
ေနာကဆ်ကတ်ွဲ(က) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ်တကွ် ေြမေရာင်ဵ/ဝယြ်ြင်ဵမျာဵအေပ္ဒ အြနွစ်ည်ဵကကပ်ရနန်ှုန်ဵ ထာဵမျာဵ 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၁ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ဖကတ်န်ဵ ရပ်ကကွ်    

   ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၅၀၀၀  

   ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ (ေမှတ်(၁)ေစျေဵေရှ့ ) ၆၆၀၀  

   ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ၃၅၀၀  

   ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ(ေမှတ်(၁) ေစျေဵေနီဵ ) ၃၉၀၀  

   ဖကတ်န်ဵ လမ်ဵ ၂၆၀၀  

   တပ်ေ မေေရှ့ လမ်ဵ ၁၈၀၀  

   တပ်ေ မေေနာကလ်မ်ဵ ၁၈၀၀  

   သာသနာဴဗိမ္ဗာနလ်မ်ဵ ၁၂၀၀  

   ကျေနလ်မ်ဵသွယမ်ျောဵ ၆၅၀  

   သထုဳတတဳာဵလမ်ဵ ၃၀၀၀  

   စ ဳပေေဵရပ်၊ေဒါ်လမ်ဵ၊ေဒါ်ပု၊ေဒါင်ဵမင်ဵရပ် ၆၅၀  

   ဘာဘဝူင်ဵ/သာယာဝင်ဵ ၃၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၃၅၀  

၂ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေရွှေေတာင်ရပ်ကကွ်    

   ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၃၅၀၀  

   ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ၂၅၀၀  

   ဗဟိုလမ်ဵ ၂၂၀၀  

   ေထကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၁၆၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၀၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၇၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၅၀၀  

   ေရဝပ်ရပ်ကကွေ်တင်ွဵလမ်ဵ ၄၀၀  

၃ ေမာ်လမမိုင်မမို့ စစက်ကဲနု်ဵ ရပ်ကကွ်    

  ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၃၃၀၀  

  ေထကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၁၆၀၀  

  ဗဟိုလမ်ဵ ၂၂၀၀  

  ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ၂၅၀၀   

     

 



-၂- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၀၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၇၀၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၄၅၀  

၄ ေမာ်လမမိုင်မမို့ မရမ်ဵကနု်ဵ ရပ်ကကွ်    

   ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၃၁၀၀  

   ေထကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၁၈၅၀  

   ဗဟိုလမ်ဵ ၁၈၅၀  

   ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ၂၅၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၀၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၇၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၄၅၀  

၅ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ပန်ဵ ဘတဲန်ဵ ရပ်ကကွ်    

   ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀၀  

   ေထကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀၀  

   ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ၂၂၀၀  

   ဗဟိုလမ်ဵ ၁၈၅၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၉၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၄၅၀  

၆ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ဘိုကနု်ဵ ရပ်ကကွ်   

   ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၂၁၀၀  

   ေထကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀၀  

   ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ၁၈၅၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၆၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၄၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၂၀၀  

၇ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေမာင်ငဳရပ်ကကွ်   

   ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၁၈၀၀  

   ကျေ ိုက္ခမီလမ်ဵ ၁၈၀၀  

   ေထကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀၀  

   ေတာင်ဝုိင်ဵလမ်ဵ ၉၀၀  

   ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ၁၆၀၀  



-၃- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၇၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၄၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵငယ် ၂၅၀  

၈ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ကင်ွဵရပ်ရပ်ကကွ်   

   ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀၀  

   ကျေ ိုက္ခမီလမ်ဵ ၁၈၀၀  

   ေထကလ်မ်ဵမကကီဵ  ၉၀၀  

   ေတာင်ဝုိင်ဵလမ်ဵ ၈၀၀  

   ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ၁၁၀၀  

   ငန်ဵ ေတဵလမ်ဵ ၈၅၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၅၅၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၄၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵငယ် ၂၅၀  

၉ ေမာ်လမမိုင်မမို့ သီရိမမိုင်ရပ်ကကွ်   

   ငန်ဵ ေတဵလမ်ဵမကကီဵ  ၈၅၀  

   လမ်ဵမကကီဵ  ၈၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၅၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၃၃၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၂၀၀  

၁၀ ေမာ်လမမိုင်မမို့ သီရိမ္ေလာရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမကကီဵ  ၆၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵငယ် ၂၀၀  

၁၁ ေမာ်လမမိုင်မမို့ မုပွနရ်ပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမကကီဵ  ၆၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၃၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၀၀  

   မမို့သစ ် ၁၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵငယ် ၁၀၀  

၁၂ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေကျာကတ်န်ဵ ရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  



-၄- 

 (ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   လမ်ဵကျေယ် ၂၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ကကွသ်စ် ၁၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵငယ် ၇၀  

   စကမ်ှုဇနု် ဇနု်(၁) ၁၅၀  

   စကမ်ှုဇနု် ဇနု်(၂) ၁၀၀  

   စကမ်ှုဇနု် ဇနု်(၃) ၇၀  

၁၃ ေမာ်လမမိုင်မမို့ မန္တေလဵရပ်ကကွ်   

   ေောကလ်မ်ဵမကကီဵ (ဒုိင်ဝနက်င်ွဵလမ်ဵ) ၂၅၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၆၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၄၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၃၀၀  

၁၄ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေအာကက်ျင်ဵရပ်ကကွ်   

   ဒုိင်ဵဝနက်င်ွဵလမ်ဵ ၁၆၀၀  

   မမို့ေရာှင်လမ်ဵ ၁၂၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၆၅၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၄၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၂၀၀  

၁၅ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ကျ ိုကဖ်နရဲပ်ကကွ်   

   ဒုိင်ဵဝနက်င်ွဵလမ်ဵ ၁၆၀၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၆၅၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၄၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၂၈၀  

၁၆ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေရွှေမမိုင်သီရိရပ်   

   ဒုိင်ဵဝနက်င်ွဵလမ်ဵ ၁၂၀၀  

   ေမျော်လင်ဴလမ်ဵ ၆၅၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၅၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၈၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၁၅၀  

၁၇ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေဇယျာသီရိရပ်ကကွ်   

   ေမျှော်လင်ဴလမ်ဵ ၆၅၀  

   လမ်ဵမကကီဵ  ၅၀၀  



-၅- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၈၀  

   ကကွသ်စ် ၂၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၂၀၀  

၁၈ ေမာ်လမမိုင်မမို့ လှိုင်ရပ်ကကွ်   

   မမို့ေရာှင်လမ်ဵ ၁၂၀၀  

   လမ်ဵမကကီဵ  ၆၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၄၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၈၀  

   မမို့သစ ် ၂၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၁၄၀  

၁၉ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေြမနကီနု်ဵ ရပ်ကကွ ်   

   မမို့ေရာှင်လမ်ဵ ၁၆၀၀  

   ငန်ဵ ေတဵလမ်ဵမကကီဵ  ၁၂၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၆၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၃၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၂၀၀  

၂၀ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေစျဵကကို ရပ်ကကွ ်   

   ကျေ ိုက္ခမီလမ်ဵ(ေစျေဵကကို ) ၂၅၀၀  

   ေတာင်ဝုိင်ဵလမ်ဵမကကီဵ  ၁၀၀၀  

   ငန်ဵ ေတဵဖကခ်င်ဵလမ်ဵ(ေစျေဵကကို ) ၁၁၀၀  

   (ေတာင်ဝုိင်ဵ)လမ်ဵကျေယ် ၅၀၀  

   (ေတာင်ဝုိင်ဵ)လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၅၀  

   (ေတာင်ဝုိင်ဵ)ေ မနလီမ်ဵ ၁၅၀  

   ပဲွရုဳတန်ဵ (ေ ပင်လမ်ဵမကကီဵ ) ၁၆၅၀  

   ပဲွရုဳတန်ဵ (ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ်) ၂၀၀၀  

   ပဲွရုဳတန်ဵ (ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ) ၁၃၅၀  

   တိုဵ ချေဲ့ ပဲွရုဳတန်ဵ  ၁၂၀၀  

   ကနုမ်ာတန်ဵ  ၁၀၀၀  

   ကျေ ိုက္ခမီလမ်ဵ( ေဒါင်ဵဇရပ် ) ၁၀၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၅၀  



-၆- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   ေ မနလီမ်ဵ ၁၅၀  

၂၁ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေငွဇင်ေယာ်ရပ်ကကွ်   

   ငန်ဵ ေတဵလမ်ဵမကကီဵ  ၁၀၀၀  

   ပဲွရုဳတန်ဵ (ေငွဇင်ေယာ်) ၈၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၆၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၄၅၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵသွယ် ၂၅၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၁၅၀  

၂၂ ေမာ်လမမိုင်မမို့ စမ်ဵကကီဵ ရပ်ကကွ ်   

   ကျေ ိုက္ခမီလမ်ဵ ၉၀၀  

   စကမ်ှုဇနုလ်မ်ဵ ၅၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၅၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၁၀၀  

   ကကွသ်စ် ၇၀  

၂၃ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေကျဵရွာမျာဵ   

   ကျေ ိုက္ခမီလမ်ဵ ၅၀၀  

   ရွာလမ်ဵ( လမ်ဵမကကီဵ  ) ၁၅၀  

   ရွာလမ်ဵ( လမ်ဵသွယ် ) ၁၀၀  

   မမို့သစ ် ၇၀  

၂၄ ေမာ်လမမိုင်မမို့ မမိုင်သာယာရပ်ကကွ်   

   ဗုိလခ်ျေုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ ၆၀၀  

   သမိနဗ်ရမ်ဵလမ်ဵ ၄၅၀  

   ဦဵစစေ်မာင်လမ်ဵ ၃၀၀  

   မမိုင်သာယာလမ်ဵ ၄၅၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၃၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၅၀  

   မမိုင်သာယာတိုဵ ချေဲ့ (လမ်ဵကျေယ)် ၃၀၀  

   မမိုင်သာယာတိုဵ ချေဲ့ (လမ်ဵကျေဉ်ဵ ) ၂၅၀  

၂၅ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေဇယျာမမိုင်ရပ်ကကွ်   

   ငန်ဵ ေတဵလမ်ဵ(ဖကခ်င်ဵ) ၁၀၀၀  

   ငန်ဵ ေတဵလမ်ဵ(တိုင်ဵရင်ဵေဆဵရုဳေရှ့  ခမ်ဵ) ၈၀၀  



-၇- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၁၅၀  

၂၆ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ငန်ဵ ေတဵရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမကကီဵ  ၉၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၅၀  

   မမို့သစ ် ၁၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵငယ် ၇၀  

၂၇ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ကျဲွခြကဳနု်ဵ ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမကကီဵ  ၅၅၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၂၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ေ မနလီမ်ဵ ၇၀  

၂၈ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေမာ်လမမိုင်စကမ်ှုဇနု်   

   ဇုဳ(၁) ၂၀၀  

   ဇုဳ(၂) ၁၅၀  

   ဇုဳ(၃) ၁၀၀  

၂၉ ေမာ်လမမိုင်မမို့ ေညာင်ပင်ဆပ်ိ   

   လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

    ရပ်ကကွေ်တင်ွဵလမ်ဵ ၁၅၀  

    လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀  

   ကကွသ်စ် ၇၀  

၃၀ ေမာ်လမမိုင်မမို့ အြြာဵရွာေြမ   

   လမ်ဵမကကီဵ  ၇၀  

   ေတင်ွဵလမ်ဵ ၆၀  

၃၁ မုဒဳုမမို့နယ ် မမို့မ(၁)ရပ်ကကွ်    

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၁၁၀၀  

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ  ၉၀၀  

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေ ခာဵ) ၆၀၀  

   ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၈၀၀  

   ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵမကကီဵ  ၅၀၀  



-၈- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵ(ေ ခာဵ) ၃၀၀  

   တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵသွယဆ်င်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၈၀  

   မမာလာလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

    မမာလာလမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

    မမာလာလမ်ဵ(ေ ခာဵ) ၂၀၀  

    မေစတလီမ်ဵ(ေချေကေ် ခာ) ၂၅၀  

    မေစတလီမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

    မေစတလီမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၈၀  

   ဘရုင်ဴေနာင်လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၂၅၀  

   ဘရုင်ဴေနာင်လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

   ဘရုင်ဴေနာင်လမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၈၀  

   ကျနလ်မ်ဵမျာဵ    

   လမ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀  

   လမ်ဵသွယဆ်င်ေ ခဖဳုဵ ၁၂၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၉၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၈၀  

၃၂  မုဒဳုမမို့နယ ် မမို့မ(၂)ရပ်ကကွ်    

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၆၀၀  

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ  ၅၀၀  

   ေမာ်သဳလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၄၀၀  



-၉- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၅၀၀  

   ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

   ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၅၀  

   ရာဇာဓိရာဇလ်မ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   ရာဇာဓိရာဇလ်မ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ရာဇာဓိရာဇလ်မ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၆၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၁၂၀  

   ေခမာလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၂၅၀  

   ေခမာလမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

   ေခမာလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ရှင်ေစာပုလမ်ဵ(ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

  ရှင်ေစာပုလမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ရှင်ေစာပုလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၈၀  

   မုဒဳုမမို့နယ်  မခါွညိုလမ်ဵ(ေချေကေ် ခာ) ၂၀၀  

    မခါွညိုလမ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀  

    မခါွညိုလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၁၂၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၇၀  

   ဒဳုကနလီမ်ဵ(ေချေကေ် ခာ) ၂၀၀  

   ဒဳုကနလီမ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀  

   ဒဳုကနလီမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၁၂၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၇၀  



-၁၀- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   ဗညာဵနွဲ့ လမ်ဵ(ေချေကေ် ခာ) ၁၅၀  

   ဗညာဵနွဲ့ လမ်ဵမကကီဵ  ၁၂၀  

   ဗညာဵနွဲ့ လမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၁၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၈၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၇၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၆၀  

   ဓမ္မေစတလီမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၁၅၀  

   ဓမ္မေစတလီမ်ဵမကကီဵ  ၁၂၀  

   ဓမ္မေစတလီမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၁၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၈၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၇၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၆၀  

   ေရွှေေညာင်ပင်လမ်ဵ(ေချေကေ် ခာ) ၁၅၀  

   ေရွှေေညာင်ပင်လမ်ဵမကကီဵ  ၁၂၀  

   ေရွှေေညာင်ပင်လမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၁၀၀  

   ကျနလ်မ်ဵမျာဵ    

   လမ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

၃၃ မုဒဳုမမို့နယ ် မမို့မ(၃)ရပ်ကကွ်    

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၁၁၀၀  

  ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ  ၉၀၀  

   ေမာ်သဳလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၆၀၀  

   ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၈၀၀  

   ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵမကကီဵ  ၅၀၀  

   ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵ ၅၀၀  

   ေရဟလဳမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၆၀၀  

   ေရဟလဳမ်ဵမကကီဵ  ၅၀၀  

   ေရဟလဳမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၃၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၂၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၀၀  



-၁၁- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   ဗုိလဗ်ထူဵ လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၅၀  

   ဗုိလဗ်ထူဵ လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

   ဗုိလဗ်ထူဵ လမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ဗုိလေ်ောင်ေကျော်လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၅၀  

   ဗုိလေ်ောင်ေကျော်လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

   ဗုိလေ်ောင်ေကျော်လမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ေင်ကကင်ဵမမိုင်လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၅၀  

   ေင်ကကင်ဵမမိုင်လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

   ေင်ကကင်ဵမမိုင်လမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   မဉ္ဇ လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   မဉ္ဇ လမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   မဉ္ဇ လမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ဦဵစေဳဖလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

  ဦဵစေဳဖလမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ဦဵစေဳဖလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ကျနလ်မ်ဵမျာဵ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

  လမ်ဵမကကီဵ  (ဆင်ေ ခဖဳုဵ) ၂၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ေ မနလီမ်ဵ ၈၀  

၃၄  မုဒဳုမမို့နယ ် မမို့မ(၄)ရပ်ကကွ်   



-၁၂- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၁၁၀၀  

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ  ၉၀၀  

   ေမာ်သဳလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၆၀၀  

   ကျွန်ဵ ရွာလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၈၀၀  

   ကျွန်ဵ ရွာလမ်ဵမကကီဵ  ၇၀၀  

  ကျွန်ဵ ရွာလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၅၀၀  

   ထနိက်နု်ဵ လမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   ထနိက်နု်ဵ လမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ထနိက်နု်ဵ လမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   စနိခ်ျေယလ်မ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   စနိခ်ျေယလ်မ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   စနိခ်ျေယလ်မ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   ဝိဇယလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   ဝိဇယလမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ဝိဇယလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   ေနကကာလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

  ေနကကာလမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

   ေနကကာလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   ပုလလဲမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   ပုလလဲမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ပုလလဲမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   ချေမ်ဵ မကနသ်ာလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   ချေမ်ဵ မကနသ်ာလမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ချေမ်ဵ မကနသ်ာလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   ဓမ္မဒူတလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   ဓမ္မဒူတလမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ဓမ္မဒူတလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   ခိုင်ေရွှေဝါလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၅၀  

   ခိုင်ေရွှေဝါလမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ခိုင်ေရွှေဝါလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   ေခနွလ်တွေ်စျေဵလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

 



-၁၃- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   ေခနွလ်တွေ်စျေဵလမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ေခနွလ်တွေ်စျေဵလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   သတပိဌာနလ်မ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   သတပိဌာနလ်မ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   သတပိဌာနလ်မ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   ဗုိလေ်တဇလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၃၀၀  

   ဗုိလေ်တဇလမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ဗုိလေ်တဇလမ်ဵဆင်ေ ခဖဳုဵ ၂၀၀  

   ကျနလ်မ်ဵမျာဵ    

   လမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

   ဆင်ေ ခဖဳုဵ ၁၅၀  

၃၅ မုဒဳုမမို့နယ ် ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ ေပ္ဒရိှ ရွာကကီဵ မျာဵ    

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၂၀၀ 

သာယာကနု်ဵ ၊  
ေကာဴခိုက၊်တာပသွန၊် 

ေကျောကတ်လုဳဵ ရွာ၊ 
ေကွ့ဝမ်ဵ၊နိုင်ဵမပိုင်၊ 
မိှနဂ်နမ်ိဵ၊ေကာဴခပဳု၊ 

ကမ်ွတတာ၊ဘရဲမ်ဵရွာ 

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (လမ်ဵမတန်ဵ ) ၁၅၀ 

  ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေတင်ွဵပုိင်ဵ) ၁၀၀ 

   ရွာတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၈၀ 

   ရွာတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀ 

     

    

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၂၀၀ 
ကမာဝကမ်မို့ 

   ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ ( လမ်ဵမတန်ဵ  ) ၁၅၀ 

  ရွာတင်ွဵလမ်ဵမကကီဵ  ၈၀ စနိေ်တာင်၊သိမ်ကနု်ဵ ၊ 

ေထာင်ေကဵ၊ 
ကမာဝက် 

  ရွာတင်ွဵလမ်ဵသွယ် ၆၀ 

    

  ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေချေကေ် ခာ) ၂၀၀ ေတာ်ကူဵ ၊ 
တခဳနွတ်ိုင်၊ ကျေုဖုိဳက၊် 

ဂုဳညှင်ဵတန်ဵ ၊ 
ကေလာဴေသာဴ၊ထုဳမဳ၊ 

ေတာင်ပ၊ 
ေကာဴပီေထာ်၊ 

  ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ ( လမ်ဵမတန်ဵ  ) ၁၅၀ 

  ေမာ်သဳလမ်ဵမကကီဵ (ေတင်ွဵပုိင်ဵ) ၁၀၀ 

  ရွာတင်ွဵလမ်ဵကျေယ် ၈၀ 

  ရွာတင်ွဵလမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀ 



 

-၁၄- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

 

 ေ ခာဵေ မ(လမ်ဵမတန်ဵ ) ၆၀ 

ကမ်ွလာှ၊ကမ်ွကဗီွဵ၊ 
နိုင်လုဳ၊ေခနွ၊်ကျေ ိုကရဲွ်၊ 
ေညာင်ကနု်ဵ ၊ နှီဵ ပေဒါ၊ 
ေရာင်ဵေဒါင်ဵ၊ဒုိဵမာဵ၊ 

ဆကသွ်ယ၊်ဖယဒုိ်၊ဝကတ်ဲ 

 

 

ကင်ွဵရွာမျောဵ ၅၀ 

ကတုဳဵ ေပါ်၊ေကာဴပရဳ၊ 

ဘေလာကေ်ညာင်ဝုိင်ဵ၊ 
ကင်ဵေချောင်ဵ၊ ဝကဲလ၊ိ 

ကမာေုပ် 

၃၆ သဳြဖူဇရပ်မမို့နယ ် စကသ်စရ်ပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၇၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

၃၇  ေအာင်မ္ေလာရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၇၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

၃၈  ေကျာင်ဵပုိင်ဵရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၇၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

၃၉ သဳြဖူဇရပ်မမို့နယ ် ေအာင်ေဇယျရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၇၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

 



 

-၁၅- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၄၀  ေအာင်ြျမ်ဵသာရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

၄၁  ကကာကနရ်ပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

၄၂  ကကဳဴြိုင်ေရဵရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

၄၃  ေအာင်သာယာရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ဟသဳာဝတရီပ်ကကွ်   

  လမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၇၀  

၄၄  ေဖာင်စနိရ်ပ်ကကွ်(မမို့စနွ)်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵ ၇၀  

၄၅ သဳြဖူဇရပ်မမို့နယ ် ကျ ိုက္ခမီမမို့   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  



-၁၆- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵသွယ် ၇၀  

၄၆ 
 ဝယက်ဝါေကျဵရွာ 

(မမို့နှင်ဴတစဆ်ကတ်ည်ဵ) 
  

  လမ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၇၀  

၄၇ 
 ဝယသွ်နေ်ြျာင်ေကျဵရွာ 

(ေမာ်လမမိုင်-သဳြဖဇရပ် ကာဵလမ်ဵေဘဵ) 

  

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  ေတင်ွဵလမ်ဵ ၇၀  

၄၈  စကစ်ေဲကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၇၀  

၄၉  ေကျဵရွာမျာဵ   

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၀၀  

  ေတင်ွဵဘကလ်မ်ဵ ၅၀  

၅၀  ခြေဳြမမျာဵ   

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၅၀  

  ေတင်ွဵဘကလ်မ်ဵ ၃၀  

၅၁ ေရဵမမို့နယ် ရနက်ကီဵ ေအာင်ရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမ(၁) ၁၃၀၀  

   လမ်ဵမ(၂) ၈၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၅၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၃၅၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀  

၅၂ ေရဵမမို့နယ် ရနမ်ျ ိုဵေအာင်ရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမ ၈၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၅၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၃၅၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀  



-၁၇- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၅၃   ေအာင်မ္ေလာရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမ ၇၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၄၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၃၀၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀  

၅၄   ေအာင်သုြရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမ ၇၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၃၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၅၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၈၀  

၅၅   ေအာင်ေမတ္တာရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမ ၄၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၃၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၀၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀  

၅၆  သီရိေြမာရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမ ၄၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀  

၅၇  သီရိေဇယျာရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမ ၄၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀  

၅၈   သီရိမာလာရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမ ၄၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀  

၅၉ ေရဵမမို့နယ် သီရိနန္ဒာရပ်   

   လမ်ဵမ ၅၀၀  



-၁၈- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   လမ်ဵသွယ် ၂၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀  

၆၀   အဏ္ဏဝါရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမ ၇၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀  

၆၁   ဓနိေတာရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမ ၄၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၃၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀  

၆၂  လမုိင်ဵမမို့ (ရပ်ကကွ်- ၁)   

   လမ်ဵမ ၃၅၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၂၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၂၀  

၆၃   လမုိင်ဵမမို့ (ရပ်ကကွ်- ၂)   

   လမ်ဵမ ၃၅၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၂၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၂၀  

၆၄   လမုိင်ဵမမို့ (ရပ်ကကွ်- ၃)   

   လမ်ဵမ ၃၅၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၂၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၂၀  

၆၅ ေရဵမမို့နယ် ေြါဇာမမို့   

   လမ်ဵမ ၂၈၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  



-၁၉- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   လမ်ဵကကာဵ ၈၀  

၆၆   ကဗျာဝေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမ ၃၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀  

၆၇  ေမာဴကနင်ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမ ၃၅၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၂၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၂၀  

၆၈   အစင်ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမ ၃၅၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀  

၆၉  ဇီဵ ြဖူေသာင်ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမ ၂၂၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၈၀  

၇၀   ေကာဴဒွတေ်ကျဵရွာ   

   လမ်ဵမ ၂၂၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၈၀  

၇၁ ေရဵမမို့နယ် နှစက်ရင်ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမ ၂၂၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၈၀  

၇၂  ေတာင်ဘုဳေကျဵရွာ   



-၂၀- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   လမ်ဵမ ၂၂၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၈၀  

၇၃   ဟဳ္ ေဳကျဵရွာ   

   လမ်ဵမ ၂၂၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၈၀  

၇၄   အာယေုတာင်ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမ ၂၂၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၈၀  

၇၅  ေကျာင်ဵရွာေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမ ၂၂၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၈၀  

၇၆   ကျနေ်ကျဵရွာမျာဵ   

   လမ်ဵမ ၁၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၆၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၅၀  

   လမ်ဵကကာဵ ၄၀  

၇၇ ေြျာင်ဵဆုဳမမို့နယ် လမ်ဵမကကီဵ  ၃၅၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

၇၈  ေကျေဵရွာေ မ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀  

၇၉  ေ ခာဵရွာ(လမ်ဵမကကီဵ ) ၁၅၀  



-၂၁- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵကကာဵ ၇၀  

၈၀ ကျ ိုကမ်ေရာမမို့နယ် ရှင်ေစာပုရပ်ကကွ်    

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၄၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၂၅၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၈၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

   ခခဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၁၀၀  

၈၁   ရနမ်ျ ိုဵေအာင်ရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၄၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၂၅၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၈၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

   ခခဝဳင်ဵ (ကင်ွဵ) ၁၀၀  

၈၂ ကျ ိုကမ်ေရာမမို့နယ ် ေအာင်သုြရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၃၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၂၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   ခခဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၁၀၀  

၈၃  အတ္ထရဳရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၂၅၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၁၈၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၄၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

   ခခဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၁၀၀  

   ေကျဵရွာမျာဵ   

၈၄ ကျ ိုကမ်ေရာမမို့နယ ် ကလိုင်ဵကနုိင်ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၁၄၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၂၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ခခဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၇၀  



-၂၂- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၈၅   ဘနိ်ဵ ေဗျာေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၁၄၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၂၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ခခဝဳင်ဵ (ကင်ွဵ) ၇၀  

၈၆   ေရတင်ွဵကနု်ဵ ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၁၄၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၂၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ခခဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၇၀  

၈၇ ကျ ိုကမ်ေရာမမို့နယ် ြေနာင်ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၅၀  

   လမ်ဵကျယ် ၁၃၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၁၀  

   လမ်ဵကျဉ်ဵ  ၉၀  

   ခြဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၆၀  

၈၈  ပိန္ဲနကနု်ဵ ေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကျယ် ၁၄၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၂၀  

   လမ်ဵကျဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ခြဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၇၀  

၈၉ ကျ ိုကမ်ေရာမမို့နယ် ဓမ္မဿ၊ တရနာေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၈၀  

   လမ်ဵကျယ် ၁၄၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၂၀  

   လမ်ဵကျဉ်ဵ  ၁၀၀  

   ခြဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၇၀  

 

 



-၂၃- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၉၀ 

  

ကျုစဳနိ၊်ကျုဝှဳမ်ဵ၊ကျ ိုကပ်ရန်
၊ြရုဳ၊ေကာဴသပ်၊ဘာဘကူနု်ဵ ၊  
ေကာဴပလိုင်၊လွှစင်ကနု်ဵ  
ေကျဵရွာ 

  

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကျယ် ၁၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၈၀  

   လမ်ဵကျဉ်ဵ  ၇၀  

   ခြဝဳင်ဵ (ကင်ွဵ) ၆၀  

၉၁   ေတာင်ကေလဵ/ကျွန်ဵ ရွာ   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၄၀  

   လမ်ဵကျယ် ၁၂၀  

   လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

   လမ်ဵကျဉ်ဵ  ၈၀  

   ခြဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၆၀  

၉၂ ကျ ိုကမ်ေရာမမို့နယ ် ကဒါေကျဵရွာ   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၈၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၇၀  

  ခခဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၆၀  

၉၃  ေြျာင်ဵနှစြ်ေွကျဵရွာ   

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၂၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၈၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၇၀  

   ခခဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၆၀  

၉၄ ကျ ိုကမ်ေရာမမို့နယ ်
ေကာဴဝမ်ဵ၊ ေကာဴဒွန်ဵ ၊ 
ေကာဴပေနာေကျဵရွာ 

  

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၂၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

 



-၂၄- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

   လမ်ဵသွယ် ၈၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၇၀  

   ခခဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၆၀  

၉၅  ကျနေ်ကျဵရွာငယမ်ျာဵ   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၀၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၈၀  

   လမ်ဵသွယ် ၇၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

   ခခဝဳင်ဵ(ကင်ွဵ) ၅၀  

၉၆ သထုဳမမို့နယ် ေအာကက်ျင်ဵရပ်ကကွ်   

   မင်ဵလမ်ဵ ၁၁၀၀  

   ေဆဵရုဳလမ်ဵ ၈၀၀  

   ေလယတ်န်ဵ လမ်ဵ ၇၀၀  

   ဘုဳေကျောင်ဵလမ်ဵ ၆၅၀  

   ေရွှေစာရဳဘရုာဵလမ်ဵ(ေေရှ့ ပုိင်ဵ) ၇၀၀  

 သထုဳမမို့နယ် ေရွှေစာရဳဘရုာဵလမ်ဵ(ေေနာကပုိ်င်ဵ) ၆၀၀  

  သီတာလမ်ဵ ၅၀၀  

  ေုဖ္ိုဇ လတ်န်ဵ လမ်ဵ ၃၀၀  

  ဘတူာလမ်ဵ(ေေရှ့ ပုိင်ဵ) ၅၅၀  

  ဘတူာလမ်ဵ(ေလယပုိ်င်ဵ) ၄၅၀  

  ဘတူာလမ်ဵ(ေေနာကပုိ်င်ဵ) ၃၀၀  

   မသပိတလ်မ်ဵ(ေေရှ့ ပုိင်ဵ) ၅၀၀  

   မသပိတလ်မ်ဵ(ေေနာကပုိ်င်ဵ) ၄၅၀  

  ဒီလမ်ဵ ၅၀၀  

  မူဆာတန်ဵ ခွဲလမ်ဵ ၄၅၀  

  ဘေုိီစလီမ်ဵ(မူဆာတန်ဵ လမ်ဵ) ၃၀၀  

  ေ ခာဵလမ်ဵသွယမ်ျောဵ ၂၀၀  

  ကကာဵလမ်ဵမျောဵ ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ မျောဵ ၁၀၀  

၉၇ သထုဳမမို့နယ် သိမ်ကနု်ဵ ရပ်ကကွ်   

  မင်ဵလမ်ဵ ၉၀၀  

 



-၂၅- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  ေဆဵရုဳလမ်ဵ ၇၀၀  

  နတစ်င်လမ်ဵ ၆၀၀  

  ဦဵ ဖူလမ်ဵ ၅၅၀  

  ေရွှေေချောင်ဵလမ်ဵ ၄၅၀  

  ဘတူာလမ်ဵ ၄၅၀  

   မသပိတဘ်ရုာဵလမ်ဵ ၃၅၀  

  ေ ခာဵလမ်ဵသွယမ်ျောဵ ၂၀၀  

  ကကာဵလမ်ဵမျောဵ ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ မျောဵ ၁၀၀  

၉၈  နန်ဵ ြရဲပ်ကကွ်   

   မင်ဵလမ်ဵ ၈၅၀  

   ေလယတ်န်ဵ လမ်ဵ ၅၀၀  

   ဘုဳေကျောင်ဵလမ်ဵ ၅၀၀  

   ေဖာင်ေတာ်ဦဵဘရုာဵလမ်ဵ ၄၅၀  

   ကနပ်တလ်မ်ဵ ၃၀၀  

  ေ ခာဵလမ်ဵသွယမ်ျောဵ ၂၀၀  

  ကကာဵလမ်ဵမျောဵ ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ မျောဵ ၁၀၀  

၉၉  ဘင်လှိုင်ရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမတန်ဵ  (ေမာ်လမမိုင်-ရနက်နု်) ၈၀၀  

  လမ်ဵမတန်ဵ  (သထုဳ-ဘာဵေဳ) ၆၅၀  

  ေ ခာဵလမ်ဵသွယမ်ျောဵ ၂၅၀  

  ကကာဵလမ်ဵမျောဵ ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ မျောဵ ၁၀၀  

၁၀၀ သထုဳမမို့နယ် လပ်ိအင်ဵရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၆၀၀  

  ေုန်ဵ ခခလဳမ်ဵ ၂၀၀  

  ရနက်င်ဵလမ်ဵ ၁၆၀  

  ဝကေ်ထာင်လမ်ဵ ၁၆၀  

  ေ ခာဵလမ်ဵသွယမ်ျောဵ ၁၁၀  

 



-၂၆- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  ကကာဵလမ်ဵမျောဵ ၉၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ မျောဵ ၇၀  

၁၀၁  သုဓမ္မဝတမီမို့သစ်   

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၄၀၀  

  လမ်ဵသွယ်(၁/၂)ေကကွ်-ခ/ဂ/ဃ/ င ၃၀၀  

  လမ်ဵသွယ်(၁/၂)ေကကွ်-က/စ/ဆ ၂၀၀  

  လမ်ဵသွယ်(၃/၄/၅/၆)ေကကွ်-ခ/ဂ/ ဃ/င ၁၅၀  

  လမ်ဵသွယ်(၃/၄/၅/၆)ေကကွ်-က/စ /ဆ ၁၀၀  

၁၀၂  သုဝဏ္ဏဝတမီမို့ (သိမ်ဆပ်ိရပ်ကကွ်)   

   လမ်ဵမတန်ဵ  ၆၅၀  

   လမ်ဵသွယ်(၁) ၄၀၀  

   လမ်ဵသွယ်(၂) ၃၀၀  

   ေ ခာဵလမ်ဵသွယမ်ျောဵ ၂၀၀  

   ကကာဵလမ်ဵမျောဵ ၁၅၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ မျောဵ ၁၀၀  

၁၀၃  သုဝဏ္ဏဝတမီမို့(ကျ ိုေက္ကော်ရပ်ကကွ်)   

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၇၀၀  

  လမ်ဵသွယ်(၁) ၄၀၀  

  လမ်ဵသွယ်(၂) ၃၀၀  

  ေ ခာဵလမ်ဵသွယမ်ျောဵ ၂၀၀  

  ကကာဵလမ်ဵမျောဵ ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ မျောဵ ၁၀၀  

၁၀၄ သထုဳမမို့နယ် အြြာဵေကျဵရွာမျာဵ   

  လမ်ဵမတန်ဵ (ရွာေ မ) ၃၅၀  

  ကကာဵလမ်ဵမျောဵ(ရွာေ မ) ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ မျောဵ(ရွာေ မ) ၇၀  

  လမ်ဵမတန်ဵ  (ဥယျေဉခ်ခေဳ မ) ၃၀၀  

 



-၂၇- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  ေ ခာဵေ မမျောဵ ၅၀  

၁၀၅ ကျ ိုကထ်ိုမမို့နယ် ေတာင်သူစရုပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  (ရနက်နု်-ေမာ်လမမိုင်လမ်ဵမ) ၆၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၃၀၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀  

၁၀၆  ကဳဴေကာ်ရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ (ရနက်နု်-ေမာ်လမမိုင်လမ်ဵမ ) ၆၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၃၀၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀  

၁၀၇  ေတာင်ပုိင်ဵရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  (ရနက်နု်-ေမာ်လမမိုင်လမ်ဵမ) ၆၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၀၀  

၁၀၈ ကျ ိုကထ်ိုမမို့နယ် ေြမာကပုိ်င်ဵရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ (ရနက်နု်- ေမာ်လမမိုင်လမ်ဵမ) ၆၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၀၀  

၁၀၉  ေကာဴစနုိဳင်ရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  (ရနက်နု်- ေမာ်လမမိုင်လမ်ဵမ) ၆၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၂၀၀  

 

 



-၂၈- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၁၁၀ ကျ ိုကထ်ိုမမို့နယ် ေဇယျာမွနရ်ပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ /လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

၁၁၁  ဖက္ကေလပ်ိရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၁၈၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၄၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ /လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

၁၁၂  သိမ်ဇရပ်ေကျဵရွာ   

 
 

လမ်ဵမကကီဵ  (ရနက်နု်- ေမာ်လမမိုင် 
လမ်ဵေဟာင်ဵ) 

၃၀၀ 
 

  လမ်ဵကျေယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ေကျေဵရွာေ မ ၆၀  

  ေကျေဵရွာ ပင်ပခခေဳ မမျောဵ ၃၀  

၁၁၃  ေကာဴထင်ဵေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၈၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

  ေကျေဵရွာေ မ ၅၀  

  ေကျေဵရွာ ပင်ပခခေဳ မမျောဵ ၃၀  

၁၁၄ ကျ ိုကထ်ိုမမို့နယ် 
လည်ှဵလမ်ဵကူဵ ေကျဵရွာအုပ်စု 

(ဘိုက္ကောဵ၊ လကြ်ပေကျဵရွာ) 
 

 

  လမ်ဵမကကီဵ (ရနက်နု်- ေမာ်လမမိုင်လမ်ဵမ ) ၃၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေကျေဵရွာေ မ (ရွာတင်ွဵလမ်ဵ) ၆၀  

  ေကျေဵရွာ ပင်ပခခေဳ မမျောဵ ၃၀  

 

 

 



-၂၉- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၁၁၅  မုပ္ပလင်ေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ (ရနက်နု်- ေမာ်လမမိုင်လမ်ဵမ ) ၃၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေကျေဵရွာေ မ ၆၀  

  ေကျေဵရွာ ပင်ပခခေဳ မမျောဵ ၃၀  

၁၁၆  ကင်မွန်ဵ ေြျာင်ဵေကျဵရွာ   

 
  

လမ်ဵမကကီဵ  ( မုဒ်ဝမှ ေတာင်တက် 

ကာဵဂတိ ်) 
၁၀၀၀ 

 

 
 

လမ်ဵကျေယ် (ေတာင်တကက်ာဵဂတိမှ် 

Pepper Garden Hotel ေထိ) 
၃၀၀ 

 

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၅၀  

 
  

ကနု်ဵ ေကကာင်ဵလမ်ဵ 

ေကျေဵရွာေ မ(ကျေနရွ်ာတင်ွဵလမ်ဵ) 
၇၀ 

 

   ေကျေဵရွာ ပင်ပခခေဳ မမျောဵ ၃၀  

 
  

ကင်မွန်ဵ ေချောင်ဵ- ကျေ ိုကထ်ို 

လမ်ဵမကကီဵ ေဘဵ 

၃၀၀  

  
ရနက်နု်-ေမာ်လမမိုင်လမ်ဵမကကီဵ  
ကာဵလမ်ဵ ေဘဵဝ/ဲယာ(ကျနေ်ကျဵရွာေြမ) 

၂၀၀ 
 

  ကျနေ်ကျဵရွာေြမမျာဵ ၅၀  

  အြြာဵေြမမျာဵ ၃၀  

၁၁၇ ေပါင်မမို့နယ် ကဒါရပ်ကကွ်   

   လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

   လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

   လမ်ဵသွယ် ၂၀၀  

   လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

   မမို့သစေ် မ ၇၀  

 



-၃၀- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၁၁၈  ေပါင်ဵရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ေ ခာဵေ မ ၇၀  

၁၁၉  မုိဵနုိင်ဵရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ေ ခာဵေ မ ၇၀  

၁၂၀  ကဒဳုဵစီဵ ရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၄၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ေ ခာဵေ မ ၇၀  

၁၂၁ ေပါင်မမို့ ဇင်ဵကျ ိုကမ်မို့   

  ဖလပ်ရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၀၀  

  ေ ခာဵေ မ ၇၀  

၁၂၂  ြေလာကအ်င်ဵရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

 



-၃၁- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၂၃  ဆာဵဖုိရပ်ကကွ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၃၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၂၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၂၄  ဇင်ဵကျ ိုကရ်ပ်ကကွ ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၂၅  မုတ္တမေကျဵရွာ   

၁၂၆  သူေေဵကနု်ဵ ရပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၂၇ ေပါင်မမို့နယ် ပုသိမ်ကင်ွဵရပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၂၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၂၈  ေကာဴစိုင်ရပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

 



-၃၂- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၂၉  ေမတ္တာမွနရ်ပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၃၀  ဇာကဒွန်ဵ ရပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၃၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၃၁  ေရဵစရုပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၃၂ ေပါင်မမို့နယ် ြမင်ဵတပ်ရပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၃၃  ဆဆီုဳရပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

 



-၃၃- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၃၄  ဝါရီရှုရပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

၁၃၅  ဇကဆ်ပ်ိ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

၁၃၆  ေအာင်ေဇယျမမို့သစ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

၁၃၇  ဆင်ြဖူရပ်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

၁၃၈ ေပါင်မမို့နယ် သဲြဖူကနု်ဵ ေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

၁၃၉  ကျြတငူ်ေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

 



-၃၄- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၁၄၀  နတက်ကီဵ ေြျာင်ေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၈၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

၁၄၁  ကျုကဳေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

၁၄၂  ဘန့ေ်ဘွဵ ကနု်ဵ ေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

၁၄၃  ေပါင်/ ကျဲွခြေဳကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၈၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

     

၁၄၄ ေပါင်မမို့နယ် ဥတ္ဳတတာဵေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

၁၄၅  ဖလပ်ေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

 



-၃၅- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

၁၄၆  ပန်ဵ ကနု်ဵ ေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

၁၄၇  ကတနွေ်ကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

၁၄၈  ြဖူဘေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

၁၄၉ ေပါင်မမို့နယ် ရွာတန်ဵ ရှည်ေကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

၁၅၀  ရင်ဵမငိမ်ေတာင်/ ေြမာကေ်ကျဵရွာ   

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၂၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၆၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

 



-၃၆- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၁၅၁  ကျနေ်ကျဵရွာ   

  ရွာကကီဵ    

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၀၀  

  ေတင်ွဵဘကလ်မ်ဵ ၆၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

၁၅၂  ရွာလတ်   

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၀၀  

  ေတင်ွဵဘကလ်မ်ဵ ၆၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

၁၅၃  ရွာငယ်   

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၁၀၀  

  ေတင်ွဵဘကလ်မ်ဵ ၆၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

၁၅၄  ကျနအ်ြြာဵေြမမျာဵ   

  လမ်ဵမတန်ဵ  ၆၀  

  ေတင်ွဵဘက် ၄၀  

  ေ ခာဵေ မ ၃၀  

၁၅၅ ဘီဵ လင်ဵမမို့ 
ဆရာစရဳပ်ကကွ်  
(အုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ ဝန်ဵ ကျင်) 

 
 

   လမ်ဵမကကီဵ ( ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵ)  ၃၀၀  

   လမ်ဵကျေယ်( မမို့ပတလ်မ်ဵ) ၂၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ( သူရလမ်ဵ)  ၁၅၀  

  
လမ်ဵကျေဉ်ဵ  (ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ၊ 
ကင်ဵတလဲမ်ဵ) 

၁၀၀  

 
 

ရင်ဵေဳုစလုမ်ဵ၊ ေမှတ်(၂) 
ေကျောင်ဵလမ်ဵ 

၈၀  

၁၅၆ ဘီဵ လင်ဵမမို့ 
ဆရာစရဳပ်ကကွ်( ဘရုင်ဴေနာင်  
မမို့သစ ်Royal မှ ရထာဵလမ်ဵ)  

  

  အေဝဵေြပဵလမ်ဵမကကီဵ  ၄၀၀  

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

 

 



-၃၇- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  လမ်ဵကကာဵ (ေတာင်ေ ခ )  ၆၀  

၁၅၇  ဆရာစရဳပ်ကကွ် (တရာဵရုဳဵ ေြျာင်)   

  လမ်ဵမကကီဵ  (တရာဵရုဳဵ လမ်ဵ၊သူရလမ်ဵ ) ၁၀၀  

 
 

လမ်ဵကျေယ်(ရနေ်ောင်လမ်ဵ၊မှတ်၂/ 

မှတ်၃ ေကျောင်ဵလမ်ဵ) 
၈၀ 

 

  လမ်ဵသွယ် (ရင်ဵေဳုစလုမ်ဵ)  ၇၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ ( တရာဵရုဳဵ ေချောင်လမ်ဵ )  ၆၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၅၀  

၁၅၈  ဆရာစရဳပ်ကကွ် ( ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ )    

  လမ်ဵမကကီဵ (သစေ်တာရုဳဵ ေဟာင်ဵလမ်ဵ )  ၉၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၆၀  

  လမ်ဵသွယ် ၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၄၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၄၀  

၁၅၉  
ဘိုဵ ရာဇာရပ်ကကွ် 
(အုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ ဘယဘ်က် ) 

 
 

  လမ်ဵမကကီဵ ( ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵ)  ၃၀၀  

 
 

လမ်ဵကျေယ်(ေေရှ့ /ေေနာကမ်ဟာ 
ေဘာဂလမ်ဵ) 

၂၀၀ 
 

  လမ်ဵသွယ် (ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ)  ၉၀  

  
လမ်ဵကျေဉ်ဵ (သီတာလမ်ဵနင်ဴှရနေ်ောင် 

လမ်ဵ)  
၈၀ 

 

  လမ်ဵကကာဵ ၅၀  

၁၆၀ ဘီဵ လင်ဵမမို့နယ ်
ဘိုဵ ရာဇာရပ်ကကွ်  
( ေြြာကစ်ပုတဝ်န်ဵ ကျင် ) 

 
 

  လမ်ဵမကကီဵ   ( ဗုိလခ်ျေုပ်လမ်ဵ )  ၃၀၀  

 
 

လမ်ဵကျေယ် ( ေေရှ့ /ေေနာက် 
မဟာေဘာဂလမ်ဵ)  

၂၀၀  

 



-၃၈- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵသွယ်(ရနေ်ောင်လမ်ဵ၊သီတာလမ်ဵ)  ၈၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ( ေင်ဵလမ်ဵ၊ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ ) ၇၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၆၀  

၁၆၁  
ဘိုဵ ရာဇာရပ်ကကွ်  
( ေဈဵေနာကလ်ယက်င်ွဵ ) 

 
 

  လမ်ဵမကကီဵ  (ေစျေဵ၊ေမှတ်(၄) ေကျောင်ဵေရှ့  ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေယ်  ( ေ ခာကစ်ိ့ုလမ်ဵကကာဵ) ၈၀  

  လမ်ဵသွယ်( ၇) ရပ်ကကွ၊် ပိေတာကလ်မ်ဵ ၇၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ( ေလသာေကျောင်ဵဘက်) ၆၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၅၀  

၁၆၂  
ဘိုဵ ရာဇာရပ်ကကွ် 
(ေလသာေကျာင်ဵဝန်ဵ ကျင်) 

 
 

  လမ်ဵမကကီဵ  ( ေလသာေကျောင်ဵလမ်ဵ) ၁၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၈၀  

  လမ်ဵသွယ် ၇၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၅၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၅၀  

၁၆၃  ဘိုလကှကီဵ ရပ်ကကွ်  ( မမို့ပတလ်မ်ဵ )   

  လမ်ဵမကကီဵ  ( မမို့ပတလ်မ်ဵ) ၃၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ( မီဵသတေ်ဘဵလမ်ဵကကာဵ) ၂၀၀  

 
 

လမ်ဵသွယ် (ေဆာကလ်ပ်ုေရဵလမ်ဵကကာဵ) 
(လမူှုဖူလုဳ) 

၂၀၀ 
 

  
လမ်ဵကျေဉ်ဵ  (ေဆာကလ်ပ်ုေရဵလမ်ဵကကာဵ) 
(လမူှုဖူလုဳ) 

၁၅၀ 
 

  လမ်ဵကကာဵ ၇၀  

၁၆၄  
ဘိုလကှကီဵ ရပ်ကကွ်   
( အရပ်ဘကအိ်မ်ယာဝန်ဵ ကျင်) 

  

  
လမ်ဵမကကီဵ  
(ေင်ဵလမ်ဵ၊ေဘာလုဳဵ ကင်ွဵေေနာက်) 

၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ( ေဘာလုဳဵ ကင်ွဵေေနာက်) ၁၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ( BOC ေေနာက်)  ၁၃၀  

 



-၃၉- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ( နယွန်လီမ်ဵ၊ေရွှေဝါလမ်ဵ)  ၁၃၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀  

၁၆၅ ဘီဵ လင်ဵမမို့နယ ်
ဘိုလကှကီဵ ရပ်ကကွ် 
( ကနသ်ာယာကနပ်တဝ်န်ဵ ကျင်) 

  

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၄၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၃၀  

၁၆၆ 
 

ဘိုလကှကီဵ ရပ်ကကွ်(အရကြ်ျကစ်ကရ်ုဳ 
တန်ဵ လျာဵေနာကေ်ကျာ) 

 
 

  လမ်ဵမကကီဵ  (ဝနထ်မ်ဵလိုင်ဵခန်ဵ ေနီဵ ) ၈၀  

  လမ်ဵကျေယ် (ဝနထ်မ်ဵလိုင်ဵခန်ဵ ေနီဵ ) ၇၀  

  လမ်ဵသွယ် (ဝနထ်မ်ဵလိုင်ဵခန်ဵ ေနီဵ ) ၆၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  (ဝနထ်မ်ဵလိုင်ဵခန်ဵ ေနီဵ ) ၅၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၄၅  

၁၆၇ 
 

ဘိုလကှကီဵ ရပ်ကကွ်  
( သကကာဵစကဝ်န်ဵ ကျင် ) 

 
 

  လမ်ဵမကကီဵ  (ဝနထ်မ်ဵလိုင်ဵခန်ဵ ေနီဵ ) ၈၀  

  လမ်ဵကျေယ် (ဝနထ်မ်ဵလိုင်ဵခန်ဵ ေနီဵ ) ၆၀  

  လမ်ဵသွယ် (ဝနထ်မ်ဵလိုင်ဵခန်ဵ ေနီဵ ) ၆၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  (ဝနထ်မ်ဵလိုင်ဵခန်ဵ ေနီဵ ) ၆၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၆၀  

၁၆၈ 
 

ကနသ်ာယာရပ်ကကွ်  
( အေဝဵေြပဵလမ်ဵမကကီဵ  ) 

 
 

  လမ်ဵမကကီဵ  ၆၀၀  

  ( ေရကခ်ျေကစ်ကရ်ုဳမှဂျေပနက်နု်ဵ ေထိ)   

၁၆၉ ဘီဵ လင်ဵမမို့နယ ်
ကနသ်ာယာ (၈) ရပ်ကကွ် 
(ကျွန်ဵ ေတာလမ်ဵ) 

  

  လမ်ဵမကကီဵ (ကျွန်ဵ ေတာလမ်ဵ)  ၅၅၀  

  လမ်ဵကျေယ်(ဗန္ဓ လလမ်ဵ/ေဒါင်လိုက် ) ၂၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၈၀  

 



-၄၀- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၆၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၁၄၀  

၁၇၀  ကနသ်ာယာ (၇) ေဆဵရုဳဝန်ဵ ကျင်   

  လမ်ဵမကကီဵ  ( မမို့ပတလ်မ်ဵ)  ၄၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ( ၇ ရပ်ကကွ၊် လမ်ဵကကာဵ )  ၂၅၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၆၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ( ကင်ွဵစပ် ) ၁၂၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀  

၁၇၁  ကနသ်ာယာရပ်ကကွ် (အင်ဵဝိုင်ဵကနု်ဵ )   

 
 

လမ်ဵမကကီဵ (ကျ ိုကထ်ီဵ ေဆာင်ဵလမ်ဵမှ 
တကမ်င်ဵေရာင်ေဝ ) 

၆၀၀ 
 

  လမ်ဵကျေယ်( ေရွှေဝါေရာင်လမ်ဵ )  ၂၅၀  

  လမ်ဵသွယ်(ဆင်ဵသဂလီမ်ဵ )  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  (  ရထာဵလမ်ဵေဘာင်) ၁၈၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀  

၁၇၂ 
 

ကနသ်ာယာ( ေအာင်ြျမ်ဵသာ/ 
ေအာင်ေဇယျ ) 

 
 

  လမ်ဵမကကီဵ  (ေရွှေဝါေရာင်လမ်ဵ)  ၂၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၈၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၂၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀  

၁၇၃  ဗုိလေ်တဇ ( ဆရာစကဳပ်လျှက်)   

  လမ်ဵမကကီဵ  ( ဖာပွန်-ဘီဵ လင်ဵလမ်ဵ)  ၃၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၈၀  

  လမ်ဵသွယ် ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၁၃၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀  

၁၇၄ ဘီဵ လင်ဵမမို့နယ ် ဗုိလေ်တဇ (ေဘာလုဳဵ ကင်ွဵေနာကပုိ်င်ဵ)   

  လမ်ဵမကကီဵ ( ကကာဵထ ဲ) ၇၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၆၀  

 



-၄၁- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

  လမ်ဵသွယ် ၅၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၅၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၅၀  

၁၇၅  ဗုိလေ်တဇ ( ရပ်ကကွသ်စ်)   

  စမ်ဴိစမ်ဵမမိုင်လမ်ဵ ( ေြမာကဘ်က်)    

  ဖာပွနလ်မ်ဵ( ေချောင်ထဲ) ၁၅၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၇၀  

  လမ်ဵသွယ် ၆၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၅၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၄၀  

၁၇၆  နှင်ဵပုလေဲကျဵရွာ     

  လမ်ဵမကကီဵ  ၂၀၀  

  လမ်ဵကျေယ် ၁၀၀  

  လမ်ဵသွယ် ၈၀  

  လမ်ဵကျေဉ်ဵ  ၈၀  

  လမ်ဵကကာဵ ၇၀  

  ေတင်ွဵပုိင်ဵ ၅၀  

  ေ ခာဵေ မ ၄၀  

၁၇၇  ေရွှေေလှေကျဵရွာအုပ်စု   

  ေရွှေေလ ှ(လမ်ဵမကကီဵ  )  ၁၅၀  

  ေညာင်ပုလင် ၁၀၀  

  လပ်ိခုဳဵ  ၁၀၀  

  ေတင်ွဵပုိင်ဵ ၇၀  

  ေ ခာဵေ မ ၅၀  

၁၇၈  ဘီဵ လင်ဵ  -   သထုဳ အေဝဵေြပဵလမ်ဵ   

  ေဒါကရ်ပ် ( လမ်ဵမကကီဵ )  ၄၀၀  

  ေရွှေေင်ဒဳု ၄၀၀  

  ေတာင်ကေလဵ ၄၀၀  

  ေရွှေေရာင် ပ ၄၀၀  

  ေတင်ွဵပုိင်ဵ ၁၅၀  

  ေ ခာဵေ မမျောဵ ၇၀  

 



-၄၂- 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် မမို့နယ ် ရပ်ကကွ်/ေကျဵရွာ/လမ်ဵ 
တစဧ်ကသတမှ်တ် 

တနဖုိ်ဵ 
မှတြ်ျက် 

၁၇၉ ဘီဵ လင်ဵမမို့နယ ် ဘီဵ လင်ဵ  - ကျ ိုကထ်ို အေဝဵေြပဵလမ်ဵ   

  သေ ပနီ ( လမ်ဵမကကီဵ  )  ၃၀၀  

  ေလူဵ  ၃၀၀  

  ဝင်ဵ ပန် ၃၀၀  

  ေတင်ွဵပုိင်ဵ ၁၂၀  

  ေ ခာဵေ မမျောဵ ၉၀  

  ေကျောကေ်ရတင်ွဵ ( ေေဝဵေ ပဵလမ်ဵ ) ၄၀၀  

  ေတင်ွဵပုိင်ဵ ၁၂၀  

  ေ ခာဵေ မမျောဵ ၇၀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာကဆ်ကတ်ွဲ(ခ) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ်တကွ် အေဆာကအ်ဉေီဆာကလ်ပ်ုြြင်ဵအေပ္ဒ အြနွစ်ည်ဵကကပ်ရန် 

နှုန်ဵ ထာဵမျာဵ 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် အေဆာကအ်ဉအီမျ ိုဵအစာဵ 
တစစ်တရုန်ဵ ေပအေပ္ဒ 

သတမှ်တတ်နဖုိ်ဵ 
(ကျပ်) 

မှတြ်ျက် 

၁ ပထမတန်ဵ စာဵ (ောရ်စီ)(၃ထပ်နင်ဴှေထက်) ၂၀၀၀၀  

၂ ဒုတယိတန်ဵ စာဵ (ောရ်စီ)(၂ထပ်ထိ) ၁၆၀၀၀  

၃ သစသ်ာဵေုတညှ်ပ် ၁၂၀၀၀  

၄ သစသ်ာဵေိမ် ၁၂၀၀၀  

၅ Steel Structure/ ေုတညှ်ပ် ၁၄၀၀၀  

၆ Steel Structure/ ဂိုေဒါင် ၁၀၀၀၀  

၇ တိုင်နငဴ်ှေမုိဵပါဟင်ဵလင်ဵပွငဴ်ေေဆာကေ်ဉီ 
(ေကာမပါ) 

၈၀၀၀  

၈ ကနွက်ရစခ်င်ဵ ခင်ဵ ၅၀၀၀  

 အိမ်ေဟာင်ဵ   

၁ ပထမတန်ဵ စာဵ (ောရ်စီ)(၃ထပ်နင်ဴှေထက်) ၁၀၀၀၀  

၂ ဒုတယိတန်ဵ စာဵ (ောရ်စီ)(၂ထပ်ထိ) ၈၀၀၀  

၃ သစသ်ာဵေုတညှ်ပ် ၆၀၀၀  

၄ သစသ်ာဵေိမ် ၆၀၀၀  

၅ Steel Structure/ ေုတညှ်ပ် ၇၀၀၀  

၆ Steel Structure/ ဂိုေဒါင် ၅၀၀၀  

၇ တိုင်နငဴ်ှေမုိဵပါဟင်ဵလင်ဵပွငဴ်ေေဆာကေ်ဉီ 
(ေကာမပါ) 

၄၀၀၀  

၈ ကနွက်ရစခ်င်ဵ ခင်ဵ ၂၅၀၀  

    

 

 

 

 

 



 

ေနာကဆ်ကတ်ွဲ(ဂ) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ်တကွ် လေူနတိုကြ်န်ဵ  ေရာင်ဵ/ဝယြ်ြင်ဵမျာဵအေပ္ဒ အြနွစ်ည်ဵကကပ်ရန် 

နှုန်ဵ ထာဵမျာဵ 

(ကျပ်သန်ဵ ေပါင်ဵ) 

စဉ် အမျ ိုဵအစာဵ 
သတမှ်တတ်နဖုိ်ဵ 

(ကျပ်) 
မှတြ်ျက် 

၁ ေ မညီထပ်    1 Sq/Ft ၄၀၀၀၀  

၂ ပထမထပ်     1 Sq/Ft ၃၈၀၀၀  

၃ ဒုတယိထပ်   1 Sq/Ft ၃၆၀၀၀  

၄ တတယိထပ်  1 Sq/Ft ၃၄၀၀၀  

၅ စတတု္ထထပ်   1 Sq/Ft ၃၂၀၀၀  

၆ ပဉ္စမထပ်      1 Sq/Ft ၃၀၀၀၀  

၇ ပဉ္စမထပ်နငဴ်ှေထက် 1 Sq/Ft ၂၈၀၀၀  

 

 

 


