ၅၀ ၅၀   

    ကျွန််းက န််း ၄၅ ၄၅   

    ကျက်ဆ ပတွာ ၂၅ ၂၅   

    လ စင် ၄၅ ၄၅   

    လ ပ်ဉက န််း ၇၀ ၇၀   

    ပန််းတင ် ၇၀ ၇၀   

    သရက်ပငဆ် ပ် ၄၀ ၄၀   

    အ တ်သျှစ်က န််း ၅၀ ၅၀   

            

    မအ်းခြေသာယာ       

    ဧရွာလ ််း ကကီ်း ၉၅ ၉၅   

            

    
မအ်းခြေသာယာ(၁) ြေှ (၉) 
ရပ်ကွက်ထ လြေ််းသွယ်ြေ ာ်း 

    
  

    (၁)လ ််း ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀   

    (၂)လ ််း ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀   

    (၃)လ ််း ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀   

    (၄)လ ််း ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀   

    (၅)လ ််း ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀   

    (၆)လ ််း ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀   

     ပည်ပတွာ်သွာ ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပထွာက်ကကန်ှဲ့ကွင််း ၄၀ ၄၀   

    ရှ ််းရ ွာ ၅၀ ၅၀   

    သရက်ပငက်န် ၄၀ ၄၀   

            

    အ ို်းသည်ကိုန််းမြေ  ြို့       

    မ   ြို့ (၁)လ ််း ၉၅ ၉၅   

    မ   ြို့ (၂)လ ််း ၇၀ ၇၀   

    မ   ြို့ (၃)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ရ ွာသစ် ၄၀ ၄၀   



    ပကျွာင််းကကီ်းတန််းလ ််း ၇၅ ၇၅   

    လ ််း ပတွာ်လ ််း ၇၅ ၇၅   

    ပရတွင််းကကီ်း ၅၀ ၅၀   

    သပ ပက န််း ၅၀ ၅၀   

    ရှွာ်းပတွာကငွ််း ၅၀ ၅၀   

    င်္  ညင််းတန််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ကျွန််းပကွာက်ပင် ၇၇ ၇၇   

    ပကျ်းရ ွာပ   ျွာ်း ၅.၅၀၀ ၅.၅၀၀   

၁၉ ကက  ြို့ပင်မကာက် မစ ်းြ   မတာင်ရပ်ကွက်       

    အပရှြို့လ ််း ပတွာ်လ ််း ၁၅၀ ၁၈၀   

    ပွဲစွာ်းတန််းလ ််း ၁၁၀ ၁၂၀   

    လှည််းတန််းလ ််း ၁၁၀ ၁၂၀   

    ကသဲတန််းလ ််း ၁၀၅ ၁၁၀   

     င််းပင်္ေါင်ပကျွာင််းလ ််း ၁၁၀ ၁၂၀   

    က ဦ်းလ ််း ၈၅ ၉၀   

    ရတနာလ ််း ၃၅ ၄၀   

      ရတနာလ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပစျ်းချ   -၃ လ ််း ၃၅ ၄၀   

    အပရှြို့ဘ ရွာလ ််း ၄၀ ၄၅   

    အပရှြို့မ   ြို့ပတ်လ ််း ၈၅ ၉၀   

            

    မစ ်းြ   မခြောက်ရပ်ကွက်       

    အပရှြို့လ ််း ပတွာ်လ ််း ၁၅၀ ၁၈၀   

    ဘ တွာရ  လ ််း ၁၃၀ ၁၃၅   

    ရ  ်းလ ််း ၁၃၀ ၁၃၅   

    လ ််းသစ်တန််းလ ််း ၁၁၀ ၁၁၅   

    အပရှြို့မ   ြို့ပတ်လ ််း ၈၅ ၉၀   

    အပရှြို့ဘ ရွာ်းလ ််း ၄၀ ၄၅   

     င််းလ ််း ၁၁၀ ၁၂၀   

            

    ရ ာြေမတာငရ်ပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    ရ ွာ ပတွာငလ် ််း ၈၅ ၉၀   

     ပည်တန််းလ ််း ၈၅ ၉၀   



    ပန််းဘဲတန််းလ ််း ၈၅ ၉၀   

    ပအွာင် င်လ ််း ၈၅ ၉၀   

    ကဝ  င်္ဂလွာလ ််း ၃၅ ၄၀   

    အပရှြို့မ   ြို့ပတ်လ ််း ၈၅ ၉၀   

            

    ပန််းတငရ်ပ်ကွက်       

    ပန််းတင-်၁ လ ််း ၈၀ ၈၅   

    ပန််းတင-် ၂ လ ််း ၇၅ ၈၀   

    ပန််းတင-် ၃ လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ဥယျွာဉ်တန််းလ ််း ၃၅ ၄၀   

    လ ််းသစ်တန််းလ ််း ၃၅ ၄၀   

     င်္ဂင်ပကျွာင််းလ ််း ၁၀ ၁၅   

            

    ရ ာြေမခြောက်ရပ်ကွက်       

    ကန်ညပီနာင်လ ််း ၇၅ ၈၀   

    ၁- ဖတ်လ ််း ၇၅ ၈၀   

    ၂- ဖတ်လ ််း ၇၅ ၈၀   

    ပ  ွာက်ရ ွာ တန််းလ ််း ၇၅ ၈၀   

    နက်သျှင်ပနာင်လ ််း ၃၅ ၄၀   

    နဝပ ်းလ ််း ၃၅ ၄၀   

      ဝတီလ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပပ သရွာဇ်လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပဇွာ်င်္ျလီ ််း ၃၅ ၄၀   

    လ ှိုငထ် ပ်ပခေါင်တငလ် ််း ၃၅ ၄၀   

    ရှင်ပစွာပ လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ရွာဇသကကဂန်လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပ  ွာက်မ   ြို့ပတ်လ ််း ၂၅ ၃၀   

    ပန််းဘဲတန််းလ ််း ၈၅ ၉၀   

    ပဗွာဓ - ၁ လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပဗွာဓ - ၂ လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပဗွာဓ - ၃ လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပကျွ်ာလ ှိုင်လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ဝေါဆ  ပကျွာင််းလ ််း ၃၅ ၄၀   

    ဦ်းပ ညလ ််း ၃၅ ၄၀   



    ဦ်းပကွာင််းလ ််း ၃၅ ၄၀   

            

    သဲကိုန််းရပ်ကွက်       

    ပဉ္စရ ပလ ််း ၇၅ ၈၀   

    ပအွာင်သပ ပလ ််း ၇၅ ၈၀   

    ဝ ပဿနာလ ််း ၇၅ ၈၀   

    ပအွာင်သ ခလ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာလ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာလ ််း ၃၅ ၄၀   

    နဝရတ်လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပအွာင်သစစွာလ ််း ၃၅ ၄၀   

    သီရ ပဇယျွာလ ််း ၃၅ ၄၀   

    သဲက န််း-ရ ွာ လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပအွာငပ်ခ ွာလ ််း ၃၅ ၄၀   

    ရတနာလ ််း ၂၀ ၂၅   

      ရတနာလ ််း ၂၀ ၂၅   

    ပစျ်းချ   -၃လ ်' ၂၀ ၂၅   

    သဲက န််း-ကျစီ လ ််း ၂၀ ၂၅   

            

    စက်တ ိုင်ကိုန််းရပ်ကွက်        

    ဘ ရွာ်းပလ်းလ ််း ၇၅ ၈၀   

    ဦ်းလ ကပလ်းလ ််း ၇၅ ၈၀   

    စက်တ  င်က န််း-၁လ ််း ၇၅ ၈၀   

    စက်တ  င်က န််း-၂လ '် ၇၅ ၈၀   

    သပ ပလ ှိုင်-၁လ ််း ၃၅ ၄၀   

    သပ ပလ ှိုင်-၂လ ််း ၃၅ ၄၀   

    သပ ပလ ှိုင်-၃လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၁၀ ၁၅၀   

    ပ  ွာက်မ   ြို့ပတ်လ ််း ၂၅ ၃၀   

    သ ခဝတီလ ််း ၂၀ ၂၅   

            

    အမနောက်မတာင်ရပ်ကွက်       

    ပဆ်းရ  လ ််း ၇၅ ၈၀   

    င်္ေါတ်သစ်လ ််း ၇၅ ၈၀   



     င််းရဲပကျွာစ်ွွာလ ််း ၃၅ ၄၀   

    ဆရွာစ လ ််း ၃၅ ၄၀   

     င််းပကျွာင််းလ ််း ၃၅ ၄၀   

    ဆရွာပဖလ ််း ၃၅ ၄၀   

    က သွာယွာ-၁လ ််း ၃၀ ၃၅   

    က သွာယွာ-၂လ ််း ၃၀ ၃၅   

    က သွာယွာ-၃လ ််း ၃၀ ၃၅   

    ဗညွာ်း လလ ််း ၃၀ ၃၅   

    အမနောက်မခြောက်ရပ်ကွက်       

    အပနာက်လ ််း ပတွာလ် ််း ၁၂၀ ၁၅၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ၇၅ ၈၀   

    နနဒဝန်လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ရ  ပဲွလ ််း ၇၅ ၈၀   

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၁၀ ၁၂၀   

            

    နွယမ်ြွရပ်ကွက်       

    နွယပ်ခွတန််းလ ််း ၃၅ ၄၀   

    ပျဉ်ပထွာင်တွင််းလ ််း ၃၅ ၄၀   

    အပနာက်မ   ြို့ပတ်လ ််း ၃၅ ၄၀   

    ခခ သွာယွာ-၁လ ််း ၃၀ ၃၅   

    ခခ သွာယွာ-၂လ ််း ၃၀ ၃၅   

    ခခ သွာယွာ-၃လ ််း ၃၀ ၃၅   

    သ ပ ရွာခ  လ ််း ၃၀ ၃၅   

    သဲတွင််းလ ််း ၃၀ ၃၅   

            

    မက ်းရ ာမခြေ       

    ကကခတ်တန််းကကီ်းပကျ်းရ ွာ ၁၅ ၂၀   

    အလယ်က န််းပကျ်းရ ွာ ၁၅ ၂၀   

    လယ်တီပကျ်းရ ွာ ၁၅ ၂၀   

    လက်ပ ပငစ် ပကျ်းရ ွာ ၁၃ ၁၅   

  
  

ရန်က န်- ပည်လ ််း(လက်ပ ပင်စ  
ပကျ်းရ ွာ) 

၅၀ ၇၀ 
  

    က န််း  င့််ပကျ်းရ ွာ ၁၃ ၁၅   

    ရန်က န်- ပညလ် ််း(က န််း  င့််ပကျ်းရ ွာ) ၇၀ ၉၀   



      

    သွာစည်ပကျ်းရ ွာ ၁၃ ၁၅   

  
  

ရန်က န်- ပည်လ ််း(သွာစည် 
ပကျ်းရ ွာ) 

၆၀ ၈၀ 
  

    ကျန်ပကျ်းရ ွာ ျွာ်း ၁၃ ၁၅   

၂၀ ေီ်းကိုန််းမြေ  ြို့ အြှေတ် ( ၁ ) ရပ်ကွက်       

    င်္  ်းလ ််း ၉၅ ၁၀၀   

    ရ ွာ လ ််း ၆၃ ၆၅   

    သ ပ ရွာက န်လ ််း ၆၀ ၆၀   

    သီရ ပဇယျွာလ ််း ၆၀ ၆၀   

      ရတနာလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၁ )လ ််း ၅၀ ၅၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၂ )လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၃ )လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၄ )လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၅ )လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၆ )လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၇ )လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၈ )လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၉ )လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၁၀)လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပအ်း  / မ   ြို့သစ် ( ၁၁ )လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပတွာင်က န်ပလ်းလ ််း ၄၀ ၄၀   

      ဝတီ င််းကကီ်းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပယွာ င််းကကီ်းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    လ ှိုငထ် ပ်ပခေါင်တငလ် ််း ၄၀ ၄၀   

    ရှင်ပစွာပ လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ရွာဇသကကဂန်လ ််း ၄၀ ၄၀   

            

    အြှေတ် ( ၂ ) ရပ်ကွက်       

    င်္  ်းလ ််း ၉၅ ၁၀၀   

    သ ပ ရွာက န်လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ပတွာင်တွင််းစ လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပကျွာင််းနာ်းစ လ ််း ၄၀ ၄၀   



    ပရွှေဘ  သွာလ ််း ၄၀ ၄၀   

     င််းဘ ်းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    လယ်ဦ်းစ လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ကန်ကကီ်းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပငွလ င််းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပပပငစ် လ ််း ၄၀ ၄၀   

 
  အြှေတ် ( ၃ ) ရပ်ကွက်       

    ရန်က န် -  ပည်လ ််း ၁၁၅ ၁၂၀   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၈၀ ၈၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၆၀ ၆၀   

    စ ပေါယ်မ   ငလ် ််း ၅၈ ၅၈   

    သစ်နဖွာ်းလ ််း ၄၀ ၆၀   

     င််းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    လွတ်လပပ်ရ်းကွက်သစ် ၄၀ ၄၀   

    သ  ်ကကီ်းရ  ်းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    စွာတ  က်လ ််း ၄၈ ၄၈   

    ကျွန််းပတွာလ ််း ၄၇ ၄၇   

    ပအ်း  သ ခလ ််း ၃၇ ၃၇   

            

    အြှေတ် ( ၄ ) ရပ်ကွက်       

    ရန်က န် -  ပည်လ ််း ၁၁၅ ၁၂၀   

    ပစျ်းလ ််း ၁၁၅ ၁၁၅   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၈၀ ၈၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၈၀ ၈၀   

    က န်သည်လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ဗ  လ်ရ  လ ််း ၇၀ ၇၀   

    စညပ်င်သွာယွာလ ််း ၅၇ ၆၀   

    ပဆ်းပကျွာင််းလ ််း ၅၇ ၆၀   

    ပအ်း  သ ခလ ််း ၃၇ ၃၇   

            

    အြှေတ် ( ၅ ) ရပ်ကွက်       

    ရန်က န် -  ပည်လ ််း ၁၁၅ ၁၂၀   

    ပစျ်းလ ််း ၁၁၅ ၁၁၅   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၈၀ ၈၀   



    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ဗ  လ်ရ  လ ််း ၇၀ ၇၀   

    တွာပွန်လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ဦ်းပယွာလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဆ်းပကျွာင််းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ချယ်ရီမ   ငလ် ််း ၆၀ ၆၀   

    မြေ  ြို့ခပင်       

    လ . န ( ၃၉ )       

    ကျမပီ်းပ         

    ၁။ ရန်က န်-  ပည်လ ််း ၂၁ ၂၁   

    ၂။ လ ််းကျယ် ၁၁ ၁၁   

    ၃။ လ ််းကျဉ််း ၁၁ ၁၁   

    ၄။ လ ််းသွယ် ၁၁ ၁၁   

            

    မက ်းရ ာမခြေ       

    လ . န ( ၃၉ )       

    ကျမပီ်းပ         

    ၁။ ရန်က န်-  ပည်လ ််း ၉ ၉   

    ၂။ လ ််းကျယ် ၉ ၉   

    ၃။ လ ််းကျဉ််း ၉ ၉   

    ၄။ လ ််းသွယ် ၉ ၉   

            

၂၁ နတ်တလင််းမြေ  ြို့ မြေ  ြို့ြေရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၂၅ ၁၅၀   

    ရန်က န်- ပည်လ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၆၀ ၆၀   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    ဗ  လ်ရ  လ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    တွာပွန်လ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    ဇီ်း/ ပင်လ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

     င််းလ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    ပစျ်းလ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    ပရွှေလင််းသွာလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ရ  ်းလ ််း ၈၅ ၈၅   



    စွာတ  က်လ ််း - ၈၅   

    ပန််းခခ လ ််း ၈၅ ၈၅   

    က ကကီ်းလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ပကျွာက် ပွာ်းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ပခ ွာလ ််း ၃၀ ၃၀   

            

    သာစည်ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၂၅ ၁၂၅   

    ရန်က န်- ပည်လ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၆၀ ၆၀   

    အ ပင်သွာစည်လ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    အလယ်သွာစည်လ ််း ၇၅ ၇၅   

    ဦ်းဘသန််းပကျွာင််းလ ််း - ၆၀   

    အတွင််းသွာစည်လ ််း ၉၅ ၉၅   

    အ  ်းပ  တွင််းအ ပငလ် ််း ၈၅ ၈၅   

    အ  ်းပ  တွင််းအတွင််းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    စ  ပ(၁)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    စ  ပ(၂)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    စ  ပ(၃)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    စ  ပ(၄)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    စ  ပ(၅)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    မ   ြို့ပတ်လ ််း ၆၀ ၆၀   

    တ ခွန်တ  င်ကွက်သစ် (၁) လ ််း ၆၀ ၆၀   

    တ ခွန်တ  င်ကွက်သစ် (၂) လ ််း ၃၀ ၃၀   

    တ ခွန်တ  င်ကွက်သစ် (၃) လ ််း ၃၀ ၃၀   

    အ  ်းပ  တွင််းလ ််းသစ် ၆၀ ၆၀   

    အ  ်းပ  တွင််းရ ွာ  ၆၀ ၆၀   

    ငကှ်ပပျွာပတွာကွက်သစ် ၆၀ ၆၀   

    အ န််းပတွာလ ််း ၅၀ ၅၀   

      န် ွာပဆွလ ််း - ၆၀   

    ရန်ကင််းလ ််း - ၅၀   

    ရန်ပအွာင် ွာန်ပအွာငလ် ််း - ၅၀   

    ရန်ပအွာင်လ ််း - ၅၀   

    စ  ပနတ်ပ ွာက်လ ််း - ၅၀   

    ခပရလ ််း ကကီ်း - ၅၀   



    ခပရလ ််းသွယ်(၁) - ၄၀   

    ခပရလ ််းသွယ်(၂) - ၄၀   

    ခပရလ ််းသွယ်(၃) - ၄၀   

    ခပရလ ််းသွယ်(၄) - ၄၀   

            

    ရ ာြေရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၂၅ ၁၂၅   

    ရန်က န်- ပည်လ ််း(မ   ြို့ ပင)် ၆၀ ၆၀   

    တွာပွန်လ ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

    ရ ပ်သွာလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ရ ွာ လ ််း ၈၅ ၈၅   

    ပညွာ့်င်္ ဏ်ရည်လ ််း ၈၅ ၈၅   

    သရက်ပတွာလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ရ ပ်သွာ(၁)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ရ ပ်သွာ(၂)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ပအွာင်သ ခလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ပ တတွာလ ််း ၆၀ ၆၀   

    သစစွာလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ပဇယျွာလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ၆၀ ၄၀   

    ပအ်းမင  ််းသွာကွက်သစ် ၆၀ ၄၀   

    ရတနာလ ််း - ၄၀   

     င်္ဂင်လ ််း - ၄၀   

     င််းရဲပကျွာစ်ွွာလ ််း - ၄၀   

    ရွာဇဓ ရွာဇ်လ ််း - ၄၀   

            

    ေီ်းကိုန််းကမလ်းရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၂၅ ၁၂၅   

    ဇီ်း/အ ပငလ် ််း ၁၀၅ ၁၀၅   

      ရတနာလ ််း ၈၅ ၈၅   

    သီရ မ   င်(၁)လ ််း ၈၅ ၈၅   

    သီရ မ   င်(၂)လ ််း ၈၅ ၈၅   

    ထွန််းရတနာလ ််း ၈၅ ၈၅   

    က ကကီ်းလ ််း ၈၅ ၈၅   



    ပအွာင် င်္ဂလွာ(၁)လ ််း ၆၀ ၅၀   

    ပအွာင် င်္ဂလွာ(၂)လ ််း - ၅၀   

    ပအွာင ် င့််   ရ်လ ််း ၆၀ ၅၀   

    ဇီ်း/အတွင််းလ ််း ၆၀ ၆၀   

    ဇီ်းလ ််းသွယ်/ဇီ်းအပနာက် ၆၀ ၆၀   

    က ဦ်း(၁)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    က ဦ်း(၂)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    လယ်ပ   ၉ ၉   

    ဥယျွာဉ်ခခ ပ   ၉ ၉   

    ရ ွာပ   (အတွင််း) ၉ ၉   

    ရ ွာပ   ( ပည်လ ််းပဘ်း) ၁၅ ၁၅   

            

    အလယ်ပ ိုင််းရပ်ကွက်       

    တက်ပန င််းလ ််း - ၅၀   

    ပဆ်းရ  လ ််း - ၅၀   

    စွာတ  က်လ ််း - ၅၀   

    အလယ်ပ  င််းလ ််း - ၆၀   

    စ န်တန််းလ ််း - ၃၀   

    ပတွာင်ပ  င််းလ ််း - ၄၀   

    ပရွှေကျွန််းပတွာလ ််း - ၃၀   

            

    မတာင်ပ ိုင််းရပ်ကွက်       

     င််းတဲလ ််း - ၄၀   

    မခြောက်ပ ိုင််းရပ်ကွက်       

    လယ် ပငလ် ််း - ၃၀   

    ပ  ွာက်ပ  င််းလ ််း(လ ််း ကကီ်း) - ၄၀   

    ပလ်းပထွာင့််ကွင််းလ ််း - ၃၀   

            

၂၂ မပ င််းတည်မြေ  ြို့ မစ ်း(၁)ရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည် (လ ််း ကကီ်း) ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းလ ််း (လ ််းသွယ်) ၁၀၀ ၁၀၀   

    ၁လ ််း၊ ၂လ ််း၊ ၃လ ််း၊ ၄လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ၅လ ််း၊ ၆လ ််း၊ ၇လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ၈လ ််း၊ ၁၀လ ််း၊ ၁၁လ ််း ၇၀ ၇၀   



    ၁၃လ ််း-လ ််းသွယ် ၆၀ ၆၀   

    အပရှြို့လ ််း(လ ််း ) ၆၀ ၆၀   

    အပရှြို့လ ််း(ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၃၀ ၃၀   

            

    မစ ်း(၂)ရပ်ကွက်       

    ပ တီ်းက န််းလ ််း (လ ််းကကွာ်း) ၆၀ ၆၀   

    ပ တီ်းက န််းလ ််း (ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၃၀ ၃၀   

    တွာပွန်လ ််း (လ ််း ) ၆၀ ၆၀   

    ၃ လ ််း၊ ၄ လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ပရွှေပတွာငလ် ််း (လ ််း ကကီ်း) ၇၀ ၇၀   

    တ  င််းချစ်ရပ် (လ ််းသွယ်) ၅၀ ၅၀   

    ၇ လ ််း၊ ၉ လ ််း၊ ၁၁ လ ််း (လ ််းတ  ) ၇၅ ၇၅   

            

    ြေင််းကွက်(၁)ရပ်ကွက်       

    အပရှြို့လ ််း (လ ််း ) ၇၀ ၇၀   

    အပရှြို့လ ််း (ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၃၀ ၃၀   

    ၁၅လ ််း၊ ၁၆လ ််း (လ ််းတ  ) ၅၅ ၅၅   

    ၁၇လ ််း၊ (လ ််းတ  ) ၅၅ ၅၅   

    ၁၃ လ ််း၊ ၁၄ လ ််း(လ ််းတ  ) ၅၀ ၅၀   

    တွာပွန်လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ပရွှေတည်(၂)ကွက်သစ်လ ််းကကွာ်း ျွာ်း - ၄၀   

            

    ြေင််းကွက်(၂)ရပ်ကွက်       

    တွာပွန်လ ််း (လ ််း ) ၆၅ ၆၅   

    တွာပွန်လ ််း (ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၃၀ ၃၀   

    ၁၇လ ််း (လ ််းသွယ်) ၅၅ ၅၅   

    အပနာက်လ ််း (လ ််း ) ၅၅ ၅၅   

    ၁၅ လ ််း(လ ််းသွယ်) ၅၅ ၅၅   

    ၁၈လ ််း၊ ၃၆လ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၅ ၄၅   

    ၃၅လ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၀ ၄၀   

            

    ြေင််းကွက်(၃)ရပ်ကွက်       

    တွာပွန်လ ််း (လ ််း ) ၆၅ ၆၅   

    ပရွှေပတွာင်လ ််း (လ ််း ကကီ်း) ၇၀ ၇၀   



    ပရွှေပတွာင်လ ််း (ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၃၀ ၃၀   

    ပရွှေတည် (၁) (လ ််းသွယ်) ၅၅ ၅၅   

    ပရွှေတည်(၁)ကွက်သစ်လ ််းကကွာ်း ျွာ်း ၃၀ ၃၀   

    လ/န ၃၉ ကျမပီ်းပ  ကွက် ျွာ်း ၂၅ ၂၅   

    ဦ်းပသွာ့်ပကျွာင််းလ ််း ၃၅ ၃၅   

    စနဒာရ  ကွက်သစ်၊ အပနာက်လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ၃၆ လ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၅ ၄၅   

    ပ တီ်းက န််းလ ််း(လ ််းသွယ်) ၄၀ ၄၀   

            

    အိုတ်  ို (၁)ရပ်ကွက်       

     ှတ်တ  င်လ ််း ၅၅ ၅၅   

     ှတ်တ  င်လ ််း(ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၂၅ ၂၅   

    ၃၇ လ ််း၊၃၈လ ််း၊၃၉လ ််း၊၄၀ လ ််း ၄၅ ၄၅   

    ၄၁ လ ််း(လ ််းသွယ်/လ ််းကျဉ််း)        

    ရှ ််းစ လ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၅ ၄၅   

            

    အိုတ်  ို (၂)ရပ်ကွက်       

     ှတ်တ  င်လ ််း (လ ််း ) ၅၅ ၅၅   

     ှတ်တ  င်လ ််း (ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၂၅ ၂၅   

    ၃၇ လ ််း၊၃၈လ ််း၊၃၉လ ််း၊၄၀ လ ််း ၄၅ ၄၅   

    ၄၁ လ ််း(လ ််းသွယ်/လ ််းကျဉ််း)        

    ကန်သွာယွာလ ််း  ၃၅ ၃၅   

            

    ဘွဲြို့ပင်ကန်ရပ်ကွက်       

     ှတ်တ  င်လ ််း (လ ််း ) ၅၀ ၅၀   

     ှတ်တ  င်လ ််း (ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၂၅ ၂၅   

    အတွင််းလ ််း (လ ််းကျဉ််း) ၄၀ ၄၀   

            

    ပ ဉ််းပင်ကန်ရပ်ကွက်       

     ှတ်တ  င်လ ််း (လ ််း ) ၅၀ ၅၀   

     ှတ်တ  င်လ ််း (ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၂၅ ၂၅   

    အတွင််းလ ််း (လ ််းကျဉ််း) ၄၀ ၄၀   

    ကန်သွာယွာလ ််း (လ ််းကျဉ််း) ၃၅ ၃၅   

            



    နွယြ်   (၁)ရပ်ကွက်       

    တွာပွန်လ ််း (လ ််း ) ၅၀ ၅၀   

    တွာပွန်လ ််း (ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၂၅ ၂၅   

    အပရှြို့လ ််း (လ ််း ) ၅၀ ၅၀   

    ၁၈၊၁၉၊၂၀၊၂၁၊၂၂(လ ််းကျဉ််း) ၄၀ ၄၀   

    အပနာက်လ ််း (လ ််းကကွာ်း) ၃၅ ၄၅   

            

    နွယြ်   (၂)ရပ်ကွက်       

    တွာပွန်လ ််း (လ ််း ) ၅၀ ၅၀   

    တွာပွန်လ ််း (ပနာက်လ ််းကကွာ်း) ၂၅ ၂၅   

    ၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈လ ််း ၃၅ ၃၅   

    (လ ််းတ  ၊လ ််းကျဉ််း)       

            

    ဟသဂာကန်ရပ်ကွက်       

    တွာပွန်လ ််း (လ ််း ) ၄၀ ၄၀   

    ၂၉၊၃၀၊၃၁၊၃၂၊၃၃၊၃၄ လ ််း ၃၅ ၃၅   

    (လ ််းတ  ၊ လ ််းကျဉ််း)       

            

    ပကျ်းရ ွာအ ပ်စ  ၂၅ ၂၅   

၂၃ သဲကိုန််းမြေ  ြို့ ရပ်ကွက်(၁)       

    လ ််း ပတွာ်လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    အပရှြို့မ   ြို့ပတ်လ ််း ၉၀ ၉၀   

    ပတွာင်  ဝတီလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

      ပကသီလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပစျ်းချ   လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ရ  ်းလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပဆ်းရ  လ ််း ၈၅ ၈၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၃၅ ၃၅   

            

    ရပ်ကွက်(၂)       

    ကန်ပတွာ ်င်္ဂလွာလ ််း ၅၅ ၅၅   

    စွာရင််းရ  ်းလ ််း ၅၅ ၅၅   

    အွာ်း/ကွာ ကွက်သစ် ၃၅ ၃၅   



    ဆရွာအတတ်သင်ကွက်သစ် ၃၅ ၃၅   

    ပညွာငက် န််းရ ွာ ၂၅ ၂၅   

    တည်သီ်း ပငရ် ွာ ၂၅ ၂၅   

    သဲက န််းကကီ်းရ ွာ ၂၅ ၂၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၂၅ ၂၅   

            

    ရပ်ကွက်(၃)       

    ပနပကျွ်ာတန််းလ ််း ၅၅ ၅၅   

    သစ်ချ   လ ််း ၅၅ ၅၅   

    ထန််းရင််းရ ွာ ၂၅ ၂၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၂၅ ၂၅   

            

    ရပ်ကွက်(၄)       

    ပပေါက်ပတွာရ ွာ ၃၅ ၃၅   

    ပရွှေကက  ြို့ပင်ရ ွာ ၃၅ ၃၅   

    တပ်ရ ွာ ၃၅ ၃၅   

    ဆင်စွယ်ရရ ွာ ၃၅ ၃၅   

    အ န််းပတွာရ ွာ ၃၅ ၃၅   

            

    ဝက်ပိုတ်တ ိုက်နယ်       

    မစ ်းတန််းရပ်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််းပဘ်း ၁၆၀ ၁၆၀   

    အပရှြို့ကွက်သစ်လ ််း ၈၅ ၈၅   

    အပနာက်ကွက်သစ်လ ််း ၈၅ ၈၅   

    ပရွှေတ ွာလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ကန်ဦ်းကွက်သစ်လ ််း ၈၅ ၈၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

            

    ကက  ြို့ပင်သာရပ်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ပရွှေပညွာငပ်င်လ ််း ၅၅ ၅၅   

    ကက  ြို့ပင်သွာအပရှြို့ဘက်တန််းလ ််း ၅၅ ၅၅   

    ကက  ြို့ပင်သွာအပနာက်ဘက်တန််းလ ််း ၅၅ ၅၅   



    ရ ပ်သွာလ ််း ၅၅ ၅၅   

    အ တ်ဖ  စ လ ််း ၅၅ ၅၅   

    ရှွာ်းပတွာပကျွာင််းလ ််း ၅၅ ၅၅   

    ပကျွာင််းစ လ ််း ၅၅ ၅၅   

      သီတွာလ ််း ၅၅ ၅၅   

    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

            

    ပိုတီ်းကိုန််းမြေ  ြို့       

    ြ ြေ််းမခြေော့သာယာရပ်ကွက်       

     ပငဦ််းလွင်လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    လ ််း ပတွာ်လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    မ   ြို့ (၈)လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ဘ တွာရ  လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    မ   ြို့ (၁)လ ််း ၁၁၀ ၁၁၀   

    မ   ြို့ (၂)လ ််း ၁၁၀ ၁၁၀   

    မ   ြို့ (၃)လ ််း ၁၁၀ ၁၁၀   

    မ   ြို့ (၄)လ ််း ၁၁၀ ၁၁၀   

    မ   ြို့ (၅)လ ််း ၁၁၀ ၁၁၀   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းလ ််း ၁၁၀ ၁၁၀   

    ပရွှေ ပည်ပအ်းလ ််း ၄၅ ၄၅   

    ဗ  လ်ရ  လ ််း ၄၅ ၄၅   

    ပပေါက်ရဲကကွာ်းလ ််း ၄၅ ၄၅   

    ရ ွာ  ၄၅ ၄၅   

     ပည်ပတွာ်သွာ(၁)(၂)(၃) ၄၅ ၄၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၂၅ ၂၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

    ပစျ်းပတ်လ ််း ၁၂၀ ၁၂၀   

    လ ််း ပတွာ်လ ််းသွယ်(၁)(၂) ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပချွာင််းက ််းတန််းလ ််း ၂၀ ၂၀   

    ပရွှေ ပည်ပအ်း(၂)(၃)(၄)လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပရွှေ ပည်ပအ်းထ ပ်တင်လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဗ  လ်ရ  (၂)(၃)လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဗ  လ်ရ  ပတ်လ ််း ၄၀ ၄၀   



    ပကျွာင််းစ လ ််း ၂၀ ၂၀   

     ပည်ပတွာ်သွာ(၄)(၅)(၆)လ ််း ၄၀ ၄၀   

            

    ပိုတီ်းကိုန််းမြေ  ြို့       

    သိုြမဝခ ာရပ်ကွက်       

    သီရ ပဇယျွာလ ််း ၄၅ ၄၅   

    ပဇယျွာပ  လ ််း ၄၅ ၄၅   

    ဝင််းဘရွာ်းသွာ်းလ ််း ၄၅ ၄၅   

    ကန်ဦ်းသွာလ ််း ၄၅ ၄၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၂၅ ၂၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

    ပဇယျွာပ  (၁)(၂)(၃)လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပဇယျွာပ  ပကျွာင််းစ လ ််း ၄၀ ၄၀   

    သီရ ပဇယျွာ(၂)(၃)လ ််း ၄၀ ၄၀   

    သီရ ပဇယျွာထ ပ်တငလ် ််း ၄၀ ၄၀   

    ဝင််းဘရွာ်းသွာ်းလ ််းသွယ်(၁)(၂)(၃) ၂၀ ၂၀   

    ကွာသင်္ဂေါလ ််း ၂၀ ၂၀   

    စွာတ  က်လ ််း ၂၀ ၂၀   

    မ   ြို့ ရ ပ်ရှင်ရ  လ ််း ၂၀ ၂၀   

    ကန်ဦ်းသွာ(၂)(၃)လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပဘွာလ  ်းကွင််းလ ််း ၂၀ ၂၀   

            

    အင််းြေမြေ  ြို့       

    သီရ ရတနောရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း(အပရှြို့ပ  င််း) ၂၁၀ ၂၁၀   

    အပရှြို့ပရွှေပကျွာင််းကကီ်းလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ဗ  လ်ဘ ရွာ်းလ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

            

    ရန်က န်- ပည်လ ််း(အလယ်ပ  င််း) ၂၁၀ ၂၁၀   

    မ   ြို့ လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ဗ  လ်ရ  လ ််း ၂၀၅ ၂၀၅   

    ပစျ်းပတ်လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   



    ဘ ရွာ်းငေါ်းဆ လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

     အ က န််းအပရှြို့(၁)(၂)လ ််း ၁၀ ၁၀   

     အ က န််းအပနာက်(၁)(၂)လ ််း ၁၀ ၁၀   

    ပကျွာင််းကကီ်း(၁)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဆ  င်တန််းလ ််း ၄၀ ၄၀   

            

    အင််းြေမြေ  ြို့       

    သီရ သိုြရပ်ကွက်(မဗာဓ ပ ိုင််း)       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    တကကသ  လ်ပကျွာင််းလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ပရွှေက လ ််း ၈၅ ၈၅   

    ဓ မွာရ  လ ််း ၈၅ ၈၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၈၅ ၈၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

    မ   ြို့ ကန်ပကျွာင််းလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ပတတ  ွာ်းလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ပ  ွာက်ပစျ်းလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

    
ကက တ  င််းပအွာငက်ွက်သစ်၊ 
ရန်က န်- ပည်လ ််းပဘ်း 

၆၅ ၆၅   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာ(၁)(၂)(၃)(၄)(၅)လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာ(၆)(၇)(၈)လ ််း ၈၀ ၈၀   

    
ပအွာငခ်ျ ််းသွာလ ််းသွယ်(၁)(၂)(၃) 
(၄)လ ််း 

၄၀ ၄၀   

    ပဗွာဓ (၁)(၂)(၃)လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ကက တ  င််းပအွာငလ် ််းသွယ်(၁)(၂) ၅၀ ၅၀   

    ကက တ  င််းပအွာင်သဲပချွာင််းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ကက တ  င််းပအွာင၊်ပကျွာင််းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပဝပနယျသ ခလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ရ ွာသွာယွာလ ််း ၅၅ ၅၅   

    ရ ွာသွာယွာလ ််း(၁)(၂)(၃) ၅၀ ၅၀   



            

    အင််းြေမြေ  ြို့       

    သီရ မဝခ ာရပ်ကွက်       

    ကသဇွာက န််းလ ််း ၈၅ ၈၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

    ထန််းပတွာလ ််း ၆၅ ၆၅   

    ဇဝနဝ သွာပကျွာင််းလ ််း ၆၅ ၆၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

    ရန်က န်- ပည်လ ််းပဘ်း ၆၅ ၆၅   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၁၅ ၁၅   

    ရန်က န်- ပည်လ ််းပဘ်း ၆၅ ၆၅   

     င််းကွက်စ လ ််းသွယ် ျွာ်း ၅၅ ၅၅   

    ရ ွာပ   ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

    ထန််းပတွာ(၂)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ထန််းပတွာ(၃)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ငေါ်းဆ (၁)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ငေါ်းဆ (၂)လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    မ   ြို့ ကွက်သစ်လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ကသဇွာက န််း(၂)လ ််း ၈၀ ၈၀   

            

    အင််းြေမြေ  ြို့       

    သီရကန်သာရပ်ကွက်       

    ပရ ပွာရ ွာ ၁၅၅ ၁၅၅   

    ပတတ  ွာ်းရပ်လ ််းသွယ် ျွာ်း ၆၅ ၆၅   

    သ  ်က န််းရ ွာ ၅၅ ၅၅   

     အ ကန်ရ ွာ ၅၅ ၅၅   

    ရ ွာသွာယွာရ ွာ ၅၅ ၅၅   

    ပရ ပွာပတွာင်(၂)(၃)(၄)(၅)လ ််း ၆၀ ၆၀   

    ပရ ပွာပ  ွာက်(၁)(၂)(၃)လ ််း ၆၀ ၆၀   

     အ ကန်ပတွာင်(၂)(၃)လ ််း ၅၀ ၅၀   

     အ ကန်ပ  ွာက်(၁)(၂)လ ််း ၅၀ ၅၀   



     အ ကန်ပ  ွာက်လ ််းသွယ် ၁၀ ၁၀   

     အ ကန်ပတွာင်ပပေါ်လ ််း ၁၀ ၁၀   

            

    အင််းြေမြေ  ြို့       

    သီရြေဂဂလာရပ်ကွက်       

    ရန်က န်- ပည်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပတွာင်စ လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ပျွာ်းစည်ရ ွာ (၁)(၂)လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ကန်တစ်ရွာလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းက န််း(ပတွာင)်(ပ  ွာက်)လ ််း ၁၀ ၁၀   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းက န််းပ  ွာက်လ ််း ၁၀ ၁၀   

    ပချွာင််းနာ်းပလ်းလ ််း ၁၀ ၁၀   

    ထန််းပင်က န််းလ ််း ၁၀ ၁၀   

            

    ဆင်မြေ်ီးဆွဲတ ိုက်နယ်       

    မအာင်သီရ ရပ်ကွက်       

    ပဗွာဓ လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ပဘွာင်္လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ပဇွာတ ကလ ််း ၃၅ ၃၅   

    ရတနာရှငလ် ််း ၃၅ ၃၅   

    ပပေါင််းတလည်လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ဘ တွာလ ််း ၃၅ ၃၅   

    ဓ မွာရ  လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ဇီ်းက န််းရ ွာ - ၈.၅   

    ရ ွာသွာယွာကကီ်းရ ွာ - ၈.၅   

    ပ င်္ဂ  လ်ပလျွာင််းရ ွာ - ၈.၅   

            

    (၂)ရပ်ကွက်       

    မ   ြို့သစ်တန််းလ ််း ၃၅ ၃၅   

    ကက  ြို့ရပ်သွာလ ််း ၃၅ ၃၅   

    အ တ်ဖ  စ  - ၃၅   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ပဆ်းရ  လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ရင််းတ  က်တန််း - ၈.၅   



    ရ ွာ  - ၈.၅   

            

    (၃)ရပ်ကွက်       

    သပနဓပငရ် ွာ - ၈.၅   

    ဆင်ပခေါင််းရ ွာ - ၈.၅   

    ပညွာငဝ်င််းရ ွာ - ၈.၅   

    လယ်ဦ်းရ ွာ - ၈.၅   

    ပျဉ်ပထွာင်ရ ွာ - ၈.၅   

    လင်လင့််ကန်ရ ွာ - ၈.၅   

    ပ ှွ်ာကန်ပကျ်းရ ွာ(၇)ရ ွာ - ၈.၅   

            

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ(သဲကိုန််း)       

    (က) လန-၃၉ ကျမပီ်းပ   ၁၀ ၁၀   

    (ခ ) ပကျ်းလက်ပ   ၇.၅ ၇.၅   

            

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ(ပိုတီ်းကိုန််း)       

    (က) လန-၃၉ ကျမပီ်းပ   ၁၀ ၁၀   

    (ခ ) ပကျ်းလက်ပ   ၇.၅ ၇.၅   

            

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ(ဝက်ပိုတ်)       

    (က) လန-၃၉ ကျမပီ်းပ   ၁၀ ၁၀   

    (ခ ) ပကျ်းလက်ပ   ၇.၅ ၇.၅   

            

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ(အင််းြေ)       

    (က) လန-၃၉ ကျမပီ်းပ   ၁၀ ၁၀   

    (ခ ) ပကျ်းလက်ပ   ၇.၅ ၇.၅   

            

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ(ဆင်မြေီ်းဆွဲ)       

    (က) လန-၃၉ ကျမပီ်းပ   ၁၀ ၁၀   

    (ခ ) ပကျ်းလက်ပ   ၇.၅ ၇.၅   

၂၄ မရွှေမတာင်မြေ  ြို့ ကကာနီကန်ရပ်ကွက်       

    တွာလ ််းကကီ်း ၁၃၈ ၁၃၈   

    ပဆ်းရ  လ ််း ၁၁၄ ၁၁၄   

    ကကွာနီကန်လ ််း ၁၁၄ ၁၁၄   



    ကသဲတန််းလ ််း ၅၇ ၅၇   

    ပဆ်းရ  ်းတန််းလ ််း( ပတွာငပ်  င််း) ၅၇ ၅၇   

    လ ််း ပတွာ်လ ််း(ပ  ွာက်ပ  င််း) ၅၇ ၅၇   

    ဖ  ်းပခေါင်ရှ ််းတန််းလ ််း(အပနာက်ပ  င််း) ၅၇ ၅၇   

    ဖ  ်းပခေါင်ရှ ််းတန််းလ ််း(အပရှြို့ပ  င််း) ၄၄ ၄၄   

    က ကကီ်းလ ််း(အပနာက်) ၅၄ ၅၄   

    က ကကီ်းလ ််း(အပရှြို့) ၄၂ ၄၂   

    ကင်ပွန််းခခ  လ ််း ၁၀၈ ၁၀၈   

    သစ်ချ   ပငလ် ််း ၁၀၈ ၁၀၈   

    ထီ်းတန််းလ ််း ၉၀ ၉၀   

    ရ  ်း ဖတ်လ ််း ၁၀၈ ၁၀၈   

     င််းဘ တန််းလ ််း ၁၀၈ ၁၀၈   

    တည်က န််းရ ွာ လ ််း ၅၇ ၅၇   

    တည်က န််းရ ွာသစ်လ ််း ၅၇ ၅၇   

    အင်ကကင််းစဉ်လ ််း ၄၂ ၄၂   

       ်းကက  ်းပစ်က န််းလ ််း ၃၃ ၃၃   

            

    ယွန််းတန််းရပ်ကွက်       

    ပရ ကခရွာတန််းလ ််း ၁၀၈ ၁၀၈   

    ပပျွာဘ်ွယ်တန််းလ ််း ၈၄ ၈၄   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းလ ််း(ပ  ွာက်) ၁၀၈ ၁၀၈   

    ဘ ရွာ်းကကီ်းလ ််း(ပတွာင်) ၈၄ ၈၄   

    ယွန််းတန််းလ ််း ၁၀၈ ၁၀၈   

    ဆ  င််းတန််းလ ််း ၈၄ ၈၄   

    လ ််း ပတွာ်လ ််း(ပတွာငပ်  င််း) ၁၀၈ ၁၀၈   

     ပည်တန််းလ ််း ၁၀၈ ၁၀၈   

    ပ ပတွာကတ်န််းလ ််း ၁၀၈ ၁၀၈   

     င််းရပ်တန််းလ ််း ၁၀၈ ၁၀၈   

    သဲတန််းလ ််း ၄၈ ၄၈   

    နတ်စင်က န််းလ ််း ၄၈ ၄၈   

       ်းက တ်လ ််း ၄၈ ၄၈   

    ပကျွာင််းကကီ်းလ ််း ၄၈ ၄၈   

    လက်ခ ပ်တန််းလ ််း ၄၈ ၄၈   

    ပနပကျွ်ာတန််းလ ််း ၄၈ ၄၈   



    ကက ခင််းတန််းလ ််း ၄၈ ၄၈   

    လ ှိုင ် ရှငလ် ််း ၄၈ ၄၈   

    ပလှကကီ်းစ လ ််း ၄၈ ၄၈   

    က ််းနာ်းလ ််း ၄၈ ၄၈   

    ပဆ်းရ  ်းတန််းလ ််း(ပ  ွာက်ပ  င််း) ၄၈ ၄၈   

    လ ််းကျဉ််း ၃၈ ၃၈   

            

    သရက်မတာရပ်ကွက်       

    တွာလ ််းကကီ်း( ပည်-ရန်က န်လ ််း) ၁၃၈ ၁၃၈   

    အတွင််းရှ ််းတန််းလ ််း ၅၇ ၅၇   

    အ ပင်ရှ ််းတန််းလ ််း ၅၇ ၅၇   

    ပပေါင််းတည်တန််းလ ််း(အပနာက်ပ  င််း) ၅၇ ၅၇   

    ပပေါင််းတည်တန််းလ ််း(အပရှြို့ပ  င််း) ၄၄ ၄၄   

    နှပ်တန််းလ ််း(အပနာက်ပ  င််း) ၅၇ ၅၇   

    နှပ်တန််းလ ််း(အပရှြို့ပ  င််း) ၄၄ ၄၄   

    ထ  ်းတန််းလ ််း ၅၇ ၅၇   

    သ ကက  ်းတန််းလ ််း ၅၇ ၅၇   

    ဘီ်းတန််းလ ််း ၅၇ ၅၇   

    တ  က်တန််းလ ််း ၅၇ ၅၇   

    ဆ  တန််းလ ််း ၅၇ ၅၇   

     ွာနတန််းလ ််း ၅၇ ၅၇   

    တန််းကကီ်းလ ််း ၅၇ ၅၇   

    ဆန်တန််းလ ််း ၃၃ ၃၃   

    ဘ ရွာ်းလ ််း ၃၃ ၃၃   

    သရက်ပတွာလ ််း ၃၃ ၃၃   

            

    မက ်းရ ာအိုပ်စိုြေ ာ်း       

    နွာ်း ယ ရ ွာ ၆၂ ၆၂   

    ပ ရပ  တ်န််းရ ွာ ၆၂ ၆၂   

    ပလ်းကျွန််းဆီ ီ်းရ ွာ ၆၂ ၆၂   

    နတ်ပ ှွ်ာရ ွာ ၄၈ ၄၈   

    ဆင် ကကပ်ရ ွာ ၄၈ ၄၈   

    ကက  ြို့က န််း ၄၈ ၄၈   

    က  ်းတွင််းစဉ် ၄၈ ၄၈   



    ဝေါ်းလည် ၄၈ ၄၈   

    ဝေါ်းပတွာ ၄၈ ၄၈   

    ဇီ်းက န််းကကီ်း ၄၈ ၄၈   

    ဘ  ှဲ့လည်က န််း ၄၈ ၄၈   

    ရ ွာသစ် ၄၈ ၄၈   

    က ််းတင် ၄၈ ၄၈   

     ဲပတွာ ၄၈ ၄၈   

    ဉယျွာဉ် ၄၈ ၄၈   

    ထန််းက န််း ၄၈ ၄၈   

    ကျ်ီးသဲ ၄၈ ၄၈   

    ပညွာငစ်ွာပရ်း ၄၈ ၄၈   

    ဝေါ်းပတွာသွာရ ွာ ၄၈ ၄၈   

    ဆည်ကကီ်းက န််းအ ပ်စ (ပညွာငဝ်  င််း) ၄၈ ၄၈   

    ကျန်အ ပ်စ ရှ ပကျ်းရ ွာ ျွာ်းအွာ်းလ  ်း ၃၃ ၃၃   

၂၅ ခပည်မြေ  ြို့ မက ာင််းကကီ်းအ ို်းတန််းရပ်ကွက်       

    လ ််း ပတွာ်လ ််း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀   

    ပ ်းလ ််း ၇၀၀ ၇၀၀   

    က န်သည်လ ််း ၇၀၀ ၇၀၀   

    က ််းနာ်းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ကန်လ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပဆွ်းပနွ်းဘ ရွာ်းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    တရ တ်တန််းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပရွှေဘ န််းပွင့််ဘ ရွာ်းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပန််းတ  တ်န််းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ရ  ်းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    စစ်ကဲလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ပွဲစွာ်းတန််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ပ ဆ  ်းတန််းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ပရွှေလကလ်ှလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပန််းဆ  ်းတန််းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ထီ်းစ လ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    တပ်လ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ရက်ကန််းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    လက်သ ွာ်းလ ််း(လ ််းတ  ) ၃၅၀ ၃၅၀   



    ဆ ပတွာင််း ပည့််ဘ ရွာ်းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ကျန်လ ််းကျဉ််း ျွာ်း - ၃၀၀   

            

    ဆ မတာ ်ရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀   

    လ ််း ပတွာ်လ ််း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀   

     ပည်/ရန်က န်လ ််း ၈၀၀ ၈၀၀   

    က ််းနာ်းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    စွာတ  က်တန််းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပ  ွာက်ပစွာင််းတန််းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပရွှေသည်တန််းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ကသည််းတန််းလ ််း ၅၀၀ ၅၀၀   

    စွာတ  က်ပ ွာင််းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ပဆွ်းပနွ်းဘ ရွာ်းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ရ  ်းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    စစ်ကဲလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    လ ််းရှည်လ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ပန််းဘဲတန််းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    တီကျစ်ဆ  လ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ဘ ရွာ်းနီလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ဘ န််းကကီ်းလ ််း ၃၅၁ ၃၅၁   

    နင်္ေါ်းလ  ်လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    လ ််းကျဉ််း ၂၆၇ ၂၆၇   

    သပဘဂွာဆ ပ်လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    နဝပ ်းချဉ််းကပ်လ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အပနာက်ပစွာင််းတန််းလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    နင်္ေါ်းရ  ဘ ရွာ်းလ ််း - ၂၈၀   

    ဝေါရ  လ ််း - ၂၈၀   

      င််းတပ်လ ််း - ၂၈၀   

    တ  က်ကကွာ်းလ ််း - ၂၈၀   

    ပကျွာင််းပတွာက်ကီ်းလ ််း - ၂၈၀   

    ကျန်လ ််းကျဉ််း ျွာ်း - ၂၅၀   

            

    မရွှေကူရပ်ကွက်       



    လ ််း ပတွာ်လ ််း ၆၃၀ ၆၃၀   

    ပရွှေတပချွာင််းလ ််း ၆၃၀ ၆၃၀   

    ပရွှေဘ န််းပွင့််လ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    တရ တ်တန််းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပန််းဘဲတန််းလ ််း(ပတွာင)် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပွဲစွာ်းတန််းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    ပ ဆ  ်းတန််းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    စစ်ကဲလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    လ ််းရှည်လ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပန််းဘဲတန််းလ ််း(ပ  ွာက်) ၂၄၅ ၂၄၅   

    လ ််းကျဉ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    ထီ်းစ လ ််း ၂၄၅ ၂၄၅   

    ပရွှေလကလ်ှလ ််း ၂၄၅ ၂၄၅   

    ပန််းဆ  ်းတန််းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပရွှေပ လလင်ပ ှွ်ာဘ ရွာ်းလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း - ၈၀   

            

    ရ ာဘဲရပ်ကွက်       

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀   

    ပရွှေတစ်ပချွာင််းလ ််း ၉၀၀ ၉၀၀   

    နဝပ ်းလ ််း ၄၅၀ ၄၅၀   

     ပည်ရတနာလ ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ယ  ်း ယွာ်းလ ််း ၃၅၁ ၃၅၁   

    ဦ်းဝင််း  စက်လ ််း ၃၅၁ ၃၅၁   

    ပနပကျွ်ာတန််းလ ််း ၃၅၁ ၃၅၁   

    စ နန််းဦ်းလ ််း ၃၅၁ ၃၅၁   

    လ ််းကျဉ််း ၂၆၇ ၂၆၇   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ကကီ်း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ရတနာ ွာန်ပအွာငလ် ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ဖက်တန််းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အပရှြို့ပပေါက်လ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    အပနာက်ပပေါက်လ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ကပနာင် င််းသွာ်းကကီ်းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သပနဓပငရ်ပ်ကွက် (လ ််းကျဉ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   



    ကက ပတွာက န််း (လ ််းကျဉ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပန််းတဉ််းတန််းလ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   

    အ န််းပတွာလ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   

    သ ပကွာင််းတွင််းလ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   

    ဗ  လ်တပထွာင်(လ ််းကျဉ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   

    စညပ်တွာ ်င်္ဂလွာ(လ ််းကျဉ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပွင့််လှသ  ်က န််း(လ ််းကျဉ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   

    သရက်ပတွာလ ််း(လ ််းကျဉ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   

    ကျဉ်ဝှက်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ဇ ဗူရတနာလ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

     င်္ဂလွာဦ်းလ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပတွာရ င််းပကျွာင််းလ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပအွာင်သ ခလ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပရွှေ သဂွာတ  က်တန််း မ   ြို့ပတ်လ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ဗ  လ်တပထွာင် (၁  ှ ၉ လ ််း) ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပရွှေပတွာင်ကကွာ်းလ ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပ တတွာလ ််း - ၂၀၀   

    ကန်ဖျွာ်းပကျွာင််းလ ််း - ၂၀၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း - ၁၈၀   

            

    နဝင််းရပ်ကွက်       

    ပရွှေတပချွာင််းလ ််း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ဝေါရ  လ ််း တရ တ်စ  ၂၈၀ ၂၈၀   

    မ   ြို့ ရဲ ွာနလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    ဆန်က န်သည်လ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    ရတနာလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    ပတတ  ွာ်းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    နီလွာလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    နဝရတ်လ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    နင်္ေါ်းရ  ဘ ရွာ်းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    လ ််းရှည်လ ််း ၂၁၀ ၂၈၀   

    ပရလ ပဲပေါက်လ ််း ၁၇၅ ၁၇၅   

    က ််းနာ်းလ ််း (ပတွာင်) ၂၈၀ ၂၈၀   



                       (အလယ်) ၂၁၀ ၂၁၀   

                       (ပ  ွာက်) ၁၇၅ ၁၇၅   

    ပကျွာင််းပတွာက်ကီ်းလ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

      င််းတပ်လ ််း ၂၈၀ ၂၈၀   

    ပရွွွှလက်လှလ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    ပရွှေပ လလင်ပ ှွ်ာဘ ရွာ်းလ ််း - ၂၁၀   

    လ ််းသွယ် ၁၇၅ ၁၇၅   

    လ ််းကျဉ််း ၁၄၀ ၁၄၀   

    ကွက်သစ် (၁) လ ််း  ှ (၆) လ ််းထ  - ၂၅၀   

    ကွက်သစ် (၇) လ ််း  ှ (၁၁) လ ််းထ  ၂၀၀ ၂၀၀   

    ကွက်သစ် (၁၂) လ ််း  ှ (၁၄) လ ််းထ  ၁၇၀ ၁၇၀   

    ပဘွာင်္(ဖ  ်းပခေါင)် ကွက်သစ်(လ ််း ) ၇၅ ၇၅   

                                   (လ ််းသွယ်) ၅၅ ၅၅   

                                   (လ ််းကကွာ်း) ၃၅ ၃၅   

    ခပည်သာယာရပ်ကွက်       

     င််းပပေါင််းစ တည် ဘ ရွာ်းလ ််း ၄၅၀ ၄၅၀   

     ပည်-ပအွာင်လ လ ််း ၄၅၀ ၄၅၀   

    ပဆ်းရ  လ ််းသစ် ၄၅၀ ၄၅၀   

    ပအွာင်ဆန််း (၁)  ပည်သွာယွာ ၄၅၀ ၄၅၀   

    ပအွာင်ဆန််း (၂)  ပည်သွာယွာ ၄၅၀ ၄၅၀   

    A,B,C  ပည်သွာယွာ ၃၅၀ ၃၅၀   

    D,E  ပည်သွာယွာ ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပအွာငခ်ျ ််းသွာ ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပရပ စ ််းလ ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    F,G  ပည်သွာယွာ - ၂၀၀   

     ပည်-ပပေါက်ပခေါင််းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပအွာင်ဆန််း (၁)  ှ (၄) လ ််းထ  ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပအွာင်ဆန််း (၅)  ှ (၈) လ ််းထ  ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပအွာင်ဆန််း (၉)  ှ (၁၀) လ ််းထ  ၁၅၀ ၁၅၀   

    စက်ရ  လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    က  ်းပသွာင််းတ  ်းချဲြို့ A,B,C ၁၅၀ ၁၅၀   

    လ ််းကျဉ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ထွန််းရတနာလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ထွဋ်ရတနာလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   



    လ ပ် ပွာလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    က ဘွာပကျွာ်လ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရန်ပအွာင ် င်လ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပ ပတွာက်လ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ယ ဇနလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    က ဘွာ့်ဘဏ်လ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပရွှေ  ရတနာပကျွာင််းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ပရွှေတစ်ပချွာင််းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    သ န််းရတနာလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ဆ ပတွာ ် ငပ်ကျွာင််းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    တွာရ  ်းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    သဇင်လ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    င ဝေါလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    စ  ပလ ််းတ   ၁၀၀ ၁၀၀   

    ယ ဇနလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    စ ပေါယ်လ ််း - ၁၀၀   

    နှင််းဆီလ ််း - ၁၀၀   

    ချယ်ရီလ ််း - ၁၀၀   

    ခပရလ ််း - ၁၀၀   

    ပ တတွာလ ််း - ၁၀၀   

    ခွွာည  လ ််း - ၁၀၀   

    ကျန်လ ််းသွယ် ျွာ်း - ၈၀   

            

    မြေ  ြို့သစ်ရပ်ကွက်       

    မ   ြို့သစ်အဝငလ် ််း ၉၂၀.၆၄၀ ၉၂၀.၆၄၀   

    ပင်္ေါက်ကွင််းလ ််း ၃၆၈.၃၄၀ ၅၀၀.၀၀၀   

    လ ််းကျဉ််း ၂၈၀.၃၅၀ ၂၈၀.၃၅၀   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ၆၃၀.၀၀၀ ၆၃၀.၀၀၀   

    အပနာက်မ   ြို့ပတ် ၆၃၀.၀၀၀ ၅၅၀.၀၀၀   

    ၁/၁ လ ််း  ှ ၁/၅ လ ််း ထ  ၃၆၇.၅၀၀ ၃၆၇.၅၀၀   

    ၁/၆ လ ််း  ှ ၁/၁၀ လ ််း ထ  ၃၁၅.၀၀၀ ၃၁၅.၀၀၀   

    ၁/၁၁ လ ််း  ှ ၁/ ၁၇ လ ််းထ  ၃၁၅.၀၀၀ ၃၁၅.၀၀၀   

    သီရ လ ််း - ၂၈၀.၃၅၀   

    ပရွှေတ ခေါ်းလ ််း ၃၁၅.၀၀၀ ၂၀၀.၀၀၀   



    ၂/၁ လ ််း  ှ ၂/၅ လ ််းထ  ၃၁၅.၀၀၀ ၃၁၅.၀၀၀   

    ၂/၆ လ ််း  ှ ၂/၁၀ လ ််းထ  ၃၁၅.၀၀၀ ၃၁၅.၀၀၀   

    ၂/၁၁ လ ််း  ှ ၂/၁၆ လ ််းထ  ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀   

    ၃/၁ လ ််း  ှ ၃/၁၆ လ ််းထ  ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀   

    ဧကရွာဇ်လ ််း ၂၈၀.၃၅၀ ၂၈၀.၃၅၀   

    ၄/၁လ ််း ှ၄/၁၃လ ််းအထ  ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀   

    ၅/၁လ ််း ှ၅/၁၃လ ််းထ  ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀   

    ၆/၁လ ််း ှ၆/၁၃လ ််းထ  ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀   

    ၇/၁လ ််း ှ၇/၁၃လ ််းထ  ၁၅၇.၅၀၀ ၁၅၇.၅၀၀   

    ကျန်လ ််းကျဉ််း ျွာ်း - ၁၅၀   

            

    ဆင်စိုရပ်ကွက်       

     ပည်-ရန်က န်လ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    က ််းနာ်းလ ််း ၃၁၅ ၃၁၅   

    လ ််းကျဉ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    သပဘဂွာဆ ပ်လ ််း ၃၁၅ ၃၁၅   

    နဝပ ်းတ တွာ်းလ ််း ၂၄၅ ၂၄၅   

    ဘ ရွာ်းနီလ ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    ဘ န််းကကီ်းလ ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    တီကျစ်ဆ  လ ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    ဝေါ်းကပ်တန််းလ ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    ဦ်းဖ  ်းပကျွာင််းလ ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    လ ှိုငင််္ေါတ်လ ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    ပပေါ်ပတွာ ် ဘ ရွာ်းလ ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    သ  ်လ ််း ၁၈၇ ၁၈၇   

    ကျန်လ ််းကျဉ််း ျွာ်း - ၁၅၀   

            

    မပ င််းတလည်       

     ပည်-ပပေါက်ပခေါင််းလ ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    လ ််းကျဉ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပခွ်းရဲလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ဆင်မ ်ီးဆွဲလ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

    ပစျ်းပတ်လ ််း ၁၅၀ ၁၅၀   

            



    ဝက်ထ်ီးကန်       

    လ ််းကျဉ််း ၇၀ ၇၀   

            

    မက ်းရ ာအိုပ်စို(၅၅) အိုပ်စို       

    အပဝ်းပ ပ်းလ ််း ကကီ်းပဘ်း ၇၀ ၇၀   

    လ ််းကျဉ််း - ၅၀   

    လ ််းသွယ် ၃၅ ၃၅   

            

    နဝမဒ်းရပ်ကွက်       

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ကကီ်း ၃၁၅ ၃၁၅   

    နဝပ ်းလ ််း ၃၁၅ ၃၁၅   

    ပွဲရ  တန််း (၁) လ ််း  ၂၄၅ ၂၄၅   

                (၂) လ ််း ၂၄၅ ၂၄၅   

                (၃) လ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

                (၄) လ ််း ၂၁၀ ၂၁၀   

    လ ််းကျဉ််း ၈၀ ၈၀   

    င ဝေါလ ််း ၈၀ ၈၀   

    က ့်ပကွာ်လ ််း ၈၀ ၈၀   

    အင်ကကင််းလ ််း ၈၀ ၁၅၀   

    ခွွာည  လ ််း ၈၀ ၈၀   

    စကွာ်းဝေါလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ခတတွာလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပအွာင်သပ ပလ ််း ၈၀ ၈၀   

      တ်ပလ်းလ ််း ၈၀ ၈၀   

    သရဖီလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပ ေါနလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ပ ပတွာက်လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ခပရလ ််း ၈၀ ၈၀   

    ယင််း ွာလ ််း ၈၀ ၈၀   

      လ ််း - ၈၀   

    ကျန်လ ််းကျဉ််းလ ််း - ၇၅   

            

    စက်ြေှုေိုန်       

     ပည်စက် ှိုဇ န် (၁)  ၁၀၅ ၁၀၅   



    ခပည်စက်ြေှုေိုန်(၂) ၁၀၅ ၁၀၅   

    ဘ ရင့််ပနာင်လ ််း ကကီ်း ၁၀၅ ၁၀၅   

    ဖန်ချက်ဝန်ဦ်းပရွှေတ  ်းလ ််း ၁၀၀ ၁၀၀   

    သဲချက်ဝန်ဦ်းညွန်ှဲ့လ ််း ၈၀ ၈၀   

    ဗ  လ်ပတဇလ ််း ၆၅ ၆၅   

    စက် ှိုဇ န် (အစွန်) ၄၀ ၄၀   

      ပတွာင်ဝန်ကကီ်းဦ်း  ှိုလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ထွန််းသကတ်  ငဝ်န် ဦ်းထွန််းည  လ ််း ၄၀ ၄၀   

      ွာဗနဓ လ ််း ၄၀ ၄၀   

    တပင်ပရွှေထီ်းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    အပနာ်ရထွာလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဆရွာစ လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဗညွာ်း လလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဗ  လ်  တ်ထနွ််းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဗလ င််းထင်လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ကျန်စစ်သွာ်း င််းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    သခင်ဖ  ်းလှကကီ်းလ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဗ  လ်ပအွာင်ပကျွာလ် ််း ၄၀ ၄၀   

    ဗ  လ်လပရွာင်လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဗ  လ် ှူ်းဗထ ်းလ ် ၄၀ ၄၀   

    ဦ်းပအွာငပ်ဇယျလ ််း ၄၀ ၄၀   

      ဝတီ င််းကကီ်းလ ််း ၄၀ ၄၀   

            

    နဝမဒ်းပွဲရ ိုတန််း(လြေ််းမဘ်းြေ က်နှောသာ)       

    သဇင်လ ််း ၆၅ ၆၅   

    ပသွ်ာကလ ််း ၆၅ ၆၅   

    စ ပေါယ်လ ််း ၆၅ ၆၅   

    နှင််းဆီလ ််း ၆၅ ၆၅   

            

    နဝမဒ်းပွဲရ ိုတန််း(လြေ််းသွယ်)       

    ပတတ  ွာ်းလ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၀ ၄၀   

    နီလွာလ ််း(လ ််းသွယ်) - ၆၀   

    ပကျွာက်စ  ််းလ ််း(လ ််းသွယ်) ၄၀ ၄၀   

    သနတာလ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၀ ၄၀   



    ရ  ်းလ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၀ ၄၀   

    ရတနာလ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၀ ၆၀   

    ပရွှေသရဖ လ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၀ ၄၀   

      လ ််း (လ ််းသွယ်) ၄၀ ၄၀   

    ပ လဲလ ််း - ၄၀   

            

    မရွှေတ ြ ်းရပ်ကွက်       

      လပရွှေတ ခေါ်း ၁၅၇ ၁၅၇   

    ပရွှေတ ခေါ်းအပ  င််း(၁) ၁၂၀ ၁၅၇   

    ပရွှေတ ခေါ်းအပ  င််း(၂) ၁၅၇ ၁၂၀   

    ပရွှေတ ခေါ်းအပ  င််း(၃) ၁၂၀ ၁၃၀   

    ပရွှေတ ခေါ်းအပ  င််း(၄) ၁၂၀ ၁၂၀   

    စ ကခရ  ဆ/  - ၁၂၀   

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ       

    လန(၃၉)ကျမပီ်းပ         

    လ ််း ပဘ်း - ၅၀   

    လ ််းကျဉ််း - ၄၀   

    လ ််းသွယ် - ၃၅   

၂၆ မပ က်မြ င််းမြေ  ြို့         

`    ပည်-ပတွာင်င လ ််း ၆၇ ၆၇   

     ပည်-ပတွာင်င လ ််း (မ   ြို့ ပင)် ၃၇ ၃၇   

    ရပ်သစ်လ ််း ၃၇ ၃၇   

    သစ်ထ တ်လ ပ်ပရ်းလ ််း ၃၀ ၃၀   

    လ ််းသွယ် / လ ််းကကွာ်း ၂၅ ၂၅   

            

    အြှေတ် (၂)ရပ်ကွက်       

     ပည်-ပတွာင်င လ ််း ၆၇ ၆၇   

    ပ တတွာလ ််း ၄၂ ၄၂   

    မ   ြို့ပတ် (၂) လ ််း ၄၀ ၄၀   

    ဝက်တ  ်းလ ််း ၂၅ ၂၅   

    လ ််းသွယ် / လ ််းကကွာ်း ၂၅ ၂၅   

            

    အြှေတ် (၃) ရပ်ကွက်       

     ပည်-ပတွာင်င လ ််း ၆၇ ၆၇   



     ပည်-ပတွာင်င လ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၃၅ ၃၅   

    မ   ြို့ပတ် (၂) လ ််း ၃၅ ၃၅   

    မ   ြို့ပတ် (၁) လ ််း ၃၅ ၃၅   

    ပ တတွာလ ််း ၃၅ ၃၅   

    ရ ွာပထွာငလ် ််း ၁၇ ၁၇   

    လ ််းသွယ် / လ ််းကကွာ်း ၂၂ ၂၂   

    မ   ြို့ ပင် ၂၀ ၂၀   

            

    အြှေတ် (၄) ရပ်ကွက်       

     ပည်-ပတွာင်င လ ််း ၅၇ ၅၇   

     ပည်-ပတွာင်င လ ််း (မ   ြို့ ပင်) ၄၂ ၄၂   

    ပ ပတွာက်လ ််း ၄၂ ၄၂   

    ပတွာင်ရ ွာလ ််း ၂၇ ၂၇   

    လ ််းသွယ် / လ ််းကကွာ်း ၂၀ ၂၀   

            

    အြှေတ် ( ၅) ရပ်ကွက်       

     ပည်-ပတွာင်င လ ််း ၆၇ ၆၇   

    လ ှိုင််းတက်လ ််း ၄၂ ၄၂   

    ပ ပတွာက်လ ််း ၃၇ ၃၇   

    လ ််းသွယ် / လ ််းကကွာ်း ၂၆ ၂၆   

            

    မက ်းရ ာမခြေြေ ာ်း ၁၃ ၁၃   

၂၇ ပန််းမတာင််းမြေ  ြို့ ပန််းမတာင််းမြေ  ြို့       

    ပန််းပတွာင််း/ပတွာင်က တ်လ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    သ ပပ လ ််း ၆၅ ၆၅   

    လ ််းသွယ် ျွာ်း ၄၅ ၄၅   

            

    ဆင်တဲ       

    ပန််းပတွာင််း/ပတွာင်က တ်လ ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    ကန္ာ်းလ ််း (ပတွာင်) ၇၀ ၇၀   

    ကန္ာ်းလ ််း (ပ  ွာက်) ၇၀ ၇၀   

    ကန္ာ်းလ ််း (လယ်) ၇၀ ၇၀   

            

    ထ ို်းဘ ိုမြေ  ြို့       



    သခင်  လ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    ဗ  လ်ချ ပ်လ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    ဧရွာဝတီလ ််း ၁၅၅ ၁၅၅   

    အ န််းပတွာလ ််း ၄၅ ၄၅   

      ်းယွာ်းလ ််း ၄၅ ၄၅   

    ခပပေါင််းလ ််း ၄၅ ၄၅   

    ပန််းခခ လ ််း ၄၅ ၄၅   

    ပ ပပေါ်းလ ််း ၄၅ ၄၅   

    ဦ်းဝ စွာရလ ််း ၄၅ ၄၅   

            

    ဥရစှ်ပငမ်ြေ  ြို့       

    လ ််း ပတွာ်လ ််း ၃၃၀ ၃၃၀   

    သ ခမ   င်လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပျဉ််း မ   င်လ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    စကွာ်းဝေါလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

     ပည်ပတွာ်သွာလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    ပရွှေကျွန််းပတွာလ ််း ၁၃၀ ၁၃၀   

    စညပ်င်လ ််း ၇၀ ၇၀   

    စ  ပလ ််း ၇၀ ၇၀   

     ပည်ပထွာင်စ လ ််း ၇၀ ၇၀   

    အင်ကကင််းလ ််း ၇၀ ၇၀   

    စ န်ပန််း ပွာလ ််း ၇၀ ၇၀   

    ယင််း ွာလ ််း ၇၀ ၇၀   

    ဘ န််း  တ်လ ််း ၇၀ ၇၀   

    သပ ပည  လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ထပနာင််းလ ််း ၇၀ ၇၀   

    ပ ေါနလ ််း ၇၀ ၇၀   

    သရဖီလ ််း ၇၀ ၇၀   

    ပ   မွာလ ််း ၇၀ ၇၀   

    ယ ဇနလ ််း ၇၀ ၇၀   

    ဇီဇဝေါလ ််း ၇၀ ၇၀   

    ဧကရွာဇ်လ ််း ၇၀ ၇၀   

    စွယပ်တွာ်လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ချယ်ရီလ ််း ၇၀ ၇၀   



 

    သ ခလ ််း ၇၀ ၇၀   

    ပ ပတွာက်လ ််း ၇၀ ၇၀   

    ကကခတ်ရပ်ကွက် ၆၅ ၆၅   

     င််းရပ်ရပ်ကွက် ၆၅ ၆၅   

    ဝန်လ  ရပ်ကွက် ၆၅ ၆၅   

    စည်သွာရပ်ကွက် ၄၀ ၄၀   

    ပဖွာင််းကန်ရပ်ကွက် ၄၀ ၄၀   

    ကကခတ်ကွက်သစ် ၂၆ ၂၆   

            

    မက ်းရ ာမခြေ       

    မ   ြို့ ပင် ၂၀ ၂၀   

            

    ဥယ ာဉ်ခြ မခြေ       

    လ ််းကျဉ််း/လ ််းသွယ် ၂၀ ၂၀   

    လ ််း /လ ််းကျယ် ၂၀ ၂၀   


