
စဉ် မ   ြို့နယ် ရပ်ကကွ်/ကက ျေးရွွာ /လ ်ျေး
တစ်ဧကသတ် ှတ်

တန်ဖ  ျေး
 ှတ်ခ က်

၁။ လွ  င်ကကွ်ာ ကစ ျေးပ  င်ျေးရပ်ကကွ်

အ ှတ်(၄)လ ်ျေး ၅၀၀

ပကေသွာလ ်ျေး ၅၀၀

ကန္ဒွာရဝတီလ ်ျေး ၆၀၀

သီတွာလ ်ျေး ၅၀၀

ကရတကတွာင်လ ်ျေး ၅၀၀

ကခ ွာလ ်ျေး ၃၅၀

ရတနွာလ ်ျေး ၃၀၀

ဓ မွာရ ုံလ ်ျေး ၄၀၀

ဂန္ဓ ွာလ ်ျေး ၃၀၀

ဇီဇဝါလ ်ျေး ၃၀၀

ကန်သွာလ ်ျေး ၃၀၀

ဥတတရွာရ ုံရပ် ၂၀၀

ကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၀၀

ကန်ပတ်လ ်ျေး ၃၀၀

နန္ဒွာလ ်ျေး ၃၀၀

အခခွာျေး ၁၈၀

၂။ လွ  င်ကကွ်ာ ဓ မွာရ ုံရပ်ကကွ်

ပ ကတွာကလ် ်ျေး ၄၀၀

ဓ မွာရ ုံလ ်ျေး ၄၀၀

စကွာျေးဝါလ ်ျေး ၃၀၀

ပကေသွာလ ်ျေး ၅၀၀

ကရတဝါလ ်ျေး ၃၀၀

ကေေါလ ်ျေး ၂၅၀

ယ ဇနလ ်ျေး ၂၅၀

သရဖီလ ်ျေး ၂၅၀

နှ္င်ျေးဆီလ ်ျေး ၂၅၀

ခ ကလျေးလ ်ျေး ၂၅၀

ခတတွာလ ်ျေး ၃၀၀

ကခ ွာလ ်ျေး ၃၅၀

ကကွာျေးလ ်ျေး ၂၀၀

အခခွာျေး ၁၈၀

၃။ လွ  င်ကကွ်ာ  ဂဂလွာရပ်ကကွ်

ကန္ဒွာရဝတီလ ်ျေး ၆၀၀

ကခ ွာလ ်ျေး ၃၅၀

ကေါနလ ်ျေး ၅၀၀

ကနွာကဆ်ကတွ်ွဲ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍွာနှ္စ ်အတွက ်ကခ ကရွာင်ျေး /၀ယ်ခခင်ျေး  ွာျေးအကပေါ် အခွန်စည်ျေးကကပ်ရန်န္ှုန်ျေးထွာျေး  ွာျေး

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)



ခတတွာလ ်ျေး ၃၀၀

ယ ဇနလ ်ျေး ၂၅၀

ကေေါလ ်ျေး ၂၅၀

နှ္င်ျေးဆီလ ်ျေး ၃၀၀

ကရတဝါလ ်ျေး ၃၀၀

 ကနွ်ာဟရီလ ်ျေး ၂၀၀

ကပေါ်ဆန်ျေးက ွျေးလ ်ျေး ၂၀၀

သရဖီလ ်ျေး ၃၀၀

ကေလီယွာလ ်ျေး ၂၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၁၅၀

ခ ကလျေးလ ်ျေး ၂၅၀

ဂနြ်ို့ကကွ်ာလ ်ျေး

(ကန္ဒွာရဝတီလ ်ျေး ှနှ္င်ျေးဆီလ ်ျေးကကွာျေး )

ပ ကတွာကလ် ်ျေး ၄၀၀

ကရတဝါထွန်ျေးလ ်ျေး ၂၀၀

 ဂဂလွာလ ်ျေး (ကန္ဒွာရဝတီလ ်ျေး ှနှ္င်ျေးဆီလ ်ျေးကကွာျေး ) ၄၀၀

ခွွာည  လ ်ျေး (ကန္ဒွာရဝတီလ ်ျေး ှနှ္င်ျေးဆီလ ်ျေးကကွာျေး ) ၄၀၀

 ီျေးေ ုံျေးလ ်ျေး ၁၅၀

သီရ  ဂဂလွာလ ်ျေး ၅၀၀

ခွွာည  လ ်ျေး(နှ္င်ျေးဆီလ ်ျေး ှက ်ျေးနွာျေးလ ်ျေးကကွာျေး ) ၂၅၀

ဂနြ်ို့ကဂေါ်လ ်ျေး(နှ္င်ျေးဆီလ ်ျေး ှက ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ) ၂၅၀

ဝါဆ  ကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၅၀

ကကွာျေးလ ်ျေး ၁၅၀

အခခွာျေး ၁၃၀

၄။ လွ  င်ကကွ်ာ ကရတကတွာင်ရပ်ကကွ်

ကန္ဒွာရဝတီလ ်ျေး ၆၀၀

သီရ  ဂဂလွာလ ်ျေး ၅၀၀

ကရတကတွာင်လ ်ျေး ၅၀၀

ကေါနလ ်ျေး ၅၀၀

သီတွာလ ်ျေး ၄၀၀

သစစွာလ ်ျေး ၃၅၀

ခွါည  လ ်ျေး ၄၀၀

ကရ ကလ် ်ျေး ၃၅၀

သီရ လ ်ျေး ၃၅၀

သဇင်လ ်ျေး ၃၀၀

စုံပယ်လ ်ျေး ၃၀၀

ခကရလ ်ျေး ၃၀၀

အခခွာျေး ၂၈၀

၂

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)

၄၀၀



၅။ လွ  င်ကကွ်ာ ရှ ်ျေးစ ရပ်ကကွ်

ကလွာပ တလ ်ျေး ၆၀၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၃၀၀

ခ  ်ျေးသွာလ ်ျေး ၄၀၀

စန္ဒွာလ ်ျေး ၃၀၀

ခ ဝတီလ ်ျေး ၃၀၀

ရှု ဝလ ်ျေး ၄၀၀

သွာယွာလ ်ျေး ၄၀၀

နဝရတ်လ ်ျေး ၃၀၀

လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၂၀၀

ခွန်ကလွာလ ်ျေး ၃၅၀

ဦျေးကုံလှလ ်ျေး ၃၀၀

အခခွာျေး ၁၈၀

၆။ လွ  င်ကကွ်ာ  င်ျေးစ ရပ်ကကွ်

ကန္ဒွာရဝတီလ ်ျေး ၆၀၀

ကလွာပ တလ ်ျေး ၆၀၀

ခ  ်ျေးသွာလ ်ျေး ၄၀၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၂၅၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၃၀၀

ကသွျေးကသွာကလ် ်ျေး ၂၀၀

သ ခလ ်ျေး(က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ှစန္ဒွာလ ်ျေးကကွာျေး ) ၄၀၀

သ ခလ ်ျေး(စန္ဒွာလ ်ျေး ှ င်ျေးရွဲကက ွ်ာစွွာလ ်ျေးကကွာျေး ) ၃၀၀

က န်သ ခလ ်ျေး ၂၀၀

 င်ျေးကက ွာင်လ ်ျေး ၂၀၀

စည်သူလ ်ျေး(ကန္ဒရ၀တီလ ်ျေး ှသ  န်ကထွာ

လ ်ျေးကကွာျေး)

စည်သူလ ်ျေး ၁၅၀

ခ  ကယ်သွွာျေးလ ်ျေး ၁၅၀

ဘ ရငြ်ို့ကနွာင်လ ်ျေး ၁၅၀

အကနွ်ာရထွာလ ်ျေး ၁၅၀

သ န်ကထွာလ ်ျေး ၁၅၀

စ န်တကလျေးလ ်ျေး ၁၅၀

ဆင်ျေးကရတသွယ်လ ်ျေး ၁၅၀

 င်ျေးရွဲကက ွ်ာစွွာလ ်ျေး ၁၅၀

 ဟွာေန္ဓ လလ ်ျေး ၁၅၀

သူရ န်လ ်ျေး ၂၅၀

ခ ဝတီလ ်ျေး ၃၀၀

ကေါန္  ျေးကျူေးလ ်ျေး ၃၀၀

နဝကေျေးလ ်ျေး ၄၀၀

ဆင်ျေးသဂီလ ်ျေး ၂၀၀

ဆင်ျေးသီရ လ ်ျေး ၂၀၀

ကအွာင်ကဇယ လ ်ျေး ၂၀၀

၂၀၀

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)
၃



 ကဟွ်ာသဓါလ ်ျေး ၂၀၀

ကရတတဆ တ်လ ်ျေး ၁၅၀

ကရတသွယ်ကလျေးလ ်ျေး ၁၅၀

 ကနွာဟယ်ရီလ ်ျေး ၁၅၀

ကရတဝါလ ်ျေးထွန်ျေး ၁၅၀

အခခွာျေးလ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၀၀

 င်ျေးစ ကကွသ်စ် ၁၀၀

သီတွာလ ်ျေး ၁၅၀

တပင်ကရတထီျေးလ ်ျေး ၁၅၀

အခခွာျေး ၈၀

၇။ လွ  င်ကကွ်ာ ကနွာင်ယွာျေး (ခ)ရပ်ကကွ်

ကန္ဒရဝတီလ ်ျေး ၃၀၀

သီရ ကေါလ ်ျေး ၂၀၀

အ ှတ်(၈)လ ်ျေး ၂၀၀

အ ှတ်(၆)လ ်ျေး ၁၅၀

အ ှတ်(၇)လ ်ျေး ၁၅၀

အ ှတ်(၄)လ ်ျေး ၁၅၀

အကနွ်ာရထွာလ ်ျေး ၁၅၀

ခွန်လီလ ်ျေး ၁၅၀

ခရ  င်ဝန်လ ်ျေး ၁၅၀

မ   င်သွာယွာလ ်ျေး ၁၅၀

ကစွာဖ  ျေးထူျေးလ ်ျေး ၁၅၀

ကန်ဦျေးလ ်ျေး ၁၅၀

ကန်ပတ်လ ်ျေး ၃၀၀

ကန်သွာယွာလ ်ျေး ၁၅၀

ဦျေးနီလ ်ျေး ၃၀၀

အခခွာျေးလ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၅၀

အခခွာျေး ၁၃၀

 ၈။ လွ  င်ကကွ်ာ ကနွာင်ယွာျေး (က)ရပ်ကကွ်

ကန္ဒွာရဝတီလ ်ျေး ၃၀၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၂၀၀

၈လ ်ျေး၊၉လ ်ျေး၊၁၀လ ်ျေး၊ သီရ ကေါလ ်ျေး ၂၀၀

၁၁လ ်ျေး၊ ေ  လ်ကတဇလ ်ျေး၊ ဆရွာစုံလ ်ျေး၊ 

ေ  လ်ေထူျေးလ ်ျေး၊  ေ  လ်ကအွာင်ကက ွ်ာလ ်ျေး၊

ခွန်လီလ ်ျေး၊ေ  လ် င်ျေးကရွာင်လ ်ျေး၊

ဘ ရငြ်ို့ကနွာင်လ ်ျေး၊ ေ  လ်ရွွဲလ ်ျေး၊ ဦျေးနီလ ်ျေး

အခခွာျေး ၁၃၀

၉။ လွ  င်ကကွ်ာ ကေါဥခူရပ်ကကွ်

အ ှတ်(၃)လ ်ျေး ၂၀၀

၄

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)

၁၅၀



အ ှတ်(၄)လ ်ျေး(ကန်ပတ်လ ်ျေး ှဦျေးသရီ လ ်ျေး) ၄၀၀

အ ှတ်(၄)လ ်ျေး(ဦျေးသရီ လ ်ျေး ှခ  င်လ ုံျေးကရတလ ်ျေး ) ၃၀၀

အ ှတ်(၄)လ ်ျေး(ခ  င်လ ုံျေးကရတလ ်ျေး ှအကနွာက်မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ) ၂၀၀

ရန်    ျေးကအွာင်လ ်ျေး ၂၀၀

အ ှတ်(၅၊၆၊၇၊၈)လ ်ျေး(ဦျေးနီလ ်ျေး ှခ  င်လ ုံျေးကရတလ ်ျေး ) ၂၀၀

အ ှတ်(၅၊၆၊၇၊၈)လ ်ျေး(ခ  င်လ ုံျေးကရတလ ်ျေး ှ

အကနွာက ်မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး )
အ ှတ်(၆)လ ်ျေး ၂၀၀

နတ်သျှင်ကနွာင်လ ်ျေး ၂၀၀

ကေွျေး ယ်ကနွ်ာလ ်ျေး ၂၀၀

ကငွကတွာင်လ ်ျေး ၂၀၀

ဦျေးသီရ လ ်ျေး ၃၀၀

ဖကဖေါ်လ ်ျေး ၂၀၀

စ န်ပန်ျေးခပွာလ ်ျေး ၁၅၀

င ကရတဝါလ ်ျေး ၂၀၀

အ န်ျေးကတွာလ ်ျေး ၁၅၀

ယူကလစလ် ်ျေး ၁၅၀

လ က မွ်ာလ ်ျေး ၁၅၀

ခ  င်လ ုံျေးကရတလ ်ျေး ၂၀၀

ငှကက်ပ ွာလ ်ျေး ၁၅၀

သရကမ်   င်လ ်ျေး ၁၅၀

ကသဇွာလ ်ျေး ၁၅၀

သကခပကန်လ ်ျေး ၁၅၀

က ်ျေးနွာျေးလ ်ျေး ၂၅၀

အကနွာကမ်   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၁၅၀

လ ်ျေးသွယ်(၁) ှ(၅)ထ ၂၀၀

အခခွာျေးလ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၃၀

၁၀ လွ  င်ကကွ်ာ ကေါန္  ျေးကျူေးရပ်ကကွ်

ကေါန္  ျေးကျူေးလ ်ျေး ၂၀၀

နဝရတ်လ ်ျေး ၁၅၀

ရှု ဝလ ်ျေး ၂၀၀

စန္ဒွာလ ်ျေး ၁၀၀
စ န်ပန်ျေးမ   င်လ ်ျေး ၂၀၀
ဦျေးခဖြူလ ်ျေး ၁၅၀
လ ်ျေးသွယ် - ၁ ၁၀၀
လ ်ျေးသွယ် - ၂ ၁၀၀
လ ်ျေးသွယ် - ၃ ၁၀၀
စ န်တကလျေးလ ်ျေး ၁၀၀
 င်ျေးရွဲကက ွ်ာစွွာလ ်ျေး ၁၅၀
ဆင်ျေးကရတသွယ်လ ်ျေး ၁၅၀
ဆင်ျေးသ ဂီလ ်ျေး ၁၅၀

၅

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)

၁၅၀



ဆင်ျေးသီရ လ ်ျေး ၁၅၀
ကတွာင်ထ ပ်ပန်ျေးလ ်ျေး ၁၅၀
ကအွာင်ကဇယ လ ်ျေး ၁၅၀
 ကဟွ်ာသဓါလ ်ျေး ၁၅၀
ကရတတဆ ပ်လ ်ျေး ၁၅၀
ကရတသွယ်ကလျေးလ ်ျေး ၁၅၀
အခခွာျေးလ ်ျေး ၁၀၀
 ကနွ်ာဟယ်ရီလ ်ျေး ၁၅၀
ကရတဝါထွန်ျေးလ ်ျေး ၁၅၀
သ  န်ကထွာလ ်ျေး ၁၅၀
မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၁၅၀

၁၁။ လွ  င်ကကွ်ာ    င်ျေးလ ုံျေးရပ်ကကွ်

ကန္ဒွာရဝတီလ ်ျေး ၄၀၀

ကေလီယွာလ ်ျေး ၂၀၀

ကဆွာင်ျေးကခပွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၀၀

ပန်ျေးနုံြို့သွာလ ်ျေး ၂၀၀

ဝါဆ  ကက ွာင်ျေးလ ်ျေး ၂၅၀

အခခွာျေးလ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၇၀

ပထ လ ်ျေး ၂၀၀

ေ တ ယလ ်ျေး ၁၀၀

တတ ယလ ်ျေး ၇၀

၁၂။ လွ  င်ကကွ်ာ ကေါတ ရပ်ကကွ်

ကလွာပ တလ ်ျေး ၂၅၀

ဘူတွာလ ်ျေး ၂၀၀

ဘူတွာဝင်လ ်ျေး ၁၄၀

ကက ွ်ာခ  င်လ ်ျေး ၁၂၀
ယ ဇနလ ်ျေး၊ သ ခလ ်ျေး၊  ဇဇီဝါလ ်ျေး၊ ဝ ဇဇွာလ ်ျေး၊

 သ ပပုံလ ်ျေး၊  ကဇွ်ာဂ ီလ ်ျေး၊တုံခွန်လ ်ျေး၊

ကရှြို့ကဆွာင်လ ်ျေး၊ သူရလ ်ျေး၊ ရန်ကအွာင်လ ်ျေး၊

၁လ ်ျေး၊ ၂လ ်ျေး၊ ၃လ ်ျေး၊ ၄လ ်ျေး၊ ၅လ ်ျေး၊ ၆လ ်ျေး၊

သကခပလ ်ျေး၊ စုံပယ်လ ်ျေး၊ င ဝါလ ်ျေး၊ ဂန္ဓ ွာလ ်ျေး၊

 တ ွာလ ်ျေး၊ ခ ကန်သွာလ ်ျေး၊ ဖွုံြို့မဖ  ျေးကရျေးလ ်ျေး

၁၃။ လွ  င်ကကွ်ာ ကလွာဓ မရပ်ကကွ် (ကကည်သွာယွာ )ရပ်ကကွ်

သီရ  ဂဂလွာလ ်ျေး ၂၀၀

ကလွာပ တလ ်ျေး ၂၅၀

ဘူတွာလ ်ျေး ၂၀၀

ခပည်ကထွာင်စ လ ်ျေး(သုံလ ်ျေးကရှြို့) ၂၀၀

ခကရလ ်ျေး ၁၀၀

တ  င်ျေးကက ွ်ာလ ်ျေး ၁၀၀

ယ ဂန္ဓီလ ်ျေး ၁၀၀

၁၀၀

၆

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)

၇၀



 ဇစ   လ ်ျေး ၁၀၀

က ဘွာကအျေးလ ်ျေး ၁၀၀

ဇီဇဝါလ ်ျေး ၁၀၀

န ေဗွာန်လ ်ျေး ၁၀၀

ပ ကတွာကလ် ်ျေး၊ကရတဝါလ ်ျေး၊ သီရ လ ်ျေး၊သဇင်လ ်ျေး၊ 

သရဖီလ ်ျေး၊သကခပလ ်ျေး၊နှ္င်ျေးဆီလ ်ျေး၊က တတွာလ ်ျေး၊ 

စ န်ပန်ျေးလ ်ျေး၊  ခပည်ကက ွ်ာလ ်ျေး၊သွာယွာကအျေးလ ်ျေး၊  

ခ ကန်သွာလ ်ျေးကလွာဓ မ၊ ကကည်သွာယွာရပ်ကကွရှ်  

က န်လ ်ျေး  ွာျေး

၇၀

အခခွာျေး ၅၀

၁၄။ လွ  င်ကကွ်ာ ခ  ကယ်ကက ျေးရွွာ

ရှွာျေးကတွာလ ်ျေး(ခ  ကယ်-ကထျေးသ လ ်ျေး) ၁၂၀

ရှွာျေးကတွာလ ်ျေး(ကထျေးသ လ ်ျေး-ကေါကဆွ်ာဘီျေးလ ်ျေး) ၈၀

ခ  ကယ်-ကထျေးသ လ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၆၀

အခခွာျေးလ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၄၀

၁၅။ လွ  င်ကကွ်ာ နွာနတ်ကတွာရပ်၊ပန်ျေးသီရ ကေါရပ်

သီရ ကေါလ ်ျေး ၁၅၀

၁၂ လ ်ျေး၊၁၃ လ ်ျေး၊၁၄ လ ်ျေး၊၁၅ လ ်ျေး၊၁၆ လ ်ျေး ၁၀၀

ဖကဖွ်ာလ ်ျေး ၁၅၀

မ   ြို့ပတ်လ ်ျေး ၁၅၀

အခခွာျေးလ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၀၀

၁၆။ လွ  င်ကကွ်ာ ပန်ကန်ျေးကက ျေးရွွာအ ပ်စ 

ကန္ဒရ၀တီလ ်ျေး ၃၀၀

အခခွာျေးလ ်ျေး ၁၀၀

၁၇။ လွ  င်ကကွ်ာ ရွွာတန်ျေးရှည်

ကန္ဒရ၀တီလ ်ျေး ၃၀၀

အခခွာျေးလ ်ျေး ၁၀၀

၁၈။ လွ  င်ကကွ်ာ န ြ်ို့ကဘွ်ာ၀ ်ကက ျေးရွွာ (ရှ ်ျေး)

အဓ ကလ ်ျေး ၁၂၀

အခခွာျေးလ ်ျေး ၁၀၀

၁၉။ လွ  င်ကကွ်ာ န ြ်ို့ကဘွ်ာ၀ ်ကက ျေးရွွာ (ခါျေး)

အဓ ကလ ်ျေး ၁၀၀

အခခွာျေးလ ်ျေး ၇၀

၂၀။ လွ  င်ကကွ်ာ ဧက-၅၀၀

အဓ ကလ ်ျေး ၁၀၀

အခခွာျေးလ ်ျေး ၇၀

၂၁။ လွ  င်ကကွ်ာ ကခ နီက န်ျေး

အဓ ကလ ်ျေး ၁၀၀

အခခွာျေးလ ်ျေး ၅၀

၇

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)



၂၂။ လွ  င်ကကွ်ာ န ြ်ို့ကတ်ွ

အဓ ကလ ်ျေး ၈၀

အခခွာျေးလ ်ျေး ၄၀

၂၃။ ေီျေးက ွာြို့ဆ  မ   ြို့ ရပ်ကကွ် ၉၀

င ပကလွာြို့ရပ်ကကွ် ၉၀

ရူဖယ်ခူရပ်ကကွ် ၉၀

သီတွာရပ်ကကွ် ၉၀

၂၄။ ေီျေးက ွာြို့ဆ  ကရတကယွာကရ်ပ်ကကွ် ၇၀

စည်ပင်သွာယွာရပ်(၁၅)/(၁၆) ၅၀

ရူျေးဖယ်ခူရပ်ကကွ်(၂၅) ၅၀

ကေါတ ငယ်ရပ်ကကွ်(၆/၇) ၅၀

၂၅။ ေီျေးက ွာြို့ဆ  စည်ပင်သွာယွာရပ်(၁၇/၁၈/၁၉/၂၀) ၄၀

ကအွာင် ဂဂလွာရပ်ကကွ်(၂၁/၂၂) ၄၀

မ   ြို့ ရပ်ကကွ်(၆/၇) ၄၀

၂၆။ ေီျေးက ွာြို့ဆ  မ   ြို့၏က န်ကနရွာ  ွာျေး ၃၀

၂၇။ ေီျေးက ွာြို့ဆ  ကငွကတွာင်ကက ျေးရွွာ ၂၅

ေီျေးက ွာြို့ဆ  ကက ျေးရွွာ ၂၅

၂၈။ ေီျေးက ွာြို့ဆ  စုံခပ(၆)   င်ကက ျေးရွွာ ၂၅

က န်ျေးသွာ၊ကသဆူျေးလွဲ၊ဆ  ကဘွာလွဲ ၂၅

၂၉။ ေီျေးက ွာြို့ဆ  က န်ကက ျေးရွွာ  ွာျေး ၂

၃၀။ ကဘွာလခွဲ ရှ ်ျေးပ  င်ျေး (ရပ်ကကွ်)

လွ  င်ကကွ်ာက ွ်ာခ ီျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး ကကျီေး ၈၇

စပ်စုံထွန်ျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး ကကျီေး ၈၇

ပ န်ျေးညှကလ် ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

ေ  လ်ကအွာင်ကက ွ်ာလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

ဘ ရငြ်ို့ကနွာင်လ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

အကလွာင်ျေးဘ ရွာျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

ေ  လ်ကတဇလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

စစက်တွာင်ျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

စ န်ကရွာင်ျေးခခည်လ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

အကနွ်ာရထွာလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

ခ င်ျေးတွင်ျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

ကေွျေး ယ်ကနွ်ာလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

သုံလွင်လ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

ဧရွာဝတီလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

ကကွသ်စ်(၁)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

၈

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)



ကကွသ်စ်(၂)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

ကကွသ်စ်(၃)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

ကကွသ်စ်(၄)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

ကကွသ်စ်(၅)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

ကကွသ်စ်(၆)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

ကကွသ်စ်(၇)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

ကကွသ်စ်(၈)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

ကကွသ်စ်(၉)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

ကကွသ်စ်(၁၀)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ယ် ၆၅

စ စည်ျေး(၁)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၃၃

စ စည်ျေး(၂)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၃၃

စ စည်ျေး(၃)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၃၃

စ စည်ျေး(၄)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၃၃

စ စည်ျေး(၅)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၃၃

စ စည်ျေး(၆)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၃၃

လ ်ျေးပ တ် ၂၂

၃၁ ကဘွာလခွဲ ကယွာျေးပ  င်ျေး (ရကက်ကွ်)

စစစ်ုံထွန်ျေးလ ်ျေး၊လ ်ျေး ကကျီေး ၈၇

ပ ကတွာကလ် ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

ခ ယ်ရီလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

စုံပယ်လ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

နှ္င်ျေးဆီလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ်

စကွာျေးဝါလ ်ျေး၊လ ်ျေးသွယ် ၆၅

စ စည်ျေး(၁)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၃

စ စည်ျေး(၂)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၃

စ စည်ျေး(၃)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၃

စ စည်ျေး(၄)လ ်ျေး၊လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၄၃

လ ်ျေးပ တ် ၂၁

၃၂။ ကဘွာလခွဲ က န်ကက ျေးရွွာ  ွာျေး ၂

၃၃။ ရွွာသစ် မ   ြို့တွင်ျေး(အဓ ကလ ်ျေး ) ၄၃

မ   ြို့တွင်ျေး(လ ်ျေးသွယ်) ၂၆

က န်ကက ျေးရွွာ  ွာျေး ၂

၃၄။ ဖွာျေးကဆွာင်ျေး မ   ြို့တွင်ျေး(အဓ ကလ ်ျေး ) ၁၀၀

ဖွာျေးကဆွာင်ျေး မ   ြို့တွင်ျေး(လ ်ျေးသွယ်) ၆၀

ဖွာျေးကဆွာင်ျေး ကက ျေးလတ်(အဓ ကလ ်ျေး ) ၃၀

၃၅။ က ွ်ာခ ီျေး မ   ြို့တွင်ျေး(အဓ ကလ ်ျေး ) ၄၀

မ   ြို့တွင်ျေး(လ ်ျေးသွယ်) ၃၀

ကက ျေးလက်(အဓ ကလ ်ျေး ) ၂၀

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)

၉



၃၆။  ယ်စွဲြို့ မ   ြို့တွင်ျေး(အဓ ကလ ်ျေး ) ၉၀

မ   ြို့တွင်ျေး(လ ်ျေးသွယ်) ၅၀

ကက ျေးလက်(အဓ ကလ ်ျေး ) ၃၀

၃၇။ ဖရူဆ  ကညွာင်ဇင်ရပ်ကကွ်(အဓ ကလ ်ျေး ) ၄၀

လ ်ျေးသွယ် ၂၇

၃၈။ ဖရူဆ  ထီျေးကျူေးဆ  ရပ်ကကွ်(အဓ ကလ ်ျေး ) ၃၆

လ ်ျေးသွယ် ၂၇

အခခွာျေး ၁၈

၃၉။ ဖရူဆ  ထီျေးတရွဲရပ်ကကွ် ၃၆

လ ်ျေးသွယ် ၂၇

အခခွာျေး ၁၈

၄၀။ ဖရူဆ  ကလွာဘူျေးေါျေးရပ်ကကွ် ၃၆

လ ်ျေးသွယ် ၂၇

အခခွာျေး ၁၈

၄၁။ ဖရူဆ  ေီျေးေါျေးကျူေးရပ်ကကွ် ၃၆

လ ်ျေးသွယ် ၂၇

ဖရူဆ  အခခွာျေး ၁၈

ကက ျေးရွွာ

အဓ ကလ ်ျေး ၅

လ ်ျေးသွယ် ၃

အခခွာျေး ၂

လ ်ျေး ကကျီေး ၁.၂

လ ်ျေးသွယ် ၁.၁

လ ်ျေးက ဉ်ျေး ၁

က န်ကက ျေးရွွာ  ွာျေး ၀.၄

အဓ ကလ ်ျေး ကကျီေး ၅၀

ကကွာျေးလ ်ျေး ၃၀

အခခွာျေးလ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၅

ကကွာျေးလ ်ျေး ၄၀

အခခွာျေးလ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၂၅၀

၄၆။ စက ်ှုနယ်ကခ အဓ ကလ ်ျေး ကကျီေး ၃၀

ကကွာျေးလ ်ျေး ၂၅

အဓ ကလ ်ျေး ကကျီေး ၃၀

ကကွာျေးလ ်ျေး ၂၀

အခခွာျေးလ ်ျေးသွယ်  ွာျေး ၁၅

ေီျေးက ွာြို့ဆ  -    ျေးမေွဲ လ ်ျေး ၂၅

လ ်ျေးသွယ် ၁၀

၁၀

(က ပ်သန်ျေးကပါင်ျေး)

အဓ ကလ ်ျေး ကကျီေး ၈၀

ဖရူဆ  ၄၂။

၄၇။
က န်ကက ျေးရွွာ  ွာျေး

နန်ျေး ယ်ခ ုံမ   ြို့၄၈။

ရှွာျေးကတွာ၄၃။

လွ  င်လင်ကလျေး

မ   ြို့
၄၄။

နွ္ွာျေးလဝ  ျေးကက ျေးရွွာ၄၅။


