
 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရ ြေရ ာင်ေး/ဝယ် ြင်ေးြေ ာေးအရ ေါ် အြွန်စည်ေးကက ် န် နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 

  ်ကွက်/ ရက ေး  ာ/ လြေ်ေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က် 

၁ ပုသိမ် (၁)ရပ်ကွက်     

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    
 အရကာက်ဆ  ်၊ ကွြေ်ေးခြြံ(ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း)၊ 

စကာေးဝေါ၊ ြေင်ေးကက ေးလြေ်ေး၊ န ရ  ာဓေါလြေ်ေး 
၇၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

     
တဲကက ေးက န်ေးလြေ်ေး၊  န်ကငေ်းရတာင်၊ 
ရ ွှေဝေါထွန်ေးလြေ်ေး၊ ရ ွှေဘြံ သာ၊ အရကာကဆ်  ် 

၅၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

    

 ရ ွှေဝေါထွန်ေးအတွငေ်းလြေ်ေး၊ က  ေးရသာငေ်းကွက်သစ်၊ 
ယက်ကန်ေးကွက်သစ်၊ စကာေးဝေါအတွငေ်းလြေ်ေး၊ 
စဉ ်အ  ေးဘ  လြေ်ေး၊ ငဝန်ကျွန်ေးသာ 

၂၀၀  

    
၄ က န်လြေ်ေးကကာေး/ လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြေေ်း၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၁၅၀  

  
(၂)ရပ်ကွက်     

    ၁ ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး(လြေ်ေးြေကက ေး) ၁၃၀၀  

    ၂ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း (လြေေ်းြေကက ေး) ၁၁၀၀  

  ၃ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

     ကန်လြေ်ေး၊  ဒင်ေးတန်ေးလြေ်ေး၊ ရ ွှေစည်ေးြြံ လြေ်ေး ၉၀၀  

  
 ကွငေ်းတန်ေးလြေေ်း၊ ြေင်ေးကက ေးလြေေ်း၊ ြေက  ေး င်တန်ေးလြေ်ေး၊ 

န ရ  ာဓေါလြေ်ေး၊ စကာေးဝေါလြေ်ေး 
၇၅၀  

  
 ရဆေးရ  ေးတန်ေးလြေေ်း၊ ဗ  လ်တဲက န်ေးလြေ်ေး၊    ြံရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ 

ဦေးလူလြေ်ေး 
၆၀၀  

  



 
 
 

(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 
တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေတှ ်
ြ က်  

 
ပုသိမ် ၄ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း) 

 
 

  
 ဘ  ကရန င်လြေေ်း၊ ယ  ေးဒယာေးက န်ေးလြေေ်း ၅၀၀  

    

 
ရဒေါ် ြေစ န်လြေ်ေး၊ ြေဟာဒ တ်လြ်ေေး၊ လယ်တ လြေေ်း၊ 

က လာေးတန်ေးလြေ်ေး၊ သြေမတလြေေ်း၊ ရညာင ်င်သာလြေေ်း၊ 

ရ ွှေနှငေ်းဆ လြ်ေေး၊စြံစ ဖ  ေးလြေ်ေး ၊ သ တာလြေေ်း 

၄၀၀  

    
 က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြေေ်း၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၃၀၀  

  
  (၃)ရပက်ွက်     

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

    

 ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး(NewDay)ဆ ဆ  ငအ်ထ ၊ 

ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး(ကငြ်ေလင်ေးကျွန်ေးထ  ်ြေှ အဝ  င်ေးအထ )၊ 

အရန ် ထာလြေေ်း 

၁၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

    
 

 ှင် ငဘ် န်ေး ွင ်လြ်ေေး၊ ဓန တန်ေးလြေေ်း၊ ရ ေး  ်တန်ေး ၉၀၀  

    

 ြေင်ေး  ်တန်ေးလြေေ်း၊ စကာေးဝေါလြ်ေေး၊ နှစ်က   ် ှစ်ဆူလြေေ်း 

က  ေးဆူရက ာင်ေးလြေ်ေး၊ တာဝတိံသာလြေေ်း၊ 

အ  ေးဘ  တန်ေးလြေ်ေး 

၆၅၀  

  

 ဘ  ကရန င်လြေေ်း၊ ယ  ေးဒယာေးက န်ေး၊ ရတာ ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ 

ကန် တ်လြ်ေေး၊ ကင်ြေလငေ်းကျွန်ေး၊ တြံတာေးကက ေးတန်ေးလြေေ်း 

သစ်၊ သ ြေ်ရတာက်က ေးလြေေ်း၊ ရ ွှေဝတ်ြေြံှု  ်ကွက် 

၅၅၀  

  
၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း) 

 
 

  
 ဦေးဘြန်ေးခြြံဝန်ေး၊ ဒြံ ေးကွငေ်းလြေေ်း၊ တက်ဆ  ်လြေ်ေး ၄၀၀  

ျ  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 
 
 

  



 
(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 
တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 
ြ က်  

 
ပုသိမ် 

  ြေကျွန်ေးသာအ ြေ်ယာ၊ ရဒေါ်  ရလေးလြေေ်းကကာေး၊ 
ရအာငရ်ြေတတာလြေေ်းကကာေး 

၃၀၀  

  
 က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၃၀၀  

     (၄)ရပက်ွက် 
 

 

    ၁ က န်သည်လြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၈၀၀  

  ၂ ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၅၀၀  

    ၃ (လမ််းသွယ်မ  ်း) 
 

 

  

 
က န်စြံ လြေ်ေး၊ ရ ွှေရစတ လြေ်ေး၊ ငကှ်ရ  ာတန်ေးလြေေ်း၊  
ရ ြေန လြ်ေေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး၊ ဥြေမာဒနတ လြ်ေေး၊ ြတတာလြေ်ေး၊  
ရအာင ်တန လြေ်ေး၊ ရ ွှေဆ  င်တန်ေးလြေ်ေး၊ ရစ ေးရြ ာင်ေးလြ်ေေး၊ 
ြေင်ေးကက ေးလြေ်ေး၊ ဘွက်ကက ေးတန်ေးလြေေ်း၊ ရ တ်ရက ာငေ်းလြေ်ေး 

၁၁၀၀  

    

 ဗ  လ်ဗရ ေးလြေ်ေး၊ ဗလ လြေ်ေး၊ စဉ ်အ  ေးဘ  လြေ်ေး၊ ဘူတာလြေ်ေး၊ 
တရ ေါင်ေးဘ  ာေးလြေ်ေး၊ ရစ ေးရဟာင်ေးလြေ်ေး၊ က လာေးတန်ေး 
လြေေ်း 

၈၀၀  

    
 အ.ြေ.က (၂၀)ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ ရထာငက် န်ေးလြေ်ေး၊ 

ဗ  လ်ဗရ ေး ဖတ်လြေ်ေး 
၆၅၀  

  
၄ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း) 

 
 

  
 ဘူတာအတွင်ေးထွကရ် ေါက်ြေ ှ လြေ်ေး၊ ရစ ေးရြ ာငေ်းထွက် 

ရ ေါက်ြေ ှ လြေေ်း၊ 
၅၀၀  

  
 က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၅၀၀  

  
 (၅)ရပက်ွက် 

 
 

  
၁ ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး(လြေ်ေးြေကက ေး) ၁၅၀၀  

  
 
  
  

  



 
(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 
ြ က်  

 ပုသိမ် ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

  
 

 ြေ ြေ်ေးြ   လြေ်ေး၊  ှင် ငဘ် န်ေး ွင ်လြေ်ေး၊ ရ ေး  ်တန်ေး ၈၀၀  

    
 ဘူတာလြေ်ေး၊ ရအာင်သ ြလြေေ်း၊ ရထာင်က န်ေးလြေေ်း၊ 

သစစာလြေေ်း 
၆၅၀  

     ြေဟာရစတ လြေ်ေး၊ ဖက်တန်ေးလြေ်ေး ၅၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

    
 ရ ြဲစက်ရဟာငေ်းလြေ်ေး၊ လ ှုငတ်န်ေးလြေ်ေး၊ တက်ဆ  ်လြေ်ေး၊ 

ြေ ြေ်ေးြ   ရက ာင်ေးကက ေးလြေ်ေး ၄၀၀  

    
 အတ ေးစ လြေ်ေး၊   ဝတ လြေ်ေး၊ ရဒေါ် ြေစ န်ခြြံဝန်ေး၊ ဗ  လ်သူ  

လြေေ်း၊  န်ကက ေးရအာင်လြေ်ေး(ဘူေးစက်)၊  န်ေးတငက် န်ေး 
လြေေ်း၊ တရ တ်က န်ေးလြေေ်း 

၂၅၀  

    
 က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေ်ေးက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၂၅၀   

  
 (၆)ရပ်ကွက်     

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

  
 တရ ေါင်ေးဘ  ာေးလြေ်ေး၊ ြေင်ေး ဲရက ာ်စွာလြေေ်း၊ ဘန ်ရဘွေး 

က န်ေးလြေေ်း၊ ဗလ လြေ်ေး( ြေတ်ရလေးလြေ်ေး)၊ ဗ  လ်ဗရ ေးလြေေ်း 
၈၀၀  

   ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ မြေ  ြို့ တ်လြေေ်း၊  ၇၅၀  

  
 ရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ က လာေးတန်ေးလြေေ်း၊ ကွငေ်းကရလေးလြေ်ေး၊  

 တန လြ်ေေး၊ ရ  ေးဗ  လတ် ်လြေ်ေး 
၇၀၀  

  ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   က ဿ နဒ ရြံ အတွင်ေးလြေေ်း၊ ဗ  လ်ဗရ ေး ဖတ်လြေ်ေး ၆၀၀  

  
 လှည်ေးစ အတွင်ေးလြေ်ေး၊ ရအာင်ြောဃလြေေ်း၊ နှစ်ရထာင် 

တန်လြေ်ေး/  ်ကွက်၊ ရအာင်ြ ြေ်ေးသာလြေ်ေး/  ်ကွက် 
၅၅၀  

  
 က န်လြ်ေေးကကာေး/လြ်ေေးက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၅၅၀  

  



( က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး ) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 
ြ က်  

 
ပုသိမ်  (၇)ရပ်ကကွ်     

  ၁ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

     ြောတ၊ သလ ်ြွာလြေ်ေး၊ ဝဲရဒေါင ်ကြေေ်းန ေးလြေေ်း ၂၀၀  

      ာြေည  ်ကွက်၊ ဝဲရဒေါင ်၊ ရအာင်သ ဒဓ  ၁၅၀  

    
 က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၇၅  

  
 (၈)ရပက်ွက်     

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

     တရ ေါင်ေးဘ  ာေးလြေ်ေး ၆၀၀  

  
 

 ြေဟာရဗာဓ လြေ်ေး၊ ြေင်ေး ဲရက ာ်စွာလြေ်ေး ၅၀၀  

  ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

  
 ရေယ ဝတ   ်ကွက်၊ ရဝဠ ဝန်  ်ကွက်၊  ှြေ်ေးစ ၊ 

ကသဲတန်ေး၊ ဧ ာြေင်ေး  ်ကွက် 
၃၀၀  

  
 ရဗာဓ မြေ  င၊် ြေမင ြေ်ေးလှက န်ေး၊ စန ်ငြံက န်ေး၊ ရက ာက်စ စ် 

က န်ေး၊ ဘ  ာေးကက ေးက န်ေး၊ ဗ  လ်ကက ေးက န်ေး 
၂၀၀  

  
 က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၂၀၀  

   (၉)ရပ်ကွက်   

  ၁ လြေေ်းက ယ်ြေ ာေး ၂၀၀  

  ၂ လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ လြေေ်းကကာေးြေ ာေး ၁၀၀  

  (၁၀) ရပ်ကွက်   

  ၁ လြေေ်းက ယ်ြေ ာေး ၂၀၀  

  
၂ က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၁၀၀  

  



( က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 
ြ က်  

 
ပုသိမ်  (၁၁)ရပ်ကကွ်     

  ၁ တဲကက ေးက န်ေးလြေ်ေး(လြေေ်းသွယ်) ၆၀၀  

    ၂ တဲကက ေးက န်ေး (လြေေ်းက ဉ်ေး) ၂၅၀  

    
၃ က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၇၅  

    (၁၂)ရပ်ကွက်    

  
၁ သရ ာငေ်းရြ ာငေ်းလြေ်ေး(လြေေ်းသွယ်) ၂၅၀  

  
၂ လြေေ်းက ယ်၊ ရ ကကညဦ်ေး  ်ကွက်၊ လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၀၀  

  
၃ က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၁၀၀  

  
 (၁၃)ရပက်ွက် 

 
 

  
၁   သ ြေ်-ြေြံ   ာလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၇၅၀  

  
၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း) 

 
 

  

 ကင်ြေလင်ေးကျွန်ေးလြေေ်းြေ၊ ြေဉ္ဇူ လြေေ်း၊ ရ ွှေဝတ်ြေြံှုလြေေ်းြေ 

တန်ေး၊ ရြံ ေး  ်ကွက်လြေ်ေးြေတန်ေး 
၄၅၀  

  
 စ ေး ွာေးေ န်၊ စက်ြေှုေ န်(လြေ်ေးြေတန်ေး) ၃၀၀  

  
၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း) 

 
 

  

 စ ေး ွာေးေ န်၊ စက်ြေှုေ န်အတွငေ်းလြေ်ေးြေ ာေး၊ ရ ွှေဝတ်ြေြံှုအတွင်ေး 

လြေေ်းြေ ာေး၊ ရြံ ေး  ်ကွက်အတွင်ေးလြေ်ေးြေ ာေး 
၈၀  

  

 င ဝေါလြေ်ေး ၊ ြတတာလြေေ်း ၊ မြေ  ြို့ရြ ာငေ်း ၊ ြေဥဇူလြေ်ေးသွယ် ၊ 

  ဉ်ေးကတ  ေးက န်ေး ၊ စြံ   
၈၀  

  

 က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၈၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 
ပုသိမ် (၁၄)ရပ်ကွက်     

    ၁ သရ ာငေ်းရြ ာငေ်းလြေ်ေးြေ(လမ််းသွယ်) ၃၀၀  

    ၂ ြေဟာရစတ လြေ်ေးြေ(လမ််းသွယ်) ၅၀၀  

    ၃  န်ေးဆက်၊ ဥြေမာဒနတ   ်ကွက်(လမ််းက ဉ််း) ၂၀၀  

  
 

၄ က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 
ဝန်ေးအတွင်ေး 

၂၀၀  

  
 (၁၅)ရပက်ွက်    

    ၁   သ ြေ်-ြေြံ   ာရ ဦေးလြေေ်း(လမ််းမကက ်း) ၄၀၀  

  
၂ က န်လြေ်ေးကကာေး/လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး၊ တဖက်  တ်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ေးအတွင်ေး 
၁၅၀  

  
၁ ကြေ်ေးန ရက ေး  ာ ၁၀၀  

  
၂ က  ေးဆူရက ေး  ာ ၅၀  

  
  ရရွှေရသ င်ယံမမိ ြို့နယ်ခွွဲ    

  
၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး ၂၀၀  

  
၂ ကကြံ ြ  င်ရ ေးလြေေ်း ၁၅၀  

  
၃ က န်အတွငေ်းလြေ်ေးြေ ာေး ၁၀၀  

  
၄ တ  ေးြ ဲြို့ဟ  တယ်ေ န်( ငလ်ယ်ဘက် ြြေ်ေး) ၂၀၀  

  
၅ တ  ေးြ ဲြို့ဟ  တယ်ေ န်(က န်ေးဘက်) ၇၀  

  
၆ ဟ  တယ်ေ န်( ယ်လယ်ဘက်)(ရြ ာငေ်းသာLodgeြေ ှ

Amazingအထ ) 
၅၀၀  

  
၇ လြေေ်းြေကက ေး(က န်ေးဘက်)(ရ ှာ  ာ-ရြ ာင်ေးသာလြေေ်းြေ) ၂၅၀  

  
၈ ဖ  ေးကလာေးကျွန်ေး ၁၀၀  

  
၉ တ  ေးြ ဲြို့ဟ  တယ်ေ န်(ရက ာက်ရြောင်နှြေြေှရ ွှေရသာင်ယြံ 

တြံတာေးအထ )ကြေ်ေးရ ြ 
၁၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ပုသိမ် 
၁၀ တ  ေးြ ဲြို့ဟ  တယ်ေ န် (ရက ာကရ်ြောင်နှြေြေှရ ွှေရသာငယ်ြံ 

တြံတာေးအထ )က န်ေးဘက် 
၆၀  

  ၁၁ ရ ွှေရသာငယ်ြံတြံတာေးြေှ   ာထဲထ  (ကြ်ေေးရ ြ) ၁၀၀  

  ၁၂ ရ ွှေရသာငယ်ြံတြံတာေးြေှ   ာထဲထ  (က န်ေးဘက်) ၆၀  

  ၁၃ ဝက်ရသ (ကြေ်ေးရ ြ) ၃၀  

  ၁၄ ဝက်ရသ (က န်ေးဘက်) ၂၀  

   ရငွရ  င်မမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

  ၁ ဟ  တယ်ေ န်( င်လယ်ဘက်)(BOBြေCှENTRALအထ ) ၆၀၀  

  ၂ လြေေ်းြေကက ေး(က န်ေးဘက် ြြေ်ေး) ၄၀၀  

  ၃ တ  ေးြ ဲြို့ဟ  တယ်ေ န်( ငလ်ယ်ဘက်) ၃၀၀  

  ၄ တ  ေးြ ဲြို့ဟ  တယ်ေ န်(က န်ေးဘက်) ၁၀၀  

  ၅ (ဘူေးကွဲရြ ာငေ်းြေှ ရညာင်ရြေှာ်@ THE SEA အထ ) ၂၀၀  

  
၆ (BOB ရဘေးြေှ သေင်LAKEVIEWထ လြေေ်းရဘေးဘယ်/ညာ) 

လြေေ်းြေကက ေး(က န်ေးဘက်) 
၇၀  

  ၇ (မြေ  ြို့အဝငထ်  ်ြေှဘူေးကွဲရြ ာငေ်းအထ ) ၇၀  

  ၈ (ဘူေးကွဲရြ ာငေ်းြေှ ရညာင်ရြေှာ်အထ ) ၇၀  

  
၉ သေင်LAKE VIEW ရဘေးြေှ သေင်  ာရြ ာင်ေး ရဘေးအထ  

( င်လယ်ဘက်/က န်ေးဘက်နှင  ်လြေေ်းရဘေးဘယ်/ညာ) 
၅၀  

  ၁၀ ရြံ ေးရ ေါင်ေးစြံ လြေ်ေး ၄၀  

  ၁၁   သ ြေ-်ရငွရဆာင ် ာအဝငလ်ြေေ်း ၄၀  

  ၁၂   ာထဲအတွင်ေးလြေ်ေးြေ ာေး ၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 
ြ က်  

၂ ကန်ကက ်း 
ရ  င ် 

  (၁)ရပ်ကကွ်   

  ၁ မြေ  ြို့လယ်လြေေ်း(လမ််းမကက ်း) ၆၀  

  ၂ ရဘာလြံ ေးကွငေ်းလြေ်ေး(လမ််းက ယ်) ၆၀  

  ၃ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြေင်ေးက န်ေး   င်ေးလြေေ်း၊  ရဒေါငေ်း   ငေ်းလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး၊ 

ကြံ ရကာတ်န်ေးလြေ်ေး 
၄၀  

  ၄ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရအာငရ် ြေလြ်ေေး၊ ဘ  ာေးကက ေးလြေ်ေး၊ ဥယ ာဉ်စ လြေ်ေး ၂၀  

    (၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ မြေ  ြို့လယ်လြေေ်း(လမ််းမကက ်း) ၆၀  

  ၂ မြေ  ြို့ကွက်သစ်လြေေ်း(လမ််းက ဉ််း) ၂၀  

    (၃) ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

     သ ြ်ေ- န်က န်ကာေးလြ်ေေး၊ ရညာင်ငူလြ်ေေးြေ ၁၀၀  

   မြေ  ြို့လယ်လြေေ်း ၆၀  

  ၂ ရြံ ေးရ ေါင်ေးစြံ ဝန်ေးလြေ်ေး(လမ််းသွယ်) ၄၀  

  ၃ ရညာငင်ူလြေေ်း(လမ််းက ဉ််း) ၂၀  

    (၄) ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

     သ ြေ-် န်က န်ကာေးလြေ်ေး ၁၀၀  

   မြေ  ြို့လယ်လြေေ်း ၆၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 
ကန်ကက ်း 
ရ  င ် 

 (၅) ရပ်ကွက်   

  ၁   သ ြေ-် န်က န်ကာေးလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ ဘဲ  က်လြေ်ေး(လမ််းသွယ်) ၄၀  

  ၃ ြောလာက န်ေးလြေ်ေး(လမ််းက ဉ််း) ၂၀  

  (၆) ရပ်ကွက်   

  ၁   သ ြေ-် န်က န်ကာေးလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဘဲ  က်လြေ်ေး၊ ဘူတာရြံ လြေေ်း ၄၀  

  (၇) ရပ်ကွက်   

  ၁ ဘဲ  က်လြေ်ေး(လမ််းသွယ်) ၄၀  

  ၂ ဘဲ  က်မြေ  ြို့ြေလြ်ေေး(လမ််းက ဉ််း) ၂၀  

  ဒ ်းကမမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

     သ ြေ-် န်က န်ကာေးလြေ်ေး ၁၀၀  

      ကရ်သာင်လြေေ်း ၈၀  

   ဒေါေးက-အ ြေ်ြေဲကာေးလြေ်ေး ၆၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

  
 ကရြေဘာေလြေေ်း၊ က  ေးနဝငေ်းလြေ်ေး၊ က  ေးဆူ-ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး၊ 

 ြေဝတ လြ်ေေး၊ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ ဒေါေးက- ြေဝတ လြ်ေေး၊ 
ရှုတ  င်ေးယဉ်လြေေ်း 

၄၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

  
 ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ ရစ ေး  ်ကွက်လြ်ေေး၊ မြေ  ြို့ကွက်လြေ်ေး၊ 

ကက ြေ်ရြ ာငေ်းလြေ်ေး 
၂၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ကန်ကက ်း 
ရ  င ် 

   ကံကုန််းရက ်းရ     

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

     သ ြေ-် န်က န်ကာေးလြေ်ေး ၁၀၀  

   ရ ြောင်ေး ြေလြေေ်းြွဲ ၈၀  

  ၂ အရ ြေ ာက်တ ်လြေ်ေး(လမ််းသွယ်) ၄၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

    ြေဝေါေးရြံ လြ်ေေး၊ ရကာင်ေးရက ာ်လြ်ေေး၊ ရအာင်  ည ်စက်လြ်ေေး ၂၀  

     တကုန််းကက ်းရက ်းရ     

  ၁   သ ြေ-် န်က န်ကာေးလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

  
 ဘူတာလြေ်ေး၊ ရညာင် ငက်က ေးက န်ေးလြေ်ေး၊ ရ ရက ာ်လြေေ်း 

စ န် န်ေးမြေ  င်လြေ်ေး၊ န ရ ေးလြေေ်း 
၂၀  

    အပငန်ှစ် ယ်ရက ်းရ     

  ၁   သ ြေ-် န်က န်ကာေးလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ GTC ရက ာငေ်းလြေ်ေး(လမ််းသွယ်) ၄၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရအာင်သ ြလြေေ်း၊ သြေလြေ်ေး ၂၀  

     က န်ရက ်းရ  အပု်စုနယ်ရ မမ  ်း   

  ၁ လြေေ်းြေ ၅  

  ၂ လြေေ်းသွယ် ၃  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၂  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

၃ သ ရပ င််း   အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ကညငရ်ြ ာငေ်းလြေ်ေး၊ ကန်သာယာ( ၁၊ ၂)လြေေ်း၊ ၅၀  

    အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ရ ေးကွက်ကြ်ေေးန ေးလြ်ေေး၊ြ ြ်ေေးရ ြေ သာယာလြ်ေေး၊ဗဟ  လြ်ေေး ၇၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

  
 ကျွန်ေးကရလေးလြေေ်း၊ ရဘာလြံ ေးကွငေ်းလြေေ်း၊ ရအေးြ ြေ်ေးသာ 

ယာလြေေ်း၊ အထကရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ သ   ရေယ ာလြေ်ေး၊ 
မြေ  ြို့ဦေးရက ာင်ေးလြေေ်း၊ သ   ရြြောလြေေ်း 

၅၀  

     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဥယာဉ်တန်ေးလြေ်ေး၊  န်ရအာင ်ြေင်လြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ 
ရြံ ေးရ ေါင်ေးစြံ လြေ်ေး၊ ရအာင်သရ  လြေ်ေး 

၅၀  

  
    သ ရပ င််း-ပုသိမ်က ်းလမ််းရ ်း၊သ ရပ င််း-ရရနံံ့သ က ်း  
    လမ််းရ ်း၊ စက်ရဒ င ်ကက ်း-
ရရကကည်တရစ င််းရုိ်းရ ်းဝွဲယ                              

  

  ၁ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

  
 မြေ  ြို့စွန်/မြေ  ြို့ဖ ာေး၊ ရအာင်ရေယ (၁၊၂)လြ်ေေး၊ မြေ  ြို့သစ်(၆) 

လြ်ေေး ြေ ှ(၈)လြေ်ေး၊ 
၃၀  

  ၂ ရက ်းရ  မ  ်း   

   နြံနြံ င်က န်ေးရက ေး  ာ၊ ရလှကက ေးတက်ရက ေး  ာ၊ ကကက်သနွ် 

ကွငေ်းရက ေး  ာ(ကာေးလြေေ်းရဘေး) 
၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေေ်း 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

၄ ငပုရတ     ရ မ က်ပိငု််းရပ်ကွက်   

  ၁ လြေေ်းြေ ၅၅  

  ၂ လြေေ်းသွယ် ၃၈  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၈  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၇  

       ရတ င်ပိုင််းရပ်ကွက်   

  ၁ လြေေ်းြေ ၅၀  

  ၂ လြေေ်းသွယ် ၄၄  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၇  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၂  

      ဟိုင််းကက ်းကျွန််းမမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

  ၁ လြေေ်းြေ ၂၈  

  ၂ လြေေ်းသွယ် ၂၃  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၃  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၁  

  ၅ ရြောတ်င်(အန ေးတဝ  က်) ၃၃  

      ငရုတ်ရက င််းမမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

  ၁ လြေေ်းြေ ၁၇  

  ၂ လြေေ်းသွယ် ၁၁  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၉  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၆  

  ၅ ရ ေါ် န်   ကျွန်ေးကြေ်ေးရ ြ(အန ေးတဝ  က်) ၅၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ငပုရတ  
ရက ်းရ  အုပ်စုရ မမ  ်း 

    (ရက ာက်ရြ ာင်ေး/  င်ြရ  င်/သကကန်ေးက န်ေး/ဒ ဒူေးက န်ေး) 
  

  ၁ လြေေ်းြေ ၉  

  ၂ လြေေ်းသွယ် ၇  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၅  

      အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

  ၁ လြေေ်းြေ ၇  

  ၂ လြေေ်းသွယ် ၃  

  
  ်းကွင််းရ မ ဝယ်ယူ ခင််းမ  ်းအရပေါ် အခွန်စည််းကကပ်ရန် 

နှုန််း  ်းမ  ်း 
  

  ၁  ထြေတန်ေးစာေး ၀.၃  

  ၂ ဒ တ ယတန်ေးစာေး ၀.၂  

  ၃ တတ ယတန်ေးစာေး ၀.၁၅  

၅ က ံ ရပ  ်     ရတဇရပ်ကွက ်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၃၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ြေ ကလာလြေေ်း ၂၈၀  

   ရတေ(၁၊၂)လြေေ်း၊ ဘ  င ်ရန ငလ်ြေ်ေး ၁၀၀  

   
ရတေ(၃)လြေေ်း၊ ဗနဓ လလြေ်ေး၊ ရအာငရ်ေယ လြေေ်း၊ 

  ရတာကရ် ွှေဝေါလြေေ်း 
၈၀  

   ရသာင ် ာလြေေ်း၊ ဘ  င ်ရန င် ( ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ )လြေေ်း ၂၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 က ြံ ရ  ာ် ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   စည်သူလြ်ေေး ၁၀၀  

   (၄)လြေေ်း၊ ရ ှြို့သ   လြေ်ေး ၅၀  

     ရအ င် န််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ အင်ေး ဲလြေ်ေး၊ အ   င်ေး(၁)လြေေ်းြေ ၃၀၀  

   အင်ေး ဲလြေ်ေး၊အ   င်ေး(၂)၊ရ ြေ ဲကွင်ေး ၂၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
(ဃ)ရ ွှေနြံ သာ၊   လဲ၊ ရအာင်သရ  လြေ်ေး၊ ဦေးဖ  ေးြ၊ 

ရညာင ်င်သာ၊ တာသစ်ကက ေးလြေ်ေး(မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေ်ေး) 
၁၀၀  

  ၃ (ဝန််းအတွင််း)   

   ရအာင်ဆန်ေး(၁)(၂)(၃)(၄)လြေေ်းြေ ာေး၊ ရ ွှေရက ာငေ်းလြေ်ေး ၇၀  

  ၄ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ယ ေနလြေ်ေး၊ နှင်ေးဆ လြေေ်း၊ သေင်လြေ်ေး၊   ရတာက်လြေေ်း၊ 
ရဘာ ဝတ ၊ သ ြဝတ လြေ်ေးြေ ာေး 

၅၀  

    ပင်လံုရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊အငေ်း ဲ(၁)(လြေေ်းြေကက ေး) ၃၀၀  

   အင်ေး ဲလြေ်ေးအ   ငေ်း(၂)(လြေ်ေးြေကက ေး) ၂၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 က ြံ ရ  ာ်  ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ ဗ  လ်ြ   ်လြေေ်း(ြဲရဘာင်) ၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဘ  ာေးကက ေးလြေေ်း၊ အတ ေး   ငေ်းလြေ်ေး၊ ကျွန်ေးရတာလြေေ်း၊ 

အရသာကလြေေ်း 
၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရသာငတ်န်ေးလြေေ်း၊  နဓြောလြေေ်း ၃၀  

   တာသစ်၊ ြရ  င်လြေေ်း ၂၅  

      မဝတ ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး ၃၀၀  

   (ြ) ြေဝတ လြ်ေေး၊ ဦေးရအေးရြောင်လြေေ်း၊ ြေ ကလာလြေေ်း၊ ၂၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   အ န်ေးရတာလြေ်ေး  ၂၅၀  

   မြေ  ြို့သစ်က န်ေးလြေ်ေး၊ ရြြောဝတ လြ်ေေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း ၂၀၀  

      အရ  ငမ်မိ ြို့နယ်ခွွဲ   

   ( ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ) ရပ်ကွက်မ  ်း   

  ၁ လြေေ်းြေကက ေးရဘေး ၃၀၀  

  ၂ ရန ကလ်ြေ်ေးက ဉ်ေးြေ ာေး ၂၀၀  

  ၃ ( )ရန က်လြေေ်းသွယ်ြေ ာေး ၁၅၀  

      ရှ ်းခွဲရက ်းရ     

  ၁ လြေေ်းြေကက ေးရဘေး ၂၅၀  

  ၂ လြေေ်းက ဉ်ေး/လြေ်ေးငယ်ြေ ာေး ၁၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 က ြံ ရ  ာ်    ရသ င်ကက ်းရက ်းရ     

  ၁ လြေေ်းြေကက ေးရဘေး ၁၀၀  

  ၂ လြေေ်းက ဉ်ေး/လြေ်ေးငယ်ြေ ာေး ၅၀  

      အ ခ ်းရက ်းရ  ရ မမ  ်း   

  ၁ လြေေ်းြေကက ေးရဘေး ၂၀  

  ၂ လြေေ်းက ဉ်ေး/လြေ်ေးငယ်ြေ ာေး ၁၅  

  င ်းရမွ်း မြူရရ်းကန်မ  ်း   

   ငေါေးြေ ေါ လြေ်ေးြေနှင ်အန ေး ၂၀  

   ငေါေးြေ ေါ လြေ်ေးြေနှင ်အရဝေး ၁၀  

   ငေါေး ေါမ  ေး လြေေ်းြေနှင ်အန ေး ၃၀  

   ငေါေး ေါမ  ေး လြေေ်းြေနှင ်အရဝေး ၂၀  

၆ ရရကကည်     ရအ င် န််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေး၊ ဘ  ာေးလြေ်ေး၊ လြေေ်းြေရတာလ်ြေေ်း၊ 

ရက ာငေ်းလြေ်ေး 
၁၂၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရဘာလြံ ေးကွငေ်း၊ရအာင်ဆန်ေး(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ 

၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊၁၃)လြေေ်း 
၉၀  

     ဗ ်ူးရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဗထေူး(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃)လြေေ်း၊ 

ကြေမ ာန်ေးလြေ်ေး 
၉၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ကကည် ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   လှည်ေးဆ  ်လြေ်ေး၊ ရြြောလြေေ်း ၇၀  

       မမိ ြို့မရပ်ကွက်   

  ၁   ရတာကရ်ြ ာင်(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရစ ေးရဟာင်ေးလြေေ်း၊ ရလှရတာရ်ြံ လြေ်ေး၊  န်ေးရတာလြေ်ေး ၆၅  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
မြေ  ြို့ြေတ  ေးြ ဲြို့(၁)လြေေ်း၊  မြေ  ြို့ြေတ  ေးြ ဲြို့(၂)လြေေ်း၊ မြေ  ြို့ြေ 
ကကာေး ဖတ်လြ်ေေး 

၄၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၅  

       ရ စံရပ်ကွက်   

  ၁ ဆ ာစြံ(၁)လြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဆ ာစြံ(၂၊၃၊၄) ၆၅  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရဗာဓ က န်ေး(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅)လြေေ်း ၄၀  

       ရနဝင််းရပ်ကွက်   

  ၁ ရနဝငေ်း(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရနဝငေ်း(၁၊ ၂ ၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀)လြေေ်း ၆၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ်    ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 
တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ကကည်    အသုတ်မမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁   သ ြေ-်ြေြံ   ာလြေ်ေးြေ(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ ရြေါင် ြေ်ေးလြေ်ေး(လမ််းသွယ်) ၇၀  

  ၃ ဝေါက ရ  ေးလြေေ်း၊ ြေက ည်ေးက န်ေးလြေေ်း(လမ််းက ဉ််း) ၄၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၅  

  အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ ကျွန်ေးရတာလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ ရ ွှေ  ဏ်တန်ေးလြေ်ေး(လမ််းသွယ်) ၇၀  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၄၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၅  

      အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ အရ ှြို့လြေေ်းြေရတာ်(လမ််းမကက ်း) ၁၂၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဘ န်ေးကက ေးလြေ်ေး၊ စက်လြေ်ေး၊ ြေန်က  ေးတန်ေးလြေေ်း၊ ၁၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ဗလ လြေ်ေး၊ ခြြံကက ေးက န်ေးလြေ်ေး၊ ရအာငရ်ေယ လြေေ်း ၇၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ကကည်     အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ အရ ှြို့လြေေ်းြေရတာ်(လြေေ်းြေကက ေး) ၁၂၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရ ွှေ ည်စည်လြေေ်း၊ ဗ  လ်တဲလြ်ေေး၊ ဘူတာလြေ်ေး ၁၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
မြေ  ြို့ရ  ေး(၁)လြေေ်း၊ မြေ  ြို့ရ  ေး(၂)လြေေ်း၊ ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ 

က န်သည်လြေ်ေး 
၆၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၃၀  

       အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ အရန က်လြေေ်းြေရတာ်(လြေေ်းြေကက ေး) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ကွက်သစ်လြေေ်း၊ ဓြေမာရြံ လြေ်ေး ၇၀  

  ၃ ဧ ာရ ွှေဝေါလြေ်ေး(လမ််းက ဉ််း) ၆၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၅  

       င ်းသိုင််းရခ  င််းမမိ ြို့   

       ရရှြို့ရ  ငရ်ပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၃၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ သ ကဟလြေ်ေး၊ စ န်တ  ေးလြေေ်း၊ အထကလြေေ်း၊ 

သြံ ေးဆူလြေ်ေး၊ ြေဟာရဗာဓ လြေေ်း၊ ရသာကလြေေ်း၊ 
ဦေးကဲလြ်ေေး၊ ရ ြေန လြ်ေေး၊ အရဝေးရ  ေးဝငေ်း၊ ကျွန်ေးဦေး၊ 
သ    တန လြေေ်း၊ သ က်က န်ေးလြေေ်း 

၁၁၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ကကည် ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   တာသစ်လြ်ေေး၊ေ ေးက န်ေးလြ်ေေး၊ရနဝင်ေးလြ်ေေး၊ အ န်ေးရတာလြ်ေေး ၇၀  

  ၄ ြေါရတာြေ ဝင်ေး(ဝန််းအတွင််း) ၄၅  

       မမိ ြို့မရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၁၃၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရနဝငေ်းလြေ်ေး၊  ြေဝတ လြ်ေေး၊ ြေ ကလာလြေေ်း၊ ဘ  ာေး/ သ ြ 
လြေေ်း၊ သ ြေ်ကက ေးလြေ်ေး၊ ရ ွှေရတာင်လြေ်ေး၊ က န်သည်လြေေ်း၊ 

လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း၊ ရြြောလြေေ်း၊ ကျွန်ေးဦေးတာကက ေး 
၁၁၀  

  ၃ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း(လမ််းက ဉ််း) ၇၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၄၅  

       ငဝန်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
 ှြေ်ေးတန်ေးလြေေ်း၊  ှြေ်ေးတန်ေးကြေ်ေးန ေး၊ ဆည်ကက ေးလြေ်ေး၊ 

ကျွန်ဦေးတာကက ေး၊ ဆ  င်ေးတန်ေးလြေေ်း၊ ငကှ်ရ  ာတန်ေး 
၇၀  

  ၂    ကရ်သာင်ဝန်ေး(ဝန််းအတွင််း) ၄၀  

       ရအ င် န််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ြ နှစ်အ ြေ်တန်ေးလြေ်ေး၊ ဆွဲလွကဲ န်ေးလြေေ်း ၁၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ကကည် ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရအာင ်တန လြေ်ေး၊ စ န်ြေှန်လြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန ငလ်ြေ်ေး၊ 

စ န် ြေလြ်ေေး၊ သူ လွငလ်ြေ်ေး၊  ဲရြေါင်လြ်ေေး၊ ရက ာ်စွာလြေေ်း 
၁၁၀  

  ၃ သ က်က န်ေးလြေေ်း(လမ််းက ဉ််း) ၇၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၄၀  

       ရရွှေ ိုရပ်ကွက်   

  ၁ ရ ွှေရတာင်လြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၃၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရ ွှေဘ  လြေေ်း၊ က  ယ ်ြေငေ်းက  ယ်ြ ငေ်းလြေ်ေး၊ လြေေ်းြေရတာ ်

တာရလေး၊ ြေ ကလာလြေေ်း၊ ြေ ဂင်လြေ်ေး၊ လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း 
၇၀  

  ၃ တ  ေးြ ဲြို့လြေေ်း (လမ််းက ဉ််း) ၄၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၅  

       မမိ ြို့သစ်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ ဆ တ်ရြ ေးက န်ေး၊ ၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

  ာသစ်က န်ေး၊ ဗ  လ်ရအာင်ရက ာ်လြေေ်း၊ သ က်က န်ေး၊ 

 ြေတ်တ  ၊ အ တ်က ငေ်းဘ  ာေးလြေေ်း၊    ်သာလြေ်ေး၊ 

ဗ  လ် န်ေးလြေ်ေး 

၄၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ကကည် ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   အ တ်က ငေ်းလြေ်ေး၊ နွယ်သာယာလြေေ်း၊ ရ  ြို့ေးကက ေးလြေ်ေး ၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၀  

    ရက ်းရ  အုပ်စုရ မမ  ်း 
   (က န်ေး  င၊် ြေက ည်ေးလဟာ၊ ဆ ဆြံ က န်ေး၊ ယ  ေးဒယာေးတက်) 

  

   လြေေ်းြေ ၂၅  

   လြေေ်းသွယ် ၂၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၅  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၈  

        ပ်ကွင််းရက ်းရ  ၊ငှက်သုိက်ရက ်းရ     

   လြေေ်းြေ ၅၀  

   လြေေ်းသွယ် ၃၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၀  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀  

     အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၁၅  

   လြေေ်းသွယ် ၁၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၈  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

၇ ရက  င််းကုန််း   အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   က ြံ ရ  ာ်လြေေ်း၊  တန  ြံ လြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း ၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

 ာနလြေ်ေး၊ ကသဘာလြေ်ေး၊ ရအာင်သ ြလြေေ်း၊ သ  ပလြေ်ေး၊ 

လျှ စ်စ်လြေ်ေး၊ တ  က်ရက ာင်ေးလြေ်ေး၊ ဥယ ာဉ်လြေေ်း၊ 

ရ ွှေရညာင ်င်လြေေ်း၊ ြေ  ေးရကာင်ေးဘ  ာေးလြေေ်း 

၄၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

နဝရဒေးလြေ်ေး၊ ရတာဝ်င်လြေ်ေး၊ သ တာရအေးလြေ်ေး၊ 
ရအာင်သရ  လြေေ်း၊ ရ ွှေနြံ သာလြေေ်း၊  တန  ြံ  (၁၊၂) 
လြေေ်း၊ ရ ွှေဝတ်ြေြံှုလြ်ေေး၊ ရ ွှေနှငေ်းဆ လြ်ေေး၊   လဲလြေေ်း၊ 
ရက ာက်စ ြေ်ေးလြေ်ေး၊ က  ယ ်ြေင်ေးက  ယ်ြ င်ေးလြေေ်း၊ 
 တတ ြောေးလြေ်ေး၊ သစစာလြေ်ေး၊ ြေ ကလာလြေေ်း 

၃၅  

     အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
က ြံ ရ  ာ်လြေေ်း၊ ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊ 

 တန  ြံ လြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ ရဆေးရြံ လြေေ်း၊ ြေင်ေးလြေေ်း 
၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
စက်ြေှုလယ်ယာလြေေ်း၊ ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ 
ဗလြေငေ်းထင်လြေ်ေး၊ ဗနဓူလြေေ်း၊ ဘ  င ်ရန င်လြေေ်း၊ 
ြေဏ စည်သူလြေေ်း၊  ာနလြေေ်း 

၅၀  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရက ာင်ေးက န်ေး ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

  ရတာကရ် ွှေဝေါလြေေ်း၊ က န်စစ်သာေး(၁၊၂)လြေ်ေး၊ ြေင်ေး ဲ 

ရက ာ်စွာလြေ်ေး၊ ရ ွှေနှငေ်းဆ လြေေ်း၊ ရအာငတ်ြံြွန်လြေေ်း၊ 

ရ ွှေရညာင ်င်လြေေ်း၊ ြေ ကလာလြေေ်း၊ ြေ ကဘာလြေ်ေး၊ 

ရအာင်သ ြလြေေ်း 

၄၀  

    အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရ ွှေ   တန်ေးလြေေ်း၊ ရအာင်ြေ ကလာ( ၁၊ ၂၊ ၃ )လြေ်ေး၊  

ရအာင ်တန (၁၊၂)လြေေ်း၊ ရညာင် င်တန်ေးလြေ်ေး၊ 

ရအာငရ်ေယ  (၁၊၂)လြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ ဘဏ္ဍာလြေေ်း 

၃၀  

  
   ရက ်းရ  ရ မအပု်စုမ  ်း 

   ( တြံြွန်တ  င်၊ ကွငေ်းကက ေး၊ သစ်ဆ ြေ ်က န်ေး၊ ကညင်သြံ ေးဆင )် 
  

   လြေေ်းြေ ၃၀  

   လြေေ်းသွယ် ၈  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၅  

     အ ခ ်းရက ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၁၀  

   လြေေ်းသွယ် ၈  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၄  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

၈ ဟသသ တ    ဥယ  ဉ်ရ မ က်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လြေေ်းြေကက ေးြေ ာေး)   

   ြေန်ေးဘြ  င်လြေ်ေး ၇၀၀  

   
 ြေစ်ရကွြို့ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ ဗ  လ် ြေတ်ထွန်ေးလြေေ်း၊ 

နတ်ရြော်လြေ်ေး 
၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဆင်ေးဧက  လြေ်ေး၊ ရဆေးရြံ ရဟာငေ်းလြေ်ေး ၄၀၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၂၅၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၅၀  

     လယ်တ ကွင််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   အ က   လြေ်ေး ၅၅၀  

   မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေး ၄၀၀  

  ၂ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၃၀၀  

  ၃ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၁၀  

     ရုံ်းကက ်းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

    ြေန်ေးဘြ  င်လြေ်ေး ၅၅၀  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဟသကာတ  ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ ရ ွှေရစတ လြ်ေေး၊ လြေမရတာ်လြေေ်း ၅၀၀  

  ၂ ဗ  လ်ရစာရြောင်လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၃၀၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၈၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၁၀  

     ပတတ မ ်းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   ဦေးဝ စာ လြေေ်း၊ ဗ  လ်ရအာငရ်က ာလ်ြေေ်း ၅၀၀  

   ထ  ်တန်ေးလြေ်ေး ၃၅၀  

  ၂  တတ ြောေးလြေ်ေး(လမ််းသွယ်) ၂၅၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၁၀  

      ုရ ်းကက ်းရပ်ကွက်   

  ၁ ဦေးဝ စာ လြေေ်း(လမ််းမကက ်း) ၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဘ  ာေးကက ေး(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)လြေ်ေး ၂၄၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၄၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၁၀  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဟသကာတ    ပန််းပွဲတန််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   နတ်ရြော်လြေ်ေး ၅၅၀  

   
တ  က်ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊    ေးစာရတာရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ 

မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေး 
၅၀၀  

  ၂ ရဆေးရြံ သစ်လြေေ်း(လမ််းသွယ်) ၃၀၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၄၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၁၀  

       တ ကရလ်းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   နတ်ရြော်လြေ်ေး ၅၅၀  

   
    ေးစာရတာရက ာင်ေးလြေေ်း၊ တ  က်ရက ာင်ေးလြေ်ေး၊ 

ြေ  ေးရကာင်ေးရက ာငေ်းလြေ်ေး 
၅၀၀  

  ၂ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၃၀၀  

  ၃ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၅၀  

      လကသ်မ ်းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   ရ ွှေရစတ လြ်ေေး၊ ဗ  လ်ြ   ်လြေေ်း ၅၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဟသကာတ ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဦေးရ ွှေရဒွေးလြေ်ေး၊ ဦေးရအာင်လှလြေ်ေး၊ က န်သည်လြေေ်း၊ 
ဗ  လ်ရစာရြောင်လြေေ်း 

၃၀၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၈၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၉၀  

     ကရနောင်စုရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   တကကသ  လ်လြေ်ေး ၅၅၀  

   မြေ  ြို့ တ်လြေ်ေး၊   ည်ရတာ်သာလြေေ်း၊ တ  က်ရက ာင်ေးလြေေ်း ၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

    တန  ြံ  (၁)၊ (၂)၊ (၃)လြေ်ေး ၁၅၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၁၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၉၀  

     ဥယ  ဉ်ရတ င်ရပ်ကွက်   

  ၁ ြေရန ်ဟ  လြေ်ေး(လမ််းမ) ၄၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဗ  လ်ဘသ န်ေးလြေ်ေး၊ ြ  င်ရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ စစ်ကဲလြေ်ေး၊ 

ဗ  လ်ရငေွငလ်ြေ်ေး၊  ှင် င်သာရလ ာင်ေးလြေ်ေး 
၃၀၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဟသကာတ ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀၀  

      မဝတ ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   တကကသ  လ်လြေ်ေး ၅၅၀  

   မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေး ၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
  ရတာက်လြေေ်း၊ ကန ်ရကာ်လြေ်ေး၊  ြေတ်ရလေးလြေ်ေး၊ 

ဘ  ာေးလြေေ်း 
၂၀၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၂၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀၀  

     ရရွှေကူရပ်ကွက်   

  ၁ ဆ ပက န်ေးရက ာင်ေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ယကကန်ေးရက ာငေ်းလြေေ်း၊ ကန်ဦေးရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ 

 န် ှငေ်းလြေ်ေး၊  န်ကငေ်းလြေ်ေး၊  န်ကငေ်းအရန က်လြေ်ေး 
၃၀၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၅၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဟသကာတ   က ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ် ြေတ်ထနွ်ေးလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
 ြေသ တာလြေေ်း၊ စ တတသ ြလြေေ်း၊ ြေ ကလာသ ြလြေ်ေး၊ 
သ ကဟလြေ်ေး၊  န် ှငေ်းလြေ်ေး၊ ကကာေးသရဘကာဆ  ်လြေေ်း 

၃၀၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၅၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀၀  

     ကင််းရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ် ြေတ်ထနွ်ေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၅၀၀  

  ၂ အ ြာေးလြေေ်းြေ ာေး ၄၅၀  

  ၃ ဝန်ေးအတွင်ေး ၉၀  

     ရအ်း မသ ယ ရပ်ကွက်   

  ၁ အ က   လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၅၅၀  

  ၂ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၂၀၀  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၁၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၉၀  

     သုံ်းပင်ကွင််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   အ က   လြေ်ေး ၅၅၀  

   ဗ  လ်ရအာင်ရက ာလ်ြေေ်း ၄၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဟသကာတ ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
သြံ ေး င်ကွငေ်းအလယ်လြ်ေေး၊ ဦေးြ  လြေ်ေး၊ အထက(၄) 
ရက ာငေ်းလြေ်ေး 

၂၀၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၀၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၉၀  

   ရည ငပ်င်ရပ်ကွက်   

  ၁ ရညာင ်င ် ်အလယ်လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၂၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရ ွှေဝေါထွန်ေးလြေ်ေး၊ ြေအူ င်လြေေ်း၊ ရ ေးကရလေးလြေ်ေး ၁၆၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၂၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၉၀  

     တ င ်း ယရ် မ ကရ်ပ်ကွက်   

  ၁ ရ ေးကရလေးလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၂၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရ ွှေဝေါထွန်ေးလြေ်ေး၊ ြေအူ င်လြေေ်း၊ ရက ေးကန်ရက ာင်ေး 
လြေေ်း 

၁၆၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၂၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၉၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဟသကာတ  တ င ်း ယ်ရတ င်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   ရ ေးကရလေးလြေ်ေး၊ ရြံ ေးကက ေးလြေ်ေး၊ ရ ွှေရစတ လြ်ေေး ၂၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရ ွှေဝေါထွန်ေးလြေ်ေး၊ ရ ွှေရတာင်ကကာေးလြေေ်း၊ 

ရက ေးကန်ရက ာင်ေးလြေေ်း 
၁၆၀  

  ၃ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၂၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၉၀  

    ပခန််းရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ် ြေတ်ထနွ်ေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၅၀၀  

  ၂ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၆၀  

  ၃ ဝန်ေးအတွင်ေး ၅၀  

   ပ ဉ််းမရခ  င််းရပ်ကွက်   

   လြေေ်းြေကက ေး ၁၅၀  

   လြေေ်းသွယ် ၁၀၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၆၀  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၄၀  

   လယ်ရတ ်   

  ၁ လြေေ်းြေကက ေး ၂၅၀  

  ၂ လြေေ်းသွယ် ၁၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဟသကာတ ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၆၀  

  ဒူ်းယ ်းမမ ိြို့နယ်ခွွဲ   

   လြေေ်းြေကက ေး ၁၅၀  

   လြေေ်းသွယ် ၁၀၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၆၀  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၅၀  

  တလုရတ္ ်မမိ ြို့   

   လြေေ်းြေကက ေး ၁၂၀  

   လြေေ်းသွယ် ၉၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၅၀  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၄၀  

   ရက ်းရ  အပု်စုမ  ်း(က န်ေးကက ေး+  ာသာက န်ေး  ်ကွက်)   

  ၁ နတ်ရြော်လြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၃၀၀  

  ၂ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး ၁၅၀  

  ၃ ဝန်ေးအတွင်ေး ၈၀  

     ရှ ်းခွဲရက ်းရ     

  ၁ လြေေ်းြေကက ေး ၁၅၀  

  ၂ လြေေ်းသွယ် ၁၀၀  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၆၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၄၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဟသကာတ နတ်ရမ ရ်က ်းရ     

   လြေေ်းြေကက ေး ၁၅၀  

   လြေေ်းသွယ် ၁၀၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၆၀  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၄၀  

  ဓမဘ ရ     

   လြေေ်းြေကက ေး ၁၀၀  

   လြေေ်းသွယ် ၈၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၄၀  

  အ ခ ်းရက ်းရ  မ  ်း   

   လြေေ်းြေကက ေး ၃၀  

   လြေေ်းသွယ် ၂၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၀  

၉ ဇလွန်    လမ််းမရတ ်ရ မ က်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊အဒေါေးလြေ်ေး ၁၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

က န်သည်လြေ်ေး၊ ဓြေမာရြံ ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ ဦေးရအာငရ်ေယ  
လြေေ်း၊ အရန ် ထာလြေ်ေး၊ ြရ ေါင်ေးလြေ်ေး၊    ပေါေးလြေ်ေး၊ 

ဒူေးယာေးလြေေ်း၊ အ န်ေးရတာလြေေ်း၊ ဦေးရအာင ်ြေတ်လြေ်ေး၊ 
ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း၊ နဝရဒေးလြေေ်း၊  ဦေး  ညလြေေ်း၊ 
ြေန်ေးဘြ  င်လြေ်ေး 

၁၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ေလွန် ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ြွာည   ( ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇) လြေေ်း၊   ရတာက ်( ၁၊ ၂၊ ၃၊ 

၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇) လြေေ်း၊ စြံ ယ် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆) လြေ်ေး၊ 

 န ်ရကာ်(၁၊ ၂)လြေေ်း၊ သ တာလြေ်ေး 

၁၀၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၅၀  

     လမ််းမရတ ်ရတ င်ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး (လြေေ်းြေကက ေး) ၁၈၀  

  ၂ သ   ြေ ကလာလြေ်ေး (လြေ်ေးသွယ်) ၁၅၀  

  ၃ ရ ရ ေါက်ကွက်သစ် (လြေ်ေးက ဉ်ေး) ၁၀၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၅၀  

     ရည င်ပငရ် ်းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်း)   

   

 

ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ အဒေါေးလြေ်ေး၊ အြံရတာ ်တ်လြေ်ေး၊ 

စက်ကရလေးလြေ်ေး၊   ဉ်ေးြေက န်ေးလြေေ်း၊ စက်ကက ေးလြေ်ေး 
၁၈၀  

  ၂ ( လမ််းသွယ်မ  ်း )   

   

ရညာင ်င်ရစ ေး( ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)လြေ်ေး၊  ဦေးဥတတြေလြေ်ေး၊ 

ဦေးဝ စာ လြေေ်း၊ ဆ ာစြံလြေ်ေး၊ သြင်ဖ  ေးလှကက ေးလြေေ်း၊ 

ဗ  လ်ဆွန် တ်လြေေ်း၊ ဦေးရအာင ်ြေတ်လြေ်ေး၊ 

ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း ၊ နဝရဒေးလြေ်ေး၊  ဦေး  ညလြေေ်း၊  

ြေန်ေးဘြ  င်လြေ်ေး 

၁၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ေလွန် ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရညာင ်င်ရစ ေး(၅)လြေေ်း၊လက်သြောေးလြေေ်း ၁၅၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၅၀  

      ကမ််းနော်းရပ်ကွက်   

  ၁ တာကက ေးတန်ေးလြေေ်း(လြေေ်းသွယ်) ၃၅  

      န်တန််းရပ်ကွက်   

   သာယာစ လြေေ်း  (လြေ်ေးသွယ်) ၁၂၀  

   ရြေတတာလြေ်ေး ( လြေေ်းက ဉ်ေး) ၈၀  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၅၀  

      ရမရ လန််း အပု်စု   

   လြေေ်းြေ ၁၀  

   လြေေ်းသွယ် ၈  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၆  

      ဗ င််းည ်း အပု်စု   

   လြေေ်းြေ ၁၀  

   လြေေ်းသွယ် ၈  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၆  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ေလွန်    အ ခ ်းရက ်းရ  မ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၈  

   လြေေ်းသွယ် ၆  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၄  

၁၀ ရလ်းမ က်နှော    အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး  (လမ််းမကက ်း) ၃၀  

  ၂ လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၂၀  

  ၃ သ   ရအာင်ရ ြေလြေေ်း  (လမ််းက ဉ််း) ၁၀  

     အမှတ်(၂)ရပက်ွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး  (လမ််းမကက ်း) ၃၀  

  ၂ ဘ  ေး ာောလြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၂၀  

  ၃ ေ ေဝေါလြေ်ေး (လမ််းက ဉ််း) ၁၀  

     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး  (လမ််းမကက ်း) ၃၀  

  ၂ လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၂၀  

  ၃ ဘ  င ်ရန င်လြေေ်း  (လမ််းက ဉ််း) ၁၀  

     အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး  (လမ််းမကက ်း) ၃၀  

  ၂ ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး (လြေေ်းသွယ်) ၂၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရလေးြေ က်နှ  ၃   ြေေ်းက န်ေးလြေ်ေး (လမ််းက ဉ််း) ၁၀  

     အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး  (လမ််းမကက ်း) ၃၀  

  ၂ ဦေးစ န်ရအာင်ြေင်ေးလြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၂၀  

  ၃ ရအာင်ဆ ရ ေး(၁၊၂)လြေေ်း  (လမ််းက ဉ််း) ၁၀  

   ရက ်းရ  အပု်စုရ မမ  ်း (အ  င်သ   ၊ ြရြောက်စ ၊ ရစာ  ာ)   

   လြေေ်းြေကက ေး ၂၀  

   လြေေ်းသွယ် ၁၅  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၀  

   အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေကက ေး ၅  

   လြေေ်းသွယ် ၅  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၅  

၁၁  မန်ရအ င်    အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ရြံ ေးလြေ်ေး ၁၄၀  

   စာတ  က်တဲကက ေးက န်ေးလြေ်ေး ၁၃၀  

   ကကြံြငေ်း(လြေ်ေးြေကက ေး) ြေန်ရအာင်လြေေ်း ၁၂၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

  ြေန်ရအာင်  ဗ ောဓပိ ငလ်မ််း ၁ ၃၀  

   ဗ ်း ရ ုံတ ဲကက ်းက ုံန််းလမ််း ၇ ၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   စိန ်ဝတ ်မ ှုံကွက် သစ် လမ််းမျော်းနှ င ်ကျ န်လမ််းကျဉ ််းမ ျ ော်း ၄၀  

  ၄ ဝန််း အတွင််း ၃၀  

     အမှတ်(၂)ရပက်ွက်   

  ၁ စာတ  က်တဲကက ေးက န်ေးလြေ်ေး  (လမ််းမကက ်း) ၁၄၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   အဗနောက်  လ လမ််း ၁ ၃၀  

   ဗ ်း ရ ုံတ ဲကက ်းက ုံန််းလမ််း ၇ ၀  

  ၃ လမ််းက ျဉ ််း ၄၀  

  ၄ ဝန််း အတွင််း ၃၀  

     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

      ကခ ာလြေ်ေး၊ ညရစ ေးလြေ်ေး ၃၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရ ုံပဲွလမ််း ၁ ၆၀  

   ဘုံရ ော်း လမ််း ၁ ၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

  ြေန်ရအာင်  
အင်ေးဝလြေေ်း၊ ရဗာဓ  ငလ်ြေ်ေး၊ က  တတန်ေးအလယ်လြေ်ေး၊ 

က  တတန်ေးအရန ကလ်ြေ်ေး 
၁၃၀  

   လြေေ်းသစ်လြေေ်း ၁၂၀  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေး ၉၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၆၀  

     အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ ကကာန ကန်လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဗကျော င််းက က ်းလမ််း ၁ ၀၀  

   ဗကျောက်တ ိုံ က်ကက ်း လမ််း ၆၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   နန ဒဝင်ဗတ ော ငလ်မ််း ၄၀  

   ရန ်နိုံင်ဗအ်းကွက် သစ် လ မ််းမျော်း ၅၀  

   ကျန် လ မ််းကျဉ််း မျ ော်း ၄၀  

  ၄ ဝန််း အတွင််း ၃၀  

     အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ ညရစ ေးတန်ေးလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၃၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

  ြေန်ရအာင် ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရ ုံပဲွလမ််း ၁ ၆၀  

   လက်ပ ရပ် အလ ယ် လမ််း ၁ ၄၀  

   တ ောဝတိံ သ ောလမ််း ၇ ၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   တာကက ေးလြေ်ေး၊  ြေသ တာလြေေ်း ၅၀   

   က န်လြေ်ေးက ဉ်ေးြေ ာေး ၄၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၃၀  

     အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

  ၁ ရ ွှေဘြံ သာလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၉၅  

  ၂ တာကက ေးလြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၆၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရ ွှေဘြံ သာဘ  ာေးလြေေ်း ၅၀  

   က န်လြေ်ေးက ဉ်ေးြေ ာေး ၄၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၃၀  

       ကရနောင်မမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

   လမ််းမ ၅၀  

   လမ််းသွ ယ် ၄၀  

   လမ််းက ျဉ ််း ၃၀  

   ဝန််း အတွင််း ၁ ၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

  ြေန်ရအာင်    အင်ပင်မမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

   လမ််းမ ၆၀  

   လမ််းသွ ယ် ၄၀  

   လမ််းက ျဉ ််း ၃၀   

   ဝန််း အတွင််း ၂ ၀  

     ရက ်းရ  အပု်စုရ မမ  ်း (တာ ွတဲကက ေးက န်ေးရက ေး  ာ)   

   လမ််းမ ၄၀  

   လမ််းသွ ယ် ၃၀  

   လမ််းက ျဉ ််း ၁ ၅  

   ဝန််း အတွင််း ၁ ၀  

      ရရွှေက င်ရက ်းရ  အပု်စု   

   လမ််းမ ၃၀  

   လမ််းသွ ယ် ၂ ၀  

   လမ််းက ျဉ ််း ၁ ၀  

   ဝန််း အတွင််း ၈  

  
 န််းသုံ်းပင်၊ လဟ ရပ က်၊ သရ ပကုန််း၊  န်န ရခ  င်၊ 

ရည င် မစ် ွွဲ၊  မစ်က  ိ်း၊မမိ ြို့မ၊ကုန််းတလံ်ုး 
  

  လမ််းမ ၂ ၀  

  လမ််းသွ ယ် ၁ ၁  

  လမ််းက ျဉ ််း ၉  

  ဝန််း အတွင််း ၈  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 
တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

  ြေန်ရအာင်   အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လမ််းမ ၁ ၀  

   လမ််းသွ ယ် ၈  

၁၂ ကကြံြငေ်း    မမိ ြို့မရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း၊ ြေင်ေး ဲရက ာ်စွာလြေ်ေး ၇၃  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

တာဝတိံသာလြေ်ေး၊ ရအေးရြေတတာလြေ်ေး၊ ရအေးသ ဒဓ လြေေ်း၊ 

ရအေးြေ ကလာလြေ်ေး၊ ဦေးဘ  ေးလ ှုငလ်ြေ်ေး၊ ဗ  လ်ြ   လြေေ်း၊ 

ဗ  လ်ဥတတြေလြေေ်း၊ ဖ  ေး ာောလြေေ်း၊ ဦေး  ညလြေ်ေး၊ ဗ  လ်ြေင်ေး 

ရြေါင်လြ်ေေး၊ ဗ  လ်ြေင်ေးရ ာငလ်ြေေ်း၊ ဗ  လ် ြေတ်ထွန်ေးလြေေ်း၊ 

ဗ  လ်ရအာင်ရက ာ်လြ်ေေး၊ နဝရဒေးလြ်ေေး၊ ရအေးသာယာလြ်ေေး 

၄၈.၇  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ရအေး   ်သာလြေ်ေး၊ ရအေးသ တာလြေေ်း၊ ရအေးသ   လြေ်ေး 

ဦေးရ ေါ်ဦေးလြေေ်း၊ ကင်ေးဝန်ြေငေ်းကက ေးလြေ်ေး၊  ြေဝတ ြေင်ေး 

ကက ေးလြေေ်း၊ သရဘကာဆ  ်ရဟာင်ေးလြေ်ေး၊ စာကကည ်တ  က် 

လြေေ်း၊ အ န်ေးရတာလြေ်ေး၊ က ြံ ေးရ  ေးလြေ်ေး 

၃၀  

  ၄ (ဝန််းအတွင််း)   

   
ရ  ဖူကြံ  ်၊ ထန်ေးရတာ  ်၊  န်ေးက န်ေး  ်၊ 

ရအေး   ်သာ၊ စည်သာ 
၂၂  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ကကြံြငေ်း ရ  သစ်ရပ်ကွက်    

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း၊ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ ဘ  ာေးကက ေးလြေေ်း၊ 

သ  ပြံလြေေ်း၊ ဘ  င ်ရန င်လြေေ်း၊ ြေဟာရဘာ လြေေ်း 
၈၃  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး၊ တာဝတိံသာလြေေ်း၊ စစ် ဲလြေေ်း၊ 

ဘူတာလြေ်ေး၊ အ ြေ်ရတာ ်ာလြေ်ေး၊ သ ြြေ န်လြေေ်း 
၅၃.၇  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ဓြေမာစကကကာလြေ်ေး၊ ရက ာင်ေးကက ေးလြေ်ေး၊ ဧ ာသ   လြေ်ေး၊ 

ဦေးကကာဖူေးလြေေ်း၊ နဝ  ဏ်လြေေ်း၊   ည်ရတာ်သာလြေ်ေး၊ 

သ ဓြေမာလြေ်ေး၊ ရ ွှေ  ည်ရအေးလြေေ်း၊ တာကက ေးတန်ေးလြေေ်း 

၃၄  

  ၄ (ဝန််းအတွင််း)   

   
သာယာကွက်သစ်၊ ရအာင်ြ ြ်ေေးသာကွက်သစ်၊ ြေ  ေးရကာင်ေး 

ရက ာ်လြ်ေေး၊ ရ ေါက်ရတာရလေး၊ ဘူတာသစ်စက်လြ်ေေး 
၂၄  

      ရရွှေရတ င်စုရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး  (လမ််းမကက ်း) ၇၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ( ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ) လြေေ်း ၄၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ကကြံြငေ်း ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀)လြ်ေေး၊ ြေရန သ ြလြ်ေေး၊ ရ ွှေဘ  လြ်ေေး၊ 

ရအာင် တန လြ်ေေး၊ ရအာင်သရ  လြ်ေေး၊ ဧ ာမင ြ်ေေးလြ်ေေး 
၃၀  

  ၄ (ဝန််းအတွင််း)   

   
အြေကလြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးတာလြေ်ေး၊ ရြ ာငေ်းဝ  ်၊ 

ထန်ေးငေါေး င်  ် 
၂၂  

   က်ရွဲမမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

        အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ တာကက ေးတန်ေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၄၀  

  ၂ ရဆေးရြံ လြ်ေေး (လမ််းသွယ်) ၃၅  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ြေန်ေးက ည်ေးက န်ေး၊ က ြံ ေးစ ၊ ဘ  ာေး ဖူက န်ေး၊   ာြေ၊  မြေ  ြို့သစ်၊ 

ကြ်ေေး    ၊ သြွ ်တန်ေး 
၂၀  

     အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရ ွှေရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ ရအာင်ြ ြေ်ေးသာလြေ်ေး ၃၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   တြံြွန်တ  င်လြ်ေေး၊ သ က် င်ြွ၊ ြေ ြေ်ေးတန်ေး ၂၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ကကြံြငေ်း   ရက ်းရ  အုပ်စုရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၁၅  

   လြေေ်းသွယ် ၁၀  

   လြ်ေေးက ဉ်ေး ၈  

     အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၈  

   လမ််းသွယ် ၆  

   လြ်ေေးက ဉ်ေး ၄  

၁၃ အ က ူ    အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ငဝန်ဧ ာလြ်ေေး၊ ကြံ ရကာ်လြ်ေေး ၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ကန်သာယာလြေ်ေး၊ နနနဝန်လြေေ်း၊ ရအာင်ြေ ကလာလြေ်ေး၊ 

ြ ယ်  လြေေ်း 
၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ြတတာလြေေ်း၊ ေ ေဝေါလြေ်ေး၊ ရငွစြံ ယ် ဖူလြေေ်း၊ 

စွယရ်တာ်လြေေ်း၊ င ရ ွှေဝေါလြေေ်း၊ သ က်ရြ ာင်ေးလြေ်ေး၊ 

စကာေးဝေါလြေ်ေး၊ ြေဉ္ဇူ လြေ်ေး၊ ယ ေနလြေေ်း၊ ြ ယ်  ရတာင် 

(တ  ေးြ ဲြို့ကွက်သစ်)၊ ြ ယ်  ရ ြောက်(တ  ေးြ ဲြို့ကွက်သစ်) 

၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 အ က ူ    အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ငဝန်ဧ ာလြေေ်း၊ ကြံ ရကာ်လြေေ်း ၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရ ွှေရတာင်တန်ေးလြေ်ေး၊ ရ ွှေယငေ်းြောလြေ်ေး၊ 

ကျွန်ေးရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ ရ ွှေဘ န်ေး ွင်ေးလြေ်ေး 
၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

    ြေဧ ာ(ရ ြောက်)၊ ြွာည  လြ်ေေး၊ ရက ေးတြောလြ်ေေး ၃၀  

     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ ငဝန်ဧ ာလြ်ေေး (လမ််းမကက ်း) ၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
 ြေတ်ရလေးလြေ်ေး၊ ရသာက်လြေေ်း၊ ကျွန်ေးရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ 
ရ ွှေဘ န်ေး ွင်ေးလြေ်ေး ၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရေယ သ ြလြ်ေေး၊ ရ ွှေသွယ်ထွန်ေးလြ်ေေး၊  ြေဧ ာရတာင် ၃၀  

    ူ်းကက ်းမမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

         အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 အ က ူ ၁ သြောဓ လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၆၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရေတဝန်လြေ်ေး၊ ဘ  ာေးလြေ်ေး၊ ရ ွှေက ငလ်ြေေ်း ၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

    တတ ြောေးလြ်ေေး၊ရအေးလြ်ေေး ၄၀  

     ည်ရတာ်သာလြ်ေေး၊ ရက ာင်ေးလြ်ေေး၊ မြေ  ြို့ြေလြ်ေေး၊  ဲွစာလြ်ေေး ၃၀  

     အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ သ   ြေ ကလာလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရေယ သ ြလြေ်ေး၊  တန  ြံ လြေေ်း၊ စ တတသ ြလြေ်ေး ၄၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ရအေးနှင်ေးဆ လြေ်ေး၊ ဉာဏဗလလြေ်ေး၊ အရဝ ာလြေ်ေး၊ 

ရအာင ်တန လြေ်ေး 
၃၀  

     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ သြောဓ လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၆၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရ ွှေက င်လြေေ်း၊ အညာတန်ေးလြေေ်း ၄၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ရအေးစနဒ လြေ်ေး၊ ကန်သာယာလြေေ်း၊ ရဆေးရြံ လြေေ်း၊ 

ရအေးသ   (၁၊ ၂၊ ၃)လြေေ်း 
၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 အ က ူ    အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ ရ ွှေက င်လြ်ေေး  (လမ််းမကက ်း) ၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရအာင်သ နဒ လြေေ်း၊ ဦေးဖ  ေးကွန်ေးလြေေ်း ၃၀  

  ၃ က  ရတတာ  ာ၊ အလယ်စ   ာ ၈  

     အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ 
  ာသစ်က န်ေးရက ေး  ာ၊ ရညာငက် န်ေးရက ေး  ာ၊ 

ရက ာငေ်းက န်ေးရက ေး  ာ 
၈  

    မွဲဇလ ကုန််းမမိ ြို့နယ်ခွွဲ   

     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   သဖန်ေး င ် ်(ဟသကာတ- ြေန်ရအာင်) လြေေ်းြေကက ေး ၆၀  

   ဘူတာလြေ်ေး(လြေေ်းြေ) ၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဗ  လ်ရအာင်ရက ာလ်ြေေ်း၊ရက ာကတ်  ငလ်ြေ်ေး ၄၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

သာယာရ ွှေ  ည်လြ်ေေး၊ စ  က်    ေးရ ေးလြ်ေေး၊ ဓနသ ဒဓ လြ်ေေး၊ 
သ တာလြေေ်း၊ ြေ ကလာလြေ်ေး၊ ဓြေမဝ ဟာ လြေ်ေး၊ 
က န်သည်လြေ်ေး၊ စ တတသ ြလြေ်ေး၊ ညရ ေးတန်ေးလြေေ်း၊ 

ေဋ လလြေေ်း၊ ရောတ ကလြေေ်း၊ ရက ာငေ်းလြေ်ေး 

၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 အ က ူ    အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   သဖန်ေး င ် ်(ဟသကာတ- ြေန်ရအာင်) လြေေ်းြေကက ေး ၆၀  

   တာကက ေးတန်ေးလြေေ်း(လြေေ်းြေ) ၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   သ   ြေ ကလာလြေ်ေး၊ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊မြေ  ြို့ြေလြေ်ေး ၄၀  

  ၃ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း (လမ််းက ဉ််း) ၂၀  

     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ 
အ န်ေးက န်ေး  ာ၊ လက် ြံက န်ေး  ာ၊ ရလှကက ေးအ  င်  ာ၊ 

  ည်ရတာ်သာ  ာ၊ ဆူေး ရဒေါငေ်းကွင်ေး  ာ 
၁၀  

     အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ ကကြံရတာ  ာ(ဟသကာတ- ြေန်ရအာင်) (လမ််းမကက ်း) ၆၀  

  ၂ ကန်ရဒေါင  ် ာ ၁၀  

  ကွင််းရက က်ရဒသ   

       ကွင််းရက က်(ရ မ က်)   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ လြေေ်းြေရတာလ်ြေေ်း ၆၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရအာငြ် ြေ်ေးသာလြေေ်း၊ ရအာငရ်တေလြေ်ေး ၄၀  

  ၃ သ ြလြေ်ေး (လမ််းက ဉ််း) ၂၀  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 အ က ူ ၄ ပုသိမ-်မံုရ  လမ််းမရ ်းရှိရက ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၈  

   လြေေ်းသွယ် ၆  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၄  

     ကွင််းရက က်(ရတ င)်   

  ၁ ရငွစြံ ယ် ဖူလြေေ်း(လမ််းမကက ်း) ၄၀  

  ၂ ပုသိမ-်မံုရ  လမ််းမရ ်းရှိရက ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၈  

   လြေေ်းသွယ် ၆  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၄  

     ရည င်က  ိ်းရဒသ   

   လြေေ်းြေ ၂၀  

   လြေေ်းသွယ် ၁၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၈  

     အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၈  

   လြေေ်းသွယ် ၆  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၄  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

၁၄ ရ ြောင်ေး ြေ    အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊   ည်ရတာသ်ာလြေ်ေး ၇၀၀  

  ၂ ြေ ဂင်လြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၅၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
အရန က်စြံ  လြ်ေေး၊ အရန က်စြံ   (၁၊ ၂၊  ၃)လြ်ေေး၊ 

ရအာင်ဆန်ေး (၁၊၂၊ ၃)လြ်ေေး၊   ာလြ်ေေး၊   ည်ရတာ်သာလြ်ေေး 
၁၅၀  

     အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဦေးဘြ   လြ်ေေး၊ ရအာငဆ်န်ေးလြေေ်း ၈၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၁ ၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆)လြေေ်း၊ သ တာလြေေ်း၊ သ ဖ လြေေ်း ၅၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   စြေ်ေးရြ ာငေ်းလြေေ်း၊ အရန က်စြံ  လြေ်ေး၊ ြေ ဂင်လြေ်ေး ၂၀၀  

     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (၄)လြေေ်းြေ (လမ််းမကက ်း) ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   စြေ်ေးရြ ာငေ်းလြေေ်း၊    ်သာလြေေ်း၊ ြေ ဂင်လြေ်ေး ၁၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
စြေ်ေးရြ ာငေ်း(၁၊ ၂၊ ၃ )လြေေ်း၊ က န်စွန်ေးလြေ်ေး၊ အရန က်စြံ                      

  ( ၁၊ ၂၊ ၃)လြေေ်း၊ ြေဟာစည်( ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ )လြေေ်း 
၈၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ြောင်ေး ြေ    အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဦေးဘြ   လြ်ေေး၊ ရအာငဆ်န်ေးလြေေ်း ၉၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
(၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀)လြေေ်း၊ သ  ပြံလြေ်ေး၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေ်ေး၊ 

(၄)လြေေ်းြေ 
၆၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
စကာေးဝေါလြေ်ေး၊ တာဝတိံသာ(၁၊၂၊၃)လြေေ်း၊ သ ဖ လြေေ်း၊ 

(၁၀)လြေေ်းကကာေး 
၃၀၀  

     အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဦေးဘြ   လြ်ေေး၊ ရအာငဆ်န်ေးလြေေ်း ၈၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၁၀၊၁၁၊၁၂)လြေေ်း၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေ်ေး၊ သ  ပြံလြေေ်း ၅၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   မြေ  င်ြောလာ(၁၊၂၊၃)လြေေ်း၊ မြေ  င် နဓြောလြေ်ေး၊(၁၂)လြေ်ေး ၂၀၀  

     အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဦေးဘြ   လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၆၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၁၂)လြေေ်း၊ ကျွန်ေးရတာလြေ်ေး၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေ်ေး ၃၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ြောင်ေး ြေ ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ကြံလလှြေ်ေး၊ ရအာငြ်ေ ကလာလြေ်ေး၊ ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ 

ဒ  ဘ က န်ေးရစ ေး ဖတ်လြေ်ေး၊ ရအာင်သ ြလြေေ်း၊ အ န်ေး 

ရ ဖ   ်သာလြ်ေေး 

၁၅၀  

     အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ြေ  ဏ် ည်လြေေ်း၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၄)လြေေ်းြေ၊ ရထာင်ရ ာင်ရနလြေေ်း ၂၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရ ွှေ ြံ တ  င်လြ်ေေး၊ ရတာင်စွန်လြေ်ေး၊ ဦေးစ ြေ်ရြောင်လြေေ်း ၁၅၀  

     အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်   

  ၁  ြေ  ဏ် ည်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း၊ ရထာငရ် ာင်ရနလြေ်ေး၊ ရဘာင်ဒ   

လြ်ေေး၊ နတ်စင်လြ်ေေး၊ ရဗာဓ  င်လြ်ေေး၊ ရ ွှေဒေါေးက န်ေးလြ်ေေး 
၃၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

သ   ြေ ကလာလြေ်ေး၊    ်သာလြေေ်း၊ က    တ်က န်ေးလြေ်ေး၊ 

ရေယ ြေဒန လြ်ေေး၊ ရအာင်ြ ြ်ေေးသာလြ်ေေး၊  ေါစကယ်က န်ေး 

လြေေ်း၊ ြေန်ေးရစာ  လြေ်ေး 

၁၀၀  

     အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်   

  ၁ (၄)လြေေ်းြေ (လမ််းမကက ်း) ၂၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ြောင်ေး ြေ ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရိပ်သ လမ််း၊သူရ ်းကုန််းလမ််း ၈၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ရ ေါ်ဖ ခြြံလြေ်ေး၊ ြေ ကလာလြေ်ေး၊ သူရ ေးက န်ေး (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ 

၆)လြေေ်း 
၆၀  

     အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်   

  ၁ (၄)လြေေ်းြေ (လမ််းမကက ်း) ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

သူရ ေးက န်ေးလြေေ်း၊ စ  က်    ေးရ ေးလြေေ်း၊ ရဗာဓ  င်လြေ်ေး၊ 

ြေန်ေးရစာ  လြေ်ေး၊ ရ ွှေဒေါေးက န်ေးလြေေ်း၊ ရထာငရ် ာင်ရန 

လြေေ်း 

၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ရအာင်သရ  လြေေ်း၊ က    တ်က န်ေးလြေ်ေး၊  

ကြံကက ေးတန်ေးလြေေ်း 
၅၀  

    ကံ ရက မ်မိ င်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ြေ  ဏ် ည်လြေေ်း၊ အရဝေးရ  ေးလြေေ်း ၉၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ကြံ ရကာမ်ြေ  င(်၆)လြေေ်း၊ ကြံ ရကာ်လြေေ်း ၆၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ြောင်ေး ြေ ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ကြံ ရကာမ်ြေ  င(်၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ 

၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈)လြေေ်း၊ စြံ ယ်လြ်ေေး၊ 

  ရတာက်လြေေ်း၊  က   က်ည ရန ငလ်ြေ်ေး 

၄၀  

      မု ို်းကငွ််းရပ်ကွက်   

  ၁  ြေ  ဏ် ည်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၈၀  

  ၂ စက်ရြံ   ်ကွက် (လမ််းက ဉ််း) ၄၀  

     မရမ််းကုန််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   စ  က်    ေးရ ေးလြေေ်း၊  ြေ  ဏ် ညလ်ြေ်ေး ၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြေ ြေ်ေးက န်ေးလြေ်ေး၊ ရောငေ်းယာေး ငဆ်  ်ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး၊ 

ရထာငရ် ာင်ရနလြေေ်း၊ ရ ွှေဒေါေးက န်ေးလြေေ်း 
၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
အ တ်က ငေ်းလြေ်ေး၊ ရထာင်က န်ေးလြေေ်း၊ ရောငေ်းယာေး 

 င်ဆ  ်လြေေ်း၊ ရအာငရ်ေယ လြေေ်း 
၄၀  

   မရတနောရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   နဝ တ်လြ်ေေး၊အရဝေးရ  ေးလြေေ်း ၃၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရြံ ေးရ ေါင်ေးစြံ လြေ်ေး၊နဝ တ်လြ်ေေး ၁၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ြောင်ေး ြေ ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ငကှ်ရ  ာရတာ /  ည်ြ  ငမ်ဖ  ေးလြေေ်း၊ ရအ( ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ 

၆ ) လြေေ်း၊ ဘ (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆)လြေ်ေး၊ စ (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆ 

) လြေေ်း၊ ဒ ( ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆) လြေေ်း 

၁၀၀  

     မကန်သ ရပ်ကွက်   

  ၁ အရဝေးရ  ေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဦ်း ခ  ိလမ််း(ကျွန််းရတ )၊ဗိုလ်ဗ ူ်းလမ််း ၇၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
 ေါစကယ်က န်ေးလြေေ်း၊ ကျွန်ေးရတာ(၁၊ ၂၊ ၃)လြေေ်း၊ 

တြံ ေးလှဲရက ေး  ာ၊ 
၅၀  

      မရဟမ ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   အရဝေးရ  ေးလြေေ်း၊ ကွယ်လွယ်ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   စက်ြေှုေ န်အဝငလ်ြေ်ေး၊  ြေရဟြော ဖတ်လြေေ်း ၇၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

    ြေရဟြော  ်ကွက်အတွင်ေးလြ်ေေး၊ စက်ြေှုေ န်အတွင်ေးလြ်ေေး ၄၀  

   မစနဒောရပ်ကွက်   

  ၁ ကွယ်လွယ်ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၉၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရ ြောင်ေး ြေ ၂ ယ ေနလြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၅၀  

  ၃  ြေစနဒ   ်ကွက် (အတွငေ်းလြေ်ေး) (လမ််းက ဉ််း) ၃၀  

  
ရက ်းရ  အပု်စုနယ်ရ မမ  ်း 

(ဘ  ာေးရြ ာင်ေး  ာ၊ စက ြောေး  ာ၊   င ် ာတ  က်နယ်) 
  

   လြေေ်းြေ ၄၀  

   လြေေ်းသွယ် ၃၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၀  

  

ကံကက ်းရက ်းရ  ၊ ကုန််းသ ရက ်းရ  ၊  ုရ ်းငတု်တိုရှမ််းစု၊ 

တဇင်ကုန််းကက ်းရက ်းရ  ၊ ရရရက  တ်ိုက်နယ်၊ လူရတ  ်

ရက ်းရ  ၊ ရန်မနိုင်တိုက်နယ် 

  

   လြေေ်းြေ ၃၀  

   လြေေ်းသွယ် ၂၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၀  

     အ ခ ်းရက ်းရ  မ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၃၀  

   လြေေ်းသွယ် ၂၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

၁၅ အ ြေ်ြေဲ   အ က်ပိငု််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊ အရန ် ထာလြေေ်း ၉၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

က န်စစ်သာေးလြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန ငလ်ြေ်ေး၊ ဦေးရအာငရ်ေယ  

လြေေ်း၊ ြေင်ေး ဲရက ာစ်ွာလြေ်ေး၊ တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊ 

ဗနဓ လလြေ်ေး၊  န်ြေ   ေးရအာငလ်ြေေ်း၊  ာောဓ  ာေ်လြေေ်း 

၇၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
နဝရဒေးလြေ်ေး၊ ဗညာေးဒလလြေေ်း၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း၊ 

  ည်ရထာင်စ လြေေ်း 
၆၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၄၅  

    အမိ်မွဲကက ်းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊အရန ် ထာလြေေ်း ၉၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

က န်စစ်သာေးလြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန ငလ်ြေ်ေး၊ ဦေးရအာငရ်ေယ  

လြေေ်း၊ ြေင်ေး ဲရက ာစ်ွာလြေ်ေး၊ တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊ 

ဗနဓ လလြေ်ေး၊  န်ြေ   ေးရအာငလ်ြေေ်း၊  ာောဓ  ာေ်လြေေ်း 

 

၇၀ 
 

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 အ ြေ်ြေဲ ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
နဝရဒေးလြေ်ေး၊ ဗညာေးဒလလြေေ်း၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း၊ 

  ည်ရထာင်စ လြေေ်း 

 

၆၀ 
 

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၄၅  

  ရခ  င််းဝရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊ အရန ် ထာလြေေ်း ၉၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

က န်စစ်သာေးလြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန ငလ်ြေ်ေး၊ 

ဦေးရအာငရ်ေယ လြေေ်း၊ ြေငေ်း ဲရက ာ်စွာလြေ်ေး၊ 

တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊ဗနဓ လလြေေ်း၊  န်ြေ   ေးရအာင်လြေေ်း၊ 

 ာောဓ  ာေ်လြေ်ေး 

 

၆၀ 
 

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
နဝရဒေးလြေ်ေး၊ ဗညာေးဒလလြေေ်း၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း၊ 

  ည်ရထာင်စ လြေေ်း 

 

၅၀ 
 

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၄၀  

     လယ်ရပေါ်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊ အရန ် ထာလြေေ်း ၆၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 အ ြေ်ြေဲ ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

က န်စစ်သာေးလြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန ငလ်ြေ်ေး၊ 

ဦေးရအာငရ်ေယ လြေေ်း၊ ြေငေ်း ဲရက ာ်စွာလြေ်ေး၊ 

တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊ ဗနဓ လလြေ်ေး၊  န်ြေ   ေးရအာင်လြေေ်း၊ 

 ာောဓ  ာေ်လြေ်ေး 

 

၄၀ 
 

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
နဝရဒေးလြေ်ေး၊ ဗညာေးဒလလြေေ်း၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေ်ေး၊ 

  ည်ရထာင်စ လြေေ်း 
၃၅  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၃၀  

  စ ချွန်ခံရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊ အရန ် ထာလြေေ်း ၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

က န်စစ်သာေးလြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန ငလ်ြေ်ေး၊ 

ဦေးရအာငရ်ေယ လြေေ်း၊ ြေငေ်း ဲရက ာ်စွာလြေ်ေး၊ 

တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊ ဗနဓ လလြေ်ေး၊  န်ြေ   ေးရအာင်လြေေ်း၊ 

 ာောဓ  ာေ်လြေ်ေး 

၃၅  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
နဝရဒေးလြေ်ေး၊ ဗညာေးဒလလြေေ်း၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း၊ 

  ည်ရထာင်စ လြေေ်း 
၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 
ြ က်  

 အ ြေ်ြေဲ ပတတ မ ်းကွက်သစ်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊ အရန ် ထာလြေေ်း ၄၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
က န်စစ်သာေးလြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန ငလ်ြေ်ေး၊ ဦေးရအာငရ်ေယ  
လြေေ်း၊ ြေင်ေး ဲရက ာစ်ွာလြေ်ေး၊ တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊ 
ဗနဓ လလြေ်ေး၊  န်ြေ   ေးရအာငလ်ြေေ်း၊  ာောဓ  ာေ်လြေေ်း 

 

၂၈ 
 

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
နဝရဒေးလြေ်ေး၊ ဗညာေးဒလလြေေ်း၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း၊ 
  ည်ရထာင်စ လြေေ်း 

 

၂၀ 
 

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၉  

     ပ ရမ ရဒ င ်ရက ်းရ  ၊ တရက ရက ်းရ     

   လြေေ်းြေ ၅၀  

   လြေေ်းသွယ် ၃၅  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၃၀  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၅  

  
 ကန်ကက ်းရဒ င ်ကုန််းရက ်းရ  ၊ ရရသုိ်းရက ်းရ  ၊ 

 ိန်ငူရက ်းရ   
  

   လြေေ်းြေ ၃၀  

   လြေေ်းသွယ် ၂၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၅  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၂.၅  

     ရ  သစ်ရက ်းရ     

   လြေေ်းြေ ၄၀  

   လြေေ်းသွယ် ၂၀  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 အ ြေ်ြေဲ  လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၈  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၆  

    သရက်ကုန််းရက ်းရ  ၊လူရက င််းကျွန််းရက ်းရ     

   လြေေ်းြေ ၁၅  

   လြေေ်းသွယ် ၁၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၈  

   ဝန်ေးအတွင်ေး ၆  

     အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၆  

   လြေေ်းသွယ် ၄  

၁၆ လ တွတာ     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   စည ်င်သာယာလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
စ န်စ လြေေ်း၊ သ ြဗလ(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)လြေေ်း၊ ရစ ေးလြေ်ေး၊ 

ရ  ေးဧ ာလြ်ေေး၊ရြ ာင်ေးတွင်ေးလြ်ေေး၊ ဝ သ ဒဒေါရြံ ရက ာင်ေးလြ်ေေး 
၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ထ  က်သူ န်( ၁၊ ၂ ၊ ၃၊ ၄)လြေေ်း၊ သ    တန လြေေ်း၊ 

ရဒေါက်က ငေ်းလြေ်ေး၊ စည် ငသ်ာယာလြေ်ေး 
၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀  

      အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   န ဗဗာန်လြေ်ေး၊  တန  ြံ လြေ်ေး၊ စည ်င်သာယာလြေေ်း ၁၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 လ တွတာ ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
စ န်စ လြ်ေေး၊ သ ဒဿ လြ်ေေး၊ ဘ  င ်ရန င်လြ်ေေး၊ ဗနဓ လလြ်ေေး 
အရန ် ထာလြေေ်း၊  တန  ြံ လြေ်ေးသွယ်(၂)၊ဗ  လ် 
ရအာင်ရက ာ်လြ်ေေး၊ ဗ  လ် ြေတ်ထွန်ေးလြ်ေေး၊ ဆ ာစြံလြ်ေေး 

၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ရ ွှေလ လြ်ေေး၊ ရြေြလြ်ေေး၊ ြေလ ြလြ်ေေး၊  တန  ြံ (၁)လြ်ေေး၊ 

သ ဒဿ (၁၊၂)လြ်ေေး၊ ရဒေါက်က င်ေးလြ်ေေး၊ ရဒေါက် ဖတ်လြ်ေေး၊ 

ရှုြင်ေးသာလြေ်ေး၊  ြေကန်သာလြေ်ေး 

၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀  

      အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   န ဗဗာန်လြေ်ေး၊စ န် တ လြ်ေေး ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
သ   ြေ ကလာလြေ်ေး၊ ရြြောလြေေ်း၊ ရ ွှေကူလြေ်ေး၊  
စြံ ယ်လြေေ်း၊ ရအာင်သ ဒဓ လြေေ်း 

၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ြေ ဂင်လြေ်ေး၊စြံ ယ်(၁)လြေေ်း ၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀  

      အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
ဆ  ်ကြေေ်းသာလြေေ်း၊စည ်ငသ်ာယာလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေး 

လြေေ်း၊ ဧ ာသ   လြေေ်း၊ က န်သည်လြ်ေေး၊ န ဗဗာန်လြေေ်း 
၃၂၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရအာင်သရ  လြ်ေေး၊သ   ြေ ကလာလြ်ေေး၊နွယ်န လြ်ေေး၊ဘ အ  စ လြ်ေေး ၂၈၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါငေ်း) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 လ တွတာ ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
စည ်င်သာယာလြေ်ေးက ဉ်ေး၊ ရက ာ်ဝင်ေးဝင်ေးခြြံ ဖတ် 

လြေေ်း 
၂၅၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၂၀  

      အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   

ဘ  ာေးလြေေ်း၊ က န်သည်လြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ 

ရအာင်သ ဒဓ လြေ်ေး ၊စ န် တ လြ်ေေး၊ မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေး 

လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်းြေကက ေးလြေေ်း 

၃၂၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

ရအာင်သ ြလြေေ်း၊ ရအာင်ြေ ကလာလြေေ်း၊ သေင်လြေေ်း၊ 

သ  ပြံလြေေ်း၊ ရ  ေးနဒ လြေ်ေး၊ ဥယ ာဉ်က န်ေးလြေေ်း၊  တန  

လြေေ်း၊ ယ ေနလြေ်ေး၊ သ ဖ လြေေ်း၊ အင်ကကင်ေးလြေေ်း၊ 

  ရတာက်လြေေ်း၊ စည် င်သာယာလြေေ်းသွယ်၊ 

ဘ အ  စ လြေ်ေး၊ ေ ေဝေါလြေေ်း 

၂၈၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   နနဒ ဝန်(၁၊ ၂)လြေေ်း၊ သ  ီလြေေ်း ၂၅၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၂၀  

      အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
ဘ  ာေးလြေေ်း၊ က န်သည်လြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ 

ရအာင်သ ဒဓ လြေ်ေး၊ ကသဘာလြေေ်း 
၃၂၀  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 လ တွတာ ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

သေင်လြေေ်း၊ ယ ေနလြေေ်း၊ ရအာင်ြေ ကလာလြေ်ေး၊ 

သစစာလြေေ်း၊ စကာေးဝေါလြေ်ေး၊ နှင်ေးဆ လြေေ်း၊ ြေဉ္ဇူ လြေ်ေး၊ 

ကြံ ရကာ်လြေေ်း၊ 

၂၈၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ဝ ကဘာလြေေ်း၊ ရြေတတာလြေ်ေး၊ ရအာငရ်ေယ လြေေ်း၊ 

 နဓြောလြေ်ေး 
၂၅၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၂၀  

      အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ကသဘာလြေေ်း၊ ရအာငသ် ဒဓ လြေေ်း၊ မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေး၊ ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
နနဒဝန်(၁၊ ၂)လြေေ်း၊ သေင်လြေေ်း၊ ရအာင်သ ဒဓ လြေေ်း 

သွယ်(၃) 
၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

နနဒ ဝန်ရန က်လြေေ်း၊ နနဒ ဝန်(၈)လြေေ်း၊  

ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ ဆ ်ရြ ာင်လြေေ်း၊ 

သ ကကာေးက န်ေးလြေေ်း၊ ရအာငသ် ဒဓ ( ၁၊ ၂ )လြေေ်း 

၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀  

      အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဝ ကဘာလြေ်ေး၊( ၃ ၊ ၄ )လြေ်ေး ၈၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 
တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 လ တွတာ ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၂၊ ၅)လြေေ်း၊ (၄) ဖတ်လြ်ေေး၊ တ  ေးြ ဲြို့( ၃၊ ၄)လြေေ်း ၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   (၃၊ ၄၊ ၅)  ဖတ်လြ်ေေး ၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၀  

      အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
ဩဘာလြေေ်း၊ ရအာင်သ ဒဓ လြေေ်း၊ ဘ  ာေးလြေေ်း၊ 

က န်သည်လြေ်ေး၊ရအာငြ်ေ ကလာလြေ်ေး 
၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

(၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉)လြေေ်း၊ က  ေးနဝငေ်းရက ာင်ေးလြေေ်း၊ 

ရအာင်သ ဒဓ ရက ာင်ေးလြေ်ေး၊ ြေ ကလာမြေ  ြို့ဦေးရက ာင်ေးလြေ်ေး၊ 

ကန်ကက ေးရက ာငေ်းလြေ်ေး 

၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ဝ ကဘာလြေ်ေး၊ သ တာလြေ်ေး၊ ရအာငြ် ြေ်ေးသာလြေေ်း ၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၂၀  

      အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   အရန ် ထာလြေေ်း၊ နဝရဒေးလြေ်ေး၊မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေး ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဘ  ေး ာောလြေ်ေး၊  ညာဒ  လြေေ်း၊ ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊ 

နတ်သျှငရ်န င်လြေေ်း 
၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 လ တွတာ ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ဗညာေးဒလလြေေ်း၊ ဗနဓ လလြေေ်း၊ တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊ 
ဘ  ငရ်န င်လြေေ်း၊ ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ က န်စစ်သာေး 
လြေေ်း၊ ြေင်ေး ဲရက ာစ်ွာလြေ်ေး ၊ ဆ ာစြံလြေ်ေး၊ 
ဗ  လ်ဗထူေးလြေ်ေး၊ သြင်ဖ  ေးလှကက ေးလြေ်ေး 

၃၀  

  ၄ ဝန်ေးအတွင်ေး ၁၀  

   (၃)မိုင် မမိ ြို့သစ်   

      အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
သရ  လြေ်ေး၊ စ န် န်ေး  ာေးလြေ်ေး၊ ယ ေနလြေ်ေး၊ သစစာလြေေ်း၊ 
  ရတာက်လြေေ်း၊ သေင်လြေ်ေး 

၁၅  

  ၂ ရ  (၄၀) လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၁၀  

  ၃ ရ  (၃၀) လြေေ်း (လမ််းက ဉ််း) ၅  

      အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
အင်ကကငေ်းလြေ်ေး၊ ြရ လြေ်ေး၊ စ န် န်ေး  ာလြေေ်း၊ 
ယ ေနလြေ်ေး၊ သရ  လြေ်ေး၊ စွယရ်တာ်လြေေ်း 

၁၅  

  ၂ ရ  (၄၀) လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၁၀  

  ၃ ရ  (၃၀) လြေေ်း (လမ််းက ဉ််း) ၅  

      အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
အင်ကကငေ်းလြေ်ေး၊   ရတာက်လြ်ေေး၊ သ ဖ လြေေ်း၊  

 နဓြောလြေ်ေး၊   န်ေးည က်လြေ်ေး၊ သေင်လြေ်ေး 
၁၅  

  ၂ ရ  (၄၀) လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၁၀  

  ၃ ရ  (၃၀) လြေေ်း (လမ််းက ဉ််း) ၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 လ တွတာ     အမှတ်(၄)ရပက်ွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   

စွယရ်တာ်လြေေ်း၊ စ န် န်ေး  ာလြေ်ေး၊ သစ်ြွလြ်ေေး၊ 

ရတာင်ေလ ်လြေ်ေး၊   န်ေးည က်လြေေ်း၊  ြေတ်ရလေးလြေ်ေး၊ 

 နဓြောလြေ်ေး 

၁၅  

  ၂ ရ  (၄၀) လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၁၀  

  ၃ ရ  (၃၀) လြေေ်း (လမ််းက ဉ််း) ၅  

            ပငစ်လူမမိ ြို့နယခ်ွွဲ   

    အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ြရ လြေ်ေး၊ က ြေ  ဒာလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း ၁၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   သေင်လြေေ်း၊ ရက ာငေ်းလြေ်ေး ၅  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   စကာေးဝေါလြေ်ေး ၃  

    ဒ ြေမာလြေေ်း၊ င ဝေါလြေေ်း၊ စြံ ယ်လြေေ်း ၂.၅  

    အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

     ည်ရထာငစ် လြေေ်း၊ က ြေ  ဒာလြေ်ေး ၁၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
စ န် န်ေးလြေ်ေး၊   က်လှလြေ်ေး၊   ရတာကလ်ြေေ်း၊ 

ကြံ ရကာ်လြေေ်း 
၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 လ တွတာ ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   သရ  လြေ်ေး၊ ရ  ်သြံလြေေ်း၊ တြောလြေ်ေး ၂.၅  

    အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

     ည်ရထာင်စ လြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း ၁၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   အင်ကကငေ်းလြေ်ေး၊ ဘ  ာေးလြေေ်း ၅  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ကန်လြေ်ေး၊ နှင်ေးဆ လြေေ်း ၂.၅  

    ကန် က်ရ     

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ရအာင်သရ  လြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး ၁၅  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြ  င်ရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ ြေ ေးသတ်ရြံ လြေေ်း၊ ရဘာဆ  ်လြေ်ေး၊ 

စကာေးဝေါလြေ်ေး 
၁၀  

  ၃ လြေေ်းက ဉ်ေးြေ ာေး ၅  

    အ ခ ်းရက ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေကက ေး ၁၀  

   လြေေ်းသွယ် ၅  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၂.၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 လ တွတာ ရက ်းရ  အပု်စုရ မမ  ်း (လက် ှ အသြံ ေး   ဆာေးကွင်ေးရ ြေ)   

   

ဆင်ရ ြ ာ၊  န ်အ တ်၊ ဆာေးက င်ေး၊ ကန ်ဘလာ၊ 

သဃကန်ေးကက ေး၊ ရ  ေးရက ေး  ာ၊ တယ် င်က  ငေ်း၊   ငစ်လူ၊ 

စလူဆ  ်၊ ဓန ဆ  ်၊ ရ တွင်ေးဆ  ် 

၀.၃  

  ရက ်းရ  အပု်စုရ မမ  ်း (လက် ှ အသြံ ေးြေ   ဆာေးကွငေ်းရ ြေ)   

   

ဆင်ရ ြ ာ၊  န ်အ တ်၊ ဆာေးက င်ေး၊ ကန ်ဘလာ၊ 

သဃကန်ေးကက ေး၊ ရ  ေးရက ေး  ာ၊ တယ် င်က  ငေ်း၊   ငစ်လူ၊ 

စလူဆ  ်၊ ဓန ဆ  ်၊ ရ တွင်ေးဆ  ် 

၀.၂  

၁၇ ဝ ်းခယ်မ ရသ က်ရပ်ကွက်   

  ၁ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း(လမ််းမကက ်း)      ၆၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၁၊၂) လြေေ်း ၂၅  

   ရ  သစ်ရပ်ကွက်   

  ၁ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း(လမ််းမကက ်း)       ၆၀  

  ၂ ယြေြံ သ တာလြေေ်း(လမ််းသွယ်)       ၂၅  

  ၃ ၁ လြေေ်း/ြ  င်ရ ွှေဝေါလြေ်ေး(လမ််းက ဉ််း)       ၂၅  

     တရုတ်တန််းရပ်ကွက်   

  ၁ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း(လမ််းမကက ်း)       ၆၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၁၊၂) လြေေ်း ၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဝ ်းခယ်မ ရ  ်ကနွတ်ရပ်ကွက်   

  ၁ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း(လမ််းမကက ်း)       ၆၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၁ ၊ ၂၊ ၃) လြေေ်း ၂၅  

  ရလှက င််းရပ်ကွက်   

  ၁  ြေူရြံ ေးလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း)      ၈၀  

  ၂ (လမ််းက ယ်မ  ်း)   

   ဘ  ာေးလြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး        ၄၀  

   ဓြေမ ေါလလြေေ်း        ၃၅  

   မသိန််းတန်ရပ်ကွက်   

  ၁  ြေူရြံ ေးလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၈၀  

  ၂ ဘ  ာေးလြေေ်း(လမ််းက ယ်) ၄၀  

  ရ  လယ်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ြေူရြံ ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး ၈၀  

  ၂ သ   ြေ ကလာလြေ်ေး(လမ််းက ယ်) ၃၅  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ၁-လြေေ်း၊ ၂-လြေေ်း၊ ၃- လြေေ်း ၃၀  

  ရ ်းရုံရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ြေူရြံ ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး ၈၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဝေါေးြယ်ြေ ၂ (လမ််းက ယ်မ  ်း)   

   သ   ြေ ကလာလြေ်ေး၊ မြေ  ြို့ြေလြေ်ေး ၅၀  

     ရရရက  ်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ြေူရြံ ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး     ၁၂၀  

  ၂ (လမ််းက ယ်မ  ်း)   

   သ   ြေ ကလာလြေ်ေး၊ မြေ  ြို့ြေလြေ်ေး ၆၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရြံ ေးရဟာင်ေးလြေ်ေး၊ စ ေါေးရ  လြ်ေေး ၅၅  

  ရစ ်းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ြေူရြံ ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး၊ ဘ  ာေးလြေေ်း ၁၅၀  

  ၂ မြေ  ြို့ြေလြေ်ေး(လမ််းက ယ်) ၁၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရြေါက်ဆွဲတန်ေးလြေ်ေး၊ ဆန်တန်လြေ်ေး ၈၀  

  ပတတ မ ်းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ြေူရြံ ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး၊ ဘ  ာေးလြေေ်း ၁၂၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဝေါေးြယ်ြေ ၂ မြေ  ြို့ြေလြေ်ေး (လမ််းက ယ်)     ၁၀၀  

  ၃ န လာလြေေ်း(လမ််းသွယ်) ၈၅  

  မင််းပိငု််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းက ယ်မ  ်း)   

    ြေူရြံ ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး     ၁၂၀  

  စ ရရ်းကုန်ရပ်ကွက်   

  ၁  ြေူရြံ ေးလြေ်ေး(လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   စာရ ေးက န်ေး  ်ကွက် ၅၀  

   ဟြံသာဝတ  ဖတ်လြ်ေေး ၄၅  

  သံကကိ ်းတိုငရ်ပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ြေူရြံ ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေ်ေး ၈၀  

  ၂   န်ရလျှာ်စက်ရြံ လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၄၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   (၁၊၂)လြေေ်း ၄၀  

    ရက ်းရ  အုပ်စုရ မမ  ်း (ရရွှေရလ င််းရက ်းရ  )   

       ရပ်ကွက(်၁)   

   သ တာလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၄၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဝေါေးြယ်ြေ ရပ်ကွက်(၂)   

  ၁ (လမ််းက ယ်မ  ်း)   

   သ တာလြေေ်း၊ ရြေတတာလြေ်ေး      ၄၀  

  ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရသာ်ကလြေေ်း၊ သ ြလြေေ်း၊ သူ လြေ်ေး၊  ြေတ်ရလေးလြေ်ေး ၂၅  

  ရပ်ကွက်(၄)   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   သ တာလြေေ်း၊ရြေတတာလြေေ်း ၈၀  

  ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
 နဓြောလြေ်ေး၊ စ ေါယ်လြေ်ေး ၊ ရ ွှေဝေါဖေူးလြေ်ေး၊  

ရအာင်သရ  လြေေ်း၊ နှင်ေးဆ လြေေ်း 
၃၀  

  ရပ်ကွက်(၅)   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   သ တာလြေေ်း၊ရြေတတာလြေေ်း ၈၀  

  ၂ (လမ််းက ယ်မ  ်း)   

   သစစာလြေေ်း၊ရြေတတာလြေေ်း၊အရဝ ာလြေေ်း၊ရအာင်သ ဒ ျ ဓလြေ်ေး ၅၀  

  ရပ်ကွက်(၆)   

  ၁ သ တာလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၈၀  

  ၂ စ တတသ ြလြေ်ေး (လမ််းက ယ်) ၄၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဝေါေးြယ်ြေ က ံ မရင်းရက ်းရ     

   မစိမ််းရရ င်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ဦေးဝ  က်လြေ်ေး ၄၀  

   
 ြေြောလာ(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)လြေေ်း၊  တတ ြောေးလြေ်ေး၊ နှင်ေးဆ  

(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)လြေေ်း 
၂၅  

  သ ရိရဟမ ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   သ   ရဟြောလြေ်ေးဘ  ာေးလြေေ်း ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
မြေ  ြို့သစ် ( ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇) လြေေ်း၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ 

ဆင်နှစ်ရကာငလ်ြေ်ေး၊  ဖတ်လြ်ေေး၊ အင်  ငရ်ြံ လြေေ်း 
၄၀  

  ၃ ဦေးဝ  က်လြေ်ေး (လမ််းက ဉ််း) ၄၀  

  နတ် ပိ်ရပ်ကွက်   

  ၁ မြေ  ြို့ြေလြေ်ေး (လမ််းက ယ်) ၆၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
မြေ  ြို့သစ်(၁)လြေ်ေး၊ တရ တ်သ ဿန်လြေေ်း၊ ဗြောသ ဿန် 

လြေေ်း၊ အင်  ငရ်ြံ လြေေ်း၊ ရ က န်ေးလြေေ်း 
၃၀  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဝေါေးြယ်ြေ ပုလွဲရအ ငရ် မရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းက ယ်မ  ်း)   

   ရအာငြ် ြေ်ေးသာ(၁)လြေေ်း၊   လဲရငရွ ာင်လြေေ်း ၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရအာငြ် ြေ်ေးသာ( ၂၊ ၃ )လြေေ်း၊ ရဒေါ် ြေင ်လြေ်ေး၊ 

ရဒေါ်ရငွြငလ်ြေေ်း၊ ဦေးစစ်တင်လြ်ေေး 
၃၀  

  နဒ ရအ င်ရ မရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းက ယ်မ  ်း)   

     ကေါ ာြေ၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ အလယ်လြေ်ေး ၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   စက်ရြံ ရက ာင်ေးလြေေ်း၊  ြေန်ြောညွန ရ် ဆင် ၂၅  

  က ံ မရင်းရက ်းရ     

  ၁ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
စက်တန်ေးလြေေ်း၊ ရေတဝန်ရ ဆင်လြေ်ေး၊ ရဒေါ်ရငြွင၊် 

ဦေးစစ်တင်လြ်ေေး 
၂၅  

၁၈ 
ရမ ်လမမိ င်

ကျွန််း 
   အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး ၂၈၀  

   ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး ၂၃၀  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 
ရြောလ်မြေ  င်

ကျွန်ေး 
၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြ ယ်  လြေေ်းြေှရအာင်ဆန်ေး (၅) လြေေ်းအထ ၊   က်လှ၊ 

ရဆာငရ်တာက်ူေး၊   န်ေးည  ် 
၂၀၀  

   ြရ ၊ ေွန် န်ေး၊ စ န်ြ ယ်လြ်ေေး ၁၈၀  

     အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ြေဟာဗနဓ လ(၁၊ ၃၊ ၅)လြေ်ေး ၁၂၀  

  ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရ ွှေကျွန်ေး (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆)လြေေ်း ၆၀  

   
ြေ ကလာ ာြေလြေ်ေး၊ ြေ ကလာလြေေ်း၊ သေငလ်ြေေ်း၊ 

ကကြံ ြ  င်ရ ေးလြေေ်း 
၄၀  

     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး ၂၈၀  

   ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန င်လြေ်ေး ၂၃၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရဒလ ယာလြေေ်း၊ နြံသာ ဖူလြေေ်း၊ စ န် န်ေးလြေ်ေး ၂၀၀  

   
ရအာင်ဆန်ေး (၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈) လြေေ်း၊ ြေဉ္ဇူ လြေ်ေး၊ ြေရဟာ် န  

လြေေ်း၊ စွယရ်တာ်လြေေ်း 
၁၈၀  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 
ရြောလ်မြေ  င်

ကျွန်ေး 
   အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး ၂၈၀  

   ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန င်လြေ်ေး ၂၃၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရအာင်ဆန်ေး (၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂) လြေေ်း၊ ဘ -၁လြေေ်း၊ 
အာရသာကလြေေ်း၊ စ န် န်ေး တ်လြ်ေေး၊ နြံ သာ ဖူလြေ်ေး 

၂၀၀  

   စွယရ်တာ်လြေေ်း၊  ဖတ်လြေ်ေး၊ နြံ သာန လြေ်ေး ၁၈၀  

     အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၃၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၁၂/ ၁၃)လြေေ်း ၂၃၀  

   ြေဟာဗနဓ လ(၁၊၂)လြေေ်း၊ ရသာငတ်  ေးရ ြေ ၂၀၀  

     အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

  ၁ ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၃၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၁၄)လြေေ်း ၂၅၀  

   
ဘ  င ်ရန င်လြ်ေေး၊ ြေဟာဗနဓ လ (၁၊ ၂) လြ်ေေး၊ 
စ န် န်ေး တ်လြ်ေေး 

၂၃၀  

   
(၁၅) လြေေ်း၊ ဗ  လ်တဲသဲလြေ်ေး၊   ဏဏ   ်လြေ်ေး၊ 
ရဒေါငေ်းဖန်ဝေါလြေေ်း၊ ကတတ  ေါလြ်ေေး 

၂၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေတှ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 
ရြောလ်မြေ  င်

ကျွန်ေး 
  ဲစွန ်လွှတ်ရ ြေ 

၁၈၀ 
 

     အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   (၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄)လြေေ်း ၂၃၀  

   (၁၅)လြေေ်း၊ ဘ  င ်ရန င(်၁၊၂)လြေေ်း၊ အရန ် ထာလြေေ်း ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး ၁၈၀  

     အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်   

  ၁ နဝရဒလြ်ေေး (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   နတ်သျှငရ်န င်လြေေ်း၊ ဘ  ေး ာောလြေေ်း၊  တန  ြံ လြေ်ေး ၁၃  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ဒေါတ ကလ ာလြေေ်း၊ ရ ွှေကျွန်ေးမြေ  င်လြ်ေေး ၁၀  

     အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၂၃၀  

  ၂ ရအာင ်  ်သာလြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ြေ ကလာလြေေ်း၊စြံ  လြေ်ေး၊ ရအာင်သ ြလြေေ်း၊ အင်ကကင်ေး 

မြေ  င်လြေ်ေး၊ ရသာ်ကလြေေ်း၊   ရတာကရ် ွှေဝေါလြေေ်း၊ တ  ေးြ ဲြို့ 

လြေေ်း၊ ရဒေါနလြေ်ေး၊ စြံ ယ်လြေေ်း၊ ြ  င်ရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ 

ေ ေဝေါလြ်ေေး၊ ယြေြံ န လြ်ေေး၊ ရအေး   ်သာလြ်ေေး၊  နဓြောလြ်ေေး 

၁၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 
ရြောလ်မြေ  င်

ကျွန်ေး 
   အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက် 

 
 

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဝ ေယလြေေ်း ၁၅၀  

   ယြေြံ န လြေ်ေး ၁၂၀  

  ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

 ြေြောလာလြေ်ေး၊  ြေ တန လြ်ေေး၊  ဒ ြေမာလြေေ်း၊ ကကာည   

လြေေ်း၊ ယငေ်းြောလြေ်ေး၊ ကြံ ရကာလ်ြေ်ေး၊ သ ဖ လြေေ်း၊ 

ြေ ကလာလြေေ်း 

၉၀  

     အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၂၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

    န်ေးအ ြေ်လြေ်ေး၊ ရ တြောလြေေ်း၊ ရဗဒေါလြေ်ေး၊ ြရ လြေ်ေး ၂၃၀  

   က န်လြေ်ေးသွယ်ြေ ာေး ၂၀၀  

   ရြေမြေ  ြို့လြေေ်း၊ သစစာလြေေ်း၊ သရ  လြေ်ေး ၁၈၀  

     အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၂၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

ြောလာလြေ်ေး၊ သ ဓြေမာလြေ်ေး၊ ြောဃာလြေေ်း၊ 

ရအာင်သ ဒဓ လြေ်ေး၊ ကန်ဦေးလြေေ်း၊ မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေး၊ 

က  ေးတ င်လြေေ်း၊ ကန်သာယာလြေေ်း၊ 

ရအာငြ် ြေ်ေးသာလြေေ်း၊ ရအာငရ်ြေတတာလြေေ်း၊ 

ရ ြောက်နှငေ်းဆ လြေေ်း၊ ရ ြောက် ြေတ်ရလေးလြေေ်း၊ 

ရတာင်နှငေ်းဆ လြေေ်း၊ ရတာင် ြေတ်ရလေးလြေ်ေး 

၁၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 
ရြောလ်မြေ  င်

ကျွန်ေး 
၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း) 

 
 

   
နွယ်သာက လြေေ်း၊ အင်ကကငေ်းလြေ်ေး၊ ြတတာလြေေ်း၊ င ဝေါ 

လြေေ်း၊ ရြေမြေ  ြို့လြေေ်း 
၁၃၀  

     အမှတ်(၁၃)ရပက်ွက်   

  ၁ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ဗ  လ် န်ရ  လြေေ်း၊ ဦေးရအာင ်ြေတ်လြေေ်း၊ 
ရစာလှရဘာ်လြေေ်း၊ ဗ  လ်ဉတတြေလြေ်ေး၊ 
ဗ  လ်ြေငေ်းရ ာင်လြေေ်း၊ ဗ  လ်ြ   လြ်ေေး၊ ဦေး ာောတ်လြေေ်း၊ 
သြင် ြေလြေေ်း၊ က-မြေ  ြို့ တ် လြေေ်း၊ ြ-မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေး  

၁၂၀  

  မမိ ြို့စွန်ရက ်းရ  မ  ်း (  ြံ ေး  ြံ ေး  ၊ တယ်ရြ ာငေ်း၊ ရစာက်ဲရြ ာငေ်း)   

   လြေေ်းြေ ၁၀၀  

   လြေေ်းသွယ် ၇၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၅၀  

  
ရက ်းရ  မ  ်း  

(လ ှုင်ဘ န်ေး၊ အလယ်ရ ရက ာ၊် က   က်  ၊ ရက ာ်ေြံ) 

 
 

   လြေေ်းြေ ၇၀  

   လြေေ်းသွယ် ၅၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၃၀  

၁၉ မအူပင်    အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေ်ေး၊ ြေင်ေးလြေ်ေး ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရ ွှေြ  န်ြွင်လြေ်ေး၊ ရဝဠ ဝန်ရက ာငေ်းလြေ်ေး ၃၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 
  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ြေအူ င် ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

    ြေသ တာ(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆)လြေေ်း ၂၀၀  

     အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေ်ေး၊ ဘ  ာေးလြေေ်း ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

(၃)လြေေ်း၊ ြ  င်ရ ွှေဝေါလြေေ်း၊ ြ  င်သေငလ်ြေေ်း၊ 

ြ  င်စြံ ေါယ်လြ်ေေး၊ ြ  င်နှင်ေးဆ လြေေ်း၊ ြ  င်ြောလာလြေေ်း၊ 

ြ  င်သစစာလြေ်ေး၊ြ  င်ရြေတတာလြေေ်း၊ြ  င်ရသာတ်ာလြေေ်း 

၃၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ြ  ငယ်ငေ်းြောလြေေ်း၊ ြ  င်ရနဝင်ေးလြေေ်း၊ ြ  င်စနဒ လြေေ်း ၂၀၀  

     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ ြေင်ေးလြေ်ေး၊ ရတေလြေ်ေး၊ 
ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ ဘ  ာေးလြေ်ေး 

၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရစ ေးလြေ်ေး၊(၃)လြေေ်း ၄၀၀  

  ၃ (၂)  ဖတ်လြ်ေေး (လမ််းက ဉ််း) ၂၀၀  

     အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ ြေင်ေးလြေ်ေး၊ ရတေလြေ်ေး၊ 

ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ ဘ  ာေးလြေ်ေး 
၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊(၅)လြေေ်း ၄၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 
  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ြေအူ င်    အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ ြေင်ေးလြေ်ေး၊ ရတေလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေး 

လြေေ်း၊ ရ လဲလြေ်ေး 
၅၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၅၊၈၊၉)လြေေ်း ၄၀၀  

  ၃ (၆) ဖတ်လြ်ေေး(လမ််း ပက်) ၂၀၀  

     အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေ်ေး၊ဘ  ာေးလြေ်ေး ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
(၅) လြေေ်း၊ ြ  င်ရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ ြ  င်သေင်လြေေ်း၊ ြ  င်စြံ ယ် 
လြေေ်း၊ ြ  င်နှင်ေးဆ လြေ်ေး၊ ြ  င်ြောလာလြေေ်း၊ ြ  င်သစစာလြေေ်း၊ 
ြ  င်ရြေတတာလြေေ်း၊ ြ  င်ရသာတ်ာလြေ်ေး 

၃၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ြ  င်ယငေ်းြောလြေေ်း၊ ြ  င်ရနဝင်ေးလြေေ်း၊ ြ  င်စနဒ လြေေ်း၊ 

(၇)လြေေ်း၊(၇)လြေေ်း ( ဖတ်လြေေ်း) 
၂၀၀  

     အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေ်ေး၊ရ လဲလြေ်ေး ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

ြ  င်ရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ ြ  င်သေင်လြေေ်း၊ ြ  င်စြံ ယ်လြေေ်း၊ ြ  င ်

နှင်ေးဆ လြေေ်း၊ ြ  င်ြောလာလြေေ်း ၊ ြ  င်သစစာလြေေ်း၊ ြ  င ်

ရြေတတာလြေ်ေး၊ ြ  င်ရသာတ်ာလြေ်ေး 

၃၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ြေအူ င် ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ြ  င်ယငေ်းြောလြေေ်း၊ ြ  င်ရနဝင်ေးလြေေ်း၊ ြ  င်စနဒ လြေေ်း၊ 
(၇)လြေေ်း ( ဖတ်လြေေ်း) 

၂၀၀  

     အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ရ လဲလြေ်ေး၊ မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေ်ေး ၄၀၀  

  ၂  တန လြ်ေေး(ြ)ရ ေါက်ရတာ (လမ််းသွယ်) ၃၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

    ြေနနဒ  (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆)လြေေ်း ၂၀၀  

   ဆန်စက်ဝင်ေး ၁၈၀  

     အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေ်ေး၊ ရ လဲလြေ်ေး၊ ြေင်ေးလြေ်ေး ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊  တန လြ်ေေး(ြ)ရ ေါက်ရတာ ၃၀၀  

  ၃ (၁၀) လြေေ်း (လမ််းက ဉ််း) ၂၀၀  

     အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ ရ လဲလြေ်ေး၊ ြေင်ေးလြေ်ေး ၄၀၀  

  ၂ (၁၀) လြေေ်း  (လမ််းသွယ်) ၃၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   (၁၀)လြေေ်း (၁)၊ (၁၀)လြေ်ေး (၂)၊ (၁၀)လြေေ်း (၃) ၂၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ြေအူ င်    အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေ်ေး၊ ြေင်ေးလြေ်ေး ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရ ွှေရစတ လြ်ေေး၊ နဝ တ်သ  ီလြေေ်း၊ အ  ငဝ်  င်ေး ၃၀၀  

     အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေ်ေး ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ြေင်ေးလြေ်ေး၊ အ  င်ဝ  င်ေးလြေ်ေး၊ တ  ေးြောလြေ်ေး ၃၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   မြေ  ြို့သစ်(၁၊၂)လြေေ်း ၂၀၀  

  
ရက ်းရ  ရ မအပု်စုမ  ်း 

အိုင်ဝိုင််းရ  ၊ တလုပ်လပ်ရ  (ရရှြို့၊ရနောက်)၊ ရရလွဲရ   
  

   လြေေ်းြေ(မြေ  ြို့ရ ှာင်လြေေ်း) ၃၀၀  

   လြေေ်းသွယ် ၂၀၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၂၀  

  မလကတ်ိုရ  ၊  န ်းရ  ၊ ရလ်းအိမ်စုရ  ၊ ရရွှေရတ င်ရမ ှ်ရ     

   လြေေ်းြေ( န်က န်-ြေအူ င)် ၈၀  

   လြေေ်းသွယ် ၄၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၃၀  

     အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၄၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ြေအူ င်  လြေေ်းသွယ် ၃၀  

    င ်းရမွ်း မြူရရ်းကန်မ  ်း   

   ငေါေးြေ ေါ (လြေေ်းြေအန ေး) ၂.၅  

   ငေါေးြေ ေါ(လြေ်ေးြေအရဝေး) ၁.၅  

   ငေါေး ေါ (လြေေ်းြေအန ေး) ၃.၅  

   ငေါေး ေါ (လြေေ်းြေအရဝေး) ၂.၅  

၂၀ ပန််းတရနော် အရရှြို့ပိုင််းရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ဦေးရအာငရ်ေယ လြေေ်း ၁၀၀  

   

ရ ွှေ ြေင်တင်ဘ  ာလြေေ်း၊ ဗနဓ လလြ်ေေး၊ က န်စစ်သာေး 
လြေေ်း၊ စ န် န်ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ ြွေါည  လြေေ်း၊ 
အင်ကကငေ်းလြေ်ေး၊ ရြေတတာလြေေ်း၊  နဓြောလြေေ်း၊ ြေ ဂင်လြေေ်း၊ 

နတ်စငလ်ြေေ်း၊ က   က်ထ ေးရ  ေးဘ  ာေးလြေ်ေး၊ ရအေးြ ြေ်ေးမဖ  ေး 
လြ်ေေး၊    ရတာက်ရ ွှေဝေါလြ်ေေး၊ ြေင်ေး ဲရက ာ်စွာလြ်ေေး 

၈၀  

  အလယ်ပိုင််းရပ်ကွက်   

  ၁ ဘ  င ်ရန င်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ သ ဟလြေ်ေး ၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

အရန ် ထာလြ်ေေး၊ ဦေးရအာင်ရေယ လြ်ေေး၊ အင်ကကင်ေး 

လြ်ေေး၊ သ   လြေေ်း၊ ဗနဓ လလြေေ်း၊ ရ ွှေ ြေင်တင်ဘ  ာေးလြေေ်း၊ 

သစစာလြ်ေေး၊ ယ ေနလြ်ေေး၊ ရဒေါနလြ်ေေး၊ သေင်လြ်ေေး၊ြွေါည  လြ်ေေး 

၁၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

  န်ေးတရန ်    အရနောက်ပိငု််းရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
အရန ် ထာလြေေ်း၊ ဦေးရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ ဗနဓ လလြေေ်း၊ 

ရ ွှေ ြေင်တင်ဘ  ာေးလြေေ်း၊ သ   လြေ်ေး 
၈၀  

   
စ တတသ ြလြေ်ေး၊ ြေဉ္ဇူလြေ်ေး၊ တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊ နှင်ေး န်ေး 

လြေေ်း၊ စကာေးဝေါ င်လြေ်ေး၊ စြံ ယ်လြေေ်း 
၆၀  

   

 ြေတ်ရလေးလြေ်ေး၊ ရဗာဓ လြေေ်း၊ နယ်ွန လြေေ်း၊ ရ လဲလြေေ်း၊ 

ယွန်ေးရက ာင်ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊  တန  ြံ  (၁၊၂) 

လြေေ်း၊ မြေ  ြို့ကွက်သစ်(၁)လြေေ်း ြေ(ှ၈)လြေေ်း 

၅၀  

  မမိ ြို့ကွက်သစ်ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    န်က န်-  သ ြေ်ကာေးလြေ်ေး ၃၀၀  

   မြေ  ြို့အဝင်တြံတာေးလြေေ်း ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

    ွဲရြံ တန်ေးလြေ်ေး ၁၀၀  

   ဘ အ  စ အဝငလ်ြေ်ေး ၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ဆည်ရ ြောင်ေးလြေ်ေး၊ ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း ၈၀  

   
ရဗာဓ  (၁) လြေေ်းြေှ (၅) လြေေ်း၊ ြောလာရ  ေး (၁) လြေ်ေးြေှ (၅) 
လြေေ်း၊  ြေဘြံ သာ (၁) လြေေ်းြေှ (၃) လြေေ်း၊ ြောလာမြေ  င ်(၁) 

လြေေ်းြေှ (၁၄)လြေေ်း၊   ာသစ်(၁)လြေေ်းြေှ (၁၃)လြေေ်း 

၅၀  

  အင််းမရက ်းရ     

  ၁  န်က န်-  သ ြေ ်ကာေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

  န်ေးတရန ် ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရက ေး  ာအဝင်လြေေ်းြေ ာေး ၁၅  

   ရက ေး  ာလြေ်ေးြေ ာေး ၁၀  

  အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

  ၁ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရက ေး  ာအဝင်လြေေ်းြေ ာေး ၁၀  

   ရက ေး  ာလြေ်ေးြေ ာေး ၅  

  င ်းရမွ်း မြူရရ်းကန်မ  ်း   

   ငေါေးြေ ေါ (လြေေ်းြေအန ေး ) ၂  

   ငေါေးြေ ေါ(လြေ်ေးြေအရဝေး) ၁  

   ငေါေး ေါ (လြေေ်းြေအန ေး) ၃  

   ငေါေး ေါ (လြေေ်းြေအရဝေး) ၂  

၂၁ ရည င်တုန််း     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း၊ အာောနည်လြေေ်း ၁၃၅  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
(၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၁) လြေေ်း၊ 

ရအာင်သ ြလြေေ်း 
၈၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   အရန က်စ ရက ေး  ာ၊ ဦေးဘဦေးခြြံလြေ်ေး၊ ရြေတတာလြေ်ေး ၅၀  

      အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၃၅  

  



(က  သ်န်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရညာင်တ န်ေး ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရဘာ လြ်ေေး၊ ြ  င်ရ ွှေဝေါလြေ်ေး ၁၀၀  

   
(၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂) လြေ်ေး၊ 
ြောဃလြေ်ေး၊ ြေ ေးစက်လြ်ေေး 

၈၅  

   သွန်ေးဘ  ာေးကက ေးလြေ်ေး - 

ဘ  ာေး
ကက ေးနှင ်
ရြံ ေးြေ ာေး၊ 
ဝန်ထြ်ေေး
အ ြေ်ယာ
ြေ ာေး ှ  ေါ
သည ်

      အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၁၃၅  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   (၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂)လြေေ်း ၈၅  

   န  ငင်ြံရအေးဘ  ာေးလြေေ်း - 
ဘ န်ကက ေး
ရက ာင်ေး
၊ရဆေးရြံ  
သာ ှ  

   စ ရ ေါင်ေးရြံ ေးလြေ်ေး  - 
ရြံ ေးြေ ာေး 

သာ ှ  

   ဆည်ရ ြောင်ေးလြေ်ေး - 
ဆည ်
ရ ြောင်ေး
သာ ှ  

   သွန်ေးဘ  ာေးကက ေးလြေ်ေး - 

ဘ  ာေး
ကက ေးနှင ်
ရြံ ေးြေ ာေး၊ 
ဝန်ထြ်ေေး
အ ြေ်ယာ
ြေ ာေး ှ  ေါ
သည ်

  ၃  င်ြွဲရြံ လြ်ေေး (လမ််းက ဉ််း) -  

      အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရညာင်တ န်ေး ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊လြေ်ေးြေရတာလ်ြေေ်း ၁၃၅  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
(၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂) လြေေ်း၊ စာတ  က်လြေ်ေး၊ 
 န်က န်ရက ာငေ်းလြေ်ေး 

၈၅  

  ၃ ရ ွှေဥရဒေါငေ်းရ  ် ှငရ်ြံ လြေေ်း(လမ််းက ဉ််း) ၆၅  

      အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

(၁၊၂၊၃)လြေေ်း၊ စက်ကက ေးလြေ်ေး၊ အ တ် ဖတ်လြ်ေေး၊ အ န်ေး   ် 
သာလြေေ်း၊ က   က်လတ်ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ သေငလ်ြေေ်း၊ စာ 
တ  က်လြေ်ေး၊ ရဆေး   ရဒေါင်လြေေ်း၊ ရဝဠ ဝန်ရက ာင်ေးလြေေ်း၊ 
ကျွန်ေးထ  တ်ာ 

၈၅  

      အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
စက်ကက ေးလြေေ်း၊ရဝဠ ဝန်ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊မြေ  ြို့ တ်လြေ်ေး၊ 
ရအာင ်တန လြေ်ေး၊ြေ ဂင်လြေေ်း၊ 

၈၅  

   ရ ေးဦေးကျွန်ေးရက ေး  ာ ၅၅  

      အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး ၁၃၅  

   မြေ  ြို့ တ်လြ်ေေးြေကက ေး ၁၃၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
တ  က်သစ်လြေ်ေး၊ တ  က်သစ်အရန က်လြေေ်း၊ အရန ် ထာ 
လြေေ်း၊ ရတာ ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ ေွဲသတတ လြေ်ေး၊  ဲြောန်ဟ န် 
လြေေ်း၊ြေ ဂင်လြေ်ေး၊အာေးကစာေးရြံ လြေေ်း 

၈၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရညာင်တ န်ေး အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်   

  ၁ အာောနည်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၃၅  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြ  င်ရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ ရအာင ်တန လြ်ေေး၊ သ တာလြေ်ေး၊ 
ရဘာ လြ်ေေး၊ သစစာလြေ်ေး၊ ဉာဏဗလလြေေ်း၊ 
 ရအာင်သ ြလြေ်ေး 

၁၀၀  

   ြောဃလြေ်ေး ၈၅  

      အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဗ  လ် ြေတ်ထနွ်ေးလြေေ်း ၈၅  

   

ဗ  လ် ွှေဲလြေ်ေး၊ ြေဟာဗနဓ လလြေေ်း၊ က န်စစ်သာေးလြေေ်း၊ 

ဗ  လ်ြ   လြေေ်း၊ ဗ  လ်ြေငေ်းရ ာင်လြေ်ေး၊ ဘ  င ်ရန င်လြေ်ေး၊ 

ြေင်ေး ဲရက ာစ်ွာလြေေ်း၊ သြေ န်ဗ ြေ်ေးလြေ်ေး၊ ဗညာေးဒလလြေေ်း 

၆၀  

      အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း၊  ြေဝတ ြေငေ်းကက ေးလြေ်ေး၊ နဝရဒေးလြေ်ေး၊ 

တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊ ဗလြေငေ်းထင်လြေေ်း၊ သြင်ဖ  ေးလှကက ေး 

လြေေ်း၊ဆ ာစြံလြေ်ေး၊ ဆင် ဖူ ှင်လြေေ်း၊ ဦေးဥတတြေလြေ်ေး၊  

ဗ  လ်ဆွန် တ်လြေေ်း 

၆၀  

  
ရက ်းရ  ရ မအပု်စုမ  ်း (ထ  ်ဝကက ေး  ာ၊ က ြံ တြော  ာ၊ ကညင် 

ရကာက်ကက ေး  ာ၊ ေ ေး ဖူကျွန်ေး  ာ၊ ြေဲေလ   ာ) 
  

   လြေေ်းြေကက ေး ၂၅  

   လြေေ်းသွယ် ၁၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ရညာင်တ န်ေး    ကကိမ်ပင် ယ်ရက ်းရ     

   လြေေ်းြေကက ေး ၂၀  

   လြေေ်းသွယ် ၁၀  

      ်းမရလ ကရ်က ်းရ     

   လြေေ်းြေကက ေး ၃၅  

   လြေေ်းသွယ် ၂၀  

  အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေကက ေး ၁၅  

   လြေေ်းသွယ် ၁၀  

  င ်းရမွ်း မြူရရ်းကန်မ  ်း   

   ငေါေးြေ ေါ (လြေေ်းြေအန ေး) ၂၅  

   ငေါေးြေ ေါ(လြေ်ေးြေအရဝေး) ၁၀  

   ငေါေး ေါ (လြေေ်းြေအန ေး) ၃၅  

   ငေါေး ေါ (လြေေ်းြေအရဝေး) ၂၀  

၂၂ ဓနု  ြူ     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ ရကကေးရ  ်လြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၁၀၀  

  ၂ သ  ီ နလြေေ်း (လမ််းက ဉ််း) ၆၀  

      အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဦေးရအာငရ်ေယ လြေေ်း၊ ဓန သြကလြေ်ေး ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း၊ သ   ယနလြေ်ေး၊ ရကကေးရ  ်လြေ်ေး ၁၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဓန  ဖူ     အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဓန သြကလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဓန သြက(၁၊၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈)လြေေ်း ၁၀၀  

      အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ လြေေ်းြေရတာ်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၃၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဥြေမာဒနတ လြေေ်း၊ ြေ ကလာလြေ်ေး၊ ရသာဘဏ လြေေ်း၊ ရလေးထ ် 
လြေေ်း၊ ြင်ြေကန်လြေ်ေး၊ (၈)လြေေ်းက န်ရဘာငလ်ြေေ်း 

၂၀၀  

      အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
လြ်ေေးြေရတာ်လြ်ေေး၊ ြေဟာဗနဓ လလြ်ေေး၊ ရောတလြ်ေေး၊ နနဒ 
ဝငလ်ြေေ်း၊ ရ ေးအရန က်လြေေ်း 

၃၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရ ေးဦေးရက ာငေ်းလြေေ်း၊ ြင်ြေကန်လြေေ်း၊ ရ ွှေရညာင် င် 
လြေေ်း၊ဥြေမာဒနတ လြေေ်း၊ ရြြောလြေေ်း၊ က န်ရဘာငြ်ေင်ေးလြေေ်း 

၂၀၀  

      အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ရ ေးအရန က်လြေေ်း၊ ရြော သ  ီလြေ်ေး ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   တ  င်ေး ငေ်းသူလြေေ်း၊ ရ ေးဦေးရက ာငေ်းလြေ်ေး ၁၅၀  

      အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    တန သ   လြေေ်း၊ ဘ  ာေးလြေေ်း၊ ြေဟာရောတလြေေ်း ၃၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဓန  ဖူ ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
တ  င်ေး ငေ်းသူလြေေ်း၊ ရ ွှေရညာင ်င်လြေေ်း၊ ရအာငြ်ေ ကလာ 
လြေေ်း၊ ရြြောလြေေ်း၊ က န်ရဘာငြ်ေငေ်းလြေ်ေး 

၂၀၀  

      အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး၊ ဘ  ာေးလြေေ်း၊  တန သ   လြေေ်း၊ 
 တန စြေ်ေးရြ ာငေ်းလြေ်ေး 

၃၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြေဟာရဘာ လြေေ်း၊ ရအာငသ် ြလြေေ်း၊ ရဝေယနတ လြေေ်း၊ 
က န်ရဘာင်ြေင်ေးလြေ်ေး 

၂၀၀  

      အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   
ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး၊ ဘ  ာေးလြေေ်း၊  တန သ   လြေေ်း၊  
ြေဟာရောတလြေေ်း၊ သ   လြေေ်း၊  တန စြေ်ေးရြ ာငေ်းလြေ်ေး 

၃၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြေဟာရဘာ လြေေ်း၊ရအာငသ် ြလြေေ်း၊ရဝေယနတ လြေ်ေး၊ 
က န်ရဘာင်ြေင်ေးလြေ်ေး 

၂၀၀  

      အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး၊ ဘ  ာေးလြေေ်း ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဗ  လ်ြ   ်လြ်ေေး၊ ရဝေယနတ လြ်ေေး၊ ရက ာက်တ  င် (၅) လြ်ေေး၊ 
(၂)လြေေ်းရက ာကတ်  ငလ်ြေ်ေး 

၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရအာငြ် ြေ်ေးသာ( ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၅)လြေေ်း၊ ရအာငရ်တာြ်ေူလြေေ်း ၁၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဓန  ဖူ     အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဦေးရအာငရ်ေယ လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၁၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   လြေေ်းြေ(၁)(၂)လြေေ်း၊ ြ ြေ်ေးသာရက ာငေ်းလြေ်ေး ၇၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ြ ြေ်ေးသာရက ာင်ေးလြေေ်း( ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၅) လြေေ်း ၄၀  

      အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်   

  ၁  တန သ   လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၁၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြ ြ်ေေးသာကက ေးရက ာင်ေးလြ်ေေး၊ က န်စစ်သာေးြေင်ေးကက ေးလြ်ေေး၊ 
အရန ် ထာလြေေ်း 

၇၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   အရန ် ထာ(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂)လြ်ေေး ၄၀  

      အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်   

  ၁  တန သ   လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၁၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
 တန စြ်ေေးရြ ာင်ေးလြ်ေေး၊ ရအာင်ြ ြ်ေေးသာလြ်ေေး၊ ရအာင် 
ရတာ်ြူေလြေေ်း၊ ရအာင်သ ြလြေ်ေး၊ ရအာင်သရ  လြေေ်း 

၇၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

    တန သ ြလြ်ေေး၊ရအာင်သ ဒဒ လြ်ေေး၊ရအာင်ရြတ်သစ်လြ်ေေး ၄၀  

      အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဗ  လ်ြ   ်လြ်ေေး၊ ရအာင်ြ ြ်ေေးသာလြ်ေေး၊ ရအာင်ရတာ်ြူေလြ်ေေး 
ရက ာက်တ  ငလ်ြေ်ေး 

၆၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 
ြ က်  

 ဓန  ဖူ ၂ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရက ာက်တ  င် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅)လြေေ်း ၄၀  

      အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ ရကကေးရ  ်လြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၆၀  

  ၂ က န်လြေ်ေးြေ ာေး (လမ််းက ဉ််း) ၄၀  

      အမှတ်(၁၆)ရပ်ကွက်   

   ၁ က န်လြေ်ေးြေ ာေး (လမ််းက ဉ််း) ၄၀  

      အမှတ်(၁၇)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   အရဝေးရ  ေးလြ်ေေးြေကက ေး(စရကကာ လြ်ေေး)၊ အရက ာ်တာလြ်ေေး ၈၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရ ွှေဟသကာရက ာင်ေးလြေ်ေး၊ဗ  လ် ြေတ်စြံလြေ်ေး ၆၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   (၁၇)  ်ကွက်(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁)လြ်ေေး ၄၀  

   (၁၇)တ  ေးြ ဲြို့လြေေ်း ၆၀  

      အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်   

  ၁ အရဝေးရ  ေးလြ်ေေးြေကက ေး( ရဒသ ာောလြ်ေေး)(လမ််းမကက ်း) ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   နတ်သျှငရ်န င်လြေေ်း၊ နဝရဒေးလြေ်ေး၊ အရက ာတ်ာလြေေ်း ၁၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ဦေး  ညလြေ်ေး၊ လက်ဝဲသ နဒလြေေ်း၊ ဘ   ာောလြေ်ေး၊  ြေဝတ  

ြေင်ေးကက ေးလြေ်ေး၊ လ ှုင်ထ  ်ရြေါင်တင်လြေ်ေး 
၆၀  

  ရက ်းရ  အုပ်စုရ မမ  ်း(က ြံ ေးတန ေး  ာ ၊စြံကင်ေး  ာ၊ ဆကာကက ေး  ာ)   

   လြေေ်းြေ ၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဓန  ဖူ  လြေေ်းသွယ် ၂၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၅  

     အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၁၅  

   လမ််းသွယ် ၁၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၅  

၂၃    ပံု     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ရြ ာင်ေးတွင်ေးလြေေ်း၊ရအာင်သ ြလြေ်ေး ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဓန ရတာ (၁) လြ်ေေးြှေ (၈) လြ်ေေးအထ ၊သ တာလြ်ေေး၊ရအာင် 
သ ဟလြေ်ေး၊စ တတသ ြလြေ်ေး 

၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
စြံ ယ်လြ်ေေး၊ ရအာင်ြောဃလြ်ေေး၊ ရအာင်ြေင်ေးရ ေါင်လြ်ေေး၊ 
စွန်ေးလွန်ေးလြေ်ေး 

၁၂၀  

  ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၉၀  

      အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ထြေလြေေ်း၊ဒ တ ယလြေေ်း ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ရနသူ  န်လြေ်ေး၊ ရ ွှေသာရလ ာငေ်းလြေ်ေး၊ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး ၂၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ရ ွှေနတ်ကူလြေ်ေး၊ သ တာလြေေ်း၊ ရသာ်တာလြေ်ေး၊   

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဖ ာ ြံ   
အရန ်ြောလြေ်ေး၊ တ င်ရ ွှေထ ေးလြေ်ေး၊  ှင် ဲထွဋလ်ြေ်ေး၊ 
စ တတသ ြလြေ်ေး 

၁၅၀  

  ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၁၂၀  

      အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ရြ ာင်ေးတွင်ေးလြေေ်း၊ရအာင်သ ြလြေ်ေး ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရအာင်သ ြလြ်ေေး (၁) လြ်ေေးြှေ (၅) လြ်ေေးအထ ၊ ရအာင်သစစာ 

လြေေ်း 
၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ြောဃလြေ်ေး၊ ရအာင်သရ  လြ်ေေး၊ ရဝဘာ  လြေ်ေး၊ ရအာင် 

ရြေတတာလြေ်ေး 
၁၂၀  

  ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၉၀  

      အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ထြေလြေေ်း၊ ဒ တ ယလြေ်ေး၊  တန လြ်ေေး ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ တ င်ရ ွှေထ ေးလြေေ်း၊ ရနသူ  န်လြေေ်း၊ 

ရ ွှေသာရလ ာငေ်းလြေ်ေး၊နတ်သျှငရ်န င်လြေေ်း 
၂၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ရ ွှေနတ်ကူလြေ်ေး၊ သ တာလြေေ်း၊ ြေက  ေးတန်ေးလြေေ်း၊ 

ရေယ ဝတ လြေေ်း၊ ရြေဓေါဝ လြေေ်း၊ ရဝဘာ  လြေ်ေး 
၁၅၀  

  ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၁၂၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဖ ာ ြံ      အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ထြေလြေေ်း၊ဒ တ ယလြေေ်း၊ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊လသာလြေ်ေး ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး၊  ာလည် 

ဘ  ာေးလြေေ်း၊၅-လြေေ်း 
၂၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ၃-လြေေ်း၊၄-လြေေ်း ၁၅၀  

  ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၁၂၀  

      အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

    ထြေလြေေ်း၊ဒ တ ယလြေေ်း ၄၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
၃-လြေေ်း၊၄-လြေေ်း၊၅-လြေေ်း၊ ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး၊ 

ဘ  င ်ရန င်လြေေ်း၊ အရန  ်ထာလြေေ်း 
၂၀၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ၃-လြေေ်းတ  ၊၄-လြေေ်းတ  ၊ စာတ  က် ဖတ်လြေ်ေး ၁၅၀  

  ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၁၂၀  

      အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်   

  ၁  တန လြ်ေေး (လမ််းမကက ်း) ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရေယ ဝတ လြေေ်း၊ ရြြောသ လြေ်ေး၊ ရြေဓေါဝ လြေ်ေး၊ 

ရဝဘာ  လြေ်ေး၊(၁၀)လြေေ်းနှင ် မြေ  ြို့ တ်တာလြေ်ေး 
၁၅၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြေ်ေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဖ ာ ြံ  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ၇-လြေေ်း၊၈-လြေေ်း၊၉-လြေေ်း၊၁၁-လြေေ်း ၁၂၀  

  ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၉၀  

      အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ၅-လြေေ်း၊ တန လြ်ေေး ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး၊ မြေ  ြို့ တ်တာလြေ်ေး၊ ၈-လြေေ်း၊၉-လြေ်ေး၊ 

၁၀-လြေေ်း၊၁၁-လြေေ်း 
၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
ရေယ ဝတ လြေေ်း၊ န လာလြေေ်း၊ ကျွန်ေးရတာလြေ်ေး၊ 

၁၂-လြေေ်း၊၁၃-လြေေ်း 
၁၂၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၉၀  

      အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်   

  ၁  ၅-လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

၆-လြေေ်း၊၇-လြေေ်း၊၈-လြေေ်း၊ ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး၊ ဘ  င ် 

ရန င်လြေ်ေး၊ ကျွန်ေးရတာလြေေ်း၊ မြေ  ြို့ တ်တာလြေေ်း၊ 

အရ  ာငလ်ြေေ်း 

၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
၉-လြေေ်း၊ ၁၀-လြေေ်း၊ ၁၁-လြေေ်း၊၁၂-လြေေ်း၊ ဘ  င ်ရန င် 

လြေေ်း၊ ကျွန်ေးရတာလြေ်ေး၊ ြေဟာဗနဓ လလြေ်ေး 
၁၂၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၉၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဖ ာ ြံ      အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်   

  ၁  ဘ  င ်ရန င်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
အရန ် ထာလြ်ေေး၊ ရ ွှေက င်လြ်ေေး၊ ၆-လြ်ေေး၊ ၇-လြ်ေေး၊  

၈-လြ်ေေး၊ ၉-လြ်ေေး၊ ၁၀-လြ်ေေး၊ ၁၄-လြ်ေေး၊ မြေ  ြို့ တ်တာလြ်ေေး 
၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ၁၂-လြေေ်း၊၁၄-လြေေ်းတ   ၁၂၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၉၀  

      အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းမကက ်းမ  ်း)   

   ဒ တ ယလြေ်ေး၊ အရန ် ထာလြေ်ေး၊ ၅-လြေေ်း ၂၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

၆-လြေေ်း၊၇-လြေေ်း၊၈-လြေေ်း၊ ၉-လြေ်ေး၊ ၁၀-လြေေ်း၊’ 

၁၃-လြေေ်း၊ ရ ွှေက ငလ်ြေ်ေး၊ သ ဿာန်ရက ာင်ေးလြေေ်း၊ 

ြောလာမြေ  င်လြေေ်း 

၁၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   အင်ကကငေ်းလြေ်ေး၊ က ြေက်လြေေ်း ၁၂၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၉၀  

      အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဒ တ ယလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ြောလာမြေ  င်လြေေ်း၊ ရ ွှေဝေါမြေ  ငလ်ြေေ်း၊ သ   မြေ  ငလ်ြေ်ေး၊ 

ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း 
၁၂၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဖ ာ ြံ  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
မြေ  ြို့ တ်တာလြ်ေေး၊   ရတာက်မြေ  င်လြ်ေေး၊ ရ ွှေဝေါမြေ  င်လြ်ေေး၊ 

ဝန်ထြေ်ေးအ ြေ်ယာလြေ်ေးတ  ၊ ရဆေးရြံ လြေေ်းကကာေး 
၁၀၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၈၀  

      အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ မြေ  ြို့ တ်တာလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

      အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ ရြ ာင်ေးတွင်ေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

ရြ ာင်ေးတွင်ေးလြေေ်းြေနှင ်ရအာငရ်ေယ လြေ်ေးကကာေး 

 ှ ရအာင်သရ  လြ်ေေး၊ရ ွှေ  ည်ရအေးလြ်ေေး၊ရက ာင်ေးလြ်ေေး၊ 

ေ ေဝေါလြေ်ေးဓြေမသ ကဟလြေ်ေး၊ဓြေမသ ြလြေ်ေး၊အလငေ်းရ ာင်လြေ်ေး၊

ဓနသ ဒဓ လြေေ်း၊နှင်ေးဆ လြေ်ေး၊စြံ ယ်လြ်ေေး 

၁၂၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ရအာငရ်ေယ လြေ်ေးနှင ျ ျ်ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေးကကာေး ှ ရအာင်သ 

ရ  လြေ်ေး၊ ရ ွှေ  ည်ရအေးလြေေ်း၊ ရက ာငေ်းလြေ်ေး၊ ေ ေဝေါလြေ်ေး၊ 

ဓြေမသ ကဟလြေေ်း၊ ဓြေမသ ြလြေေ်း၊ အလငေ်းရ ာင်လြေေ်း၊ 

ဓနသ ဒဓ လြေေ်း၊ နှင်ေးဆ လြေ်ေး၊ စြံ ယ်လြ်ေေး 

၁၀၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၈၀  

      အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ ရအာင်သ ြလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ရအာင်သ ြလြေေ်းနှင ်ြောဃလြေ်ေးကကာေး ှ  ၁-လြေေ်းြေှ 

၅-လြေေ်း အထ  
၁၂၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဖ ာ ြံ  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ရအာင်သရ  ၅-လြေေ်းြေှ အကက ေးဝရြ ာင်ေးအထ ၊ရအာင် 
ရြေတတာလြေ်ေး၊ ရအာင်သစစာလြေ်ေး၊ ရအာင်သရ  လြေ်ေး၊ 
ြောဃလြေ်ေး၊ ရအာင ်တန လြေ်ေး၊ ရအာငြ် ြေ်ေးသာလြေေ်း၊ 
ရအာင်သ ဒဓ လြေ်ေး၊ န်ေးရဗဒေါလြေ်ေး 

၁၀၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၈၀  

      အမှတ်(၁၆)ရပ်ကွက်   

  ၁ ရြ ာင်ေးတွင်ေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

ရြ ာင်ေးတွင်ေးလြေေ်းြေနှင ် (၁) လြေေ်းကကာေး ှ စန်ေးသ တာ 

လြေေ်း၊  ဒ ြေမာလြေေ်း၊ ြေ ကလာလြေ်ေး၊ သ   ရေယ လြေ်ေး၊ 

ြောဃလြေ်ေး 

၁၂၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
မြေ  ြို့ဦေးလြေ်ေး၊ စန်ေးသ တာလြေေ်း၊  ဒ ြေမာလြေေ်း၊၂-လြေ်ေးြေှ 

၉-လြေေ်းအထ ၊ သ   ြေ ကလာလြေ်ေး 
၁၀၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၈၀  

      အမှတ်(၁၇)ရပ်ကွက်   

  ၁  ြေဝတ လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   သနတ လြေေ်း၊ ရက ာက်စ ြေ်ေးလြေေ်း၊ မြေ  ြို့ တ်တာလြေေ်း ၁၂၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
  လဲလြေ်ေး၊  တတ ြောေးလြေ်ေး၊ ြေဟူ ာလြ်ေေး၊ ကန်ရတာက်က ေး 

လြေေ်း၊ က န်စစ်သာေးလြေေ်း 
၁၀၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၈၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဖ ာ ြံ      အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်   

  ၁ မြေ  ြို့ တ်တာလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
က န်စစ်သာေးလြ်ေေးနှင ်ြေင်ေး ဲရက ာ်စွာလြ်ေေးကကာေး ှ  ဗညာေး 
ဒလလြေ်ေး၊ ဗညာေးနွဲြို့လြေေ်း၊ က န်စစ်သာေးလြေေ်း၊ ဦေးရအာင် 
ရေယ လြေေ်း၊ ဗ  လ်ြေငေ်းရ ာင်လြေ်ေး၊ ဗ  လ်ြေှူေးရအေးြ   လြေေ်း 

၁၂၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

က န်စစ်သာေးလြေ်ေးနှင ်ြေငေ်း ဲရက ာ်စွာလြေ်ေးကကာေး ှ  
ကန်ရတာက်က ေးလြေ်ေး၊ ဗ  လ်ဗထူေးလြေ်ေး၊ လ ွန်ေးအ ြေ် 
လြေေ်း၊ သြေ န်ဗ ြေ်ေးလြေေ်း၊ ဓြေမရစတ လြ်ေေး၊  ှင်ရစာ   
လြေေ်း၊ ဦေးရအာင ်ြေတ်လြေ်ေး၊ ဗ  လ်ြေင်ေးရ ာင်လြေေ်း၊ 
ဗ  လ်ြေှူေးရအေးြ   လြေေ်း 

၁၀၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၈၀  

      အမှတ်(၁၉)ရပ်ကွက်   

  ၁ မြေ  ြို့ တ်တာလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၅၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   

ြေင်ေး ဲရက ာစ်ွာလြေေ်းနှင ်သြေ န်ဗ ြေ်ေးလြေ်ေးကကာေး ှ  
ဗ  လ်လရှသာင်ေးလြေ်ေး၊ ဦေး ာေတ်လြ်ေေး၊ ဦေးဘြ   လြေ်ေး၊ 
ြေန်ေးဘြ  င်လြေ်ေး၊ ဗ  လ် ြေတ်စြံလြေေ်း၊ ြေဏ စည်သူလြေေ်း၊ 
 ာောဓ  ာေ်လြေ်ေး 

၁၂၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

က န်စစ်သာေးလြေ်ေး၊ ဦေးရအာငရ်ေယ လြေ်ေး၊ ဗ  လ် ြေတ် 
ထွန်ေးလြေ်ေး၊ ြေဏ စည်သူလြေေ်း၊  ာေဓ  ာေ်လြေေ်း၊ 

သြေ န်ဗ ြေ်ေးလြေ်ေး၊ ဦေးရထွေးလြေ်ေး၊ ဦေးအ န်ေးရြောင်လြေ်ေး၊ 
ဦေး ြေလ ှုင်လြေေ်း၊ ဦေးသ န်ေးဟြံလြ်ေေး၊ ဦေးဘဝင်ေးလြေ်ေး 

၁၀၀  

   ၄ အ ြာေးလြေ်ေးြေ ာေး (ဝန််းအတွင််း) ၈၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဖ ာ ြံ  
ရက ်းရ  ရ မအပု်စုမ  ်း  

(သြေ န်ရထာ၊အြော၊က န်ေးတန်ေး၊ရြ ာင်ေးတွင်ေး၊က ြံ ကူ၊အရ  ာင်) 
  

   လမ််းမ ၅၀  

   လမ််းသွယ် ၂၅  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၅  

   အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၁၀  

၂၄  ိုကရလ်း     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

   ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၆၀  

   ၁  ဖတ်လြ်ေေး (လမ််းသွယ်) ၁၃၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၉၀  

      အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

   ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၆၀  

   ၂  ဖတ်လြ်ေေး (လမ််းသွယ်) ၄၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၅  

      အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

   ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၂၁၀  

   ရ ွှေသွယ် ငလ်ြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၁၈၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၄၀  

      အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

   မြေ  ြို့ တ်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၆၀  

   စ န် န်ေးလြေ်ေး (လမ််းသွယ်) ၁၃၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 

သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က ် 

 ဘ  ကရလေး  လြေေ်းက ဉ်ေး ၉၀  

      အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

   ဗ  လ်ဗထူေးလြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၂၁၀  

   ဧ ာြေင်ေးလြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၁၈၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၁၄၀  

      အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

   ၆   ်ကွက်လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၆၀  

   နဝ တ်လြ်ေေး (လမ််းသွယ်) ၄၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၅  

      အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်   

   ၁၈ လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၆၀  

   ၁၆ လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၄၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၅  

      အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်   

   ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၆၀  

    တန လြ်ေေး (လမ််းသွယ်) ၄၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၅  

      အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်   

   ဗ  လ်ြ   ်ရအာင်ဆန်ေးလြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၆၀  

   န  ငင်ြံရတာရ်အာငက်ကည်လြေေ်း (လမ််းသွယ်) ၄၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၂၅  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 ဘ  ကရလေး     အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်   

   ၁၈ လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၆၀  

   စက်စ လြ်ေေး (လမ််းသွယ်) ၁၃၀  

   လြေေ်းက ဉ်ေး ၉၀  

  
ရက ်းရ  အပု်စုရ မမ  ်း  
(သာရ ေါငေ်း၊ စက်ဆန်ေး၊  ြေငေ်းကက န်ေး၊ ကဒြံ ) 

  

   လြေေ်းြေ ၂၀  

   လြေေ်းသွယ် ၁၅  

    အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၁၀  

   လြေေ်းသွယ် ၈  

၂၅ က  ိက်လတ်     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ၂၂-လြေေ်းြေှ ၃၀-လြေေ်း ထ  ၄၀  

      အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဦေးစနဒ လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၇၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဦေးခ ြံ ေးြ   လြ်ေေး၊ ဗ  လ်ြ   ်လြေေ်း ၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ၂-လြေေ်းြေှ ၄-လြေေ်းအရ ှြို့ဘက် ြြေ်ေးထ  ၄၀  

      အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဦေးစနဒ လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 က   က်လတ် ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဦေးခ ြံ ေးြ   လြ်ေေး၊ ဗ  လ်ြ   ်လြေေ်း ၉၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
၄-လြေေ်း (အရန ကဘ်က် ြြေ်ေးြေှ ၈-လြေေ်း 
အရ ှြို့ဘက် ြြေ်ေးထ ) 

၈၀  

      အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဦေးစနဒ လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၁၀၀  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဦေးခ ြံ ေးြ   လြ်ေေး၊ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး ၉၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
၈-လြေေ်း (အရန ကဘ်က် ြြေ်ေးြေှ၁၁-လြေေ်းအရ ှြို့ဘက် 
 ြြေ်ေးထ ) 

၈၀  

      အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဦေးစနဒ လြေေ်း (လမ််းမကက ်း) ၇၀  

  ၂ ဗိုလ်ခ  ပ်လမ််း (လမ််းသွယ်) ၅၀  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   ၁၁-လြေေ်း အရန က်ဘက် ြြေ်ေးြေှ ၂၁-လြေေ်းထ  ၄၀  

      အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်   

   မြေ  ြို့တစ်ဘက်ကြေ်ေး  ်ကွက် ၈  

  ရက ်းရ  ရ မအပု်စုမ  ်း (လ ှုငေ်းတာ၊ရြံ ေးရဒေါင ်)   

   လြေေ်းြေ ၆  

   လြေေ်းသွယ် ၄  

 
  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 
 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 

ြ က်  

 က   က်လတ်   လှည််း ိပ်ရက ်းရ  ၊ပန််းပွဲစုရက ်းရ     

   လြေေ်းြေ ၄  

   လြေေ်းသွယ် ၃  

   အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၄  

   လြေေ်းသွယ် ၃  

၂၆ ရဒ်းဒရွဲ     အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၉၅  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊လြေ်ေးြေရတာလ်ြေေ်း၊  ည်ရတာ်သာလြေေ်း ၇၅  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

စကာေးဝေါလြ်ေေး၊ နှင်ေး န်ေးလြ်ေေး၊ စြံ ေါယ်လြ်ေေး၊ နှင်ေးဆ လြ်ေေး၊ 
ရဒေါနလြေ်ေး၊ ယ ေနလြေေ်း၊ စ နတ ြေ န လြေ်ေး၊ ေ ေဝေါလြေ်ေး၊ 
သေင်လြေေ်း၊ ြောလာလြေ်ေး၊ သ ဖ လြေ်ေး၊  ြေဝတ လြ်ေေး၊ 

အရန ် ထာလြ်ေေး၊ က န်စစ်သာေးလြ်ေေး၊ တ င်ရ ွှေထ ေးလြ်ေေး၊ 
ဘ  င ်ရန င်လြ်ေေး၊ ြေဟာဗနဓ လလြ်ေေး၊ ြေင်ေး ဲရက ာ်စွာလြ်ေေး၊ 
ဆင် ဖူ ှငလ်ြေ်ေး၊ နတ် ှငရ်န င်လြေ်ေး၊ နဝရဒေးလြေ်ေး၊ 
ဦေးဥတတြေလြေ်ေး၊ ဦေးဝ စာ လြေေ်း ၊   လဲလြ်ေေး၊  တန လြေေ်း၊ 
န လာလြေေ်း၊  တတ ြောေးလြေ်ေး၊ ရက ာငေ်းသစ်ရက ာငေ်းလြေေ်း၊ 
အြေ ှုက်ကွငေ်းသွာေးလြေေ်း၊ ြေ ေးဒြံ ေးလြေေ်း 

၅၂  

      အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်   

  ၁ ဗ  လ်ြ   ်လြေ်ေး (လမ််းမကက ်း) ၉၅  

  ၂ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   
ကြေ်ေးန ေးလြေေ်း၊ လြေေ်းြေရတာလ်ြေေ်း၊   ည်ရတာသ်ာလြေေ်း၊ 
ဘ  ာေးလြေေ်း 

၇၅  

  



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ် မြေ  ြို့နယ် 

 

  ်ကွက်/ရက ေး  ာ/လြ်ေေး 

တစ်ဧက 
သတ်ြေှ
တ ်

တန်ဖ  ေး 

ြေှတ် 
ြ က်  

 ရဒေးဒ ဲ ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

 ဒြံ ြေမာလြေေ်း၊  ြေတ်ရလေးလြေေ်း၊ ကြံ ရကာလ်ြေ်ေး၊  နဓြောလြေ်ေး၊ 
က ြေက်လြ်ေေး၊  ြေြွေါည  လြ်ေေး၊  ြေတ်ရလေးလြ်ေေးသွယ် (၁) လြ်ေေး၊ 
 ြေတ်ရလေးလြေ်ေးသွယ် (၂) လြေေ်း၊ ရြံ ေးကက ေးကွက်သစ် (၁)လြေေ်း 
ြေ ှ ရြံ ေးကက ေးကွက်သစ်(၁၆)လြေေ်းထ ၊ ထန်ေးရတာလြေေ်း၊ 
ဗ  လ်ဘရ ေးလြ်ေေး၊ ရြေတတာလြ်ေေး၊ သစစာလြ်ေေး၊   ရတာက်လြ်ေေး၊ 
နွယန် လြေ်ေး၊ သရ  လြေ်ေး၊ ြေဉ္ဇူ လြေေ်း၊ ြ ယ်  လြေေ်း၊  ြေကန် 

သာ(၄)လြေ်ေး၊ င ရ ွှေဝေါလြေ်ေး၊ က ဝ တ်လြ်ေေး၊ ရဒေးဒ ဲ 
ရညာငတ် င်လြေေ်း၊ အ  ေးဘ  (၁)လြေေ်း၊အ  ေးဘ    ည်သူူ့လြေ်ေး 

၅၂  

      အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းသွယ်မ  ်း)   

   ဘ  ာေးလြေေ်း၊ ဘ  ာေးလြေေ်းရဟာငေ်း၊ ရတာတ်န ေးလြေေ်း ၇၅  

  ၃ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   

ဘ  ာေးကက ေးကွက်သစ် (၁) လြေေ်းြေှ ဘ  ာေးကက ေးကွက်သစ် 
(၈) လြ်ေေးထ ၊ ဘ  ာေးကက ေးကွက်သစ် (A)လြ်ေေးြှေ(C)လြ်ေေးထ  

ရတာတ်န ေး (၂) လြေေ်းြေှ (၇) လြေေ်းထ ၊ ရတာတ်န ေး (၁)  ဖတ ်
လြေေ်းြေှ (၃) ဖတ်လြေေ်းထ  

၅၂  

     င်ရ ခ ုန််းရပ်ကွက်   

  ၁ (လမ််းက ဉ််းမ  ်း)   

   
အြှေတ် (၁) ရအာငြ်ေ ကလာကကွ်သစ်၊ အြှေတ် (၂) ရြံ ေးကက ေး 
ကွက်သစ်၊ အြှေတ်(၃)ရတာတ်န ေးကွက်သစ် 

၃၅  

  ရက ်းရ  ရ မအပု်စုမ  ်း (က ြံ ဒေါေး၊အကယ်  ာြေ၊ြေ ြေ်ေး  ာ)   

   လမ််းမ ၅.၃  

  အ ခ ်းရ  ရ မမ  ်း   

   လြေေ်းြေ ၃.၃  

 

  


