
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရ ြေရ ာင်ေး/ဝယ် ြငေ်းြေ ာေးအရ ေါ် အြွန်စည်ေးကက ် န်နှုန်ေးထာေးြေ ာေး 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၁ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ဖက်တန်ေး  ် ကွက်    

   အ ောက်လမ််းမကက ်း ၅၀၀၀  

   အ ောက်လမ််းမကက ်း( မှတ်(၁)အ  ်းအ ှှေ့) ၆၆၀၀  

   ကမ််းန ်းလမ််း ၃၅၀၀  

   ကမ််းန ်းလမ််း( မှတ်(၁) အ  ်း န ်း) ၃၉၀၀  

   သထံုံတံတော်းလမ််း ၃၀၀၀  

   ဖက်တန််းလမ််း ၂၆၀၀  

   တပ်အ မ အ ှှေ့လမ််း ၁၈၀၀  

   တပ်အ မ အန ကလ်မ််း ၁၈၀၀  

   အ ေါင််းမင််း ပ်(ဃ)လမ််း ၁၈၀၀  

   သောသန ာ့ဗိမဗောန်လမ််း ၁၂၀၀  

   အတောင်အပေါ်တန််းလမ််း ၁၂၀၀  

    ညပ်င်သောယောလမ််း ၁၂၀၀  

   မဟော မတ်မုံနိဘုံ ော်းလမ််း ၁၀၀၀  

  မ က်တန််းလမ််း ၈၀၀  

   သ လ ှငလ်မ််း ၈၀၀  

   က န်လမ််းသွယ်မ ော်း ၆၅၀  

    ံ ပအ ်း ပ်၊အ ေါ်လမ််း၊အ ေါ်ပုံ၊အ ေါင််းမင််း ပ် ၆၅၀  

   ဘောဘူဝင််း/သောယောဝင််း ၃၅၀  

   အ မန လမ််း ၃၅၀  

၂ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရ ွှေရတ ာင်  ်ကွ က်    

   အ ောက်လမ််းမကက ်း ၃၅၀၀  

   ကမ််းန ်းလမ််း ၂၅၀၀  

  ဗဟိုံလမ််း ၂၂၀၀  

   ထက်လမ််းမကက ်း ၁၆၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၀၀၀  

  က ျိိုက်သံလန်ဘုံ ော်းလမ််း ၁၀၀၀  

 

  



-၂- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  သောယောကုံန််းလမ််း ၁၀၀၀  

  သ တောလမ််း ၈၀၀  

  အ ွှေအတောင်လမ််း ၈၀၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၇၀၀  

   မိန်ကအလ်းအက ောင််းလမ််း ၇၀၀  

    ံပယ်လမ််း ၇၀၀  

    ကော်းဝေါလမ််း ၇၀၀  

   အ ွှေအတောင်လမ််းကကော်း ၇၀၀  

    ှင်အ ောပုံလမ််း ၇၀၀  

   အ မန လမ််း ၅၀၀  

   အ ဝပ် ပ်ကွက် တွင််းလမ််း ၄၀၀  

၃ ရြော်လမြေ  ငမ် ြေ  ြို့ စစ်ကဲက န်ေး  ် ကွက်    

   အ ောက်လမ််းမကက ်း ၃၃၀၀  

    ထက်လမ််းမကက ်း ၁၆၀၀  

   ဗဟိုံလမ််း ၂၂၀၀  

   ကမ််းန ်းလမ််း  ၂၅၀၀   

    တွင််းလမ််းက ယ် ၁၀၀၀  

   သောယောကုံန််းလမ််း ၁၀၀၀  

   ထော်းဝယ်တံတော်းလမ််း ၁၀၀၀  

  မမိျိုှေ့မတံတော်းလမ််း ၁၀၀၀  

   ပန််းခ ံလမ််း ၈၀၀  

   သ ်အတောရံုံ်းလမ််း ၈၀၀  

   အတောင်ရိုံ်းတန််းလမ််း ၈၀၀  

    အ ်းပိုံင်ကုံန််းလမ််း ၈၀၀  

   ရံုံ်းအဟောင််းလမ််း ၈၀၀  

    အ ်းပိုံင်ကုံန်လမ််း  ော်း ၇၀၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၇၀၀  

   အ မန လမ််း ၄၅၀  

၄ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ြေ ြေ်ေးက န် ေး  ် ကွက်    

   အ ောက်လမ််းမကက ်း ၃၁၀၀  



-၃- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

    ထက်လမ််းမကက ်း ၁၈၅၀  

   ဗဟိုံလမ််း ၁၈၅၀  

   ကမ််းန ်းလမ််း ၂၅၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၀၀၀  

  ထော်းဝယ်တံတော်းလမ််း ၁၀၀၀  

   က ျိိုက်သုံတ်ဘုံ ော်းလမ််း ၁၀၀၀  

   မဂ္ဂင်လမ််း ၁၀၀၀  

   မကကအလ်းလမ််း ၁၀၀၀  

   ပုံလဲလမ််း ၁၀၀၀  

    တန လမ််း ၉၀၀  

   သူဇောလမ််း ၈၀၀  

   အတောဝ်င်လမ််း ၈၀၀  

   နှင််းဆ လမ််း ၈၀၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၇၀၀  

  အ မန လမ််း ၄၅၀  

၅ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့  န်ေးဘဲတန်ေး  ် ကွက်    

  အ ောက်လမ််းမကက ်း ၂၅၀၀  

   ထက်လမ််းမကက ်း ၁၅၀၀  

  ကမ််းန ်းလမ််း ၂၂၀၀  

  ဗဟိုံလမ််း ၁၈၅၀  

  သိပပံလမ််း ၁၀၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၉၀၀  

  ပန််းဘဲတန််းလမ််း ၉၀၀  

  ဦ်းဇိနဘုံ ော်းလမ််း ၉၀၀  

  ထော်းဝယ် ုံအ ်းလမ််း ၉၀၀  

  ကန်ည အန င်လမ််း ၉၀၀  

   အဆ်းရံုံ်းကက ်းလမ််း ၉၀၀  

   အတောင်ရိုံ်းတန််းလမ််း ၈၀၀  

   သူဇောလမ််း ၇၀၀  

   သဂ္ဂဟလမ််း ၇၀၀  

  အညောင ်ိပ်သောလမ််း ၇၀၀  



-၄- 

 (က  ်သန်ေး ရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

   ရံုံ်းကက ်းလမ််း ၇၀၀  

    တွင််းလမ််းက ဉ််း ၆၀၀  

   အ မန လမ််း ၄၅၀  

၆ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ဘ  က န်ေး  ်ကွ က်   

   အ ောက်လမ််းမကက ်း ၂၁၀၀  

    ထက်လမ််းမကက ်း ၁၅၀၀  

   ကမ််းန ်းလမ််း ၁၈၅၀  

  သိပပံလမ််း ၁၀၀၀  

   တနသဂော  လမ််း ၉၀၀  

    တွင််းလမ််းက ယ် ၈၀၀  

   သိမ်ကုံန််းလမ််း ၈၀၀  

   သံလွငဥ်ယ ောဉ်လမ််း ၈၀၀  

   ိုံဘ တန််းလမ််း ၈၀၀  

  အမောင်ငလံမ််း ၇၀၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၅၀၀  

  အ မန လမ််း ၃၀၀  

၇ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရြောငင်ံ   ်ကွက်   

  အ ောက်လမ််းမကက ်း ၁၈၀၀  

  က ျိိုကခမ လမ််း ၁၈၀၀  

  ကမ််းန ်းလမ််း ၁၆၀၀  

    ထက်လမ််းမကက ်း ၁၅၀၀  

   အတောင်ဝိုံင််းလမ််း ၈၀၀  

    တွင််းလမ််းက ယ် ၇၀၀  

  အမောင်ငလံမ််း ၇၀၀  

   ဲတန််းလမ််း ၅၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၄၅၀  

  အ မန လမ််းငယ် ၂၅၀  

၈ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ကွငေ်း  ်  ် ကွက်   

  က ျိိုကခမ လမ််း ၁၈၀၀  



-၅- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

   အ ောက်လမ််းမကက ်း ၁၃၀၀  

   ကမ််းန ်းလမ််း ၁၁၀၀  

    ထက်လမ််းမကက ်း ၉၀၀  

   ငန််းအတ်းလမ််း ၈၅၀  

  အက ောက်မ ်းအသွ်းရံုံလမ််း ၈၅၀  

  အတောင်ဝိုံင််းလမ််း ၈၀၀  

  ကွင််းအက ောင််းလမ််း ၆၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၆၀၀  

  ပတတ မော်းလမ််း ၅၅၀  

  ဇင်အယောလ်မ််း ၅၀၀  

  သုံတလမ််း ၅၀၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၄၅၀  

  ယုံဇနလမ််း ၄၅၀  

  အ မန လမ််းငယ် ၂၅၀  

၉ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ သီ  မြေ  င်  ်ကွက်   

   ငန််းအတ်းလမ််းမကက ်း ၈၅၀  

   လမ််းမကက ်း ၈၀၀  

  လမ််းက ယ် ၆၀၀  

   လမ််းက ဉ််း ၃၃၀  

   သ  ိမမိျိုင် ၁ လမ််း မ ှ၁၉ လမ််းထိ ၃၃၀  

   အ မန လမ််း ၂၀၀  

၁၀ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ သီ  ြေင်္ဂလ ာ  ် ကွက်   

    ထက်လမ််းမကက ်း ၇၀၀  

   လမ််းမကက ်း ၆၀၀  

   ပတတ မော်းလမ််း ၆၀၀  

   န လောလမ််း ၆၀၀  

   ပုံလဲလမ််း ၆၀၀  

    ိန်လမ််း ၅၀၀  

   သမောဓလိမ််း ၅၀၀  

   ဘုံ ငာ့်အန င်လမ််း ၄၅၀  



-၆- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  က န်  ်သော်းလမ််း ၄၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၄၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၅၀  

  အ မန လမ််းငယ် ၂၀၀  

     

၁၁ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ြေ  နွ်  ် ကွက်   

  လမ််းမကက ်း ၆၀၀  

  လမ််းက ယ် ၃၀၀  

  သ က်ကုံန််းလမ််း ၂၅၀  

  မုံပနွ် ၁ လမ််း မ ှ၈ လမ််းထိ ၂၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၀၀  

  မမိျိုှေ့သ ် ၁၅၀  

  အ မန လမ််းငယ် ၁၀၀  

     

၁၂ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရက ာက်တန်ေး   ်ကွက်   

  လမ််းမကက ်း ၄၅၀  

  လမ််းက ယ် ၂၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

  ကွက်သ ် ၁၀၀  

  အ မန လမ််းငယ် ၇၀  

  အက ောက်တန််း က်မှုဇုံန် ၈၀  

     

၁၃ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ြေနတရလေး   ်ကွ က်   

  အ ောက်လမ််းမကက ်း( ိုံင်ဝန်ကွင််းလမ််း) ၂၅၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၆၅၀  

   ဲ မန်မောလမ််း ၆၅၀  

  ကံာ့အကောတ်န််းလမ််း ၆၅၀  

  မဟောမိတ်လမ််း ၆၀၀  

  တပ်အ မ အန ကလ်မ််း ၅၅၀  

  မ ်းအလောင် ပင်လမ််း ၅၀၀  



-၇- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  သ က်အတောလမ််း ၅၀၀  

  အ ောင်မဂ္ဂလောလမ််း ၅၀၀  

  က ံျိုအဟောင််းလမ််း ၅၀၀  

  ပံသုံလမ််း ၅၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၄၅၀  

  အ မန လမ််း ၃၀၀  

၁၄ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရအာ က်က ငေ်း   ်ကွ က်   

   ိုံင််းဝန်ကွင််းလမ််း ၁၈၀၀  

  မမိျိုှေ့အ ှောင်လမ််း ၁၂၀၀  

  ဗိုံလ်ကအလ်းလမ််း ၁၁၀၀  

  က ျိိုက်ဖနဲဘုံ ော်းလမ််း ၁၀၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၆၅၀  

  ဝတ်ကက ်းလမ််း ၆၅၀  

  အ ောင်သုံ လမ််း ၆၅၀  

  အမောင်ကအလ်းလမ််း ၆၅၀  

  က ျိိုက်ဖနဲလမ််း ၆၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၄၅၀  

  အ ောက်က င််းလမ််း ၄၅၀  

   ှမ််းကုံန််းလမ််း ၄၅၀  

  အ မန လမ််း ၂၀၀  

၁၅ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ က   က်ဖနဲ  ်ကွက်   

   ိုံင််းဝန်ကွင််းလမ််း ၁၈၀၀  

  က ျိိုက်ဖနဲဘုံ ော်းလမ််း ၁၀၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၆၅၀  

  အ ောင်သိပပံလမ််း ၆၅၀  

  ဝတ်ကက ်းလမ််း ၆၅၀  

  အ ောင်သုံ လမ််း ၆၅၀  

  သုံတလမ််း ၆၅၀  

  ကိုံအတောင်ကက ်းလမ််း ၆၅၀  

  က ျိိုက်ဖနဲလမ််း ၆၅၀  

  က င်အက ောင််းလမ််း ၆၀၀  



-၈- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၄၅၀  

  အ မန လမ််း ၂၈၀  

၁၆ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရ ွှေမြေ  ငသီ်    ်   

   ိုံင််းဝန်ကွင််းလမ််း ၁၂၀၀  

  အမ ော်လငာ့်လမ််း ၆၅၀  

  လမ််းက ယ် ၅၀၀  

  လမုံတန််းလမ််း ၅၀၀  

  အ ောင်မဂ္ဂလောလမ််း ၅၀၀  

  အ ွှေဝေါလမ််း ၃၅၀  

  ဆန်တန််းလမ််း ၃၅၀  

   က်တန််းလမ််း ၃၅၀  

  ကသဘောလမ််း ၃၅၀  

  သုံဝဏ္ဏလမ််း ၃၅၀  

  အ ွှေဝေါထွန််းလမ််း ၃၀၀  

  သုံ ဝတ လမ််း ၃၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၈၀  

   မ တန ဘံုံလမ််း ၂၅၀  

  သုံ လမ််း ၂၅၀  

  အ မန လမ််း ၁၅၀  

၁၇ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရေယ ာ သီ    ်ကွက်   

  အမ ော်လငာ့်လမ််း ၆၅၀  

  လမ််းမကက ်း ၅၀၀  

  လမ််းက ယ် ၄၀၀  

  သုံဝဏ္ဏလမ််း ၃၅၀  

  အဇယ ော(၁)လမ််း ၃၅၀  

  အဇယ ော(၂)လမ််း ၃၅၀  

  ငုံအ ွှေဝေါလမ််း ၃၀၀  

  နှင််းဆ လမ််း ၃၀၀  

  အနကကောလမ််း ၃၀၀  

  ပိအတောက်လမ််း ၃၀၀  

  အ ောင်သအ ပလမ််း ၃၀၀  



-၉- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

   င်ကကင််းလမ််း ၃၀၀  

  ကံာ့အကော်လမ််း ၃၀၀  

   ံပယ်လမ််း ၃၀၀  

  အဇယ ော(၃)လမ််း ၃၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၈၀  

  ကွက်သ ် ၂၀၀  

  အ မန လမ််း ၂၀၀  

၁၈ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ လ ှုင်   ်ကွက်   

  မမိျိုှေ့အ ှောင်လမ််း ၁၂၀၀  

  လိှုငအ် ်းလမ််း ၈၀၀  

  မမိျိုှေ့ပတ်လမ််း ၈၀၀  

  သုံတလမ််း ၆၅၀  

  လမ််းမကက ်း ၆၀၀  

  လမ််းက ယ် ၄၅၀  

  ဓမမအ တ လမ််း ၃၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၈၀  

   နဒမောလောလမ််း ၂၈၀  

  ဖော   လမ််း ၂၈၀  

  ဆ ဆံုံလမ််း ၂၈၀  

  အ ်းသောယော (၁) လမ််းမှ (၇)လမ််း ထိ ၂၀၀  

  မမိျိုှေ့သ ် ၂၀၀  

  အ မန လမ််း ၁၄၀  

၁၉ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရ ြေနီက န်ေး  ်ကွက်   

  မမိျိုှေ့အ ှောင်လမ််း ၁၆၀၀  

  ငန််းအတ်းလမ််းမကက ်း ၁၂၀၀  

  အတောင်ဝိုံင််းလမ််း ၈၀၀  

  လမ််းက ယ် ၆၅၀  

  အ ွှေအတောင်ကုံန်လမ််း ၆၅၀  

   န်အ ောင်လမ််း ၆၅၀  

   န်အ ပလမ််း ၆၅၀  



-၁၀- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  ဘိုံကအလ်းလမ််း ၅၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၃၅၀  

  အ မန လမ််း ၂၀၀  

၂၀ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရစ ေးကက    ် ကွက်   

  က ျိိုကခမ လမ််း(အ  ်းကကိျို) ၂၅၀၀  

  အတောင်ဝိုံင််းလမ််းမကက ်း ၁၀၀၀  

  ငန််းအတ်းဖက် င််းလမ််း(အ  ်းကကိျို) ၁၁၀၀  

  (အတောင်ဝိုံင််း)လမ််းက ယ် ၅၀၀  

  (အတောင်ဝိုံင််း)လမ််းက ဉ််း ၂၅၀  

  (အတောင်ဝိုံင််း)အ မန လမ််း ၁၅၀  

  ပွဲရံုံတန််း(  ပင်လမ််းမကက ်း) ၁၆၅၀  

  ပွဲရံုံတန််း( တွင််းလမ််းက ယ်) ၂၀၀၀  

  ပွဲရံုံတန််း( တွင််းလမ််းက ဉ််း ) ၁၃၅၀  

  တိုံ်း  ဲှေ့ပွဲရံုံတန််း ၁၂၀၀  

  ကုံန်မောတန််း ၁၀၀၀  

  က ျိိုကခမ လမ််း( အ ေါင််းဇ ပ် ) ၁၀၀၀  

  လမ််းက ယ် ၄၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၅၀  

  အ မန လမ််း ၁၅၀  

၂၁ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရငွေင် ရယာ ်  ်ကွက်   

  ငန််းအတ်းလမ််းမကက ်း ၁၀၀၀  

  ပွဲရံုံတန််း(အငွဇငအ်ယော)် ၈၀၀  

  လမ််းက ယ် ၆၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၄၅၀  

   တွင််းလမ််းသွယ် ၂၅၀  

  အ မန လမ််း ၁၅၀  

၂၂ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ စြေ်ေးကကီေး  ် ကွက်   

 



-၁၁- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  က ျိိုကခမ လမ််း ၉၀၀  

   က်မှုဇုံန်လမ််း ၅၀၀  

  လမ််းက ယ် ၅၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၀၀  

  အ မန လမ််း ၁၀၀  

  ကွက်သ ် ၇၀  

၂၃ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရက ေး  ာြေ ာေး   

  က ျိိုကခမ လမ််း ၅၀၀  

    ောလမ််း( လမ််းမကက ်း ) ၁၅၀  

    ောလမ််း( လမ််းသွယ် ) ၁၀၀  

  မမိျိုှေ့သ ် ၇၀  

၂၄ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ မြေ  င်သာ ယာ   ်ကွ က်   

  ဗိုံလ်  ျိုပ်အ ောင်ဆန််းလမ််း ၈၀၀  

  သမိန်ဗ မ််းလမ််း ၈၀၀  

  ဦ်း  ်အမောင်လမ််း ၆၀၀  

  မမိျိုင်သောယောလမ််း ၆၀၀  

  လမ််းက ယ် ၅၅၀  

  မမိျိုင်သောယောတိုံ်း  ဲှေ့ ၅၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၄၀၀  

   ှင်အ ောပုံလမ််း ၄၀၀  

  မမိျိုင်သောယော(၁)လမ််း မ ှ၃၇ လမ််းထိ ၄၀၀  

  လဂ္ွန််း မိ်လမ််း ၄၀၀  

  ဗညော်း လလမ််း ၄၀၀  

၂၅ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရေယ ာမ ြေ  င်  ်ကွက်   

  ငန််းအတ်းလမ််း(ဖက် င််း) ၁၁၀၀  

  ငန််းအတ်းလမ််း(တိုံင််း င််းအဆ်းရံုံအ ှှေ့  မ််း) ၈၀၀  

  လမ််းက ယ် ၄၀၀  

   အ လမ််း ၄၀၀  

  အနကကောလမ််း ၄၀၀  



-၁၂- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  သဇင်လမ််း ၄၀၀  

  ပိအတောက်လမ််း ၄၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၀၀  

  အ မန လမ််း ၁၅၀  

၂၆ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ငန်ေးရတေး  ်ကွက်   

  လမ််းမကက ်း ၉၀၀  

  လမ််းက ယ် ၄၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၅၀  

  မမိျိုှေ့သ ် ၁၀၀  

  အ မန လမ််းငယ် ၇၀  

၂၇ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ က ခဲြံက န်ေးရက ေး   ာ   

  လမ််းမကက ်း ၅၅၀  

  လမ််းက ယ် ၂၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

  အ မန လမ််း ၇၀  

၂၈ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရြော်လမြေ  င်စ က်ြေှုေ န်   

  ဇံုံ(၁) ၂၀၀  

  ဇံုံ(၂) ၁၅၀  

  ဇံုံ(၃) ၁၀၀  

၂၉ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ ရညာင် ငဆ်  ်   

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

   ပ်ကွက် တွင််းလမ််း ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

  ကွက်သ ် ၇၀  

၃၀ ရြော်လမြေ  င်မ ြေ  ြို့ အ ြာေး  ာရ ြေ   

  လမ််းမကက ်း ၇၀  

   တွင််းလမ််း ၆၀  

      

၃၁ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် မြေ  ြေ(၁)  ်ကွက်   



-၁၃- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

   အမောလ်မမိျိုင-်သံ ဖြူဇ ပ်လမ််းမကက ်း ၁၁၀၀  

၃၂  မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််းမကက ်း ၈၀၀  

       

၃၃  မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် တပင်အ ွှေထ ်းလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

    တွင််းလမ််းက ယ် ၁၅၀   

    တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

   အ မန လမ််း ၈၀  

       

၃၄ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်  မမောလောလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

      

၃၅ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်  မအ တ လမ််း ၂၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၂၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

  အ မန လမ််း ၈၀  

     

၃၆ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဘုံ ငာ့်အန င်လမ််းမကက ်း ၂၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၂၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

  အ မန လမ််း ၈၀  

     

၃၇ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် က န်လြေ်ေးြေ ာေး    

  လမ််းမကက ်း ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၀၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၉၀  

  အ မန လမ််း ၈၀  

     

၃၈ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် မြေ  ြေ(၂)  ်ကွက်    

  အမောလ်မမိျိုင-်သံ ဖြူဇ ပ်လမ််းမကက ်း ၈၀၀  

     

၃၉ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််းမကက ်း ၅၀၀  



-၁၄- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၄၀ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်  ောဇောဓ ိောဇ်လမ််းမကက ်း ၃၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၆၀   

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၅၀  

  အ မန လမ််း ၁၂၀  

     

၄၁ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် အ မောလမ််းမကက ်း ၂၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၂၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

     

၄၂ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်  ှင်အ ောပုံလမ််း ၃၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  အ မန လမ််း ၈၀  

     

၄၃ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်  မ ွေါညိျိုလမ််း ၂၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၀၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၈၀  

  အ မန လမ််း ၇၀  

     

၄၄ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်  ံုံကန လမ််း ၂၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၀၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၈၀  

  အ မန လမ််း ၇၀  

     

၄၅ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဗညော်းနွဲှေ့လမ််း ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၈၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၇၀  

  အ မန လမ််း ၆၀  

     

၄၆ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဓမမအ တ လမ််းမကက ်း ၁၅၀  

 



-၁၅- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

   တွင််းလမ််းက ယ် ၈၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၇၀  

  အ မန လမ််း ၆၀  

     

၄၇ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် အ ွှေအညောငပ်င်လမ််း ၁၅၀  

     

၄၈ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် က န်လြေ်ေးြေ ာေး   

  လမ််းမကက ်း ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၀၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၈၀  

     

၄၉ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် မြေ  ြေ(၃)  ်ကွ က်   

  အမောလ်မမိျိုင-်သံ ဖြူဇ ပ်လမ််းမကက ်း ၁၁၀၀  

     

၅၀ မုံ ုံံမမိျိုှေ့နယ် ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််းမကက ်း ၈၀၀  

     

၅၁ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်   ဟံလမ််းမကက ်း ၆၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၂၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၂၀၀  

     

၅၂ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဗိုံလ်ဗထူ်းလမ််းမကက ်း ၃၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

     

၅၃ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဗိုံလ်အ ောင်အက ော်လမ််းမကက ်း ၃၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

     

၅၄ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်  င်ကကင််းမမိျိုင်လမ််းမကက ်း ၃၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

 



-၁၆- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၅၅ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် မဉ္ဇြူလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

     

၅၆ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဦ်း ံအဖလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

     

၅၇ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် က န်လြေ်ေးြေ ာေး   

  လမ််းမကက ်း ၂၅၀  

   တွင််းလမ််းက ယ် ၁၅၀  

   တွင််းလမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

  အ မန လမ််း ၈၀  

     

၅၈ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် မြေ  ြေ(၄)  ်ကွ က်   

  အမောလ်မမိျိုင-်သံ ဖြူဇ ပ်လမ််းမကက ်း ၁၁၀၀  

     

၅၉ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ကျွန််း  ောလမ််းမကက ်း ၈၀၀  

     

၆၀ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ထိန်ကုံန််းလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

     

၆၁ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်  ိန်  ယ်လမ််းမကက ်း ၃၀၀  

     

၆၂ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဝိဇယလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

     

၆၃ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် အနကကောလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

     

၆၄ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ပုံလဲလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

     

၆၅ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်   မ််း မကန်သောလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

     

၆၆ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဓမမ တူလမ််းမကက ်း ၃၀၀  



-၁၇- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ်ြ က် 

၆၇ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်  ိုံင်အ ွှေဝေါလမ််းမကက ်း ၃၅၀  

     

၆၈ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ်   ွန်လွတ်အ  ်းလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

      

၆၉ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် သတိပဌောန်လမ််းမကက ်း ၃၀၀  

     

၇၀ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ဗိုံလ်အတဇလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

     

၇၁ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် က န်လြေ်ေးြေ ာေး   

  လမ််းမကက ်း ၂၅၀  

   တွင််းလမ််း ၁၅၀  

၇၂ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ရြော်လမြေ  င်-သံ ဖြူေ   ် လြေေ်းြေကကီေး ရ ေါ် ှ  
  ာကကီေး ြေ ာေး 

  

  အမောလ်မမိျိုင-်သံ ဖြူဇ ပ်လမ််းမကက ်း  ၂၀၀ သောယောကုံန််း၊ 

အကောာ့ ိုံက်၊ တောပသွန်၊ 

အက ောက်တလံုံ်း  ော၊ 

အကွှေ့ဝမ််း၊ နိုံင််းမပိျိုင်၊ 

မှိန််းဂ္နိမ််း၊ အကောာ့ ပံုံ၊ 

ကွမ်တော၊ ဘဲ မ််း  ော 

  အမောလ်မမိျိုင-်

သံ ဖြူဇ ပ်လမ််းမကက ်း( တွင််းပိုံင််း) 

၁၀၀ 

    ောတွင််းလမ််းက ယ် ၈၀ 

    ောတွင််းလမ််းက ဉ််း ၆၀ 

     

၇၃ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် အမောလ်မမိျိုင-်သံ ဖြူဇ ပ်လမ််းမကက ်း  ၂၀၀ ကမောဝက်မမိျိုှေ့ 

    ောတွင််းလမ််းမကက ်း ၈၀  ိန်အတောင်၊ သိမ်ကုံန််း 

အထောင်အက်း၊ 

ကမောဝက် 
    ောတွင််းလမ််းသွယ် ၆၀ 

     

 
၇၄ 

 
မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် 

 
အမောလ်မမိျိုင-်သံ ဖြူဇ ပ်လမ််းမကက ်း  

 
၂၀၀ 

အတေ်ာကူ်း၊ တံ ွန်တိုံင်၊ 
က ံျိုဖိုံက်၊ ဂံ္ုံညှင််းတန််း၊ 

ကအလောာ့အသောာ့၊ ထံုံမံ၊ 

အတောင်ပ၊အကောာ့ပ အထေ်ာ

၊ ကွမ်လှော၊ ကွမ်ကဗွ ်း၊ 

နိုံင်လံုံ၊   ွန်၊ 
က ျိိုက်  ဲ၊ အညောင်ကုံန််း၊ 

နှ ်းပအ ေါ၊ အ ောင််းအ ေါင််း၊ 

 ိုံ်းမော်း ၊ဆက်သွယ် 

 ဖယ် ိုံ၊ ဝက်တဲ 

   
အမောလ်မမိျိုင-်သံ ဖြူဇ ပ်လမ််းမကက ်း  

(  တွင််းပိုံင််း ) 

 
၁၀၀ 



-၁၈- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

 

   ောတွင််းလမ််းက ယ် ၈၀ 

အတေ်ာကူ်း၊ တံ ွန်တိုံင်၊ 

က ံျိုဖိုံက်၊ ဂံ္ုံညှင််းတန််း၊ 

ကအလောာ့အသောာ့၊ ထံုံမံ၊ 
အတောင်ပ၊အကောာ့ပ အထေ်ာ၊ 

ကွမ်လှော၊ ကွမ်ကဗွ ်း၊ 

နိုံင်လံုံ၊   ွန်၊ က ျိိုက်  ဲ၊ 

အညောင်ကုံန််း၊ နှ ်းပအ ေါ၊ 

အ ောင််းအ ေါင််း၊  ိုံ်းမော်း 
၊ဆက်သွယ် 

 ဖယ် ိုံ၊ ဝက်တဲ 
 

 

   ောတွင််းလမ််းက ဉ််း ၆၀ 

 
၇၅ မုံ ံုံမမိျိုှေ့နယ် ကွင််း  ောမ ော်း ၅၀ 

ကတံုံ်းအပေါ် ၊ အကောာ့ပ ံ၊ 

ဘအလောက်အညောင်ဝိုံင််း၊ 
ကင််းအ  ောင််း၊ ဝဲကလိ၊ 

ကမော ုံပ် 
     

၇၆ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့ စက်သစ်   ်ကွက်   

  စက်သစ်   ်ကွက်   

  အ ောင်ဆန််းလမ််း ၇၀၀  

  သ  ိ တန လမ််း ၃၅၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၂၀၀  

  လမ််းက ဉ််းမ ော်း ၁၅၀  

     

၇၇ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့ ရအာ ငြ်ေင်္ဂ လာ  ်ကွက်   

  အ ောင်ဆန််းလမ််း ၇၀၀  

  (၁)လမ််း၊ (၂)လမ််း၊ (၃)လမ််း၊ ၃၅၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၂၀၀  

  လမ််းက ဉ််းမ ော်း ၁၅၀  

     

၇၈ 
သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့န
ယ် 

ရက ာင်ေး    င်ေး   ်ကွက်  
 

 
 

အ ောင်ဆန််းလမ််း/ 
ဗိုံလ်အနဝင််းလမ််း 

၇၀၀ 
 

  သိဂ္ီလမ််း/သ  ိမောလောလမ််း ၃၀၀  

  လမ််းသွယ် ၂၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၅၀  



-၁၉- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှ

တ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ်ြ က် 

၇၉ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ရအာ ငရ်ေ ယ   ်ကွက်   

  ဗိုံလ်အနဝင််းလမ််း ၇၀၀  

  မမိျိုင်မောလောလမ််း ၃၀၀  

   မ နဒ လမ််း၊ မနနဒ လမ််း၊ မအဟဝန်လမ််း၊ ၂၀၀  

  က န်လမ််းသွယ်မ ော်း/တိုံ်း  ဲှေ့လမ််း ၁၅၀  

     

၈၀ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ရအာ ငြ် ြေ်ေး သာ   ်ကွက်   

  အ ောင်ဆန််းလမ််း ၃၀၀  

  အ ောင ် မ််းသောလမ််း၊အ ောင်သောယောလမ််း ၂၀၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််းမ ော်း ၁၀၀  

     

၈၁ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ကကာကန်  ်ကွက်   

  အ ောင်ဆန််းလမ််း ၃၀၀  

  ကကောန လမ််း၊ကကော ဖြူလမ််း၊ကကောပုံဏ္ဍ ိပ်လမ််း ၂၀၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််းမ ော်း ၁၀၀  

     

၈၂ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ကကံြံ့ြ  င်ရ ေး  ် ကွက်   

  အ ောင်ဆန််းလမ််း ၃၀၀  

  
နှင််းဆ လမ််း၊ ယုံဇနလမ််း၊  ကော်းဝေါလမ််း၊ 
က ံျိုကရုံတ်လမ််း 

၂၀၀ 
 

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််းမ ော်း ၁၀၀  

     

၈၃ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ရအာ င် သာ ယာ   ်ကွ က်   

  
အ ောင်ဆန််းလမ််း၊တပင်အ ွှေထ ်းလမ််း၊ 
 အန ် ထောလမ််း၊က န်  ်သော်းလမ််း၊ 

၃၀၀ 
 

  
 င်ကကင််းအတောင်ဘုံ ော်းလမ််း၊ 
ဆံအတောအ်တောငဘ်ုံ ော်းလမ််း၊ 

၂၀၀ 
 

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  



-၂၀- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှ

တ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းက ဉ််းမ ော်း ၁၀၀  

၈၄ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ဟံသာ ဝတီ  ် ကွက်   

  (၁)လမ််း၊(၂)လမ််း၊(၃)လမ််း၊(၄)လမ််း ၁၀၀  

  
(၅)လမ််း၊(၆)လမ််း၊(၇)လမ််း၊(၈)လမ််း၊ 
(၉)လမ််း,(၁၀)လမ််း၊(၁၁)လမ််း၊(၁၂)လမ််း၊ 

(၁၃)လမ််း(၁၄)လမ််း 

၇၀ 
 

၈၅ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ရဖာငစ် န်  ် ကွက်(မ ြေ  ြို့စွ န်)   

  အ ောင်ဆန််းလမ််း ၁၅၀  

  လမ််းက ယ် ၁၀၀  

   တွင််းလမ််း ၇၀  

၈၆ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် က   ကခြေီမြေ  ြို့   

  ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း ၂၅၀  

  
သ  ိမမိျိုင်လမ််း, အ မောလမ််း၊ဝိဇယလမ််း၊ 

ယုံဇနလမ််း၊ ရှုမဝလမ််း 
၂၀၀ 

 

  
မောလောလမ််း၊ သဇင်လမ််း၊ နှင််းဆ လမ််း၊ 
 ံပယ်လမ််း၊ မတ်အလ်းလမ််း 

၁၀၀ 
 

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၇၀  

၈၇ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ဝယ်ကဝေါရ က ေး   ာ(မြေ  ြို့နှ ငြံ့် တစ်ဆက်တ ည်ေး)   

  အ ောင်ဆန််းလမ််း ၁၅၀  

 
 အ ောင်ကုံသိုံလ်(၁)လမ််း၊ (၂)လမ််း၊(၃)လမ််း၊ 

(၄)လမ််း 
၁၀၀  

  လမ််းသွယ် ၇၀  

၈၈ 
သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ဝယ်သွန်ရြ ာ ငရ်က ေး   ာ 

(ရြေ ာလ်မြေ  င်-သံ ဖ ြူေ   ် ကာေးလြေ်ေးရဘေး) 
  

  အ ောင်ဆန််းလမ််း ၂၀၀  

  လမ််းက ယ်မ ော်း ၁၀၀  

   တွင််းလမ််းမ ော်း ၇၀  

၈၉ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် စက်စဲရက ေး  ာ   

  လမ််းမကက ်း ၁၅၀  

  လမ််းက ယ် ၁၀၀  

  လမ််းသွယ် ၇၀  

 



-၂၁- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၉၀ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ်    

  လမ််းမတန််း ၁၀၀  

   တွင််းဘက်လမ််း ၅၀  

၉၁ သံ ဖြူေ   ်မြေ  ြို့နယ် ခြံရ ြေြေ ာေး   

  လမ််းမတန််း ၅၀  

   တွင််းဘက်လမ််း ၃၀  

     

၉၂ ရ ေးမြေ  ြို့  န်ကက ်းအ ောင ်ပ်ကွက်    

   ဘုံ ငာ့်အန င်လမ််း ၁၀၀၀  

   ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း ၈၀၀  

    ှင်အ ောပုံလမ််း                 ၆၅၀  

 
 

လမ််းသွယ်  (    က်   ော ) 
( နတ်အမောက်လမ််း+ ူ်းယော်းလမ််း ) 

၅၀၀ 
 

 

  

လမ််းသွယ်  (  တွင််းပိုံင််း ) 
(နတ်အမောက်လမ််း+ ူ်းယော်းလမ််း  ွန််း 
 ဖ ော်း ) 

                ၄၀၀ 
 

   လမ််းက ဉ််း ၃၅၀  

   လမ််းကကော်း ၃၀၀  

     

၉၃ ရ ေးမြေ  ြို့  န်မ ျိို်းအ ောင် ပ်ကွက်    

  ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း ၈၀၀  

   အမယုံလမ််း ၇၅၀  

  လဂ္ွန််း မိ်လမ််း ၆၅၀  

 
 

လမ််းသွယ် (   ်အတောင််းလမ််း+အမ လမ််း 
မလ ိလမ််း+အ ောင ် မ််းသောလမ််း ) 

၅၀၀ 
 

   လမ််းသွယ် ( ၇+၈+၉ လမ််း )                  ၄၀၀  

   လမ််းက ဉ််း ၃၅၀  

   လမ််းကကော်း ၃၀၀  

     

၉၄  ရ ေးမ ြေ  ြို့ အ ောင်မဂ္ဂလော ပ်ကကွ်    

  ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း ၆၅၀  

    ောဇောဓ ိောဇ်လမ််း ၅၅၀  



-၂၂- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  ပုံပပေါ်းလမ််း+ဇင််းက ျိိုက်လမ််း ၄၀၀  

 
 

လမ််းသွယ် ( ၆+၇+၈ လမ််း) ( 
မမိျိုှေ့တွင််းပိုံင််း ) 

၄၀၀ 
 

 
 

လမ််းသွယ် ( ၆+၇+၈ လမ််း ) 
(  ွန် ဖ ော်း ) 

၃၅၀                     
 

  လမ််းကကော်း ၂၀၀  

     

၉၅ ရ ေးမြေ  ြို့ အ ောင်သုံ  ပ်ကွက်    

  ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း ၆၅၀  

   ောဇောဓ ိောဇ်လမ််း ၅၅၀                        

  လမ််းသွယ် (ပုံဂ္ံလမ််း) ၃၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၈၀  

       

၉၆ ရ ေးမြေ  ြို့ အ ောငအ်မတတော ပ်ကွက်    

   ောဇောဓ ိောဇ်လမ််း ၅၀၀  

  ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း ၄၀၀                          

 
 

လမ််းသွယ် (  င််းမငိမ်လမ််း) 
(မမိျိုှေ့တွင််းပိုံင််း) 

၄၀၀ 
 

  လမ််းသွယ် (  င််းမငိမ်လမ််း)(  ွန် ဖ ော်း) ၃၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၂၀၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

       

၉၇ ရ ေးမြေ  ြို့ သ  ိအ မော ပ်ကွက်    

   ောဇောဓ ိောဇ်လမ််း ၅၀၀  

  လမ််းသွယ် ( က န်  ်သော်းလမ််း ) ၃၀၀                      

  လမ််းသွယ် ( က န်လမ််းသွယ်မ ော်း ) ၂၂၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၈၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

     

၉၈ ရ ေးမြေ  ြို့ သ  ိအဇယ ော ပ်ကွက်    

   ောဇောဓ ိောဇ်လမ််း                ၅၀၀  



-၂၃- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

 
 

တနသဂော  လမ််း ( အ ်း-အမောလ်မမိျိုင်လမ််း) 
(မမိျိုှေ့  ွန်ပိုံင််း) 

၄၀၀ 
 

 
 

လမ််းသွယ်  
(မင််းအ ေါငလ်မ််း)(မမိျိုှေ့တွင််းပိုံင််း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းသွယ်(မင််းအ ေါငလ်မ််း) (  ွန် ဖ ော်း) ၂၂၀                      

  လမ််းက ဉ််း  ၁၈၀  

  လမ််းကကော်း  ၁၅၀  

       

၉၉ ရ ေးမြေ  ြို့ သ  ိမောလော ပ်ကွက်    

 
 

တနသဂော  လမ််း ( အ ်း-အမောလ်မမိျိုင်လမ််း) 
(မမိျိုှေ့  ွန်ပိုံင််း) 

၅၀၀ 
 

 

 
လမ််းသွယ် 
(မင််းအ ေါငလ်မ််း+ ောဇသကကဂန်လမ််း+ 
သအ ပလမ််း+ ံပယ်လမ််း)(မမိျိုှေ့ တွင််းပိုံင််း) 

၃၀၀ 

 

 

 
လမ််းသွယ် 
(မင််းအ ေါငလ်မ််း+ ောဇသကကဂန်လမ််း+ 
သအ ပလမ််း+ ံပယ်လမ််း) (  ွန် ဖ ော်း) 

                       
၂၅၀ 

 

  လမ််းက ဉ််း ၁၈၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

       

၁၀၀ ရ ေးမြေ  ြို့ သ  ိနနဒ  ပ်    

 
 

တနသဂော  လမ််း ( အ ်း-အမောလ်မမိျိုင်လမ််း) 
(မမိျိုှေ့ တွင််းပိုံင််း) 

၆၀၀ 
 

  
လမ််းသွယ်  ( မင််းအ ေါင်လမ််း၊ ပုံလဲလမ််း၊  
၁ လမ််း ) 

၃၀၀ 
 

  လမ််းသွယ်  ( န လောလမ််း၊ ပတတ မော်းလမ််း ) ၂၅၀                       

  လမ််းက ဉ််း ၁၈၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

     

၁၀၁ ရ ေးမြေ  ြို့  ဏ္ဏဝေါ ပ်ကွက်    



-၂၄- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

 
 

တနသဂော  လမ််း ( အ ်း-အမောလ်မမိျိုင်လမ််း) 
(မမိျိုှေ့ တွင််းပိုံင််း) 

၇၀၀ 
 

  လမ််းသွယ်မ ော်း (    က်   ော ) ၃၀၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း  (   ွန် ဖ ော်း ) ၂၅၀                        

  လမ််းက ဉ််း ၁၈၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

       

၁၀၂ ရ ေးမြေ  ြို့ ဓနိအတောတိုံ်း  ဲှေ့ ပ်ကွက်    

  လမ််းမ ( ပင်လံုံလမ််း ) ၄၀၀  

  လမ််းသွယ် ( ၁+၂+၃ လမ််း ) ၃၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၈၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

       

၁၀၃ ရ ေးမြေ  ြို့ လမိုံင််းမမိျိုှေ့ (မမိျိုှေ့မ- ၁)    

  လမ််းမ (ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း) ၃၅၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၂၂၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၂၀  

     

  လမိုံင််းမမိျိုှေ့ (မမိျိုှေ့မ- ၂)    

  လမ််းမ (ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း) ၃၅၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၂၂၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၂၀  

     

  လမိုံင််းမမိျိုှေ့ (မမိျိုှေ့မ - ၃)    

  လမ််းမ (ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း) ၃၅၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၂၂၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၅၀  



-၂၅- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းကကော်း ၁၂၀  

၁၀၄ ရ ေးမြေ  ြို့ အ ေါဇောမမျိိုှေ့    

  လမ််းမ (  ောဇောဓ ိောဇ်လမ််း ) ၂၈၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၈၀  

       

၁၀၅ ရ ေးမြေ  ြို့ ကဗ ောဝအက ်း  ော    

  လမ််းမ (   ောလမ််းမ ) ၃၀၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

       

၁၀၆ ရ ေးမြေ  ြို့ အမောာ့ကနင်အက ်း  ော    

    ောလမ််းမကက ်း ( ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း ) ၃၅၀  

  တနသဂော  လမ််းမ ( အ ်း-အမောလ်မမိျိုင်လမ််း) ၃၂၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၂၂၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၂၀  

       

၁၀၇ ရ ေးမြေ  ြို့   ငအ်က ်း  ော    

  လမ််းမ (   ောလမ််းမ ) ၃၅၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၂၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၈၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

     

၁၀၈ ရ ေးမြေ  ြို့ ဇ ်း ဖြူအသောင်အက ်း  ော    



-၂၆- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းမ (   ောလမ််းမ ) ၂၂၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၈၀  

       

၁၀၉ ရ ေးမြေ  ြို့ အကောာ့ တွ်အက ်း  ော    

  လမ််းမ (   ောလမ််းမ ) ၂၂၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၈၀  

       

၁၁၀ ရ ေးမြေ  ြို့ နှ ်က င်အက ်း  ော    

  လမ််းမ (   ောလမ််းမ ) ၂၂၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၈၀  

       

၁၁၁ ရ ေးမြေ  ြို့ အတောင်ဘံုံအက ်း  ော    

  လမ််းမ (   ောလမ််းမ ) ၂၂၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၈၀  

       

၁၁၂ ရ ေးမြေ  ြို့ ဟံဂ္ံအက ်း  ော    

  လမ််းမ (   ောလမ််းမ ) ၂၂၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၈၀  

     

၁၁၃ ရ ေးမြေ  ြို့  ောယုံအတောငအ်က ်း  ော    

  တနသဂော  လမ််းမ ( အ ်း- အမောလ်မမိျိုင်လမ််း) ၂၅၀  



-၂၇- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းမ (   ောလမ််းမ ) ၂၂၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၈၀  

       

၁၁၄ ရ ေးမြေ  ြို့ အက ောင််း  ောအက ်း  ော    

  လမ််းမ (   ောလမ််းမ ) ၂၂၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၈၀  

       

၁၁၅ ရ ေးမြေ  ြို့ က န်အက ်း  ောမ ော်း    

 
 တနသဂော  လမ််း 

(တူအ မောင််း၊က ံျိုအလောင််း  ောသ ်) 
၁၀၀ 

 

 
 တနသဂော  လမ််း ( တူအ မောင််း၊ က ံျိုအလောင််း 

  ောသ ်မှ ပ ) 
၈၀ 

 

    ောလမ််းမ ၆၀  

  လမ််းသွယ်မ ော်း ၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၄၀  

  လမ််းကကော်း ၃၀  

     

၁၁၆ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် ရြ ာင်ေးဆံ အရ ှြို့   င်ေး   ် ကွက်   

  ဗိုံလ်  ျိုပ်အ ောင်ဆန််းလမ််းမကက ်း ၃၀၀  

  လမ််းက ယ်(ဘ  ိုံ  လမ််း၊ 
သမိန်ဗ မ််းလမ််း၊ အဆ်းရံုံလမ််း၊ 
အ ွှေ မငာ့်မိုံ ်ဘုံ ော်းလမ််း) 

၂၅၀ 

 

  လမ််းသွယ် ၂၀၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

     

၁၁၇ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် ရြ ာင်ေးဆံ အရန ောက ်  ငေ်း   ်ကွက်   

  ဗုိံလ်  ျိုပ်အ ောင်ဆန််းလမ််းမကက ်း ၃၀၀  



-၂၈- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

 
 

လမ််းက ယ်(အ ွှေ မငာ့်မိုံ ်ဘုံ ော်းလမ််း၊ 
အ ောက်လမ််း(အ ်းလမ််း)၊ အ  ောင််းဆံုံ 
အ ောက်လမ််း၊ ဗိုံလ်တဲလမ််း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းသွယ် ၂၀၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

     

၁၁၈ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် ရြ ာင်ေးဆံ တ  ေးြ ဲြို့  ်ကွက်   

  တိုံ်း  ဲှေ့လမ််းမကက ်း ၂၂၀  

  တိုံ်း  ဲှေ့လမ််းသွယ်(၁၊ ၂၊ ၃) ၁၃၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

     

၁၁၉ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် ကရည ာရ် က ေး  ာ    

    ောလယ်လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

     

၁၂၀ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် ြေ ဒနွ်ေးရက ေး   ာ   

    ောလယ်လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

     

၁၂၁ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် ဘ  ေးနက်၊ သရကက ာရက ေး   ာ   

    ောလယ်လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

     

၁၂၂ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် ြရ  က် သစ်၊ ကွြေ်သဲ၊ ြေ  ြေ် ေးရက ေး  ာ   

    ောလယ်လမ််းမကက ်း ၂၀၀  



-၂၉- 

      (က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

     

၁၂၃ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ်   ာလွတ်ရက ေး  ာ   

    ောလယ်လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

၁၂၄ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် ြေ  စ်ကရ လေးရ က ေး  ာ   

    ောလယ်လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

၁၂၅ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် ကြောြေ  ရက ေး  ာ   

    ောလယ်လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

၁၂၆ ရြ ာင်ေးဆံ မြေ  ြို့န ယ် က န်အ ြာေးရ က ေး  ာြေ ာေး   

  လမ််းမကက ်း ၁၅၀  

  လမ််းသွယ် ၁၃၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

     

၁၂၇ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့  ှင်ရစ ာ    ်ကွက်    

 
  

လမ််းမတန််း(က ျိိုက်မအ ော-
အမောလ်မမိျိုင်လမ််းမကက ်း) 

၃၅၀ 
 

   လမ််းက ယ်(ကန်ပတ်လမ််း) ၂၀၀  

   လမ််းသွယ်(မိုံ်းမ မမိျိုငလ်မ််း) ၁၅၀  

   လမ််းက ဉ််း(မဟူ ောလမ််း) ၁၂၀  

   ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၇၀  

၁၂၈  က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့  န်ြေ   ေးရ အာင ် ် ကွက်    

 
  

လမ််းမတန််း(က ျိိုက်မအ ော-

အမောလ်မမိျိုင်လမ််းမကက ်း) 
၃၅၀ 

 

   လမ််းက ယ်(ကွင််းအက ောင််းလမ််း) ၂၀၀  

   လမ််းသွယ် (ပင်လံုံလမ််း) ၁၅၀  



-၃၀- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းက ဉ််း(နွယ်သောဂ္ လမ််း) ၁၂၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၇၀  

၁၂၉ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ရအာ င် သ ြ  ် ကွက်     

 
 

လမ််းမတန််း(က ျိိုက်မအ ော-မုံ ုံံ 
လမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 

ကလိုံင််းကနိုံင်

အက ်း  ော 
မှ ွဲထကွ် 

  လမ််းက ယ်(ကျွန််း  ောလမ််း) ၁၅၀ 

  လမ််းသွယ်( မနနဒ လမ််း) ၁၂၀ 

  လမ််းက ဉ််း( ဏ္ဏဝေါလမ််း) ၈၀ 

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၆၀ 

၁၃၀ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ အထ  ံ  ်ကွက်     

 
 

လမ််းမတန််း(က ျိိုက်မအ ော-မုံ ုံံ 
လမ််းမကက ်း) 

၂၀၀ 

ဘိန််းအဗ ော 
အက ်း  ောမှ 

 ွဲထွက် 

  လမ််းက ယ်( အန  ်ထောလမ််း) ၁၅၀ 

  လမ််းသွယ်(ကင််းဝန်မင််းကက ်းလမ််း) ၁၂၀ 

  လမ််းက ဉ််း(တပင်အ ွှေထ ်းလမ််း) ၈၀ 

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၅၀ 

၁၃၁ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ရက ေး  ာြေ ာေး     

  ကလိုံင််းကနိုံငအ်က ်း  ော     

  
လမ််းမတန််း(က ျိိုက်မအ ော-မုံ ုံံ 
လမ််းမကက ်း) 

၁၅၀   

  လမ််းက ယ် ၁၂၀   

  လမ််းသွယ် ၈၀   

  လမ််းက ဉ််း ၆၀   

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၄၀   

၁၃၂ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ဘ န်ေးရ  ာရက ေး  ာ    

 
 

လမ််းမတန််း(က ျိိုက်မအ ော-
အမောလ်မမိျိုင်လမ််းမကက ်း) 

၁၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၈၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၄၀  



-၃၁- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၁၃၃ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ရ တွင်ေး က န်ေးရက ေး   ာ    

 
 

လမ််းမတန််း(က ျိိုက်မအ ော-
အမောလ်မမိျိုင်လမ််းမကက ်း) 

၁၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၈၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၄၀  

၁၃၄ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ြရနောင်ရက ေး  ာ    

 
 

လမ််းမတန််း(က ျိိုက်မအ ော-
အမောလ်မမိျိုင်လမ််းမကက ်း) 

၁၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၈၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၄၀  

၁၃၅ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့   နဒဲက န်ေးရက ေး   ာ    

 
 

လမ််းမတန််း(က ျိိုက်မအ ော-
အမောလ်မမိျိုင်လမ််းမကက ်း) 

၁၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၈၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၄၀  

၁၃၆ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ဓြေမဿ၊ တ နော ရက ေး  ာ    

  လမ််းမတန််း ၁၂၀  

  လမ််းက ယ် ၉၀  

  လမ််းသွယ် ၇၀  

  လမ််းက ဉ််း ၅၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၄၀  

၁၃၇ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ က ံ စ န်၊ က ံ ဝှြ်ေေး၊ က   က်  န်၊ ြရံ ၊  
ရကာြံ့ သ ်၊ 

  
 

 
 

ဘာဘူက န်ေး၊ ရကာြံ့  လ  င် ၊ 
လွှစင်က န်ေး ရက ေး  ာ 

  
 

  လမ််းမတန််း ၁၂၀  



-၃၂- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းက ယ် ၉၀  

  လမ််းသွယ် ၇၀  

  လမ််းက ဉ််း ၅၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၃၀  

၁၃၈ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ရတာင်က ရလေး/က န်ေး   ာ    

 
 

လမ််းမတန််း(မုံ ံုံ-အ  ောင််းနှ ် ွ 

လမ််းမကက ်း) 
၁၂၀ 

 

  လမ််းက ယ် ၁၀၀  

  လမ််းသွယ် ၈၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၄၀  

၁၃၉ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ကဒေါရက ေး  ာ    

 
 

လမ််းမတန််း(မုံ ံုံ-အ  ောင််းနှ ် ွ 
လမ််းမကက ်း) 

၁၀၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၈၀  

  လမ််းသွယ် ၆၀  

  လမ််းက ဉ််း ၄၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၃၀  

၁၄၀ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ရြ ာင်ေးနှစ်ြွရက ေး   ာ    

 
 

လမ််းမတန််း(မုံ ံုံ-အ  ောင််းနှ ် ွ 
လမ််းမကက ်း) 

၁၀၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၈၀  

  လမ််းသွယ် ၆၀  

  လမ််းက ဉ််း ၄၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၃၀  

၁၄၀ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ ရကာြံ့ဝ ြေ်ေး၊ ရကာြံ့ဒွန်ေး၊  
ရကာြံ့ ရနော ရက ေး  ာ 

  
 

  လမ််းမတန််း ၁၀၀  

  လမ််းက ယ် ၈၀  

  လမ််းသွယ် ၆၀  

  လမ််းက ဉ််း ၄၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၃၀  



-၃၃- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှ

တ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ်ြ က် 

၁၄၂ က   က်ြေရ ာမြေ  ြို့ က န်ရက ေး  ာင ယ်ြေ ာေး    

  လမ််းမတန််း ၈၀  

  လမ််းက ယ် ၆၀  

  လမ််းသွယ် ၄၀  

  လမ််းက ဉ််း ၃၀  

  ခ ံဝင််း(ကွင််း) ၂၀  

     

၁၄၃ သထံ မြေ  ြို့နယ် ရအာ က်က ငေ်း   ်ကွ က်   

   မင််းလမ််း ၆၀၀  

   အဆ်းရံုံလမ််း ၅၀၀  

    လယ်တန််းလမ််း ၄၅၀  

   ဘံုံအက ောင််းလမ််း ၄၀၀  

 
  

အ ွှေ ော ံဘုံ ော်းလမ််း( လယ်ပိုံင််း) 
(အဆ်းရံုံလမ််းထိပ်မှအ  ်းအန က်လမ််းထိ) 

၄၅၀ 
 

 
 

အ ွှေ ော ံဘုံ ော်းလမ််း(အ ောက်ပိုံင််း) 
(အ  ်းအန က်မှအ ောကပ်ိုံင််းလယ်ကွင််းထိ) 

၄၀၀  

  သ တောလမ််း ၃၀၀  

   ုံဖ္ိျိုလ်တန််းလမ််း ၂၅၀  

 
 

ဘူတောလမ််း( လယ်ပိုံင််း) 
(အဆ်းရံုံလမ််းထိပ်မှအ  ်းအ ောက်လမ််းထိ) 

၄၀၀  

 
 

ဘူတောလမ််း(အ ောကပ်ိုံင််း) 
( အ  ်း အန က်မှမမျိိုှေ့ပတ်လမ််းထိပ်ထိ) 

၃၀၀  

 
 

 မသပိတ်လမ််း(အ ောက်ပိုံင််း) 
(အဆ်းရံုံထိပ်မှ မှတ်၃အက ောင််းအလှအလှော် 
ကန်လမ််းထိ) 

၄၀၀  

    လမ််း ၄၀၀  

  ဗူ်းဘုံ ော်းလမ််း (မူဆောတန််းလမ််း) ၃၅၀  

  ဘ  ိုံ  လမ််း(သမောဓိလမ််း) ၃၀၀  

     ော်းလမ််းက ယ်မ ော်း ၂၀၀  

     ော်းလမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

     ော်းလမ််းက ဉ််းမ ော်း ၁၀၀  



-၃၄- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၁၄၄ သထံ မြေ  ြို့နယ် သ ြေ်က န်ေး   ်ကွ က်   

  မင််းလမ််း ၅၅၀  

  အဆ်းရံုံလမ််း ၄၅၀  

  နတ် င်လမ််း ၄၀၀  

  ဦ်း ဖြူလမ််း ၃၅၀  

  အ ွှေအ  ောင််းလမ််း ၃၅၀  

  ဘူတောလမ််း ၃၅၀  

   မသပိတ်ဘုံ ော်းလမ််း ၃၀၀  

  အ ွှေ ော ံဘုံ ော်းလမ််း( အပေါ်ပိုံင််း) ၃၀၀  

  လမ််းမတန််း(သထံုံ-ဘော်း လံမ််း) ၅၀၀  

   ထက ၂ အက ောင််းလမ််း ၂၅၀  

  ဘုံ ော်းကက ်းအတောင်ဘက်လမ််း ၂၅၀  

     ော်းလမ််းက ယ်မ ော်း ၂၀၀  

     ော်းလမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

     ော်းလမ််းက ဉ််းမ ော်း ၁၀၀  

၁၄၅ သထံ မြေ  ြို့နယ် နန်ေးြဲ  ်ကွက်   

   မင််းလမ််း ၅၅၀  

    လယ်တန််းလမ််း ၄၀၀  

   ဘံုံအက ောင််းလမ််း ၄၀၀  

   အဖောင်အတောဦ််းဘုံ ော်းလမ််း ၄၀၀  

   ကန်ပတ်လမ််း ၂၅၀  

   ပည်အတော်သောလမ််း ၂၀၀  

  နန််းအတောဦ််းအက ောင််းလမ််း ၂၀၀  

   န်ကင််းလမ််း ၂၀၀  

   မသပိတ်ဘုံ ော်းလမ််း ၂၀၀  

     ော်းလမ််းက ယ်မ ော်း ၂၀၀  

     ော်းလမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

     ော်းလမ််းက ဉ််းမ ော်း ၁၀၀  

၁၄၆ သထံ မြေ  ြို့နယ် ဘင်လ ှုင်   ် ကွက်   

  လမ််းမတန််း (သထံုံ-ဘော်း )ံ ၅၀၀  

  ပရိုံကိုံ်းလမ််း ၁၅၀  

 



-၃၅- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  အ ောက်လမ််းမကက ်း ၂၂၀  

  အဂ္ေါ ာ့လမ််း ၂၂၀  

  ဝေါ်းအတောလမ််း ၂၂၀  

     ော်းလမ််းက ယ်မ ော်း ၁၅၀  

     ော်းလမ််းသွယ်မ ော်း ၁၀၀  

     ော်းလမ််းက ဉ််းမ ော်း ၈၀  

၁၄၇ သထံ မြေ  ြို့နယ် လ  ်အ ငေ်း  ်ကွက်   

  လမ််းမတန််း ၄၅၀  

   ုံန််းခ ံလမ််း ၁၈၀  

   န်ကင််းလမ််း(နန််းအတော် ော အန ကလ်မ််း) ၁၆၀  

  ဝက်အထောငလ်မ််း ၁၅၀  

    ောဦ်းတောလမ််း ၁၈၀  

  နတ်ကျွန််းလမ််း ၁၅၀  

     ော်းလမ််းက ယ်မ ော်း ၁၁၀  

     ော်းလမ််းသွယ်မ ော်း ၉၀  

     ော်းလမ််းက ဉ််းမ ော်း ၇၀  

၁၄၈ သထံ မြေ  ြို့နယ် သ ဓြေမဝတီမ ြေ  ြို့သစ်   

  လမ််းမတန််း ၄၀၀  

  လမ််းသွယ်(၁/၂) ကွက-် /ဂ္/ဃ/ င ၃၀၀  

  လမ််းသွယ်(၁/၂) ကွက-်က/ /ဆ ၂၀၀  

  လမ််းသွယ်(၃/၄/၅/၆) ကွက်- /ဂ္/ ဃ/င ၁၅၀  

  လမ််းသွယ်(၃/၄/၅/၆) ကွက်-က/  /ဆ ၁၀၀  

     ော်းလမ််းက ယ်မ ော်း ၁၀၀  

     ော်းလမ််းသွယ်မ ော်း ၈၀  

     ော်းလမ််းက ဉ််းမ ော်း ၆၀  

၁၄၉ သထံ မြေ  ြို့နယ် သ ဝဏ္ဏ ဝတီမြေ  ြို့ (သ ြေ်ဆ  ်  ်ကွ က်)   

   လမ််းမတန််း ၅၅၀  

  အဆ်းရံုံလမ််း ၃၅၀  

   တန လမ််း ၂၈၀  

 



-၃၆- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ 

က် 

  ဘူတောလမ််း ၂၀၀  

  အလသောလမ််း ၂၀၀  

     ော်းလမ််းက ယ်မ ော်း ၁၅၀  

     ော်းလမ််းသွယ်မ ော်း ၁၂၀  

     ော်းလမ််းက ဉ််းမ ော်း ၈၀  

၁၅၀ သထံ မြေ  ြို့နယ် သ ဝဏ္ဏ ဝတီမြေ  ြို့(က   ရကက ာ ် ် ကွက်)   

  လမ််းမတန််း ၅၅၀  

  အ ောက်က င််းလမ််း ၃၅၀  

     ော်းလမ််းက ယ်မ ော်း ၂၈၀  

     ော်းလမ််းသွယ်မ ော်း ၁၅၀  

     ော်းလမ််းက ဉ််းမ ော်း ၈၀  

၁၅၁ သထံ မြေ  ြို့နယ် အ ြာေးရ က ေး  ာြေ ာေး   

  လမ််းမတန််း(  ောအ မ) ၃၅၀  

     ော်းလမ််းက ယ်မ ော်း ၁၅၀  

     ော်းလမ််းသွယ်မ ော်း ၁၀၀  

     ော်းလမ််းက ဉ််းမ ော်း ၈၀  

     

၁၅၂ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ရတာင် သူစ   ်ကွက်    

 
 

လမ််းမကက ်း ( ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း) ( န်ကုံန်- 
အမောလ်မမိျိုင ်လမ််းမ) 

၆၀၀ 
 

  
လမ််းက ယ် (လမ််းသွယ်-
ဘူတောလမ််း/ ိန်ပန််းလမ််း/သဇင်လမ််း) 

၄၅၀ 
 

  လမ််းက ဉ််း (နှင််းဆ လမ််း/က န်လမ််းသွယ်) ၃၀၀  

  လမ််းကကော်း ၂၀၀  

       

၁၅၃ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ကံြံ့ရကာ်   ်ကွ က်    

 
 

လမ််းမကက ်း ( ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း) ( န်ကုံန်- 

အမောလ်မမိျိုင ်လမ််းမ) 
၆၀၀ 

 

  လမ််းက ယ် (က ျိိုက်အပေါအလောဘုံ ော်းလမ််း) ၄၅၀  

  လမ််းက ဉ််း  ၃၀၀  



-၃၇- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှ

တ် 
တန်ဖ  ေး 

ြေှတ်ြ က် 

  ( ိန်ပန််းလမ််း/ကံအကော်လမ််းမ၊နှင််းဆ လမ််း)   

  လမ််းကကော်း/ဥကသ/မမိျိုှေ့ပတ်လမ််း ၂၀၀  

       

၁၅၄ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ရတာင်    င်ေး   ်ကွက်    

  
လမ််းမကက ်း ( ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း) ( န်ကုံန်- 
အမောလ်မမိျိုင ်လမ််းမ) 

၆၀၀ 
 

  လမ််းက ယ် (အဘောဂ္လမ််း) ၄၀၀  

  လမ််းက ဉ််း (က န်လမ််းကကော်း) ၂၀၀  

       

၁၅၅ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ရ ြောက်    င်ေး   ်ကွက်    

 
 

လမ််းမကက ်း ( ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း) ( န်ကုံန်- 
အမောလ်မမိျိုင ်လမ််းမ) 

၆၀၀ 
 

  လမ််းက ယ်(ကုံန်သည်လမ််း) ၄၀၀  

  
လမ််းက ဉ််း 
(က န် ပ်ကွက်ကွင််းလမ််းကကော်း/ 
မဂ္ဂလောလမ််း/ငပိ ိလမ််းသွယ်) 

၂၀၀ 
 

       

၁၅၆ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ရကာြံ့စံန  င ် ် ကွက်    

 
 

လမ််းမကက ်း ( ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း) ( န်ကုံန်- 
အမောလ်မမိျိုင ်လမ််းမ) 

၆၀၀ 
 

 
 

လမ််းက ယ်  
(ဇ ဇဝေါအတောင/်အ မောက်လမ််း၊ 
အတောအလ်းလမ််း) 

၃၅၀ 
 

  လမ််းက ဉ််း (လမ််းသွယ်/တိုံ်း  ဲ ပ်ကွက်) ၂၀၀  

       

၁၅၇ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ရေယ ာ ြေွန်  ်ကွက်    

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

 
 

လမ််းက ယ် 

( ပ်ကွက်တွင််းလမ််း/သုံဿန်လမ််း) 
၁၅၀ 

 

  လမ််းသွယ် (၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆)လမ််း ၁၀၀  

     



-၃၈- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၁၅၈ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ဖကကလ  ်   ်ကွ က်   

  လမ််းမကက ်း(အဆ်းရံုံလမ််းမကက ်း) ၁၈၀  

 
 

  ောတွင််းလမ််း ( လမ််းက ယ် ) (က ျိိုက်ထိုံ-
အတောင် ွန််းလမ််း) 

၁၄၀ 
 

 
 

လမ််းသွယ်/လမ််းက ဉ််း 
(  ောမလမ််း၊အဘောက်ွင််း ုံ ၁၊၂၊၃၊၄ လမ််း) 

၁၀၀ 
 

       

၁၅၉ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် သ ြေ်ေ   ်ရက ေး  ာ    

 
 

လမ််းမကက ်း(  န်ကုံန်-
အမောလ်မမိျိုင်လမ််းအဟောင််း) 

၃၀၀ 
 

 
 

လမ််းက ယ် 
(အ  ်းလမ််း/အ ောငမ်ဂ္ဂလော/နဝ တ်/ဆိပ်က
မ််းသောလမ််း) 

၂၀၀ 
 

 
 

လမ််းက ဉ််း(  ောတွင််းလမ််း၊ဗိုံလ်အတဇ/ဆ ော
 ံလမ််း) 

၁၀၀ 
 

  အက ်း  ောအ မ (ဝေါ်း တ်ကွင််း) ၆၀  

  အက ်း  ော ပငပ်ခ ံအ မမ ော်း ၃၀  

       

၁၆၀ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ရကာြံ့ ထင်ေးရ က ေး  ာ    

  က ကိ်ထိုံ-အကောာ့ထင််းအက ်း  ောလမ််း ၁၀၀  

    ောလယ်လမ််း ၈၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

  အက ်း  ောအ မ ၅၀  

  အက ်း  ော ပငပ်ခ ံအ မမ ော်း ၃၀  

     

၁၆၁ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် လှည်ေး လြေေ်းကူ ေးရက ေး   ာအ  ်စ  
(ဘ  ကကာေး၊ လက်  ရက ေး  ာ) 

  
 

  လမ််းမကက ်း( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်လမ််းမ) ၃၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

  အက ်း  ောအ မ(  ောတွင််းလမ််း) ၆၀  

  အက ်း  ော ပငပ်ခ ံအ မမ ော်း ၃၀  



-၃၉- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၁၆၂ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ြေ  ပလ ငရ်က ေး  ာ    

  လမ််းမကက ်း( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်လမ််းမ) ၃၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

  အက ်း  ောအ မ  ၆၀  

  အက ်း  ော ပငပ်ခ ံအ မမ ော်း ၃၀  

     

၁၆၃ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ကင်ြွေန်ေးရြ ာင်ေးရ က ေး  ာ    

  လမ််းမကက ်း(မုံ ဝ်မှအတောငတ်က်ကော်းဂ္ိတ်) ၁၀၀၀  

 
 

လမ််းက ယ်(အတောင်တက်ကော်းဂ္ိတ်မှ 
Pepper Garden Hotel  ထိ) 

၃၀၀ 
 

  လမ််းက ဉ််း ၁၅၀  

 

 

ကုံန််းအကကောင််းလမ််း 
အက ်း  ောအ မ(က န်  ောတွင််းလမ််း) 

၇၀ 
 

 

 

အက ်း  ောအ မ(က န်  ောတွင််းလမ််း)(ကင်မွန််း
အ  ောင််း အက ော်) 

၃၀ 
 

  အက ်း  ော ပငပ်ခ ံအ မမ ော်း ၂၀  

  ကင်မွန််းအ  ောင််း-က ျိိုက်ထိုံလမ််းမကက ်းအဘ်း ၃၀၀  

     

၁၆၄ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် ြြေ တ်ရက ေး  ာ   

  လြေေ်းြေကကီေး( န်က န်-ရြေ ာ်လမြေ  င်လြေေ်းြေ) ၂၀၀  

     

၁၆၅ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် က န်ေးရတ ာရက ေး   ာ   

  လြေေ်းြေကကီေး( န်က န်-ရြေ ာ်လမြေ  င်လြေေ်းြေ) ၂၀၀  

 

 

 

 



-၄၀- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

 
 
 
၁၆၆ 

က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ်  န်က န်-ရြေ ာလ်မြေ  င ်လြေ် ေးြေကကီေး   
ကာေးလြေ်ေး ရဘေးဝဲ/ယာ(က န်ရက ေး  ာရ ြေ) 
(အင်္ဂဘ  /သစ်ဆ  ် င/်ရဒ ေါငေ်းရတာင်/ြေ ြေ်ေး
ရြ ာင်ေး/စစ်ရတ ာင်ေး/ရ က ာြံ့ဘ န်ေး/အဘ  ငေ်း/ 
က ြူရြ ာင်/သဲ ဖ ြူရြ ာင်ေး/သ က်က န်ေး 
ရက ေး  ာရ ြေြေ ာ ေး) 

၁၅၀ 

 

၁၆၇ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် က န်ရက ေး  ာရ ြေြေ ာ ေး  ၅၀  

     

 
၁၆၈ က   က်ထ  မြေ  ြို့န ယ် 

အ ြာေးရ ြေ ြေ ာေး 
(ရအာင် သီ  မြေ  င်/သံ ေး အ ြေ် စ /ရအာ ငသ်ရ  / 
တ  ေးြ ဲြို့  ်ကွက်) 

၃၀ 
 

     

၁၆၉ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ကဒေါ  ်ကွ က်   

 
 

လမ််းမကက ်း  

( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) ၄၅၀ 

 

  လမ််းက ယ်(ကမဘောအ ်းဘုံ ော်းလမ််း) ၄၀၀  

 

 

လမ််းသွယ် 

(က)သမိန်ဗ မ််းလမ််း 

( )ဘံုံအက ောင််းလမ််း ၂၀၀ 

 

  လမ််းက ဉ််း(ပိအတောက်အ ွှေဝေါလမ််း) ၁၀၀  

 

 

မမိျိုှေ့သ ်အ မ 

(က)က ေါမမိျိုှေ့သ ်လမ််း 

( )က ေါမမိျိုှေ့သ ်(၁)လမ််းမှ(၁၂)လမ််းထိ ၇၀ 

 

၁၇၀ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ရ ေါင်ေး  ်ကွက်   

 
 

လမ််းမကက ်း 

( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 
၄၅၀ 

 

 

 

လမ််းက ယ် 

(က)အ ောကလ်မ််းမလမ််း 

( ) သမိန်ဗ မ််းလမ််း 

၄၀၀ 

 

  လမ််းသွယ်(ဘုံ ော်းကက ်းလမ််း) ၂၀၀  



-၄၁- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

 

 

လမ််းက ဉ််း 

(က)ဘူတောလမ််း 

( )ပေါ မ လမ််း 

(ဂ္)နိဗဗောန်လမ််း 

၁၀၀ 

 

     ော်းအ မ ၇၀  

၁၇၁ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ြေ  ေးန  င်ေး  ်ကွက်   

 
 

လမ််းမကက ်း 

( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 
၄၅၀ 

 

  လမ််းက ယ်(ဗညော်း လလမ််း) ၄၀၀  

  လမ််းသွယ်( တန လမ််း) ၂၀၀  

  လမ််းက ဉ််း(မမိျိုင်သုံ လမ််း) ၁၀၀  

     ော်းအ မ ၇၀  

၁၇၂ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ကဒံ ေးစီေး  ် ကွက်   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၄၅၀  

  လမ််းက ယ်(သမိန်ဗ မ််းလမ််း) ၄၀၀  

 
 

လမ််းသွယ် 
(က) ကော်းဝေါလမ််း 
( )ဆံတိုံက်လမ််း 

၂၀၀  

  လမ််းက ဉ််း(သိပပံလမ််း) ၁၀၀  

     ော်းအ မ ၇၀  

၁၇၃ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ေင်ေးက   က်မြေ  ြို့   

  ဖလ ်   ်ကွက်   

  
လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၄၅၀  

  လမ််းက ယ် ၃၅၀  

  လမ််းသွယ် ၂၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

     ော်းအ မ ၇၀  

၁၇၄ ရ ေါငမ်ြေ  ြို့န ယ် ြရလာ က်အ ငေ်း  ် ကွက်   

 



-၄၂- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၄၅၀  

  လမ််းက ယ် ၃၅၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

 
 

လမ််းက ဉ််း 
(က)အ ွှေဟသဂောလမ််း 

( )အ ွှေ ဂ္ဂေါ်းအက ောင််းလမ််း 

၈၀ 
 

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၇၅ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ဆာေးဖ    ်ကွက်   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၃၀၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၂၅၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  
လမ််းက ဉ််း 

(က)ကွက်သ ်လမ််း 
၈၀ 

 

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၇၆ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ေင်ေးက   က်  ်ကွက်   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၄၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၃၀၀  

  လမ််းသွယ်(ဘူတောလမ််း) ၁၅၀  

 

 

လမ််းက ဉ််း 

(က)ဘုံ ော်းနှ ်ဆူလမ််း 
( ) ွေါညိျိုလမ််း 

၈၀ 

 

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၇၇ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ြေ တတြေရက ေး  ာ   

  သူရ ေးက န်ေး   ်    

  လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၄၅၀  

  လမ််းက ယ် ၃၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

     ော်းအ မ ၅၀  



-၄၃- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၁၇၈ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ်   သ ြေ် ကွငေ်း   ်   

  လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၄၀၀  

  လမ််းက ယ် ၂၅၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၇၉ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ရကာြံ့စ  င ် ်   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) ၄၅၀ 

 

  လမ််းက ယ် ၃၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၈၀ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ရြေတတာြွေန်   ်   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန-်အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၄၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၃၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၈၁ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ောကဒွန်ေး   ်   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၄၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၃၀၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၈၂ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ရ ေးစ   ်    

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  



-၄၄- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၈၃ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ်  ြေငေ်းတ ်  ်    

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၈၄ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ဆီဆံ   ်   

 
 

လမ််းမကက ်း 
(မုံတတမ-ကျွခဲ ံ  ောလမ််း) ၂၀၀ 

 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

     ော်းအ မ ၅၀  

၁၈၅ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ဝေါ ီရှု   ်   

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

၁၈၆ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ေက်ဆ  ်   

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

၁၈၇ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ရအာ ငရ်ေ ယ မြေ  ြို့ သစ်   

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

၁၈၈ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ဆင် ဖြူ  ်   

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  



-၄၅- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

၁၈၉ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် သဲ ဖြူ က န်ေးရက ေး   ာ  ၁၈၉ 

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀  

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

၁၉၀ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် က ြတ ်ငူရက ေး  ာ   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

၁၉၁ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် နတ ်ကကီေးရြ ာင်ရက ေး  ာ   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၈၀  

 
 

လမ််းသွယ် 
(အတောင်အ ှှေ့လမ််း) 

၁၀၀ 
 

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

၁၉၂ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် က ံ ကရက ေး  ာ   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

၁၉၃ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ဘန ်ရဘွေးက န်ေးရ က ေး  ာ   

  လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

-၄၆- 



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

၁၉၄ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ရ ေါင်/ က ခဲြံရက ေး   ာ   

  လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၈၀  

  လမ််းသွယ် 

(မွန် ုံ- လှပ်အက ်း  ောလမ််း) 
၁၀၀ 

 

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

     

၁၉၅ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ဥတတံတာေးရက ေး  ာ   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀  

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

     ော်းအ မ ၄၀  

     

၁၉၆ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ဖလ ်ရ က ေး  ာ   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

     ော်းအ မ ၄၀  

     

၁၉၇ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ်  န်ေးက န်ေးရက ေး   ာ   

  လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

     ော်းအ မ ၄၀  



-၄၇- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၁၉၈ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် ကတွန်ရက ေး  ာ   

  လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

     ော်းအ မ ၄၀  

     

၁၉၉ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ်  ဖြူဘရက ေး   ာ   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀ 
 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  
လမ််းသွယ် 

(သဲကုံန််းအက ်း  ောလမ််း) 
၁၀၀ 

 

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

     ော်းအ မ ၄၀  

     

၂၀၀ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ်   ာတန်ေး  ှည်ရက ေး  ာ   

 
 

လမ််းမကက ်း 
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) 

၂၅၀  

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

     

၂၀၁ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ်  ငေ်းမင ြေ်ရတာ င်/ ရ ြောက် ရက ေး  ာ   

  
လမ််းမကက ်း   
( န်ကုံန်-အမော်လမမိျိုင်မင််းလမ််းမကက ်း) ၂၅၀ 

 

  လမ််းက ယ် ၁၂၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၆၀  

     ော်းအ မ ၄၀  



-၄၈- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

၂၀၂ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် က န်ရက ေး  ာ   

    ာကကီေး   

  လမ််းမတန််း ၁၀၀  

   တွင််းဘက်လမ််း ၆၀  

     ော်းအ မ ၄၀  

၂၀၃ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ်   ာလတ်   

  လမ််းမတန််း ၁၀၀  

   တွင််းဘက်လမ််း ၆၀  

     ော်းအ မ ၄၀  

     

၂၀၄ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ်   ာင ယ်   

  လမ််းမတန််း ၁၀၀  

   တွင််းဘက်လမ််း ၆၀  

     ော်းအ မ ၄၀  

     

၂၀၅ ရ ေါင်မြေ  ြို့န ယ် က န်အ ြာေးရ ြေ ြေ ာေး   

  လမ််းမတန််း ၆၀  

   တွင််းဘက် ၄၀  

     ော်းအ မ ၃၀  

     

၂၀၆ 
ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဆ ာစံ   ်ကွ က် 

(အ  ်ြ   ် ရ ေး ြေှြူေး ရံ ေးဝန်ေး က င်)   
 

  လမ််းမကက ်း ( ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း ) ၃၀၀  

  လမ််းက ယ်( မမိျိုှေ့ပတ်လမ််း) ၂၀၀  

  လမ််းသွယ် ( သူ လမ််း)  ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ( ကမ််းန ်းလမ််း၊ကင််းတဲလမ််း) ၁၀၀  

   င််း ံုံ ုံလမ််း၊  မှတ်(၂)အက ောင််းလမ််း ၈၀  

     

၂၀၇ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဆ ာစံ   ်ကွ က်( ဘ  ငြံ့် ရနောင်မြေ  ြို့သစ်   

  Royal ြေှ  ထာေး လြေေ်း)    

  အရဝေး ရ  ေးလ ြေ်ေးြေကကီေး ၄၀၀  

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  



-၄၉- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းက ယ် ၁၅၀  

  လမ််းသွယ် ၁၀၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

  လမ််းကကော်း (အတောင်အ   )  ၆၀  

၂၀၈ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဆ ာစံ   ်ကွက် (တ  ာ ေးရံ ေးရြ ာ င်)   

  လမ််းမကက ်း (တ ော်းရံုံ်းလမ််း၊သူ လမ််း ) ၁၀၀  

 
 လမ််းက ယ်( န်အ ောင်လမ််း၊ 

မှတ်၂/မှတ်၃ အက ောင််းလမ််း) ၈၀ 
 

  လမ််းသွယ် ( င််း ံုံ ုံလမ််း )  ၇၀  

  လမ််းက ဉ််း( တ ော်းရံုံ်းအ  ောင်လမ််း )  ၆၀  

  လမ််းကကော်း ၅၀  

     

၂၀၉ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဆ ာစံ   ်ကွက် ( က ြေ်ေး နောေးလြ်ေေး )    

  လမ််းမကက ်း(သ ်အတောရံုံ်းအဟောင််းလမ််း )  ၉၀  

  လမ််းက ယ် ၆၀  

  လမ််းသွယ် ၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၄၀  

  လမ််းကကော်း ၄၀  

     

၂၁၀ 
ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘ  ေး ာေ ာ  ်ကွက် 

(အ  ်ြ   ် ရ ေး ြေှြူေး ရံ ေးဘ ယ်ဘက် )  
 

  လမ််းမကက ်း( ဗိုံလ်  ျိုပ်လမ််း)  ၃၀၀  

  လမ််းက ယ်( အ ှှေ့/ အန က ်
မဟောအဘောဂ္လမ််း) ၂၀၀ 

 

  လမ််းသွယ် (ကမ််းန ်းလမ််း)  ၉၀  

  လမ််းက ဉ််း( သ တောလမ််းနှငာ့ ်န်အ ောငလ်မ််း 
) ၈၀ 

 

  လမ််းကကော်း ၅၀  

     

၂၁၁ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘ  ေး ာေ ာ  ်ကွက် ( 
ရ ြာက်စ    တ်ဝန်ေး က င ်)   

 

  လမ််းမကက ်း  (  အ ှှေ့ /  အန က် 
မဂ္ဂလောလမ််း)  ၃၀၀ 

 

-၅၀- 



(က  ်သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  
လမ််းက ယ် (  အ ှှေ့/ အန က် 
မဟောအဘောဂ္လမ််း)  ၂၀၀ 

 

  လမ််းသွယ် (  န်အ ောင်လမ််း၊သ တောလမ််း)  ၈၀  

  လမ််းက ဉ််း (  င််းလမ််း၊ကမ််းန ်းလမ််း ) ၇၀  

  လမ််းကကော်း ၆၀  

၂၁၂ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် 
ဘ  ေး ာေ ာ  ်ကွက်   
(ရ ေးရန ောက် လယ်ကွငေ်း )  

 

  လမ််းမကက ်း ( အ  ်း၊ မှတ်(၄) အက ောင််းအ ှှေ့ ၁၀၀  

  လမ််းက ယ်  ( အ  ောက ်ိုံို့လမ််းကကော်း) ၈၀  

  လမ််းသွယ်( ၇)  ပ်ကွက်၊ ပိအတောကလ်မ််း ၇၀  

  လမ််းက ဉ််း ( အလသောအက ောင််းဘက်) ၆၀  

  လမ််းကကော်း ၅၀  

     

၂၁၃ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် 
ဘ  ေး ာေ ာ  ်ကွက် 
(ရလ သာရက ာ ငေ်းဝန်ေးက င်)  

 

  လမ််းမကက ်း ( အလသောအက ောင််းလမ််း) ၁၀၀  

  လမ််းက ယ် ၈၀  

  လမ််းသွယ် ၇၀  

  လမ််းက ဉ််း ၅၀  

  လမ််းကကော်း ၅၀  

     

၂၁၄ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘ  လှကကီေး  ်ကွက်  ( မြေ  ြို့  တ်လြေ်ေး )   

  လမ််းမကက ်း ( မမိျိုှေ့ပတ်လမ််း) ၃၀၀  

  လမ််းက ယ် ( မ ်းသတ်အဘ်းလမ််းကကော်း) ၂၀၀  

  လမ််းသွယ်  
( အဆောက်လုံပ်အ ်းလမ််း ကကော်း)(လူမှုဖလူံုံ) ၂၀၀ 

 

  လမ််းက ဉ််း 
(အဆောက်လုံပ်အ ်းလမ််းကကော်း)(လူမှုဖလူံုံ) ၁၅၀ 

 

  လမ််းကကော်း ၇၀  

     

၂၁၅ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘ  လှကကီေး  ်ကွက် ( 
အ  ်ဘ က်အ ြေ်ယာဝန်ေး က င်)  

 

  လမ််းမကက ်း 
( င််းလမ််း၊အဘောလံုံ်းကွင််း အန က်) ၂၀၀ 

 

  လမ််းက ယ် ( အဘောလံုံ်းကွင််း အန က်) ၁၅၀  



-၅၁- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ 

က် 

  လမ််းသွယ် ( BOC  အန က်)  ၁၃၀  

  လမ််းက ဉ််း ( နွယ်န လမ််း၊အ ွှေဝေါလမ််း)  ၁၃၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

၂၁၆ 
ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘ  လှကကီေး  ်ကွက် (ကန် သာ ယာ ကန် တ်  

ဝန်ေးက င်)  
 

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၅၀  

  လမ််းသွယ် ၁၄၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၃၀  

  လမ််းကကော်း  ၁၀၀  

     

၂၁၇ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် 
ဘ  ေးလှကကီေး  ်ကွက် 
(အ  က်ြ က်စက် ရံ တန်ေး လ ာေးရန ောကရ် က ာ)   

  လမ််းမကက ်း( ဝန်ထမ််းလိုံင််း န််း န ်း) ၈၀  

  လမ််းက ယ်(             ။                  ) ၇၀  

  လမ််းသွယ်(             ။                  ) ၆၀  

  လမ််းက ဉ််း(             ။                  ) ၅၀  

  လမ််းကကော်း ၄၅  

     

၂၁၈ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘ  လှကကီေး  ်ကွက် ( သက ကာေးစက်ဝန်ေး က င ်)   

  လမ််းမကက ်း( ဝန်ထမ််းလိုံင််း န််း န ်း) ၈၀  

  လမ််းက ယ်(             ။                  ) ၆၀  

  လမ််းသွယ်(             ။                  ) ၆၀  

  လမ််းက ဉ််း(             ။                  ) ၆၀  

  လမ််းကကော်း ၆၀  

     

၂၁၉ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ကန်သ ာယာ  ်ကွက် 
(အရဝေးရ  ေး လြေေ်းြေက ကီေး )  

 

  လြေေ်းြေကကီေး ၆၀၀  

  (   က်  က် က်ရံုံမှဂ္ ပန်ကုံန််း ထိ)   

     

၂၂၀ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ကန်သ ာယာ ( ၈ )   ်ကွ က် 
(က န်ေး ရတာ လြေေ်း)  

 

  လမ််းမကက ်း(ကျွန််းအတောလမ််း)  ၅၅၀  



-၅၂- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းက ယ်(ဗနဓျိုလလမ််း/အ ေါငလ်ိုံက် )  ၂၅၀  

  လမ််းသွယ် ၁၈၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၆၀  

  လမ််းကကော်း ၁၄၀  

     

၂၂၁ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ကန်သ ာယာ( ၇  ) ရဆေးရံ ဝန်ေးက င်   

  လမ််းမကက ်း ( မမိျိုှေ့ပတ်လမ််း)  ၄၅၀  

  လမ််းက ယ် ( ၇  ပ်ကွက်၊ လမ််းကကော်း )  ၂၅၀  

  လမ််းသွယ် ၁၆၀  

  လမ််းက ဉ််း (       ကွင််း ပ်            ) ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

     

၂၂၂ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ကန်သ ာယာ  ်ကွက် (အင်ေးဝ  ငေ်းက န်ေး)   

 
 လမ််းမကက ်း(က ျိိုက်ထ ်းအဆောင််းလမ််းမှ 

တက်မင််းအ ောငအ်ဝ ) ၆၀၀ 

 

  လမ််းက ယ်( အ ွှေဝေါအ ောင်လမ််း )  ၂၅၀  

  လမ််းသွယ်(ဆင််းသဂ္ီလမ််း )  ၂၀၀  

  လမ််းက ဉ််း (   ထော်းလမ််းအဘောင်) ၁၈၀  

  လမ််းကကော်း ၁၅၀  

     

၂၂၃ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ကန်သ ာယာ  
(ရအာင်ြ ြေ်ေး သာ/ရအာင်ရေယ )   

 

  လမ််းမကက ်း (အ ွှေဝေါအ ောင်လမ််း)  ၂၅၀  

  လမ််းက ယ် ၁၈၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၂၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

     

၂၂၄ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ်    လ်ရတေ ( ဆ  ာစံ က ် လျှက်)   

  လမ််းမကက ်း ( ဖောပွန်-ဘ ်းလင််းလမ််း)  ၃၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၈၀  

  လမ််းသွယ် ၁၅၀  



-၅၃- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းက ဉ််း ၁၃၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

၂၂၅ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ်    လ်ရတေ (ရဘာ လံ ေးကွ ငေ်းရနော က်   ငေ်း)   

  လမ််းမကက ်း( ကကော်းထဲ ) ၇၀  

  လမ််းက ယ် ၆၀  

  လမ််းသွယ် ၅၀  

  လမ််းက ဉ််း ၅၀  

  လမ််းကကော်း ၅၀  

     

၂၂၆ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ်    လ်ရတေ (   ်ကွက် သစ်)   

   ိမာ့် မ််းမမိျိုင်လမ််း ( အ မောက်ဘက်)    

  ဖောပွန်လမ််း( အ  ောင်ထဲ) ၁၅၀  

  လမ််းက ယ် ၇၀  

  လမ််းသွယ် ၆၀  

  လမ််းက ဉ််း ၅၀  

  လမ််းကကော်း ၄၀  

     

၂၂၇ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် နှင်ေး  လဲ ရက ေး  ာ     

  လမ််းမကက ်း ၂၀၀  

  လမ််းက ယ် ၁၀၀  

  လမ််းသွယ် ၈၀  

  လမ််းက ဉ််း ၈၀  

  လမ််းကကော်း ၇၀  

   တွင််းပိုံင််း ၅၀  

     ော်းအ မ ၄၀  

     

၂၂၈ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ရ ွှေရ လှရက ေး   ာအ  ်စ    

  အ ွှေအလှ (လမ််းမကက ်း )  ၁၅၀  

  အညောငပ်ုံလင် ၁၀၀  

  လိပ် ံုံ်း ၁၀၀  



-၅၄- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

   တွင််းပိုံင််း ၇၀  

     ော်းအ မ ၅၀  

၂၂၉ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘီေးလငေ်း  -   သထံ   အရဝေးရ  ေးလ ြေ်ေး   

  အ ေါက် ပ် ( လမ််းမကက ်း)  ၄၀၀  

  အ ွှေ င ်ံုံ ၄၀၀  

  အတောင်ကအလ်း ၄၀၀  

  အ ွှေအ ောင် ပ ၄၀၀  

   တွင််းပိုံင််း ၁၅၀  

     ော်းအ မမ ော်း ၇၀  

     

၂၃၀ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘီေးလငေ်း  - က   က်ထ   အ ရဝေးရ  ေး လြေေ်း    

  သအ ပန  ( လမ််းမကက ်း )  ၃၀၀  

   လူ်း ၃၀၀  

  ဝင််း ပန် ၃၀၀  

   တွင််းပိုံင််း ၁၂၀  

     ော်းအ မမ ော်း ၉၀  

  အက ောက်အ တွင််း (  အဝ်းအ ပ်းလမ််း ) ၄၀၀  

   တွင််းပိုံင််း ၁၂၀  

     ော်းအ မမ ော်း ၇၀  

     

၂၃၁ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘီေးလငေ်း  - ရတာင်စွန်ေး အရဝေး ရ  ေးလ ြေ်ေး    

   နိုံင််းပွန် (လမ််းမကက ်း)  ၁၇၀  

  သ ်တိုံကျွန််း ၁၃၀  

  ဇုံတ်သုံတ် ၁၃၀  

  ယွန််း လင််းကုံန််း ၁၃၀  

  က ံျိုကမိ ုံ ၁၃၀  

  အပေါက်အတော ၁၃၀  

  ကင််း  ော ၁၃၀  

  အတောင်ကက ်း ၁၃၀  

  ဝင််းက ၁၃၀  



-၅၅- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  သိမ်ငူ ၁၃၀  

   တွင််းပိုံင််း ၆၀  

     ော်းအ မမ ော်း ၆၀  

  ငေါ်းဘတ်အ  ောင၊် မ မ််းကုံန််း ၅၀  

     

၂၃၂ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘီေးလငေ်း  -   ဖေါ ွန်လြ်ေေး   ငေ်း   

  ကဇိုံင််း (လမ််းမကက ်း )  ၁၃၀  

   မ၇ (၃) မှ မဲပလ ထိ ၁၃၀  

   တွင််းပိုံင််း ၆၀  

     ော်းအ မမ ော်း ၄၀  

     

၂၃၃ 
ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် 

ဘီေးလငေ်း  - ရတာင်စွန်ေးရ က ေး  ာ 

( ထ ြေတန်ေး)   

 

  လမ််းမကက ်း(အ  ်းအ ှှေ့တဝိုံက် ) ၂၂၀  

  လမ််းက ယ် ၁၄၀  

  လမ််းသွယ် ၁၂၀  

  လမ််းက ဉ််း ၁၀၀  

  လမ််းကကော်း ၁၀၀  

     ော်းအ မ ၈၀  

     

၂၃၄ 
ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် 

ဘီေးလငေ်း  - ရတာင်စွန်ေးရ က ေး  ာ 
(ဒ တ ယတန် ေး)   

 

  လမ််းမကက ်း (ဘုံ ငာ့်အန င်တဝိုံက်)  ၁၈၀  

  လမ််းက ယ် ၅၀  

  လမ််းသွယ် ၄၀  

  လမ််းက ဉ််း ၄၀  

  လမ််းကကော်း ၄၀  

     ော်းအ မ ၃၅  

     

၂၃၅ ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် ဘီေးလငေ်း  - ရတာင်စွန်ေးရ က ေး  ာ 
(တတ ယတန်ေး)   

 



-၅၆- 

(က  ် သန်ေးရ ေါင်ေး) 

စဉ ် မြေ  ြို့နယ်   ်ကွက/်ရက ေး  ာ/လြေေ်း 
တစ်ဧကသတ်ြေှတ် 

တန်ဖ  ေး 
ြေှတ်ြ က် 

  လမ််းမကက ်း (အကသဝတ )  ၉၀  

  လမ််းက ယ် ၅၀  

  လမ််းသွယ် ၄၅  

  လမ််းက ဉ််း ၄၀  

  လမ််းကကော်း ၃၅  

     ော်းအ မ ၃၅  

     

၂၃၆ 
ဘီေးလငေ်းမြေ  ြို့န ယ် 

ဘီေးလငေ်း - ရတာင်စွန်ေး ရ က ေး  ာ  
(စတ  တထတ န်ေး)   

 

  လမ််းမကက ်း ( က ဉ််းဦ်း  ်းကပ်လ က်)  ၅၀  

  လမ််းက ယ် ၃၅  

  လမ််းသွယ် ၃၀  

  လမ််းက ဉ််း ၃၀  

  လမ််းကကော်း ၃၀  

     ော်းအ မ ၃၀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


