
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ကြျောင်းကြီးစရုြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၇၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀

၂
ေေနာြမ်မို့ပတလ်မ်ဵ(ဝါဵြပာဵ 

လမ်ဵဆုဳမှတြ္ကသုိလထ်ိ)
လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၃ ဝါဵြပာဵေထြ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၇၂၀၀ ၇၂၀၀

၄ ဝါဵြပာဵေောြ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၇၂၀၀ ၇၂၀၀

၅ ဖရေဲငွေတာင်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၆ ဖရလဲမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀ နမ(၁၃)

၇  ေြျာြ်တလုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၈ သေြပလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၉ ဂနိုင်ြနလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၁၀ စပ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၁၁
ေေနာြမ်မို့ပတလ်မ်ဵ(တြ္ကသုိလ ်

မှ ေြျာြတ်လုဳဵ  လမ်ဵထိ)
လမ်ဵြျယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀

၁၂  ေရွှေေတာင်ကြာဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၁၃  ေရွှေြပည်ေေဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၂၀၀ ၇၂၀၀

၁၄ ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၁၅ ြမသပိတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၁၆ ပုလလဲမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၁၇ ပတ္တြမာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၁၈ ြမလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၁၉ မင်ဵရေဲြျာ်စာွလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၂၀ စမ်ဵေချာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၂၁ ခိုင်ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၂၂ ရာွလယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၂၃  ေြျာြ်စမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀ နမ(၁၃)

၂၄ သန္တာလှိုင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၂၅ ကြျောင်းကြီးစရုြ် နဝရတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၂၆ သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၂၇ စပယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀ နမ(၁၀)

၂၈ ဂန္မမာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၂၉ ဘုန်ဵ ကြီဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

၃၀ မဟာစည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၃၁ ဒုတ္ထဝတီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၃၂ ရတနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀ နမ(၇)

၃၃ နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၃၄ ေသာ်ြလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၃၅ ြမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၃၆ ဧရာဝတီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၃၇ ရဇ္ဇဝတီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

၃၈ ြစ္စပနဒီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

၃၉  ေရွှေြပည်သာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀
နမ(၅)

ေြမာြ်

၄၀  ေဝဋုဝနေ်ြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

၄၁  ေောင်ေတာ်မူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၉၀၀ ၃၉၀၀

၄၂ သေြပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၉၀၀ ၃၉၀၀ နမ(၁၂)

၄၃  ခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀
နမ(၅)

ေတာင်

၄၄ နတ်စင်ြုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

၄၅ ရတနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ နမ(၁၁)

၄၆ ြုနြ်မင်ဴသာယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀ နမ(၁၁)

၄၇ သုခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀ နမ(၇)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု
၄၈ ကြျောင်းကြီးစရုြ် နလီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀

နမ(၁၃)

ေတာင်

၄၉ သိဂလဳမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀

၅၀ ဗုဒ္မဂါယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀

၅၁ ဉဿဖရာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၅၂ ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၅၃ ပိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၅၄ သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၉၀၀ ၂၉၀၀

၅၅ ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၉၀၀ ၂၉၀၀

၅၆ ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၉၀၀ ၂၉၀၀

၅၇ ခါွညိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၉၀၀ ၂၉၀၀

၅၈ ြုန်ဵ ြမင်ဴသာယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ နမ(၇)

၅၉ သြ်ေစရဴနေ်ောင်ေြျာင်ဵလ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၆၀ စနိဆ်ယွလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၆၁ သဳလင်ွလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၆၂ မလခိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၆၃ ယမဳုနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၆၄ ဂဂေါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၆၅  ေြျာြ်နလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၆၆  ေြျာြ်စမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ နမ(၇)

၆၇  ေရွှေြပည်ေေဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၆၈ ဖရလဲမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀

၆၉ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၇၀ ေြခာဵလမ်ဵ မမို့စနွ် လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ြနက်ရှ့ရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀

၂ ေေရှ့ မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၂၀၀၀ ၄၀၀၀၀

၃ ြမြနသ်ာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၄ ြုနသ်ည်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀

၅  ေရထြ်ွဦဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀

၆
ေရထြ်ွဦဵလမ်ဵ(ေေရှ့  

မမို့ပတ် လမ်ဵမှေေရှ့ ဘြ်)
လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀၀ ၂၂၀၀၀

၇ ချင်ဵတွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀

၈ ဧရာဝတီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀

၉ စစေ်တာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀

၁၀ သဳလင်ွလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀

၁၁ မဟာသုခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၇၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၁၂ တတ်ေခတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၃ သိပ္ဳပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၄ ဘဳုေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၅ သီရမိဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၆  ေဇာတိြလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၇ မဟာသုခလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၈ ဓမ္မရြ္ိခတလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၉ ေြျာြ်တလုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၂၀ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ြနက်အာြ်ရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀

၂ ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၃ နဂါဵပွြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၄ ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၅ သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၆ ခါွညိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၇ ြမဝတ်ရည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၈ ပင်လုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀

၉  ေရွှေေကြဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၀ ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၁ နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀

၁၂ ခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၃ စပယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၄  ေဇတဝနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၅ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  ြံသာရြ် ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀

၂ ြပည်ေတာ်ေေဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀

၃ ဂျ ိုဵြဖူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

၄ ဟသောလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

၅ ခါွညိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၂၀၀ ၆၂၀၀

၆ ေောင်ေြမလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၂၀၀ ၆၂၀၀

၇ ရှုခင်ဵသာလမ်ဵ-၁ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၈ ရှုခင်ဵသာလမ်ဵ-၂ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၉ ဘုရာဵကြီဵေတြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၁၀ ကြဴဳခိုင်ေရဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၁၁ ြုန်ဵ ြမင်ဴသာယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၇၀၀ ၃၇၀၀

၁၂ မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

၁၃ နဗိ္ဗာနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

၁၄
ရှုခင်ဵသာလမ်ဵမှေေနာြဘ်ြ ်

နယေ်ြမ-၁/၂)
လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၁၅ ြပည်ေတာ်ေေဵကြာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

၁၆ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ြံကြီးရြ် ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

၂ ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

၃ ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

၄ ေြခာဵလမ်ဵ မမို့စနွ် လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  ချေမ်းသာရြ် ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၂ ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၃ သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၄ စပယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၅ ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၆ နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၇ ဘုရာဵကြီဵေတြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၈ ေောင်ြမတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၉  ေဇယျာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၁၀ ရှုခင်ဵသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၁၁ ရာမလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၁၂ သုခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၁၃ စပယြ်ဖူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၁၄ စမဳတူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၁၅ ဝါဵြပာဵေထြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၁၆
ဘုရာဵကြီဵ  ေတြလ်မ်ဵ 

(ေေနာြမ်မို့ပတလ်မ်ဵမှ 

ေေရှ့ ဘြ်)

လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၁၇ သီတာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၂၀၀ ၅၂၀၀

၁၈ သိမ်ေတာင်လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၅၂၀၀ ၅၂၀၀

၁၉ သိမ်ေတာင်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၂၀၀ ၅၂၀၀

၂၀ ြုန်ဵ သာေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၂၁ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ချေမ်းပမသာစည်ရြ် ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၈၀၀၀ ၃၈၀၀၀

၂ ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၃ နဂါဵပွြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၄ သီတဂလူမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၅ ေရွှေဂလူမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၆ စနိဝ်င်ဵြမင်ဴလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

၇ ဧဝရတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၈ မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၉ စတုဘုမ္ိမြလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၁၀ သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၁၁ သီရမိဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

၁၂  ေြျာြ်ေရေိုဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

၁၃ ရှုခင်ဵသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

၁၄ ြမစကြာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

၁၅  ေြျာြ်စမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀

၁၆  ေဇတဝနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၁၇ နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၁၈ ေြျာြ်တွင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၇၀၀ ၈၇၀၀

၁၉ ေောင်စကြာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

၂၀ ြမဝတ်ရည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

၂၁ နယေ်ြမ(၁)၊(၂)၊(၁၄)၊(၁၅) လမ်ဵသွယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

၂၂ ေြျာြ်တွင်လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

၂၃ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ စြ်စထံနွး်ရြ် ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၂
ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ(ြေမ္ဘောဇ ပန်ဵ ခခမှဳ 

စပ်စထဳနွ်ဵ ေဆဵရုဳ ထိ)
လမ်ဵမကြီဵ ၃၃၀၀၀ ၃၃၀၀၀

၃
ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵေဆဵရုဳ(စပ်စ ဳ

ထနွ်ဵ ေဆဵရုဳမှေတာင်ဘြ်)
လမ်ဵမကြီဵ ၃၃၀၀၀ ၃၅၀၀၀

၄ ဇလလဲမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅  ေြျာင်ဵပတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၆ ရှုေမျှော်ခင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၇  ေရွှေေနကြာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၈ မဂေလာဂေူြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၉ သေြပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၁၀ ရှုခင်ဵသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၁၁ ရမ်ှဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၁၂ သီရရိတနာလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၁၃ သီရရိတနာလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၁၄ ပိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၁၅ သုခမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၁၆  ေဇယျာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၁၇ သဂဝဳင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၁၈ ဓမ္မသုခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၁၉ စတိ္တသုခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၂၀ ရနေ်ောင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၂၁  ေဗာဓိရတနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၂၂ မမိုင်သာယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀

၂၃ ဘုိဵဘွာဵရပ်ိသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၂၄ ြမဝတီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၂၅ လေဲလျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၂၆ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၂၇ ေြခာဵလမ်ဵ မမို့ေစနွ် ၂၀၀ ၂၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  စနိြ်နး်ရြ် ြပည်ေတာ်ေေဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀

၂  ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၃ ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၄ ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၅ ခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၆ နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၇ စပယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၈ သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၉ စြာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၆၀၀ ၃၆၀၀

၁၀ ေနကြာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၆၀၀ ၃၆၀၀

၁၁ သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၆၀၀ ၃၆၀၀

၁၂ ေရွှေရည်ဝင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

၁၃ ြုနသ်ည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၅၀၀ ၂၅၅၀၀

၁၄ သရဖီလမ်ဵမှေေနာြ်ဘြ် လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၁၅ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ကစျေးြုိင်းရြ် ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀

၂ နဂါဵပွြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၃
ြနုသ်ညလ်မ်ဵ(ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵမှ 

စဝစ်ထဳနွ်ဵ လမ်ဵထိ)
လမ်ဵြျယ် ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀

ြနုသ်ညလ်မ်ဵ(စဝ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵမှ 

ေေနာြမ်မို့ပတလ်မ်ဵထိ)
လမ်ဵြျယ် ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀

၄ ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၅ သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၆  ေငွခနွမှ်ူဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၇ တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀

၈ ခါွညိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀

၉ ခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၀ ခေရလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀

၁၁ စပ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀၀ ၄၅၀၀၀

၁၂ ပိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၁၃ ေစျဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀

၁၄ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁
ကညာငက်ရွှေကဟာြု်နး်

ရြ်
ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀

၂ ေေရှ့ မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၂၀၀၀ ၄၀၀၀၀

၃  ေရွှေြခေသေဴလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၄ ြမြနသ်ာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၅ သီတာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၉၀၀၀ ၁၉၀၀၀

၆ ဉကသလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၇ မဟာဗန္မ လလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၈ နန်ဵ သီတာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၈၅၀၀ ၁၈၅၀၀

၉ ခိုင်ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀

၁၀  ေရွှေဟသောလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀

၁၁  ေမတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀

၁၂ ရမ်ှဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၄၈၀၀ ၁၄၈၀၀

၁၃ ေင်ဵဝလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၁၄ ဇင်ေယာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀

၁၅ ပင်လုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀

၁၆ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ကညာင်ပဖူစခနး်ရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀

၂ ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၈၀၀၀ ၃၈၀၀၀

၃  ေညာင်ပင်သာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀

၄ ဂဏုထ်ူဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၅ နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၆ ြမင်ဴမုိရလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

၇ စပ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀

၈ ဦဵကြီဵခမ်ဵေလာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀

၉ ရတနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀

၁၀ ပိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀

၁၁  ေဗဒါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀

၁၂ သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀

၁၃ ြဴဳေြာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀

၁၄ သဇင်လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

၁၅ သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၁၆ ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၁၇  ေဒစလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၁၈ စန္ဒြူဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၂၀၀ ၅၂၀၀

၁၉ ခေရလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

၂၀ ပုလလဲမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၈၀၀ ၄၈၀၀

၂၁ ပုလလဲမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် ၂၇၀၀ ၂၇၀၀

၂၂ ပတ္တြမာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀

၂၃ ပတ္တြမာဵလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀

၂၄ ပတ္တြမာဵလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၂၅ ကညာင်ပဖူစခနး်ရြ် ရတနာလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀

၂၆ ရတနာလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀

၂၇ ြမင်ဴမုိရလ်မ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀

၂၈ ြမင်ဴမုိရလ်မ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀

၂၉ ြမင်ဴမုိရလ်မ်ဵသွယ်-၃ လမ်ဵသွယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀

၃၀ ြမင်ဴမုိရလ်မ်ဵသွယ်-၄ လမ်ဵသွယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀

၃၁ ြမင်ဴမုိရလ်မ်ဵသွယ်-၅ လမ်ဵသွယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀

၃၂ ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀

၃၃ စြဳပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၃၄ ဂန္တဝင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၃၅  ေတဇလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၃၆ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

၃၇ ေြခာဵလမ်ဵ မမို့ေစနွ် လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၃၈ ကညာငပ်ဖူစခနး်ရြ်(၂) ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၃၉ ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၄၀ စြဳပလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၄၁ ချမ်ဵေြမဴလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၄၂ ရြ်ွလလှမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၄၃  ေောင်ြမင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၄၄ စြာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၄၅ ပုလလဲမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၄၆ သေရေခတ္တရာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၄၇ နလီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၄၈  ေဟမာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၄၉ သိဂလဲမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၀  ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၁ သီတာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၂ ြနေ်တာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၃  ေရွှေသစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၄ မုိဵမခလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၅ မုိဵမခလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၆ မုိဵမခလမ်ဵသွယ်-၃ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၇ မုိဵမခလမ်ဵသွယ်-၄ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၈  ေသာ်ြလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၅၉  ေစတီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၆၀  ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၆၁  ေဒါနလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၆၂ နင်ှဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၆၃  ေောင်မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၆၄ မုိဵမခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

၆၅ သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၆၆ ြမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

၆၇ စြဳပလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ပြည်ကတာ်သာရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀

၂ နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၃ ခါွညိုလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၄ ဂဏုထ်ူဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၅ ကြဴဳခိုင်ေရဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၈၀၀ ၁၅၈၀၀

၆ ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၇ ေဒစလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၈ ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၉ နလီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၀ သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၁ ပတ္တြမာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀

၁၂ သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၁၃ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁
ဘုရားပဖူရြ်

(ြနး်တင်ကြျေးရွာ)
ေရထြ်ွဦဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

၂ ပန်ဵ တင်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

၃ ြမရတနာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

၄ လယွခ်မ်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၅ လယွခ်မ်ဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၆ ြုိယပုိ်င်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၇ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၈ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ(မမို့စနွ)် လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ြလလီင်းရွာ ပလလီင်ဵရာွ လမ်ဵမကြီဵ ၅၀၀ ၅၀၀

၉ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵမကြီဵ ၅၀၀ ၅၀၀

၁၀ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

၁၁ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ(မမို့စနွ)် လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၁၂ ြရင်မေရထြ်ွြွြ်သစ် လမ်ဵြျဉ်ဵ ၇၀၀ ၇၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  မမို့မရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀

၂ ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀

၃ ဘုရာဵကြီဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀

၄ ြပည်ေတာ်ေေဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀

၅ ေတ်ုဖုိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀

၆  ေရမဲလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀

၇ တူဵေြမာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၈ စပ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၂၀၀၀ ၃၂၀၀၀

၉ မင်ဵရေဲြျာ်စာွလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၃၀၀၀ ၂၃၀၀၀

၁၀ ေိုလပဳစလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၃၀၀၀ ၂၃၀၀၀

၁၁ ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၁၂  ေြမာြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၁၃ ေတာင်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၁၄ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  မ္ေလာဦးရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀

၂ ေေရှ့ မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၂၀၀၀ ၃၅၀၀၀

၃ ရနက်ြီဵေောင်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၄
ရနက်ြီဵ ေောင်လမ်ဵ(ရှုေမျှော်ခင်ဵ 

လမ်ဵမှေမတ္တာလမ်ဵထိ)
လမ်ဵမကြီဵ ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၅  ေတဇလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၈၀၀ ၆၈၀၀

၆ သူရလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၈၀၀ ၆၈၀၀

၇ တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၈၀၀ ၆၈၀၀

၈  ေမတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၉ မမို့ဦဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၈၀၀ ၆၈၀၀

၁၀ သီရမိဂေလာကြာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

၁၁ မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၅၀၀ ၇၅၀၀

၁၂ ေင်ဵယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၅၀၀ ၇၅၀၀

၁၃ စန္ဒာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၅၀၀ ၇၅၀၀

၁၄ ရှုေမျှော်ခင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၃၀၀ ၇၃၀၀

၁၅ သီတာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၁၆  ေဇာတိြလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၇  ေဇာတိြလမ်ဵ-၁ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၁၈  ေဇာတိြလမ်ဵ-၂ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

၁၉ သီရမိဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၂၀ ရတနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

၂၁ ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

၂၂ မဂေလာလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၂၃ ဝနထ်မ်ဵေမ်ိယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၂၄ ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၂၅
ေမတ္တာလမ်ဵ(ေထေုွပ်ေိမ် 

ယာမှရနက်ြီဵ ေောင်လမ်ဵထိ)
လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၂၆ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  ကရကအးြွင်းရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀

၂ ေေရှ့ မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၂၀၀၀ ၄၀၀၀၀

၃
ေရထြွဦ်ဵလမ်ဵ(ေနြခညလ်မ်ဵမှ 

ေထြ-ထ)ိ
လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၄ ြေမ္ဘောဇလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၅ ရနက်ြီဵေောင်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၁၅၀၀ ၂၁၅၀၀

၆ ြေမ္ဘောဇလမ်ဵခွဲ-၁ လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၇ ြေမ္ဘောဇလမ်ဵခွဲ-၂ လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၈ သီရမိဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၉ ယြ္ကန်ဵ ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၀ ေရထြ်ွဦဵ လမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵမကြီဵ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၁၁
ေရထြွဦ်ဵလမ်ဵ(ေနြခညလ်မ်ဵမှ

ေေဵေစတထီိ)
လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၂
ေရထြွဦ်ဵလမ်ဵ(ေေဵေစတမှီစာဵေဖျ

ာာ်ထ)ိ
လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၃ နန်ဵ သီတာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၈၅၀၀ ၁၈၅၀၀

၁၄ သီတာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၉၀၀၀ ၁၉၀၀၀

၁၅ ြခေသေဴလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၁၆ ဗန္ဓ လလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၁၇ ြမြနသ်ာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၁၈ ဓမ္မရတနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

၁၉ ပန်ဵ တင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၂၀ ဧရပ်ိသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၂၀၀ ၆၂၀၀

၂၁ ြမရတနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

၂၂ သန္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀

၂၃ ပုလလဲမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၈၀၀ ၄၈၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၂၄  ကရကအးြွင်းရြ် ပနသ်စ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

၂၅ ဗုိလတ်ေထာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၈၀၀ ၅၈၀၀

၂၆ ဉဿဖရာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

၂၇ ပတ္တြမာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၂၈ မငိမ်ဵချမ်ဵေောင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၄၅၀၀ ၁၄၅၀၀

၂၉ ေေဵချမ်ဵေောင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၄၅၀၀ ၁၄၅၀၀

၃၀ ြပည်သာေောင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၄၅၀၀ ၁၄၅၀၀

၃၁  ေငွေသာ်တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀

၃၂  ေငွကြယြ်ဖူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၃၃  ေနလလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၃၄ ေဟာ်စန္ဒာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀

၃၅  ေငွြခည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၃၆  ေရွှေြခည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၃၇  ေနြခည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၃၈ ကြဳတုိင်ဵေောင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၃၉  ေဟာ်နန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၄၀  ေဟာ်သီရလိမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၄၁ ြမသီတာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၄၂ ေငွတာရာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၄၃ သီတာကြာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၄၄ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  ရတနာသီရိရြ် ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၈၀၀၀ ၃၈၀၀၀

၂ ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၃ ကြဳခိုင်ေရဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၅၀၀ ၁၅၅၀၀

၄ ဂဏုထ်ူဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၅ နဂါဵပွြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၆
ကြခဳိုင်ေရဵလမ်ဵ(သန္တာလမ်ဵမှ 

စနိရ်တနာလမ်ဵထိ)
လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၇
စာကြညဴ်တိုြလ်မ်ဵ (သန္တာလမ်ဵမှ 

စနိရ်တနာလမ်ဵထိ)
လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

၈
ဂုဏထ်ူဵ လမ်ဵ(သန္တာလမ်ဵမှ 

စနိရ်တနာလမ်ဵထိ)
လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

၉ နလီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၀ ပတ္တြမာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၁  ေြျာြ်စမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၂ ပုလလဲမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၃ ြမဝတ်ရည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀

၁၄ သန္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၁၅ စနိရ်တနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၈၀၀ ၈၈၀၀

၁၆ ြမစကြာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

၁၇ စာကြည်ဴတုိြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀

၁၈  ေောင်မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

၁၉ မဟူရာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

၂၀  ေရွှေေတာင်ကြာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

၂၁ ရတနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

၂၂ ေောင်စကြာလမ်ဵ (ြမစကြာလမ်ဵ) လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀

၂၃  ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

၂၄
မဟူရာလမ်ဵ(သန္တာလမ်ဵမှ 

စနိရ်တနာလမ်ဵထိ)
လမ်ဵသွယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀

(ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ်

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၂၅  ရတနာသီရိရြ်
ြမစကြာလမ်ဵ(သန္တာလမ်ဵမှ 

စနိရ်တနာလမ်ဵထိ)
လမ်ဵသွယ် ၇၂၀၀ ၇၂၀၀

၂၆ ေြျာြ်စမ်ိဵလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၇၅၀၀ ၇၅၀၀

၂၇ စနိရ်တနာလမ်ဵနင်ဴှ ေရွှေဝါလမ်ဵကြာဵ လမ်ဵသွယ် ၇၇၀၀ ၇၇၀၀

၂၈ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ကရွှေကတာင်ရြ် ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀

၂ ဂန္မမာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၃  ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၄ ဆရာစလဳမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၅ စပယ်-၁လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၆ စပယ်-၂လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၇ စပယ်-၃လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၈  ေနကြာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၉ စြဳပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၁၀ မဂေလာေရှ့ ေဆာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၁၁ သီတဂလူမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၁၂ ေောင်မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၁၃  ေတာင်တန်ဵ ရည်ှလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၁၄ နဂါဵပွြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၁၅ ေတာင်ေလြှာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၁၆ ေြျာြ်ေရေိုဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၁၇ ေြျာြ်ေရေိုဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀

၁၈ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ ကရွှေကညာင်မမို့မ(၁) ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၂ ေရွှေေညာင်-ရပ်ေစာြ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၃ ေရွှေေညာင်-ေညာင်ေရွှေလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၄ ြျန-်ေြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၅ ေြခာဵလမ်ဵ မမို့စနွ် လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၆ ကရွှေကညာင်မမို့မ(၂) ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

၇ ဂျ ိုဵြဖူြနသွ်ာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၈ ဂဂူျ ိုဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

၉ ြျန-်ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၅၀ ၄၅၀

၁၀ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ မမို့စနွ် လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၁၁  ကတာင်ကလးလုံးရွာ ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၁၂ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၁၃  ကတာင်နရွီာ ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၁၄ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

၁၅ သံတဲရွာ ရာွေဝင်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

၁၆ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀ ၄၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  လမ်းမကတာ်ရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀

၂ တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၅၀၀၀ ၃၀၀၀၀

၃ စပ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀

၄ ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၅ ေောင်မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၆ ေေဝယျာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀

၇ ြမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၈ မဟာသုခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၇၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၉ တြ်ေခတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၄၅၀၀ ၁၄၅၀၀

၁၀ ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵသွယ်/  လမ်ဵကြာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၁၁ တြ်ေခတ်လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀

၁၂ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်

၂၈



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ သစက်တာရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀

၂
ေေရှ့ မမို့ပတလ်မ်ဵ(ေြျာြတ်စလ်ုဳဵ

 လမ်ဵေထာင်ဴမှြေလဵေဆဵရုဳလမ်ဵ
လမ်ဵမကြီဵ ၄၂၀၀၀ ၃၈၀၀၀

၃
ေေရှ့ မမို့ပတလ်မ်ဵ(ြေလဵေဆဵရုဳဵ

 ေထာင်ဴ မှ နလီာရိုဵ မဓါတဆ်ဆီိုင်ထိ)
၃၀၀၀၀

၄  ေရထြ်ွဦဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၅ သေြပလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၆ ေမ်ိေတာ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၇ ြေမ္ဘောဇလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၈ ေမ်ိေတာ်ေတြ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၉  ေတာင်ေြခလမ်ဵ-၁ လမ်ဵသွယ် ၁၁၅၀၀ ၁၁၅၀၀

၁၀  ေတာင်ေြခလမ်ဵ-၂ လမ်ဵသွယ် ၉၅၀၀ ၉၅၀၀

၁၁ ရှုေမျှော်ခင်ဵလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၂  ေဇာတိြလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀

၁၃  ေြျာြ်တလုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၄ သီရမိဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၅ မဂေလာေတာင်ချွန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၆ နဝရတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၇ ပတ္တြမာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

၁၈ ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၁၉ ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀

၂၀ ြေလဵေဆဵရုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၂၁ ြျွန်ဵ ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၂၂ ြျန်ဵ မာေရဵရုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၂၃ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  ကဟာ်ြုနး်ရြ် ေေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀

၂ စပ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀

၃ ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၄ စပယြ်ဖူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀

၅ ြမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

၆  ေငွခနွမှ်ူဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

၇ ပိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

၈ ချစက်ြည်ေရဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၉ ဂန္မမာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၁၀  ေစျဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀

၁၁ ေြခာဵလမ်ဵ (ရပ်ြွြ်တွင်ဵ) လမ်ဵြျဉ်ဵ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  ကတာင်ကြီး ဟုိြံုးမမို့အထြ်ွ (TBC) လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

၂ ေမည်ရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၃  ကတာင်ကြီး
ဟုိြံုးမမို့အထြ်ွ

(ြင်ငုိရွာ)
လမ်ဵမကြီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၄ ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြွြ် (၁၅/၁၆/၁၇/၃၁/၃၂) လမ်ဵြျယ် ၈၅၀ ၈၅၀

၂ လမ်ဵကြာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

၃ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၄  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြြွ်(၂၀/၂၄/၂၅/၂၆/၂၇/၂၈/ ၂၉) လမ်ဵြျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၅ လမ်ဵကြာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၆ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

၇  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြွြ်(၃၀/၃၆) လမ်ဵြျယ် ၈၅၀ ၈၅၀

၈ လမ်ဵကြာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

၉ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၁၀  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြွြ်(၃၃/၃၄/၄၉/၅၀) လမ်ဵြျယ် ၆၅၀ ၆၅၀

၁၁ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

၁၂ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀ ၄၀၀

၁၃  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြွြ်(၃၅) လမ်ဵြျယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၁၄ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၁၅ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၁၆  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြွြ်(၃၇/၄၈) လမ်ဵြျယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၁၇ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၁၈ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၁၉  ကအးသာယာမမို့သစ်
ေြြွ်(၃၉/၄၀/၄၂/၄၃/၄၄/ ၄၅/ 

၄၆/၅၃/၅၅/၅၆/ ၅၇/၈၅/၉၂)
လမ်ဵြျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၂၀ လမ်ဵကြာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၂၁ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး် (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုပြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၂၂  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြွြ်(၅၁/၅၂/၅၉/၆၀) လမ်ဵြျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၂၃ လမ်ဵကြာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၂၄ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

၂၅  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြွြ်(၅၄/၅၈) လမ်ဵြျယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

၂၆ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၂၇ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂၈  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြွြ်(၆၁/၆၂/၆၃/၆၄) လမ်ဵြျယ် ၅၅၀ ၅၅၀

၂၉ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

၃၀ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀ ၄၀၀

၃၁  ကအးသာယာမမို့သစ် ေြွြ်(၆၅/၆၆/၈၆/၈၇/ ၈၈) လမ်ဵြျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၃၂ လမ်ဵကြာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

၃၃ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၃၄  ကအးသာယာမမို့သစ်
ေြွြ်(၈၄)နင်ဴှြျနေ်ြွြ်မ

ာျာဵ
လမ်ဵြျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၃၅ လမ်ဵကြာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

၃၆ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၃၇  ကအးသာယာမမို့သစ် ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

၃၈ ေြခာဵလမ်ဵ မမို့စနွ် လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၃၉ စြ်မှုဇနု် လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၄၀ လမ်ဵကြာဵ ၈၅၀ ၈၅၀

၄၁ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၄၂ ေြခာဵလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

 ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာကရးနစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ကပမ ကရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်မျေားအကြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ရှမ်းပြည်နယ၊် ကတာင်ကြီးမမို့နယ် (ြျေြ်သိနး်ကြါင်း)

စဉ် ရြ်ြွြ်/ ကြျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ြ သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁။
ဆနဆ်ိုင်ဵ(က) 

ရပ်ကွက်
ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀

ပဳုလိ့ုလမ်ဵ (ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ

 မှ သဇင်(၃)လမ်ဵထ)ိ
လမ်ဵကျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

(၉)လမ်ဵ မှ (၁၂)လမ်ဵထိ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ကဳေကာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၈၀၀၀

ပဳုလိ့ုလမ်ဵ 

(သဇင်(၃)လမ်ဵ မှ 

ဝမ်မုိင်လမ်ဵဆုဳထိ)

လမ်ဵကျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဇလပ်ြဖူလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

နသဳာြဖူလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

စကာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ပိေောက်လမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ရက်ွလလှမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ - ၅၀၀၀

ဂန္ဓမာလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ မမိုစနွ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

မှတ် 

ချက်

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ်

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၂။ ဆနဆုိ်ငး်(ခ)ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀

ေရွှေေိဂုဳဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

 ေဂါက်ကွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

အာဵကစာဵရုဳလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

 ေကျာက်စမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ြမေရွှေရည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ပုန်ဵ ညက်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ရမ်ှဵရိုဵ မလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ေရာင်နဦီဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ကျွန်ဵ ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ပိေောက်မမိုင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ြမေ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ေေဝူဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ဟဳသာဝေီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

မမို့ပေ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၈၀၀၀

ပိေောက်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၈၀၀၀

ကဴဳေကာ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၈၀၀၀

ခါွညိုလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၈၀၀၀

စန္ဒကူဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

(၁) လမ်ဵ မှ (၅)လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဝမ်ဖူဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဝမ်မုိင်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ မမို့စနွ်/လယွစ်ုဳကင်ွဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၃။ မကာဟုိခမ်ဵ ရပ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀

 ေရွှေေိဂုဳဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ဘုရငဴ်ေနာင်လမ်ဵ - ၁၀၀၀၀

 ေဂါ်သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

မဟာြမေ်မုန ိအဝင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ေမေ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

နေ်စင်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ရုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ြမေ်ေလဵ အေရှ့ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ြမေ်ေလဵအေနာက်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ရနကု်နလ်မ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၉၀၀၀

ပိေောက်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၈၀၀၀

ငုေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၈၀၀၀

ရနက်ကီဵေအာင်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၈၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၄။ မယေ်ခါင် ရပ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

ချစက်ကည်ေရဵအမှေ် 

(၂)လမ်ဵ
လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

မမို့ပေ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

(၂) လမ်ဵ မှ  (၄)လမ်ဵထိ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ေေလယီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

အမ်ိေွင်ဵမှုေကျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ေောင်ဇလပ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

 ေရွှေနေီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ြမခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၅။ ောေလာဴ ရပ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀

အင်ကကင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

မဟာဗန္ဓ လလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ဦဵေအာင်ေဇယျလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ကမ်ဵနာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ေဂါ်သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ကွမ်ဵခခလဳမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ - ၈၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၆။ ဝမ်ေကာင်ဵရပ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

မဟာဗန္ဓ လလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

 ေဂါက်ကွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

မဉ္ဇ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

စကာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

 အေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

 ြမေလဵငဳုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ရေနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဓမ္မသစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဘုိဵဘွာဵရပ်ိသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ရေနာလမ်ဵသွယမ်ျာဵ လမ်ဵသွယ် - ၆၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၇။ ပုန်ဵ ထနွရ်ပ်ကွက် စဝ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

(၁လမ်ဵ မှ  ၆လမ်ဵ)ထိ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေဗေါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပိေောက်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပိေောက်လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ဝါဵဆပ်ိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ေကျာင်ဵ(၁)လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ေကျာင်ဵ(၂)လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

(၄)လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေငွေစေီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မုိက်ခရိုေဝဴလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မမို့ပေ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ဝမ်မုိင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၇။ ပုန်ဵ ထနွရ်ပ်ကွက် ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေရွှေယုဳလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၈။ ရနေ်အာင်ေြမ ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ရနေ်အာင်ေြမလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပါလျှ(ဳ၃) ေစျဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပါလျှ(ဳ၁)လမ်ဵမှ (၄)လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ - ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၉။
ဝိန်ဵ ေကျာက်

ရပ်ကွက်
ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

အာခါေစျဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ေကကဵနေီကကဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ေရွှေဟေသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

လယွစ်ေဳုသွာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

သဳလင်ွလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၁၀။ ပါဆေ်ရပ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ပါဆေ ်(၁လမ်ဵ မှ ၁၂ 

လမ်ဵထိ)
လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

လနွ်ဵ ကျ ိုင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

စမ်ဴုမိနက်ျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ခိုေောင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ဟုိနာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ပါဆေ် လမ်ဵသွယမ်ျာဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

စနု့မိ်နေ်ကျာင်ဵ  

လမ်ဵသွယမ်ျာဵ
လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

လွန်ဵ ကျ ိုင်ဵ လမ်ဵ

သွယ်(၁ မှ ၄ ထိ)
လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

လွန်ဵ ကျ ိုင်ဵ  လမ်ဵသွယမ်ျာဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ မမို့စနွ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁၁။ ေဆခမ်ဵရပ်ကွက် စက်မှုဇုဳလမ်ဵမ လမ်ဵမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ောချလိီေ-်ကျ ိုင်ဵ ေုဳလမ်ဵ လမ်ဵမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ေလယာဉကွ်င်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ဝမ်ေဟာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

စက်မှုဇုဳအေွင်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ မမို့စနွ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ရာွေြမမျာဵ အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵမ ၈၀၀ ၈၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

၁၂။ ဝမ်မုိင်ရာွ ဝမ်မုိင်လမ်ဵမ လမ်ဵမ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေနာက်ဆက်ေဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ရြမအရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရနစ်နံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် ောချလီေ်ိမမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်
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၁                                 ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၈၀၀ ၅၀၀ 

၂                    ၈၀၀ ၁၅၀၀ ၈၀၀ ၅၀၀ 

၃                                ၈၀၀ ၁၅၀၀ ၈၀၀ ၅၀၀ 

၄ 
                   

                          
၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၈၀၀ ၅၀၀ 

၅ 
                   

                               
၅၀၀ ၅၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀ 

၆    ၃၉             ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀ ၃၀၀ 

၇    ၃၉                ၅၀၀ ၅၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀ 

၈                            ၄၀၀ ၄၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀ 

၉ 
       ၊      ၊           

                              
၂၀၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀ ၃၀၀ 
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         ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

  
                              

                    
         ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

  
                              

                     
          ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  
                              

                    
         ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

 



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၁။ ရြ်ကွက်(၁) ြြည်ထောင်စလုမ်းမကကီး လမ်းမကကီး ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

သိမ်ေောင်ေ ျောင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

(ပပည်ေောင်စလုမ်ဵမှ ယဇုနလမ်ဵေိ

သိမ်ေောင်ေ ျောင်ဵလမ်ဵ(လမ်ဵက ာဵ)

ယဇုနလမ်ဵမှသိမ်ေောင်ေ ျောင်ဵေိ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ယဇုနလမ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ)

သိမ်ေောင်ေ ျောင်ဵလမ်ဵမှ ရယ ရုဳဵ ေိ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

(လမ်ဵက ာဵ)

နင်ှးဆလီမ်း

သိမ်ေ ျောင်ဵလမ်ဵမှ ဘုရာဵေစာင်ဵေန်ဵ ေိ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

နင်ှးဆလီမ်း

သိမ်ေောင်ဘုရာဵမှ ရပ် ွ ်(၆)အေိ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

လမ်ဵသွယ်

 ထရွှေထောင်ကကား(၁)လမ်း လမ်ဵ ျေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

(ပပည်ေောင်စလုမ်ဵမှ ဟိန္ဒ ဘုရာဵေ ျောင်ဵေိ)

လမ်ဵသွယ်

ထရွှေထောင်ကကား (၁)လမ်း

(ဟိန္ဒ ဘုရာဵေ ျောင်ဵမှ ေရွှေေောင်က ာဵ လမ်ဵ ျေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ဘုန်ဵ က ီဵေ ျောင်ဵအေိ)

ထရွှေထောင်ကကား (၁)လမ်း လမ်ဵ ျေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

(အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ)

ထရွှေထောင်ကကား (၂)လမ်း လမ်ဵ ျေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

(အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ) လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

(အပြာဵလမ်ဵမျောဵ)လမ်ဵ ျေဉ်ဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

မှေ်

ချက်

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၂ ရြ်ကွက်(၂) ြြည်ထောင်စလုမ်းမကကီး လမ်းမကကီး ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

(စြန်ဵ သာရပ်  ွ ်အမညမ်ရိှလမ်ဵက ာဵမျောဵ) လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

(ကားလမ်းမရိှထသာလမ်းသွယမ်ျား) လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၃ ရက်ကွက်(၃) အေရှ့ မမို့ပေ်လမ်ဵမက ီဵ လမ်းမကကီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ေဆဵဝ္ေဘာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေ ျော ်ေုိင်ရပ် လမ်ဵမက ီဵ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

နမ်ဴပလနဘု်န်ဵ က ီဵေ ျောင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 လပ်လမ်ဵ လမ်ဵက ာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ရာွသစလ်မ်ဵ လမ်ဵမက ီဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵက ာဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေုိ ်ညီေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵက ာဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ေုိ ်ညီေနာင်လမ်ဵနင်ဴှသဳလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အေရှ့ မမို့ပေ်လမ်ဵနင်ဴှသဳလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

နန်ဵ သဲလမ်ဵ(လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

နန်ဵ သဲသွာဵလမ်ဵ(လမ်ဵသွယမ်ျောဵ) လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၈၀၀ ၈၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၄ ရြ်ကွက်(၄) ြြည်ထောင်စလုမ်းမကကီး လမ်းမကကီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

 ုနသ်ည်လမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

မမို့မလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀
ဘူောလမ်ဵ(ပပည်ေောငစ်လုမ်ဵနငှဴ်

ေအာငသ်ေပပလမ်ဵ)
လမ်ဵ ျေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

မဟာေဗာဓလိမ်ဵ(ေစျေဵအေရှ့ဘ ်လမ်ဵမနငှဴ်

ဆစဘု်ရာဵေ ျောင်ဵ ေိ)
လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

 ေဇာေိ လမ်ဵ

မမို့မလမ်ဵမှပေလာင်ေစျေဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ေအာင်သေပပလမ်ဵ

(မမို့မေစျေဵမှပေလာင်ေစျေဵလမ်ဵ) လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

အမည်မရှိက ာဵလမ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ေင်ဵရှူ ဵမမိုင်လမ်ဵနင်ဴှဘူောလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဘူောလမ်ဵ

ေအာင်သေပပလမ်ဵမှဘူောအဝင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ပေလာင်ေစျေဵလမ်ဵနင်ဴှသဳလမ်ဵက ာဵ

(ေရပမှုပ် ွ ်)
လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၅ ရြ်ကွက်(၅) ြြည်ထောင်စလုမ်းမ လမ်းမကကီး ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

မမို့မလမ်ဵ

(ပပည်ေောငစ်လုမ်ဵမှေအာငသ်ေပပလမ်ဵေိ) လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀

(ပပည်ေောငစ်လုမ်ဵမှေအာငသ်ေပပလမ်ဵေိ)

နေ်စင်လမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

သီရမိ္ေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ဇဋလိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ရေနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ေအာင်ြျေမ်ဵသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

၆ ရြ်ကွက်(၆) ြြည်ထောင်စလုမ်း လမ်းမကကီး ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ပရဟိေလမ်ဵ လမ်ဵက ာဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အေနာ ်မမို့ပေ်လမ်ဵ လမ်ဵမက ီဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေဇာေိ လမ်ဵ(နဗိ္ဗာလမ်ဵ) လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

သာယာ ုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ေရွှေဟသော ုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၇ ရြ်ကွက်(၇)  အထနာက်မမို့ြေ်လမ်း လမ်းမကကီး လမ်းမကကီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေညာင်ပင်သာလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

သစေ်ောလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ေစျေဵေဟာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၆၀၀၀ ၅၀၀၀

စေိ္တသုြလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

သီောလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ေညာင် ုန်ဵ ရပ်(၁) လမ်ဵမက ီဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

မျေ ်ရအဲင်ဵ လမ်ဵမက ီဵ လမ်ဵ ျေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၈ ရြ်ကွက်(၈) နှီးဘုရားလမ်း( လမ်းမကကီး ) လမ်းမကကီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

  ေ္ါ ် ွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ ျေဉ်ဵ မျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၉ ရြ်ကွက်(၉) မျက်ရဲအင်းလမ်း လမ်းမကကီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

မျေ ်ရအဲင်ဵ  ွ ်သစလ်မ်ဵမ လမ်ဵ ျေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ွ ်သစလ်မ်ဵက ာဵ (၂) လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

 ွ ်သစလ်မ်ဵက ာဵ (၃) လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၁၀ ရြ်ကွက်(၁၀) ေ ္ကသုိလလ်မ်ဵ လမ်ဵမက ီဵ လမ်းမကကီး ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

သီောလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဓမ္မစက ောလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

မမို့မလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဝ္ေဘာလမ်ဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မ္ိုလေ်ပပရနေ်ပပလမ်ဵ(စေုပါင်ဵရုဳဵ ) လမ်ဵသွယ ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အေနာ ်မမို့ပေ်လမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

သီောလမ်ဵသွယ် လမ်ဵ ျေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ထရွှေဥမှင်လမ်း လမ်ဵ ျေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

အမ လမ်ဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ြျေယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ာဵလမ်ဵရှိေသာလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ာဵလမ်ဵမရှိေသာလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၁၁ ရြ်ကွက် (၁၁) နန်ဵ သဲလမ်ဵမက ီဵ လမ်းမကကီး ၁၅၀၀ ၂၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵသွယ ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ ျေဉ်ဵ မျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၁၂
ထအာင်ြနး် 

(၁)ရြ်ကွက်
 ေအာင်ဆန်ဵ လမ်ဵ(လမ်ဵမက ီဵ) လမ်းမကကီး ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ပမဝေီလမ်ဵ လမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

သိပ္ဳပလမ်ဵ လမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

စဝ်စေဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေအာင်ပမေ်လမ်ဵ လမ်ဵမက ီဵ လမ်ဵ ျေယ် ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ဆရာစလဳမ်ဵ လမ်ဵမက ီဵ လမ်ဵသွယ ် ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ဦဵသန့လ်မ်ဵ လမ်ဵမက ီဵ လမ်ဵ ျေယ် ၉၀၀၀ ၉၀၀၀
အလယေ်န်ဵ ေ ျောင်ဵလမ်ဵ အေရှ့ဘ ် 

လမ်ဵသွယလ်မ်ဵ
လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အလယေ်န်ဵ ေ ျောင်ဵနင်ဴှရောဵလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ ျေဉ်ဵ မျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၁၃
ထအာင်ြနး် 

ရြ်ကွက်(၂)
ေအာင်ဆန်ဵ လမ်ဵ(လမ်ဵမက ီဵ) လမ်းမကကီး ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

 ေအာင်ပမေ်လမ်ဵ (လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ဦဵသန့လ်မ်ဵ (လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ဆရာစလဳမ်ဵ (လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

အေ လမ်ဵက ာဵ လမ်ဵ ျေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ာဵလမ်ဵမရှိလမ်ဵ ျေဉ်ဵ မျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၁၄
ထအာင်ြနး် 

ရြ်ကွက်(၃)
ပပည်ေောင်စလုမ်ဵ(လမ်ဵမက ီဵ) လမ်းမကကီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

 ေအာင်ပမေ်လမ်ဵ(လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ဗေူဵ လမ်ဵ(လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ပင်ဵေယလမ်ဵ(လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

သစ္စာလမ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ ) လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

 ေမေ္တာလမ်ဵ ( လမ်ဵက ာဵ ) လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

မုဒိောလမ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ ) လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ယဇုနလမ်ဵ ( လမ်ဵက ာဵ) လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ဆရာေြါင်လမ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ) လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

 ေစျေဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပပင်သာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မူက ိုလမ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ) လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေရွှေဝါလမ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေအာင်ြျေမ်ဵသာ က ာဵလမ်ဵ(လမ်ဵက ာဵ) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မုိဵမြလမ်ဵ(လမ်ဵက ာဵ) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေပါင်ဵ ူဵလမ်ဵ ( ာဵလမ်ဵမရှိ) လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ ျေဉ်ဵ မျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၁၅
 ထအာင်ြနး် 

ရြ်ကွက်(၄)
ပပည်ေောင်စလုမ်ဵမက ီဵ လမ်းမကကီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

 ေအာင်ပမေ်လမ်ဵ လမ်ဵမက ီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ဗေူဵ လမ်ဵ လမ်ဵမက ီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

က ဴဳြိုင်ေရဵလမ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ ) လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ေအာင်ဆန်ဵ လမ်ဵ(လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

ပမဝေီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

သိပ္ဳပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

စဝ်စေဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေအာင်ြျေမ်ဵသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ဖဳွ့မဖိုဵေရဵလမ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေရွှေ သစလ်မ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ ျေဉ်ဵ ( ာဵလမ်ဵမရှိ) လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၁၆
 ထအာင်ြနး် 

ထညာင်ြင်ထော
ပပည်ေောင်စလုမ်ဵမက ီဵ လမ်းမကကီး ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ဘူောလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵသစလ်မ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မုိဵပုလလဲမ်ဵ( လမ်ဵမက ီဵ ) လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ြရစယ်ာနေ် ျောင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ြရစယ်ာနေ် ျောင်ဵလမ်ဵနင်ဴှ

မုိဵပုလလဲမ်ဵက ာဵမျောဵ

ပမနန္ဒာ (၁)လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပမနန္ဒာ (၂)လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပမနန္ဒာ (၃)လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပမနန္ဒာ (၄)လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပမနန္ဒာ (၁)လမ်ဵနင်ဴှပမနန္ဒာ(၄)လမ်ဵ

 က ာဵလမ်ဵသွယမ်ျောဵ
လမ်ဵသွယ ် ၁၅၀၀ ၂၅၀၀

ြရစယ်ာနေ် ျောင်ဵလမ်ဵအေနာ ်ရှိ

လမ်ဵသွယ ်လမ်ဵက ာဵမျောဵ
လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ပပည်ေောင်စလုမ်ဵနင်ဴှသဳလမ်ဵက ာဵ

ယဇုနလမ်ဵ( ၁) လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ (၂) လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေရွှေေဆပ်ုလမ်ဵ (၃) လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ဴဳေ ာ်လမ်ဵ (၄) လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပပည်ေောင်စလုမ်ဵနင်ဴှသဳလမ်ဵက ာဵ

လမ်ဵသွယမ်ျောဵ (အမည်မရှိ)
လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၁၆
 ထအာင်ြနး် 

ထညာင်ြင်ထော

င်

 ေဘာ်လုဳဵ  ွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပစ္ဆမာရုဳလမ်ဵ (လမ်ဵက ာဵ) လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵပေ်လမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဆင်ဵလမ်ဵသွယ်(၁) လမ်ဵ ျေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဆင်ဵလမ်ဵသွယ်(၂) လမ်ဵ ျေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဆင်ဵလမ်ဵသွယ်(၃) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဆင်ဵလမ်ဵသွယ်(၄) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဆင်ဵလမ်ဵသွယ်(၅) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဆင်ဵလမ်ဵသွယ်(၆) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဝင်လမ်ဵ (၁) လမ်ဵ ျေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဝင်လမ်ဵ (၂) လမ်ဵ ျေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဝင်လမ်ဵ (၃) လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပပည်သာယာေစျေဵအဝင်လမ်ဵ (၄) လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ေ ျော ်ေောရပ်

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵမျောဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၁၇

 ထအာင်ြနး် 

ရွာသစရ်ြ်ကွ

က်

ပပည်ေောင်စလုမ်ဵမက ီဵ လမ်းမကကီး ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ပင်မီှေ္ါ ် ွင်ဵလမ်ဵမ လမ်ဵ ျေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေပ်ဦဵေ ျောင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

စပယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

စာက ည်ဴေုိ ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ဗုိလေ်အာင်ဒင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

စမ်ိဵလဲဴမမိုင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ေဆဵရုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵမျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၁၈
 ထအာင်ြနး် 

မုိးထကာင်းရြ်ကွ

က်

ပပည်ေောင်စလုမ်ဵမက ီဵ လမ်းမကကီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

ဦဵသန့လ်မ်ဵ (လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵ ျေယ် ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

သီရမီ္ေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ျေန်ဵ မာေရဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ေ ျောင်ဵေပမာ ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵမျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၁၉

ထအာင်ြနး် 

ရွာငံစရုြ်ကွ

က်

ဗေူဵ လမ်ဵ လမ်းမကကီး ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

 ေအာင်ပမေ်လမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

 ာယလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ဉာဏလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ပင်ဵေယလမ်ဵ လမ်းမကကီး ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ဘဝသစလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပျေဉသ်ာလမ်ဵ(ရပ် ွ ်-၃နငဴ်ှရာွငဳစ ုအစပ်) လမ်ဵ ျေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

လည်ှဵရိုဵ ရပ်က ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၂၀

 ထအာင်ြနး် 

မမို့ထဟာင်းရြ်

ကွက်

ေအာင်ပမေ်လမ်ဵ (လမ်ဵမက ီဵ) လမ်းမကကီး ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ဆရာစလဳမ်ဵ (လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ဦဵသန့လ်မ်ဵ (လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

လရူည်ြျွနလ်မ်ဵ (လမ်ဵမက ီဵ) လမ်ဵမက ီဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပပည်ေော်ေအဵလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေရွှေမင်ဵသာဵ လမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရေနာလမ်ဵ လမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အင်ဵယာဵလမ်ဵ လမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မမို့ပေ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ြေပါင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ဒူဵယာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

မမို့ထဟာင်းကွက်သစ်

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၂၁
ထအာင်ြနး်လ

က်မြင်
ဆရာစလဳမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ဦဵသန့လ်မ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

 ေမ္ဘောဇလမ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

လရူည်ြျွနလ်မ်ဵ လမ်ဵ ျေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ပပည်ေော်ေအဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ဒူဵယာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ဆရာေြါင်လမ်ဵ 

(ဆရာစလဳမ်ဵမှလရူည်ြျွနလ်မ်ဵေိ)
လမ်ဵ ျေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

(ဆရာေြါင်လမ်ဵ)

(လရူည်ြျွနလ်မ်ဵမှမ္ေလာရပ် ွ ်ေိ)
လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵမျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၂၂
 ထအာင်ြနး်

 
ပင်ဵေယလမ်ဵမက ီဵ လမ်းမကကီး ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ဖဳွ့မဖိုဵေရဵ ေရေလာှင် နလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေရွှေဝါေနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

စမီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ဗေူဵ လမ်ဵ လမ်ဵမက ီဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ပညာ္ဏုလ်မ်ဵ (အလ -၃) လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နေ်စင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ဘုန်ဵ က ီဵေ ျောင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယမ်ျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

လမ်ဵ ျေဉ်ဵ မျောဵ လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၂၃
ထအာင်ြနး် 

မဂဂလာရြ်ကကွ်
ပပည်ေောင်စလုမ်ဵမက ီဵ လမ်းမကကီး ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ပုပ္ပါဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ပင်လုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ြေပါင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

မီဵရောဵလမ်ဵနင်ဴှအေ လမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵ ျေဉ်ဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

မ္ေလာ ွ ်သစ်( ွ ်သစေ်ဖာ်)

အမည်မရှိလမ်ဵမက ီဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵသွယ ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အေ ေ ျောင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခု)

၂၄ ဟဲဟုိး ြြည်ထောင်စလုမ်းမကကီး လမ်းမကကီး ၂၅၀၀ ၄၀၀၀

 ေဘာ်ဆိုင်ဵသွာဵလမ်ဵ(ပပညေ်ောင်စလုမ်ဵမမှ

သဳလမ်ဵေိ)
လမ်ဵသွယ ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵက ာဵ လမ်ဵက ာဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

လ/န၃၉ကျမြီးထြမနင့်ှ

ထြမထြးအမိန့ရ်မြီးထြမ

သာမုိင်းခမ်း ေံေားဦးရွာမှ လယွအ်ံ

 ထရချ ို၊ လယွမ်ယ်

မမို့ထြမနင့်ှအနးီစြ်ဆုံး ရြ်ကွက်/ထကျးရွာ

များရိှလယယ်ာထြမများ

လမ်ဵမက ီဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

လမ်ဵ ျေယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ် ၄၀၀ ၄၀၀

မမို့ထြမနင့်ှအလမ်ှးထဝးထသာ ရြ်ကွက်

/ထကျးရွာများရိှလယယ်ာထြမများ

လမ်ဵမက ီဵ ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵ ျေယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ် ၅၀ ၅၀

 ေနာ ်ဆ ်ေဲွ( )

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာထရးနစှအ်ေွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ ထြမ ထရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအထြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵပပည်နယ၊်  ေလာမမို့နယ် ( ျေပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

ထကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်က သေ်မှေ်ေနဘုိ်း

မှေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁။ ကံသာရြ် ရုဳးကြီးလမ်း လမ်းမကြီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

လမ်းမေော်လမ်း လမ်းမကြီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

စဝ်စထဳနွး်လမ်း လမ်းကြား ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

နဝရေ်ေဆးဆိုင်လမ်း 

(လမ်းမေော်လမ်း မှ 

စဝ်စထဳနွး်လမ်း ထိ)

လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

နဝရေ်ေဆးဆိုင်လမ်း 

(စဝ်စထဳနွး်လမ်း မှ 

ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း ထိ)

လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ေရွှေနဂါးလမ်း 

(လမ်းမေော်လမ်း မှ 

စဝ်စထဳနွး်လမ်း ထိ)

လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

 ေရွှေနဂါးလမ်း (စဝ်စထဳနွး်လမ်း

 မှ ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း

 ထ)ိ

လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

 ေရွှေနဂါးလမ်း 

(ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း မှ

 လမ်းဆုဳးထိ)

လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ဟူပင်လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ေရွှေရိုးရာလမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ြနသ်ာအမှေ်(၃)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ြနသ်ာအမှေ်(၂)လမ်း လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ြနသ်ာအမှေ်(၁)လမ်း လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ြနသ်ာလမ်း လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ြနသ်ာအဝုိြ်လမ်း လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေြျောင်းေော်အေနာြလ်မ်း(ရုဳးကြးီ

လမ်းမှေရွှေနဂါးလမ်းထိ)
လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ ရရာင်းဝယြ်ခင်း လြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

တနဖုိ်းြဖတ်စနံှုနး်များ
ရှမ်းြြည်နယ၊်ရညာင်ရရွှေမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်ရြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁။ ကံသာရြ်

 ေြျောင်းေော်အေနာြ်လမ်း 

 (ေရွှေနဂါးလမ်း မှ 

ြဳသာအမှေ်(၃)လမ်း ထ)ိ

လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေြျောင်းေော်အေနာြ်လမ်း

 (ြဳသာအမှေ်(၃)လမ်း မှ 

ြဳသာအဝုိြ်လမ်း ထိ)

လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း 

(ရုဳးကြီးလမ်းမှ ေရွှေနဂါးလမ်း

 ထ)ိ

လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

 ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း      

(ေရွှေနဂါးလမ်း မှ 

ြဳသာအမှေ်(၃) လမ်း ထ)ိ

လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း 

(ြဳသာအမှေ်(၃)လမ်း မှ 

ြဳသာအဝုိြ်လမ်း ထိ)

လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ ရရာင်းဝယြ်ခင်း လြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

တနဖုိ်းြဖတ်စနံှုနး်များ
ရှမ်းြြည်နယ၊်ရညာင်ရရွှေမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်ရြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၂။ ဝင်းရြ် ရုဳးကြီးလမ်း လမ်းမကြီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

 ေဖာင်ေော်ဆိုြ်လမ်း လမ်းြျေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

 ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း လမ်းြျေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ြမ်းနားလမ်း လမ်းကြား ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ေြျောြ်ေုိင်အေနာြ်လမ်း 

(ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း မှ 

ေဖာင်ေော်ဆိုြ်လမ်း ထိ)

လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ေြျောြ်ေုိင်အေနာြ်လမ်း 

(ေဖာင်ေော်ဆိုြ်လမ်း မှ 

ရုဳးကြီးလမ်း ထိ)

လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ေအာင်မဂဂလာလမ်း လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

မမို့လယရ်ပ် အမှေ်(၇)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ ရရာင်းဝယြ်ခင်း လြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

တနဖုိ်းြဖတ်စနံှုနး်များ
ရှမ်းြြည်နယ၊်ရညာင်ရရွှေမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်ရြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၃။ နနး်ြနရ်ြ် ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း လမ်းြျေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ြမ်းနားလမ်း လမ်းကြား ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ေြျောင်းေော်အေနာြ်လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း 

(ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း မှ 

နနး်ပနလ်မ်းသွယ်(၂) ထ)ိ

လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း 

(နနး်ပနလ်မ်းသွယ်(၂)  မှ 

ေဆးရုဳေောင်ဘြ်လမ်း ထိ)

လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နနး်ပနအ်မှေ်(၂)လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

နနး်ပနအ်မှေ်(၁)လမ်း လမ်းသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

နနး်ပနလ်မ်းသွယ်(၁)လမ်း လမ်းသွယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ေဆးရုဳေောင်ဘြ်လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ ရရာင်းဝယြ်ခင်း လြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

တနဖုိ်းြဖတ်စနံှုနး်များ
ရှမ်းြြည်နယ၊်ရညာင်ရရွှေမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်ရြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၄။ မဂဂလာရြ်
 ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း 

(ေြျောြေ်ိုင်အေရှ့လမ်း မှ 

လမ်းမေော်လမ်း ထိ)

လမ်းြျေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

 ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း 

(လမ်းမေော်လမ်းမှမုိင်းလ ီ

ေ ျောင်းြျေုဳးရိုးလမ်းထိ)

လမ်းြျေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ေဖာင်ေော်ဆိုြ်လမ်း လမ်းြျေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

လမ်းမေော်လမ်း လမ်းြျေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

 ေဆးရုဳလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

စဝ်စထဳနွး်လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ေြျောင်းေော်အေရှ့လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ေြျောင်းေော်အေနာြ်လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

နင်ှးဆလီမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ဇဇီဝါလမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

နနး်ပနအ်မှေ်(၂)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၅။ မမို့လယရ်ြ် ရုဳးကြီးလမ်း လမ်းမကြီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

လမ်းမေော်လမ်း လမ်းြျေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

 ေဖာင်ေော်ဆိုြ်လမ်း လမ်းြျေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ေြျောြ်ေုိင်အေရှ့လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

 ေြျောင်းေော်အေနာြ်လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ေြျောင်းေော်အေရှ့လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

စဝ်စထဳနွး်လမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

မမို့လယရ်ပ်အမှေ်(၆)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မမို့လယရ်ပ်အမှေ်(၇)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ျေယရ်လီမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မုိင်းလေီ ျောင်းြျေုဳးရိုးလမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ ရရာင်းဝယြ်ခင်း လြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

တနဖုိ်းြဖတ်စနံှုနး်များ
ရှမ်းြြည်နယ၊်ရညာင်ရရွှေမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်ရြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၆။ မုိင်းလရီြ်

 ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း 

(မုိင်းလေီ ျောင်းြျေုဳးရိုးလမ်း မှ

 ပမဝေီလမ်း ထိ)

လမ်းကြား ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း 

(ပမဝေီလမ်း မှ နေိပဂာဓာရုဳ 

ဘုရားအေနာြ်လမ်း ထိ)

လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

မဂဂလာလမ်း လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ပမဝေီလမ်း လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

မုိင်းလအီမှေ်(၁)လမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မုိင်းလအီမှေ်(၂)လမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မုိင်းလအီမှေ်(၃)လမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မုိင်းလအီမှေ်(၄)လမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မုိင်းလအီမှေ်(၅)လမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မုိင်းလအီမှေ်(၆)လမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

 ေဆးရုဳေောင်ဘြ်လမ်း လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နိေပဂာဓာရုဳဘုရားအေနာြ်လမ်း လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိေသာလမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

၇။ သာစည်ရြ် ရုဳးကြီးလမ်း လမ်းမကြီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

ပပေုိြ်လမ်း လမ်းြျေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ပမဝေီလမ်း (ရုဳးကြီးလမ်း မှ 

ပပေုိြ်လမ်း ထိ)
လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ပမဝေီလမ်း (ပပေုိြ်လမ်း မှ

 သာစည်အမှေ်(၁)လမ်း ထ)ိ
လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

နန္ဒဝနအ်မှေ်(၁)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

သာစည်အမှေ်(၂)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

သာစည်အမှေ်(၃)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

သာစည်အမှေ်(၄)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

သာစည်အမှေ်(၁)လမ်း လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ ရရာင်းဝယြ်ခင်း လြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

တနဖုိ်းြဖတ်စနံှုနး်များ
ရှမ်းြြည်နယ၊်ရညာင်ရရွှေမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်ရြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၈။ နန္ဒဝနရ်ြ်

ရုဳးကြီးလမ်း 

(ပမဝေီလမ်းမှနေိပဂာဓာရုဳဘုရ

ာား အေနာြ်လမ်း ထိ)

လမ်းမကြီး ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

ရုဳးကြးီလမ်း (နေိပဂာဓာရုဳဘုရား 

အေနာြလ်မ်း မှ 

မုိင်းေသာြလ်မ်း ွဲ ထိ)

လမ်းမကြီး ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ပပေုိြ်လမ်း လမ်းြျေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ပမဝေီလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀၀ ၇၀၀၀

ေဖာင်ေော်ဆိုြလ်မ်း 

(မုိင်းလေီ ျောင်းြျေုဳးရိုးလမ်း မှ 

နေိပဂာဓာရုဳဘုရား အေနာြလ်မ်း 

ထ)ိ

လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ေဖာင်ေော်ဆိုြလ်မ်း 

(နေိပဂာဓာရုဳဘုရား အေနာြလ်မ်း 

မှ မုိင်းေသာြလ်မ်း ွဲထိ)

လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း 

(မုိင်းလေီ ျောင်းြျေုဳးရိုးလမ်း မှ 

နေိပဂာဓာရုဳဘုရား အေနာြလ်မ်း 

ထ)ိ

လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ေဖာင်ေော်ပပနလ်မ်း 

(နေိပဂာဓာရုဳဘုရား အေနာြလ်မ်း 

မှ မုိင်းေသာြလ်မ်း ွဲထိ)

လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

နေိပဂာဓာရုဳဘုရားအေနာြ်လ

မ်း
လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

နန္ဒဝနအ်မှေ်(၁)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

နန္ဒဝနအ်မှေ်(၂)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အလယေ်နး်ေြျောင်းလမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ ရရာင်းဝယြ်ခင်း လြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

တနဖုိ်းြဖတ်စနံှုနး်များ
ရှမ်းြြည်နယ၊်ရညာင်ရရွှေမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်ရြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၈။ နန္ဒဝနရ်ြ် နန္ဒဝနလ်မ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေရွှေ ျေမ်းသာလမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပိေောြ်လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေရ(၁)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေရ(၂)လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

စပဳယလ်မ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

သာစည်အမှေ်(၁)လမ်း လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နန္ဒဝနေ်အာင် ျေမ်းသာ 

အမှေ်(၁)လမ်း
လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နန္ဒဝနေ်အာင် ျေမ်းသာ 

အမှေ်(၂)လမ်း
လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နန္ဒဝနေ်အာင် ျေမ်းသာ 

အမှေ်(၃)လမ်း
လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နန္ဒဝနေ်အာင် ျေမ်းသာ 

အမှေ်(၄)လမ်း
လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နန္ဒဝနေ်အာင် ျေမ်းသာ 

အမှေ်(၅)လမ်း
လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နန္ဒဝနေ်အာင် ျေမ်းသာ 

အမှေ်(၆)လမ်း
လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နန္ဒဝနေ်အာင် ျေမ်းသာ 

အမှေ်(၇)လမ်း
လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နန္ဒဝနေ်အာင် ျေမ်းသာ 

အမှေ်(၈)လမ်း
လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နန္ဒဝနေ်အာင် ျေမ်းသာ 

အမှေ်(၉)လမ်း
လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိေသာ လမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ ရရာင်းဝယြ်ခင်း လြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

တနဖုိ်းြဖတ်စနံှုနး်များ
ရှမ်းြြည်နယ၊်ရညာင်ရရွှေမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်ရြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ရကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချက်



ရှမ်းြြည်နယ၊်လွို င်လင်မမို့နယ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁။ ရြ်ကွက်(၁) ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၀၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၇၀၀ ၁၅၀၀ မမို့အစနွ်

ြပည်ေောင်စလုမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၀၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

ြပည်ေောင်စလုမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၇၀၀ ၁၅၀၀ မမို့အစနွ်

အေြေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

အေြေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀

ေေါ်ရခါဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

ေေါ်ရခါဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀

အေနာြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

အေနာြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀

ေဗာဓိလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

ေဗာဓိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀

ရုဳဵ ကြီဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

သီတာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

ေြျာြ်တုိင်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀၀ ၈၀၀

ေမွေတာ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀၀ ၈၀၀

၂။ ရြ်ကွက်(၂) ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၀၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၇၀၀ ၁၅၀၀ မမို့အစနွ်

ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၀၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၇၀၀ ၁၅၀၀ မမို့အစနွ်

အေြေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

အေြေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀

ေေါ်ရခါဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

ေေါ်ရခါဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀

အေနာြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

အေနာြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀

သုခလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

ရဌဲာနလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

အေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀၀ ၈၀၀

 နနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကကြ်နစှအ်တွက် နြမနရာင်းဝယန်ရးလြ်ုငနး်များအနြါ် 

စည်းကကြ်ရနန်ှုနး်ထားများ

(ကျြ်သိနး်နြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/နကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်



ရှမ်းြြည်နယ၊်လွို င်လင်မမို့နယ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၃။ ရြ်ကွက်(၃) ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၀၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၇၀၀ ၁၅၀၀ မမို့အစနွ်

အေနာြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

အေနာြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀ မမို့အစနွ်

သုခလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

စြဳပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

မီဵသတ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

ဘုရာဵကြီဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

ြပည်ေတာ်သာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

အေနာြ်မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀၀ ၈၀၀

ေရေြျာ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၈၀၀ ၆၀၀

၄။ ရြ်ကွက်(၄) ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၀၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၇၀၀ ၁၅၀၀ မမို့အစနွ်

အေနာြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

အေနာြ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀ မမို့အစနွ်

ေဗာဓိလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

ေဗာဓိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀ မမို့အစနွ်

ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၃၀၀

ပင်စမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

ေအာင်ေဇယျလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၁၀၀

ြဴဳေြာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၈၀၀

ပွင်ဵဦဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

ေြျာြ်ေိုဵ တန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

ေဇယျာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

ေြမာင်ဵကြီဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

ေမွေတာ်ဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၈၀၀

ဘီအိုစကီြာဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

စစြ်ပနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၈၀၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကကြ်နစှအ်တွက် နြမနရာင်းဝယန်ရးလြ်ုငနး်များအနြါ် 

စည်းကကြ်ရနန်ှုနး်ထားများ

 နနာက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျြ်သိနး်နြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/နကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်



ရှမ်းြြည်နယ၊် ြင်လုံမမို့

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု
၅။ ရြ်ကွက်(၁) လမ်ဵမေတာ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၈၀၀ ၂၅၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

လမ်ဵမေတာ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၄၀၀ ၂၁၀၀ မမို့အစနွ်

နတ်စင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၄၀၀ ၂၁၀၀

ြနေ်တာ်ကြီဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

အာဵြစာဵြွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

အာဵြစာဵြွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀ မမို့အစနွ်

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

နင်ှဵပန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ေဗာဓိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ေိုေေါင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

၆။ ရြ်ကွက်(၂) လမ်ဵမေတာ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၈၀၀ ၂၅၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

လမ်ဵမေတာ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၁၉၀၀ မမို့အစနွ်

ဦဵေနွ်ဵ ြမင်ဴလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

နန်ဵ ခမ်ဵြူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

စပ်ေနာ်ခမ်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

စပ်ေအဵချ ိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ဘုန်ဵ ကြီဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

စပ်စေဳနွ်ဵ လမ်ဵ(၁) လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

သခင်ြမလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ဦဵဘချ ိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

မန်ဵ ဘခိုင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

မုိဵညိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ဦဵဘဝင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ဆရာစလဳမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

စပ်နွဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

အေြ်တန်ဵ ေြျာင်ဵလမ်ဵလမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ေတာင်ရိုဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ေအာင်ေဇယျလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၁၉၀၀

ေအာင်ေဇယျလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

 နနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကကြ်နစှအ်တွက် နြမနရာင်းဝယန်ရးလြ်ုငနး်များအနြါ် 

စည်းကကြ်ရနန်ှုနး်ထားများ

(ကျြ်သိနး်နြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/နကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်



ရှမ်းြြည်နယ၊် ြင်လုံမမို့

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

ရြ်ကွက်(၂) ပညာတဳခနွလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

ပညာတဳခနွလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀ မမို့အစနွ်

စပ်စေဳနွ်ဵ လမ်ဵ(၂) လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

စပ်စေဳနွ်ဵ လမ်ဵ(၂) လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀ မမို့အစနွ်

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ေတာင်ေြခလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀

ေတာင်ေြခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

မမို့လယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ေြျာြ်တုိင်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀

ေြျာြ်တုိင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ေိုေေါင်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀

ေိုေေါင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

၇။ ရြ်ကွက်(၃) ဝါဵေတာေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

သုခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

နတ်စင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ဝါဵယုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ေရွှေြဖူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ေရွှေဖီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ဆနစ်ြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀

ဆနစ်ြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

တဳတာဵဦဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

 နနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကကြ်နစှအ်တွက် နြမနရာင်းဝယန်ရးလြ်ုငနး်များအနြါ် 

စည်းကကြ်ရနန်ှုနး်ထားများ

(ကျြ်သိနး်နြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/နကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်



ရှမ်းြြည်နယ၊် ြင်လုံမမို့

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၈။ ရြ်ကွက်(၄) လမ်ဵမေတာ်လမ်ဵ မမို့အလယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀ မမို့လယပုိ်င်ဵ

လမ်ဵမေတာ်လမ်ဵ မမို့အစနွ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀ မမို့အစနွ်

တဳတာဵဦဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ြုနသ်ည်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀

ြုနသ်ည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ေရာင်ြခည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

မုိဵဦဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀

မုိဵဦဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

စပ်စေဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ေမွေတာ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၈၀၀ ၂၅၀၀

ေမွေတာ်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ဖဳွ့မဖိုဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

တွမ်မုိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ေနာင်ပနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ေဆဵရုဳလမ်ဵကြာဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ဗိဋြတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၁၉၀၀

ေဗာဓိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

ြျူရုဳဵ ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၀၀

 နနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကကြ်နစှအ်တွက် နြမနရာင်းဝယန်ရးလြ်ုငနး်များအနြါ် 

စည်းကကြ်ရနန်ှုနး်ထားများ

(ကျြ်သိနး်နြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/နကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ (၁)ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ကေမ္ဘောဇလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဦဵေောင်ြမတ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

နဗိ္ဗာနလ်မ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

မဂဂလာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ကနသ်ာယာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

စနိပ်န်ဵ ြပာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၀၀ ၄၀၀

ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

နဗိ္ဗာနလ်မ်ဵသွယ် လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ဦဵေောင်ြမတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ကေမ္ဘောဇလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မမို့ြပင်ကွက်သစ်(ေမည်မရှိလမ်ဵ)လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၂ (၂)ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

မဂဂလာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ေစာဝ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ေနာင်ယမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ကနသ်ာယာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၇၀၀ ၇၀၀

စယွေ်တာ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

မှတ်ချက်

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြမမရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်( လခဲျာဵ) မမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၃ (၃)ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ဦဵေောင်ေဇယျလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ဗထူဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ဦဵေောင်ေဇယျလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

လျှပ်စစရ်ုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

၄ (၄)ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေစာဝ်စထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဗထူဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၀၀ ၄၀၀

ေနာင်ေတာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေနာင်ေတာင်ဵ(၂)လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေညာင်ပင်သာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ြမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ယင်ဵမာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ခတ္တလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြမမရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်( လခဲျာဵ) မမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၅ မမို့ြြင်ကွက်သစ် (အမည်မရိှလမ်း) လမ်းကကား ၂၀၀ ၂၀၀

(ေမည်မရှိလမ်ဵ) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

၆ ဟုိရင်ရာွ (မမို့ြပင်ရှိလမ်ဵ) လမ်ဵမကကီဵ ၅၀ ၅၀

၇
ဇံုနှုနး်သတမှ်တ်

ြခင်းမရိှသည့်

မကျးရွာများ

အမည်မရိှလမ်းများ လမ်းကျယ် ၅၀ ၅၀

လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြမမရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်( လခဲျာဵ) မမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ (၁)ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

နန်ဵ ဦဵပျဉလ်မ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ြမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

စပဳါယလ်မ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

နဗိ္ဗာနလ်မ်ဵသွယ် လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ဦဵေောင်ြမတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၂ (၂)ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းကျယ် ၇၀၀ ၇၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ကဳေကာ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ပိေတာက်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မာလာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မမို့ြပင်ကွက်သစ် လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀ ၁၅၀

၃ (၃)ရြ်ကွက်  မနာင်ဖာကနြ်တ်လမ်း လမ်းကျယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ေေလာင်ဵဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မမို့ြပင်ကွက်သစ် လမ်ဵကကာဵ ၁၅၀ ၁၅၀

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်( မုိင်ဵကုိင်) မမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြမမရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်စဉ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၄ (၄)ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ဦဵေောင်ြမတ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

စပဳါယလ်မ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေနာင်ခမ်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဦဵဝိစာရလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဦဵဥတ္တမလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေဘာဂလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ေဇာတိကလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ပတ္တြမာဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

နလီာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ဥတ္တဖရာဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ပုလလဲမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

၅ (၅)ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြမမရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်( မုိင်ဵကုိင်) မမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁  မစျးရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၇၀၀ ၇၀၀

ြမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

စပဳါယလ်မ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀ ၃၀၀

သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၂ ဝမ်ကနရ်ြ် သစခ်လွမ်း လမ်းကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

မာလာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ကဳေကာ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ဇနွပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀ ၃၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မမို့ြပင်ကွက်သစ် လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၃ ကနြ်နရ်ြ် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၇၀၀ ၇၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေထကေကျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

၄  မဟာ်ကုနး်ရြ် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၇၀၀ ၇၀၀

သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေညာင်ပင်သာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေဘာဂလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေဇာတိကလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေဘာဂလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်( ေကျဵသီဵ) မမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြမမရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၅ လုံြုရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကကီး ၇၀၀ ၇၀၀

ပိေတာက်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေညာင်ပင်သာယာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေဂါ်ရခါဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

စယွေ်တာ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

မုေလဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀ ၃၀၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀ ၃၀၀

ေညာင်ပင်သာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၅ မမို့ြြင်ကွက်သစ် အမည်မရိှလမ်းများ လမ်းကကား ၁၀၀ ၁၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀ ၁၀၀

၆ ၅၀ ၅၀ဇုံနှုနး်သတ်မှတ်ြခင်းမရိှသည့် မကျးရွာအြ်ုစမုျား

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြမမရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်( ေကျဵသီဵ) မမို့နယ် (ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁ မြို့ဦဵ လင်ဵေေဵ-ြုိဵနသွဲာဵလြ်ဵ လြ်ဵြကြီဵ ၈၅၀ ၈၅၀

မြို့ပတ်လြ်ဵ လြ်ဵြျယ် ၆၅၀ ၆၅၀

ေ ွှေကြိုဵကြာလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေဇာတိြလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေောင်ြ္ဂလာ(၁)လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေောင်ြ္ဂလာ(၂)လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

စတိ္တသုေလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ြဴဳေြာ်လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

သုဓြ္မာလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ဉာဏဗလလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေျယ ်လီြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

၂ မြို့ြေေနာြ် လင်ဵေေဵ-ြုိင်ဵပနသွ်ာဵလြ်ဵ လြ်ဵြကြီဵ ၈၅၀ ၈၅၀

မြို့ပတ်လြ်ဵ လြ်ဵြျယ် ၆၅၀ ၆၅၀

ယဇုနလြ်ဵ လြ်ဵြျယ် ၆၅၀ ၆၅၀

မြို့ြေေနာြ်(၁)လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

မြို့ြေေနာြ်(၂)လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေိုင်ေ ွှေဝါလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

သဇင်လြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

စပဳယလ်ြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ( ြ)

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ ၊ ခခ ံ၊ ရြမရရာင်းဝယရ်ရးလြ်ုငနး်များအရြါ်

စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

 ြ်ှဵြပည်နယ်၊လင်ဵေေဵမြို့နယ် (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/

ရကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၃ မြို့ြေေ ှ့
လင်ဵေေဵ-ြုိင်ဵပနသွ်ာဵ

လြ်ဵ
လြ်ဵြကြီဵ ၈၅၀ ၈၅၀

ယဇုနလြ်ဵ လြ်ဵြျယ် ၆၅၀ ၆၅၀

သီ ြိ္ဂလာလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ောွညိုလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

နင်ှဵဆလီြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

နင်ှဵဆ(ီ၂)လြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

 တနာသီ လိြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

၄ ေစျဵတန်ဵ လင်ဵေေဵ-ြုိဵနသွဲာဵလြ်ဵ လြ်ဵြကြီဵ ၈၅၀ ၈၅၀

သီတာ(၁)လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

သီတာ(၂)လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

သီတာ(၃)လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

သီတာ(၄)လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ြြ်ဵနာဵလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

၅ ပင်ဟုန်ဵ ယဇုနလြ်ဵ လြ်ဵြျယ် ၆၅၀ ၆၅၀

သီ ြိ္ဂလာလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၄၅၀ ၄၅၀

 တနာသီ လိြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၄၅၀ ၄၅၀

နင်ှဵဆလီြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၆ ပင်ေဝါင် ယဇုနလြ်ဵ လြ်ဵြျယ် ၆၅၀ ၆၅၀

 တနာသီ လိြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၄၅၀ ၄၅၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ( ြ)

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ ၊ ခခ ံ၊ ရြမရရာင်းဝယရ်ရးလြ်ုငနး်များအရြါ်

စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

 ြ်ှဵြပည်နယ်၊လင်ဵေေဵမြို့နယ် (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/

ရကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၇ မြို့ြေတာင် လင်ဵေေဵ-ြုိဵနသွဲာဵလြ်ဵ လြ်ဵြကြီဵ ၈၅၀ ၈၅၀

ေောင်ြ္ဂလာ(၁)လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ဉာဏဗလလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

စြာဵဝါလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ဦဵထနွ်ဵ ြြင်ဴလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

စြာဵဝါလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

စြာဵဝါလြ်ဵသွယ် လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေင်ကြင်ဵလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေိုင်ေ ွှေဝါလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေိုင်သဇင်လြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ြပည်သာယာလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ြဟူ ာလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ေြျာြ်စြ်ိဵလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

သန္တာလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ြြစြ်ိဵလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ပုလလဲြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

နလီာလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ပတ္တြြာဵလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

စနိ ်တနာလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ( ြ)

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ ၊ ခခ ံ၊ ရြမရရာင်းဝယရ်ရးလြ်ုငနး်များအရြါ်

စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

 ြ်ှဵြပည်နယ်၊လင်ဵေေဵမြို့နယ် (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/

ရကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၈ ဝြ်ြပျင်ဵ ယဇုနလြ်ဵ လြ်ဵြျယ် ၆၅၀ ၆၅၀

 တနာသီ လိြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၄၅၀ ၄၅၀

သီ ြိ္ဂလာလြ်ဵ လြ်ဵသွယ် ၄၅၀ ၄၅၀

နင်ှဵဆလီြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၉ ပုန်ဵ ထနွ် လင်ဵေေဵ-ဟုိြိန်ဵ သွာဵလြ်ဵ လြ်ဵြကြီဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ြပည်သာယာလြ်ဵ လြ်ဵြျယ် ၃၀၀ ၃၀၀

တြာလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၁၅၀ ၁၅၀

ေောင်သုေလြ်ဵ လြ်ဵြျဉ်ဵ ၁၅၀ ၁၅၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ( ြ)

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ ၊ ခခ ံ၊ ရြမရရာင်းဝယရ်ရးလြ်ုငနး်များအရြါ်

စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

 ြ်ှဵြပည်နယ်၊လင်ဵေေဵမြို့နယ် (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/

ရကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၁ (၁)ေစျေးတနး်ရြ်ကွက် ဗန္ဓလလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၆၀၀ ၂၆၀၀

ဂန္ဓမာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

ဂန္ဓမာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

ြဴဳေြာ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

ြဴဳေြာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

မဟာရနေ်ောငေ်ြျာင်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

မဟာရနေ်ောငေ်ြျာင်ဵ လမ်ဵ 

လမ်ဵသွယ်
လမ်ဵသွယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

 ေ ျဵတန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

 ေ ျဵတန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

ြမတေ်လဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

ြမတေ်လဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

 ေဈဵတန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် - ၁၂၀၀

ေ ျဵတန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ ေမည်မရှိ

 တ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၁၀၅၀ ၁၁၀၀

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား
(ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း

မှတ ်

ချေက်

ရှမ်းပြည်နယ၊် (ြငး်တယမမို့)



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၂ (၂)ရှမ်းရြ်ကွက်
ဗန္ဓလလမ်ဵ(ရပ်ေ ာြ်သ့ုိ 

သွာဵလမ်ဵ)
လမ်ဵမကြီဵ ၂၆၀၀ ၂၆၀၀

ဆငြ်ဖူေြျာင်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

 ေဇာတြိာရုဳလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

ရမ်ှဵရပ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀

ရမ်ှဵရပ်ေတငွ်ဵ ရှိေမည်မရှိ

လမ်ဵသွယ်
လမ်ဵသွယ် - ၁၅၀၀

ရမ်ှဵရပ်ေတငွ်ဵ ရှိေမည်မရှိ

လမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵကြာဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ရမ်ှဵရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ ေမည်မရှိ 

တ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၇၀၀ ၇၀၀

၃ (၃)ဆငေ်ခါငး်ရြ်ကွက်
ဗန္ဓလလမ်ဵ(ဘုရာဵေတာငမှ် 

ရပ်ေ ာြ်သ့ုိ သွာဵလမ်ဵ)
လမ်ဵမကြီဵ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀

ေ-လ-ြ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

ပ-ဆ-င လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

ေလယဂ်လူမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

ဆငေ်ခါင်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵသွယ်
လမ်ဵသွယ် - ၁၁၀၀

ဆငေ်ခါင်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵကြာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ဆငေ်ခါင်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၇၀၀ ၇၀၀

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား
ရှမ်းပြည်နယ၊် (ြငး်တယမမို့) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း

မှတ ်

ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၄ (၄)ေဟာကု်နး်ရြ်ကွက်
ဗန္ဓလလမ်ဵ(ရပ်ေ ာြ်သ့ုိ 

သွာဵလမ်ဵ)
လမ်ဵမကြီဵ ၁၆၀၀ ၂၀၀၀

 ေတာငေ်ပါ်ကြီဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

 ေဟာ်ပတလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

 ေြျာြ်ဆငက်ြီဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

ေဟာ်ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵသွယ်
လမ်ဵသွယ် - ၁၁၀၀

ေဟာ်ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵကြာဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ေဟာ်ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၆၀၀ ၆၀၀

၅
(၅)ဆူးဗုိလ်ကုနး်

ရြ်ကွက်
ဗန္ဓလလမ်ဵ(မင်ဵ လမ်ဵမကြီဵ) လမ်ဵမကြီဵ ၁၃၀၀ ၁၉၀၀

ေထြလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၁၀၀ ၁၃၀၀

ဆူဵဗုိလ်ြုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၁၀၀ ၁၃၀၀

ရ ဲခန်ဵ လမ်ဵကြာဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၁၀၀ ၁၃၀၀

ေဆဵရုဳလမ်ဵ(ဆူဵ ဗုိလြ်နု်ဵ ရပ်ြြွသ့ုိ်

သွာဵလမ်ဵ)
လမ်ဵသွယ် ၈၅၀ ၁၀၀၀

ဆူဵဗုိလ်ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ

ေမည်မရှိလမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၈၀၀

ဆူဵဗုိလ်ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၆၀၀ ၆၀၀

ရှမ်းပြည်နယ၊် (ြငး်တယမမို့) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း

မှတ်

ချေက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၆ (၆)ေအာေ်ယာရြ်ကွက် ဗန္ဓလလမ်ဵ(မင်ဵ လမ်ဵမကြီဵ) လမ်ဵမကြီဵ ၁၃၀၀ ၁၆၀၀

ေော်ေယာ -၁ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၉၀၀ ၉၀၀

ေော်ေယာ -၁ လမ်ဵ (လမ်ဵသွယ်) လမ်ဵသွယ် ၆၅၀ ၆၅၀

ေော်ေယာ -၂ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၉၀၀ ၉၀၀

ေော်ေယာ -၂ လမ်ဵ (လမ်ဵသွယ်) လမ်ဵသွယ် ၆၅၀ ၆၅၀

ေော်ေယာ -၃ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၉၀၀ ၉၀၀

ေော်ေယာ -၃ လမ်ဵ  (လမ်ဵသွယ်) လမ်ဵသွယ် ၆၅၀ ၆၅၀

ေော်ေယာ -၄ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၉၀၀ ၉၀၀

ေော်ေယာ -၄ လမ်ဵ  (လမ်ဵသွယ်) လမ်ဵသွယ် ၆၅၀ ၆၅၀

 ေဆဵရုဳလမ်ဵ (ေော်ေယာရပ်ြြွသ့ုိ်

 သွာဵလမ်ဵ)
လမ်ဵြျယ် ၉၀၀ ၉၀၀

ြနပ်တလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၉၀၀ ၉၀၀

မဟာ ည်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၉၀၀ ၉၀၀

နတ ်ငလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၅၀ ၅၅၀

 ေော်ေယာရပ်ေတင်ွဵရိှ 

ေမညမ်ရိှတ ဖ်ြပိ်တလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၄၀၀ ၄၀၀

၇
ေအာေ်ယာရြ်ကွက်ရိှ 

တိုးချေဲ့ ရြ်ကွက်
ဦဵေောငေ်ဇယျလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၈၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ ၅၀၀ ၇၀၀

ဆငြ်ဖူရငှလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၇၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

 ပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ကြြ်ရုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ဂရန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

နငှ်ဵ ဆီလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

 ေသာြလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား

ရှမ်းပြည်နယ၊် (ြငး်တယမမို့) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း

မှတ်

ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

ေအာေ်ယာရြ်ကွက်ရိှ 

တိုးချေဲ့ ရြ်ကွက်
သဇငလ်မ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ြမတေ်လဵလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ငေုရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

နယွန်လီမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

 ြာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

 နိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

သ ္စာလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

 ေမတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

မဉ္ဇ လမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

  ြုိ်င်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

  ေ်တွလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ထာဵဝယလ်မ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ပုသိမ်လမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ပဲခူဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ဘာဵေလဳမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မေြွဵလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ေမာ်လမမိုငလ်မ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မန္တေလဵလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ြမ က်ြီဵနာဵလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၀၀ ၃၀၀

 ေော်ေယာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၂၀၀ ၂၀၀

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား

ရှမ်းပြည်နယ၊် (ြငး်တယမမို့) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း

မှတ်

ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၈ (၇)ရွာသစရ်ြ်ကွက် ဗန္ဓလလမ်ဵ(မင်ဵ လမ်ဵမကြီဵ) လမ်ဵမကြီဵ ၁၃၀၀ ၁၉၀၀

ရ ဲခန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၁၀၀ ၁၃၀၀

ရာွငယလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၁၀၀ ၁၃၀၀

မမို့လယဓ်မ္မာရုဳ လမ်ဵ-၁ လမ်ဵြျယ် ၁၁၀၀ ၁၃၀၀

မမို့လယဓ်မ္မာရုဳ လမ်ဵ-၁ 

(လမ်ဵသွယ်)
လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

မမို့လယဓ်မ္မာရုဳ လမ်ဵ-၂ လမ်ဵြျယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

မမို့လယဓ်မ္မာရုဳ လမ်ဵ-၂ 

(လမ်ဵသွယ်)
လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ရာွသ ရ်ပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵကြာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ရာွသ ရ်ပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
- ၄၀၀

၉ (၈)ပြညေ်တာ်သာရြ်ကကွ်
ြပညေ်တာ်သာလမ်ဵ(ဘုရာဵေတာင်ြခ

ေ မှ ေောင်နိုင်သူဟုိတယသ့ုိ်)
လမ်ဵမကြီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ြပည်ေတာ်သာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျယ်
လမ်ဵြျယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ြပည်ေတာ်သာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵသွယ်/လမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ြပည်ေတာ်သာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ
လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ြပည်ေတာ်သာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၃၀၀ ၃၀၀

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား
ရှမ်းပြည်နယ၊် (ြငး်တယမမို့) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း

မှတ ်

ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၁၀
(၉)ငက်ှေြျောေတာ 

ရြ်ကွက်

ငြ်ှေပျာေတာ်ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵမကြီဵ
လမ်ဵမကြီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ငြ်ှေပျာေတာ်ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျယ်
လမ်ဵြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ငြ်ှေပျာေတာ်ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵသွယ်/လမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵသွယ် ၇၅၀ ၇၅၀

ငြ်ှေပျာေတာ်ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ
လမ်ဵြျဉ်ဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ငြ်ှေပျာေတာ်ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၅၀၀ ၅၀၀

၁၁ (၁၀)ရွာငယရ်ြ်ကွက်
ဟဲဟုိဵမှ ပင်ဵ တယသ့ုိ 

ဝငေ်သာလမ်ဵမကြီဵ
လမ်ဵမကြီဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ရ ဲခန်ဵ လမ်ဵမကြီဵမှ 

ရာွငယရ်ပ်သ့ုိ ဝငေ်သာလမ်ဵ
လမ်ဵြျယ် ၇၅၀ ၇၅၀

ရာွငယရ်ပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျယ်
လမ်ဵြျယ် ၇၅၀ ၇၅၀

ရာွငယရ်ပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵသွယ်/လမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵသွယ် ၆၅၀ ၆၅၀

ရာွငယရ်ပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ
လမ်ဵြျဉ်ဵ ၅၅၀ ၅၅၀

ရာွငယရ်ပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၄၀၀ ၄၀၀

၁၂ (၁၁)အေနာက်ရြ်ကွက်
ေေနာြ်ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵမကြီဵ
လမ်ဵမကြီဵ ၇၀ ၂၀၀

ေေနာြ်ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျယ်
လမ်ဵြျယ် ၆၀ ၁၅၀

ေေနာြ်ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵသွယ်/လမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵသွယ် ၅၀ ၁၂၀

ေေနာြ်ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၄၀ ၈၀

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား
ရှမ်းပြည်နယ၊် (ြငး်တယမမို့) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ
မှတ ်

ချေက်

၎င်ဵ ရပ်

ြွြ် 

တငွ ်

လမ်ဵ 

ေမည် 

မျာဵ 

မရှိေသဵ

 ပါ။

၎င်ဵရပ်

ြြွ်

 တင်ွ 

လမ်ဵ 

ေမည်

 မျာဵ 

မရိှေသဵ

 ပါ။

လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၁၃
(၁၂)ေြါက်ေတာ

ရြ်ကွက်

ေပါြ်ေတာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵမကြီဵ
လမ်ဵမကြီဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ေပါြ်ေတာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျယ်
လမ်ဵြျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေပါြ်ေတာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵသွယ်/လမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵသွယ် ၄၅၀ ၄၅၀

ေပါြ်ေတာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ
လမ်ဵြျဉ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေပါြ်ေတာရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၃၀၀ ၃၀၀

၁၄

(၁၃)ကျေုဳးေကျေးရွာမှ 

ြငး်တယအဝင ်ထိ 

ေကျေးရွာမျေား

ပင်ဵ တယ-ေောငပ်န်ဵ  လမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၀၀ ၂၀၀

ြျုဳဵေြျဵရာွမှပင်ဵ တယေဝငထိ်

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိလမ်ဵြျယ်
လမ်ဵြျယ် ၉၀ ၁၅၀

ြျုဳဵေြျဵရာွမှပင်ဵ တယေဝငထိ်

ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိလမ်ဵသွယ်

/လမ်ဵကြာဵ

လမ်ဵသွယ် ၈၀ ၁၀၀

ြျုဳဵေြျဵရာွမှပင်ဵ တယေဝငထိ်

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ
လမ်ဵြျဉ်ဵ ၆၀ ၇၀

ြျုဳဵေြျဵရာွမှပင်ဵ တယေဝငထိ်

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိေမည်မရှိ 

တ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၅၀ ၆၀

၁၅

(၁၄)ြငး်တယအထွက် မှ

 ဟဲဟုိးသ့ုိ သွားေသာ 

လမ်းမကကီးရိှ ေကျေးရွာမျေား

ပင်ဵ တယ-ဟဲဟုိဵ လမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၈၀ ၁၅၀

ပင်ဵ တယ-ဟဲဟုိဵ လမ်ဵမကြီဵ 

ေဘဵရှိ ေြျဵရာွေတငွ်ဵ  ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျယ်

လမ်ဵြျယ် ၆၀ ၁၀၀

ပင်ဵ တယ-ဟဲဟုိဵ လမ်ဵမကြီဵ 

ေဘဵရှိ ေြျဵရာွေတငွ်ဵ  ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၅၀ ၆၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား
ရှမ်းပြည်နယ၊် (ြငး်တယမမို့) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

မှတ ်

ချေက်

၎င်ဵရပ်

ြြွ်

 တင်ွ 

လမ်ဵ 

ေမည်

 မျာဵ 

မရိှေသဵ

 ပါ။

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၁၆

(၁၅)ြငး်တယအထွက် မှ

 ရြ်ေစာက်သ့ုိ သွားေသာ

 လမ်းမကကီးရိှ 

ေကျေးရွာမျေား

ပင်ဵ တယ-ရပ်ေ ာြ် လမ်ဵမကြီဵ လမ်ဵမကြီဵ ၈၀ ၁၅၀

ပင်ဵ တယ-ရပ်ေ ာြ် လမ်ဵမကြီဵ

 ေဘဵရှိ ေြျဵရာွေတငွ်ဵ  ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျယ်

လမ်ဵြျယ် ၆၀ ၁၀၀

ပင်ဵ တယ-ရပ်ေ ာြ် လမ်ဵမကြီဵ

 ေဘဵရှိ ေြျဵရာွေတငွ်ဵ  ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၅၀ ၆၀

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား
ရှမ်းပြည်နယ၊် (ြငး်တယမမို့နယ်) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

မှတ ်

ချေက်
စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်

လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၁ (၁)ေစျေးတနး်ရြ်ကွက် ြပည်သာယာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၈၀ ၅၀၀

မဟာ ဗန္ဓလလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၇၅ ၄၀၀

ေ ျဵတန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ ေမည်မရှိ

 လမ်ဵသွယ်/လမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵသွယ် ၂၂၀ ၃၀၀

ေ ျဵတန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ
လမ်ဵြျဉ်ဵ ၁၆၀ ၁၆၀

 ေ ျဵတန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ ေမည်မရှိ

 တ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၁၀၀ ၁၀၀

၂ (၂)ရွာမရြ်ကွက် ြပည်သာယာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၈၀ ၅၀၀

မဟာ ဗန္ဓလလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၇၅ ၄၀၀

ရာွမရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ ေမည်မရှိ 

လမ်ဵသွယ်/လမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵသွယ် ၂၂၀ ၃၀၀

ရာွမရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ ေမည်မရှိ 

လမ်ဵြျဉ်ဵ
လမ်ဵြျဉ်ဵ ၁၆၀ ၁၆၀

ရာွမရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ ေမည်မရှိ 

တ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၁၀၀ ၁၀၀

၃ (၃)မမို့ကုနး်ရြ်ကွက်
မမို့ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵမကြီဵ
လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀ ၁၅၀

မမို့ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျယ်
လမ်ဵြျယ် ၁၂၀ ၁၂၀

မမို့ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ ေမည်မရှိ

 လမ်ဵသွယ်/လမ်ဵကြာဵ
လမ်ဵသွယ် ၁၀၀ ၁၀၀

မမို့ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ
လမ်ဵြျဉ်ဵ ၈၀ ၈၀

မမို့ြုန်ဵ ရပ်ေတငွ်ဵ ရှိ 

ေမည်မရှိတ ဖ်ြ်ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
၆၀ ၆၀

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား
ရှမ်းပြည်နယ၊် (ရွာငမဳမို့နယ်) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)

မှတ ်

ချေက်
စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်

လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု

 စနဳှုနး် (ယခင)်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆုိပြုစနဳှုနး် 

(ယခု)

၄ အငး်ကုနး်+ငါးဆူေကျေးရွာ ရာွငမှဳပင်ဵ တယလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ - ၂၀၀

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် - ၁၀၀

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ - ၈၀

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိတ ဖ်ြ်

ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
- ၅၀

၅ မမိုငေ်ကျေးရွာ ရာွငမှဳပင်ဵ တယလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ - ၁၂၀

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် - ၁၀၀

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ - ၇၀

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိတ ဖ်ြ်

ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
- ၄၀

၃ ပမငး်ကျေဒိုးေကျေးရွာ ရာွငမှဳပင်ဵ တယလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ - ၁၂၀

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် - ၁၀၀

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိလမ်ဵြျဉ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ - ၇၀

 ေြျဵရာွေတငွ်ဵ ရှိတ ဖ်ြ်

ပိတလ်မ်ဵ

တ ဖ်ြ်ပိတ်

လမ်ဵဆဳုဵ
- ၄၀

မှတ ်

ချေက်
စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လမ်းအမည်

လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်က သတမှ်တတ်နဖုိ်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရးနစှအ်တက်ွ အမ်ိ၊ ခခ၊ဳ ေပမ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုြ်ငနး်မျေားအေြါ် 

စည်းကကြ်ရန ်စနဳှုနး်မျေား
ရှမ်းပြည်နယ၊် (ရွာငမဳမို့နယ်) (ကျေြ်သိနး်ေြါငး်)



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနဳှုနံဵ

(ယခငံ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုျပုစနဳှုနံဵ  

(ယခ)ု

၁။ အေနာကရံပကံးကံ ျပညေံောငစုံလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

 ေက့ာကံတိုငလံမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

နနံဵ ဟူဵ လမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေဟာလံမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေရွှေေတာငြံကာဵလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ခ့ယံရလီမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဘရုာဵှကီဵလမံဵ လမံဵ သးယံ ၉၀၀ ၉၀၀

သဇငလံမံဵ လမံဵ သးယံ ၉၀၀ ၉၀၀

သစ္စာလမံဵ လမံဵ သးယံ ၉၀၀ ၉၀၀

 ေရေးကံဦဵလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ယုဇနလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၆၀၀ ၆၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၂။  ေစ့ဵတနံဵ ရပကံးကံ ျပညေံောငစုံလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

 ေဟာလံမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

 ေရွှေေတာငြံကာဵလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

ေအာငခံ့မံဵ သာလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

 ေစ့ဵေဟာငံဵ လမံဵ လမံဵ သးယံ ၆၀၀ ၆၀၀

၈၉ လမံဵ လမံဵ သးယံ ၆၀၀ ၆၀၀

နတစံငလံမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀၀ ၅၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ေနာကဆံကံတးဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစ္အံတးက ံအမိ၊ံ ျခ၊ဳ ေျမ ေရာငံဵ ဝယျံခငံဵ လပုငံနံဵ အေပ်

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံစနဳှုနံဵ မ့ာဵ

(က့ပသံနိံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ/ေက့ဵရးာ လမံဵ အမညံ
လမံဵ

အမ့ို ဵအစာဵ

တစဧံကသတမံတ္တံနဖံိုဵ

မတ္ံ

ခ့ကံ

ရမ္ံဵ ျပညနံယ၊ံ ပငေံလာငံဵ ွမို နဴယံ



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနဳှုနံဵ

(ယခငံ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုျပုစနဳှုနံဵ  

(ယခ)ု

၃။ အေရ္ ရဴပကံးကံ ွမို ပဴတလံမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

 ေရွှေေတာငြံကာဵလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေက့ာကံတိုငလံမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

နနံဵ ဟူဵ လမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေဟာလံမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ကဴဳေကာလံမံဵ လမံဵ သးယံ ၇၀၀ ၇၀၀

 ေအာငသုံခလမံဵ လမံဵ သးယံ ၇၀၀ ၇၀၀

 ေအာငရံတနာလမံဵ လမံဵ သးယံ ၇၀၀ ၇၀၀

 ေအာငေံမတ္တ ာလမံဵ လမံဵ သးယံ ၇၀၀ ၇၀၀

 ေအာငသံစ္စာလမံဵ လမံဵ သးယံ ၇၀၀ ၇၀၀

 ေရေးကံဦဵလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ကုိဵနဝငံဵ ဘရုာဵလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ကမ္မဌာနံဵ ေက့ာငံဵ လမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀၀ ၅၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၄။ ရုဳဵ ဝငံဵ ရပကံးကံ ျပညေံောငစုံလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေက့ာကံတိုငလံမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

 ေဟာလံမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

အမက(၃)လမံဵ လမံဵ သးယံ ၄၀၀ ၄၀၀

 ေတာရေက့ာငံဵ လမံဵ လမံဵ သးယံ ၄၀၀ ၄၀၀

ပနသံစ္စာလမံဵ လမံဵ သးယံ ၄၀၀ ၄၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၃၀၀ ၃၀၀

မတ္ံ

ခ့ကံ

လမံဵ

အမ့ို ဵအစာဵ

တစဧံကသတမံတ္တံနဖံိုဵ

ေနာကဆံကံတးဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစ္အံတးက ံအမိ၊ံ ျခ၊ဳ ေျမ ေရာငံဵ ဝယျံခငံဵ လပုငံနံဵ အေပ်

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံစနဳှုနံဵ မ့ာဵ

(က့ပသံနိံဵ ေပါငံဵ )ရမ္ံဵ ျပညနံယ၊ံ ပငေံလာငံဵ ွမို နဴယံ

စဉံ ရပကံးကံ/ေက့ဵရးာ လမံဵ အမညံ



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနဳှုနံဵ

(ယခငံ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုျပုစနဳှုနံဵ  

(ယခ)ု

၅။ ကနသံာဦဵရပကံးကံ ွမို ပဴတလံမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သစံေတာလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

အေကလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

ပငတံလလဲမံဵ လမံဵ သးယံ ၆၀၀ ၆၀၀

တတဳာဵဦဵလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀၀ ၅၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၃၀၀ ၃၀၀

၆။ ဘန ဴဖံယရံပကံးကံ ျပညေံောငစုံလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

သစ္စာလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၆၀၀ ၆၀၀

အုနံဵ ပနံဵ လမံဵ လမံဵ သးယံ ၄၀၀ ၄၀၀

နိဗ္ဗာနလံမံဵ လမံဵ သးယံ ၄၀၀ ၄၀၀

လးယံျပာဵေတာရေက့ာငံဵ လမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၃၀၀ ၃၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၇။ ဘရုာဵေျမာကရံပကံးကံ ွမို ပဴတလံမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

အမက-၂ ေက့ာငံဵ လမံဵ လမံဵ က့ယံ ၆၀၀ ၆၀၀

စိနပံနံဵ ွမို ငလံမံဵ လမံဵ သးယံ ၅၀၀ ၅၀၀

နတစံငလံမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၄၀၀ ၄၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ေနာကဆံကံတးဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစ္အံတးက ံအမိ၊ံ ျခ၊ဳ ေျမ ေရာငံဵ ဝယျံခငံဵ လပုငံနံဵ အေပ်

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံစနဳှုနံဵ မ့ာဵ

(က့ပသံနိံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ/ေက့ဵရးာ လမံဵ အမညံ
လမံဵ

အမ့ို ဵအစာဵ

တစဧံကသတမံတ္တံနဖံိုဵ

မတ္ံ

ခ့ကံ

ရမ္ံဵ ျပညနံယ၊ံ ပငေံလာငံဵ ွမို နဴယံ



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနဳှုနံဵ

(ယခငံ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုျပုစနဳှုနံဵ  

(ယခ)ု

၈။
မဂဂလာကးကသံစံ

ရပကံးကံ
ျပညေံောငစုံလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

 ေက့ာကံတိုငလံမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

စကာဵဝါလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သစံေတာလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ကနေံတာေံလဵလမံဵ လမံဵ သးယံ ၈၀၀ ၈၀၀

တတဳာဵဦဵလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၆၀၀ ၆၀၀

အေကေက့ာငံဵ လမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၆၀၀ ၆၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၉။ ကိုဵ ေခါငရံပကံးကံ
ပငေံလာငံဵ ၊လးို ငေံကာကံာဵ

လမံဵ
လမံဵ မှကီဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၆၀၀ ၆၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀၀ ၅၀၀

၁၀။ ရငံဵ မ္ီဵ ရပကံးကံ
ပငေံလာငံဵ ၊လးို ငေံကာံ

ကာဵလမံဵ
လမံဵ မှကီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၆၀၀ ၆၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀၀ ၅၀၀

၁၁။  ေက့ဵရးာမ့ာဵ အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၃၀၀ ၃၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၁၀၀ ၁၀၀

ေနာကဆံကံတးဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစ္အံတးက ံအမိ၊ံ ျခ၊ဳ ေျမ ေရာငံဵ ဝယျံခငံဵ လပုငံနံဵ အေပ်

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံစနဳှုနံဵ မ့ာဵ

(က့ပသံနိံဵ ေပါငံဵ )

မတ္ံ

ခ့ကံ
စဉံ ရပကံးကံ/ေက့ဵရးာ လမံဵ အမညံ

လမံဵ

အမ့ို ဵအစာဵ

တစဧံကသတမံတ္တံနဖံိုဵ

ရမ္ံဵ ျပညနံယ၊ံ ပငေံလာငံဵ ွမို နဴယံ



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနဳှုနံဵ

(ယခငံ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုျပုစနဳှုနံဵ  

(ယခ)ု

၁၂ ေနာငတံရာဵွမို နဴယံ ျပညေံောငစုံလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

 ေရွှေဘနုံဵ ပးငံဴလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၅၀၀ ၅၀၀

 ေက့ာကံတလုဳဵ လမံဵ လမံဵ က့ယံ ၅၀၀ ၅၀၀

 ေစ့ဵလမံဵ လမံဵ သးယံ ၃၀၀ ၃၀၀

ရတနာရနနံိုငဘံရုာဵလမံဵ လမံဵ သးယံ ၃၀၀ ၃၀၀

ခတ္တ ာလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၂၀၀ ၂၀၀

သဇငလံမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၂၀၀ ၂၀၀

 ေျမနလီမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၂၀၀ ၂၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀ ၅၀

၁၃။ တကီ့စေံက့ဵရးာ ပငေံလာငံဵ -လးို ငေံကာကံာဵလမံဵလမံဵ မှကီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၅၀၀ ၅၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၃၀၀ ၃၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၂၀၀ ၂၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀ ၅၀

ေနာကဆံကံတးဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစ္အံတးက ံအမိ၊ံ ျခ၊ဳ ေျမ ေရာငံဵ ဝယျံခငံဵ လပုငံနံဵ အေပ်

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံစနဳှုနံဵ မ့ာဵ

(က့ပသံနိံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ/ေက့ဵရးာ လမံဵ အမညံ
လမံဵ

အမ့ို ဵအစာဵ

တစဧံကသတမံတ္တံနဖံိုဵ

မတ္ံ

ခ့ကံ

ရမ္ံဵ ျပညနံယ၊ံ ပငေံလာငံဵ ွမို နဴယံ



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနဳှုနံဵ

(ယခငံ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုျပုစနဳှုနံဵ  

(ယခ)ု

၁။  ေညာငကံနုံဵ ရပကံးကံ ျပညေံောငစုံလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

စဝစဳံေးနံဵ လမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေစ့ဵလမံဵ လမံဵ သးယံ ၈၀၀ ၈၀၀

ြကဴဳခိုငေံရဵလမံဵ လမံဵ သးယံ ၈၀၀ ၈၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၅၀၀ ၅၀၀

၂။ နနံဵ ဟူဵ ရပကံးကံ ျပညေံောငစုံလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

 ေစ့ဵလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၈၀၀ ၈၀၀

၃။  ေစ့ဵတနံဵ ရပကံးကံ  ေစ့ဵလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၈၀၀ ၈၀၀

၄။ ဟနိဓံမ္မရပကံးကံ ျပညေံောငစုံလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၆၀၀ ၆၀၀

၅။  ေစ့ဵေရ္ ရဴပကံးကံ ဗိုလခံ့ုပလံမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

စဝစဳံေးနံဵ လမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

 ေစ့ဵလမံဵ လမံဵ သးယံ ၆၀၀ ၆၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၆။  ေစ့ဵေနာကရံပကံးကံ ဗိုလခံ့ုပလံမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

စဝစဳံေးနံဵ လမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

 ေစ့ဵလမံဵ လမံဵ သးယံ ၆၀၀ ၆၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၄၀၀ ၄၀၀

မတ္ံ

ခ့ကံ

 ေနာကံဆကံတးဲ(က)

စဉံ ရပကံးကံ/ေက့ဵရးာ လမံဵ အမညံ
လမံဵ

အမ့ို ဵအစာဵ

တစဧံကသတမံတ္တံနဖံိုဵ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစ္အံတးက ံအမိ၊ံ ျခ၊ဳ ေျမ ေရာငံဵ ဝယျံခငံဵ လပုငံနံဵ အေပ်

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံစနဳှုနံဵ မ့ာဵ

ရမ္ံဵ ျပညနံယ၊ံ ဖယခံုဳွ မို နဴယံ (က့ပသံနိံဵ ေပါငံဵ )



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနဳှုနံဵ

(ယခငံ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုျပုစနဳှုနံဵ  

(ယခ)ု

၇။
ွမို ကဴနုံဵ ရပံ(ခ)

ေညာငပံငသံာရပံ
 ေစ့ဵလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၈၀၀ ၈၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၆၀၀ ၆၀၀

၈။  ေက့ဵရးာမ့ာဵ အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ မှကီဵ ၅၀၀ ၅၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၃၀၀ ၃၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၁၀၀ ၁၀၀

၉။ မိုဵ ွဗေဲက့ဵရးာ
ပငေံလာငံဵ ၊လးို ငေံကာံ

ကာဵလမံဵ
လမံဵ မှကီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ဒေီမာဆုိလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၆၀၀ ၆၀၀

ပကီငံဵ လမံဵ လမံဵ သးယံ ၄၀၀ ၄၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ယံ ၃၀၀ ၃၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ သးယံ ၂၀၀ ၂၀၀

အမညမံရ္ိလမံဵ လမံဵ က့ဉံဵ ၁၀၀ ၁၀၀

 ေနာကံဆကံတးဲ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစ္အံတးက ံအမိ၊ံ ျခ၊ဳ ေျမ ေရာငံဵ ဝယျံခငံဵ လပုငံနံဵ အေပ်

အခးနစံညံဵ ြကပရံန ံစနဳှုနံဵ မ့ာဵ

ရမ္ံဵ ျပညနံယ၊ံ ဖယခံုဳွ မို နဴယံ (က့ပသံနိံဵ ေပါငံဵ )

စဉံ ရပကံးကံ/ေက့ဵရးာ လမံဵ အမညံ
လမံဵ

အမ့ို ဵအစာဵ

တစဧံကသတမံတ္တံနဖံိုဵ

မတ္ံ

ခ့ကံ



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁ မြို့ဦးရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေဗဒါလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

လေိမ္မော်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

သရြ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေဗဒါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ပိေောြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြရမြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ကသဇာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေမာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြျနေ်မည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ မြြ မရာင်းဝယမ်ရးလြ်ုငနး်ြျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ဟုိပဳုဵမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လြ်းအြည်
လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

 ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၂ မြို့ဦးကွက်သစ် ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗုိလေ်စာေောင်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗုိလေ်စာေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗုိလြ်မေ်ထနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗုိလဗ်ဟိန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗုိလလ်င်ဵယနုလ်မ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗုိလေ်နု်ဵ ြမင်ဴလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ပဒုမ္မောလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

မုဒိောလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ေကြင်နာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဗုိလဗ်ထူဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဗုိလဗ်ဟိန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဗုိလလ်င်ဵယနုလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဗုိလေ်နု်ဵ ြမင်ဴလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ပညာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဂရဏုာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေစေနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေမေ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဗုိလလ်ေရာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြျနေ်မည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ြှတ်

 ချက်
စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လြ်းအြည်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ မြြ မရာင်းဝယမ်ရးလြ်ုငနး်ြျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ဟုိပဳုဵမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၃ အမရှ့ရြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ-၃ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ-၂ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

မဉ္ဇ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

စနိပ်န်ဵ ြပာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

စနိပ်န်ဵ နလီမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗုိလေ်ေဇလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ-၃ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ-၂ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

မဉ္ဇ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

စနိပ်န်ဵ နလီမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဗုိလေ်ေဇလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ငုေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ-၂ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဗုိလေ်ေဇလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြျနေ်မည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ြှတ်

 ချက်
စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လြ်းအြည်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ မြြ မရာင်းဝယမ်ရးလြ်ုငနး်ြျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ဟုိပဳုဵမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၄ အမနာက်ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

သီရမိဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဇလပ်ဝါလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ြမေ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗန္ဓလလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဂန္ဓမာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ြေမ္ဘောဇလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

သီရမိဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဇလပ်ဝါလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ြမေ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဟုိခိုေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ေေနာ်ရထာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဗန္ဓလလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဂန့ေ်ဂါလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဂန္ဓမာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သီရမိဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြျနေ်မည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၉၀၀ ၉၀၀

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လြ်းအြည်

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

 ချက်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ မြြ မရာင်းဝယမ်ရးလြ်ုငနး်ြျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ဟုိပဳုဵမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၅ တံုခြ်းရြ်ကွက် ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ပုန်ဵ ညှြ်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေနကြာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ပုန်ဵ ညှြ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ေင်ကြင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ေနကြာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

နဗိ္ဗာနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြျနေ်မည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ မြြ မရာင်းဝယမ်ရးလြ်ုငနး်ြျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ဟုိပဳုဵမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လြ်းအြည်
လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

 ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၆  မတာင်ရြ်ကွက် ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ

လမ်ဵ
လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

စည်ပင်သာယာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ေစျဵကြီဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ြမေ်ေစေီလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

နေ်ရင်ှေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

သီောလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

နဝေဒဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ြမေစေီလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

နေ်ရင်ှေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဗုိလမ်င်ဵေရာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေစာရနန်ိုင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဗုိလေ်ောင်ေြျာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေရွှေဂျ ိုဵြဖူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြျနစ်စသ်ာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

နဝေဒဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြမေစေီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

လှိုင်ထပ်ိထာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

မမို့ဦဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စန္ဒြူဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဗုိလမ်င်ဵေခါင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သီောလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သရြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြုန်ဵ သာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ြျနေ်မည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ဟုိပဳုဵမမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လြ်းအြည်
လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

 ချက်

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ မြြ မရာင်းဝယမ်ရးလြ်ုငနး်ြျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြျား



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁ ဟုိခရဲြ်ကွက် ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

စနိြ်ခည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ငုေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၂ ြဂဂလာရြ်ကွက် ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

စနိြ်ခယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ေနု်ဵ ပန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

မဉ္ဇ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၃  မအာင်သမြြရြ်ကွက် ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ပဥဇနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၄ ြြကနသ်ာရြ်ကွက် ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေင်ကြင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ြမေ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ဆဆီိုင်မမို့

စဉ်

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ မြြ မရာင်းဝယမ်ရးလြ်ုငနး်ြျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

(ကျြ်သိနး်မြါင်း)

ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လြ်းအြည်
လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

 ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၅  မအာင်ချြ်းသာရြ်ကွက်ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ပန်ဵ ေိမ်ငုိလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ေမြေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၆ သီရိရြ်ကွက် ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေဒါနလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ခေ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ြှတ်

 ချက်
စဉ် ရြ်ကွက်/မကျးရွာ လြ်းအြည်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ဆဆီိုင်မမို့

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ မြြ မရာင်းဝယမ်ရးလြ်ုငနး်ြျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

(ကျြ်သိနး်မြါင်း)



(ကျပ်သိနး်ပပါင်း)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁ မြို့ဦးရပ်ကွက် မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

မင်ဵလမ်ဵမကြီဵေေဵ-လမ်ဵြျ

ယ/်ဇဇီဝါလမ်ဵ/ြဴဳေြာ်လမ်ဵ

/ငုဝါလမ်ဵ/သေြြေလမ်ဵ

လမ်ဵြျယ်
၁၅၀၀ ၁၅၀၀

မင်ဵလမ်ဵမကြီဵေေဵ-လမ်ဵြျ

ယ/်ဇဇီဝါလမ်ဵ/ြဴဳေြာ်လမ်ဵ

/ငုဝါလမ်ဵ/သေြြေလမ်ဵ

လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ - ၁၀၀၀
မမို့နငှ်ဴေဝဵေသာ

ရြ်ေြြွအ်စနွ်

လမ်ဵြျယ်

မင်ဵလမ်ဵမကြီဵေေဵ-လမ်ဵြျ

ယ/်ဇဇီဝါလမ်ဵ/ြဴဳေြာ်လမ်ဵ

/ငုဝါလမ်ဵ/သေြြေလမ်ဵ

လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀
မုိဵရာသီတွငေ်ရ 

ဝြ်ေဧရယိာြြစ ်

ြေါသည်

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ရြ်ေြြွန်ငှဴ်ြြ်ေ 

လျြရ်ှိေသာခြ ဳ

ေြမနငှဴ်မမို့ြြွ ်

သစေ်ြမြြွမ်ျာဵ 

ြြစြ်ေါ သည်

၂  ပဇာ်ဂျရီပ်ကွက် မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ြမစင်ယလ်မ်ဵ/ေူတာလမ်ဵ/

သဳလင်ွလမ်ဵ/ေရွှေလလီမ်ဵ

လမ်ဵြျယ်
၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ြမစင်ယလ်မ်ဵ/ေူတာလမ်ဵ/

သဳလင်ွလမ်ဵ/ေရွှေလလီမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ြမစင်ယလ်မ်ဵေူတာလမ်ဵ/

သဳလင်ွလမ်ဵ/ေရွှေလလီမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

မုိဵရာသီတွငေ်ရ 

ဝြ်ေဧရယိာြြစ ်

ြေါသည်

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ရြ်ေြြွန်ငှဴ်ြြ်ေ 

လျြရ်ှိေသာခြ ဳ

ေြမနငှဴ်မမို့ြြွ ်

သစေ်ြမြြွမ်ျာဵ 

ြြစြ်ေါသည်

 ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

ရမ်ှဵြြေည်နယ၊် ရြ်ေေစာြ်မမို့နယ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ ပြြ ပရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငနး်အပပါ် အခနွစ်ည်းကကပ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ပကျးရွာ
လြ်းအြည်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

ချက်



(ကျပ်သိနး်ပပါင်း)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၃
ဥတ္ံတတား 

ရပ်ကွက်
မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ဦဵဝိစာရလမ်ဵ/စြဳေယလ်မ်ဵ/

နင်ှဵဆလီမ်ဵမမို့ြေတ်လမ်ဵ

လမ်ဵြျယ်
၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ဦဵဝိစာရလမ်ဵ/စြဳေယလ်မ်ဵ/

နင်ှဵဆလီမ်ဵမမို့ြေတ်လမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဦဵဝိစာရလမ်ဵ/စြဳေယလ်မ်ဵ/

နင်ှဵဆလီမ်ဵ မမို့ြေတ်လမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

မုိဵရာသီတွငေ်ရဝြ်ေဧ

ရယိာြြစြ်ေါသည်

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ရြ်ေြြွန်ငှဴ်ြြ်ေ 

လျြရ်ှိေသာခြ ဳ

ေြမြြွမ်ျာဵ 

ြြစြ်ေါသည်

၄
ပစျးတနး် 

ရပ်ကွက်
မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ရနေ်အာင်လမ်ဵ/ 

သိမ်ေတာ်ကြီဵလမ်ဵ /

ရနေ်ြြေလမ်ဵသူရလမ်ဵ/ 

မ္ဂလာလမ်ဵ/

ရနက်ြီဵေအာင်လမ်ဵ

လမ်ဵြျယ်
၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရနေ်အာင်လမ်ဵ/ 

သိမ်ေတာ်ကြီဵလမ်ဵ /

ရနေ်ြြေလမ်ဵသူရလမ်ဵ/ 

မ္ဂလာလမ်ဵ/

ရနက်ြီဵေအာင်လမ်ဵ

လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ ပြြ ပရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငနး်အပပါ် အခနွစ်ည်းကကပ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြြေည်နယ၊် ရြ်ေေစာြ်မမို့နယ်

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ပကျးရွာ
လြ်းအြည်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

ချက်



(ကျပ်သိနး်ပပါင်း)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယခ)ု

ပစျးတနး် 

ရပ်ကွက်

ရနေ်အာင်လမ်ဵ/ 

သိမ်ေတာ်ကြီဵလမ်ဵ /

ရနေ်ြြေလမ်ဵသူရလမ်ဵ/ 

မ္ဂလာလမ်ဵ/

ရနက်ြီဵေအာင်လမ်ဵ

လမ်ဵကြာဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ရနေ်အာင်လမ်ဵ/ 

သိမ်ေတာ်ကြီဵလမ်ဵ /

ရနေ်ြြေလမ်ဵသူရလမ်ဵ/ 

မ္ဂလာလမ်ဵ/

ရနက်ြီဵေအာင်လမ်ဵ

လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

လမ်ဵမကြီဵ နငှဴ် 

ေဝဵေသာရြ်ေ 

ြြွအ်စနွ်ဵ  

ြုိေင်ဵ ရှိေြမြြွ ်

မျာဵြြစြ်ေါသည်

၅ မြို့ကုနး် ရပ်ကွက် မမို့ြေတ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
ြနု်ဵ ေြမြြစမ်ြီေဵ

ေြျာြက်ြမ်ဵလမ်ဵ

မျာဵ ြြစြ်ေါ သည်

ရစဲြန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵမကြီဵ နငှဴ်ေဝဵ

ေသာရြ်ေြြွအ် 

စနွ်ဵ ြုိေင်ဵ ရှိြနု်ဵ ေြမ

 မျာဵြြစြ်ေါသည်

၆
 ပြြာက်ကွက် သစ်

မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

 ေအာင်သုြလမ်ဵ/

ေတာ်ဝင်လမ်ဵ
လမ်ဵြျယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 ေအာင်သုြလမ်ဵ/

ေတာ်ဝင်လမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ ပြြ ပရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငနး်အပပါ် အခနွစ်ည်းကကပ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြြေည်နယ၊် ရြ်ေေစာြ်မမို့နယ်

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ပကျးရွာ
လြ်းအြည်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

ချက်



(ကျပ်သိနး်ပပါင်း)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယခ)ု

 ပြြာက်ကွက် သစ်
 ေအာင်သုြလမ်ဵ/

ေတာ်ဝင်လမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

လမ်ဵမကြီဵ နငှဴ် 

ေဝဵေသာရြ်ေ 

ြြွအ်စနွ်ဵ ြုိေင်ဵ  

ရှိေြမြြွမ်ျာဵ 

ြြစြ်ေါသည်

၇
ပတာင်ကွက်သစ်

ရပ်ကွက်

မင်ဵလမ်ဵ/နဝရတ်လမ်ဵ/

ေြျာြ်စမ်ိဵလမ်ဵ/ ြုေလလဲမ်ဵ
လမ်ဵမကြီဵ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀
မမို့နငှ်ဴေဝဵေသာ

ရြ်ေြြွအ်စနွ်

မင်ဵလမ်ဵတွင်/ 

စယွေ်တာ်လမ်ဵ/

ေညာင်မညိုရြ်ေလမ်ဵ

လမ်ဵြျယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

နဝရလမ်ဵ/ 

ေြျာြ်စမ်ိဵလမ်ဵ/ 

ြုေလလဲမ်ဵစယွေ်တာ်လမ်ဵ

လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

နဝရလမ်ဵ/ 

ေြျာြ်စမ်ိဵလမ်ဵ/ 

ြုေလလဲမ်ဵစယွေ်တာ်လမ်ဵ

လမ်ဵကြာဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

လမ်ဵမကြီဵ နငှဴ် 

ေဝဵေသာရြ်ေ 

ြြွအ်စနွ်ဵ ြုိေင်ဵ  

ရှိေြမြြွမ်ျာဵ 

ြြစြ်ေါသည်

 ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ ပြြ ပရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငနး်အပပါ် အခနွစ်ည်းကကပ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြြေည်နယ၊် ရြ်ေေစာြ်မမို့နယ်

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ပကျးရွာ
လြ်းအြည်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

ချက်



(ကျပ်သိနး်ပပါင်း)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၈ အင်ပတာ မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

စြဳေယလ်မ်ဵ/ြာွညိုလမ်ဵ/ 

သဇင်လမ်ဵ/ြတ္တာလမ်ဵ/ 

ြိေေတာြ်လမ်ဵ/ နင်ှဵဆလီမ်ဵ

လမ်ဵြျယ် ၄၀၀ ၄၀၀

စြဳေယလ်မ်ဵ/ြာွညိုလမ်ဵ/ 

သဇင်လမ်ဵ/ြတ္တာလမ်ဵ/ 

ြိေေတာြ်လမ်ဵ/ နင်ှဵဆလီမ်ဵ

လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

စြဳေယလ်မ်ဵ/ြာွညိုလမ်ဵ/ 

သဇင်လမ်ဵ/ြတ္တာလမ်ဵ/ 

ြိေေတာြ်လမ်ဵ/ နင်ှဵဆလီမ်ဵ

လမ်ဵကြာဵ ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀ ၅၀

၉ ပင်ြဖစ် မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ/ြျမ်ဵသာလမ်ဵ/ 

မုိဵမြလမ်ဵ/ြျစက်ြည်ေရဵ 

လမ်ဵ/ေရွှေေဳုသာလမ်ဵ/ 

ေအာင်ြျမ်ဵသာလမ်ဵ/ 

သုြေရွှေြြေည်လမ်ဵ

လမ်ဵြျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ/ြျမ်ဵသာလမ်ဵ/ 

မုိဵမြလမ်ဵ/ြျစက်ြည်ေရဵ 

လမ်ဵ/ေရွှေေဳုသာလမ်ဵ/ 

ေအာင်ြျမ်ဵသာလမ်ဵ/ 

သုြေရွှေြြေည်လမ်ဵ

လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

 ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ ပြြ ပရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငနး်အပပါ် အခနွစ်ည်းကကပ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြြေည်နယ၊် ရြ်ေေစာြ်မမို့နယ်

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ပကျးရွာ
လြ်းအြည်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

ချက်



(ကျပ်သိနး်ပပါင်း)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခစုနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယခ)ု

ပင်ြဖစ်

ဇဇီဝါလမ်ဵ/ြျမ်ဵသာလမ်ဵ/ 

မုိဵမြလမ်ဵ/ြျစက်ြည်ေရဵ 

လမ်ဵ/ေရွှေေဳုသာလမ်ဵ/ 

ေအာင်ြျမ်ဵသာလမ်ဵ/ 

သုြေရွှေြြေည်လမ်ဵ

လမ်ဵကြာဵ ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀ ၅၀

 ပကာင်းဘ့ုိ

ပကျးရွာ
လမ်ဵမကြီဵေေဵ - ၇၀၀

 ေစျဵနငှ်ဴအနီဵ

ဝန်ဵ ြျင်

လမ်ဵမကြီဵေေဵ - ၅၀၀
 ေစျဵနငှ်ဴေဝဵေသာ

ဝန်ဵ ြျင်

လမ်ဵကြာဵ - ၁၀၀

လမ်ဵသွယ် - ၅၀  ေဝဵေသာခြေဳြမမျာဵ

 ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အြ်ိ၊ ခခ၊ံ ပြြ ပရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငနး်အပပါ် အခနွစ်ည်းကကပ်ရန ်စနံှုနး်ြျား

ရမ်ှဵြြေည်နယ၊် ရြ်ေေစာြ်မမို့နယ်

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ပကျးရွာ
လြ်းအြည်

လြ်း 

အြျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှတ်တနဖုိ်း

ြှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁။ (၁)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

နမ့်စန်(တောင်) မဟာဗန္ဓလလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အေလာင်ဵဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

တြင်ေရွှေေီဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ဘုရင်ဴေောင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ဝါဆိုေြျောင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ဗလမင်ဵေင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ြဴဳေြာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ြိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေြျောြ်ေရတွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သစစ်မ်ဴိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သုခလိမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေရစြ်အမြလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် တြမတရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအတြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရှမ်းြြည်နယ၊် နမ့်စန်(တောင်)မမို့နယ် ( ကျြ်သိနး်တြါင်း )

မှေ် ချက်

ေောြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

တကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်မှေ်ေနဖုိ်း



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၂ (၂)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

နမ့်စန်(တောင်) အေလာင်ဵဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

တြင်ေရွှေေီဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ြျေေစ်စသ်ာဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အေော်ရောလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ဆရာစလဳမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

မဟာဗန္ဓလလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ဘုရင်ဴေောင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ဗုိလေ်အာင်ေြျော်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ဗုိလပ်မတ်ေေွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ဗလမင်ဵေင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ဗုိလမှ်ူဵဗေူဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၃ (၃)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

နမ့်စန်(တောင်) သီတာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ဆေုတာင်ဵပြည်ဴဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

မမို့မေြျောင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ေရေအဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ေရစြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ေရွှေဂလူမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

အတုလြာရလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ရတောလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

တဝဂလူမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေောြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် တြမတရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအတြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရှမ်းြြည်နယ၊် နမ့်စန်(တောင်)မမို့နယ် ( ကျြ်သိနး်တြါင်း )

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

တကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်မှေ်ေနဖုိ်း

မှေ် ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၄ (၄)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

နမ့်စန်(တောင်) ေမတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ြုလလဲမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

မာလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သုခလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သုခတိာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သစေ်တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေလီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သေပြလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

စြဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

စြာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ဇေွြ်ေ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

စေိြ်ေ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သရြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ြိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ရေေ်အာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

လြ်ြဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေရေြ်ွလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

စယွေ်တာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ရတောလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ြင်စမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ဆင်မင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေောြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် တြမတရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအတြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရှမ်းြြည်နယ၊် နမ့်စန်(တောင်)မမို့နယ် ( ကျြ်သိနး်တြါင်း )

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

တကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်မှေ်ေနဖုိ်း

မှေ် ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၅ (၅)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

နမ့်စန်(တောင်) ခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ချေယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေင်ဵရှူ ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေရြေလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ြိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ေဆဵရုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

စမ်ဵေချောင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

၆ မမို့ြြင် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

နမ့်စန်(တောင်) ေင်ဵရှူ ဵမမိုင်ရာွလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေောင်ခါဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေောြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် တြမတရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအတြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရှမ်းြြည်နယ၊် နမ့်စန်(တောင်)မမို့နယ် ( ကျြ်သိနး်တြါင်း )

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

တကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်မှေ်ေနဖုိ်း

မှေ် ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၁ (၁)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ခိုလမ်မမို့ ရုဳဵ ကြီဵအမှတ်(၃)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

နင်ှဵြေ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

နယွတ်ာဂလီမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ဘုရင်ဴေောင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ြျေေစ်စသ်ာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေေ်ဵ ခမ်ဵြူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

အေော်ရောလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

စဝ်ေြာလလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ခေွဆ်မ်ေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေေ်ဵ ဥြျေဉလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

အေလာင်ဵဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေဇာတိြလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေောြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် တြမတရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအတြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရှမ်းြြည်နယ၊် နမ့်စန်(တောင်)မမို့နယ် ( ကျြ်သိနး်တြါင်း )

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

တကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်မှေ်ေနဖုိ်း

မှေ် ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၂ (၂)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ခိုလမ်မမို့ စြဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ပမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵသွယ်(၁) လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ပမတ်ေလဵလမ်ဵသွယ်(၃) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ပမတ်ေလဵလမ်ဵသွယ်(၄) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ြိေတာြ်ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ြွင်ဴြေ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

လြ်ြဳတေ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

၃ (၃)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ခိုလမ်မမို့ ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵသွယ် လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ေဈဵြတ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵသွယ်(၂) လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ြါရမီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

သီတာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေရေအဵြွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေလီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ငုဝါလမ်ဵသွယ်(၁) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ငုဝါလမ်ဵသွယ်(၂) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ရတောလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေောြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် တြမတရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအတြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရှမ်းြြည်နယ၊် နမ့်စန်(တောင်)မမို့နယ် ( ကျြ်သိနး်တြါင်း )

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

တကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်မှေ်ေနဖုိ်း

မှေ် ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 အဆိုြြုစနံှုနး်

 (ယခ)ု

၄ (၄)ရြ်ကွက် ေဗဒါလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ခိုလမ်မမို့ ဂမုေ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ဂမုေ်ဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ယင်ဵမာလမ်ဵ(၁) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေေသိန္ိဒလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေအာင်သိန္ိဒလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ယင်ဵမာလမ်ဵ(၂) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ယင်ဵမာလမ်ဵ(၃) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

သုခချေမ်ဵသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ြမ်ဵောဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေအာင်မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

၅ (၅)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ခိုလမ်မမို့ သေပြလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ငါဵြေလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ြုေညှ်ြ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ဇလြ်ပဖူလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

၆ (၆)ရြ်ကွက် ပြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ခိုလမ်မမို့ ေမ်ဴခမ်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ြင်လုဳလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

စဝ်ေော်ခမ်ဵလမ်ဵသွယ်(၁) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

စဝ်ေော်ခမ်ဵလမ်ဵသွယ်(၂) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

စဝ်ေော်ခမ်ဵလမ်ဵသွယ်(၃) လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

စေိ်ဵ ြေ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀ ၃၅၀

ေောြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် တြမတရာင်း/ဝယြ်ခင်းများအတြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရှမ်းြြည်နယ၊် နမ့်စန်(တောင်)မမို့နယ် ( ကျြ်သိနး်တြါင်း )

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

တကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်မှေ်ေနဖုိ်း

မှေ် ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁ နာေဟာင်ရြ်ကွက် အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းမကြီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

၂ ဉယျာဉရ်ြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

ဗန္ဓလလမ်း လမ်းြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သစ္စာလမ်း လမ်းြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ြံကြာ်လမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

စပံယလ်မ်း လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

၃  ေနာင်ေကျာ့ရြ်ကွက်ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

နင်ှးပနး်လမ်း လမ်းြျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

နင်ှးဆလီမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ပဒုမ္မာလမ်း လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

၄ လွို င်ေြြေရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ကနကြာလမ်း လမ်းြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဂန္ဓမာလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

နံ့သာလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ကခတ္တာလမ်း လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

ဆရာစလံမ်း လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

တစဧ်က သတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ်ချက်

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြြေေရာင်း/ဝယယ်ြူခင်းြေျားအေြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြေျား

ရမ်ှးြပည်နယ၊်မုိးနမဲမို့နယ် (ြျပ်သိနး်ကပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျးရွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၅။  ေြါြုိ့ေင်းရြ်ကွက် အကရှ့ မမို့ပတ်လမ်း လမ်းြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သစခ်လွမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ဇဇီဝါလမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

သရဖီလမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ရနက်ြီးကအာင်လမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ကဈးတနး်လမ်း လမ်းြျဉး် ၅၀၀ ၅၀၀

ငုဝါလမ်း လမ်းြျဉး် ၅၀၀ ၅၀၀

စနိပ်နး်လမ်း လမ်းြျဉး် ၅၀၀ ၅၀၀

စဝ်စထံနွး်လမ်း လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

ဝိစာရလမ်း လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

ဘုရင့်ကနာင်လမ်း လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြြေေရာင်း/ဝယယ်ြူခင်းြေျားအေြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြေျား

ရမ်ှးြပည်နယ၊်မုိးနမဲမို့နယ် (ြျပ်သိနး်ကပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျးရွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁။ ကွနက်ျ ိုင်းရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

၂။ ေေးတနး်ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

၃။  ေြွေေတာ်ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

၄။  ေတာင်မြိေု့ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

၅။ ြုိေက်ဟုြ်ေးရြ်ကွက် အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျယ် - ၅၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းသွယ် - ၄၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် - ၃၀၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြြေေရာင်း/ဝယယ်ြူခင်းြေျားအေြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြေျား

(ြျပ်သိနး်ကပါင်း)

ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

ရမ်ှးြပည်နယ၊်ကမာြ်မယမ်မို့

ြှေတ်ချက်စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျးရွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှေတ်တနဖုိ်း



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၆။ ကုနး်လြ်ေးရြ်ကွက် အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျယ် - ၅၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းသွယ် - ၄၀၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် - ၃၀၀

ကနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြြေေရာင်း/ဝယယ်ြူခင်းြေျားအေြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြေျား

ရမ်ှးြပည်နယ၊်ကမာြ်မယမ်မို့ (ြျပ်သိနး်ကပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျးရွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁။ (၁) ရြ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

တဳတာဵေဟာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

ေရွှေဟသောလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

ေရဦဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

ေရဦဵလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေရဦဵလမ်ဵသွယ်-၃ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေရဦဵလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

၂။ (၂)ရြ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

သုခလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

စဝ်စေဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ြဳေြာ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

အာဵြစာဵြွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ေဈဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

၃။ (၃)ရြ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

စဝ်စေဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

လွို င်ြဳုလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

ြနဦ်ဵေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

သူရလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

ေဗာဓိလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

ပွင်ဴဦဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

ြမ္မာဌာန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

အမြလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

ြျ ိုင်ဵေတာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၄၂၀

ပုန်ဵ ညြ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြွနဟိ်န်ဵ မမို့ (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက် လမ်းအမည်
လမ်းအမျ ိုး

အစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

(၃)ရြ်ကွက် ေအာင်မ္ေလာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

အင်ကြင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

မဉ္ဇ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

စယွေ်တာ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

ယင်ဵမာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

အနု်ဵ ပန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၂၄၀

လွို င်ြဳုလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

စနိတဳ်ချူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ပနတိ်မ်ငုိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ြမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ရြ်ွလလှမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

သူရလမ်သွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

သူရလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ေအာင်မ္ေလာလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ေအာင်မ္ေလာလမ်ဵသယ်-၂ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

အနု်ဵ ပန်ဵ လမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

၃။ (၄)ရြ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ဘုရာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

စာတုိြ်ေဟာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၃၀၀ ၄၂၀

ေရဦဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၃၀၀ ၄၂၀

ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၄၂၀ ၃၀၀

သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၄၂၀ ၃၀၀

ေခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၄၂၀ ၃၀၀

္န္ဓမာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၄၂၀ ၃၀၀

ပိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ေမတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြွနဟိ်န်ဵ မမို့ (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက် လမ်းအမည်
လမ်းအမျ ိုး

အစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

(၄)ရြ်ကွက် သဳလင်ွလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ေရဦဵလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ေရဦဵလမ်ဵသွယ်-၃ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ေရဦဵလမ်ဵသွယ်-၄ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ဇဇီဝါလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ဇဇီဝါလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

၅။ (၅)ရြ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ဝိန်ဵ လုဳလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၃၀၀

နမ်ဴပနလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၃၀၀

နမ်ဴရနှလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၃၀၀

ေမတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၃၀၀

နာဵဆည်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၃၀၀

သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၈၀ ၂၄၀

စြာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၈၀ ၂၄၀

ေေလယီာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၈၀ ၂၄၀

ေသာြလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၈၀ ၂၄၀

စနိခ်ျယလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၂၄၀

ေေစလီမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၂၄၀

ေင်ဵရှု လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၂၄၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြွနဟိ်န်ဵ မမို့ (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက် လမ်းအမည်
လမ်းအမျ ိုး

အစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁။ ရြ်ကွက် -၁ ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၄၂၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၄၂၀

ြေမ္ဘောဇလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၄၂၀

ေဈဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၄၂၀

ေဈဵပတ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၄၂၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၄၂၀

လွို င်ခုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ြသစလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

စပဳယလ်မ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

စပဳယလ်မ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ပိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

၂။ ရြ်ကွက်-၂ ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ခတ္တာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၄၂၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၄၂၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၄၂၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၄၂၀

ေေါ်နလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၄၂၀

စပဳါယလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၄၂၀

ပိေတာြ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

ပင်စမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

သစ္စာလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

သစ္စာလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ပင်စမ်ိဵလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ပင်စမ်ိဵလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ခေရလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၂၄၀

သေြပလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

စဉ်

(ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြာလမိမို့

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

မှတ်

ချက်

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

လမ်းအမျ ိုး

အစား
လမ်းအမည်ရြ်ကွက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

စဉ်

(ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြာလမိမို့

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

မှတ်

ချက်

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

လမ်းအမျ ိုး

အစား
လမ်းအမည်ရြ်ကွက်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၃။ ရြ်ကွက်-၃ ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ေေါနလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၄၂၀

ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၃၀၀

သီတာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေရြနလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြနပ်တ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

ေရြနလ်မ်ဵသွယ် လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၃၀၀

ေဈဵပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၂၄၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၂၄၀

ေေစလီမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၂၄၀

ေေစလီမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ြုန်ဵ ေပါင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၇၀ ၂၄၀

ြုန်ဵ ေပါင်ဵလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ြုန်ဵ ေပါင်ဵေြျာင်ဵပတ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

စပဳါယလ်မ်ဵသွယ်-၃ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ေရေြ်ွလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၄၀ ၂၄၀

၄။ ရြ်ကွက်-၄ ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

မုိင်ဵရှု လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၃၀၀ ၄၂၀

ေမာေရွှေြပည်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

ြဳေြာ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၄၂၀ ၄၂၀

ြွြ်သစလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၈၀ ၃၀၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြာလမိမို့ (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက် လမ်းအမည်
လမ်းအမျ ိုး

အစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

စဉ်

(ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြာလမိမို့

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

မှတ်

ချက်

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

လမ်းအမျ ိုး

အစား
လမ်းအမည်ရြ်ကွက်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

ရြ်ကွက်-၄ ြွြ်သစလ်မ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြွြ်သစလ်မ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြွြ်သစလ်မ်ဵသွယ်-၃ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြွြ်သစလ်မ်ဵသွယ်-၄ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြွြ်သစလ်မ်ဵသွယ်-၅ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြွြ်သစလ်မ်ဵသွယ်-၆ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေဈဵသစ်(၁)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေဈဵသစ်(၂)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေဈဵသစ်(၃)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေဈဵသစ်(၄)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေဈဵသစ်(၅)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ဧရာဝတီလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

သဳလင်ွလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ရုဳဵ ကြီဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

စည်ပင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ချင်ဵတွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

စစေ်တာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

စြဳပလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

သစေ်တာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြဳေြာ်လမ်ဵ-၁ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြဳေြာ်လမ်ဵ-၂ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြဳေြာ်လမ်ဵ-၃ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြဳေြာ်လမ်ဵ-၄ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ြဳေြာ်လမ်ဵ-၅ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြာလမိမို့ (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက် လမ်းအမည်
လမ်းအမျ ိုး

အစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

စဉ်

(ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြာလမိမို့

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

မှတ်

ချက်

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

လမ်းအမျ ိုး

အစား
လမ်းအမည်ရြ်ကွက်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

စနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၅။ ရြ်ကွက်(၅) ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

စယွေ်တာ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၄၂၀

ြမတ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၄၂၀

ြမဉ္ဇ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၄၂၀

ပနလ်ုဳလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၄၂၀

မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၃၀၀ ၄၂၀

ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၈၀ ၃၀၀

နာဵြဳလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၈၀ ၃၀၀

ေမာေရွှေြပည်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၄၂၀ ၃၀၀

ပနလ်ုဳလမ်ဵသွယ်(၁) လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ပနလ်ုဳလမ်ဵသွယ်(၂) လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ပနလ်ုဳလမ်ဵသွယ်(၃) လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ပနလ်ုဳလမ်ဵသွယ်(၄) လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ပနလ်ုဳလမ်ဵသွယ်(၅) လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

၆။ ရပ်ြွြ်-၆ ြပည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ြမဉ္ဇ လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၅ ၄၂၀

ေတာင်ဇလပ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၈၀ ၄၂၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၀၅ ၃၀၀

သရဖီလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀

ပနလ်ုဳလမ်ဵသွယ်-၁ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ပနလ်ုဳလမ်ဵသွယ်-၂ လမ်ဵသွယ် - ၂၄၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရးနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ခခ၊ံရြမ၊ရရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အရြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်နှုနး်ထားများ

ရမ်ှဵြပည်နယ၊်ြာလမိမို့ (ြျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက် လမ်းအမည်
လမ်းအမျ ိုး

အစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

ဗုိလခ်ျူပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၅၀၀ ၁၆၀၀

စပ်နော်ခမ်းလမ်း လမ်းြျယ် ၁၃၀၀ ၁၄၀၀

စပ်ခေွခ်ျ ိုလမ်း လမ်းသွယ် ၁၂၀၀ ၁၃၀၀

ဦးနောင်ြမတ်လမ်း လမ်းြျဉး် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ေမည်မရှိနသာလမ်း လမ်းြျဉး် ၆၀၀ ၆၀၀

ဗုိလခ်ျူပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၅၀၀ ၁၆၀၀

ဘုိးရာဇာလမ်း လမ်းြျယ် ၁၃၀၀ ၁၄၀၀

ေတ်ရင်ှနောင်လမ်း လမ်းြျယ် ၁၂၀၀ ၁၃၀၀

ေထြလမ်း လမ်းကြား ၁၂၀၀ ၁၃၀၀

စပ်ခေွခ်ျ ိုလမ်း လမ်းြျဉး် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ေမည်မရှိနသာလမ်း လမ်းြျဉး် ၆၀၀ ၆၀၀

မင်းကြီးဦးစလမ်း လမ်းမကြီး ၁၅၀၀ ၁၆၀၀

မမို့မနစျးေနောြ်ဘြ်လမ်း လမ်းြျယ် ၁၃၀၀ ၁၄၀၀

ဦးနောင်ြမတ်လမ်း လမ်းကြား ၁၂၀၀ ၁၃၀၀

ေမည်မရှိနသာလမ်း လမ်းြျဉး် ၆၀၀ ၆၀၀

စပ်မေဖ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၅၀၀ ၁၆၀၀

ဘုရင့်နောင်လမ်း လမ်းြျယ် ၁၃၀၀ ၁၄၀၀

ဗန္ဓ လလမ်း လမ်းြျယ် ၁၃၀၀ ၁၄၀၀

ြျေစ်စသ်ားလမ်း လမ်းသွယ် ၁၂၀၀ ၁၃၀၀

ဦးပုညလမ်း လမ်းြျဉး် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ေမည်မရှိနသာလမ်း လမ်းြျဉး် ၆၀၀ ၆၀၀

နောြ်ဆြ်တဲွ (ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနစှအ်တွက် ရြြေရောင်း/ဝယြ်ခင်းြေျားအရြါ်

အခနွစ်ည်းကကြ်ေနန်ှုနး်ထားြေျား

(ြျပ်သိေး်နပါင်း)

စဉ်
ေြ်ကွက်/ 

ရကျးေွာ
လြ်ေးအြေည်

လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ် 

ချက်

ရမ်ှးြပည်ေယ၊် မုိင်းရှူ းမမို့ေယ်

၂။ ေြ်ကွက်(၂)

ေြ်ကွက်(၁)၁။

၃။ ေြ်ကွက်(၃)

၄။ ေြ်ကွက်(၄)



ရမ်ှးြြည်နယ၊်မုိင်းဆတ်မမို့နယ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁
မယဆ်မ်ွမပမာက်

ရြ်ကွက်
ပြည်မောင်စလုမ်း

ြြညထ်ောင်စလုမ်းမှ 

ချယရီ်လမ်းေိ
လမ်းမကြီး ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ (မမို့လည်ထနရာ)

ြြညထ်ောင်စလုမ်းမှ

အထနာ်ရောလမ်းေိ
လမ်းြျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ (လမ်းကြား)အြါအဝင်

အထနာ်ရောလမ်းမှ

မမို့ထရာှင်လမ်းေိ
လမ်းကြား ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ (ရြ်ြြွအ်စနွ)်

၂ မယဆ်မ်ွမောင်ရြ်ကွက်ဘုရင့်မနာင်လမ်း

ဘုရင့်ထနာင်လမ်း မှ 

သမိနဘ်ရနး်လမ်းေိ
လမ်းမကြီး ၈၀၀ ၈၀၀ (မမို့အေွြရ်ြ်ြြွ)်

ဘုရင့်ထနာင်လမ်းမှ

မင်းရဲထြျာ်စာွလမ်းေိ
လမ်းြျယ် ၆၄၀ ၆၄၀

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၄၀၀ ၄၀၀
(စည်ြငရ်ုံးမှအမည်

မထြးရထသးထသာ

လမ်းများ)

၃ မမို့သစရ်ြ်ကွက် မမို့မရှောင်လမ်း

မမို့ထရာှင်လမ်းမှ 

ထလယာဉြ်င်ွးလမ်းေိ
လမ်းမကြီး ၇၀၀ ၇၀၀ (မမို့အဝငရ်ြ်ြြွ)်

မမို့ထရာှင်လမ်း မှ

မုိင်းခတုလ်မ်း ေိ
လမ်းြျယ် ၄၀၀ ၄၀၀ လမ်းကြားအြါ

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၃၀၀ ၃၀၀
(စည်ြငရ်ုံးမှအမည်

မထြးရထသးထသာ

လမ်းများ)

၄ မမို့စနွရ်ှိေမကျေးရွာ/အြ်ုစု

(ြျဒယ၊်ဆိုြထ်ခါင်၊

ဝိနး်ထန၊ ဝိနး်ထြာင်း၊ 

ဝိနး်ဝုိင် )

ထြျးရွာအုြ်စအုတင်ွး

အမညမ်ရိှလမ်းများ
လမ်းြျယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ထြျးရွာအုြ်စအုတင်ွး

အမညမ်ရိှလမ်းများ
လမ်းကြား ၃၀၀ ၃၀၀

ထြျးရွာအုြ်စအုတင်ွး

အမညမ်ရိှလမ်းများ
လမ်းြျဉး် ၇၀ ၇၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှေစ ်အေွက် မပမမရာင်း/ဝယပ်ခင်းအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

(ြျြ်သိနး်ထြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/မကျေးရွာ လမ်းအမည်

လမ်း

အမျေ ိုး

အစား

ေစဧ်ကသေ်မှေေ်ေနဖုိ်း

မှေေ်ချေက်

ထနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

(စည်ြငရ်ုံးမှအမည်

မထြးရထသးထသာ

လမ်းများ)



ရမ်ှးြြည်နယ၊် မုိင်းတံုမမို့နယ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁ မမို့မရြ်ကွက်

မမို့မရြ်ြွြ်လမ်း လမ်းြျယ် ၁၅၀ ၁၅၀ (မမို့လည်ထနရာ)

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၁၀၀ ၁၀၀
(စည်ြငရ်ုံးမှအမည်

မထြးရထသးထသာ

လမ်းများ)

၂ မနာင်ြါရင်ရြ်ကွက်

လမ်းမထတာ်လမ်း လမ်းြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀ (မမို့အဝငရ်ြ်ြြွ)်

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၅၀ ၅၀
(စည်ြငရ်ုံးမှအမည်

မထြးရထသးထသာ

လမ်းများ)

၃ ကွက်သစရ်ြ်ကွက်

မုိင်းတံု-နားထြာင်းမှူး 

အေြ်ွလမ်း
လမ်းြျယ် ၅၀ ၅၀ (မမို့အေွြရ်ြ်ြြွ)်

အမည်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၃၀ ၃၀
(စည်ြငရ်ုံးမှအမည်

မထြးရထသးထသာ

လမ်းများ)

၄ နားမကာင်းမှေ းမမို့နယ်
မမို့နယခ်ွဲတွင်လမ်းများ

(အားလုံးြါ)
လမ်းြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀ (မမို့နယ်တွငး်အားလံုး)

(မုိင်းတံုမမို့နယခ်ွဲ)

၅ မကျေးရွာအြ်ုစမုျေား

မဲြင၊်ထဟွထအာ၊ြံုြါြျင ်
ထြျးရာွအြ်ုစအုတွင်း

အမည်မရှိလမ်းများ
လမ်းြျယ် ၆၀ ၆၀ (ထြျးရာွအြ်ုစတွုငး်

ဝမ်မုိင၊်ဖာချယ၊်

ထဟာငလိ်တ၊်ဝမ်နား

ထြျးရာွအြ်ုစအုတွင်း

အမည်မရှိလမ်းများ
လမ်းကြား ၃၀ ၃၀ အားလံုးြါ)

မှေေ်ချေက်စဉ် ရြ်ကွက်/မကျေးရွာ လမ်းအမည်

လမ်း

အမျေ ိုး

အစား

ေစဧ်ကသေ်မှေေ်ေနဖုိ်း

ထနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှေစ ်အေွက် မပမမရာင်း/ဝယပ်ခင်းအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

(ြျြ်သိနး်ထြါင်း)



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုပြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁ စစျေးတနး်ရြ်ကွက်
ြြည်ထောင်စလုမ်း 

(ကျ ိုင်းတံု-တာချလီတ်ိလမ်း)
လမ်းမကကီး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

သစ္စာလမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သဇင်လမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ဆယွထ်တာ်လမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ယဇုနလမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ငုဝါလမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ထဆးရုံလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

မမို့ြတ်လမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

၂ ဝမ်စဟွရြ်ကွက်
ြြည်ထောင်စလုမ်း     

(ကျ ိုင်းတံု- တာချလီတ်ိလမ်း)
လမ်းမကကီး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ကမ္ဘာထအးထစတီလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ြမယာလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်းအမည်မရှိ လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

၃ ဝမ်မုိင်ရြ်ကွက်
ြြည်ထောင်စလုမ်း     

(ကျ ိုင်းတံု- တာချလီတ်ိလမ်း)
လမ်းမကကီး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

နင်ှးဆလီမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

၄ ဟုိနားစကျေးရွာအြ်ုစု
ြြည်ထောင်စလုမ်း     

(ကျ ိုင်းတံု- တာချလီတ်ိလမ်း)
လမ်းမကကီး ၅၀၀ ၅၀၀

ဝမ်ြံုလမ်း လမ်းကကား ၂၀၀ ၂၀၀

ထကျးရာွအြ်ုစမုမို့ြြင် 

အမည်မရှိလမ်း
လမ်းသွယ် ၁၅၀ ၁၅၀

ရြ်ကွက်/စကျေးရွာ လမ်းအမည်

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

ရမ်ှးြြည်နယ၊် မုိင်းြြတ်မမို့နယ ်                                                                          

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ ်အတွက် စပမစရာင်း/ဝယပ်ခင်းမျေားအစြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ( ကျြ်သိနး်ထြါင်း )

ထနာက်ဆက်တဲွ(က)

မှတ် 

ချေက်
စဉ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုပြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၅
ယနး်ခမ်းစကျေးရွာ

အြ်ုစု

ြြည်ထောင်စလုမ်း     

(ကျ ိုင်းတံု- တာချလီတ်ိလမ်း)
လမ်းမကကီး ၅၀၀ ၅၀၀

ထကျးရာွအြ်ုစမုမို့ြြင် 

အမည်မရှိလမ်း
လမ်းသွယ် ၁၅၀ ၁၅၀

၆ တုိးချေဲ့ ကွက်သစ် အမည်မရှိလမ်း လမ်းကကား ၅၀၀ ၅၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းကျဉး် ၁၅၀ ၁၅၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ ်အတွက် စပမစရာင်း/ဝယပ်ခင်းမျေားအစြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

ရမ်ှးြြည်နယ၊် မုိင်းြြတ်မမို့နယ ်                                                                           ( ကျြ်သိနး်ထြါင်း )

စဉ် ရြ်ကွက်/စကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချေက်

ထနာက်ဆက်တဲွ(က)



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုပြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁ ရြ်ကွက်(၁) ဗလမင်းေင်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

လမ်းအမည်မရှိ လမ်းကကား ၅၀၀ ၅၀၀

၂ ရြ်ကွက်(၂) ဗလမင်းေင်လမ်း လမ်းမကကီး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ြုိးရာဇာလမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

နန္ဒာလမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

လမ်းအမည်မရှိ လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

၃ ရြ်ကွက်(၃) ဗလမင်းေင်လမ်း လမ်းမကကီး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ချယရ်လီမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

စြံယလ်မ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

လမ်းအမည်မရှိ လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

၄ ရြ်ကွက်(၄) ဗလမင်းေင်လမ်း လမ်းမကကီး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

နင်ှးဆလီမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

လမ်းအမည်မရှိ လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်းအမည်မရှိ လမ်းကျဉး် ၅၀၀ ၅၀၀

၅ ရြ်ကွက်(၅) လမ်းအမည်မရှိ လမ်းကကား ၆၀၀ ၆၀၀

မမို့ြတ်လမ်း လမ်းသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

လမ်းအမည်မရှိ လမ်းကျဉး် ၅၀၀ ၅၀၀

ထနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ ်အတွက် စပမစရာင်း/ဝယပ်ခင်းမျေားအစြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

ရမ်ှးြြည်နယ၊် မုိင်းထယာင်းမမို့နယ ်                                                                           ( ကျြ်သိနး်ထြါင်း )

စဉ် ရြ်ကွက်/စကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုပြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၆ ရြ်ကွက်(၆) ထနာင်ရနှလ်မ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

လမ်းအမည်မရှိ လမ်းသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

လမ်းအမည်မရှိ လမ်းကျဉး် ၅၀၀ ၅၀၀

၇ ရြ်ကွက်(၇) ဗလမင်းေင်လမ်း လမ်းမကကီး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

နင်ှးဆလီမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

စနိြ်နး်လမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

စြံယလ်မ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

သီရလိမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

၈ ရြ်ကွက်(၈) ဗလမင်းေင်လမ်း လမ်းမကကီး ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ဝမ်ဘုိးလမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ထစျးလမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ထကာ်ထကာ့လမ်း လမ်းကကား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ထစျးြတ်လမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းကျဉး် ၅၀၀ ၅၀၀

၉ ရြ်ကွက်(၉) ထဆးရုံလမ်း လမ်းမကကီး ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းကျဉး် ၅၀၀ ၅၀၀

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ် 

ချေက်

ရမ်ှးြြည်နယ၊် မုိင်းထယာင်းမမို့နယ ်                                                                          

ထနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ ်အတွက် စပမစရာင်း/ဝယပ်ခင်းမျေားအစြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်မျေား

 ( ကျြ်သိနး်ထြါင်း )

စဉ် ရြ်ကွက်/စကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျေ ိုးအစား



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၁။ (၁)ရပ်ကွက် လမ်ဵမေော်လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀
မမို့ေော်ခန်ဵ မမှ 

ေဆဵရုဳကကီဵ ထိ

ကွေ်ခိုင်လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ မမို့ေော်ခန်ဵ မမှ ေဆဵရုဳကကီဵ ထိ

ဘူောလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀
မမို့ေော်ခန်ဵ မမှ 

သဇငလ်မ်ဵထိပ်ထိ

 ခေရလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၆၅၀၀

ကဴဳေကာ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၆၅၀၀

လမ်ဵကျယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀
သီေပါလမ်ဵ၊ EPC ထိပ်မှ 

ကဳဴေကာ်လမ်ဵထိ

လမ်ဵကျယ် - ၅၀၀၀ ကဳဴေကာ်လမ်ဵမှ ဘေူာလမ်ဵထိ

သီေပါလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၅၀၀၀ ၆၀၀၀
မမို့ေော်ခန်ဵ မမှ 

က-ည-န ရုဳဵ ထိပ်ထိ

သိပ္ဳပလမ်ဵ/ 

သိပ္ဳပလမ်ဵသွယ်

လမ်ဵသွယ/်

ကျဉ်ဵ
၅၀၀၀ ၆၀၀၀

ဘေူာလမ်ဵမှ ဘရုာဵလမ်ဵထိ၊ 

သိပ္ဳပလမ်ဵမှ ဗျူဟာလမ်ဵထိ

ြမဝေီလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀၀ ၆၀၀၀
ဘေူာလမ်ဵမှ 

သိန်ဵ နလီမ်ဵဆဳုဵထိ

ဗျူဟာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀၀ ၆၀၀၀
ဘေူာလမ်ဵမှ 

ရမခ လမ်ဵဆဳုဵထိ

အထက(၁) 

ေကျာင်ဵလမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ဗျူဟာလမ်ဵမှ 

ဘရုာဵလမ်ဵထိ

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

ေက္ကသုိလရိ်ပ်သာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၄၀၀၀

ပါရမီလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၄၀၀၀
ဘေူာလမ်ဵမှ ရက(၁-၁၀)

ကကွသ်စထိ်ပ်ထိ

ဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀
ကေ်ွခိုငလ်မ်ဵမှ 

သာသနာ(၂၅၀၀)ကနု်ဵ ထိ

သာယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀
ေက္ကသုိလ်ရပ်ိသာ

လမ်ဵမှ ရ-မ-ခ လမ်ဵဆဳုဵထိ

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀
ဘရုာဵလမ်ဵမှ 

ေြမာင်ဵ ြမလမ်ဵထိ

ဟုိပနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

ပနဝုိ်င်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

မုိင်ဵေမာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

သာယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

ေြမာင်ဵြမလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ပါရမီလမ်ဵ(၁)(၂)(၃) လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ ပါရမီလမ်ဵမှသဇငလ်မ်ဵထိ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

 အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်

ရုဳဵ ကကီဵလမ်ဵ



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

(၁)ရပ်ကွက် ပါရမီလမ်ဵ(၄)(၅)(၆) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ပါရမီလမ်ဵမှသဇငလ်မ်ဵထိ

 ေကျာက်ေောငလ်မ်ဵ

ေကျာက်ေောင(်၁)/(၂)

လမ်ဵ

လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀
သီေပါလမ်ဵမှ ကကွသ်စထိ်၊ 

ေကျာကေ်ောင\် လမ်ဵမှ 

ေရေချာင်ဵ လမ်ဵထိပ်ဆဳုဵထိ

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵကျဉ်ဵ မျာဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၁၅၀၀

နမ်ဴခိုက်ေုိဵချဲ့ လမ်ဵမကကီဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

နမ်ဴခိုက်ေုိဵချဲ့ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

နမ်ဴခိုက်ေုိဵချဲ့ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

နမ်ဴခိုက်ေုိဵချဲ့ လမ်ဵဆုဳဵ ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်ဵမကကီဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

လမ်ဵကကာဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်ဵဆုဳဵ ၇၀၀ ၇၀၀

၂။ (၂)ရပ်ကွက် လမ်ဵမေော်လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

သိန်ဵ နလီမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

ကွေ်ခိုင်လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀

စေဳကာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၈၀၀၀

ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

 ေေါနလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

ြပည်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

 ေရွှေဘုိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

ပုဂလဳမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

ကေမ္ဘောဇလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

ဘုရာဵကကီဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

 ေခမာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၅၅၀၀

ြမေ်ေလဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၅၅၀၀

ခာွြဖူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၅၀၀

ဘဏလ်မ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၄၃၀၀ ၄၃၀၀

ေေကာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ - ၄၀၀၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ - ၄၀၀၀

ြမင်ဵခာွလမ်ဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ - ၄၀၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မှတ်ချေက်

(၁+၇+၈)ေကျာကေ်ောင်

 ေိုဵ ချဲ့၊ ၁/၁၀ ေိုဵ ချဲ့၊ 

ချယရီ်မမိုင်ေိုဵ ချဲ့၊ 

ထင်ဵရှု မမိုင်ေိုဵ ချဲ့၊ 

ေဟာ်ေလဵလုဳဵ  ကကွသ်စ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

 အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၃။ (၃)ရပ်ကွက် သိန်ဵ နလီမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

လမ်ဵမေော်လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀

လမ်ဵကျယ် ၆၅၀၀ ၁၂၀၀၀ သိန်ဵ နလီမ်ဵမှ ကကာြဖူလမ်ဵထိ

လမ်ဵကျယ် ၄၃၀၀ ၁၀၀၀၀
ကကာြဖူလမ်ဵမှ 

ရက(၄)အစပ်ေရေချာင်ဵ ထိ

လမ်ဵကျယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀ ကကာြဖူလမ်ဵမှ သိန်ဵ နလီမ်ဵထိ

လမ်ဵကျယ် - ၄၅၀၀
ကကာြဖူလမ်ဵမှ ရပ်ကွက်(၄)

အစပ်ထိ

ကကာနလီမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

ဟဳသာဝေီလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

လမ်ဵကျယ် ၄၅၀၀ ၆၅၀၀ ကကာြဖူလမ်ဵမှ မဂ္ဂငလ်မ်ဵထိ

လမ်ဵကျယ် - ၄၀၀၀
မဂ္ဂငလ်မ်ဵမှ 

အေရှ့ ဘက်အြခမ်ဵ

ကကာြဖူလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

သီရလိမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

နေ်စင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ကကာညိုလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မဂ္ဂင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵသွ

ယမ်ျာဵ
လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မှတ်ချေက်

မမို့ပေ်လမ်ဵ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

သုခလမ်ဵ

ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၄။ (၄)ရပ်ကွက် မန္တေလဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၅၀၀ ၅၀၀၀

လမ်ဵကျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀
ရက(၃)နယန်မိေေ်ရေြမာင်ဵ မှ

 ခိုငေ်ရွှေဝါလမ်ဵထိ

လမ်ဵကျယ် - ၂၅၀၀

သုခလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၅၀၀ ၄၀၀၀

မမို့ပေ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၄၀၀၀

ပေုမ္မာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၃၀၀၀

သီရလိမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀၀ ၃၅၀၀

နေ်စင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀၀ ၃၅၀၀

ခိုင်ေရွှေဝါ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀၀ ၃၅၀၀

ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၃၀၀၀

ြပည်သာယာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၃၀၀၀

 ေေလယီာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၃၀၀၀

ရေဲဘာ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ဆင်စယွလ်မ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၃၀၀၀

သေြပလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀  ေရကနလ်မ်ဵမှ မဂ္ဂငလ်မ်ဵထိ

လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၅၀၀
မန္တေလဵလမ်ဵမှ 

ခိုငေ်ရွှေဝါလမ်ဵထိ

လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၂၀၀၀
ခိုငေ်ရွှေဝါလမ်ဵမှ 

ေောငဘ်က်လမ်ဵထိ

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ သီရလိမ်ဵမှ ေရေချာင်ဵ ထိ

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵသွ

ယမ်ျာဵ
လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျယ် ၇၅၀ ၇၅၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျဉ်ဵ ၆၅၀ ၆၅၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်

မဂ္ဂင်လမ်ဵ

ေရကနလ်မ်ဵ



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၅။ (၅)ရပ်ကွက် ခိုင်ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀
ေရကနလ်မ်ဵေထာငဴ်မှ 

၂၃လမ်ဵထိ

ခိုင်ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀
၂၃လမ်ဵမှ 

ေမာသီရကွိက်သစထ်ိ

 ေရကနလ်မ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀
မနအ်ိုင/်ဓမ္မရပ်ိသာ(၁၇)

လမ်ဵ
လမ်ဵကျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ဘဳုေကျာင်ဵလမ်ဵ/ 

(၂၁)လမ်ဵ
လမ်ဵကျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရက(၄)နယန်မိေေ်ရေြမာင်ဵ မှ

 (၄၄)လမ်ဵဆုဳဵ ထိ

၄၃လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၃၀၀၀

၂၃လမ်ဵ/ 

ေအဵရပ်ိသာလမ်ဵ
လမ်ဵကျယ် - ၃၀၀၀

နမဴ်စလဳမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

၁၉လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

၂၀လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

(၃၆၊၃၇၊၃၈၊၃၉၊၄၀၊၄

၁၊၄၂၊၄၃၊ 

၄၄၊၄၅)လမ်ဵမျာဵ

လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ဇဇီဝါလမ်ဵ၊စကာဵဝါ

လမ်ဵ၊ ငုဝါလမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ရက(၄)နယန်မိေေ်ရေြမာင်ဵ မှ

 ခိုငေ်ရွှေဝါလမ်ဵေထာငဴ်ထိ

ခါနနလ်မ်ဵသွယ်(၁၊၂၊

၃)
လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

 ေရကနလ်မ်ဵမှ 

လမ်ဵသွယလ်မ်ဵဆုဳဵ ထိ

ရနက်င်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျယ် ၇၅၀ ၇၅၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျဉ်ဵ ၆၀၀ ၆၀၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၆။ (၆)ရပ်ကွက် သုခလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၂၀၀၀ ၁၀၀၀၀

လမ်ဵကျယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀
သုခလမ်ဵမှ အလက 

(၂)ေကျာင်ဵ ထိ

လမ်ဵကျယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀
အလက(၂)ေကျာင်ဵ မှ 

(၅+၆+၇)ကွက်သစထ်ိ

ကကာြဖူလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၂၀၀၀ ၃၅၀၀

လမ်ဵကျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀
သုခလမ်ဵမှ 

(၅+၆+၇)ေိုဵ ချဲ့ ကွက်သစထ်ိ

လမ်ဵကျယ် - ၂၅၀၀

 ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၇၀၀ ၂၀၀၀

လမ်ဵမေော်လမ်ဵသွ

ယ(်၁)မှ(၄)ထိ
လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၂၀၀၀

 ေရွှေေညာင်ပင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၇၀၀

လမ်ဵမေော်လမ်ဵသွ

ယ(်၅)မှ(၁၀)ထိ
လမ်ဵသွယ် ၁၇၀၀ ၁၇၀၀

နဂါဵေွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၇၀၀ ၁၇၀၀

 ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၅၀၀

 ေရွှေေမေ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵကျဉ်ဵ မျာဵ လမ်ဵကျဉ်ဵ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျဉ်ဵ ၆၀၀ ၆၀၀

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်

 ေရွှေသဳလင်ွလမ်ဵ

လမ်ဵမေော်လမ်ဵ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၇။ (၇)ရပ်ကွက် သိန်ဵ နလီမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀

သုခလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ - ၁၂၀၀၀

ဘုန်ဵ ကကီဵေကျာင်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀
သိန်ဵ နလီမ်ဵမှ 

လဳုေလာဴဘနု်ဵ ကကီဵ ေကျာင်ဵ ထိ

သဳလင်ွလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၄၀၀၀

သီောလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

သီောလင်ွလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေဇယျာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

လမ်ဵကျယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ သိန်ဵ နလီမ်ဵမှ သီောလမ်ဵထိ

လမ်ဵကျယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀
သီောလမ်ဵမှ ေမာသီရေုိိဵချဲ့

ကကွသ်စထိ်

လမ်ဵကျယ် - ၃၅၀၀ သုခလမ်ဵမှ အလက (၂)ေကျာင်ဵ ထိ

လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀
အလက(၂)ေကျာင်ဵ မှ 

(၅+၆+၇)ကကွသ်စထိ်

လမ်ဵကျယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ သီောလွငလ်မ်ဵမှ ေရွှေဝါလမ်ဵထိ

လမ်ဵကျယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
သီောလွငလ်မ်ဵမှ 

ေမာသီရေုိိဵချဲ့ ကကွသ်စထိ်

 ေအာင်သေြပလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေရွှေစင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေရွှေဝါလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေအာင်ရေနာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

စပယလ်မ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေအာင်သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေအာင်သိဂလီမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

နလီာလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

သီောလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

ပင်လုဳလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေညာင်ေုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေညာင်ရမ်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေညာင်ဦဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေအာင်ြမေ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ေုိချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျယ် ၉၀၀ ၉၀၀

ေုိချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျဉ်ဵ ၇၀၀ ၇၀၀

 ေရွှေသဳလင်ွလမ်ဵ

နေ်စင်လမ်ဵ

(ေရွှေေညာင်ပင်လမ်ဵ)

ရနက်င်ဵလမ်ဵ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၈။ (၈)ရပ်ကွက် သိန်ဵ နလီမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၂၀၀၀ ၁၅၀၀၀

ဘုန်ဵ ကကီဵေကျာင်ဵလ

မ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

သိန်ဵ နလီမ်ဵမှ 

ေရွှေေညာငပ်ငလ်မ်ဵဆုဳဵ ထိ

သီောလင်ွလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀
 ေရွှေေညာငပ်ငလ်မ်ဵမှ 

ေမေ္တာလမ်ဵထိ

ပေ္တြမာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

နလီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မဟာဗျူဟာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေအာင်သေြပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မဂေလာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

ပိေောက်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

အင်ကကင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

ပန်ဵ ဝေ်မှုနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

ချစက်ကည်ေရဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

စကာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၄၀၀၀

 ေအာင်သိပ္ဳပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

ေုိကျ ိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

ြမကနသ်ာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၄၀၀၀

နန္ဒဝနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

ဓမ္မရပ်ိသာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ခေ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၈၀၀

ပွငဴ်ဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၈၀၀

ရနက်င်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၈၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျဉ်ဵ ၈၀၀ ၈၀၀ အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၉။ (၉)ရပ်ကွက် ဘူောလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

နမ္မေူလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေလယာဉကွ်င်ဵလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ဘူောေစျဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ဓမ္မာရုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

စကာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

နေ်စင်လမ်ဵ(၁၊၂)  လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

ခေရလမ်ဵ  လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၃၀၀

အင်ကကင်ဵလမ်ဵ  လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၃၀၀

ပိေောက်လမ်ဵ  လမ်ဵသွယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

ဆင်ေောင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ေအာင်သေြပလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ပနခ်ျာဂိုေေါင်လမ်ဵ  လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဆနဂ်ိုေေါင်လမ်ဵ  လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျဉ်ဵ ၆၀၀ ၆၀၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၁၀။ (၁၀)ရပ်ကွက် ဘူောလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၆၀၀၀ ၈၀၀၀

ေုိင်ဵရုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နမ္မေူလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

နလီာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ပုလလဲမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ရေနာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၀၀၀

 ေမေ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၀၀၀

ပေ္တြမာဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၀၀၀

 ေောရေကျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ရနေ်အာင်ြမင်ဘုရာဵ

လမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

စနွ်ဵ လနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ေကျာက်စမ်ိဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

သာယာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ချယရီ်လမ်ဵသွယ်(၁+၂) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

မမို့ဝမ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀
ဘေူာလမ်ဵမှ ဥယျာဉ ်

ဘနု်ဵ ကကီဵေကျာင်ဵ ထိ

မမို့ဝမ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀
ဥယျာဉဘ်နု်ဵ ကကီဵေကျာင်ဵ မှ 

မမို့ပေလ်မ်ဵထိ

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေုိဵချဲ့ ကွက်သစ် လမ်ဵကျဉ်ဵ ၇၀၀ ၇၀၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၁၁။ (၁၁)ရပ်ကွက် နမ္မေူလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀
 ေဂါက်ကွင်ဵ ေရေဝဵေေဳာဵမှ 

မီဵရထာဵလမ်ဵထိ

နေ်ေရကနလ်မ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

ေအဵချမ်ဵေြမေဴကျာင်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေပါက်ကျ ိုင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

 ေကာင်ဵစလဳမ်ဵ လမ်ဵကျယ် - ၂၀၀၀

နဗိ္ဗာနလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၈၀၀

စပဳယလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၅၀၀

 ေမေ္တာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၅၀၀

 ေရွှေဝါဖူဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၂၀၀

ကရဏုာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၂၀၀

မုေိောလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၂၀၀

 ေေဇလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၂၀၀

 ေရွှေေသွဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၂၀၀

ဗိသုကာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၂၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၂၀၀

သရဖူလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၁၂၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် - ၉၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် - ၇၀၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

၁၂။ (၁၂)ရပ်ကွက် သိန်ဵ နလီမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀
မနဆ်ဘူရုာဵမှ 

ေလယာဉကွ်င်ဵ လမ်ဵဆုဳထိ

သိန်ဵ နလီမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၅၅၀၀ ၇၀၀၀
 ေလယာဉကွ်င်ဵ လမ်ဵဆုဳမှ 

ေရပူစမ်ဵလမ်ဵထိ

သိန်ဵ နလီမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၂၅၀၀ ၄၀၀၀
 ေရပူစမ်ဵလမ်ဵမှ 

ေအေေီေဳာဵထိ

စကိေ်ကွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

အေဝယျာဆည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀
မနဆ်ရူမ်ှဵေကျာင်ဵ မှ 

အေဝရာလမ်ဵသွယ ်၃ထိ

အေဝယျာဆည်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀
အေဝယျာလမ်ဵသွယ ်၃ခမှု 

၉၀၂ ေပ်ဂိေထ်ိ

လမ်ဵသွယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀
သန်ဵ နလီမ်ဵဆုဳမှ 

အမက(၁၂)ထိ

လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၃၅၀၀ အမက(၁၂)မှ လမ်ဵဆုဳဵ ထိ

ေလယာဉကွ်င်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၄၀၀၀

 ေကာင်ဵဆာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

သီောလင်ွလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀
ရေနာေဇယျုေဳကျာင်ဵ မှ 

သိန်ဵ နလီမ်ဵထိ

ဓမ္မာရုဳလမ်ဵ/သဇင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

ရမ်ှဵေောငေ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

လာဵရှို လုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

(ရမ်ှဵ/ေရေ်ု) 

ခိုေလာင်ဵလမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀
သိန်ဵ နလီမ်ဵဆုဳမှ 

နေစ်ငလ်မ်ဵထိ

လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀ နေစ်ငလ်မ်ဵမှ လမ်ဵဆုဳဵ ထိ

ကနမိ်န်ဵ ေကျာင်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

ကာကွယေ်ရဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

 ေစျဵေန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

ေကာင်ဵရုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

စကာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၃၀၀၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်

ဟေ်ကာလမ်ဵ

မုိဵလုဳ/ေလလုဳ 

ေြမာက်ဘက်လမ်ဵ



နောက်ဆက်တဲွ(က)

(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုေး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုေး်

 (ယခု)

(၁၂)ရပ်ကွက် နေ်စင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

စနိပ်န်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

ဂျုဳစက်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

အမက(၁၂)ေကျာင်ဵ

လမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ဖုိင်ေော်/ 

မနန်ာဵလမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ေကာငခ်မ်ဵ/ 

ေမာငခ်မ်ဵလမ်ဵ
လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

နင်ှဵဆ/ီ မူကကိုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

မန့မုိ်ငလ်မ်ဵသွယ်(၁၊၂) လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

မဟာဗျူဟာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ေရေုခ်ိုေလာင်ဵအကကာဵ

ရိှလမ်ဵမျာဵ
လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ကျနအ်ြခာဵလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ေိုဵ ချဲ့ ကွက်သစ ်

(မနဆူ်အဆငဴ်)(၇/၁၂)
လမ်ဵသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ေိုဵ ချဲ့ ကွက်သစ ်

(မနဆူ်အဆငဴ်)(၇/၁၂)
လမ်ဵသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ေိုဵ ချဲ့ ကွက်သစ ်

(မနဆူ်အဆငဴ်)(၇/၁၂)
လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၆၀၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ နပမ နရာင်းဝယပ်ခင်းလြ်ုငေး်အနြါ် အခေွစ်ည်းကကြ်ရေ ်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် လာဵရှို မမို့နယ်

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

နကျေးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း 

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တေဖုိ်း

မှတ်ချေက်

 ေြမမညီြခင်ဵ၊ ေြမနမ်ဴိ၊ လမ်ဵပိေ်၊ ေချာင်ကျြခင်ဵ၊ ေစျဵ၊ ေကျာင်ဵ၊ ေဆဵရုဳေ့ုိနင်ဴှ အလမ်ှဵကွာြခင်ဵ၊ 



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနဳှုန်ဵ  

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနဳှုန်ဵ  

(ယခ)ု
၁ ဟုိမွနရ်ြ်ကွက် ြြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၂၂၀၀၀ ၂၂၀၀၀

ြြည်ေောင်စလုမ်ဵ
မမို့ဝင်မှခရိုင်

ရစဲခန်ဵ ေိ
- ၁၅၀၀၀

ြိေောြ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

ြဳေြာ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀

သိန်ဵ သန်ဵ ချအီေဝဵေြြဵ

ြာဵဝင်ဵ
လမ်ဵြျယ် - ၁၀၀၀၀

အေြ(၂)အေရှ့လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၁၀၀၀၀

အေြ(၂)အေရှ့လမ်ဵမှ

ြချင်ေစျဵလမ်ဵေြ်ိေိ
လမ်ဵြျယ် - ၁၀၀၀၀

ြချင်ေစျဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

ေြမစာရင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

၄၅ြုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

သစေ်ောလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

မမို့နယေ်ေအွြ်ုရုဳဵ ေဟာင်ဵ

ေေဵမှဝင်ေသာလမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

စယွေ်ော်ခန်ဵ မေရှ့ မှ

ဝင်ေသာလမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

နမ္မေူေရှ့လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

ေမွဵြမူေရဵေဏေ်ရှ့ မှ

ဝင်ေသာလမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

စိုစိုေြြေြြအမ်ိယာသ့ုိ

ဝင်ေသာလမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

ြေမ္ဘောဇလမ်ဵေနာြ်

အဆင်ဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၃၅၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၃၅၀၀ ၃၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြမေရာင်ဵ/ဝယြ်ခင်ဵမျာဵအေြါ် စည်ဵကကြ်ရန ်

စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရမ်ှဵြြည်နယ၊်မူဆယမ်မို့နယ် (ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ေကျဵရွာ လမ်ဵအမည်
လမ်ဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်ဵ

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနဳှုန်ဵ  

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနဳှုန်ဵ  

(ယခ)ု
၂ ေတာင်ရြ်ကွက် ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

ြေမ္ဘောဇ(၁)လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၁၀၀၀၀

နာရစီဉဝီ်ေဲလလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၆၅၀၀ ၁၀၀၀၀

ေရွှေသမင်ေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၆၅၀၀ ၁၀၀၀၀

ေဈဵေြ်ိမီဵြိွုငဴ်မှအဝင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၁၀၀၀၀

မီဵြိွုငဴ်အဆင်ဵမှေောင်သ့ုိ

အဝင်ြေမလမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၁၀၀၀၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၆၅၀၀

ေရွှေသမင်လမ်ဵမှေောင်ရြ်

ြွြ်အဝင်လမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ - ၃၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၃ ေြမာက်ရြ်ကွက် ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀
နာရီစဉမှ်ေြမာြရ်ြ်(၁)

လမ်ဵေမာင်ဵသ့ုိဝင်လမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၆၅၀၀

လမ်ဵမကြီဵ မှမဟာဝန်

ေြျာင်ဵသ့ုိဝင်ေသာလမ်ဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၆၅၀၀

မဟာဝနေ်ြျာင်ဵေနာြလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၆၅၀၀

နေ်စဉလ်မ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် - ၃၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၄ ေစျဵရြ်ကွက် ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀

ြြည်ေောင်စလုမ်ဵ
လမ်ဵမကြီဵ ေဆဵရုဳမှ

ေြာင်ဵ မူဵေဳုအဝငေိ်
- ၂၀၀၀၀

ဗုိလေဲ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ေရွှေရာစလုမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၆၀၀၀

အေြ(၁)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

ေဆဵရုဳေရှ့ မှဝင်ေသာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၅၀၀

အေြ(၃)ေနာြ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၅၀၀

M2ဟုိေယလ်မ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၅၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြမေရာင်ဵ/ဝယြ်ခင်ဵမျာဵအေြါ် စည်ဵကကြ်ရန ်

စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရမ်ှဵြြည်နယ၊်မူဆယမ်မို့နယ် (ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ေကျဵရွာ လမ်ဵအမည်
လမ်ဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်ဵ

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနဳှုန်ဵ  

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနဳှုန်ဵ  

(ယခ)ု

၄ ေစျဵရြ်ကွက်

ေြာင်ဵမူဵေဳုအဆင်ဵလမ်ဵ

မှေဈဵရြ်ြွြ်ေအဲဝင်

လမ်ဵဆုဳ

လမ်ဵကြာဵ - ၅၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် - ၃၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၅ ေကာင်ဵေနာင်ရြ်ကွ ဗုိလေဲ်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

အမှေ်(၂)ေစျဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ညေစျဵေန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ေဳုေြျာင်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေ ွဟုနအ်ဆင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၂၀၀၀ ၁၅၀၀

၆ ခရစယ်ာနရ်ြ်ကွက် ဗုိလေဲ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၈၀၀၀ ၆၀၀၀

ဦဵခမ်ဵေမာင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၆၀၀၀

အေြ(၁)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၅၀၀

ေဆဵရုဳေရှ့လမ်ဵမအဝင် လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵအြိေ် ၂၀၀၀ ၁၅၀၀

၇ ေကာင်ဵမူဵတဳုရြ်ကွက် ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

မမို့ြေ်လမ်ဵ လမ်ဵြျယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀

ဆငြ် ူဂေိသ့ုိ်သွာဵေသာလမ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၈၀၀၀

ေငွဆငအ်မ်ိယာ လမ်ဵြျယ် - ၆၀၀၀

ေငွဆငအ်မ်ိယာ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အေသာြလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြမေရာင်ဵ/ဝယြ်ခင်ဵမျာဵအေြါ် စည်ဵကကြ်ရန ်

စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရမ်ှဵြြည်နယ၊်မူဆယမ်မို့နယ် (ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ေကျဵရွာ လမ်ဵအမည်
လမ်ဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်ဵ

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနဳှုန်ဵ  

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနဳှုန်ဵ  

(ယခ)ု

၇ ေကာင်ဵမူဵတဳုရြ်ကွက် စြ်မှုသ့ုိဆင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

မမို့ြေ်လမ်ဵမှဝင်ေသာ

လမ်ဵမျာဵ
လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၁၅၀၀ ၂၀၀၀

၈ ေကာင်ဵမူဵလယွရ်ြ်ကွက်ြြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀

 ူလလီိုြ်ေည်ဵခိုခန်ဵ မှ

ဝင်ေသာလမ်ဵ
လမ်ဵြျယ် - ၆၀၀၀

ေရွှေနဂါဵဟုိေယမှ်

ဝင်ေသာလမ်ဵ
လမ်ဵြျယ် - ၆၀၀၀

ေရွှေနန်ဵ ေော်ေြါြ်ေရှ့

မှဝင်ေသာလမ်ဵ
လမ်ဵြျယ် - ၆၀၀၀

ေြာင်ဵမူဵေဳု(၁)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ေြာင်ဵမူဵေဳု(၂)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ေြာင်ဵမူဵေဳု(၃)လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၁၅၀၀ ၂၀၀၀

၉ မဂဂလာမူဆယ် မဂေလာမူဆယလ်မ်ဵ လမ်ဵြျယ် - ၁၀၀၀၀

ဟုိေဆာင်ရာွလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် - ၃၅၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵသွယ် - ၂၀၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြမေရာင်ဵ/ဝယြ်ခင်ဵမျာဵအေြါ် စည်ဵကကြ်ရန ်

စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရမ်ှဵြြည်နယ၊်မူဆယမ်မို့နယ် (ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ေကျဵရွာ လမ်ဵအမည်
လမ်ဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်ဵ

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနဳှုန်ဵ  

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနဳှုန်ဵ  

(ယခ)ု

၁၀ ေတာ်ရွက်ရြ်ကွက် ေော်ရေ်ွအဆင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် - ၂၅၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၁၁
စမ်ွေစာ် / 

မန့ဝိ်န်ဵ ရြ်ကွက်
ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀

စမ်ွေစာ်လမ်ဵ(၁) လမ်ဵြျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

စမ်ွေစာ်လမ်ဵ(၂) လမ်ဵြျယ် ၄၅၀၀ ၄၀၀၀

စမ်ွေစာ်လမ်ဵ(၃) လမ်ဵြျယ် ၄၅၀၀ ၄၀၀၀

စမ်ွေစာ်လမ်ဵ(၄) လမ်ဵြျယ် ၄၅၀၀ ၄၀၀၀

စမ်ွေစာ်လမ်ဵ(၁) လမ်ဵကြာဵ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

စမ်ွေစာ်လမ်ဵ(၂) လမ်ဵကြာဵ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

စမ်ွေစာ်လမ်ဵ(၃) လမ်ဵကြာဵ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

စမ်ွေစာ်လမ်ဵ(၄) လမ်ဵကြာဵ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၁၂ ြနလ်ုဳကွက်သစ် ြနလ်ုဳ(၁) လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ြနလ်ုဳ(၂) လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ြနလ်ုဳ(၃) လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ြနလ်ုဳ(၄) လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၃၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၁၃ ေရွှေသမင်ကွက်သစ် ြြည်ေောင်စလုမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ - ၉၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵြျယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵကြာဵ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ် လမ်ဵြိေ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြမေရာင်ဵ/ဝယြ်ခင်ဵမျာဵအေြါ် စည်ဵကကြ်ရန ်

စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရမ်ှဵြြည်နယ၊်မူဆယမ်မို့နယ် (ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ေကျဵရွာ လမ်ဵအမည်
လမ်ဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်ဵ

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနဳှုန်ဵ  

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနဳှုန်ဵ  

(ယခ)ု
၁၄ စက်မှုရြ်ကွက် စြ်မှုလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵမျာဵ လမ်ဵသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရြ်ြွြ်အစနွ်
မမို့ြြင်/

လမ်ဵြိေ်
၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၁၅ မုိင်ဵယေုကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ရာွမ လမ်ဵြျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရာွမ လမ်ဵသွယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ရာွမ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

မုိင်ဵယု ရာွြြင်ေြမ ၅၀၀ ၅၀၀

၁၆ ြနဆ်ိုင်ဵမမို့နယခ်ွဲ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

ြနဆ်ိုင်ဵ လမ်ဵြျယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျဉ်ဵ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ြနဆ်ိုင်ဵ မမို့ြြင်ေြမ ၅၀၀ ၅၀၀

၁၇ မဳုဵကုိဵ ရာွမ လမ်ဵမကြီဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ရာွမ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၅၀ ၅၀

အမည်မရှိ လမ်ဵသွယ် ၃၀ ၃၀

မဳုဵြုိဵ ရာွစနွ် - -

၁၈ မန့ဟီ်ဵရိုဵ ရာွမ လမ်ဵမကြီဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ရာွမ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၅၀ ၅၀

အမည်မရှိ လမ်ဵသွယ် ၃၀ ၃၀

မန့ဟီ်ဵရိုဵ ရာွြြင်ေမ - -

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြမေရာင်ဵ/ဝယြ်ခင်ဵမျာဵအေြါ် စည်ဵကကြ်ရန ်

စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရမ်ှဵြြည်နယ၊်မူဆယမ်မို့နယ် (ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ေကျဵရွာ လမ်ဵအမည်
လမ်ဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်ဵ

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနဳှုန်ဵ  

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနဳှုန်ဵ  

(ယခ)ု

၁၉ ြနခ်မ်ဵေကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၅၀၀ ၅၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျယ် ၃၀၀ ၃၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၁၀၀ ၁၀၀

ြနခ်မ်ဵ ရာွြြင်ေြမ ၃၀ ၃၀

၂၀ တိန်ဵ လုဳေကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၅၀၀ ၅၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျယ် ၃၀၀ ၃၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၁၀၀ ၁၀၀

ေိန်ဵ လုဳ ရာွြြင်ေြမ ၃၀ ၃၀

၂၁ ေနာင်ေလာင်ဵေကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀ ၂၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၅၀ ၅၀

ေနာင်ေလာင်ဵ ရာွြြင်ေြမ ၃၀ ၃၀

၂၂ စယလ်န့ေ်ကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀ ၂၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၅၀ ၅၀

စယလ်န့် ရာွြြင်ေြမ ၃၀ ၃၀

၂၃ ေမာ်ေတာင်ဵေကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀ ၂၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၃၀ ၃၀

ေမာ်ေောင်ဵ ရာွြြင်ေြမ - -

၂၄ နမ်ဴအမ်ွေကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀ ၂၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၃၀ ၃၀

နမ်ဴအမ်ွ ရာွြြင်ေြမ - -

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြမေရာင်ဵ/ဝယြ်ခင်ဵမျာဵအေြါ် စည်ဵကကြ်ရန ်

စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရမ်ှဵြြည်နယ၊်မူဆယမ်မို့နယ် (ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ေကျဵရွာ လမ်ဵအမည်
လမ်ဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်ဵ

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနဳှုန်ဵ  

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနဳှုန်ဵ  

(ယခ)ု

၂၅ နမ်ဴခမ်ွေကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀ ၂၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၅၀ ၅၀

နမ်ဴခမ်ွ ရာွြြင်ေြမ ၃၀ ၃၀

၂၆ နမ်ဴြန်ဵ ေကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀ ၂၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၅၀ ၅၀

နမ်ဴြန်ဵ ရာွြြင်ေြမ ၃၀ ၃၀

၂၇ တုနခ်နေ်ကျဵရွာ ြြည်ေောင်စု လမ်ဵမကြီဵ ၂၀၀ ၂၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵြျယ် ၁၀၀ ၁၀၀

အမည်မရှိ လမ်ဵကြာဵ ၅၀ ၅၀

ေုနခ်န် ရာွြြင်ေြမ ၃၀ ၃၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြမေရာင်ဵ/ဝယြ်ခင်ဵမျာဵအေြါ် စည်ဵကကြ်ရန ်

စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရမ်ှဵြြည်နယ၊်မူဆယမ်မို့နယ် (ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ေကျဵရွာ လမ်ဵအမည်
လမ်ဵ 

အမျ ိုဵအစာဵ

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်ဵ

မှတ်ချက်



၁။ ရပ်ကွက်(၁)
ပင်လုံလမ်း (ရရွှေရောင်ပင်လမ်းမှ 

သီရမိ္ဂလာလမ်း)
လမ်းမကြီး ၆၆၀၀ ၆၆၀၀

ပင်လုံလမ်း (ရရွှေရောင်ပင်လမ်းမှ 

သစရ်ောလမ်း)
လမ်းမကြီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ပင်လုံလမ်း (သစရ်ောလမ်းမှ 

မမို့အထြ်ွလမ်း)
လမ်းမကြီး ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

ရရွှေရောင်ပင်လမ်း လမ်းကြား ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

ချယရ်လီမ်း လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ပိရောြ်လမ်း လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

ြ့ံရြာ်လမ်း လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

သစရ်ောလမ်း လမ်းကြား ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ရစဲခနး်ရေးလမ်း လမ်းကြား ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ြေနလမ်း လမ်းကြား ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

သီရမိ္ဂလာလမ်း လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းသွယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

ရနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြြေေရာင်း/ဝယယ်ြူြင်းြေျားအေပါ် 

အြနွစ်ည်းကကပ်ရနန်ှုနး်ထားြေျား

(ြျပ်သနး်ရပါင်း)

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ေကျးရွာ
လြ်ေးအြေည်

လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ်ြျက်
၂၀၁၈-၁၉

စနံှုနး်

(ယြင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယြ)ု

ရမ်ှးြပေ်နယ၊် ရြျာြ်မဲမမို့နယ်



၂။ ရပ်ကွက်(၂) ပင်လုံလမ်း လမ်းမကြီး ၇၁၀၀ ၇၁၀၀

ရအာင်ဆနး်လမ်း လမ်းမကြီး ၇၀၅၀ ၇၀၅၀

စဝ်စထံနွး်လမ်း လမ်းမကြီး ၅၃၀၀ ၅၃၀၀

ပိရောြ်လမ်း လမ်းြျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

ြ့ံရြာ်လမ်း လမ်းြျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

စေိ္တသုခလမ်း လမ်းြျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

သိရမီ္ဂလာလမ်း လမ်းြျယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၃။ ရပ်ကွက်(၃) ရအာင်ဆနး်လမ်း လမ်းမကြီး ၇၁၀၀ ၇၁၀၀

စဝ်စထံနွး်လမ်း လမ်းမကြီး ၅၆၀၀ ၅၆၀၀

သီရမိ္ဂလာလမ်း လမ်းြျယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ပဉ္စသီလမ်း လမ်းြျယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

 ရရွှေဖီဦးလမ်း လမ်းြျယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ပုလလဲမ်း လမ်းြျယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၅၆၀၀ ၅၆၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ရနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြြေေရာင်း/ဝယယ်ြူြင်းြေျားအေပါ် 

အြနွစ်ည်းကကပ်ရနန်ှုနး်ထားြေျား

ရမ်ှးြပေ်နယ၊် ရြျာြ်မဲမမို့နယ် (ြျပ်သိနး်ရပါင်း)

ြှေတ်ြျက်
၂၀၁၈-၁၉

စနံှုနး်

(ယြင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယြ)ု

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ေကျးရွာ
လြ်ေးအြေည်

လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်ြှေတ်တနဖုိ်း



၄။ ရပ်ကွက်(၄) ပင်လုံလမ်း လမ်းမကြီး ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

 ရအာင်ဆနး်လမ်း လမ်းမကြီး ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

ပေ္တြမားလမ်း လမ်းြျယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ပဉ္စသီလမ်း လမ်းြျယ် ၆၁၀၀ ၆၁၀၀

 ရရွှေဖီဦးလမ်း လမ်းြျယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၃၅၀၀ ၃၅၀၀

၅။ ရပ်ကွက်(၅) ပင်လုံလမ်း လမ်းမကြီး ၆၅၀၀ ၆၅၀၀

သီရမိ္ဂလာလမ်း လမ်းြျယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ပဉ္စသီလမ်း လမ်းြျယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

 ရရွှေဖီဦးလမ်း လမ်းြျယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

ချယရ်လီမ်း လမ်းကြား ၆၀၀၀ ၆၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

၆။ ရပ်ကွက်(၆)  ရရွှေဖီဦးလမ်း လမ်းြျယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၇။ ရပ်ကွက်(၇) ပင်လုံလမ်း လမ်းမကြီး ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းြျယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

ရနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြြေေရာင်း/ဝယယ်ြူြင်းြေျားအေပါ် 

အြနွစ်ည်းကကပ်ရနန်ှုနး်ထားြေျား

ရမ်ှးြပေ်နယ၊် ရြျာြ်မဲမမို့နယ် (ြျပ်သိနး်ရပါင်း)

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ေကျးရွာ
လြ်ေးအြေည်

လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ်ြျက်
၂၀၁၈-၁၉

စနံှုနး်

(ယြင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယြ)ု



၈။ ရပ်ကွက်(၈)  ရအာင်ဆနး်လမ်း လမ်းမကြီး ၅၁၀၀ ၅၁၀၀

မုိးရြာင်းရြျာင်း လမ်း လမ်းကြား ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

မမို့နယအ်ားြစားြွင်းလမ်း လမ်းကြား ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

 ရအာင်သုခလမ်း လမ်းကြား ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၉။ ရပ်ကွက်(၉)  ရရွှေဖီဦးလမ်း လမ်းြျယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၂၆၀၀ ၂၆၀၀

အမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းြျဉး် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၁၀။ - ၂၀၀

၁၁။ - ၁၀၀

၁၂။ - ၄၀၀

၁၃။ - ၈၀

၁၄။ - ၁၀၀

၁၅။ - ၄၀၀

ရနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် ေြြေေရာင်း/ဝယယ်ြူြင်းြေျားအေပါ် 

အြနွစ်ည်းကကပ်ရနန်ှုနး်ထားြေျား

ရမ်ှးြပေ်နယ၊် ရြျာြ်မဲမမို့နယ် (ြျပ်သိနး်ရပါင်း)

စဉ်
ရပ်ကွက်/ 

ေကျးရွာ
လြ်ေးအြေည်

လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ်ြျက်
၂၀၁၈-၁၉

စနံှုနး်

(ယြင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြပုစနံှုနး်

(ယြ)ု

ပနး်ရပါင်းရြျးရာွ (အေွင်းပုိင်းြျရသာ လမ်းများ)

အေွင်းပုိင်းြျရသာလမ်းများ

အေွင်းပုိင်းြျရသာလမ်းကြားများနင့်ှရြျးရာွအပ်ုစု

အစပ်များ

ခိုမုနး်ရြျးရာွ (ြပေ်ရထာင်စလုမ်းမကြီးရေး)

ခိုမုနး်ရြျးရာွ (အေွင်းပုိင်းြျရသာလမ်းများ)

ပနး်ရပါင်းရြျးရာွ (ြပေ်ရထာင်စလုမ်းမကြီးရေး)



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခု)

၁။ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်း လမ်းမကကီး ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

မန့ခ်မ်းရပ်၊ ရာွတွင်းလမ်း(အမည်မရှိလမ်း) လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၈၀၀

ေကာင်းတပ်ရပ် ရာွတွင်းလမ်း(အမည်မရှိလမ်း) လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၆၀၀

၂။ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ေနာင်စန့ကု်နး်လမ်း ရွာလမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ေနာင်စန့ကု်နး်ရပ်၊ အမည်မရှိလမ်း ရွာလမ်းသွယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

ပနလ်ုံရပ် အမည်မရှိလမ်း ရွာလမ်းဆံုး ၆၀၀ ၆၀၀

၃။ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်း လမ်းမကကီး ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

ေနာင်စန့ရ်ပ် အရနိ္ဒမာလမ်း လမ်းကကား ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

နင်ှးဆလီမ်း လမ်းကကား ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

မွနြ်မတ်လမ်း လမ်းကကား ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ေနာင်စန့လ်မ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

ပင်စမ်ိးလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၆၀၀

မဟာဗန္ဓ လ လမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၆၀၀

မုိက်ခရိုေဝ့ဖ်လမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၆၀၀

ရမ်ှးြပည်နယ၊် နမ့်ခမ်းမမို့နယ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြြ်နစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

မနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

       ( ကျပ်သိနး်ေပါင်း ) 

လမ်း 

အမျ ိုးအစား
စဉ် ရြ်ြွြ်/မြျးရွာ လမ်းအမည်

တစဧ်ြသတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

 

ချြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခု)

၄။ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်း လမ်းမကကီး ၃၀၀၀ ၃၃၀၀

ဟုိကတ်ရပ် ကကာြဖူလမ်း လမ်းကကား ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

ပညာရာမလမ်း လမ်းကကား ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

ခနး်မလမ်း လမ်းကကား ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

ပညာရာမလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

မေနာဟရလီမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

မေနာ်ဟရလီမ်းသွယ ်-၁ လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

မေနာ်ဟရလီမ်းသွယ ်-၂ လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

မေနာ်ဟရလီမ်းသွယ ်-၃ လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

စကားဝါလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၆၀၀

၅။ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်း လမ်းမကကီး ၅၅၀၀ ၆၀၀၀

ေကာင်းေနာင်မုိရပ် ခနး်မလမ်း လမ်းကကား ၃၃၀၀ ၄၀၀၀

(ေကာင်းေက်) အ-ေ-က ေကျာင်းလမ်း လမ်းကကား ၃၃၀၀ ၄၀၀၀

လျှပ်စစရ်ုံးလမ်း လမ်းကကား ၃၃၀၀ ၄၀၀၀

ကကာြဖူလမ်း လမ်းကကား ၃၃၀၀ ၄၀၀၀

ြမဝတီလမ်း လမ်းသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

စဝ်စေံနွး်လမ်း လမ်းသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

ေကျာင်းလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

ကကာညိုလမ်း လမ်းသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

လမ်းဆုံး လယကွ်င်းစပ် ၁၅၀၀ ၁၈၀၀

မနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြြ်နစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှးြပည်နယ၊် နမ့်ခမ်းမမို့နယ်        ( ကျပ်သိနး်ေပါင်း ) 

စဉ် ရြ်ြွြ်/မြျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ြသတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

 

ချြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခု)

၆။ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် စေုပါင်းရုံးလမ်း လမ်းမ ၂၆၀၀ ၂၈၀၀

စာေရးတနး်ရပ် ချယရ်လီမ်း လမ်းကကား ၁၇၀၀ ၂၀၀၀

ခေရလမ်း လမ်းကကား ၁၇၀၀ ၂၀၀၀

စည်ပင်ရုံးလမ်း လမ်းကကား ၁၇၀၀ ၂၀၀၀

ကျနစ်စသ်ားလမ်း လမ်းကကား ၁၇၀၀ ၂၀၀၀

ေဂါက်ကွင်းလမ်း လမ်းကကား ၁၇၀၀ ၂၀၀၀

သရဖီလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ခတ္တာလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ဘုရင့်ေနာင်လမ်းသွယ်-၁ လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ဘုရင့်ေနာင်လမ်းသွယ ်-၂ လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

စကားဝါလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

ေေါနလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

နဝရတ်ရပ်ိသာလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

မနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြြ်နစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှးြပည်နယ၊် နမ့်ခမ်းမမို့နယ်        ( ကျပ်သိနး်ေပါင်း ) 

စဉ် ရြ်ြွြ်/မြျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ြသတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

 

ချြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခု)

၇။ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်း လမ်းမကကီး ၅၅၀၀ ၅၈၀၀

မုိခမ်းရပ်၊ ေရွှေကကာလမ်း လမ်းကကား ၃၃၀၀ ၃၈၀၀

မုိခမ်းကွက်သစရ်ပ်၊ ေနာင်တိနး်လမ်း လမ်းကကား ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

ေပါက်တင်မရပ် ကျားြဖူလမ်း လမ်းကကား ၁၄၀၀ ၁၆၀၀

ကျားြဖူလမ်းသွယ် လမ်းကကား ၁၄၀၀ ၁၆၀၀

မုိင်းပွနလ်မ်းသွယ်-၁ လမ်းသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

မုိင်းပွနလ်မ်းသွယ်-၂ လမ်းသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

မုိင်းပွနလ်မ်းသွယ်-၃ လမ်းသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

မုိင်းပွနလ်မ်းသွယ်-၄ လမ်းသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

မုိင်းပွနလ်မ်းသွယ်-၅ လမ်းသွယ် ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

ပိေတာက်လမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ပိေတာက်လမ်းသွယ်-၁ လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ပိေတာက်လမ်းသွယ်-၂ လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

မန့ေ်ဟာင်းလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

အမှတ်(၇)ရပ်ကွက် ေရွှေကကာလမ်းသွယ်-၁ လမ်းဆုံး ၁၅၀၀ ၁၈၀၀

မုိခမ်းရပ်၊ ေရွှေကကာလမ်းသွယ်-၂ လမ်းဆုံး ၁၅၀၀ ၁၈၀၀

အင်ကကင်းလမ်း လမ်းဆုံး ၁၅၀၀ ၁၈၀၀

ေနကကာလမ်း လမ်းဆုံး ၁၅၀၀ ၁၈၀၀

မန့ေ်ဟာင်းလမ်းသွယ်-၁ လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

မန့ေ်ဟာင်းလမ်းသွယ်-၂ လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

မနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြြ်နစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှးြပည်နယ၊် နမ့်ခမ်းမမို့နယ်        ( ကျပ်သိနး်ေပါင်း ) 

စဉ် ရြ်ြွြ်/မြျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ြသတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

 

ချြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခု)

၈။ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက် ကျ ိုက်ေးီရိုးလမ်း လမ်းကကား ၁၄၀၀ ၁၈၀၀

ေပါက်ေနရပ်၊ ေသာ်တာလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ေကာင်းဆာရပ် သီတာလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ဟံသာဝတီလမ်းသွယ်-၁ လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

ဟံသာဝတီလမ်းသွယ်-၂ လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

ဟံသာဝတီလမ်းသွယ်-၃ လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

ဟံသာဝတီလမ်းသွယ်-၄ လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

၉။ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက် နဝေေးလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ေအာင်မဂေလာရပ် သုခလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ဟံသာဝတီလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

အေသာကလမ်းသွယ် လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

မဟူရာလမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

ေကျာက်စမ်ိးလမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

ဓညဝတီလမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

ဓညဝတီလမ်းသွယ်-၁ လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

ဓညဝတီလမ်းသွယ်-၂ လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

ဓညဝတီလမ်းသွယ်-၃ လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

ဓညဝတီလမ်းသွယ်-၄ လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

ပတ္တြမားလမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

နလီာလမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

သီတာလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

ရတနာပံုလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

မနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြြ်နစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှးြပည်နယ၊် နမ့်ခမ်းမမို့နယ်        ( ကျပ်သိနး်ေပါင်း ) 

စဉ် ရြ်ြွြ်/မြျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ြသတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

 

ချြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခု)

၁၀။ အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက် ဗနး်ေမာ်လမ်းမကကီး လမ်းမ ၃၀၀၀ ၃၃၀၀

ဟုိေနာင်ရပ်၊ ေဘာဂလမ်း
နမ့်ဖတ်ကာ

လမ်း
၁၈၀၀ ၂၀၀၀

ေစျးတနး်ရပ်၊ ြမတ်ေလးလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ပေေသာလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

မဂေလာလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ကုမုြောလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

မဂေလာေကျာင်းလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

မဂေလာလမ်းသွယ်-၁ လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

မဂေလာလမ်းသွယ်-၂ လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

အ-မ-ကဟုိေနာင်လမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

သစ္စာလမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

ပေေသာလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

ေအာင်စစသ်ည်လမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

၁၁။ အမှတ်(၁၁)ရပ်ကွက် ြပည်ေောင်စလုမ်း လမ်းမကကီး ၂၀၀၀ ၂၂၀၀

ေပါက်တုိက်ရပ် ခရာဝါလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ငုဝါလမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၉၀၀

ေမတ္တာလမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၉၀၀

ေမတ္တာလမ်းသွယ်-၁ လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၉၀၀

ေမတ္တာလမ်းသွယ်-၂ လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၉၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၇၀၀

မနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြြ်နစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှးြပည်နယ၊် နမ့်ခမ်းမမို့နယ်        ( ကျပ်သိနး်ေပါင်း ) 

စဉ် ရြ်ြွြ်/မြျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ြသတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

 

ချြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခု)

၁၂။ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက် နမ့်ဖတ်ကာလမ်း လမ်းမ ၁၈၀၀ ၂၀၀၀

မန့န်ားရပ် ရာွလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ရာွလမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

ရာွလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

၁၃။ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက် နမ့်ဖတ်ကာလမ်း လမ်းမ ၁၂၀၀ ၁၅၀၀

ေအာင်ချမ်းသာရပ် ကုမုြောလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ကုနး်ကုလားရပ် စပံယလ်မ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ဗုိလတုိ်က်ချွနး်လမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

အေသာကလမ်း လမ်းကကား ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ေရာင်ြခည်လမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၉၀၀

စန္ဒာလမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၉၀၀

ရတနာလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၇၀၀

မနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြြ်နစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှးြပည်နယ၊် နမ့်ခမ်းမမို့နယ်        ( ကျပ်သိနး်ေပါင်း ) 

စဉ် ရြ်ြွြ်/မြျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ြသတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

 

ချြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခု)

၁၄။ အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက် လမ်းမကကီး လမ်းမ ၂၀၀၀ ၂၄၀၀

ေအာင်ေမတ္တာရပ် ဦးေအာင်ြမတ်လမ်း လမ်းကကား ၁၀၁၀ ၁၁၀၀

ဆရာစလံမ်း လမ်းကကား ၁၀၁၀ ၁၁၀၀

ေဆာင်ေကာလလီမ်း လမ်းကကား ၁၀၁၀ ၁၁၀၀

ဆင်ဝါးေနာ်လမ်း လမ်းကကား ၁၀၁၀ ၁၁၀၀

ေရွှေဖီဦးလမ်း လမ်းကကား ၁၀၁၀ ၁၁၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၁)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၂)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၃)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၄)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၅)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၆)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၇)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၈)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၉)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၁၀)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၁၁)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၁၂)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၁၃)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၁၄)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ဗနး်ေမာ်ကွက်သစ်(၁၅)လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀

ေမတ္တာလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

ငုဝါလမ်း လမ်းဆုံး ၆၀၀ ၈၀၀

မနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြြ်နစှအ်တွြ် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကြြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရမ်ှးြပည်နယ၊် နမ့်ခမ်းမမို့နယ်        ( ကျပ်သိနး်ေပါင်း ) 

စဉ် ရြ်ြွြ်/မြျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ြသတ်မှတ်တနဖုိ်း
မှတ်

 

ချြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

ယခု

၁။ ြနး်တိမ်မပမာက်ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

မုိင်းပွနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

လမ်းမတော်လမ်း လမ်းြျယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀

တောင်သတြပလမ်း လမ်းြျယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀

သရဖီလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀

သဇင်လမ်း လမ်းသွယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀

နင်ှးဆလီမ်း လမ်းသွယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀

တရွှေတောင်ပင်လမ်း လမ်းသွယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀

မာလာလမ်း လမ်းကြား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၂။ အမနာက်ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

မုိင်းပွနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

လမ်းမတော်လမ်း လမ်းြျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

တောင်သတြပလမ်း လမ်းြျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

စပံယလ်မ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

သိနး်နလီမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ြ့ံတြာ်လမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ောရိုးလမ်း လမ်းကြား ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၃။  မစျေးရြ်ကွက် မုိင်းပွနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၅၀၀၀ ၅၀၀၀

လမ်းမတော်လမ်း လမ်းြျယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

သရဖီလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နင်ှးဆလီမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

နယွန်ီ(ခ)မတဟာ်ဂနလီမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

သတြပေိုလမ်း လမ်းကြား ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ဂန္ဓမာလမ်း လမ်းကြား ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

တနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မပမမရာင်း/ဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်မျေား

( ြျပ်သိနး်တပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ မကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေက်

ရမ်ှးြပေ်နယ၊်သီတပါမမို့နယ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

ယခု

၄။ မမို့လယရ်ြ်ကွက် မုိင်းပွနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၄၀၀၀ ၄၀၀၀

ကသဘာလမ်း လမ်းသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

မဂေလာလမ်း လမ်းသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

ရေနာလမ်း လမ်းသွယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

စနိ်(ခ)သီလရင်ှတြျာင်းလမ်း လမ်းကြား ၈၀၀ ၈၀၀

ပေ္တြမားလမ်း လမ်းကြား ၈၀၀ ၈၀၀

သီောလမ်း လမ်းကြား ၈၀၀ ၈၀၀

ြမလမ်း လမ်းကြား ၈၀၀ ၈၀၀

ခာွေိုလမ်း လမ်းကြား ၈၀၀ ၈၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၈၀၀ ၈၀၀

၅။ ြနး်တိမ်မတာင်ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

တရွှေတောင်ပင်လမ်း လမ်းမကြီး ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

ြမေ်တလးလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သစ္စာလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဇဇီဝါလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

တရတဟာ်တြျာင်းလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

တရွှေဓားတြျာင်းလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

တမေ္တာလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀ ၇၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်ကြား ၇၀၀ ၇၀၀

၆။ မတာင်မမို့ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

မုိင်းပွနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၃၀၀၀ ၃၀၀၀

စပံယလ်မ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သိနး်နလီမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ြ့ံတြာ်လမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ြမေ်တလးလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သစ္စာလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

တေါနလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀ ၇၀၀

ေေ်ုဖုိလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀ ၇၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်ကြား ၇၀၀ ၇၀၀

တနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မပမမရာင်း/ဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်မျေား

ရမ်ှးြပေ်နယ၊်သီတပါမမို့နယ် ( ြျပ်သိနး်တပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ မကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

ယခု

၇။ မရွှေမကျောင်းရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

မုိင်းပွနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

သရဖီလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၉၀၀

နင်ှးဆလီမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၉၀၀

မရွှေမကျောင်းရြ်ကွက် သဇင်လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၉၀၀

ြမေ်တလးလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀ ၇၀၀

သစ္စာလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀ ၇၀၀

ဇဇီဝါလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀ ၇၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်ကြား ၇၀၀ ၇၀၀

၈။ ပမနမ်ာရြ်ကွက် မုိင်းပွနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၂၅၀၀ ၂၅၀၀

လမ်းမတော်လမ်း လမ်းြျယ် ၉၀၀ ၉၀၀

သီရမိာလာလမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၉၀၀

သိနး်နလီမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၉၀၀

ြ့ံတြာ်လမ်း လမ်းသွယ် ၉၀၀ ၉၀၀

တရခစဲြ်(ခ)ြမလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀ ၇၀၀

တရဦးတြျာင်းလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀ ၇၀၀

စနိ်(ခ)သီလရင်ှတြျာင်းလမ်း လမ်းကြား ၇၀၀ ၇၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်ကြား ၇၀၀ ၇၀၀

၉။ ဇာတ်စရုြ်ကွက် မုိင်းပွနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

တဟာ်လမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

တောင်ကြီးလမ်း လမ်းသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ောပုေ်တြျာင်းလမ်း လမ်းကြား ၅၀၀ ၅၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၅၀၀ ၅၀၀

တနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မပမမရာင်း/ဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်မျေား

ရမ်ှးြပေ်နယ၊်သီတပါမမို့နယ် ( ြျပ်သိနး်တပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ မကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

ယခု

၁၀။ အတ်ုကျေင်းရြ်ကွက် မုိင်းပွနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၅၀၀ ၅၀၀

သစ္စာလမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

စပံယလ်မ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

သိနး်နလီမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

ကြာြဖူလမ်း လမ်းြျဉး် ၂၀၀ ၂၀၀

ေေ်ုဖုိလမ်း လမ်းကြား ၂၀၀ ၂၀၀

ေမေ်မရှိလမ်းများ လမ်းကြား ၂၀၀ ၂၀၀

၁၁။ မီးရထားရြ်ကွက် လမ်းေမေ်မရှိ လမ်းမကြီး ၅၀၀ ၅၀၀

လမ်းေမေ်မရှိ လမ်းသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်းေမေ်မရှိ လမ်းကြား ၁၅၀ ၁၅၀

၁၂။ သီမြါမမို့(မမို့စနွ)်ရြ် လမ်းေမေ်မရှိ လမ်းမကြီး ၄၅၀ ၄၅၀

လမ်းေမေ်မရှိ လမ်းသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်းေမေ်မရှိ လမ်းကြား ၁၀၀ ၁၀၀

၁၃။ သီမြါမမို့(ကွက်သစ)်ရြ် လမ်းေမေ်မရှိ လမ်းမကြီး ၄၅၀ ၄၅၀

လမ်းေမေ်မရှိ လမ်းသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်းေမေ်မရှိ လမ်းကြား ၁၀၀ ၁၀၀

တနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မပမမရာင်း/ဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်မျေား

ရမ်ှးြပေ်နယ၊်သီတပါမမို့နယ် ( ြျပ်သိနး်တပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ မကျေးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း

အမျေ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁ ရပ်ကွက်(၁) မူဆယ-်လာဵရှို လမ်ဵမကကီဵ လမ်ဵမကကီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ခလရ(၄၁)လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ဧဝဳေဂလလိမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ေလယာဉကွ်င်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ေေသင်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

စြဳပလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

မယကရုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

မိခင်ကေလဵရုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ချဒ်ေကျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

သာယာကုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ဗျူဟာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

နဝရတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ရပ်ုသဳလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

လမ်ဵသွယ(်၁) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

လမ်ဵသွယ(်၂) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

စြဳပလမ်ဵသွယ(်၁) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

စြဳပလမ်ဵသွယ(်၂) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ချဒ်ေကျာင်ဵလမ်ဵသွယ်(၁) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ရပ်ုသဳလမ်ဵသွယ် လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

သာယာကုန်ဵ လမ်ဵသွယ်(၁) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

သာယာကုန်ဵ လမ်ဵသွယ်(၂) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမမရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ

ရှမ်းြြည်နယ၊် ကွတ်ခိုင်မမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၂ ရပ်ကွက်(၂) မူဆယ-်လာဵရှို လမ်ဵမကကီဵ လမ်ဵမကကီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ငုဝါလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

စည်ပင်ရုဳဵ ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

မမို့ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ောဵကာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ဘုိတဲကုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ခာွညိုလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

နမ်ဴခိုင်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ဘဳုေကျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ရင်ခွဲရုဳလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

ရနက်င်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၅၀ ၆၅၀

မမို့ပတ်လမ်ဵသွယ်(၁) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵသွယ်(၂) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵသွယ်(၃) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵသွယ်(၄) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

မမို့ပတ်လမ်ဵသွယ်(၅) လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှေ်တွက်အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမမရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငန်ဵ ေေပါ်ေခနွစ်ည်ဵကကပ်ရန်စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရှမ်းြြည်နယ၊် ကွတ်ခိုင်မမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၃ ရပ်ကွက်(၃) တာမုိဵညဲလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ရပ်ကွက်ရုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ဆယမ်ျက်နာှဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ/ြမတ်ေလဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ေမက(၄)လမ်ဵ/နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၈၀၀

လယွေ်နွလ်မ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ဘဳုေကျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၈၀၀

မနဂ်ျပ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁) လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ(်၂) လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ(်၃) လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ(်၄) လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ(်၅)/သစခ်လွမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ(်၆) လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ(်၇) လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ(်၈) လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ(်၉) လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၀) လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှေ်တွက်အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမမရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငန်ဵ ေေပါ်ေခနွစ်ည်ဵကကပ်ရန်စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရှမ်းြြည်နယ၊် ကွတ်ခိုင်မမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၄ ရပ်ကွက်(၄) တာမုိဵညဲလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

နလီာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

မုန်ဵ ဝန်ဵ ခန်ဵ မလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ပန်ဵ ခခလဳမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ေနာင်ဗျက်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ခါနနလ်မ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ရပ်ကွက်(၃)(၄)ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ေောင်သေြပလမ်ဵ/ခိုတင်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ေမကေကျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

နင်ှဵဆ(ီ၁)လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

နင်ှဵဆ(ီ၂)လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

လမ်ဵသွယ၁် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၂် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၃် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၄် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၅် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၆် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၇် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၈် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၉် လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၁်၀ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၁်၁ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ၁်၂ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှေ်တွက်အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမမရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငန်ဵ ေေပါ်ေခနွစ်ည်ဵကကပ်ရန်စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရှမ်းြြည်နယ၊် ကွတ်ခိုင်မမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၅ ရပ်ကွက်(၅) မူဆယ-်လာဵရှို လမ်ဵမကကီဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

တရတ်ုရာွလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ချဒ်ေကျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ရမ်ှဵေရတွင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

စည်ပင်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ရမ်ှဵဘုန်ဵ ကကီဵေကျာင်ဵ လမ်ဵ(၁၄၀၀') လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ေရစက်ရုဳလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ရပ်ကွက်(၅)ပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ရမ်ှဵဘုန်ဵ ကကီဵေကျာင်ဵပတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ေတာင်ေပါ်ဘုရာဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁) လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ(်၂) လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ(်၃) လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ(်၄) လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

လမ်ဵသွယ(်၅) လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှေ်တွက်အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမမရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငန်ဵ ေေပါ်ေခနွစ်ည်ဵကကပ်ရန်စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရှမ်းြြည်နယ၊် ကွတ်ခိုင်မမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၆ ရပ်ကွက်(၆) တာမုိဵညဲလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၅၅၀ ၅၅၀

လယွေ်နွလ်မ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ရယကရုဳဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေမက(၇)လမ်ဵ/သာဵသတရ်ုဳလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေင်ကကင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၄၀၀ ၄၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၂) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၃) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၄) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၅) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၆) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၇) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၈) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၉) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၀) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၁) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၂) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၃) လမ်ဵသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၂၀၀ ၂၀၀

၇ ရပ်ကွက်(၇) တာမုိဵညဲလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၃၀၀ ၃၀၀

သစ္စာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ဂန္ဓမာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ေဒလယီာလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ေခါင်ရမ်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ပုန်ဵ ညက်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ပိေတာက်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၂၀၀ ၂၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှေ်တွက်အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမမရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငန်ဵ ေေပါ်ေခနွစ်ည်ဵကကပ်ရန်စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရှမ်းြြည်နယ၊် ကွတ်ခိုင်မမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၈ ရပ်ကွက်(၈) မူဆယ်-လာဵရှို ကာဵလမ်ဵမကကီဵ လမ်ဵမကကီဵ ၅၅၀ ၅၅၀

မမို့ြပင်/တုိဵချဲ့ မမို့ပတ်လမ်ဵ(၁၁၀၀') လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ကွက်သစ် ရတနာလမ်ဵ(၆၆၀') လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ရဿဝတီလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

ဧရာဝတီလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၀၀ ၃၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၂) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၃) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၄) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၅) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၆) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၇) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၉) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၀) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၁) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၂) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၃) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၄) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၅) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၇) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၈) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၁၉) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၂၀) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၂၁) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၂၂) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

လမ်ဵသွယ(်၂၃) လမ်ဵသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှေ်တွက်အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမမရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငန်ဵ ေေပါ်ေခနွစ်ည်ဵကကပ်ရန်စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရှမ်းြြည်နယ၊် ကွတ်ခိုင်မမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၉ နမ်ဴဖတ်ကာ မူဆယ်-လာဵရှို ကာဵလမ်ဵမကကီဵ လမ်ဵမကကီဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၃၅၀ ၃၅၀

၁၀ တာမုိဵညဲ ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၃၅၀ ၃၅၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၂၅၀ ၂၅၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနစှေ်တွက်အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမမရာင်းဝယြ်ခင်းလပ်ုငန်ဵ ေေပါ်ေခနွစ်ည်ဵကကပ်ရန်စနဳှုန်ဵ မျာဵ

ရှမ်းြြည်နယ၊် ကွတ်ခိုင်မမို့နယ် (ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်

မှတ်ချက်။။မိမိမမို့နယ၏်ေဒသတွင်ေမှတ်တကယ်ြဖစေ်ပါ်ေရာင်ဵ/ဝယေ်နေသာေြမြပင်ေစျဵနှုန်ဵ ကုိ

ေဖဲွ့မျာဵဖဲွ့စည်ဵ၍စနစတ်ကျစနဳှုန်ဵ သတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵြဖစပ်ါသည်။



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

(ယခု)

၁  ေစျေးရြ်ကွက်

မန္တလလးလားရှိုးပြည်လောငစ်လုမ်းမကြီး 

(လမ်းမကြီးလေးဝေဲြ်လစျေးြတလ်မ်းမှ 

လရွှေပြည်စိုးလမ်းေိ)

လမ်းမကြီး ၃၀၀၀ ၄၅၀၀

ယာေြ်လစျေးလပမာြ်လမ်း၊ စြံယလ်မ်းမှ

 လြျောြ်မဲသျှမ်းလမ်း၊ သီရမိ္ဂလာလမ်း
လမ်းြျေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

 လရြနက်ြီး(ခ)လမ်းမှ (င)လမ်းအေိ လမ်းသွယ် - ၁၅၀၀

လစျေး(ခ)လမ်းမှ(င)လမ်းအေိ လမ်းသွယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

လစျေး(စ)လမ်းမှသံလမ်းေိ လမ်းသွယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ြျေနအ်မည်မရှိလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ြျေနအ်မည်မရှိကြားလမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၈၀၀ ၈၀၀

၂ ေောင်ရြ်ကွက်
ြံကြီး၊ လတာငး်ခမ်းလမ်း(လမ်းလေးဝဲမှ 

ယာလတာငး်ခမ်းလမ်းသွယ်(၁)မှ(၁၆)အေိ)
လမ်းမကြီး ၁၅၀၀ ၃၀၀၀

ြကံြးီ၊ လတာင်းခမ်းလမ်း (ြျေနအ်ြြွမ်ျေား) - ၁၅၀၀

လတာငရ်ြ်ြွြ်အစ၊ဦးလြျော်လရေွြ်လမ်း

 (၁)မှ(၉)အေိ(လမ်းလေးဝဲယာ)
လမ်းသွယ် ၁၂၀၀ ၁၅၀၀

ခနဲားရှိုးလမ်းတလလျှာြ် လမ်းြျေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ခနဲားရှိုးဝယဲာ၂ြြွေ်(ိြျေနအ်တင်ွး 

ြြွမ်ျေား)
လမ်းသွယ် - ၇၀၀

ဦးလြျော်လရေြွလ်မ်း(၁)မှ(၄)လမ်း 

ကြားမျေား၂ြြွအ်ေိ
လမ်းသွယ် - ၁၂၀၀

ဦးလြျော်လရေြွလ်မ်း(၆)မှ(၉)လမ်း 

ကြားမျေား၂ြြွအ်ေိ
လမ်းသွယ် - ၈၀၀

ဦးလြျော်လရေြွလ်မ်း(၆)မှ(၉)လမ်း 

လေးယာေြ်၂ြြွအ်ေိ
လမ်းသွယ် - ၁၀၀၀

ဦးလြျော်လရေြွလ်မ်း(၆)မှ(၉)လမ်း 

လေးဝေဲြ်၂ြြွအ်ေိ
လမ်းသွယ် - ၈၀၀

 လညာင်ြုနး်လရေြ်ွလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ြျေနအ်မည်မရှိလမ်းသွယမ်ျေား လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ြျေနအ်မည်မရှိကြားလမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၆၀၀ ၆၀၀

        (ြျေြ်သိနး်လြါင်း)

 လနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် ေပြေေရာင်း/ဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်အေြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြေျေား

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး

အြေျေ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်ြှေေ်ေနဖုိ်း

ြှေေ်

 ချေက်

ရမ်ှးပြည်နယ၊် လနာင်ချေ ိုမမို့နယ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

(ယခု)

၃ ဘူောရြ်ကွက် မန္တလလးလားရှိုးပြည်လောငစ်လုမ်းမကြီး လမ်းမကြီး ၁၃၀၀ ၄၀၀၀

(ပြည်လောငစ်လုမ်းလေးဝဲမှ ယာဝဲေြ် 

ရမ်ှးြုနး်လမ်းမှ လေလီယာလမ်းအေိ)
လမ်းမကြီး ၁၃၀၀ ၄၀၀၀

လမ်းမကြးီနင့်ှြြ်လျေြ ်အမညမ်ရိှ

လမ်းသွယ်
လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ခါွညိုလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၄ ဘူောရြ်ကွက် ခလရြင်လမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ဇဇီဝါလအာြ်လမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

အမည်မရှိလမ်းသွယမ်ျေား လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ြျေနအ်မည်မရှိကြားလမ်းမျေား လမ်းြျေဉး် ၆၀၀ ၆၀၀

၅ နားရှိုးရြ်ကွက် နားရှိုးရြ်ြွြ်လမ်းမှနားရှိုး(၁)လမ်း လမ်းြျေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

နားလမ်း(၂)လမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

နားလမ်း(၃)လမ်း လမ်းြျေဉး် ၆၀၀ ၆၀၀

၆ သေပြေရရြ်ကွက်
သံသရာလအးလစတလီမ်းဝဲမှယာ

လတာင်းခမ်းလမ်းအေိ
လမ်းြျေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၎င်းမှြျေနသ်လပြလမ်းသွယ်(၁) လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

သလပြလမ်းသွယ်(၂) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

သလပြလမ်းသွယ်(၃) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

သလပြလမ်းသွယ်(၄) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

သလပြလမ်းသွယ်(၅) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၇ ြါဟေ်ရြ်ကွက်
မန္တလလးလားရှိုးပြညလ်ောင်စလုမ်းမ

ကြးီလေးဝယဲာ
လမ်းမကြီး ၁၅၀၀ ၄၀၀၀

ြနဟ်ြ်သလပြလရးလမ်းမ လမ်းြျေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

လတာင်းခမ်းလမ်းမှလဝြရုံးလေး

(၂)လမ်းအေိ
လမ်းသွယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

 ေကျေးရွာဂရနြ်ေျေား ၆၀၀
မမို့နင့်ှလဝးလသာလြျေးရွာမျေား

(ပြညလ်ောင်စလုမ်းမကြးီလေး) လမ်းမကြီး - ၁၀၀၀

မမို့နင့်ှလဝးလသာလြျေးရွာမျေား

(ပြညန်ယလ်မ်းမကြးီလေး) လမ်းမကြီး - ၇၅၀

 လနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် ေပြေေရာင်း/ဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်အေြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြေျေား

ရှြ်ေးပြည်နယ၊် ေနာင်ချေ ိုမြိေု့နယ်         (ကျေြ်သိနး်ေြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ေကျေးရွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး

အြေျေ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်ြှေေ်ေနဖုိ်း

ြှေေ်

 ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ု

စနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁  မြြောက်ြုိင်း နန္ဒဝနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၉၅၀ ၉၅၀

မမို့လယလ်မ်း လမ်းမကြီး ၉၅၀ ၉၅၀

ဈဈးလမ်း လမ်းမကြီး ၉၅၀ ၉၅၀

မဂ္ဂင်လမ်း လမ်းမကြီး ၈၂၀ ၈၂၀

ရတနာလမ်း လမ်းမကြီး ၈၂၀ ၈၂၀

ဘုရားကြီးလမ်း လမ်းမကြီး ၈၂၀ ၈၂၀

ဈရွှေလလီမ်း လမ်းမကြီး ၆၀၀ ၆၀၀

ချယရ်လီမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

ဈရွှေဈြျာင်းလမ်း မမို့ြြင်လမ်း ၆၀၀ ၆၀၀

ဂန္ဓမာလမ်း လမ်းသွယ် - ၃၀၀

စမ်းဈချာင်းလမ်း လမ်းသွယ် - ၃၀၀

ဈရဈြျာ်လမ်း လမ်းသွယ် - ၃၀၀

၂  မောင်ြုိင်း ြနသ်ာလမ်း လမ်းမကြီး ၉၅၀ ၉၅၀

ဗုိလခ်ျုြ်လမ်း လမ်းမကြီး ၈၂၀ ၈၂၀

ကြည်ဈတာ်စလုမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

သစ္စာလမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

ခဈရလမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

ရာွဈတာ်ဈလးလမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

သုခလမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

ဈရွှေချ ိုင့်ဝှမ်းလမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

၃ လက်ခြ်ုေနး် စည်ြင်လမ်း လမ်းမကြီး ၇၈၀ ၇၈၀

ဟုိြနလ်မ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ဈဇာတိြလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ဈဘာဂဝတီလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ဈနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် အြ်ိေ၊ ခခ၊ံ မြြေ မောင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ေန ်

စနံှုနး်ြေျား

ရမ်ှးြြည်နယ၊်မုိးမိတ်မမို့နယ် (ြျြ်သိနး်ဈြါင်း)

စဉ် ေြ်ကွက်/မကျးေွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်ြှေေ်ေနဖုိ်း
ြှေေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ု

စနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

လက်ခြ်ုေနး် ခာွညိုလမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

ဈရွှေဘုိလမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

ဇဝီြလမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

ဈောင်မဂေလာလမ်းလမ်းသွယ် - ၆၀၀

မမို့ြတ်လမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀ ၆၀၀

၄  မဟာ်နနး် ဗုဗ္ဗာရုံဈြျာင်းလမ်းလမ်းမကြီး ၈၂၀ ၈၂၀

ောသံလမ်း လမ်းမကြီး ၆၀၀ ၆၀၀

နယွန်လီမ်း လမ်းမကြီး - ၆၀၀

တမာလမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀ ၃၀၀

ခိုင်ဈရွှေဝါလမ်း လမ်းသွယ် - ၃၀၀

ယင်းမာလမ်း လမ်းသွယ် - ၃၀၀

ဗျူဟာလမ်း လမ်းသွယ် - ၃၀၀

ဈတာငဥ်ယျာဉလ်မ်း လမ်းသွယ် - ၃၀၀

၅  မေွှေဇာလေွီာ မုိးမိတ-်မဘိမ်းလမ်း လမ်းမကြီး - ၉၅၀

ရိုးလမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

၆ အာသံေွာ ောသံလမ်း လမ်းမကြီး - ၆၀၀

ေမြဈြျာငး်လမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

ဈြမစာရင်းလမ်း လမ်းသွယ် - ၆၀၀

၅  မေွှေဇာလေွီာ ေမည်မရှိလမ်း လမ်းမကြီးဈဘး ၃၀၀ ၃၀၀

ေမည်မရှိလမ်း လမ်းမကြီးဈဘး ၂၀၀ ၂၀၀

ေမည်မရှိလမ်း လမ်းမကြီးဈဘး ၅၀ ၅၀

ဈနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်ေွက် အြ်ိေ၊ ခခ၊ံ မြြေ မောင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ေန ်

စနံှုနး်ြေျား

ရမ်ှးြြည်နယ၊်မုိးမိတ်မမို့နယ် (ြျြ်သိနး်ဈြါင်း)

စဉ် ေြ်ကွက်/မကျးေွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး

အြေျ ိုးအစား

ေစဧ်ကသေ်ြှေေ်ေနဖုိ်း
ြှေေ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁ (၁) ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းကျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

သရဖီလမ်း လမ်းသွယ် - ၈၀၀

အင်ကကင်းလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၇၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းကကား - ၃၅၀

၂  (၂) ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ြမတ်ေလးလမ်း လမ်းကျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ယဇုနလမ်း လမ်းကျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

သရဖီလမ်း လမ်းသွယ် - ၈၀၀

၃  (၃) ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကကီး - ၁၀၀၀

အင်ကကင်းလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၇၀၀

ချယရ်လီမ်း လမ်းသွယ် - ၇၀၀

ေေါနလမ်း လမ်းသွယ် - ၇၀၀

မက်မွနး်လမ်း လမ်းကျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းကကား - ၃၅၀

၄  (၄) ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ယဇုနလမ်း လမ်းကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

သဇင်လမ်း လမ်းကျယ် - ၁၀၀၀

မဉ္ဇ လမ်း လမ်းကျယ် ၈၀၀ ၉၀၀

စပဳယလ်မ်း လမ်းကျယ် ၄၀၀ ၈၀၀

ေအာင်သေြပလမ်း လမ်းကျယ် ၆၀၀ ၇၀၀

၅  (၅) ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကကီး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ပိေတာက်လမ်း လမ်းကျယ် - ၉၀၀

ကကက်ေမာက်လမ်း လမ်းကျယ် - ၈၀၀

ခိုင်ေရွှေဝါလမ်း လမ်းကျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ရမ်ှးြပည်နယ၊်နမ္မတူမမို့နယ်

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြြေမရာင်း/ဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်ြေျား

(ကျပ်သနး်ေပါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လြ်ေးအြေည် လြ်ေးအြေျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၆ (၆) ရြ်ကွက် ကကက်ေမာက်လမ်း လမ်းကျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ေသာကလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၅၀၀

သစခ်လွမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၅၀၀
အမည်မရှိလမ်း လမ်းကကား - ၃၅၀

၇ (၇) ရြ်ကွက် နင်ှးဆလီမ်း လမ်းကျဉး် ၄၀၀ ၇၀၀

မက်မွနး်လမ်း လမ်းကျဉး် ၄၀၀ ၄၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းကကား - ၃၅၀

၈ (၈) ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းကျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းကကား ၃၅၀ ၃၅၀

၉ (၉) ရြ်ကွက် စကားဝါလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၅၀၀

နမ္မလေကျာငး်လမ်း လမ်းကျဉး် ၄၀၀ ၅၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းကကား - ၃၅၀

၁၀ (၁၀) ရြ်ကွက် ခိုင်ေရွှေဝါလမ်း လမ်းကျယ် ၈၀၀ ၈၀၀

စကားဝါလမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀ ၅၀၀

အမည်မရှိလမ်း လမ်းကကား - ၃၅၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြြေမရာင်း/ဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်ြေျား

ရမ်ှးြပည်နယ၊်နမ္မတူမမို့နယ် (ကျပ်သနး်ေပါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လြ်ေးအြေည် လြ်ေးအြေျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး်

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး်

(ယခင်)

ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ေဆဵရုဳဵ လမ်ဵေဟာင်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

ဗုိလတ်ာရာလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

ေော်ဘွာဵသခချုင်ဵြုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

မုိင်ေငါလဴမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

ဗုိလမ်င်ဵေရာင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

သူေေဵြုန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၄။ မနခ်ိုြ်ရပ်ြွြ် ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၅။ မုိဂလဲရ်ပ်ြွြ် ေပ်ေထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၅၀ ၇၅၀

၆။ မနမုိ်င်ရပ်ြွြ် ဗုိလေ်တဇလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၅၀ ၇၅၀

၇။ ငွနဆ်ိုင်ဵရပ်ြွြ် ေဆဵရုဳဵ လမ်ဵသေ် လမ်ဵသွယ် ၇၅၀ ၇၅၀

၈။ ေြျဵရာွမျာဵ ဗုိလမ်င်ဵေရာင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

၃။ နမ္မေဝါရပ်ြွြ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအမြါ် စည်းကကြ်ရန်

 စနံှုနး်

(ကျြ်သိနး်မြါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ မကျးရွာ လမ်းအမည်
လမ်း 

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်

ရှမ်းြြည်နယ၊် နမ့်ဆန်(မ)မမို့နယ်

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၁။ မဂဂလာရပ်ြွြ်

၂။ မမို့လယရ်ပ်ြွြ်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁ ခိုလုံရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၄၀၀ ၁၅၀၀

၂ ဘောဂရြ်ကွက် စ ျးပတ်လမ်း လမ်းြျယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

ရနြ်ျနိး်ချ ိုင့်လမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၃ ရှမ်းရွာမရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကြီး ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

မမို့ပတ်လမ်း လမ်းြျယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

စ ာဖျင်နလမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

သသဘာလမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ရမ်ှးရာွမပတ်လမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၄ ဉာဏသိြ္ံပရြ်ကွက် စ ာ်ဘွားလမ်း လမ်းမကြီး ၁၂၀၀ ၁၃၀၀

ရမ်ှးစြျာင်းလမ်း လမ်းြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

လမ်းသွယ်(၁) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်းသွယ်(၂) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်းသွယ်(၃) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်းသွယ်(၄) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်းသွယ်(၅) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၅ ဝနထ်မ်းရြ်ကွက်  စုပါင်းရုံးလမ်း လမ်းြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

အမြ(၁)လမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

တံတားဦးစ တီလမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ဗုိလမ်င်းစရာင်လမ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

စေးရုံပတ်လမ်း(၁) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

စေးရုံပတ်လမ်း(၂) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

ရမ်ှးြပည်နယ၊်ြွမ်းလုံမမို့နယ်

စနာြ်ေြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေဏ္ဍာဘရးနစှအ်တွက် ဘြမဘရာင်း/ဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အဘြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ
(ြျပ်သိနး်စပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ဘကျးရွာ လမ်းအမည် လမ်းအမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၆ ကနသ်ာယာရြ်ကွက် ရမဲာနစ်အာင်လမ်း လမ်းြျယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ြွြ်သ လ်မ်း လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်းသွယ်(၁) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်းသွယ်(၂) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်းသွယ်(၃) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

လမ်းသွယ်(၄) လမ်းသွယ် ၈၀၀ ၈၀၀

၇ ဘကာင်းကျဘဲကျးရွာ ြပည်စောင် လုမ်းမကြီး လမ်းမကြီး ၃၀၀ ၄၀၀

စြျးရာွအဝင်လမ်း(၁) လမ်းြျယ် ၂၀၀ ၂၀၀

စြျးရာွအဝင်လမ်း(၂) လမ်းြျယ် ၂၀၀ ၂၀၀

၈ ကုနး်ဘညာင်ရွာ ြပည်စောင် လုမ်းမကြီး လမ်းမကြီး ၃၀၀ ၄၀၀

စြျးရာွအဝင်လမ်း(၁) လမ်းသွယ် ၂၀၀ ၂၀၀

စြျးရာွအဝင်လမ်း(၂) လမ်းသွယ် ၁၀၀ ၁၀၀

စနာြ်ေြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေဏ္ဍာဘရးနစှအ်တွက် ဘြမဘရာင်း/ဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်အဘြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်

စနံှုနး်များ
ရမ်ှးြပည်နယ၊်ြွမ်းလုံမမို့နယ် (ြျပ်သိနး်စပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက်/ ဘကျးရွာ လမ်းအမည် လမ်းအမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁ ရြ်ကွက်(၁) ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၂၀၀ ၁၅၀၀

ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

ဆရာစလဳမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

ကျနစ်စသ်ာဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၈၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၆၀၀

၂ ရြ်ကွက်(၂) ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

သခင်ဖုိဵလကကီဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

ဗုိလဗ်ထူဵ လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

လမ်ဵဆုဳဵ တုိဵချဲ့ လမ်ဵဆုဳဵ ၆၀၀ ၇၀၀

၃ ရြ်ကွက်(၃) ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၂၀၀ ၁၅၀၀

ဘုရင်ဴေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

ဦဵေောင်ေဇယျလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

ကျနစ်စသ်ာဵလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

၄ ရြ်ကွက်(၄) ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၁၂၀၀ ၁၅၀၀

ဦဵေောင်ြမတ်လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

စစစ်ထဳနွ်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

တပင်ေရွှေထီဵ လမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

ဦဵေောင်ေဇယျလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

သခင်ကုိယေ်တာ်မုိင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၇၀၀ ၈၀၀

၅ ရြ်ကွက်(၅) ဗုိလခ်ျုပ်ေောင်ဆန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၉၀၀ ၁၂၀၀

ဦဵေောင်ြမတ်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၈၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြြေမရာင်း/ဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်ြေျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြေျား

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် တန့ယ်န်ဵ မမို့နယ်

စဉ် လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး 

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ် 

ချက်
ရြ်ကွက်/ မကျးရွာ



(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၆ ရြ်ကွက်(၆) ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၈၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၈၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၅၀၀ ၆၀၀

၇ ရြ်ကွက်(၇) ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၆၀၀ ၈၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၅၀၀ ၇၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၅၀၀ ၇၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀ ၆၀၀

၈ ရြ်ကွက်(၈) ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၆၀၀ ၈၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၈၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၀၀ ၆၀၀

၉ ရြ်ကွက်(၉) ကျနစ်စသ်ာဵလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

 ေယာမင်ဵကကီဵဦဵဘုိဵလှိုင်လမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၇၀၀ ၉၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၉၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၇၀၀

၁၀ ရြ်ကွက်(၁၀) ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵမကကီဵ ၈၀၀ ၁၀၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၇၀၀ ၉၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၉၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၈၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၅၀၀ ၇၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြြေမရာင်း/ဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်ြေျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြေျား

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် တန့ယ်န်ဵ မမို့နယ်

စဉ် ရြ်ကွက်/ မကျးရွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး 

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ် 

ချက်



(ကျပ်သိန်ဵ ေပါင်ဵ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁ ရပ်ကွက်(၁) ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵမ လမ်ဵမကကီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၂။ ရပ်ကွက်(၂) ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵမ လမ်ဵမကကီဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ ၄၀၀

၃။ ရပ်ကွက်(၃) ြပည်ေထာင်စလုမ်ဵမ လမ်ဵမကကီဵ ၈၀၀ ၈၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကျယ် ၇၀၀ ၇၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကကာဵ ၆၀၀ ၆၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် မြြေမရာင်း/ဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်ြေျားအမြါ် စည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်ြေျား

စဉ် ရြ်ကွက်/ မကျးရွာ လြ်ေးအြေည်
လြ်ေး 

အြေျ ိုးအစား

တစဧ်က သတ်ြှေတ်တနဖုိ်း

ြှေတ် 

ချက်

ရမ်ှဵြပည်နယ၊် မုိင်ဵရယမ်မို့နယ်



ရမ်ှဵြြည်နယ၊် သိန္ီနမမို့နယ်

၂၀၁၈ -၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁ ရြ်ကွက်(၁) လမ်ဵမေော်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

ေမေ္တာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ဒူဵယာဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ြုလလဲမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ြင်လုဳလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ချယရ်လီမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ဗန္တ လလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၇၀၀ ၇၀၀

ရေနာြဳုလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ြင်ဵယလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၆၀၀

ဟုိေနာင်လမ်ဵ မမို့ြြင်လမ်ဵ ၅၀၀ ၅၀၀

မန္တေလဵလမ်ဵ မမို့ြြင်လမ်ဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ေြျာင်ဵလမ်ဵ မမို့ြြင်လမ်ဵဆုဳဵ ၄၀၀ ၄၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၄၀၀

၂ ရြ်ကွက်(၂) နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၉၀၀

ယဇုနလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် - ၇၀၀

အမည်မရှိလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ြင်ဵယလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၄၅၀ ၄၅၀

ဟုိေနာင်လမ်ဵ မမို့ြြင်လမ်ဵ ၄၀၀ ၄၀၀

ေဟာ်ေဟာင်ဵလမ်ဵ မမို့ြြင်လမ်ဵဆုဳဵ ၃၅၀ ၃၅၀

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန်

စနံှုနး်များ

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

လမ်းအမည်
လမ်းအမျ ိုး 

အစား

(ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဘုိ်း

မှတ်ချက်



ရမ်ှဵြြည်နယ၊် သိန္ီနမမို့နယ်

၂၀၁၈ -၂၀၁၉

ခ ုစနံှုနး် 

(ယခင်)

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၃ ရြ်ကွက်(၃) လမ်ဵမေော်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

နင်ှဵဆလီမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ဇွဲြြင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

စြာဵဝါလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ေောေြျာင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ခေြါင်ဵလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

သူဇာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ဂန္ဓမာလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၉၀၀ ၉၀၀

ြင်လုဳလမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၇၀၀

မန္တေလဵလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၆၀၀ ၅၀၀

နယွန်လီမ်ဵ မမို့ြြငလ်မ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

ဘုရငဴ်ေနာင်လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀

ေဟာ်ေဟာင်ဵလမ်ဵ မမို့ြြငလ်မ်ဵသွယ် ၄၀၀ ၄၀၀

ေြျာင်ဵလမ်ဵ မမို့ြြင်လမ်ဵဆုဳဵ ၃၅၀ ၃၅၀

မမို့သစြွ်ြ် - ၃၀၀

၄ ရြ်ကွက်(၄) လမ်ဵမေော်လမ်ဵ လမ်ဵမကြီဵ ၅၅၀ ၅၅၀

ဝိန်ဵ နန်ဵ လမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ ၅၀၀ ၅၀၀

မဂ္ဂင်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

စယွေ်ော်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ေဆဵရုဳလမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

ဗုိလေဲ်လမ်ဵ လမ်ဵသွယ် ၅၀၀ ၅၀၀

နယွန်လီမ်ဵ လမ်ဵကြာဵ - ၅၀၀

မုိင်ဵယန်ဵ လမ်ဵ မမို့ြြငလ်မ်ဵသွယ် ၄၀၀ ၄၀၀

မနေ်နာင်လမ်ဵ မမို့ြြင်လမ်ဵဆုဳဵ ၃၅၀ ၃၅၀

ေနာြ်ဆြ်ေဲွ(ြ)

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန်

စနံှုနး်များ

(ြျြ်သိန်ဵ ေြါင်ဵ)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်းအမျ ိုး 

အစား

တစဧ်က သတ်မှတ်တနဘုိ်း

မှတ်ချက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉  

စနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

၁ ရြ်ကွက်(၁) ကြယစ်င်လမ်း(၁) လမ်းမကြီး ၄၆၀၀ ၂၃၀၀

ကြယစ်င်လမ်း(၂) လမ်းမကြီး ၄၀၀၀ ၂၀၀၀

ြွမ်ရင်လမ်း လမ်းမကြီး ၄၂၀၀ ၂၁၀၀

ကြည်ရနှလ်မ်း လမ်းသွယ် ၂၈၀၀ ၁၄၀၀

ေြာင်းတဳုလမ်း-၃ လမ်းမကြီး ၃၀၀၀ ၁၅၀၀

ငုမမင်လမ်း လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၁၅၀၀

ေော်ဖုနး်လမ်း လမ်းသွယ် ၂၆၀၀ ၁၃၀၀

ယနုေ်ေါင်းလမ်း လမ်းသွယ် ၂၅၀၀ ၁၂၅၀

ယင်ွလင်လမ်း လမ်းသွယ် ၂၆၀၀ ၁၃၀၀

ြုနး်ကြမ်းလမ်း လမ်းမကြီး ၂၂၀၀ ၁၁၀၀

အထြ(၂)ေြျောင်းလမ်း လမ်းမကြီး ၂၂၀၀ ၁၁၀၀

ဆမ်ွးဖုနး်လမ်း လမ်းမကြီး ၃၂၀၀ ၁၆၀၀

ဆမ်ွးဖုနး်လမ်း(၁) လမ်းသွယ် ၃၂၀၀ ၁၆၀၀

ဆမ်ွးဖုနး်လမ်း(၂) လမ်းသွယ် ၃၂၀၀ ၁၆၀၀

၂ ရြ်ကွက်(၂) ေြာ်မင်းလမ်း လမ်းမကြီး ၇၀၀၀ ၃၅၀၀

ရင်ှးလုဳလမ်း လမ်းမကြီး ၇၀၀၀ ၃၅၀၀

ေေါင်ဖုနး်လမ်း လမ်းမကြီး ၇၀၀၀ ၃၅၀၀

မမို့လမ်း လမ်းသွယ် ၄၂၀၀ ၂၁၀၀

ေြာ်မင်းလမ်းသွယ်(၁) လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၂၀၀၀

ေြာ်မင်းလမ်းသွယ်(၂) လမ်းသွယ် ၄၄၀၀ ၂၂၀၀

ေြာ်မင်းလမ်းသွယ်(၃) လမ်းသွယ် ၄၄၀၀ ၂၀၀၀

ေြာ်မင်းလမ်းသွယ်(၄) လမ်းသွယ် ၃၈၀၀ ၁၉၀၀

ေြာ်မင်းလမ်းသွယ်(၅) လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၁၅၀၀

ေြာ်မင်းလမ်းသွယ်(၆) လမ်းသွယ် ၃၀၀၀ ၁၅၀၀

ဖူးရင်ှလမ်း လမ်းမကြီး ၆၀၀၀ ၃၀၀၀

ကြယစ်င်လမ်း လမ်းမကြီး ၆၀၀၀ ၃၀၀၀

မင်အနး်လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀၀၀ ၂၀၀၀

ြျေင်ေရွှေထနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၄၈၀၀ ၂၄၀၀

မင်ြျေူလမ်း လမ်းမကြီး ၄၈၀၀ ၂၄၀၀

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

မှတ်

ချက်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

ရမ်ှးမေည်နယ၊် ေလာြ်ြုိင်မမို့နယ်           (ြျေေ်သိနး်ေေါင်း)

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

နယ်ေမမ 

ေဒသအေမြေေန

 အရ 

လြရ်ှိေမမမေင်

ေေါြေ်စျေးမဖစ်

ေါသည်။

နယ်ေမမ 

ေဒသအေမြေေန

 အရ 

လြရ်ှိေမမမေင်

ေေါြေ်စျေးမဖစ်

ေါသည်။



၂၀၁၈-၂၀၁၉  

စနံှုနး်

 (ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

အဆိုြြုစနံှုနး် 

(ယခ)ု

ရြ်ကွက်(၃) ေြာ်မင်းလမ်း လမ်းမကြီး ၈၀၀၀ ၄၀၀၀

ရင်ှးလုဳလမ်း လမ်းမကြီး ၈၀၀၀ ၄၀၀၀

ေေးသစလ်မ်း လမ်းမကြီး ၇၅၀၀ ၃၇၅၀

ရင်ဖုနး်လမ်း လမ်းမကြီး ၇၅၀၀ ၃၇၅၀

ရင်ှးယင်ွလမ်း လမ်းမကြီး ၇၅၀၀ ၃၇၅၀

ြေျေ ိုင်ယင်ွလမ်း လမ်းမကြီး ၇၅၀၀ ၃၇၅၀

ယုဳရင်ှလမ်း လမ်းမကြီး ၇၅၀၀ ၃၇၅၀

ေြာ်မင်းလမ်း လမ်းမကြီး ၇၅၀၀ ၃၇၅၀

ြျေင်ေရွှေထနလ်မ်း လမ်းမကြီး ၇၀၀၀ ၃၅၀၀

ေုနဖူ်းလမ်း(၁) လမ်းသွယ် ၆၀၀၀ ၃၀၀၀

ေုနဖူ်းလမ်း(၂) လမ်းသွယ် ၆၀၀၀ ၃၀၀၀

ရနှး်ဆနး်လမ်း လမ်းမကြီး ၇၀၀၀ ၃၅၀၀

ဖုနး်လင်လမ်း လမ်းသွယ် ၆၀၀၀ ၃၀၀၀

မမို့ြြင် အမည်မရှိလမ်း လမ်းမကြီး ၁၈၀၀ ၁၄၀၀ ။

အမည်မရှိလမ်း လမ်းသွယ် ၁၅၀၀ ၁၂၅၀

၂
ချင်းမရွှေမဟာ် 

မမို့နယခ်ွဲ

မေည်ေထာင်စလုမ်းမကြီးဘ

ေးး
လမ်းမကြီး ၇၅၀၀ ၃၇၅၀

မမို့တွင်းလမ်းသွယ် လမ်းသွယ် ၂၃၀၀ ၁၂၅၀

မမို့မေင်လမ်းေဘး လမ်းမကြီး ၂၀၀၀ ၁၀၀၀

၃။ ကုနး်ကကမ်း - - - -

မမို့နယခ်ွဲ - - - -

- - - -

၄။ မမာ်ထိုက် - - - -

မမို့နယခ်ွဲ - - - -

နယ်ေမမ

ေဒသ 

အေမြေအေနအရ

 စနဳှုနး်မသတ် 

မှတ်နိုငေ်ါ။

။

နယ်ေမမ 

ေဒသအေမြေေန

 အရ 

လြရ်ှိေမမမေင်

ေေါြေ်စျေးမဖစ်

ေါသည်။

ေနာြ်ဆြ်တဲွ(ြ)

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် အမ်ိ၊ ခခ၊ံ မြမ မရာင်းဝယြ်ခင်းလြ်ုငနး်များအမြါ် အခနွစ်ည်းကကြ်ရန ်စနံှုနး်များ

ရမ်ှးမေည်နယ၊် ေလာြ်ြုိင်မမို့နယ်           (ြျေေ်သိနး်ေေါင်း)

စဉ်
ရြ်ကွက်/ 

မကျးရွာ
လမ်းအမည်

လမ်း

အမျ ိုးအစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်

ချက်



နောက်ဆက်တဲွ(က)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး်(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၁  စစျေးရြ်ကွက် နော်ခမ်းဦးလမ်း လမ်းမကကီး ၆၀၀ ၆၅၀ မမို့လယပုိ်င်း

ဗုိလမ်င်းနရာင်လမ်း လမ်းကျယ် ၄၀၀ ၄၀၀

ဆရာစလံမ်း လမ်းကကား ၃၀၀ ၃၀၀

ဘုရင့်နောင်လမ်း လမ်းကကား ၃၀၀ ၃၀၀

ဗန္ဓလလမ်း လမ်းသွယ် ၂၅၀ ၂၅၀

နစာမဟာလမ်း လမ်းသွယ် ၂၅၀ ၂၅၀

စဝ်ခမ်ွလမ်း လမ်းသွယ် ၂၅၀ ၂၅၀

၂
 စကာင်းဟုနး်

ရြ်ကွက်
ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကကီး ၂၅၀ ၂၆၀

အနော်ရထာလမ်း လမ်းကျယ် ၁၇၀ ၁၇၀ ရပ်ကွက်အစေွ်

ဗုိလဆ်ေွပ်က်လမ်း လမ်းကကား ၁၇၀ ၁၇၀

ဦးဘချ ိုလမ်း လမ်းသွယ် ၁၂၀ ၁၂၀

ဘုရင့်နောင်လမ်း လမ်းသွယ် ၁၂၀ ၁၂၀

၃
မနစ်ကာင်း

ရြ်ကွက်
မေန်ကာင်းလမ်း လမ်းမကကီး ၂၅၀ ၂၆၀

မေန်ကာင်းလမ်း လမ်းမကကီး ၁၇၀ ၁၇၀ ရပ်ကွက်အစေွ်

နစာမဟာလမ်း လမ်းကကား ၁၂၀ ၁၂၀

ေဝနဒးလမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀ ၁၀၀

၄ မနမုိ်င်ရြ်ကွက် နောင်ဆပ်ိလမ်း လမ်းမကကီး ၁၀၀ ၁၀၀ မမို့အစေွ်

၅ နမ့်လျှရံြ်ကွက် ေမ့်လျှလံမ်း လမ်းမကကီး ၁၀၀ ၁၀၀ မမို့အစေွ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် စပမစရာင်း/ဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်အစြါ်အခနွစ်ည်းကကြ်ရန်

နှုနး်ထားမျေား

ရမ်ှးြပည်ေယ်၊ဟုိပေမ်မို့ေယ် (ကျပ်သိေး်နပါင်း)

စဉ် ရြ်ကွက် လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချေက်



၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

စနံှုနး်(ယခင်)

၂၀၁၉-၂၀၂၀

အဆိုပြုစနံှုနး်

(ယခ)ု

၆ ရုံးကုနး်ရြ်ကွက် ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းမကကီး ၂၀၀ ၂၀၀

ဗုိလခ်ျုပ်လမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀ ၁၀၀

၇ မနခ်နွရ်ြ်ကွက် ေဝနဒးလမ်း လမ်းကျယ် ၂၀၀ ၂၀၀ မမို့အစေွ်

ေတ်သျှင်နောင်လမ်း လမ်းကကား ၁၃၀ ၁၃၀

ကုက္ိုကလရ်ပ်ိလမ်း လမ်းကကား ၁၃၀ ၁၃၀

သစလ်လှမ်း လမ်းသွယ် ၁၀၀ ၁၀၀

၈
ြနလ်ုံလမ်း

ရြ်ကွက်
နော်ခမ်းဦးလမ်း လမ်းမကကီး ၄၂၀ ၄၂၀

နော်ခမ်းဦးလမ်း လမ်းမကကီး ၁၅၀ ၁၅၀ ရပ်ကွက်အစေွ်

မမို့ပတ်လမ်း လမ်းကျယ် ၃၀၀ ၃၀၀

မေဆ်ိုင်လမ်း လမ်းသွယ် ၁၅၀ ၁၅၀

၉
မိနး်ြနး်လယွ်

ရြ်ကွက်
နော်ခမ်းဦးလမ်း လမ်းမကကီး ၆၀ ၁၀၀ မမို့အစေွ်

ခါွညိုလမ်း လမ်းကကား ၆၀ ၆၀

၁၀
မိနး်ြနး်ရှမ်း

ရြ်ကွက်
နော်ခမ်းဦးလမ်း လမ်းမကကီး ၁၀၀ ၁၀၀ မမို့အစေွ်

စယွန်တာ်လမ်း လမ်းကကား ၆၀ ၆၀

စကားဝါလမ်း လမ်းကကား ၆၀ ၆၀

နရွှေအေုး်ပင်လမ်း လမ်းသွယ် ၄၀ ၄၀

နစျးရပ်ကွက်အဆုံးမှတံတားအထိ

တံတားမှမိေး်ပေလ်ယွရ်ပ်ကွက်အစပ်အထိ

နောက်ဆက်တဲွ(က)

စဉ် ရြ်ကွက် လမ်းအမည်
လမ်းအမျေ ိုး

အစား

တစဧ်ကသတ်မှတ်တနဖုိ်း

မှတ်ချေက်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှအ်တွက် စပမစရာင်း/ဝယပ်ခင်းလြ်ုငနး်အစြါ်

အခနွစ်ည်းကကြ်ရနန်ှုနး်ထားမျေား

ရမ်ှးြပည်ေယ်၊ဟုိပေမ်မို့ေယ် (ကျပ်သိေး်နပါင်း)
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