
 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရက ာင်ေးကက ေးစု ပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀   

၂   
 အန ော ်မမ ျုြို့ပတ် လမ််း (ဝ ်းပပ ော်း 

လမ််း ဆ ိုမှတ က သ ိုလ်ထ )    
လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၃   ဝ ်းပပော်း ထ ်လမ််း လမ််း  ယ် ၇၂၀၀ ၇၂၀၀   

၄   ဝ ်းပပော်းအ ော  ်လမ််း လမ််း  ယ် ၇၂၀၀ ၇၂၀၀   

၅   ဖရအဲငွေအတော င်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၆   ဖရလဲမ််း လမ််း  ယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀ နမ(၁၃ ) 

၇   အ  ော ်တလ ို်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၈   သအပပလမ် ်း လမ််း  ယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၉   ဂန ိုင် န်လမ််း လမ််း  ယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၁၀   စပ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၈၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၁၁   အရွှေအတော င်က ော ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၁၂   အရွှေပပည်အ ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၇၂၀၀ ၇၂၀၀   

၁၃   ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၁၄   ပမသပ တ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၁၅   ပိုလဲလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၁၆   ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၁၇   ပမလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၁၈   မင််းရဲအ   ော်စွေော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၁၉   စမ််းအခ ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၂၀   ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၂၁   ရ ော လယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၂၂   အ  ော ်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀ နမ(၁၃ ) 

၂၃   သနတော လ ှိုင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   
 

 
   

 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂၄ ရက ာင်ေးကက ေးစု ပ် နဝရတ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၂၅   သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၂၆   စပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀ နမ(၁၀) 

၂၇   ဂနမမောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၂၈   ဘိုန််းက   ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

၂၉   မဟော စည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၃၀   ဒိုတထဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၃၁   ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀ နမ(၇) 

၃၂   နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၃၃   အသော ် လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၃၄   ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၃၅   ဧရောဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၃၆   ရဇဇဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

၃၇    စစပနဒ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

၃၈   အရွှေပပည်သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ နမ(၅) 
အပမော  ်

၃၉   အဝဋျုဝန်အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

၄၀   အ ော င်အတော ်မလူမ််း လမ််းသွေယ် ၃၉၀၀ ၃၉၀၀   

၄၁   သအပပလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၉၀၀ ၃၉၀၀ နမ(၁၂) 

၄၂   ခတတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ နမ(၅) 
အတောင ်

၄၃   နတ်စင် ိုန််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

၄၄   ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ နမ(၁၁ ) 

၄၅    ိုန်ပမင ် သော ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀ နမ(၁၁ ) 

၄၆   သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀ နမ(၇) 

 
   

 
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄၇ ရက ာင်ေးကက ေးစု ပ် န လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀ နမ(၁၃ ) 
အတောင ်

၄၈   သ ဂီလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀   

၅၀   ဗိုဒမဂ ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀   

၅၁   ဉဿဖရော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၅၂   ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၅၃   ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၅၄   သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၉၀၀ ၂၉၀၀   

၅၅   ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၉၀၀ ၂၉၀၀   

၅၆   ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၂၉၀၀ ၂၉၀၀   

၅၇   ခွေ ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၉၀၀ ၂၉၀၀   

၅၈    ိုန််းပမ င ်သော ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ နမ(၇) 

၅၉   
သ ်အစ ရနအ်  ောငအ်   ောင််း 
လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၆၀   စ န်ဆ ွေယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၆၁   သ လွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၆၂   မလ ခလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၆၃   ယမ ိုနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၆၄   ဂဂ ဂ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၆၅   အ  ော ်န လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၆၆   အ  ော ်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀ နမ(၇) 

၆၇   အရွှေပပည်အ ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၆၈   ဖရလဲမ််း လမ််းသွေယ် ၂၈၀၀ ၂၈၀၀   

၆၉    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

၇ ၀    ပခော ်းလမ််း မမ ျုြို့စွေန် လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

 
   

 



 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ကန်ရ ှြို့ ပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀   

၂   ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ  ောင်ဆန််းလမ််းသွေယ ် လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀၀   

၃    အရြှို့မမ ျုြို့ ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀   

၄   ပမ န်သော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၅    ိုန်သညလ်မ််း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀   

၆   အရထွေ ်ဦ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀   

၇   
အရထွေ ်ဦ်းလမ် ်း( အရြှို့ 
မမ ျုြို့ပတ်  လမ််းမှ အရှြို့ ဘ ် ) 

လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀၀ ၂၂၀၀၀   

၈   ခ င််းတွေ င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀   

၉   ဧရောဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀   

၁၀   စစ်အတောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀   

၁၁   သ လွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀   

၁၂   မဟော သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၁၃   တတအ်ခတလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၄   သ ပပ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၅   ဘ ိုအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၆   သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၇   အဇော တ  လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၈   မဟော သိုခလမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၉   ဓမမရ ခ တလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၂၀   အ  ော ်တလ ို်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၂၁    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

 
   

 



 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ကန်ရအာက် ပ်  ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀   

၂    အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၃   နဂ ်းပွေ ်အ  ောင် ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၄   ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၅   သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၆   ခွေ ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၇   ပမဝတ်ရည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

၈   ပင်လ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀   

၉   အရွှေအက ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၀   ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၁   နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀   

၁၂   ခတတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၃   စ ပယလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၄   အဇတဝန်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၅    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ကြံသာ ပ်  အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀   

၂   ပပည်အတော ်အ ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀   

၃   ဂ  ျု်းပဖြူလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

၄   ဟသဂော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

၅   ခွေ ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၂၀၀ ၆၂၀၀   

၆   အ ော င်အပမလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၂၀၀ ၆၂၀၀   

၇   ရှိုခင််း သော လမ််း-၁ လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၈   ရှိုခင််း သော လမ််း-၂ လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၉   ဘိုရော ်းက  ်း တ ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၁၀   က   ခ ိုင်အရ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၁၁    ိုန််းပမ င ်သော ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၇၀၀ ၃၇၀၀   

၁၂   မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

၁၃   န ဗဗော န်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

၁၄   
ရှိုခင််း သော လမ််းမှ အနော  ် ဘ ် 
နယ်အပမ-၁/၂) 

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

၁၅   ပပည်အတော ်အ ်းက  ော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

၁၆    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ကြံကက ေး ပ်  မည်မရှ လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

၂    မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

၃    မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

၄   အတော င်က  ်း-ဟ ိုပ ို ်းလမ််း လမ််းမက   ်း   ၁၂၀၀၀   

၅    ပခော ်းလမ််း မမ ျုြို့စွေန် လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး မှ
တ် 
  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှု
န်ေး (ယ ု) 

၁   မ်ေးသာ ပ်  အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၂   ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၃   သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၄   စပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၅   ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၆   နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၇   ဘိုရော ်းက  ်း တ ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၈   အ ော င်ပမတ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၉   အဇယ ောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၁၀   ရှိုခင််း သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၁၁   ရော မလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၁၂   သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၁၃   စပယ်ပဖြူလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၁၄   စ မတူလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၁၅   ဝ ်းပပော်း ထ ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၁၆   
ဘိုရော်းက  ်း  တ ်လမ််း ( အန ော  ်မမ ျုြို့ပတ်

လမ််း မှ  အရှြို့ ဘ ် ) 
လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၁၇   သ တောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၂၀၀ ၅၂၀၀   

၁၈   သ မအ်တော င်လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၅၂၀၀ ၅၂၀၀   

၁၉   သ မအ်တော င်အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၂၀၀ ၅၂၀၀   

၂၀    ိုန််းသော အ  ော င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၂၁    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   
 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁   မ်ေး မသာစည် ပ်  အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၃၈၀၀၀ ၃၈၀၀၀   

၂    အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၃   နဂ ်းပွေ ်အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၄   သ တဂူလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၅   အရွှေဂူလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၆   စ န်ဝင််းပမ င ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

၇   ဧဝရတ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၈   မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၉   စတိုဘိုမမ  လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၁၀   သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၁၁   သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

၁၂   အ  ော ်အရ  ို်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

၁၃   ရှိုခင််း သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

၁၄   ပမစက ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

၁၅   အ  ော ်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀   

၁၆   အဇတဝန်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၁၇   နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၁၈   အ  ော ်တွေင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၇၀၀ ၈၇၀၀   

၁၉   အ ော င်စက ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

၂၀   ပမဝတ်ရည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

၂၁   နယ်အပမ(၁) ၊(၂ )၊(၁ ၄)၊ (၁၅) လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

၂၂   အ  ော ်တွေင် ်းလမ််း သွေယ် လမ််းသွေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

၂၃    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း ) လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

 

 
   

 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစဧ်က သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ စပ်စြံထွန်ေး ပ်   အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၂   
ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း( အမဘ ောဇ ပန ််းခခ မှ  

စ ပ်စ  ထွေန ််းအဆ်းရ ို ထ ) 
လမ််းမက   ်း ၃၃၀၀၀ ၃၃၀၀၀   

၃   
ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း အဆ်း ရ ို(စ ပ်စ   
ထွေန ််းအဆ်းရ ိုမှ အတ ောင် ဘ ်) 

လမ််းမက   ်း ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀   

၄   ဇလဲလ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅   အ  ောင််းပ တ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၆   ရှိုအမ ော ်ခင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၇   အရွှေအနက ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၈   မဂဂလော ဂူအ  ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၉   သအပပလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၁၀   ရှိုခင််း သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၁၁   ရှမ််းအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၁၂   သ ရ ရတနော လမ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၁၃   သ ရ ရတနော လမ််းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၁၄   ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၁၅   သိုခမ််း လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၁၆   အဇယ ောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၁၇   သဂီဝင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၁၈   ဓမမသိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၁၉   စ တတသိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၂၀   ရန်အ ော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၂၁   အဗော ဓ ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၂၂   မမ ျုငသ်ော ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၇၀၀ ၄၇၀၀   

၂၃   ဘ ို်းဘွေော ်းရ ပ်သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၂၄   ပမဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၂၅   လဲအလ ော င််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၂၆    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

၂၇    ပခော ်းလမ််း မမ ျုြို့ စွေန်   ၂၀၀ ၂၀၀   

 
   

 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ စိန်ပန်ေး ပ ် ပပည်အတော ်အ ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀   

၂   အဒ န လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၃   ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၄   ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၅   ခတတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၆   နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

၇   စပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၈   သရဖ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၉   စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၆၀၀ ၃၆၀၀   

၁၀   အနက ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၆၀၀ ၃၆၀၀   

၁၁   သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၆၀၀ ၃၆၀၀   

၁၂   အရွှေရညဝ်င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

၁၃    ိုန်သညလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၅၀၀ ၂၅၅၀၀   

၁၄   သရဖ လမ််းမှ အနော  ်ဘ  ် လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

၁၅    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရစ ေးပိုင်ေး ပ်  အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀   

၂   နဂ ်းပွေ ်အ  ောင် ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၃   
 ိုန်သည်လမ််း( ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််းမှ 
စဝစ် ထွေန််းလမ််းထ ) 

လမ််း  ယ် ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀   

    
 ိုန်သည်လမ််း( စဝစ် ထွေန််းလမ််းမှ
 အ နော ်မမ ျုြို့ ပတ ်လမ််းထ ) 

လမ််း  ယ် ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀   

၄   ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၅   သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၆   အငွေခွေန်မှြူ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၇   တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

၈   ခွေ ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

၉   ခတတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၀   ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀   

၁၁   စပ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀၀ ၄၅၀၀၀   

၁၂   ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၁၃   အစ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

၁၄    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
ရညာင်ရ ွှေရ ာ်
ကုန်ေး ပ် 

ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀   

၂   ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း (လမ််း သွေယ်) လမ််းသွေယ်   ၁၅၀၀၀   

၃    အရြှို့မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀   

၄   အရွှေပခအသဂ လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၅   ပမ န်သော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၆   သ တောလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၉၀၀၀ ၁၉၀၀၀   

၇   ဉကသလမ််း လမ််း  ယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၈   မဟော ဗနမျုလလ မ််း လမ််း  ယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၉   နန််းသ တောလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၈၅၀၀ ၂၂၀၀၀   

၁၀   ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀   

၁၁   အရွှေဟသဂော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀   

၁၂   အမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀   

၁၃   ရှမ််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၈၀၀ ၁၄၈၀၀   

၁၄    င််းဝလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၁၅   ဇင်အယော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀   

၁၆   ပင်လ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၆၅၀၀ ၁၆၅၀၀   

၁၇    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရညာင် ဖြူစ န်ေး ပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀   

၂    အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၃၈၀၀၀ ၃၈၀၀၀   

၃   အညော င်ပင်သော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀   

၄   ဂိုဏ်ထူ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၅   နှင််းဆ  လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၆   ပမင ်မ ိုရ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

၇   စပ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀   

၈   ဦ်းက   ်းခမ် ်းအလော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀   

၉   ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀   

၁၀   ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀၀ ၁၄၀၀၀   

၁၁   အဗဒ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀   

၁၂   သရဖ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀   

၁၃      အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၃၀၀ ၃၃၀၀   

၁၄   သဇင်လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

၁၅   သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

၁၆   ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

၁၇   အဒစ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

၁၈   စနဒ ူ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၂၀၀ ၅၂၀၀   

၁၉   ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

၂၀   ပိုလဲလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၈၀၀ ၄၈၀၀   

၂၁   ပိုလဲလမ််းသွေယ-်၁ လမ််းသွေယ် ၂၇၀၀ ၂၇၀၀   

၂၂   ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၄၂၀၀   

၂၃   ပတတပမော်းလမ််း သွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

၂၄   ပတတပမော်းလမ််း သွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

 
   

 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂၅ ရညာင် ဖြူစ န်ေး ပ် ရတနော လမ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

၂၆   ရတနော လမ််းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

၂၇   ပမင ်မ ိုရ်လမ် ်းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

၂၈   ပမင ်မ ိုရ်လမ် ်းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

၂၉   ပမင ်မ ိုရ်လမ် ်းသွေယ်-၃ လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

၃၀   ပမင ်မ ိုရ်လမ် ်းသွေယ်-၄ လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

၃၁   ပမင ်မ ိုရ်လမ် ်းသွေယ်-၅ လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

၃၂   ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း သွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀   

၃၃   စ ပပလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၃၄   ဂနတဝင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၃၅   အတဇလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၃၆    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

၃၇    ပခော ်းလမ််း မမ ျုြို့ စွေန် လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

 

  



 
   

 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 

စြံနှုန်ေးမ ာေး 
 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 
(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃၈ ရညာင် ဖြူစ န်ေး ပ်(၂) ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၃၉   ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၄၀   စ ပပလမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၄၁   ခ မ််းအပမ လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၄၂   ရ  ်လှလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၄၃   အ ော င်ပမင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၄၄   စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၄၅   ပိုလဲလမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၄၆   သအရအခတတရော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၄၇   န လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၄၈   အဟမောလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၄၉   သ ဂိလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၀   အရွှေဝ လ မ််း လ မ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၁   သ တောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၂    န်အတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၃   အရွှေသစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၄   မ ို်းမခလမ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၅   မ ို်းမခလမ််းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၆   မ ို်းမခလမ််းသွေယ်-၃ လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၇   မ ို်းမခလမ််းသွေယ်-၄ လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၈   အသော ် လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၅၉   အစတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၆၀   အဒ န လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၆၁   အဒ န လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၆၂   နှင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၆၃   အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၆၄   မ ို်းမခလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

၆၅   သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၆၆   ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

၆၇   စ ပပလမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁  ပည်ရတာ်သာ ပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀   

၂   နှင််းဆ  လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၃   ခွေ ည ျုလမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၄   ဂိုဏ်ထူ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၅   က   ခ ိုင်အရ ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၈၀၀ ၁၅၈၀၀   

၆    အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၇   အဒစ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

၈   ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

၉   န လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၀   သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၁   ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀   

၁၂   သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

၁၃   စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၂၀၀၀   

၁၄    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
ဘု ာေး ဖြူ ပ် 
(ပန်ေးတင်ရက ေး  ာ) 

အရထွေ ်ဦ်းလမ် ်း  
(ဆ ော ်းအဖ ော်မ ှဓမမဥယ ောဉ် ထ ) 

လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၈၀၀၀   

၂   
အရထွေ ်ဦ်းလ မ် ်း  
(ဓမမဥယ ောဉ် မှ  လမ််းဆ  ို်းထ ) 

လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၅၀၀၀   

၃   
ပန််းတင်လမ် ်း 
(ဘိုရော ်းပဖြူနယ်န မ တ ် စမှ  
ပညော အဗော ဓ လမ််းဆ  ိုထ ) 

လမ််း  ယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

၄   
ပန််းတင်လမ် ်း 
(ပညော အဗော ဓ လမ််းဆ  ိုမှ 
နယ်န မ တ် ဆ  ို်းထ ) 

လမ််း  ယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

၅   ပမရတနော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

၆   လွေယ်ခမ််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

၇   လွေယ်ခမ််းအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

၈     ိုယပ် ိုင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

၉    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

၁၀    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း( မမ ျုြို့စွေန်) လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

  ပလ လင်ေး  ာ ပလ လင််းရ ော လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

၁၁    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

၁၂    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

၁၃    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း( မမ ျုြို့စွေန်) လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

၁၄    ရင်မအရထွေ  ် ွေ ် သစ် လမ််း  ဉ် ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မမိ ြို့မ ပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀   

၂    အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀   

၃   ဘိုရော ်းက  ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀   

၄   ပပည်အတော ်အ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀   

၅    ိုတဖ် ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀   

၆   အရမဲလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀   

၇   တူ်းအပမောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၈   စပ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၂၀၀၀ ၃၂၀၀၀   

၉   မင််းရဲအ   ော်စွေော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၃၀၀၀ ၂၃၀၀၀   

၁၀     ိုလ ပစ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၃၀၀၀ ၂၃၀၀၀   

၁၁   ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၁၂   အပမော ်အ  ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၁၃   အတော င်အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၁၄    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မင်္ဂလာဦေး ပ ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀   

၂    အရြှို့မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀   

၃   ရန်က  ်းအ ော င်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၄   
ရနက်  ်းအ  ောင်လမ််း( ရ ှိုအ မ ော်ခင််း 
လမ််းမှအ မတ တောလမ််းထ ) 

လမ််းမက   ်း ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၅   အတဇလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၈၀၀ ၆၈၀၀   

၆   သူရလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၈၀၀ ၆၈၀၀   

၇   တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၈၀၀ ၆၈၀၀   

၈   အမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၉   မမ ျုြို့ဦ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၈၀၀ ၆၈၀၀   

၁၀   သ ရ မဂဂလော က ော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

၁၁   မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၅၀၀ ၇၅၀၀   

၁၂    င််းယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၅၀၀ ၇၅၀၀   

၁၃   စနဒော လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၅၀၀ ၇၅၀၀   

၁၄   ရှိုအမ ော ်ခင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၇၃၀၀ ၇၃၀၀   

၁၅   သ တောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၁၆   အဇော တ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၇   အဇော တ  လမ််း-၁ လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၁၈   အဇော တ  လမ််း-၂ လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

၁၉   သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၂၀   ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

၂၁   ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

၂၂   မဂဂလော လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၂၃   ဝန်ထမ််း  မယ်ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၂၄   ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၂၅   
အ မတ တောလမ််း(အ ထွေ ိုပ်  မ် 
ယ ောမှရန်က  ်းအ ော င်လမ််းထ ) 

လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၂၆    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရ ရအေးကင်ွေး ပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀   

၂   
ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ  ောင်ဆန််းလမ််း 
(လမ််းသွေယ်) 

လမ််းသွေယ်   ၁၅၀၀၀   

၃    အရြှို့မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၄၂၀၀၀ ၄၀၀၀၀   

၄    အ ရြှို့မမ ျုြို့ ပတ ်လမ််း(လမ််းသွေယ ်) လမ််းသွေယ်   ၁၀၀၀၀   

၅   
အ ရထွေ ဦ် ်းလမ််း(  ထ -၄ မှ 
အ  ်းအ စတ  လမ််းထ ) 

လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၆   
အ ရထွေ ဦ် ်းလမ််း 
(အ ်းအစတ  မှ ဆော်းအ ဖ ော်ထ ) 

လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၇    အမဘော ဇလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၈   ရန်က  ်းအ ော င်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၁၅၀၀ ၂၁၅၀၀   

၉    အမဘော ဇလမ််းခွေဲ-၁ လမ််းမက   ်း ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၁၀    အမဘော ဇလမ််းခွေဲ-၂ လမ််းမက   ်း ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၁၁   သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၁၂   ယ ကန််းအ   ောင််းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၃   အရထွေ ်ဦ်း လမ် ်းသွေယ်-၁ လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၁၄   နန််းသ တောလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၈၅၀၀ ၁၈၅၀၀   

၁၅   သ တောလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၉၀၀၀ ၁၉၀၀၀   

၁၆   ပခအသဂ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၁၇   ဗနဓျုလလ မ််း လမ််း  ယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၁၈   ပမ န်သော လမ််း လမ််း  ယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၁၉   ဓမမရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၅၀၀၀   

၂၀   ပန််းတင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၇၅၀၀   

၂၁   ဧရ ပ်သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၂၀၀ ၆၂၀၀   

၂၂   ပမတ်ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

၂၃   သနတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၃၀၀ ၆၃၀၀   

၂၄   ပိုလဲလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၈၀၀ ၄၈၀၀   



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂၃ ရ ရအေးကင်ွေး ပ် ပန်သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

၂၄   ဗ ိုလ်တအထော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၈၀၀ ၅၈၀၀   

၂၅   ဉဿဖရော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

၂၆   ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၂၇   မင မ် ်းခ မ််းအ ော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၄၅၀၀ ၁၄၅၀၀   

၂၈   အ ်းခ မ််းအ ော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၅၀၀ ၁၄၅၀၀   

၂၉   ပပည်သော အ ော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၅၀၀ ၁၄၅၀၀   

၃၀   အငွေအသော ်တောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀   

၃၁   အငွေက ယ် ပဖြူလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၃၂   အနလလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၃၃   အဟော ်စနဒော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀   

၃၄   အငွေပခည်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၃၅   အရွှေပခည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၃၆   အနပခည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၃၇   က  တ ိုင် ်းအ ော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၃၈   အဟော ်နန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၃၉   အဟော ်သ ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၄၀   ပမသ တောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၄၁   အငွေတောရော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၄၂   သ တောက ော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၄၃    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

 

 
   

 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁  တနာသ  ိ ပ်  အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၃၈၀၀၀ ၃၈၀၀၀   

၂    အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၃   က   ခ ိုင်အရ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၅၀၀ ၁၅၅၀၀   

၄   ဂိုဏ်ထူ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၅   နဂ ်းပွေ ်အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၆   
က   ခ ိုင်အရ်း လမ််း (သန တ ောလမ််း မှ 

စ  န ်ရတန ောလမ််း ထ ) 
လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

၇   
စ ောက ည  ်တ ို ်လမ််း ( သန တော လမ််း မှ 

စ  န ်ရတန ောလမ််း ထ ) 
လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

၈   
ဂိုဏ်ထူ်းလမ််း( သနတောလမ််းမှ 
စ န်ရတ နောလမ််းထ ) 

လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

၉   န လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၀   ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၁   အ  ော ်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၂   ပိုလဲလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၃   ပမဝတ်ရည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၅၀၀ ၁၀၅၀၀   

၁၄   သနတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၁၅   စ န်ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၈၀၀ ၈၈၀၀   

၁၆   ပမစက ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

၁၇   စော က ည ်တ ို ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀   

၁၈   အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

၁၉   မဟူရော လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

၂၀   အရွှေအတော င်က ော ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

၂၁   ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

၂၂   အ ောင်စ က ောလမ််း  ( ပမစ က ောလမ် ်း ) လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀   

၂၃   အရွှေဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

၂၄   
မဟူရော လမ််း ( သန တောလမ််း မှ 

စ  န ်ရတန ော လမ််း ထ ) 
လမ််းသွေယ် ၈၅၀၀ ၈၅၀၀   

 
   

 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂၅  တနာသ  ိ ပ် 
ပမစက ော လမ််း (သနတော လမ််းမှ  
စ န်ရတနော လမ််းထ ) 

လမ််းသွေယ် ၇၂၀၀ ၇၂၀၀   

၂၆   အ  ော ်စ မ််းလမ် ်းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၇၅၀၀ ၇၅၀၀   

၂၇   
စ န်ရတနော လမ််းနှင ် 
အရွှေဝ လ မ််းက ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၇၇၀၀ ၇၇၀၀   

၂၈    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း   ၄၀၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရ ွှေရတာင် ပ ်  အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀   

၂   ဂနမမောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၃   အဒ န လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၄   ဆ ရော စ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၅   စပယ်-၁လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၆   စပယ်-၂လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၇   စပယ်-၃လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၈   အနက ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၉   စ ပပလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၁၀   မဂဂလော အရြှို့အဆ ော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၁၁   သ တဂူလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၁၂   အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၁၃   အတော င်တန််းရှညလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၁၄   နဂ ်းပွေ ်အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၁၅   အတော င်အလှ ော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၁၆   အ  ော ်အရ  ို်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၁၇   အ  ော ်အရ  ို်းလမ် ်းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၈၄၀၀ ၈၄၀၀   

၁၈    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရ ွှေရညာင်မမိ ြို့မ(၁) ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

၂   အရွှေအညော င်-ရပအ်စော  ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀ ၂၀၀၀   

၃   အရွှေအညော င်-အညော င်အရွှေလမ််း လမ််း  ယ် ၂၀၀၀ ၃၀၀၀   

၄     န-် ပခော ်းလမ််းမ ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၁၀၀၀   

၅    ပခော ်းလမ််း မမ ျုြို့စွေန် လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၄၀၀   

၆ ရ ွှေရညာင်မမိ ြို့မ(၂) ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀ ၄၀၀၀   

၇   ဂ  ျု်းပဖြူ  န်သွေော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

၈   ဂူဂ  ျု်းအ  ော င််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

၉     န-် မည်မရှ လမ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၄၅၀ ၄၅၀   

၁၀    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း မမ ျုြို့စွေန် လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

၁၁ ရတာင်ရလေးလြံုေး  ာ ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၃၀၀၀   

၁၂    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

၁၃ ရတာင်န   ာ ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၂၀၀၀   

၁၄    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၈၀၀   

၁၅ သြံတဲ  ာ ရ ော  ဝင်လမ််း လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

၁၆    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ လမ်ေးမရတာ် ပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀   

၂   တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

၃   စပ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀   

၄   ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၅   အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၆    အဝယ ောလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

၇   ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၈   မဟော သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၉   တ ်အခတ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၅၀၀ ၁၄၅၀၀   

၁၀   
ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်းသွေယ်/  
လမ််းက ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၁၁   တ ်အခတ်လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀   

၁၂    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ သစ်ရတာ ပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀   

၂   
 အ ရှြို့ မမ  ျု ြို့ ပတ ်လ မ််း (အ   ော  ်တစလ်  ို်း လ မ််း
အ ထ ောင  ်မှ အ လ်း အ ဆ်း ရ  ိုလ မ််း အ ထောင  ်ထ  

လမ််းမက   ်း ၃၈၀၀၀ ၃၈၀၀၀   

၃   
 အ ရှြို့ မမ  ျု ြို့ ပတ ်လ မ််း ( အလ ်းအ ဆ ်းရ  ို်း 
အ ထ ောင  ်မှန လော ရ  ို်း မဓ  တ ်ဆ ဆ  ိုင်ထ  ) 

လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

၄   အရထွေ ်ဦ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၅   သအပပလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၆     မအ်တော ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၇    အမဘော ဇလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၈၀၀၀ ၂၂၀၀၀   

၈     မအ်တော ် တ ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၉   အတော င်အပခလမ််း-၁ လမ််းသွေယ် ၁၁၅၀၀ ၁၁၅၀၀   

၁၀   အတော င်အပခလမ််း-၂ လမ််းသွေယ် ၉၅၀၀ ၉၅၀၀   

၁၁   ရှိုအမ ော ်ခင််းလမ််း သွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၂   အဇော တ  လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

၁၃   အ  ော ်တလ ို်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၁၄   သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၅   မဂဂလော အတော င်ချွန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၆   နဝရတ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၇   ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

၁၈   ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၁၉   အရွှေဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၆၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

၂၀    အလ်းအဆ်း ရ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၂၁    ျွန််းအရွှေဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၂၂     န််းမောအရ်းရ ို်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

၂၃   အတော င်က  ်း-ဟ ိုပ ို ်းလမ််း လမ််းမက   ်း   ၁၂၀၀၀   

၂၄    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရ ာ်ကုန်ေး ပ်  အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀   

၂   စပ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၃၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀   

၃   ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၄   စပယ်ပဖြူလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀   

၅   ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

၆   အငွေခွေန်မှြူ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

၇   ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

၈   ခ စ်က ညအ်ရ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၉   ဂနမမောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၁၀   အစ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

၁၁    ပခော ်းလမ််း (ရပ်  ွေ ်တွေ င် ်း) လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရတာင်ကက ေး  ုိပြံုေးမမိ ြို့အထွက် (  ာရ မ) လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

၂    မည်ရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

              

၃ ရတာင်ကက ေး 
 ုိပြံုေးမမိ ြို့အထွက် 
(ပင်ငုိ  ာ) 

လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

၄    မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

 

  



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ ် (၁ ၅/၁၆/၁၇/ ၃၁/ ၃၂) လမ််း  ယ် ၈၅၀ ၈၅၀   

၂     လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

၃     လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

              

၄ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ (် ၂၀/၂၄/၂၅/၂၆/၂၇/၂၈/၂၉) လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

၅     လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

၆     လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

              

၇ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ ်( ၃၀/၃၆) လမ််း  ယ် ၈၅၀ ၈၅၀   

၈     လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

၉     လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

              

၁၀ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ ်( ၃၃/၃ ၄/၄၉/ ၅၀) လမ််း  ယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

၁၁     လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

၁၂     လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၁၃ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ ်( ၃၅) လမ််း  ယ် ၅၀၀၀ ၃၀၀၀   

၁၄     လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၂၀၀၀   

၁၅     လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၁၀၀၀   

၁၆ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ ်( ၃၇/၄၈) လမ််း  ယ် ၅၀၀၀ ၃၀၀၀   

၁၇     လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၂၀၀၀   

၁၈     လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

၁၉ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ် 
  ွေ (် ၃၉/၄၀/၄၂/၄၃/၄၄/ 
၄၅/၄၆/၅၃/၅၅/၅၆/ ၅၇/၈၅/၉၂) 

လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၂၀     လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

၂၁     လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

 
   

 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂၂ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ ်(၅၁/၅ ၂/၅၉/၆၀) လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

၂၃     လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

၂၄     လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

              

၂၅ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ ်(၅ ၄/၅၈) လမ််း  ယ် ၄၀၀၀ ၃၀၀၀   

၂၆ 

 

  လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၂၀၀၀   

၂၇     လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

              

၂၈ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ ်(၆၁/၆ ၂/၆၃/၆ ၄) လမ််း  ယ် ၅၅၀ ၅၅၀   

၂၉     လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

၃၀     လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

၃၁ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ (် ၆၅/၆၆/၈၆/၈၇/ ၈၈) လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

၃၂     လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

၃၃     လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

              

၃၄ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ်   ွေ ်(၈၄) န ှင  ် န ် ွေ ်မ ော်း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

၃၅     လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

၃၆     လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

၃၇ ရအေးသာယာမမိ ြို့သစ် ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

၃၈    ပခော ်းလမ််း မမ ျုြို့စွေန် လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   
 

 



 
   

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃၉ စက်မှုဇုန်   လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

၄၀     လမ််းက ော ်း ၈၅၀ ၈၅၀   

၄၁     လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

၄၂    ပခော ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   
 

  



 
 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦ ရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပျှမ်ေးမျှကနု်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရတာင်ကက ေးမမိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦ အမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးရပအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ RC ပထမတန််းစော ်း ၂၀၀၀၀   

၂ RC ဒိုတ ယတန် ်းစော ်း ၁၈၀၀၀   

၃ RC တတ ယတန််းစော ်း ၁၆၀၀၀   

၄ RC Hall Type ၁၂၀၀၀   

၅ Steel Structure  (ပထမ တန််းစော ်း) ၁၂၀၀၀   

၆ Steel Structure  (ဒိုတ ယ တန််းစော ်း) ၁၀၀၀၀   

၇ Steel Structure  ( ိုတဂ် ိုအဒ င်) ၈၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င ်( ိုတခ် သွေ ပ် ော ) ၆၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င ်(သွေပ ်ော ) ၅၀၀၀   

၁၀ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ် ၈၀၀၀   

၁၁ သစ်သော ်း  မ ် ၅၀၀၀   

၁၂  အဆော  ် ဦ အဟော င််း (RC) ၁၀၀၀၀   

၁၃ 
 အဆော  ် ဦ အဟော င််း (Streel 
Structure) 

၈၀၀၀ 
  

၁၄  အဆော  ် ဦ အဟော င််း (န  ပ်) ၅၀၀၀   

၁၅  အဆော  ် ဦ အဟော င််း ( ပခော ်း) ၃၀၀၀ 
  

  



    

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် တိက်ု န်ေးမ ာေး ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ အတော င် က  ်းမ မ ျုနယ် 

 

(  ပ်အ ပ င််း ) 

စဉ် အထပ် 
ရပ x ရပ 

လမ်ေးအတွင်ေး လမ်ေးအက ယ် လမ်ေးမ 

၁ အပမည ထပ် ၂၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၃၀၀၀၀ 

၂ ပထမထပ ် ၁၈၀၀၀ ၂၃၀၀၀ ၂၈၀၀၀ 

၃ ဒိုတ ယထပ် ၁၆၀၀၀ ၂၁၀၀၀ ၂၆၀၀၀ 

၄ တတ ယထပ် ၁၄၀၀၀ ၁၉၀၀၀ ၂၄၀၀၀ 

၅ စတိုတထထပ် ၁၂၀၀၀ ၁၇၀၀၀ ၂၂၀၀၀ 

၆ ပဉ္စမထပ် ၁၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၂၀၀၀၀ 

၇ ဆ ဌမထပ် ၈၀၀၀ ၁၃၀၀၀ ၁၈၀၀၀ 

၈ သတတမထပ် ၆၀၀၀ ၁၁၀၀၀ ၁၆၀၀၀ 

မှတ်ခ  ်။ အတော င်က  ်းမမ ျုြို့နယ် တ ို  ်ခ န််းဝယ်ယူမှို အပခ အန ရ တစ်စတိုရန််းအပ အပေါ်  လ ော လ ို ် 
 န ်းစပ်ဆ ို်း ခန ်မှန််းတွေ  ်ခ  ်ထော ်းပခင် ်းပဖစ်ပ သည် ။ 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အဆို ပ သည ် လယ်ယာရ မနှုန်ေးထာေးမ ာေး 

  

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် မမိ ြို့နယ် 
ရ မ 

အမ  ိေးအစာေး 
လမ်ေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် ရ မ ပင် 

ရပေါက်ရ ေး 

၂၀၁၉-
၂၀၂၀  

နှုန်ေးထာေး 

၂၀၂၀-
၂၀၂၁  

နှုန်ေးထာေး 

ရတာင်ကက ေး             

( ) 
အရွှေအညော င် 
(အတော င်အလ်းလ ို်း 
 ထွေ ်) 

လယ်အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၇၀၀ 
၃၀၀ 
၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

    ယော အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၇၀၀ 
၃၀၀ 
၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

    ဥယ ော ဉ်အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၇၀၀ 
၃၀၀ 
၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

(ခ) 
အရွှေအညော င် 
(ရပအ်စော  ် 
 ထွေ ်) 

လယ်အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၇၀၀ 
၃၀၀ 
၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

    ယော အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၇၀၀ 
၃၀၀ 
၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

    ဥယ ော ဉ်အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၇၀၀ 
၃၀၀ 
၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

(ဂ) 
အတော င်က  ်း(ဟ ို ပ ို်း 
 ထွေ ်) 

လယ်အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၆၀၀ 
၂၀၀ 

၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

    ယော အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၆၀၀ 
၂၀၀ 

၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အဆို ပ သည ် လယ်ယာရ မနှုန်ေးထာေးမ ာေး 

  

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် မမိ ြို့နယ် 
ရ မ 

အမ  ိေးအစာေး 
လမ်ေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် ရ မ ပင် 

ရပေါက်ရ ေး 

၂၀၁၉-
၂၀၂၀  

နှုန်ေးထာေး 

၂၀၂၀-
၂၀၂၁  

နှုန်ေးထာေး 

ရတာင်ကက ေး             

  
အတော င်က  ်း(ဟ ို ပ ို်း 
 ထွေ ်) 

ဥယ ော ဉ်အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၆၀၀ 
၂၀၀ 

၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

(ဃ) 
အတော င်က  ်း 
(အ  ော ်တလ ို ်း 
 ထွေ ်) 

လယ်အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၆၀၀ 
၂၀၀ 

၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

    ယော အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၆၀၀ 
၂၀၀ 

၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

    ဥယ ော ဉ်အပမ 
လမ််း 

လမ််း  ယ် 
လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း 

၆၀၀ 
၂၀၀ 

၁၀၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 

၃၅၀ 
၁၅၀ 

၅၀ 
  

  



 
     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၁။ ဆန်ဆုိင်ေး(က) ပ်ကွက ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

    
ပ ိုလ ို လမ််း (ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း မှ 

သဇ င်(၃) လမ််း ထ ) 
လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    (၉)လမ််း မှ ပမတ်စ လမ််းထ  လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    စ ပယလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ခွေ ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀၀   

    
ပ ိုလ ို လမ််း (သ ဇ င်(၁ )လမ််း မှ 

ဝမ်မ  ိုင်လမ််းဆ ိုထ ) 
လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဇလပ်ပဖြူလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    န သော ပဖြူလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ရ  ်လှလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    သစ်လွေင်မ ို်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    NIEC လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

     ိုန််းခခ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ပမတ်စ လမ််း လမ််းက ော ်း   ၈၀၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    မယအ်ခ င် ူ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

     ွေ ်သစ် (၉)လမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််း မမ ျုြို့စွေန် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   
 



 
     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂။ ဆန်ဆုိင်ေး( ) ပ်ကကွ ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

    အရွှေတ ဂ ိုဘိုရော ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    အဂ   ်ွေင် ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

     ော ်း စော ်းရ ိုလမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    အ  ော ်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ပမအရွှေရညလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ပိုန််းည ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ရှမ််းရ ို ်းမလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အရောင်န ဦ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

     ျွန််းအရွှေဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ပ အတော  ်မမ ျုငလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အဒဝူ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ဟ သော ဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀၀   

    
ဝနထ်မ််း  မ်ရောလမ််း 

(၁)လမ််းမှ ( ၅) လမ််းထ  
လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ခွေ ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    စနဒ ူ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    (၁) လမ် ်း မှ  (၅ )လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဝမ်ဖ်ူးလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဝမ်မ ိုင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    အရွှေတ ဂ ိုဘိုရော ်းလမ််းသွေယ် လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   
 



 
     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃။ ဆန်ဆုိင်ေး( ) ပ်ကကွ ်
အရောင်န ဦ်းလမ််း သွေယ် 

(၁+၂) 
လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ခတတော လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    
ဝမ်မ ိုင်ဘိုန် ်းက   ်းအ   ောင် ်း 

လမ််း 
လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ရ ို်းလမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

     ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ပိုဏဏမ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    ဘိုန််းက   ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    
အ  ောင််းလမ် ်း(၁လမ် ်းမှ 

၃ လမ််း  ထ ) 
လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    
တ ို်းနယော ်း ွေင် ်းလမ််း 

(၁ လမ််း မှ ၉ လမ် ်း ထ ) 
လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    မမ ျုြို့စွေန် 
မမ ျုြို့စွေန်/ 

လွေယ်စတ ို ွေင််း 
၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

 

  



 
     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄။ မကာ ို မ်ေး ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

    အရွှေတ ဂ ိုဘိုရော ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    အဂ   ်ွေင် ်းလမ််း လမ််း  ယ် - ၁၅၀၀၀   

    ဘိုရင် အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အဂေါ်သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    မဟော ပမတ ်မိုန  ဝင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ရ ို်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ပမတ်အလ်း  အရြှို့လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ပမတအ် လ်း အ နော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ရန် ိုန်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ရန်က  ်းအ ော င်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ငိုအရွှေဝ လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အဂေါ်သဇင်လမ််းသွေယ် လမ််းက ော ်း - ၉၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းက ော ်း - ၉၀၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၉၀၀၀   

    ခွေ ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း - ၉၀၀၀   

    သစစော လမ််းသွေယ် လမ််းက ော ်း - ၉၀၀၀   

    အရွှေအရ န်လမ််း က ော ်း လမ််းက ော ်း - ၉၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    စ န်ဂ ြူြို့ဘိုရော်းအ   ောင််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၆၀၀၀   

    ရှမ််းရ ော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၆၀၀၀   

    နတ်စင်အဘ ်းလမ််းက  ော ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၆၀၀၀   

    မဟော အ ဗောဓ အ  ောင််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၆၀၀၀   



 
     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄။ မယအ်ခ င်ရပ် ွေ  ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

    ခ စ ်က ည ်အရ်း  မှတ်(၂ )လမ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    (၂) လမ််း မ ှ (၄ )လမ််းထ  လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    အဒလ ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

      မတ်ွေင််းမှိုအ   ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    အတော င်ဇလပ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    အရွှေနဒ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ပမခွေောည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    
အ ရွှေအပမသောယ ောလမ််းသွေယ ်

(၁လမ််းမှ ၃လမ််းထ ) 
လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    အတော ်အ ော  သွေော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    မယအ်ခ င်(၃ )လမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    
(၃)လမ််း 

(လမ််း သွေ ယ်( ၁)မှ (၇ )ထ ) 
လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    ယိုဇနလမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    
(၄)လမ််း 

(လမ််းသွေယ(် ၁)မှ(၂)လမ််း) 
လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    (၇ )လမ််းမ ှ(၁၂ )လမ််းထ  လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

     ွေ ်သစ်ပ တ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    စ ို ်ခင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၆၀၀၀   

    မမ ျုြို့စွေန်   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

 

 



 
     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅။ တာရလာ   ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမ ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    မဟော ဗနဓျုလလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    ဦ်းအ ော င်အဇယ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

     မ််းနော ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အဂေါ်သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််းသွေယ်(၁+၂ ) လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀၀   

    ဘ ိုအ  ောင််း အ နော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀၀   

     ွေမ််း ခခ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၈၀၀၀   

 

  



 
     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆။ ဝမ်ရကာင်ေး ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမ ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

    မဟော ဗနဓျုလလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    အဂ   ်ွေင် ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    ခတတော လမ််း လမ််း  ယ် - ၁၂၀၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််း  ယ် - ၁၂၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််း  ယ် - ၁၂၀၀၀   

    ဘိုရင် အနော င်လမ် ်း လမ််း  ယ် - ၁၂၀၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ပမအလ်းင ိုလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဓမမသစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဘ ို်းဘွေော ်းရ ပ်သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    ပမရ ပ်ည ျုလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    ပမစ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    ငိုဝ လမ််းသွေယ် (၁)+(၂ ) လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    ဟ ိုတယ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    သရ အ်တ ောအ   ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၈၀၀၀   

    ရတနော လမ််းသွေယ်မ ော်း လမ််းသွေယ် - ၆၀၀၀   

    မမ ျုြို့စွေန်   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   
 



 
     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၇ ။ ပုနေ်းထွန် ပ်ကွက် စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    (၁လမ််း မှ  ၆လမ် ်း)ထ  လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အဗဒ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဝ ်းဆ ပ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အ  ောင််း (၁)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အ  ောင််း (၂)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    (၄)လမ် ်းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အငွေအစတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မ ို ်ခရ ိုအဝ လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဝမ်မ ိုင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည ်
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုနေ်း (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၇ ။ ပုနေ်းထွန် ပ်ကွက် အရွှေယ ိုလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အဟွေနမ် လင််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀၀   

    
အ  ော ်အတ ော င်ဝန ်ထမ််း 

  မ်ရောပ တ်လမ််း 
လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀၀   

    မမ ျုြို့စွေန်   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

၈။  န်ရအာင်ရ မ ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
ရနအ်  ောငအ် ပမလမ််း 
(၁လမ််းမှ ၂လမ််းထ ) 

လမ််း  ယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပ လ  (၃) အစ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    
ရနအ်  ောငအ် ပမလမ််း 

(၃လမ််းမှ ၄၁လမ််းထ ) 
လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ပ လ  ( ၂)အ ဘောလ ို်း ွေင််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    သရ ်ခခ သွေော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ပ လ  ဝန်ထမ််း  မ်ရောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ပမင် မ ိုရ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ပ လ  ဘိုရော ်းက  ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ပ လ  ( ၁)လမ််းမှ (၄)လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
 ွေ သ်စ(်၁)လမ််းမှ( ၇) လ

မ််း 
လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

     ျွဲအ ော ခခ လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    
အန ောင်ခမ ််း အ ော င်မှ 

 ောရ်စ  အ  ောင််းလမ ််း 
လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    
ရန ်အ ော င် အပမန ှင်  

ဝ န ််းအ  ော ် ဆ ်လမ််း 
လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

     ော ခ ဗိုဒဓအ  ော င််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    အရွှေအ ်းအစလမ််း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    မမ ျုြို့စွေန် မမ ျုြို့စွေန် - ၁၅၀၀   

 
     



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၉။ 
ဝိန်ေးရက ာက် 

 ပ်ကွက် 
ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

     ော ခ အစ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အက ်းန အက ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အရွှေဟဂသော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လွေယ်စတ ိုသွေော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    သ လွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    
ဝ န ််းအ  ော ်(၁)လမ််း 

(လမ််း သွေ ယ်( ၁)မှ(၃) လမ််း ) 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ န ််းအ  ော ်(၂)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
ဝ န ််းအ  ော ်(၃)လမ််း 

(လမ််း သွေ ယ်( ၁)မှ(၄) လမ််း ) 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
ဝ န ််းအ  ော ်(၅)လမ််း 

(လမ််း သွေ ယ်( ၁)မှ(၄) လမ််း ) 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ န ််းအ  ော ်(၆)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
ဝ န ််းအ  ော ်(၇)လမ််း 

(လမ််း သွေ ယ်( ၁)မှ(၄) လမ််း ) 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ န ််းအ  ော ်(၈)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
ဝ န ််းအ  ော ်(၉)လမ််း 

(လမ််း သွေ ယ်( ၁)မှ(၃) လမ််း ) 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
ဝ န ််းအ  ော ်(၁၀)လမ််း 

(လမ််း သွေ ယ်( ၁)မှ(၃) လမ််း ) 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ န ််းအ  ော ်(၁၁) လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ န ််းအ  ော ်(၁၂) လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
ဝ န ််းအ  ော ်(၁၃)လမ််း 

(လမ််း သွေ ယ်( ၁)မှ(၂ )လမ််း) 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

 

 
    

 
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  
ဝိန်ေးရက ာက် 

 ပ်ကွက် 
ဝ န််းအ  ော ် (၁၄ )လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ န််းအ  ော ် (၁၅)လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ န််းအ  ော ် (၁၆)လ မ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ န််းအ  ော ် (၁၇)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    အရွှေပ ော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ ်းတန််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဝ န််းအ  ော ်ရှမ် ်းရ ော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
ဝ န််းအ   ော  ်

 အ နော ်မမ ျုြို့ ပတ ်လမ််း 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    စ န်ပန််းန န လမ််းမက   ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    အ တောအ်  ော တ ွေင််းလမ််းမက  ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
အ တောအ်  ော ပပင်  

(၁လမ််းမှ ၁၁ လမ််းထ ) 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    အရွှေဟသဂော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
အ တောအ်  ော တ ွေင််း  

(၃လမ််းမှ ၇ လမ််းထ ) 
လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

 

 
   

 
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ရက ေး

  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 
အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  
ဝိန်ေးရက ာက် 

 ပ်ကွက် 
အ   ော ်စ မ််းအ သော အ် ရသန် လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    နတ်နန််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    စ န်ပန််းန န လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ဟ ိုတယ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    မမ ျုြို့စွေန် မမ ျုြို့စွေန် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  ပေါဆတ် ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ပ ဆတ ် (၁လမ််း မှ ၁၃ လမ််းထ ) လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လွေန််း   ျု င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    စိုမ ်မ န်  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ခ ိုအတော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ဟ ိုနော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    
(၁)လမ််း လမ််း သွေယ် မှ 
(၅)လမ််း  လမ််း သွေယ် ထ  

လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    မမ ျုြို့အရှော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ပ ဆ တ ်လမ််းသွေယ်မ ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    စိုန ်မ န်အ  ောင််း လမ််းသွေယ်မ ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    လွေန််း   ျုင််းလမ််းသွေယ(် ၁ မှ ၄ ထ ) လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    လွေန််း   ျုင််း လမ််းသွေယ်မ ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ခမရ (၃ ၃၁)  လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀၀   

    ဖောတ မော  ိုန််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀၀   

    မမ ျုြို့စွေန် မမ ျုြို့စွေန် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   
 

 
    

 
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၁၁။ ရဆ မ်ေး ပ်ကွက် စ ်မှိုဇ ိုလမ််းမ လမ််းမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    တ ောခ  လ တ-်   ျုင််းတ ိုလမ််း လမ််းမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ဝမ်အဟော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

     ော ခ  ျုလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ပ   န်အဖောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    အ ော င််းအ  ော င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဦ်းစ ိုင် ်းလ န််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
အ လယောဉ ်ွေင််းလမ််းသွေယ ်

(၁လမ််းမှ ၂လမ််းထ ) 
လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဟိုန််းအ လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    စ ိုင််းအနော င်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    စ ်မှိုဇ ို တွေင််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

       ျု င််းမ န် ်းအစတ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀၀   

    အညော င်ပင်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀၀   

    ဝမ်လ ိုသခ ိျုင််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀၀   

    
ဝ န််းအ  ော ်အ သော  ် 

အရသန် လမ််း 
လမ််းသွေယ် - ၄၀၀၀   

    ဘိုန််းက   ်းအ   ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀၀   

    အရွှေဝ ထ ွေန််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀၀   

 

 

 
    



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မအရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  ရဆ မ်ေး ပ်ကွက် မမ ျုြို့အရှော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀၀   

    အရွှေဝ ထ ွေန််းလမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ဝမ်လ ိုခွေဲလမ််းမက   ်း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    
အငွေဘူ ်းသ ်းအသော  ်အရ 

သန် လမ််း 
လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ခ ရ စ်အယော နအ်  ော င််းလ မ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ရ ှမ််းစော အပယဉ ်အ  ်းမှိုလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    
အဟွေခ ို ်အ   ်းရ ော 

 အနော  ်ဘ ်လမ််း 
လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    
အဟော င်လ တ် မ ှို ်ပ ို 

သွေော ်းလမ််း 
လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    
ဝမ်လ လမ််းသွေယ် 

(၁လမ််းမှ  ၂လမ််းထ ) 
လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    မင မ် ်းခ မ််းအရ ်းလမ််း လ မ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    အရွှေက ယ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    မမ ျုြို့စွေန် မမ ျုြို့စွေန် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

  ရ ော အပမမ ော်း  မည်မရှ လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းမ ၈၀၀ ၈၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

၁၂။ ဝမ်မ ိုင်ရ ော ဝမ်မ ိုင်လမ််းမ လမ််းမ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဝမ်မ ိုင်လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    မမ ျုြို့စွေန် လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

တာ   လိတ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမေ်းအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရ ောအပမမ ော်း  မ ည်မရှ လ မ််း 
(လမ််းမက   ်း) 

၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

၂ ရ ောအပမမ ော်း  မ ည်မရှ လ မ််း 
(လမ််းမ) 

၈၀၀ ၈၀၀   

၃ ရ ောအပမမ ော်း  မ ည်မရှ လ မ််း 
(လမ််း  ယ်) 

၅၀၀ ၅၀၀   

၄ ရ ောအပမမ ော်း  မ ည်မရှ လ မ််း 
(လမ််း သွေ ယ်) 

၃၀၀ ၃၀၀   

 

  



  
 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦေးရဆာက်လုပ ်ာတွင်တစ်စတ ုမ်ေးရပ 
ပျှမ်ေးမျှကနု်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ တော ခ  လ တ်မမ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ်အ ပ င််း ) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၂၀၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း(Streel Structure ) ၁၅၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Streel Structure ) ၁၀၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၁၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ် ၇၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င်( ိုတ)်(Streel Structure ) ၈၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င်( ိုတခ် +သွေပ ်ော ) ၇၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၅၀၀၀   

 

  



    

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် တိက်ု န်ေးမ ာေး ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ တော ခ  လ တ်မ မ ျုြို့ နယ် 

 

(  ပ်အ ပ င််း ) 

စဉ် အထပ် 
ရပ x ရပ 

လမ်ေးအတွင်ေး လမ်ေးအက ယ် လမ်ေးမ 

၁ အပမည ထပ် ၇၉၀၀၀၀၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀၀၀ ၁၂၅၀၀၀၀၀၀ 

၂ ပထမထပ ် ၄၉၅၀၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀၀၀ ၇၉၀၀၀၀၀၀ 

၃ ဒိုတ ယထပ် ၄၂၀၀၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀၀၀ 

၄ တတ ယထပ် ၃၇၀၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀၀၀ 

၅ စတိုတထထပ် ၃၃၀၀၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀၀၀ 

၆ ပဉ္စမထပ် ၂၅၀၀၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀၀၀ 

မှတ်  က်။ ၁၅၀၀ စတုရန ်းပေအပေေါ် အန ်းစေ ဆ ်ုးခန  မှန ်းတွက ချက ထ ်းခခင ်းခြစ ေါသည ။  



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပည်နယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  အမှတ်(၁) တာ   လိတ်လမ်ေး လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ယခင်န ှစ ်န ှင ် 

 ွေောဟ အသ ော 

အစ  ်း န ှိုန ််း 

အပပော င််းလဲ 

ပခင််းမ  ော်း 

သည ် ရ ပ် ွေ ်/ 
အ  ်းရ  ော 

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း 

မှြူ်း မ ော်းမ ှတစ ် 

ဆင ်ရရှ အ သ ော 

သတ င််း 
 ခ  ် 

လ ်န ှင ် 

အပမပပ င် 

 ွေင််းဆင််း 

ရယူအ သော 
သတ င််း 

 ခ  ် 

 လ ်မ ော်း  

ရ ပဖစ ်ပ သည ်။ 

   ရပ ်ွေ  ် (အ  ော ်တ ို င်မပှ လ ို ရပ ် စထ )       

    ရတာင်ကက ေးလမ်ေး လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ 

    (အ  ော တ်  ိုင်မှ အ ရြှို့  ောခ ရပ်ထ )       

    ပေါလိိုု့ ပ်       

    တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ 

    ပ လ ို (၁)လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

    ရဲစခန််းအနော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ 

    မန််း  ည် ်းပ င်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    အနော င်အရ်းလမ််း မမ ျုြို့ ပပင်လမ််း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ 

    
ပ လ ို ရပ် တ ွေင််း မည်မရှ  
တ စ်ဖ ်ပ တ ်လမ််း 

တစ ်ဖ ်ပ တ် 

လမ််း ဆ ို်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ရကာက်ရကာ  ပ်       

    တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ 

    အ ော  ်အ ော  လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

    အ ော  ်အ ော  (၁ )လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    
အ ော ်အ ော န ှင ် ဝမ်အ ဟွေ  ဆ ို်း  

 မ ်း သတ်ဝန ််းတစ ်ဖ ်တစ ်ခ  ်အ ဘ်း 
လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    
အ  ော ်အ ော ရပ် တ ွေင််းရှ  
  မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တစ ်ဖ ်ပ တ် 
လမ််း ဆ ို်း 

၂၅၀၀ ၂၅၀၀ 

    စွန်မနွ်ေး ပ ်       

    တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ 

    သစ်တစ်ပင်အတော င်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ဆ ်သွေယ် အရ်း လမ််း (ရဲမ င််းက  ်း လမ််း ) လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    စွေန်မွေန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    စွေန်မွေန််းလမ််းသွေယ် (၁)၊ (၂) လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ 

    စွေန်မွေန််းလမ််းသွေယ် (၃ ) လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    
စ ွေန ်မွေန ််းရ ပ် တွေင််း မည ်မရ ှ   

တစ ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 
 လမ််းဆ  ို်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-

၂၀၂၁အဆို ပ 

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

  အမှတ်(၁) နမ  ် က် ပ်         

   ရပ ်ွေ  ် တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    နမ ခ်  ်ဘိုန် ်းက   ်းအ   ောင််း လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အပခအတော်ရော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    အပခအ တေ်ာရ ောလမ််း န ှင ် ဘိုန ််းက  ်းအ   ောင််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

     ဲရဘာ်ရ ာင်ေး         

    တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ရအဲ ဘောအ် ဟောင််းရ ောလမ််း( ၁)၊( ၂)လမ််း ရ ော လမ််း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    လုပ်သာေး  ာ         

    လိုပ်သော ်းရ ော လမ််း(၁)၊ (၂)လ မ််း ရ ော လမ််း ၉၀၀ ၉၀၀ 

    ရကာင်ေးကန်  ာ       

    အ ော င််း  န်ရ ော လမ််း ရ ော လမ််း ၉၀၀ ၉၀၀ 

     ုိနာေး(ရပေါ်)  ာ       

    ဟ ိုနော ်း(အပေါ်)ရ ော လမ််း ရ ော လမ််း ၉၀၀ ၉၀၀ 

     ုိနာေး(ရအာက်)  ာ       ယခင်န ှစ ်န ှင ် 

 ွေောဟ အသ ော 

အစ  ်းန ှိုန ််း 

အပပော င််းလဲ 
ပခင််းမ  ော်း 

သည ် ရ ပ် ွေ ်/ 

အ  ်းရ  ော 

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း 

မှြူ်းမ ော်းမ ှ 
တစ ်ဆင ် 

ရရ ှ အသ ော 

သတ င််း 

 ခ  ်လ ် 

န ှင ်အပမပပ င် 
 ွေင််းဆင််း 

ရယူအ သော 

သတ င််း 

 ခ  ် လ ် 

မ ော်း ရ 

ပဖစ ်ပ သည ်။ 

    ဟ ိုနော ်း(အ ော  ်)ရ ော လမ််း ရ ော လမ််း ၉၀၀ ၉၀၀ 

    ဦေးဆုတ ်ပ်       

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ 

    ရပအ်တော ်မလူမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ 

    အနော င်အရ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ဘိုန််းက   ်းအ   ောင် ်းအဘ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    
ဦ်းဆိုတ်ရပ ်  တွေ င််း မည ်မရ ှ  

တစ ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တစ ်ဖ ်ပ တ် 

လမ််း ဆ ို်း 
၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    စွမဆ်ပ်လမ်ေးမ(အထက်) ပ်       

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ 

     ော ရ်စ  မ်အ  ောင််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ 

     ောရ်စ   မ်အ  ော င််းလမ ််း သွေယ် (၁+၂) လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ခွေော ည ျုလမ််း(၁) လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  
  

စ ွေမ်ဆပ်လမ််းမ ( ထ ်)ရပ် 

 တွေ င််း မည ်မရ ှ တစ ်ဖ ် ပ  တ်လမ််း 

တစ ်ဖ ်ပ တ်

လမ််း ဆ ို်း 
၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 



    ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  အမှတ်(၁) အရ ှြို့အာ ေါ ပ်         

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

       ျု်းနှင ် မမ ျုြို့ပတလ်မ််း က ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
 အရှြို့  ောခ ရပ ်  တွေ င််း မည ်မ ရှ တစ ်ဖ ် 

ပ တ်လမ််း 

တစ ်ဖ ်ပ တ် 

လမ််း ဆ ို်း 
၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

  

    ယန်ေး မ်ေး(အထက်) ပ်         

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ဦ်း ော ်းဂူလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဦ်းဉော ဏလ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဦ်း  ို ်အပ  ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အနော င်ထပ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဘိုရော ်းအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အရက ညလ်မ် ်း(၁/၂ ) လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    
ယန််းခမ််း( ထ ် )ရပ် တွေင််း မည်
မရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ် ်း 

တစ ်ဖ ်ပ တ် 

လမ််း ဆ ို်း 
၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

  

    ယန်ေး မ်ေး(ရအာက်) ပ်         

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဦ်း ော ်းဂူလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ဦ်းဉော ဏလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ဦ်း  ို ်အပ  ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    အနော င်ထပ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ဘိုရော ်းအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ၅၂၉လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    အရက ညလ်မ် ်း ( ၁/၂) လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

 



    ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

  
အမှတ်(၁) 
 ပ်ကွက် 

ယန််းခမ််း( အ ော  ်)ရပ ် တွေင််း 
 မည်မရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လ မ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
ရနာင်လျှနို့် ပ ်

      

ယခင်န ှစ ်န ှင ် 

 ွေောဟ အသ ော 

အစ  ်းန ှိုန ််း 

အပပော င််းလဲ 
ပခင််းမ  ော်း 

သည ် 

ရပ ် ွေ ်/ 

အ  ်းရ  ော 

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း 
မှြူ်းမ  ော်းမ ှ 

တစ ်ဆင ် 

ရရ ှ အသ ော 

သတ င််း 

 ခ  ်လ ်
န ှင ် 

အပမပပ င် ွေင််း

ဆင််း 

ရယူအ သော 

သတ င််း 
 ခ  ် 

 လ ် 

မ ော်း ရ 

ပဖစ ်ပ  

သည ်။ 

    
 ိုန််းအ   ောင််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ 

    
အနော င်လ န ်လမ််းသွေယ်(၁)၊ ( ၂)၊( ၃)၊ (၄) လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    
အရွှေနှင််းဆ  လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ 

    

အနော င်လ န ်ရပ် တွေင််း 
 မည်မရှ  တစ်ဖ ်ပ တ်လ မ််း 

တစ်ဖ ် 
ပ တ် 

လမ််းဆ  ို်း 
၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    
ရနာင်ရ ေး ပ် 

      

    
အနော င်အရ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 

    
အနော င်အရ်းလမ််း သွေယ်(၁) လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    
 လ (၅)လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    

အနော င်အရ်းရပတ်ွေင််း မည် 
မရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ် ်း 

တစ်ဖ ် 
ပ တ် 

လမ််းဆ  ို်း 
၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    
ဝမ်ရ ွ ပ်       

    
BOCလမ််းမက   ်း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 

  



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

    
ဝမ်အဟွေ (၁)၊ (၂) ၊(၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆ ) လမ််း သွေယ် လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

  

    
အ ောင်မ ဂဂလ ောလမ််း န ှင ် 
ဘိုန ််းက  ်းအ  ောင််း လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
  

    
ဝမ်အဟွေရပ ် (၅)လမ််းန ှင ် (၆)လမ််းက  ော်း 

တစ ်ဖ ်ပ တ် 
လမ််း ဆ ို်း 

၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
  

    ကုန်ေးရက ာင်ေး ပ် 
   

  

    
 မမဌော န််းအ  ော င််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 

  

    နတ်စင်လမ််းသွေယ်  (၁) ၊(၂ ) လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 
  

    သ ရ အနော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 
ယခင်န ှစ ်န ှင ် 

 ွေောဟ အသ ော 

အစ  ်းန ှိုန ််း 

အပပော င််းလဲ 

ပခင််းမ  ော်း 

သည ် 
ရပ ် ွေ ်/ 

အ  ်းရ  ော 

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း 

မှြူ်းမ  ော်းမ ှတစ ်

ဆင ် ရ ရှ အ သော 
သတ င််း ခ 

 ်လ ်န ှင ် 

အပမပပ င် 

 ွေင််းဆင််းရ

ယူ အသ ော 
သတ င််း 

 ခ  ် လ

 ် မ  ော်း ရ 

ပဖစ ်ပ သည ်။ 

    တူ်းယော ်းအ  ောင် ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    

 ိုန််းအ   ောင််းလမ် ်းနှင ် 
တူ်းယော ်းအ  ောင် ်းလမ််း က ော ်း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    နမ ရ်ဝေါ်အာ ေါ ပ ်
   

    
အနော င်ယန််း န်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    
အ နောငယ် န််း န်လမ််းသွေယ် ( ၁/၂) လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    

  

      

    
  

      
  



    ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

  အမှတ်(၁) နမ အ်ဝေါ်လမ််း(၁ ၊၂၊ ၃၊၄၊ ၅၊၆) လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    
နမ အ်ဝေါ် ော ခ ရပရ်ှ  မညမ်ရှ  
တစ်ဖ ် ပ တ်လမ် ်းဆ  ို်း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    လလယ် ပ်         

    မမ ျုြို့ ရ ို်းပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ခအရလမ််းသွေယ် (၁/၂) လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ခအရလမ််းနှင ်မမ ျုြို့ရ ို ်းပတ်လ မ််းက  ော ်း 
တစ ်ဖ ်ပ တ်

လမ််း ဆ ို်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    ရဝေါ်နိမ ် ပ်         

    
အမတတော လမ််း ၊ ယ ် န ််းစ င်လမ် ်း၊ 

အန ောင် ယန ််း န ်လမ််း၊အန ောင်စ င်  န ်လမ််း 
လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ 

  

    မမ ျုြို့ ရ ို်းလမ််း သွေယ် (၁/၂/ ၃/၄) လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  

  

ယခင်န ှစ ်န ှင ် 

 ွေောဟ အသ ော 
အစ  ်းန ှိုန ််း 

အပပော င််းလဲ 

ပခင််းမ  ော်း 

သည ် 

ရပ ် ွေ ်/ 
အ  ်းရ  ော 

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း 

မှြူ်းမ  ော်းမ ှတစ ်

ဆင ် ရ ရှ အ သော 

သတ င််း ခ 
 ်လ ်န ှင ် 

အပမပပ င် 

 ွေင််းဆင််းရ

ယူ အသ ော 

သတ င််း 
 ခ  ် လ

 ် မ  ော်း ရ 

ပဖစ ်ပ သည ်။ 

    အမတတောလ မ််းခွေဲ(၁) လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ 

    
အ ဝေါ်န မ ်ရပ် တ ွေင််း မည ်
မရှ တစ်ဖ ်ပ တ ်လမ််းဆ ို်း 

တစ ်ဖ ်ပ တ်

လမ််း ဆ ို်း 
၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

     ုိရနာင်ဆင ်ပ်       

    အမတတောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    
အ မတ တောလမ််းသွေယ(် ၁/၂/၃/၄/၅/၆/၇/၈/
၉/၁၀/၁၁) 

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

       ျု်းအဘ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ 

    
ဟ ိုအနောင်ဆင်ရပ် တ ွေင််း မည် 
မရှ တစ် ဖ ်ပ တ ်လမ််းဆ ို်း 

တစ ်ဖ ်ပ တ် 

လမ််း ဆ ို်း 
၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

    ဇင်ေးမိုင်(၁) ပ်       

    ရ ် န််းစ င်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    ဂရိုဏော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    ဂရိုဏော လမ််းသွေယ်(၁)လမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ 

    
   ျု်းအဘ်းလမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

    ဇင်ေးမိုင်(၂) ပ်       ယခင်န ှစ ်န ှင ် 

 ွေောဟ အသ ော 

အစ  ်းန ှိုန ််း  

အပပော င််းလဲ 

ပခင််းမ  ော်း  

သည ် 
ရပ ် ွေ ်/

အ  ်းရ  ော 

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း  

မှြူ်း မ ော်းမ ှ 

တစ ်ဆင ် 
ရရ ှ အသ ော 

သတ င််း  

 ခ  ် 

လ ်န ှင ် 

အပမပပ င် 
 ွေင််းဆင််းရ

ယူ အသ ော 

သတ င််း 

 ခ  ်  

 လ ်  
မ ော်း  ရ 

ပဖစ ်ပ သည ်။ 

  အမှတ်(၁) အမတတောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

   ရပ ်ွေ  ် ဂရိုဏော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    အမတတောလ မ််းသွေယ် လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ 

    
အမတတောလ မ််းနှင ်    ျု်းအ ဘ်း ရပ ်

တစ်ဖ ်ပ 
တ်လမ််းဆ  ို်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

     ဲှန်မိန်ေး ပ်       

    
 မမဌောန ််းအ  ော င််းလမ ််း၊ 

အရအလှ ောင် န ်( ၁)လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ 

    ရှဲန်မ န််းလမ််းသွေယ် ( ၁/၂/၃/၄/၅/၆/၇/၈) လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

    ရှဲန ်မ န ််းရ ပ် တွေင််း  မည ်မရ ှ လမ် ်းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၈၀၀ ၈၀၀ 

    
ရှဲန ်မ န ််းရ ပ် တွေင််း  မည ်မရ ှ တ စ ်ဖ ် 

ပ တ်လမ််းဆ ို်း 

တစ ်ဖ ်ပ တ် 

လမ််း ဆ ို်း ၇၅၀ ၇၅၀ 

    ဝမ်နမ ်ရဝေါ် ပ်       

    ဝမ်နမ ်အဝေါ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    ဝမ်န မ ်အဝေါ်လမ ််းသွေယ် (၁/၂/၃/၄/ ၅/၆ ၊၇) လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    နတ်စင်လမ််း(၁/ ၂/၃/ ၄/၅/ ၆) လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

    
ဝမ်နမ ်အဝေါ် ရပ် တ ွေင််း မညမ်ရှ  
တ စ်ဖ ်ပ တ ်လမ််းဆ ို်း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၇၅၀ ၇၅၀ 

    က  ိင်ေး ြံု ပ်       

    
   ျုင််းခ  ိုလမ််း၊ ဝ မ်န မ ်အဝေါ်လမ ််း၊ 

အန ောင် ယန ််း န ်လမ််း၊ သ ရ အန ေ်ာ လမ််း 
လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ 

       ျု င််းခ ိုလမ် ်းသွေယ် (၁/၂/ ၃/ ၄) လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ရပ ်အတေ်ာမူ လမ််း န ှင ်    ျုင််းခ  ိုလမ််း က ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    
ရပ ်အတေ်ာမူ အန ော ်န ှ င ် 
အန ောင် ယန ််း န ်က ော်း 

တစ ်ဖ ်ပ တ် 
လမ််း ဆ ို်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

   ပ်ကွက်-၂ ရဆာက်ပ က် ပ်         

  



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

    အန ောင် အ  ော ်လမ််း၊ အဆ ောင််းပ   ်လမ််းမ လမ််း  ယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ 

အစ  ်းန ှိုန ််း  
အပပော င််းလဲ 

 ပခင််းမ  ော်း  

သည ် 

 

ရပ ် ွေ ်/
အ  ်းရ  ော  

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း  

မှြူ်း မ ော်းမ ှ 

တစ ်ဆင ် 

 ရရ ှ အသော  
သတ င််း  

 ခ  ်  

လ ်န ှင ် 

အပမပပ င် 

  ွေင််းဆင််း  
ရယူ 

 အသ ော 

သတ င််း  

 ခ  ်  

 လ ်  
မ ော်း  ရ 

ပဖစ ်ပ သည ်။ 

    
အန ောင် အ  ော ်လမ််း သွေယ် (၁၊ ၂၊၃) ၊ 

ထ(၁) အ  ောင််း လမ််း သွေ ယ် 
လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ 

    အဆော  ်ပ  ်လမ််းသွေယ် (၁) လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    အဆော  ်ပ  ်လမ််းသွေယ် (၂ ) လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

    နမ အ်ဝေါ်  န ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    မ ်း စ  ်လမ််း၊ တ ိုင််း  ော်း စ ော်း ွေ င််းလမ ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ 

    
အဆော ်ပ  ်လမ််းန ှင ် 

မ ်း စ  ်(Epc)လမ််း က ော်း 
လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ပမက ယ်စ င်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    က  ိင်ေးကာ ပ်       

       ျု င််း  ော လမ််းမမ ျုြို့နှင်  န ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

       ျု င််း  ော ရပမ်မ ျုြို့ ပပင်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

       ျု င််း  ော ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    က  ိင်ေးလန်ေး ပ်       

    တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀ 

       ျု င််းလန််း (၁)လမ် ်း၊ လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

       ျု င််းလမ် ်း(၂ )လမ််း၊ လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

    နမ အ်ဝေါ်  န ်လမ််း၊ လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    အစ ်းတန််းအလ ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

    နမ  ် က် ပ်       

    တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀ 

    အရွှေကတ ဂ လမ််း၊ အဆော  ်ပ  ်လမ််းမ လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀ 

    အဆော  ်ပ  ်လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    
တ ိုင််းပ န ််းခခ  ဆ ို်း၊ 
အဆော ်ပ  ်လမ််း သွေယ် (၁)  ဆ ို ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

    
အဆော ်ပ  ်လမ််း  တွေ င််း မ ည ် 

မရ ှ လမ််းဆ ို်း 
လမ််းဆ  ို်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    တင်ပေါ ပ်         

    လွေယ်အမွေလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၇၀၀၀ ၂၇၀၀၀   

    တင်ပ အနော င်အ  ော ် (၁) လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

  



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

    တင်ပ အနော င်အ  ော ် (၂ )လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    နတ်စင်သွေော ်းလမ််း၊ လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    အနော င်လ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
လွေယ်အမွေလမ််းနှင ် 
အနော င်အ  ော ်လမ််းက ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    မ ်းစ ်လမ််း၊တ  ိုင််း ော်း စော်း ွေင််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အနော င်အ  ော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

   ပ်ကွက်-၂ ရစ ေးတန်ေးရလေး ပ်         

    လွေယ်အမွေလမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််း(၁)လမ် ်း၊ လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

       ျု င််းလန််း (၁)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အစ ်းတန််းအလ ်းလမ််း၊ လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    နမ အ်ဝေါ်  န ်လမ််း၊ လမ််းသွေယ် ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

       ျု င််းလန််း (၂)လမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ပေါတ လိုင်ေး ပ်         

    မ ်းစ ် (EPC)လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

       ျု င််း  ော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    တာရယာ် ပ ်         

    တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

    လွေယ်အမွေလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ပ လ ို ( ၁ )လမ် ်း၊   ျု င််း ငမ််း( ၁)လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ပ လ ို ( ၁ )လမ််းန ှင ်    ျုင််း ငမ််း လ မ််း က ော်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််း(၂)လမ် ်း 

လမ််းသွေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀          ျု င််း ငမ််း(၃ )လမ််း 

       ျု င််း ငမ််း(၄ )လမ််း 

  
 

ပေါလိိုု့ ပ်         

    လွေယ်အမွေလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

  



    ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

    တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််း(၂)လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    ပ လ ို ရပ ် တွေ င််း မည ်မရ ှ လမ််း သွေယမ် ော်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက်-၂ က  ိင်ေးငမ်ေး ပ်         

    တော ခ  လ တ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််း(၁ )လမ် ်း၊    ျု င််း ငမ််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

       ျု င််းလန််း (၁)လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််း(၂)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််း(၃ )လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််း(၄  ) လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    က  ိင်ေးစြံ ပ်         

    လွေယ်အမွေလမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀   

       ျု င််းလန််း (၂)လမ် ်း၊ လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််း(၄ )လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

       ျုင််းစ  ရပ ် တွေ င််း မည ်မရ ှ လ မ််း   ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

       ျုင််းစ  ရပ ် တွေ င််း မည ်မရ ှ လ မ််း ဆ ို်း လမ််းဆ  ို်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

       ျု င််းလန််း (၁)လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််း(၁)လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

  အမှတ်(၃) ရလယာဉ်ကွင်ေးလမ်ေး လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    ပ်ကွက် 
(အ  ော ်တ ို င်မအှစ ်းတန််း က   ်း 
ရပ ်ွေ ် ဆ  ို်းထ ) 

      
  

    လွယ်ရမွလမ်ေး လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ရစ ေးတန်ေးကက ေး ပ်         

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    အစ ်းတန််း က  ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

  



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

       ျု င််း ငမ််းမူလတန် ်းက   ျုလ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အစ ်းစိုလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဟ ိုခ ိုလမ််း လမ််းဆ  ို်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    က  ိင်ေးစမ် ပ်         

    လွေယ်အမွေလမ််း၊အစ ်းတန််းက   ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

       ျု င််းစမ် ဘိုန််း က  ်းအ  ောင် ်း လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အရွှေအညော င်ပင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

       ျုင််းစ မ်ရ ပ် တွေ င််း  မည ်မရ ှ လမ််း ဆ ို်း လမ််းဆ  ို်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     ုိကပ် ပ်         

    လွေယ်အမွေလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အနော င်ခ ို ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    အနော င်ခ ို ်လမ််းသွေယ်  (၁/ ၂) လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ဟ ို ပ်ရ ပ် တွေင််း  မည ်မရ ှ လ မ််း   ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဝိန်ေးမ ပ်         

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

       ျု င််း ငမ််းဝ ပ် င််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ဝ န််းမလမ််းသွေယ ်(၁/၂) လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဝ န ််းမ ရပ ် တွေင််း  မည ်မရ ှ လမ််း   ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ရပေါက်လြံု ပ်         

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အနော င်ခ ို ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အနော င်ခ ို ်လမ််းသွေယ်  (၁/ ၂ /၃) လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အပ  ်လ ိုရပ် တွေင််း  မည ်မရ ှ လမ််း   ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    စွန်တန် ပ်         

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အနော င်အပ င််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အဝေါ်အဟ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

  အမှတ်(၃) အနော င်အပ င််းလမ် ်းသွေယ် (၁/ ၂/၃) လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပ်ကွက် ဓအမမော်ဓယ ဘိုန််းက  ်းအ   ောင််း 
အ နော ်ရှ အနောငအ် ပ င််းလမ််းက ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

  
 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

  ရကာင်ေးဆန်ေး အလယ ောဉ် ွေင််း လမ််း လမ််း မက  ်း ၁၀၀ ၀၀ ၁၀၀ ၀၀   

    ပ် အဝေါ်အ ဟ်းလမ ််း လမ််း က ော်း ၅ ၀ ၀ ၀ ၅ ၀ ၀ ၀   

    အ ော င််းဆန ််းလမ ််းသွေ ယ်( ၁/၂) လမ််း သွေယ် ၃ ၀ ၀ ၀ ၃ ၀ ၀ ၀   

    အ ောင််းဆန််းရပ် တွေင််း မညမ်ရှ လမ််း  ဉ််းမ ော်း လမ််း   ဉ််း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ရနာင် မ်ေးတိုက် ပ်       ယခင်န ှစ ်န ှင ် 
 ွေောဟ အသ ော 

အစ  ်းန ှိုန ််း 

အပပော င််းလဲ 

ပခင််းမ  ော်း 

သည ် 
ရပ ် ွေ ်/

အ  ်းရ  ော 

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း  

မှြူ်း မ ော်းမ ှ 

တစ ်ဆင ် 

ရရ ှ အသ ော 
သတ င််း 

 ခ  ် 

လ ်န ှင ် 

အပမပပ င် 

 ွေင််းဆင််း 
ရယူအ သော 

သတ င််း 

 ခ  ် 

 လ ် 

မ ော်း ရ 
ပဖစ ်ပ သည ်။ 

    အန ောင်ခမ ််း လမ််း လမ််း က ော်း ၆ ၀ ၀ ၀ ၆ ၀ ၀ ၀ 

    အန ောင်ခမ ််း ဘိုန ််းက  ်းအ  ော င််းလမ ််း လမ််း သွေယ် ၅ ၀ ၀ ၀ ၅ ၀ ၀ ၀ 

    အန ောင်ခမ ််း န ်ပတ် လမ််း လမ််း   ဉ််း ၅ ၀ ၀ ၀ ၅ ၀ ၀ ၀ 

    အ န ော င ်ခမ််း တ  ို ်ရပ ် တ ွေင ််း  မည်မရှ လမ််း ဆ  ို်း လမ််း ဆ ို်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    ရနာင် မ်ေးလြံု ပ်       

    အန ောင်ခမ ််း လမ််း လမ််း က ော်း ၆ ၀ ၀ ၀ ၆ ၀ ၀ ၀ 

    အန ောင်ခမ ််း လ ိုလမ််းသွေ ယ် ( ၁/၂) လမ််း သွေယ် ၅ ၀ ၀ ၀ ၅ ၀ ၀ ၀ 

    
အန ောင်ခမ ််း လ ိုရပ် တွေင််း  မည ်မ ရှ လမ််း 

  ဉ််းမ  ော်း 
လမ််း   ဉ််း ၃ ၀ ၀ ၀ ၃ ၀ ၀ ၀ 

    စွန်မိုင် ပ်       

    လွေယအ်မွေ လမ််း လမ််း မက  ်း ၇၀၀ ၀ ၇၀၀ ၀ 

    အန ောင်ခမ ််း လမ််း လမ််း က ော်း ၆ ၀ ၀ ၀ ၆ ၀ ၀ ၀ 

    စ ွေန ်မ ိုင်လမ််းသွေယ် (၁/၂ /၃ ) လမ််း သွေယ် ၃ ၀ ၀ ၀ ၃ ၀ ၀ ၀ 

    စ ွေန ်မ ိုင်ဘိုန််း က  ်းအ  ော င််းလမ ််း လမ််း   ဉ််း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    စ ွေန ်မ ိုင်ရပ ် တွေ င််း မည ်မရ ှ လမ််း ဆ ို်း လမ််း ဆ ို်း ၁၀၀ ၀ ၁၀၀ ၀ 

    စွန်လြံု ပ်       

    လွေယအ်မွေ လမ််း လမ််း မက  ်း ၇၀၀ ၀ ၇၀၀ ၀ 

    အဝေါ်အ ဟ်းလမ ််း လမ််း က ော်း ၅ ၀ ၀ ၀ ၅ ၀ ၀ ၀ 

    စ ွေန ်လ ိုလမ််းသွေ ယ် ( ၁/၂) လမ််း သွေယ် ၃ ၀ ၀ ၀ ၃ ၀ ၀ ၀ 

    စ ွေန ်မ ိုင်န ှင ်စွေန ်လ ိုလမ််းက ော်း လမ််း   ဉ််း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    ပေါလျှြံ ပ်       

    လွေယအ်မွေ လမ််း လမ််း မက  ်း ၇၀၀ ၀ ၇၀၀ ၀ 

    အဝေါ်အ ဟ်းလမ ််း လမ််း က ော်း ၅ ၀ ၀ ၀ ၅ ၀ ၀ ၀ 

    အန ောင် အပ င််းလမ ််း လမ််း က ော်း ၅ ၀ ၀ ၀ ၅ ၀ ၀ ၀ 

  အမှတ်(၃) ပ လ  ဘိုန ််းက  ်းအ  ော င််းလမ ််း လမ််း သွေယ် ၃ ၀ ၀ ၀ ၃ ၀ ၀ ၀   

    ပ်ကွက် ပ လ  လမ််း(၁/၂ ) လမ််း   ဉ််း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ရဝေါ်ရ ေး ပ်         



    ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

    ရလယာဉ်ကွင်ေးလမ်ေး လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အဝေါ်အဟ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အဝေါ်အဟ်း ဘိုန််း က  ်းအ  ောင် ်း လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အဝေါ်အဟ်းလမ် ်းသွေယ်  (၁/၂ ) လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အဝေါ်အ ဟ်းရ ပ် တွေင််း  မည ်မရ ှ လမ််း ဆ ို်း လမ််းဆ  ို်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

     ှ ေးလြံုမမိ ြို့သစ် ပ် 
   

  

    လွေယ်အမွေလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

  

 ယခ င်န ှစ ်န ှင ် 
 ွေောဟ အသ ော 

အစ  ်းန ှိုန ််း  

အပပော င််းလဲ 

ပခင််းမ  ော်း  

သည ် 
ရပ ် ွေ ်/

အ  ်းရ  ော 

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း  

မှြူ်း 

မ ော်းမ ှ 
တစ ်ဆင ်ရရှ 

အသ ော 

သတ င််း  

 ခ  ် 

လ ်န ှင ် 
အပမပပ င် 

 ွေင််းဆင််း 

ရယူအ သော 

သတ င််း 

 ခ  ်  
 လ ် 

မ ော်း  

 ရပဖစ ်ပ  

သည ်။ 

    ရှ ်းလ ိုလမ််းသွေယ်  (၁/၂/ ၃) လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

    ရှ ်းလ ိုလမ််းနှင ် မမ ျုြို့ပ တ်လမ််းက  ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    တိေုး  ဲြို့ ပ်( ) 
   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ဂနဓော မောလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    တ ို်းခ ဲြို့ရပ ်(ခ) တွေင််း  မည ်မရ ှ လမ််း   ဉ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    တိေုး  ဲြို့ကွက်သစ် 
   

    တ ို်းခ ဲြို့ရပ်( ) 
   

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀ 

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 

    ခတတော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ခတတောလမ််း သွေယ် (၁/၂/၃ /၄/၅ /၆/ ၇/၈/၉ /၁၀/

၁၁/၁၂/ ၁၃/၁၄/ ၁၅) 
လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    သစ ်ခွေလမ ််းသွေ ယ်(၁ /၂/၃/၄ /၅/၆ / ၇/၈/၉ /၁၀/

၁၁/၁၂/ ၁၃/၁၄/ ၁၅) 
လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    
ခ ယ်ရ လမ််းသွေယ် (၁/၂ /၃/၄ /၅/၆ / ၇/၈/ 
၉/၁၀/၁၁/ ၁၂) 

လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    အနော င်ခမ််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

    အနော င်ခမ််းလမ််း သွေယ်(၁/၂ ) လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    
တ ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ ် တွေ င််း 

 မည ်မရ ှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း 
လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

  အမှတ်(၄) မိင်ုေးယန်ေးလမ်ေး လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ယခင်န ှစ ်န ှင ်

 ွေော ဟ အသ ော 

အစ  ်းန ှိုန ််း 

အပပော င််းလဲ  
ပခင််း 

မ ော်းသည်ရ ပ်

 ွေ ်/ 

အ  ်းရ  ော ိုပ်

ခ ျုပ် 
အရ်း မှြူ်းမ  ော်းမ ှ

တစ ် ဆင ် 

ရရ ှ အသ ော 

သတ င််း  

 ခ  ် 
လ ်န ှင ် 

အပမပပ င် 

 ွေင််းဆင််း  

ရယူ အသ ော 

သတ င််း  
ခ  ် လ ်

မ ော်း 

 ရပဖစ ်ပ  

သည ်။ 

    ပ်ကွက် (မဟ ောပမ တ်မိုန  ဘိုရော်း က  ်းမ ှန ွေဲြို့အန ောရပ ် ထ )       

    ရလယာဉ်ကွင်ေးလမ်ေး လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ 

    
(မဟော ပမတ်မိုန ဘိုရော ်းက   ်းမှ အနော င် ွေမ်
ရပ ် ထ )       

    နမ  ်င်နွဲြို့(၁)+(၂)       

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

    နမ ခ်င်နွေဲြို့လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    နမ ခ်င်နွေဲြို့လမ််းသွေယ်  (၁/ ၂) လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

    ကန်ေးနာေးပူလွယ် ပ်       

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

     န်နော ်းပူလွေယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

     န်နော ်းပူလွေယ်လမ််းသွေယ်  (၁/၂) လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

    
 န််းနော်းပူလွေယ်ရပ် တ ွေင််း မည်မရှ  
လမ််း  ဉ််းမ ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    ရနာင်ဖာ ပ်       

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

    ယန််းပ န််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ယန််းပ န််းရ ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

     ှ ေးလြံု(၁)+(၂)       

    ယန််းပ န််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

     တ်ဖလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    ရှ ်းလ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ 

    ရှ ်းလ ိုလမ််းသွေယ်  (၁/၂ ) လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

    နွဲြို့ရနာ ပ်         

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    နွေဲြို့အနှော လမ််း(၁/၂) လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

 



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ ်

 ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှု

န်ေး (ယ ု) 

    နွေဲြို့အနော ဘိုန််းက  ်းအ   ောင််းလ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    
န ွေဲြို့အန ောရပ ် တွေင််း  မည ်မရ ှ လမ် ်း 

  ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
  

    စွန်ရတာင်ေး ပ်         

    စွေန်အတော င််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

      ိုန  ော ဓော တ်ပ ိုတ ို ်အ ဘ်း လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    စ ွေန ်အတော င််းဘိုရော်း က  ်း အန ော ် လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    က  ိင်ေးယင်ေး ပ်         

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    စ ွေန်အ တော င််း ဘိုရော ်း လ မ််း    ျု င ််းယင ််းလ မ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

       ျု င််းယ င််း ဘိုန််းက   ်း အ  ော င််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

  အမှတ်(၄) 
   ျုင််းယင််းရ ပ်  တွေ င််း မည ်မရ ှ   
လမ််း    ဉ််းမ  ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
  

ယခင ်နှစန် ှင  ် 
 ွေောဟအ သော  

အ စ  ်း န ှိုန််း အ ပပော
င ််း 

လ ဲပခင ််းမ ော ်း သ
ည် 

ရပ် ွေ ်/အ   ်း
ရ ော  

 ိုပ်ခ ျု ပ်အ ရ်း မြှူ ်း
မ ော ်း 

မှတ စ ်ဆင  ်ရရှ 
အ သော  

သတ င ််း  ခ  ်
လ   ်

န ှင  ်အပ မပပ င ် ွေ
င ််း ဆ င််း  

ရယူအ သော သတ
င ််း  

 ခ  ် လ
 ်မ ော ်း  

 ရပဖ စ ်ပ သည်
။ 

    ပ်ကွက် က  ိင်ေးစမ် ပ်       

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ 

    ဗမော အလ်းရပလ်မ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    
   ျုင််းစမ်ရပ် တ ွေင််း မညမ်ရှ  
လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

    
   ျုင််းစမ်ရပ် တ ွေင််း မညမ်ရှ  
လမ််း  ဉ််းမ ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    ပေါမာန် ပ်       

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

    ပ မော န်ဝပ ် င််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ပ မော န ်ရပ် တ ွေင ််း  မည်မရှ လ မ််း သွေယ်မ ော ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

    ပ မော န ်ရပ် တ ွေင ််း  မည်မရှ လ မ််း   ဉ််း မ ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

    ရပေါက်တိုက် ပ်       

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ 

    
 မမဌောန ််းအ  ော င််းလမ ််း၊ 

 တ်ဖလမ််း(အ ဟ ောင််း ) လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    
အပ  ်တ ို ်ရပ ် တွေင််း 

 မည ်မရ ှ လမ််း သွေယမ် ော်း 
လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 



  
     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 

နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

    
အပ  ်တ ို ်ရပ ် တွေင််း 

 မည ်မရ ှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း 
လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

    ယန်ေးကုန်ေး ပ်         

     တ်ဖလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    တပ်ထ န််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ယန််း ိုန််းလမ် ်း(၁/ ၂) လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    က  ိင်ေးလိတမ်မိ ြို့သစ် ပ်         

     တ်ဖလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဓမမဝတတလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

       ျုင််းလ တ်မမ ျုြို့သစ ်လမ််း (၁/၂/၃ /၄) လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     ဲရဘာ်ရ ာင်ေး ပ်         

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ရအဲ ဘောအ် ဟောင််းလမ််းသွေယ် ( ၁/၂) လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
ရဲအဘေ်ာ အ ဟော င််းရ ပ် တွေင််း 

 မည ်မရ ှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း 
လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ 

  

  အမတှ(်၄) ရနာင်ကွမ ်ပ်         

   ပ်ကွက် အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
ဓမမဝ တတလမ််းအန ော င် ွေမ််းအ ်း 

 အန ော ်လမ််းန ှင ် ဓ မမဝ တတလမ််း က  ော်း 
လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

  

    အနော င် ွေမအ်စ ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

     မမဌော န််းအ  ော င််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    စွန်ဝပ် ပ်         

     တ်ဖလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    စွေန်ဝပ်လမ််းသွေယ် (၁/၂) လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    စ ွေန ်ဝပ ်ရပ ် တွေင််း  မည ်မရ ှ လမ် ်း  ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    တိေုး  ဲြို့ကွက်သစ်         

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

    

မမ ျုြို့ပတ်လမ််း ၊ဓမမဝ တတလမ််း၊ ငိုဝ လမ််း 

ခွေောည  ျုလမ််း ၊ခ အရလမ ််း၊ ပမန န ဒောလ မ််း 
ဘ ို်းဘွေော်းရ  ပ် သော လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 
  

    

တ ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ ်ရပ ် တွေ င််း မ ည ်မရ ှ  

လမ််း သွေယမ် ော်း (၁ ၊၂၊၃၊၄၊၅ ၊၆) 
လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

  

    
တ ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ ်ရပ ် တွေ င််း မ ည ်မရ ှ  

လမ််း သွေယမ် ော်း(၇ ၊၈၊၉၊ ၁၀) 
လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

    

တ ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ ်ရပ ် တွေ င််း မ ည ်မရ ှ  

လမ််း   ဉ််းမ  ော်း 
လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

    ဝတအ်င်ေး          

    ဝတ ် င််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 

    ဝတ ် င််းဘိုန် က  ်းအ  ောင် ်း လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

    ခေမင ်းခေတီလမ ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

    တပ်ထ န််းလမ််း၊အရွှေ င ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

   ပ်ကွက်-၅ ကန်နာေးလြံု ပ်         

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အယ ောဟန ်လမ််း ၊အဗ သယို လမ််း ၊လို  ောလမ််း ၊ 
လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

  

    မော ိုလမ ််း၊ မော တဲလမ််း   

    အမတတောလ မ််း၊သစစော လမ််း၊ 
လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

  

    ဖော်းစည်လမ််း   

    ရနာင်ဖာ ပ်         

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း၊အနော င်ဖော(၁ ) လမ််း၊ 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

  

    အနော င်ဖော(၂)လမ််း ၊အနော င်ဖော   

    (၃)လမ် ်း၊နတလအ  ော င််း လမ််း   

     န်နော ်းအစ ်းလမ် ်း   
 



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ ်

 ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

    
အန ောင်ဖ ောရပ ်  တွေ င််း မည ်မရ ှ  
လမ််း သွေယမ် ော်း 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    နွဲြို့ရနာ ပ်         

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အနော င်တ ို န်ပတ်လမ််း၊ လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အနော င်လ တ်လမ််း၊ လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    
အန ောင် လ တ်နှ င ်အန ော င်တ ို န ် 
ပတ်လမ််းဆ ် သည  ်လမ််း  ဉ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဦေးဆုပ ်ပ်         

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

     ထ (၂)လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    အနော င်တ ို န်ပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ်ေးမ ပ်         

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

     ထ (၂)လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    က  ိင်ေးယင်ေး ပ်         

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လ မ််းမက   ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အနော င်တ ို န်ပတ်လမ််း၊ လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အယောင်ခိုမ ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

       ျု င််းယ င််း (၁)လမ််း သွေယ် လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

       ျုင််းယင််းရ ပ်ရ ှ  မည ်မရ ှ လမ််း   ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

   ပ်ကွက်-၅ ဖကမ် ပ်         

    အနော င်တ ို န်ပတ်လမ််း၊ လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

     ထ (၂)လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

  

    ဖ မ်လမ််း ၊ ထ  (၂ )အနော  ်   

    လမ််း၊   ျုင် ်း င််းလမ် ်း၊   

     မ (၇)လမ််း   



    ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ ်

 ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

    
ဖ မ်ရပ် တွေင် ်း မည်မရှ  
လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    က  ိင်ေးအင်ေး ပ်         

    အနော င်တ ို န်ပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အနော င်လ တ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

       ဉ််းဦ်းစ ်းလမ််း၊ 

လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

  

     မ (၇)လမ််း၊   

    ဆ ညအ်ပမောင််းလမ််း   

    
   ျု င််း င် ်းရပ ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ရနာင်လိတ် ပ်         

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အနော င်လ တ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အနော င်လ တ်(၁)လမ််း၊ အနော င် 
လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

  

    လ တ်(၂)လမ််း   

  
 

အနော င်လ တ်ရပ် တွေင််း 
 မည်မရှ လ မ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

  
 

ယန်ေး မ်ေး(လ ရ ှာ) ပ်         

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    
အတော င်က  ်းလမ််းနှ င ်နတစ်င် 
လမ််းဆ  ်သည ် 

လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    
ယ န််းခမ််း( လ အ ရေှာ)ရပ် တ ွေင််း မညမ်
ရှ လမ််း  ဉ််းမ ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

   ပ်ကွက်-၅ ယန်ေး မ်ေး(နမ ရ်ဝေါ် )  ပ်         

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    န မ ်အဝေါ်(၁)လမ််း ၊န မ ်အဝေါ်(၂ ) လမ ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ ်

 ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

    
ယန ််းခ မ််း (န မ ်အဝေါ် ) ရပ ် တွေ င််း  မည ်မရ ှ  

လမ််း သွေယမ် ော်း 
လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

  ယန်ေး မ်ေး(လ) အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ပ ် ယန််းခမ််းလ(၁ )လမ််း၊ 
လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 

  

    ယန််းခမ််းလ( ၂)လမ််း ၊   

    ယန််းခမ််းလ( ၃)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    
ယန ််းခ မ််း ( လ ) ရပ ် တွေင််း 

 မည ်မရ ှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း 
လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  ယန်ေး မ်ေး အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

  (အ ေါ)  ပ် ယန််းခမ််း( ၁)လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    
ယန ််းခ မ််း (  ခ  ) ရပ ် တွေင််း 

 မည ်မရ ှ လမ််း သွေယမ် ော်း 
လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

   ပ်ကွက်-၅ ရနာင်ရ  ( ှမေ်း) ပ်         

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အနော င်တ ို န်ပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အယောင်ခိုမ ်လမ််း၊ လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အနော င်အခ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အဘော လ ို်း ွေင် ်းလမ််း ၊ဟ ိုတ ယ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ရနာင်ရ  (လွယ်) ပ်         

    အနော င်တ ို န်ပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ရနာင်က နို့် ပ်         

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    မမ ျုြို့ ရ ို်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    မမ ျုြို့ ရ ို်းလမ််း သွေယ်(၁ ) လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ဆ ိုဖ်ူးမော်းလမ််း လ မ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ဆုဖေူးမာေး ပ်         

    အတော င်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အနော င်လ တ်လမ််း၊မမ ျုြို့ရ ို ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     မ (၇)လမ််း၊ 

လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

    ဆ ိုဖ်ူးမော်းလမ််း၊   

    နမ အ်ဝေါ်လမ််း   



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ ်

 ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

    
ဆိုဖူ်းမ ော်းရ ပ် တွေင််း  မည ် 
မရ ှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ရဝေါ် ုတတ်ိေုး  ဲြို့ကွက်သစ်         

    ရတာင်ကက ေးလမ်ေး လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    
အ ဝေါ်ခိုတ ်တ  ို်းခ  ဲြို့  ွေ ်သစ ် တ ွေင််း 
မည်မရှ လ မ််း က ော်း မ ော ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

  

    
အ ဝေါ်ခိုတ ်တ  ို်းခ  ဲြို့  ွေ ်သစ ် တ ွေင််း 
မည်မရှ လ မ််း သွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    
အ ဝေါ်ခိုတ ်တ  ို်းခ  ဲြို့  ွေ ်သစ ် တ ွေင််း 
မည်မရှ လ မ််း   ဉ််း မ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    
အ ဝေါ်ခိုတ ်တ  ို်းခ  ဲြို့  ွေ ်သစ ် တ ွေင််း 
မည်မရှ လ မ််း ဆ  ို်းမ ော ်း 

လမ််းဆ  ို်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

 

  



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ မိင်ုေး တ်မမိ ြို့နယ် 
 

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ အမှတ်(၁) အ ော င်မ ို်းဟ န််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  
 ပ်ကွက် သစစော လမ််း၊အမတတော လမ််း၊ 

အ ော င်စ ို်းမ ို်းလမ််း 
လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

    လ ပ်စစ်လမ််း၊ ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀ 

     မှတ်(၁)ရပ ်ွေ  ် တွေင််း 
လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀ 

     မည်မရှ လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

၂ အမှတ်(၂) အ ော င်မ ို်းဟ န််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

   ပ်ကွက် ရန  ခ ော င လမ ်း ၊က န  လမ ်း၊ ဇဝန လမ ်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

    
လမ ်းသေ လမ ်း၊ေော တ  ိုက လမ ်း၊ 
ေျယ ရီလမ ်း 

လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀ 

    
 မှတ်( ၂)ရပ် ွေ ် တွေင််း  မ ည ်မရ ှ  
လမ််း   ဉ််းမ  ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀ 

  ရက ေး  ာအုပစ်ု         

၁ ဝမ် ုတ ် ဝမ်ခိုတရ် ော လမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀ 

    ဝမ်ခ ိုတ်ရ ော တွေင််း  မည ်မရ ှ လ မ််း က ော်းမ  ော်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 

၂ မိင်ုေးနှုန်ေး မ ိုင််းနှိုန် ်းရ ော လမ််းမက   ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀ 

    
မ ိုင ်းန ှုန  ်းရ  ော တွင ်း  မည  မရ    
လမ ်း ကက ော်းမ ျ ော်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 

၃ တြံဖုရကာ် တ ိုဖအ ော ်ရ ောလမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
တ ိုဖအ ော ်ရ ော တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းက  ော ်းမ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
  

၄ ပေါပွန်ေး ပ ပွေန််းရ ော လမ််းမက   ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
ပ ပွေန််းရ ော  တွေင််း မည် 
မရှ လမ််းက ော ်း မ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
  

၅  ုတပ်ြံု ဟိုတပ် ိုရ ော လမ််းမက   ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
ဟိုတပ် ိုရ ော  တွေင််း မည် 
မရှ လမ််းက ော ်း မ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
  



၆ ဝမ်ပင််း ဝမ်ပင််းရ ော လမ််း မက  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
ဝမ်ပင််းရ ော  တွေင််း မည် 
မရှ လမ််းက ော ်း မ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
  

၇ မ ိုင််းညှ င််း မ ိုင််းညှ င််းရ ော လမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
မ ိုင််းညှ င််းရ ော  တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းက  ော ်းမ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
  

၈ အနော င်လ ို်း အနော င်လ ို်းရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
အနော င်လ ို်းရ ော  တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းက  ော ်းမ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
  

၉ ဝမ် ွေန် ဝမ် ွေန်ရ ောလမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
ဝမ် ွေန်ရ ော တွေင််း မည် 
မရှ လမ််းက ော ်း မ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
 

၁၀ မ ိုင််း ဟန် မ ိုင််း ဟန်ရ ော လမ််းမက   ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀  

    
မ ိုင ်း ဟန ရ ော  တွင ်း မည မရ   
လမ ်းကကော ်း မျော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
 

၁၁ ဖောလန ခကော   ဖောလန်အ ော ်ရ ောလမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀  

   
ဖောလန်အ ော ်ရ ော တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််းက ော ်း မ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
 

၁၂ မ ိုင််း  ော မ ိုင််း  ော ရ ော လမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀  

    မ ိုင််း  ော ရ ော  တွေင််း မည်မရှ  လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀  

၁၃ ဝမ ခနော င လ ို ဝမ်အနော င်လ ိုရ ောလ မ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀  

   
ဝမ်အနော င်လ ိုရ ော တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းက  ော ်းမ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
 

၁၄ နမ အ်ဆော ် နမ အ်ဆော ်ရ ောလမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀  

    
နမ အ်ဆော ်ရ ော တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းက  ော ်းမ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
 

၁၅ ပ ခ ်းလ ို ပ ခ ်းလ ိုရ ော လမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
ပ ခ ်းလ ိုရ ော  တွေင််း မည် 
မရှ လမ််းက ော ်း မ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
 

၁၆ နမ  ယန ်းလ ို နမ ယ်န််းလ ိုရ ော လမ််းမက  ်း လ မ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀  

   
နမ ယ်န််းလ ိုရ ော  တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းက  ော ်းမ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
 

 



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ မိင်ုေးယန်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(   ပ်သ န် ်းအပ င် ်း) 

စ
ဉ ်

 ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရစ ေးတန်ေး ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် 
နှင််းဆ  လမ််း၊ ဟ ိုအတော င် ်းလ မ််း၊ 
ပန််းခခ လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
  

    
အစ ်းတန််းရပ ် တွေ င််း 
 မည်မရှ လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
အစ ်းတန််းရပ ် တွေ င််း 
 မည်မရှ လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၂ ရ ာ်ကန် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် အ  ောင််း က  ်းလမ််း၊ ပ မ ိုင်လ မ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
အဟော ် န်ရပ ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
အဟော ် န်ရပ ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၃ ပေါမုိင် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် ပ မ ိုင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ဗိုဒဓမိုန လမ််း သွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    
ပ မ ိုင်ရပ် တွေင််း  
မည်မရှ လမ််း  ဉ််းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၄ ရ ာ်တိုက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
အဟော ်တ ို ်ရပ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
အဟော ်တ ို ်ရပ် တွေင််း 
 မညမ်ရှ လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

    အ ဟော်တ ို ်ရပ် ွေ ်မမ ျုြို့ ပတလ်မ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

၅ မွနတ် ဲ ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် မွေနတ်ဲဘိုန််း က  ်းအ  ောင် ်း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

   



    
မွေနတ်ဲရပ် တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းသွေယ် မ ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
မွေနတ်ဲရပ် တွေင််း  
မည်မရှ လမ််း  ဉ််းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၆ က  ိင်ေး င် မ ိုင််းခတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် လ ပ်စစ်ရ ို်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
   ျု င််းဟ င်ရပ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
   ျု င််းဟ င်ရပ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၇ ပေါနွန်ေး ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် ဗိုဒဓမိုန လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
ပ နွေန််းရပ ် တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းသွေယ် မ ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
ပ နွေန််းရပ ် တွေင််း  
မည်မရှ လမ််း  ဉ််းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၈ မိင်ုေးပိန်ေး ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် ဗိုဒဓမိုန လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
မ ိုင််းပ န် ်းရပ ် တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းသွေယ် မ ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
မ ိုင််းပ န် ်းရပ ် တွေင််း  
မည်မရှ လမ််း  ဉ််းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၉  ုိကပ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် ခတတော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
ဟ ို ပ်ရပ် တွေင် ်း  
မည်မရှ လမ််းသွေယ် မ ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
ဟ ို ပ်ရပ် တွေင် ်း  
မည်မရှ လမ််း  ဉ််းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၁၀ ရမာက်မိုင် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် ဧဒင်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
အမော  ်မ ိုင်ရပ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
အမော  ်မ ိုင်ရပ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၁၁ ဝိမ်ေးလိတ ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် ဝ မ််းလ တ်ရပလ်မ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

 



    
ခရစ်ယော န်အ  ောင််း လမ််း ၊ 
အဆ်းရ ိုလမ််း၊  ဘဏ်လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
ဝ မ််းလ တ်ရပ ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

  ရက ေး  ာအုပစ်ု           

၁ မိင်ုေးရလွ မ ိုင််းအလွေရ ောလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    
မ ိုင််းအလွေရ ော  တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းက  ော ်းမ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀ 
  

    
မ ိုင််းအလွေရ ော တွေင််း  
မည်မရှ လမ််းသွေယ် မ ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀ 
  

၂ ယန်ေးရကာင် ယန််းအ ော င်ရ ောလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀ ယခင ်နှစန် ှင  ် 
 ွေောဟအ သော  

အ စ  ်း န ှိုန််း အ ပပော င််း
လ ဲပခင ််းမ ော ်း သည် 

ရပ် ွေ ်/ 
အ   ်း ရ ော  

 ိုပ်ခ ျု ပ်အ ရ်း မြှူ ်း 
မ ော ်း မှတ စဆ် င  ် 

ရရှ အသော 
သတ င ််း  ခ  ် 

လ  ်နှင  ်အပမ ပပ င ်
 ွေင််း ဆ င််း  

ရယူအ သော  
သတ င ််း  

 ခ  ် လ  ် 
မ ော ်း  ရပဖ စပ်  

သည်။ 

    
ယန််းအ ော င်ရ ော တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််းက ော ်း မ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀ 

    
ယန််းအ ော င်ရ ော တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀ 

            

    ဆ  လူ်းလမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

            

    မမ ျုြို့ ပပင်လမ် ်းမက   ်း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ 

    
ယန ််းအ ော င်ရ ော  တွေ င််း 

 မည ်မရ ှ လမ််း  ယ်မ ော်း 
လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

   



    ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ ်န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ မိင်ုေးပ ဉ်ေးမမိ ြို့နယ် 
 

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရအာက်ရစ ေး အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

  
တန်ေး ပ်ကွက်   အ ေ်ာလမ််း၊ပ အတ ော ်လမ််း၊ 

 င် က င််းလမ ််း၊ပို လဲလမ််း၊န  လ ော လမ််း 

၊ပတတပမ ော်းလမ ််း၊ တမောလမ််း 
လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

    
ငိုအရွှေဝ  လမ််း ၊ သစ ်ခွေလမ ််း၊ 

ပ ဉ််းမ ပငလ်မ််း 
လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    
အ ော ်အစ  ်းတန ််းရ ပ် တွေင်  မ ည ် 

မရ ှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း 
လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

၂ အလယ်ပိုင်ေး အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် 
မဟော ဗနဓျုလလမ််း၊ပတတပမော်း 
လမ််း၊ဆရောစ လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
  

    
ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း၊ဗ ိုလ်ခ ျုပ် 
လမ််း၊နဝအဒ ်းလမ််း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
 လယ်ပ ိုင််းရပ ် တွေင််း 
 မည်မရှ လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၃ ပိနေ်းဆန်ေး အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

  
 ပ်ကွက် စ ဝ်စ  ထွေန ််းလမ ််း၊စ ပယ်လမ််း၊ 

န ှင််းဆ လမ််း ၊ ဂန ဓမောလမ််း ၊စ  န ်ပန ််းလမ ််း 

၊ဦ်းအ  ော င်ပမ တ်လမ််း 
လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

    
သစစောလမ််း၊အ မတ တောလမ််း၊ 
ခ ယ်ရ လမ််း၊မမ ျုြို့ပတ ်လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    
ပ န််းဆန််းရပ် တ ွေင််း မည်မရှ  
လမ််း  ဉ််းမ ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
  

၄ အမှတ်(၁) ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ ယခင်န ှစ ်န ှင ် 
 ွေောဟ အသ ော 

အစ  ်းန ှိုန ််းအပပောင််း

လဲ 

ပခင််းမ  ော်း သည ် 

ရပ ် ွေ ်/အ  ်း
ရ ော 

 ိုပ်ခ  ျုပ်အရ်း မှြူ်း 

မ ော်းမ ှတစ ်ဆင ် 

ရရ ှ အသ ော 

သတ င််း ခ  ် 

   ပ်ကွက် မ ိုင််း  ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  (တ ိုတော ) 
အဒ န လမ််း၊သဇ င်လမ််း၊ 
ဘိုန််းက   ်းအ   ောင် ်းလမ််း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

    
 မတှ(် ၁)ရပ် တ ွေင််း မညမ်ရှ  
လမ််း  ဉ််းမ ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 

၅ အမှတ်(၂) ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

   ပ်ကွက် 
အစ ်းတန််းလမ် ်း၊စ ပယ်လမ််း 
ဗ ိုလ်တဲလမ််း၊အစ ်း ရ ိုလမ််း 

လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  (တ ိုတော ) စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 



    
 မှတ်(၂)ရပ် တွေင််း  
မည်မရှ လမ််း  ဉ််းမ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
လ ်န ှင ်အပမ ပပင် 

 ွေင််းဆင််းရ ယူ

အသ ော သ တင််း 
 ခ  ် လ ် 

မ ော်း ရ 

ပဖစ ်ပ သည ်။   

၆  မှတ်(၃) ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

  ရပ ်ွေ ် 
 င်က င် ်းလမ််း ၊ခတတော လမ််း 
ဂနဓမောလ မ််း၊ 

လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  (တ ိုတော ) နွေယ်သော   လမ််း၊ခ ယရ် လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

    
 မှတ်(၃)ရပ် တွေင််း မ ညမ်ရှ 
လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 

၇  မှတ်(၄) ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 

  ရပ ်ွေ ် 
ငိုဝ လမ််း၊နှင််းဆ  လမ််း၊မ ို င််း လ န်
လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  (တ ိုတော ) 
 မှတ်(၄)ရပ် တွေင််း မ ညမ်ရှ 
လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ မိင်ုေးပ ဉ်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ ်

 ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

ရက ေး  ာအုပစ်ု         

၁ ရ ာင်ကန်၊ ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀ ယခင်နှစန်ှင  ် 
 ွေောဟ အသော  

အစ ်းနှိုန ််းအပပောင ််း
လဲ  

ပခင််းမ ော်းသည ်
ရပ် ွေ ်/အ  ်း

ရ ော 
 ိုပ်ခ ျုပ်အရ်းမှြူ်း  

မ ော်းမှတစ်ဆင ် 
ရရှ အသော  

သတင််း ခ  ် 
လ ်နငှ ်အပမပပင်  

 ွေင််းဆင််း 
ရယူအသော 

သတင််း 
  ခ  ် လ ်  

မ ော်း ရပဖစ်ပ  
သည။် 

  ဝမ် ဖစ်၊ 
အ  ်းရ ော  တွေင််း မည် 
မရှ လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀ 

  ဝမ်တောခ  ်၊         

  မ ိုင််းပို ွေန်၊         

  မိင်ုေးမန်ေး၊         

  မိင်ုေးလျှန်ေး၊         

  ဝမ်ခ န်၊         

  ထမ်ယမ််း၊         

  နော ်းအ  ောင််း၊         

  မ ိုင််းပို က  ်း၊         

  ပန်အနော င်လ ို၊         

  ဝမ်မက်လြံု၊         

  မိင်ုေး ှဲန်၊         

  ဖောအဝ ၊         

  အနော င် ွေဲ၊         

  နမ ရ် ှို၊ပန်ဝ ိုင် ၊         

  ဖောခမ််း၊         

  ပ က်ကန်ေး၊         

  ယမေ်းမိုင်၊         

  ယမ််းခမ််း         

  ယန်ေးရလာရက ေး  ာ  ယန ််းအလ ောအ  ်းရ  ော(မ ို င််းယန ််း) လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

  
 အုပ်စု ယန ််းအလ ောရ ော  တွေ င််း မည ်မရ ှ  

လမ််း က ော်းမ  ော်း 
လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    
ယန ််းအလ ောရ ော  တွေ င််း မည ်မရ ှ  

လမ််း သွေယမ် ော်း 
လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  ရဝေါ် ုတ်တုိေး  ဲြို့ ရတာင်ကက ေးလမ်ေး လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

   ကွက်သစ် အ ဝေါ်ခိုတတ်  ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ် တ ွေင််း 
မည်မရှ လမ််းက ော်းမ ော်း 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 
  

    
အ ဝေါ်ခိုတတ်  ို်းခ ဲြို့  ွေ ်သစ် တ ွေင််း 
မည်မရှ လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 
  



    
အ ဝေါ်ခိုတတ်  ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ် တ ွေင််း 
မည်မရှ လမ််း  ဉ််းမ ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
  

    
အ ဝေါ်ခိုတတ်  ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ် တ ွေင််း 
မည်မရှ လမ််းဆ ို်းမ ော်း 

လမ််းဆ  ို်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
  

    
အ ဝေါ်ခိုတတ်  ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ်မမ ျုြို့ပတ ်လ
မ််း( မမ ျုြို့အ ရေှာင်လမ််း) 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
  

   တအ် တောင်    တ်အတ ောင် အ  ်းရ  ော(မ ို င််းယန ််း) လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

  
အ   ်းရ ော ိုပ်စို  တအ် တောင်ရ ော တ ွေင််း မညမ်ရှ 

လမ််း က ော်းမ ော်း 
လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

    
 တအ် တောင်ရ ော တ ွေင််း မညမ်ရှ 
လမ််း သွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
  

  မ ိုင််းလပ် မ ိုင််းလပ်အ   ်းရ ော( လွေယ ်အ မွေ)လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

  
အ  ်းရ ော  ိုပစ်ို မ ိုင််းလပ်အ   ်းရ ော တ ွေင််း မည်မရှ  

လမ််းက ော်းမ ော်း 
လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 

  

    
မ ိုင််းလပ်အ   ်းရ ော တ ွေင််း မည်မရှ  
လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
  

    ဝမ်မ  ိုင်တ ို်းခ  ဲြို့ ွေ ်သစ ်(လွေ ယ်အမွေ လမ််း ) လမ််းမက   ်း   ၄၀၀၀   

    ဝမ်မ  ိုင်တ ို်းခ  ဲြို့ ွေ ်သစ ်(လွေ ယ်အမွေ လမ််း ) လမ််းက ော ်း   ၂၅၀၀   

    ဝမ်မ  ိုင်တ ို်းခ  ဲြို့ ွေ ်သစ ်(လွေ ယ်အမွေ လမ််း ) လမ််းသွေယ်   ၁၅၀၀   

  လွေယအ်မွေ တ ို ်န ယ် လွေယ်အ မွေတ  ို န်ယ(် လွေယ ်အ မွေ)လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    
လွေယ်အ မွေတ  ို န်ယ ်တ ွေင််း မည်မ
ရှ  လမ််းက ော်းမ ော်း 

လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
  

    
လွေယ်အ မွေတ  ို န်ယ ်တ ွေင််း မည်မ
ရှ  လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
  

    
လွေယ်အ မွေတ  ို န်ယ ်တ ွေင််း မည်မ
ရှ  လမ််း  ဉ််းမ ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

  
မ ိုင််းဇ င််းအ  ်းရ  ော 

 ိုပ်စ ို 
မ ိုင််းဇင််းအ  ်းရ ော( တောခ  လ တ)်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    
မ ိုင််းဇင််းအ  ်းရ ော တ ွေင််း မည်မရှ 
လမ််းက ော်းမ ော်း 

လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
  

    
မ ိုင််းဇင််းအ  ်းရ ော တ ွေင််း မည်မရှ 
လမ််းသွေယ်မ ော်း 

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
  

    တ ောခ  လ တ ်လမ််း( ပန ်ွေဲအတ ောင်) လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

  အ  ်းရ ော  ိုပစ်ို         
 

၂ ဆ င်အမောင််း၊ အ တောင်က  ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀  

  တော အ ော ်၊ အ   ်း ရ ော  တ ွေင ််း  မည်မရှ လ မ််း က ော်း မ ော ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀  

  အဟွေဟင် ၊ အ   ်း ရ ော  တ ွေင ််း  မည်မရှ လ မ််း သွေယ်မ ော ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀  

   



  လွေယ်လ ို၊           

  (၂)မ ိုင်ရ ော၊           

  (၇) မ ိုင်ရ ော၊           

  (၂၇)မ ိုင်ရ ော           

   



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ က  ိင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်   ာရ မ 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

ယ င် 
ယ ု 

လမ်ေးမပိင်ုေး လမ်ေးက ယ် လမ်ေးကကာေး 

၁ ရပ ်ွေ ်နှ င် တစ်ဆ  ်တန််းရှ ရ ော အပမ ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၈၀၀ ၅၀၀ 

၂ မမ ျုြို့စွေန်ရှ ရ ော အပမ ၈၀၀ ၁၅၀၀ ၈၀၀ ၅၀၀ 

၃ စည်ပင်နယ်န မ တ် တွေင် ်း ရှ ရ ော အပမ ၈၀၀ ၁၅၀၀ ၈၀၀ ၅၀၀ 

၄ မမ ျုြို့ ပပင်ရှ ရ ော အပမ (ပပ ညအ်ထော င်စိုလမ််းမ ပ ိုင််း) ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ ၈၀၀ ၅၀၀ 

၅ မမ ျုြို့ ပပင်ရှ ရ ော အပမ (ပပ ညအ်ထော င်စိုလမ််းမ ပ ိုင််းမဟိုတ် ) ၅၀၀ ၅၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀ 

၆ လန ၃၉  မပ ်းရ ော အပ မ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀ ၃၀၀ 

၇ လန ၃၉မ  အသ ်းအသော ရ ော အပမ ၅၀၀ ၅၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀ 

၈ အ  ော ်အတော င်အ ပမ/ ဖိုန် ဆ  ို်းအပမ ၄၀၀ ၄၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀ 

၉ 
အပမလွေတ၊် အ ပမလပ်၊ 
အပမရ ို င််း ( ပခော ်းနည််းသ ို ်းစွေဲခွေ င်   မပ ်း) 

၂၀၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀ ၃၀၀ 

၁၀ 
အပမလွေတ၊် အ ပမလပ်၊ 
အပမရ ို င််း ( ပခော ်းနည််းသ ို ်းစွေဲခွေ င် မ  ) 

၁၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀ ၅၀ 

၁၁ 
လယ ်အပမ/ယောအ ပမ/ဉယ  ောဉခ်ခ အ ပမ( ပခော်းနည််းသ ို်းစွေဲခွေင်  
  မပ ်း) 

  ၅၀၀ ၃၀၀ ၂၀၀ 

၁၂ 
လယ ်အပမ/ယောအ ပမ/ဉယ  ောဉခ်ခ အ ပမ( ပခော်းနည််းသ ို်းစွေဲခွေင်  
မ  အ သ်း) 

  ၁၀၀ ၅၀ ၂၅ 

၁၃ စော ်း   ်အ ပမ( ပခော ်းနည် ်း သ ို်းစွေဲခွေင်   မပ ်း)   ၅၀၀ ၃၀၀ ၂၀၀ 

၁၄ စော ်း   ်အ ပမ( ပခော ်းနည် ်း သ ို်းစွေဲခွေင် မ   အ သ်း)   ၁၀၀ ၅၀ ၂၅ 

၁၅ သစ်အတော အပမ(သစ်အတော ဌော နမှစွေန် လ တ်မပ ်း)   ၅၀၀ ၃၀၀ ၂၀၀ 

၁၆ သစ်အတော အပမ(သစ်အတော ဌော နမှစ စစ်ဆဲ)   ၁၀၀ ၅၀ ၂၅ 

  

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

က  ိငေ်းတြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ လန ၃၉   မပ ်းရ  ောအပ မ လမ််းမပ ို င််း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၅၀၀ 
  

    လမ််းက  ော်း - ၃၀၀ 
  

၂ 
အပမလွေတ ်၊အ ပမလပ၊် အပမရ ို င် ်း 
( ပခော်းန ည််း သ ို်းစွေဲခ ွေင ်  မ ပ ်း) 

လမ််းမပ ို င််း ၂၀၀ ၁၀၀၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၅၀၀ 
  

    လမ််းက  ော်း - ၃၀၀ 
  

၃ 
လယ် ယောအပ မ/ယ ောအပမ/ဉ ယ ဉ ်ခခ အပမ 
( ပခော်းန ည််း သ ို်းစွေဲခ ွေင ်  မ ပ ်း) 

လမ််းမပ ို င််း - ၅၀၀   

    လမ််း  ယ် - ၃၀၀   

    လမ််းက  ော်း - ၂၀၀   

၄ 
စော်း   ်အပမ ( ပခ ော်းန ည််းသ ို်းစ ွေဲ 
ခွေင ်  မပ ်း) 

လမ််းမပ ို င််း - ၅၀၀   

    လမ််း  ယ် - ၃၀၀   

    လမ််းက  ော်း - ၂၀၀   

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိုင်ေးယန်ေး+မိုင်ေး တ်မမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါငေ်း) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ လန ၃၉   မပ ်းရ  ောအပ မ လမ််းမပ ို င််း - ၃၅၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၁၅၀ 
  

    လမ််းက  ော်း - ၁၀၀ 
  

၂ 
အပမလွေတ်၊ အပမလပ်၊အပမရ ို င် ်း 
( ပခော်းန ည််း သ ို်းစွေဲခ ွေင ်  မ ပ ်း) 

လမ််းမပ ို င််း - ၃၅၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၁၅၀ 
  

    လမ််းက  ော်း - ၁၀၀ 
  

၃ 
လယ် ယောအပ မ/ယ ောအပမ/ဉ ယ ဉ ်ခခ အပမ (
 ပခော်းန ည််း သ ို်းစွေဲခ ွေင ်  မ ပ ်း) 

လမ််းမပ ို င််း - ၁၅၀   

    လမ််း  ယ် - ၁၀၀   

    လမ််းက  ော်း - ၇ ၅   

၄ 
စော်း   ်အပမ ( ပခ ော်းန ည််းသ ို်းစ ွေဲ 
ခွေင ်  မပ ်း) 

လမ််းမပ ို င််း - ၁၅၀   

    လမ််း  ယ် - ၁၀၀   

    လမ််းက  ော်း - ၇ ၅   

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိုင်ေးပ ဉ်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ လန ၃၉   မပ ်းရ  ောအပ မ လမ််းမပ ို င််း - ၃၅၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၁၅၀ 
  

    လမ််းက  ော်း - ၁၀၀ 
  

၂ 
အပမလွေတ်၊ အပမလပ်၊အပမရ ို င် ်း 
( ပခော်းန ည််း သ ို်းစွေဲခ ွေင ်  မ ပ ်း) 

လမ််းမပ ို င််း - ၃၅၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၁၅၀ 
  

    လမ််းက  ော်း - ၁၀၀ 
  

၃ 
လယ် ယောအပ မ/ယ ောအပမ/ဉ ယ ဉ ်ခခ  
အပမ( ပခ ော်းနည််း သ ို်းစွေဲခ ွေင ်   မပ ်း) 

လမ််းမပ ို င််း - ၁၅၀   

    လမ််း  ယ် - ၁၀၀   

    လမ််းက  ော်း - ၇ ၅   

၄ 
စော်း   ်အပမ ( ပခ ော်းန ည််းသ ို်းစ ွေဲ  
ခွေင ်  မပ ်း) 

လမ််းမပ ို င််း - ၁၅၀   

    လမ််း  ယ် - ၁၀၀   

    လမ််းက  ော်း - ၇ ၅   

  



  
 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦေးရဆာက်လုပ် ာတွင်တစ်စတု မ်ေးရပ 
ပျှမ်ေးမျှကုန်က စ ိတ်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပညန် ယ်၊   ျု င််းတ  ိုမမ ျုြို့ နယ်+(မ ို င််းပ ဉ််း၊  မ ိုင််းယ န််း ၊  မ ိုင််းခ တ ်) (  ပ်အပ င််း) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ် ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ ။ ပထမတ န််း စော်း (RC) ၂၀၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစ ော်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၃။ ပထမတ န််း စော်း (Streel Structure ) ၁၈၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစ ော်း(Streel Structure ) ၁၆၀၀၀   

၅။ သစ်သ ော်း ိုတ ် ညှပ်/န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆။ သစ်သ ော်း  မ် ၁၀၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င(်  ိုတ ်)(Streel Structure ) ၁၂၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င(်  ိုတ ်ခ + သွေ ပ် ော ) ၁၀၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င(် သွေပ်  ော) ၈၀၀၀   

၁၀။ ရ  ြို့  ိုတ ်/ ိုတ်က ွေပ်မ ို်း (ရှ မ််း  မ်) ၈၀၀၀   



 

ယေင ယေို ယေင ယေို ယေင ယေို ယေင ယေို ယေင ယေို ယေင ယေို ယေင ယေို ယေင ယေို ယေင ယေို

ခနောက ဆက တွွဲ(ဂ)

လမ ်းမ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ ပရ်းနှစ အတွက   တ ုက ခန ်းမျ ်းပရ င ်းဝယ ခခင ်းမျ ်းအပေေါ် စည ်းကကေ ရန နှုန ်းထ ်းမျ ်း

ရ မ ်းပြည နယ ၊ကျ  ျိုင ်းတ ို၊မ ိုင ်းြျဉ ်း၊မ ိုင ်းေတ ၊မ ိုင ်းယန ်း ( ကျြ သ န ်းခြေါင ်း)

 ထြ 

၂၀ခြx၅၅ခြ ၂၀ခြx၄၅ခြ ၂၀ခြx၃၀ခြ

လမ ်း တွင ်း လမ ်းကျယ လမ ်းမ လမ ်း တွင ်း လမ ်းကျယ လမ ်းမ လမ ်း တွင ်း လမ ်းကျယ 

ခပမညီထြ 
၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀၀၀

၁၄၀၀၀၀၀၀

၁၄၀၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၃၅၀၀၀၀၀

၁၃၅၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀၀၀

ြထမထြ 

ဒိုတ ယထြ 

တတ ယထြ 

ေတိုတတထြ 

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၃၅၀၀၀၀၀

၁၃၅၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၂၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀

၁၂၀၀၀၀၀၀



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြဉ္ဇမထြ 

ဆဌမထြ 

သတတမထြ 

၁၀၀၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၁၁၅၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၈၅၀၀၀၀၀

၈၅၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၁၁၀၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀၀၀

၈၅၀၀၀၀၀

၈၅၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၈၅၀၀၀၀၀

၈၅၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၉၀၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၉၅၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀

၁၀၅၀၀၀၀၀



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ကရလာမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

   ပ်ကွက်(၁)  ပည်ရထာင်စုလမ်ေးမကက ေး   ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

    သ မအ်တော င်အ  ောင််းလမ် ်း   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    (ပပည်အထော င်စိုလမ် ်းမှ ယိုဇ နလမ််းထ          

    သ မအ်တော င်အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း   ၃၀၀၀   

    ယိုဇနလမ််း    ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ယိုဇနလမ််း  လမ််းက ော ်း   ၂၀၀၀   

    
သ မအ်တော င်အ  ောင််းလမ် ်းမှ 
ရယ ရ ို်းထ လမ် ်း 

  ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််းက  ော ်း     ၂၀၀၀   

    
သ မအ်တော င်ဘိုရော ်း မှ 
ရပ ်ွေ ် (၆) ထ  

  ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်         

    ရ ွှေရတာင်ကကာေး(၁)လမ်ေး လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    
(ပပည်အထော င်စိုလမ် ်းမှ  
ဟ နဒြူဘိုရော ်းအ  ောင် ်းထ ) 

        

              

    ရ ွှေရတာင်ကကာေး (၁)လမ်ေး   - ၅၀၀၀   

    
(ဟ နဒြူဘိုရော ်းအ   ောင််းမှ  
အရွှေအတော င်က ော ်း 

  ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ဘိုန််းက   ်းအ   ောင် ်း ထ )         

    ရ ွှေရတာင်ကကာေး (၁)လမ်ေးကကာေး   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

              

    ရ ွှေရတာင်ကကာေး (၂)လမ်ေး   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အရွှေအတော င်က ော ်း  (၂ )လမ််း က  ော ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ( ပခော ်းလမ််းမ ော ်း )လမ််း  ဉ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ကရလာမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

   ပ်ကွက်(၂)  ပည်ရထာင်စုလမ်ေးမကက ေး   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
(စခန််းသော ရပ ်ွေ  ်  မည် မရှ  
လမ််းက ော ်း မ ော ်း) 

  ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    (ကာေးလမ်ေးမ ိှရသာလမ်ေးသွယ်မ ာေး)   ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

              

   က်ကွက်(၃) တ ကသ ိုလ်လမ််း     ၆၀၀၀   

    တ ကသ ိုလ်လမ််းက ော ်း     ၂၀၀၀   

     ော ်း စော ်း ွေင််းလမ် ်း     ၃၀၀၀   

    နဝရတ်လမ််း     ၃၀၀၀   

     အရြှို့မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း     ၂၅၀၀   

     အရြှို့မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်းမက   ်း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အဆ်းဝဂဂဘော လမ််း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင်ရ ပ်လမ််းမ က  ်း   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    နမ် ပလန်ဘိုန််းက   ်း အ  ောင် ်း         

    (ကာေးလမ်ေးမ ိှရသာလမ်ေးသွယ်မ ာေး) ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     လပ်လမ််း(လမ် ်းက  ော ်း)   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ရ ော သစ်လမ််း(လမ််းမ က  ်း)   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ရ ော သစ်လမ််း(လမ််း က ော ်း)     ၃၀၀၀   

    ရ ော သစ်လမ််း(လမ််း သွေယ်)     ၂၀၀၀   

    တ ို ်ည အနော င်လမ််း(လမ််းက  ော ်း)   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    တ ို ်ည အနော င်လမ််းနှ င် သ လမ််းက ော ်း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     အရှြို့ မမ ျုြို့ပတ် လမ််း န ှင် သ လမ််း က  ော်း   ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    နန််းသဲလမ််း(လမ််းမ က  ်း)   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    နန််းသဲသွေော ်းလမ် ်း(လမ် ်းသွေ ယ်မ ော်း) ၈၀၀ ၁၀၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ကရလာမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

   ပ်ကွက်(၄)  ပည်ရထာင်စုလမ်ေးမကက ေး   ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

     ိုန်သညလ်မ််း   ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

    မမ ျုြို့မလမ် ်း   ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

    
ဘူတာလမ်ေး( ပည်ရထာင်စုလမ်ေးနှင်  

ရအာင်သရ ပလမ်ေး) 
  ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

    
မဟော အဗောဓ လမ််း (အစ  ်း အရှြို့ဘ  ် 

လမ််း မ န ှင် ဆစ ်ဘိုရ ော်းအ  ော င််းထ ) 
  ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််းသွေယ်   ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    အဇော တ  လမ််း     ၈၀၀၀   

    မမ ျုြို့မလမ် ်းမှပအလော င်အစ ်း လမ််း   ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အ ော င်သအပပလမ််း     ၁၀၀၀၀   

    (မမ ျုြို့မအစ ်းမှပအလော င်အစ ်း လမ််း)   ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
ထင််းရ ှြူ်းမမ ျုင်လမ် ်းနှင် ဘူတ ော 
လမ််းက ော ်း 

  ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဘူတောလ မ််း     ၁၃၀၀၀   

    
အ ော င်သအပပလမ််းမှဘူတော 
 ဝင်လမ််း 

  ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
ပအ လောငအ် စ ်းလမ််းနှင် သ လမ််းက ော်း 
(အ ရပမှျုပ ်ွေ )် 

  ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
ပအ လောငအ် စ ်းလမ််းနှင် သ လမ််းက ော်း 
(အ ရပမှျုပ ်ွေ )်လမ််းသွေယ ်

    ၁၅၀၀   

    သ တောဦ်းလမ််း     ၄၀၀၀   

    သ တောဦ်းလမ််း က ော ်း     ၃၀၀၀   

    ထင််းရ ှြူ်းမမ ျုင်လမ် ်း     ၁၀၀၀၀   

 

     
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ကရလာမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

   ပ်ကွက်(၅)  ပည်ရထာင်စုလမ်ေးမ         

    လမ််းမက   ်း   ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

    မမ ျုြို့မလမ် ်း         

    
(ပပည်အထော င်စိုလမ် ်းမှ 
အ ော င်သအပပလမ််းထ ) 

  ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀   

    နတ်စင်လမ််း   ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း   ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ဇဋ လလ မ််း   ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ရတနော လမ််း   ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အ ော င်ခ မ််းသော လမ််း   ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

              

   ပ်ကွက်(၆)  ပည်ရထာင်စုလမ်ေး         

    လမ််းမက   ်း   ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    ပရဟ တလမ််း     ၄၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း   ၄၀၀၀ ၃၀၀၀   

     အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အဇော တ  လမ််း(န ဗဗော လမ််း )   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သော ယော  ိုန််းလမ််း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သော ယော  ိုန််းလမ််းက  ော ်း     ၂၅၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော ်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အရွှေဟသဂော  ိုန််းလမ် ်း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အရွှေဟသဂော  ိုန််းလမ် ်းက  ော ်း     ၂၅၀၀   
 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ကရလာမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

   ပ်ကွက်(၇)  အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း  လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အညော င်ပင်သော လမ််း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အညော င်ပင်သော လမ််း က ော ်း     ၄၀၀၀   

    သစ်အတော လမ််း(၁)   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    သစ်အတော လမ််း(၂ )     ၅၀၀၀   

    အစ ်းအဟော င် ်းလမ််း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    စ တတသိုခလမ််း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    စ တတသိုခလမ််းက  ော ်း     ၃၀၀၀   

    သ တောလ မ််း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အညော င် ိုန််းရပ် (၁ ) လမ််းမ က   ်း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    မ  ်ရဲ င််း  လမ််းမ က  ်း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    မ  ်ရဲ င််း  လမ််းမ က  ်းက  ော ်း     ၃၀၀၀   

    မ  ်ရဲ င််း  လမ််းမ က  ်းသွေ ယ်     ၂၀၀၀   

   ပ်ကွက်(၈) နှ ်းဘိုရော ်းလမ််း ( လမ် ်းမက   ်း  )   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    နှ ်းဘိုရော ်းလမ််းနှ င် ရ ော မလမ််းက  ော ်း     ၄၀၀၀   

    ခ ဂေါက ကွင  ်း လ မ ်းန  င   ခရခ  ်း ကန  လမ ်း     ၂၀၀၀   

    
အ ဂ   ်ွေင််းလမ််းနှင် အ ရအ ်း 
 န်လမ််းက ော်း 

    ၁၅၀၀   

    အရအ ်း န်လမ််း     ၃၀၀၀   

    အရအ ်း န်လမ််း က ော ်း     ၂၀၀၀   

    ပင်မ ိုန် ်းရ ော မလမ််း     ၄၀၀၀   

    အဂ   ်ွေင် ်းလမ််း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း မ ော ်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

 
    

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ကရလာမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

   ပ်ကွက်(၉) မ  ်ရဲ င််းလမ် ်းမက   ်း     ၅၀၀၀   

    ဝဂဂဘော လမ််း     ၄၀၀၀   

     ွေ ်သစ်ခ အတော ်မ လမ််း     ၂၀၀၀   

     ွေ သ်စ်ခ အတ ော်မ လမ််းက ော်း( ၁)     ၁၅၀၀   

    မ  ်ရဲ င််း  ွေ  ်သစ်လမ် ်း မ   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

     ွေ ်သစ်လမ် ်းက  ော ်း ( ၂)   ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

     ွေ ်သစ်လမ် ်းက  ော ်း (၃)   ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    
နှ ်းဘိုရော ်းနှင် ဓ မမရ ပသ်ော လမ် ်း 
( ဓ ဝ ရ သလမ််း) 

    ၁၅၀၀   

   ပ်ကွက်(၁၀) တ ကသ ိုလ်လမ််း လမ််းမ က  ်း   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    တ ကသ ိုလ်လမ််း လမ််းက  ော ်း     ၂၀၀၀   

    သ တောလ မ််း   ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဓမမစက ဂော လမ််း   ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဓမမစက ဂောလမ််းနှင် အ ရွှေဥ မင်လမ််းက ော်း   ၄၀၀၀   

    မမ ျုြို့မလမ် ်း   ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဝဂဂဘော လမ််း   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မဂ ျုလ်အပပရန်အ ပပလမ််း(စိုအပ  င််းရ ို ်း) ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

     အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    သ တောလ မ််းသွေယ်   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ရ ွှေဥမှင်လမ်ေး   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

     မ လမ််း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     ော ်းလမ််းရှ အသော လမ််း သွေ ယ်မ ော်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

     ော ်းလမ််းမရှ အ သော လမ််းသွေ ယ် မ ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

   ပ်ကွက် (၁၁) နန််းသဲလမ််းမ က  ်း   ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    နန််းသဲလမ််းက ော ်း   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    နန််းသဲလမ််းသွေယ်   ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

     
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 
 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရအာင်ပနေ်းမမိ ြို့ 

  
(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

  (၁) ပ်ကွက် အ ော င်ဆန ််းလမ််း(လမ််းမ က   ်း)   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ပမဝတ လမ််း လမ််းက  ော ်း   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    သ ပပ လမ််း လမ် ်းက  ော ်း   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း မက   ်း   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အ ော င်ပမတ်လမ််း လမ် ်းမက   ်း   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ဆ ရော စ လမ််း လမ််းမက  ်း   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ဦ်းသန် လမ် ်း လမ််း မက  ်း   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    
 လယ်တန််းအ  ောင််းလမ် ်း  
 အရြှို့ဘ ် လမ် ်းသွေယ်လ မ််း 

  ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

     လယ်တန််းအ  ောင််းနှ င် ရ ထော ်းလမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    လူရည်ချွန်လမ််း     ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက်(၂) အ ော င်ဆန ််းလမ််း(လမ််းမ က   ်း)   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အ ော င်ပမတ်လမ််း (လမ််းမ က   ်း)   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ဦ်းသန် လမ် ်း (လမ် ်းမက   ်း )   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ဆ ရော စ လမ််း (လမ််းမက   ်း )   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

     ထ လမ််းက ော ်း   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း   ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    လူရည်ချွန်လမ််း     ၅၀၀၀   

    လူရည်ချွန်လမ််းသွေယ်     ၃၀၀၀   

    သစစော လမ််းသွေယ်     ၃၀၀၀   

    ဒူ်းယော ်းလမ််း     ၅၀၀၀   

    ဆ ရော အခ င်လမ််း     ၅၀၀၀   
 



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရအာင်ပနေ်းမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

   ပ်ကွက်(၃) ပပည်အထော င်စိုလမ််း(လမ််းမ က   ်း)   ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    အ ော င်ပမတ်လမ််း(လမ် ်းမက   ်း)   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ဗထူ်းလမ််း(လမ် ်းမက   ်း )   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ပင််းတယလမ် ်း(လမ် ်းမက   ်း )   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    သစစော လမ််း (လမ် ်းက ော ်း  )   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    အမတတောလ မ််း (  လမ််း က ော ်း )   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    မိုဒ တောလ မ််း (လမ််းက  ော ်း )   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ယိုဇနလမ််း ( လမ််းက  ော ်း)    ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ဆ ရော အခ င်လမ််း (လမ််း က ော ်း)   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    အစ ်းလမ််း    ၄၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ပပင်သော လမ််း   ၄၀၀၀ ၆၀၀၀   

    မူက  ျုလမ််း (လမ််း က ော ်း)   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အရွှေဝ လ မ််း (လမ် ်းက  ော ်း)   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အ  ောင်ခ မ််းသောက ော်းလမ််း( လမ််းက ော်း)   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    မ ို်းမခလမ််း(လမ််း က ော ်း)   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အပ င််း ူ်းလမ််း  (  ော ်းလမ််း မရှ )   ၂၀၀၀ ၄၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အ ော င်ဆန ််းလမ််း     ၉၀၀၀   

    သစစော လမ််းသွေယ်     ၄၀၀၀   

    အမတတောလ မ််းသွေယ်     ၄၀၀၀   

    မိုဒ တောလ မ််းသွေယ်     ၄၀၀၀   

    အ ်းအမတတောလ မ််း     ၆၀၀၀   

    အ ်းမင််း သော ယော လမ််း     ၉၀၀၀   

   ပ်ကွက်(၄) ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း   ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    အ ော င်ပမတ်လမ််း   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ဗထူ်းလမ််း   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   
 



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရအာင်ပနေ်းမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

   ပ်ကွက်(၄) က   ခ ိုင်အရ ်းလမ််း  (လမ် ်းက  ော ်း )   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    အ ော င်ဆန ််းလမ််း(လမ််းမ က   ်း)   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    ပမဝတ လမ််း    ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    သ ပပ လမ််း    ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း    ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အ ော င်ခ မ််းသော လမ််း   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ဖွေ ြို့မဖ ျု်းအရ်းလမ် ်း (လမ််း က ော ်း )   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အရွှေ သစ်လမ််း  (လမ် ်းက  ော ်း)   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း မ ော ်း   ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း   ၂၀၀၀ ၄၀၀၀   

    န လော လမ််း     ၄၀၀၀   

    သ တောလ မ််း     ၄၀၀၀   

              

  ရညာင်ပင်ရထာင် ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း   ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    ဘူတောလ မ််း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပပည်သော ယော အစ ်းသစ်လမ် ်း   ၃၀၀၀ ၆၀၀၀   

    မ ို်းပိုလဲလမ််း( လမ််း မက   ်း )   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ခရစ်ယော န်အ  ောင််းလမ််း   ၄၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
ခရစ်ယော န်အ  ောင််းလမ််းနှင်  
မ ို်းပိုလဲလမ််းက  ော ်းမ ော ်း 

        

    ပမနနဒော (၁)လမ် ်း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပမနနဒော  (၂)လမ် ်း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရအာင်ပနေ်းမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

  ရညာင်ပင်ရထာင် ပမနနဒော (၃ )လမ််း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပမနနဒော (၄ )လမ််း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပမနနဒော (၅)လမ် ်း     ၄၀၀၀   

    ပမနနဒော (၆)လမ် ်း     ၄၀၀၀   

    ပမနနဒော (၇)လမ််း     ၄၀၀၀   

    ပမနနဒော (၈)လမ် ်း     ၃၀၀၀   

    ပမနနဒော (၉)လမ် ်း     ၃၀၀၀   

    ပမနနဒော (၁၀)လမ် ်း     ၃၀၀၀   

    
ပမနနဒော (၁)လမ််းနှ င် ပမနနဒော ( ၁၀) 
လမ််းက ော ်းလမ် ်းသွေယ်မ  ော်း 

  ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    
ခရစ်ယောန်အ  ောင််းလမ််း အ နော ်ရှ  
လမ််းသွေယ် လမ််းက ော်းမ ော်း 

  ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

     ပည်ရထာင်စုလမ်ေးနှင် သြံလမ်ေးကကာေး       

    ယိုဇနလမ််း( ၁)   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း (၂ )   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အရွှေတဆိုပ်လမ််း ( ၃)   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း (၄ )   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    
ပပည်အထော င်စိုလမ််းနှင် သ လမ််းက ော ်း 
လမ််းသွေယ်မ ော်း( မည်မရှ ) 

၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အဘော ်လ ို်း ွေင် ်းလမ််း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပစဆမော ရ ိုလမ််း (လမ််းက  ော ်း)   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    သြံလမ်ေးနှင် အရ ှြို့ပွရဲြံုကွက်သစ်         

    ရတာင် + အရနာက်         

    ပပည်သော ယော အစ ်းပတ်လမ် ်း   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပပည်သော ယော အစ ်း ဆ င််း လမ််းသွေယ်(၁ ) ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   



     
 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရအာင်ပနေ်းမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

  ရညာင်ပင်ရထာင် ပပည်သော ယော အစ ်း ဆ င််း လမ််းသွေယ် ( ၂) ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပပည်သော ယော အစ ်း ဆ င််း လမ််းသွေယ်(၃) ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပပည်သော ယော အစ ်း ဆ င််း လမ််းသွေယ်(၄) ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပပည်သော ယော အစ ်း ဆ င််း လမ််းသွေယ်(၅) ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပပည်သော ယော အစ ်း ဆ င််း လမ််းသွေယ်(၆ ) ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပပည်သောယ ောအ စ ်း ဝင်လမ််း (၁)   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပပည်သောယ ောအ စ ်း ဝင်လမ််း (၂)   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပပည်သောယ ောအ စ ်း ဝင်လမ််း (၃)   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပပည်သောယ ောအ စ ်း ဝင်လမ််း (၄)   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ရအာင်  မ်ေးသာနှင် မုိေးပုလဲလမ်ေးကကာေးလမ်ေး       

    လမ််းက ော ်း မ ော ်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ခတတော လမ််း     ၄၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း     ၄၀၀၀   

    သဇင်လမ််း     ၄၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း     ၄၀၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း     ၄၀၀၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း     ၄၀၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း     ၄၀၀၀   

    သ ဓီလမ််း     ၄၀၀၀   

    သ ဓီလမ််းသွေယ်     ၃၀၀၀   

    သ ဓီလမ််းက  ော ်း     ၂၀၀၀   

    အညော င်ပင်အထော င်( ၃)လမ် ်း     ၃၀၀၀   

    အညော င်ပင်အထော င်( ၃)လမ် ်းက  ော ်း     ၃၀၀၀   
 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရအာင်ပနေ်းမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

    ာသစ် ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း   ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် ပင်မှ အဂ  ် ွေ င််းလမ် ်းမ   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    တပ်ဦ်းအ   ောင််းလမ် ်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    စပယ်လမ််း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    စော က ည် တ ို ်လမ််း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ဗ ိုလ်အ ော င်ဒင်လမ််း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    စ မ််းလဲ မမ ျုငလ်မ််း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အဆ်းရ ိုလမ််း   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    လမ််းက ော ်း မ ော ်း   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

  မိေုးရကာင်ေး ပပညအ်ထော င်စိုလမ််းမ က  ်း   ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

   ပ်ကွက် ဦ်းသန် လမ် ်း (လမ် ်းမက   ်း )   ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

      န််းမောအရ်းလမ် ်း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အ  ောင််းအ ပမော ်လမ််း   ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း မ ော ်း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ာငြံစု ပ်ကွက် ဗထူ်းလမ််း   ၆၀၀၀ ၉၀၀၀   

    အ ော င်ပမတ်လမ််း   ၆၀၀၀ ၉၀၀၀   

     ော ယလမ််း   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ဉော ဏလ မ််း   ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ပင််းတယလမ် ်း   ၆၀၀၀ ၇၀၀၀   

    ဘဝသစ်လမ််း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပ ဉ်သော လမ််း(ရပ်  ွေ ်-၃နှ င် ရ ောင စို  စပ်) ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    လှည််းရ ို်းရပ် က ော ်း   ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ယိုဇနလမ််း     ၆၀၀၀   

    ပမဝတ လမ််း     ၅၀၀၀   



     
 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရအာင်ပန်ေးမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

  မမိ ြို့ရ ာင်ေး အ ော င်ပမတ်လမ််း (လမ််းမ က   ်း)   ၄၀၀၀ ၇၀၀၀   

   ပ်ကွက် ဆ ရော စ လမ််း (လမ််းမက   ်း )   ၄၀၀၀ ၇၀၀၀   

    ဦ်းသန် လမ် ်း (လမ် ်းမက   ်း )   ၄၀၀၀ ၇၀၀၀   

    လူရည်ချွန်လမ််း (လမ် ်းမက   ်း)   ၄၀၀၀ ၇၀၀၀   

    ပပည်အတော ်အ ်းလမ််း က ော ်း   ၃၀၀၀ ၇၀၀၀   

    အရွှေမင််း သော ်း လမ် ်းက ော ်း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ရတနော လမ််း လမ််းက  ော ်း   ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

     င််းယော ်းလမ််း လမ် ်းက  ော ်း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း   ၂၅၀၀ ၃၀၀၀   

    ခအပ င််းလမ််း   ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ဒူ်းယော ်းလမ််း   ၂၅၀၀ ၆၀၀၀   

    မမိ ြို့ရ ာင်ေးကွက်သစ်         

    လမ််းက ော ်း မ ော ်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဦ်းသန် လမ် ်းသွေယ်     ၄၀၀၀   

    ပပည်အတော ်အ ်းလမ််း သွေယ်     ၄၀၀၀   

    ဘဝသစ်လမ််း     ၆၀၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း     ၄၀၀၀   

  လက်မပင် ဆ ရော စ လမ််း   ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    ဦ်းသန် လမ် ်း   ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

     အမဘော ဇလမ််း   ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    လူရည်ချွန်လမ််း    ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    ပပည်အတော ်အ ်းလမ််း   ၂၅၀၀ ၄၀၀၀   

    ဒူ်းယော ်းလမ််း   ၂၅၀၀ ၄၀၀၀   
 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရအာင်ပနေ်းမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

  လက်မပင် 
ဆရောအခ င်လမ််း  

(ဆရောစ လမ ််းမ ှ လူရည ်ချွ န ်လမ််းထ ) 
  ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    
(ဆရော အခ င်လမ််း ) 

(လူရည ်ချွ န ်လမ််းမ ှမဂဂလ ောရပ ် ွေ ်ထ ) 
  ၂၅၀၀ ၄၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း မ ော ်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ဒူ်းယော ်းလမ််း သွေယ်     ၃၀၀၀   

  လှည်ေးရုိေး ပင််းတယလမ် ်းမက   ်း   ၆၀၀၀ ၇၀၀၀   

   ပ်ကွက် ဖွေ ြို့မဖ ျု်းအရ်း အရအလှော င် န် လမ််း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အရွှေဝ ထ ွေန််းလမ််း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    စ မောလမ််း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဗထူ်းလမ််း လမ် ်းမက   ်း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပညော ဂိုဏ်လမ််း ( လ -၃)   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    နတ်စင်လမ််း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဘိုန််းက   ်းအ   ောင် ်းလမ််း   ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်းမ ော ်း   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

  မင်္ဂလာ ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း   ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် ပိုပပ ်းလမ််း   ၂၅၀၀ ၄၀၀၀   

    ပင်လ ိုလမ််း   ၂၅၀၀ ၄၀၀၀   

    ခအပ င််းလမ််း   ၂၅၀၀ ၄၀၀၀   

    မ ်းရထော ်းလမ််းနှင်  ထ  လမ််းက ော ်း   ၂၅၀၀ ၄၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်မ ော်း   ၁၅၀၀ ၂၀၀၀   
 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရအာင်ပနေ်းမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

  မင်္ဂလာ မင်္ဂလာကွက်သစ်(ကွက်သစ်ရဖာ်)       

   ပ်ကွက် လမ််းမက   ်း   ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    လမ််းက ော ်း   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

     ထ အ  ောင််းလမ် ်း   ၂၅၀၀ ၄၀၀၀   

    အ ော င်စက ဂော လမ််း     ၃၀၀၀   

    အ ော င်စက ဂော လမ််းက ော ်း     ၃၀၀၀   

    မဂဂလော လမ််း     ၃၀၀၀   

    မ ို်း ိုတအ်   ောင် ်းလမ််း     ၃၀၀၀   

    စ ပယ်လမ််း     ၃၀၀၀   

    ခတတော လမ််း     ၄၀၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း     ၃၀၀၀   

    အမတတောလ မ််း     ၃၀၀၀   

    ဘဲအလ်း န်လမ် ်း     ၃၀၀၀   

    ဒူ်းယော ်းလမ််း     ၄၀၀၀   

    ပ အတော  ်ဝ လမ််း     ၃၀၀၀   

    နဝအဒ်းလမ် ်း     ၃၀၀၀   

     အသော  လမ််း     ၃၀၀၀   

    သစစော လမ််း     ၃၀၀၀   

    အ ်းသ ို်းလ ို်းလမ် ်း     ၃၀၀၀   

    ရတနော ပ ိုလမ််း     ၃၀၀၀   

    အဘော ဒ လ မ််း     ၃၀၀၀   

     န်ထ ပ်လမ််း     ၃၀၀၀   

 



     
 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေး 

အရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊  ဲ ုိေးမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

   ဲ ုိေး ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း   ၄၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
အ ဘော်ဆ ိုင််းသွေော်းလမ််း( ပပညအ်ထောင်စို 
လမ််းမမှသ လမ််းထ ) 

  ၃၀၀၀ ၄၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်   ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    လ/န၃၉က မပ ေးရ မနှင်           

    ရ မရပေးအမိနိ်ု့ မပ ေးရ မ         

    လွေယ်  အ  ်းရ ော     ၂၀၀၀   

    လွေယ်အမော အ  ်းရ ော     ၂၀၀၀   

    သော မ ိုင််းခမ် ်းအ  ်းရ ော     ၁၅၀၀   

    အရခ  ျုအ  ်းရ ော     ၂၀၀၀   

  အင်ေး ပင် ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း     ၄၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း/လမ် ်းသွေယ်မ  ော်း     ၂၀၀၀   

              

    ဦ်းအသော င် ်းအရွှေ ိုန် ်း/လွေင်မ ို ်း  ိုန််း     ၁၀၀၀   

    ခအနော  ်စ မ််း ိုန််း         

     ပခော ်းအ  ်းရ ော မ ော ်း     ၁၀၀၀   

              

 

  



   
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် 

တစ်စတု န်ေးရပပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကရလာမမိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ် ိုန်  စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC)  ၁၆၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC)  ၁၅၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း( Streel Structure) ၁၄၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(  Streel Structure) ၁၃၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င်( ိုတ)်(Streel Structure) ၁၂၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င်(ရ ို ်းရ ို ်း) (သစ်သော ်းတ န််း+ ိုတ)် ၈၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င်( ိုတခ် +သွေပ ်ော ) ၆၀၀၀   

၁၀ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၅၀၀၀   



ကပ  မမ  ြို့နယ ၊ ရေ ကွက /ပက ျ်းရ  အုေ စ ုအတွင ်းရှ   ယ ယ ပခမပေသနတရ နှုန ်းထ ်းမျ ်းစ ရ င ်း( ယ ယ  ပခမစ  နှုန ်းမျ ်း) 

ေ
ဉ  

ရြ  က ွက  / ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို လယ ယ ောခ ပမခ ဒသန တရန ှုန  ်းထ ော်း သတ မ တ ေျ က   (တေ  ဧကန ှုန  ်းထော်း) မ တ  
ေျ က    ခကက ော င ်း ရ ော န ှုန  ်းထော်း 

(က ျ ြ သ န  ်း
) 

၁  မ တ (၁၁)ရြ  က ွက  ၊က ခလ ော လယ ယ ောခ ပမ  ၁၀၀   

၂ ခည ော င ြင ခထ ောင ရြ  က ွက  ၊  မဟောေ ည  ရ ြ သော လမ ်း ခ ်းဝ ွဲ/ယော ၁၀၀ ၀   

    မဟောေ ည  ရ ြ သော  တွ င ်း က   တေ  က ွက  ခက ျ ော  ၇၀၀   

    မဟောေ ည  ရ ြ သော  တွ င ်း က   ပေမ ်း ၄ ၀ ၀   

၃ လ ည ်းရ ို်းရ ြ က ွက  ၊ခ  ော င ြန  ်းမမ ျိုြို့ လ ည ်းရ ို်း/ မ တ (၃)/ရြ  က ွက  က က ော်းက ွင ်း(၃/၄/၅) ၆ ၀ ၀   

၄ ရ ောင ေ ိုရြ  က ွက  ၊ခ  ောင ြန  ်းမမ ျို ြို့ ြင ်းတယ သွ ော်းလမ  ်းန  င   ရြ  က ွက  (၃)ခက ျ ောက  ခတ ောသွ ော်းလမ  ်းခ  ်း ၁၃၀ ၀   

     .မ.က(၇)ေ ော သ င ခက ျ ော င ်းခ  ်းခပမ ၁၆၀ ၀   

၅ မ ို်းခက ောင ်းရ ြ က ွက  ၊ ခ  ော င ြန  ်းမမ ျိုြို့ လွယ မယ ခတ ောင  ိုန  ်းကကီ်းခကျ ော င ်း ခရ ြို့ က   ၁၁၀၀   

၆ လက  မြ င ရြ  က ွက    ထက(၃)ခက ျ ော င ်း ခန ောက   က   ၁၂၀၀   

၇ မမ ျိုြို့ခ ဟော င ်းရ ြ က ွက  ၊ ခ ောင ြန  ်း

မမ ျိုြို့ 

ခ ောင ေ ကက က ော ိုန  ်းကကီ်း ခက ျ ောင ်း  ခန ောက  ခပမ ောက   က  ၁၀၀ ၀   



    ပမခရေ င က န  ၏ခ တော င  က  ၁၂၀၀   

၈ မဂကလောရြ  က ွက  ၊ ခ  ော င ြန  ်းမမ ျိုြို့ မ ို်းက ိုတ ရ ြ သော ခတ ောင  က   ၁၂၀၀   

    မ ို်းက ိုတ ရ ြ သော  ခန ောက   က  ၆ ၀ ၀   

    မ ို်းက ိုတ ရ ြ သော ခပမ ောက   က  ၄ ၀ ၀   

    ေတတောလမ ်း ခတ ောင  က   ၇၀၀   

    ခမတတော လမ ်း ခ  ်း ၁၂၀၀   

၉ ရ ောသေ  ရြ  က ွက  ၊ ခ ောင ြန  ်းမမ ျိုြို့ တြ ဦ်း ိုန ်း ကက ီ်း ခက ျ ောင ်း  ခန ော က  န  င   ခန ောက  ခ တော င  ၉ ၀ ၀   

    တြ ဦ်း ိုန ်း ကက ီ်း ခက ျ ောင ်း ခ ပမောက ဖက   ၉ ၀ ၀   

    ပြည  ခထ ောင ေ ိုလမ ်းမ ကက ီ်းခတ ောင  က   ခ ်းတက ွက  ခက ျ ော (ခြ၁ ၀၀ခက ျ ော ) ၁၄၀ ၀   

၁
၀ 

လမ ိုင ်းခကျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ခ ောင ြန  ်း -ြင ခလ ောင ်း က ော်းလ မ ်း မခ ်းလယ ယ ောခပမမ ျ ော်း(ခ ပမန ီ) ၁၄၀   

    ခ ောင ြန  ်း-ြင ခလ ောင ်းက ော်းမ ခ  ်းလယ ယော ခပမမ ျ ော်း(ခပမ ပဖြူ) ၈ ၀   

    ခက ျ ်းရ  ော တွင ်းြ  ို င ်းရ    လယ ယော ခပမမ ျ ော်း (ခပမန ီ) ၆ ၀   



    ခက ျ ်းရ  ော တွင ်းြ  ို င ်းရ    လယ ယော ခပမမ ျ ော်း (ခပမပဖြူ) ၂၀   

၁၁ န န  ်းန  ိုင ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို  တွ င ်းရ    လယ ခပ မ ၆ ၀   

    ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို  တွ င ်းရ    ယော ခပမ ၃ ၀   

၁၂ လွယ   ခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ပမင ်းက ခက ျ ်းရ  ော၊ ရ ောဝင လမ ်း ခ ်း ဝ ွဲ/ယော၊  ိုန  ်းကကီ်း ခက ျ ောင ်းဝ င လမ ်း ခ ်း 
ဝ ွဲ/ယောရ  ယော ခပမ 

၂၀၀   

    ပမင ်းက ခက ျ ်းရ  ော  တွ င ်းြ  ိုင ်းရ    လ ယ ယ ောခပမ ၁၀၀   

    ခကက ်းက ိုန  ်း - ခက ျ ောက  တန  ်းခကျ ်းရ  ောရ   သ လမ ်း ဂ တ မ   ပမ င ်းမ ထ  ို ြ ေ ိုန ယ ေြ  ထ  လမ ်း ခ ်းဝ ွဲ/ယ ော ရ  ယော ခပမ ၄ ၀ ၀   

    ခကက ်းက ိုန  ်း - ခက ျ ောက  တန  ်းခကျ ်းရ  ော တွင ်းြ  ို င ်းရ    လယ ယော ခပမ ၁၀၀   

     င ်းပြ င ခက ျ ်းရ  ောမ  က ခလ ော - ခ  ော င ြန  ်းပြည  ခ ထော င ေ ိုလမ ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယော ခ ောင ြန  ်းမမ ျိုြို့နယ ေ ြ ထ  ယော ခပမ ၆ ၀ ၀   

     င ်းပြ င ခက ျ ်းရ  ောမ  က ခလ ော - ခ  ော င ြန  ်းပြ ည  ခ ထော င ေ ိုလမ ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယော 
ခ ောင ြန  ်းမမ ျိုြို့နယ ေ ြ ထ  လ ယ ခ ပမ 

၂၀၀   

     င ်းပြ င ခက ျ ်းရ  ော   ို်း ွ ော်းရ  ြ သ ောသွ ော်းလမ  ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယ ောရ  ယ ောခ ပမ ၂၀၀   

     င ်းပြ င ခက ျ ်းရ  ော   ို်း ွ ော်းရ  ြ သ ောသွ ော်းလမ  ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယ ောရ   လ ယ ခပ မ ၁၀၀   

     င ်းပြ င -ပမ င ်းမ ထ သွော်းလမ  ်း ခ ်းဝ ွဲ/ယောရ  ယော ခပမ ၂၀၀   



    လွယ   ခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို တွင ်းြ  ို င ်းရ    လယ ခပမ ၁၀၀   

၁၃ ပမင ်းမ ထ ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို ခ ောင ြန  ်း - လွ ျို င ခက ော လမ ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယော လယ ယော ခပမ ၂၀၀   

    ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို  တွ င ်းရ    ခက ျ ်းရ  ော ေျ င ်းဆက  လမ ်းခ ်း ဝ ွဲ/ယော ၁၀၀   

    ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို  တွ င ်းရ    ခက ျ ်းရ  ော  န ီ်းတေ  ဝ ိုက  လယ ယော ခပမ ၆ ၀   

၁၄ ခတော င လ ော်း ခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို က ခလော-ပမ င ်းေ  ိုင ်းက ိုန  ်းလမ  ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယော ခြ(၃ ၀ ၀) တွ င ်းလယ ယော ခပမ ၃ ၀ ၀   

    က ခလော-ပမ င ်းေ  ိုင ်းက ိုန  ်းလမ  ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယော ခြ(၃ ၀ ၀)န  င   ခန ောက  ရ  လယ ယ ောခ ပမ ၆ ၀   

    ပမင ်းဒ ိုက -ခတ ောင လော်း-ဆ င လ ယ -င က  ခြျ ောြ င က ွင ်း  တွ င ်းရ   လ ယ ယ ောခပမ ၁၀၀   

    ပမင ်းဒ ိုက  - သေ  လ လမ ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယောရ  လ ယ ယ ောခ ပမ ၈ ၀   

၁
၅ 

ခတော င က ွွဲခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို  တွ င ်းရ    လယ ခပ မမ ျ ော်း ၈ ၀   

    ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို  တွ င ်းရ    ယော ခပမ မျ ော်း ၄ ၀   

၁

၆ 

ဝက  ပဖြူခရခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို န န   ြန  တက ခက ျ ်းရ  ောပြည  ခထ ောင ေ ိုလမ ်းခ ်းဝ ွဲ/ယ ောခြ(၃ ၀ ၀) တွင ်း ၂၀၀   

    န န   ြန  တက ခက ျ ်းရ  ောပြည  ခထ ောင ေ ိုလမ ်းခ ်းဝ ွဲ/ယ ောခြ(၃ ၀ ၀)မ  (၆ ၀၀) တွ င ်း ၁၀၀   



    န န   ြန  တက ခက ျ ်းရ  ောပြည  ခထ ောင ေ ိုလမ ်းခ ်းဝ ွဲ/ယ ောခြ(၆ ၀ ၀)ခက ျ ော လျှင  ၅ ၀   

    မခက ွခက ျ ်းရ  ောရ  လ ယ ခပမ ၂၀၀   

    မခက ွခက ျ ်းရ  ော ပြည  ခ ထော င ေ ိုလ မ ်း ခ ်းဝ ွဲ/ယ ောခြ(၃ ၀ ၀) တွင ်း ၁၀၀   

    မခက ွခက ျ ်းရ  ောပြည  ခထ ောင ေ ိုလမ ်းခ ်းဝွဲ/ယ ောခြ(၃ ၀ ၀)ခက ျ ော လျှ င  ၅ ၀   

    ဝက  ပဖြူခရခက ျ ်းရ  ော ပြည  ခထ ော င ေ ိုလမ ်းခ ်းဝ ွဲ/ယော ခြ(၃ ၀ ၀) တွ င ်း ၂၀၀   

    ဝက  ပဖြူခရခက ျ ်းရ  ော ပြည  ခထ ော င ေ ိုလမ ်းခ ်းဝ ွဲ/ယော ခြ(၃ ၀ ၀)မ  (၆၀ ၀) တွ င ်း ၁၀၀   

    ဝက  ပဖြူခရခက ျ ်းရ  ော ပြည  ခထ ော င ေ ိုလမ ်းခ ်းဝ ွဲ/ယော ခြ(၆ ၀ ၀)ခက ျ ော က  ို ၂၀   

    ခရခယ ော င ်းမ ခက ျ ်းရ  ောပြည  ခထ ော င ေ ိုလမ ်းခ ်းဝ ွဲ/ယော  န ီ်းရ  ော တွင ်း ၁၀၀   

    ခရခယ ော င ်းမ ခက ျ ်းရ  ော  ပြင  က   ၆ ၀   

    ဓေါ ်းခသွ်းခေျ ော င  ၄ ၀   

    ခရယ ော်းခက ျ ်းရ  ောပြည  ခထ ောင ေ ို လမ ်း  ခရ ြို့  က   ၆ ၀ ၀   

    ခရယ ော်းခက ျ ်းရ  ောပြည  ခထ ောင ေ ို လမ ်း  ခန ောက   က  ၄ ၀ ၀   



    ခရခပြ ောင ်း ပြန  ခပမ ောင  ၁၀၀   

    က ျ ော်းက  ိုက ခပမော င  ၆ ၀   

၁
၇ 

ခရွှေမ င ်းဖ ိုန  ်းခကျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို  တွ င ်းရ    လယ ခပ မ ၃ ၀ ၀   

    ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို  တွ င ်းရ    ယော ခပမ ၂၀၀   

၁

၈ 

န န  ်းတ ိုင ်းခကျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ခ ်းက ိုန  ်း၊ခ ော န င ်းက ိုန  ်း၊ ဟင ်းေ ေါ ်းက ိုန  ်း၊ခဆော င ်း ွွဲြို့ ၁၄၀   

    ြန  ်းဖ ယ ၊ခပမ ပေော်း၊ သရက  ြင  ၈ ၀   

    ဒွန  ်း၊ကိုန  ်းခြေါ် ၈ ၀   

    န န  ်းသလွဲသွဲ ၃ ၀   

၁
၉ 

က မ္ော်းန ီခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို ပြည  ခထ ောင ေ ိုလမ ်းမ ကက ီ်းခ ်း ၁၆၀ ၀   

    ပြည  ခထ ောင ေ ိုလမ ်းမ ကက ီ်း တွ င ်း ြ ိုင ်း ၁၆၀   

    ခည ော င က ိုန  ်းရ  ော ဝ င ်းလမ  ်းမ ခ  ်း ၂၀၀   

    ခည ော င က ိုန  ်းရ  ော တွင ်းြ  ို င ်း ၁၀၀   



    ခည ော င ြင သောရ ော  ဝင လမ ်းမ ခ  ်း ၃ ၀ ၀   

    ခည ော င ြင သောရ ော  တွ င ်းြ  ိုင ်း ၂၀၀   

    က မ္ော်းန ီရ ော ဝ င လမ ်းမ ခ ်း ၃ ၀ ၀   

    က မ္ော်းန ီရ ော တွင ်းြ  ို င ်း ၂၀၀   

      ိုင ယော်းရ  ော ဝ င လမ ်း ခ ်း ၅ ၀ ၀   

      ိုင ယော်းရ  ော တွင ်းြ  ို င ်း ၄ ၀ ၀   

    ထခန ော င ်းြ င ရ ော တွင ်းြ  ို င ်း ၃ ၀ ၀   

၂၀ ခရေ ျ  ျိုခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို (ြထမ)တန  ်းေ ော်းရ  ောခ ပမ ၅ ၀ ၀   

    (ဒိုတ ယ)တန  ်းေ ော်းရ  ော ခပမ ၃ ၀ ၀   

    (ြထမ)တန  ်းေ ော်း ယော ခပမ ၂၀၀   

    (ဒိုတ ယ)တန  ်းေ ော်းယ ောခပမ ၁၀၀   

    (ြထမ)တန  ်းေ ော်း လယ ခပမ ၁၂၀   



     (ဒိုတ ယ)တန  ်းေ ော်းလယ ခပမ ၆ ၀   

၂၁ ခန ောင ရွဲ ခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို လယ ခ ပမ ၁၀၀   

    ယော ခပမ(ြ ထမတန  ်းေ ော) ၁၀၀   

    ယော ခပမ(ဒိုတ ယတန ်း ေ ော) ၇၀   

    ယော ခပမ(တတ ယတန ်း ေ ော) ၄ ၀   

    ရ ောခပမ ၂၀၀   

၂၂ သူရွဲခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ခ ောင ြန  ်း-ြင ်း တယက ော်းလမ  ်း မကက ီ်းခ ်းဝ ွဲ/ယ ောရ  လ ယ ယ ောခ ပမ မျ ော်း ၆ ၀ ၀   

    ရ ောခတ ော ၊ ခက ျ ောင ်းန ော်း၊ဥမ င ၊ ခေ တီကိုန  ်း၊ဟ င ်းေ ေါ ်းြ င ခက ျ ်းရ  ော  န ီ ်းရ   လယ ခပမ ၁၅၀   

    ရ ောခတ ော ၊ ခက ျ ော င ်းန ော်း၊ ဥမ င ၊ ခေ တီ က ိုန  ်း၊ဟင ်းေ ေါ ်းြ င ခက ျ ်းရ  ော  န ီ်းရ   ယော ခပမ ၁၁၀   

၂၃ ြင မ ီခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို က ိုန  ်းန ီတ တော်း  န ီ်း တဝ ိုက  လမ ်း ခ ်းဝ ွဲ/ယ ောရ   လ ယ ယ ောခပမ ၁၅၀   

    ခ ်းက ိုန  ်းခကျ ်းရ  ော န ီ်းရ    လ ယ ယော ခပမမ ျ ော်း ၁၂၀   

    ယူကလေ  က ွင ်း  န ီ်းရ    လယ ယ ော ခပမမ ျ ော်း ၁၀၀   



    က ိုန  ်းသော၊ပမ င ခ သ၊ သရက  ခ ပမော င ၊ ခည ော င က ျ  ျို်းခက ျ ်းရ  ော န ီ်းရ   လ ယ ယော ခပမ ၈ ၀   

၂၄ လယ ကက ော်းခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို က ိုန  ်းလ ခက ျ ်းရ  ော ၆ ၀   

    လယ ကက ော်း ခက ျ ်းရ  ော ၆ ၀   

    ဂန  ိုခက ျ ်းရ  ော ၆ ၀   

    ခလသ ောက ိုန  ်းခကျ ်းရ  ော ၆ ၀   

     ိုရော်းပဖြူ ခက ျ ်းရ  ော ၆ ၀   

၂၅ သောမ ို င ်းေ မ ်း ခက ျ ်းရ  ော  ြ ေ ို ခ ောင ြန  ်း - ခတ ော င ကက ီ်းက ော်းလ မ ်း မခ ်း ၁၄၀ ၀   

    ခ ောင ြန  ်း - ြင ်းတ ယကော်း လမ ်းမ ခ ်း ၈ ၀ ၀   

    ခ ောင ြန  ်း -ခရွှေ ခည ော င သွ ော်းရ ထ ော်းလမ  ်း၊ကိုန  ်းလွ င ရ ော ခတ ော င  က   ၄ ၀ ၀   

    သောမ ို င ်းေ မ ်း ခက ျ ်းရ  ောြတ ဝ န  ်းက ျ င  ၁၀၀   

    ခန ောင ေ  ဖူ်း( ခြေါ်/ခ  ောက  )ခက ျ ်းရ  ောန  င  ခြေါ ငယ တြ ခကျ ်းရ  ော  န ီ်းတဝ  ိုက  ၆ ၀   

၂၆ လွယ ခမ ောခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ပြည  ခထ ောင ေ ိုလမ ်းမ ခ ်း ၁၄၀ ၀   



    သေ   ယ ပြော်း ခက ျ ်းရ  ောလမ ်း ခ ်း ၄ ၀ ၀   

    သေ   ယ ပြော်း ခက ျ ်းရ  ောန  င  ဗ ို လန  ခက ျ ်းရ  ော ကက ော်း ၂၀၀   

     ခပမန ီက ျ င ်းခကျ ်းရ  ော၊ လွယ ခဆော င ခက ျ ်းရ  ော  တွ င ်းြ  ိုင ်းရ   ခပမမ ျ ော်း ၁၀၀   

၂၇ င ို်းသ ို ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို   ိုင ယော်း တ တ ော်းမ     ို င ယ ော်းခက ျ ်းရ  ော ဝ င ထ  လမ ်း ခ  ်းဝ ွဲ/ယ ော ၁၄၀   

      ိုင ယော်း ခက ျ ်းရ  ော၊ င ို်းသ ို ခက ျ ်းရ  ော၊ ခြေါ တိုြ ခက ျ ်းရ  ောရ  လ ယ ယ ောခ ပမ မျ ော်း ၈ ၀   

    ထင ်းရ ြူ်းက ိုန  ်း၊ခက ျ ော က  ဆ င  ၊  ိုရ ော်းဦ်း၊ သေ   ယ တေ  ခက ျ ်းရ  ောရ   လ ယ ယ ောခပမ ၆ ၀   

၂၈ ငိုတ ခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို  တွ င ်းရ   ယ ောခပမ မျ ော်း ၆ ၀   

၂၉ သီခေေါ င ခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို သီခေေါ င  ိုြ ေ ို တွင ်းရ    က ခလော-ခတော င ကက ီ်းက ော်းလမ  ်းမ ကက ီ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယောရ   လ ယ ယ ောခ ပမ ၆ ၀ ၀   

    သီခေေါ င  ိုြ ေ ို တွင ်းရ    ဟွဲ ဟ ို်း -ခ ော ဆ ိုင ်းက ော်းလမ  ်းခ  ်းဝ ွဲ/ယ ော ရ   လယ ယ ော 
ခပမမ ျ ော်းန  င  ခလ ယောဉ က ွ င ်းြ တ ဝ န  ်းက ျ င ရ  လယ ယ ောခပမမ ျ ော်း 

၁၀၀   

    သီခေေါ င  ိုြ ေ ို တွင ်းရ    ခက ျ ်းရ  ော ေျ င ်းဆက  လမ ်းမ ခ ်း  တွ င ်း လယ ယ ောခ ပမ ၁၀၀   

    ခက ျ ်းရ  ောေျ င ်းဆက  လမ ်းန  င  ခဝ်း က ွောခ သော ခပမပြန   က ွဲ သ ို ခ သောက ိုန  ်းခေ ောင ်းမ ျ ော်း 

ရ  ယော ခပမ 

၈ ၀   

    ခက ျ ်းရ  ောေျ င ်းလမ  ်းန  င  ခဝ်းက ွော ၍ခ တော င ခေ ော င ်းရ   ခ သ ောဆင ခပေ ခလျ ော 

က ွဲ သ ို ခ သော ယော ခပမ 

၆ ၀   



၃

၀ 

ခက ျ ောက  ထြ ခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ခဖော င ်းခတ ော၊ ခရြ ိုတ ၊ခလ်း ခက ျ ော င ်းတ ိုက  ၊ ခက ျ ောက  ထြ ၊ ခန ော င လွ ယ ခက ျ ်းရ  ောလမ ်း ခ ်းဝ ွဲ က ယော ခပမမ ျ ော်း(ြ ထမတန  ်း) ၁၀၀   

    ခဖော င ်းခတ ော၊ ခရြ ိုတ ၊ခလ်း ခက ျ ော င ်းတ ိုက  ၊ ခက ျ ောက  ထြ ၊ ခန ော င လွ ယ ခက ျ ်းရ  ော  န ီ်းတဝ  ိုက ယ ောခပမမ ျ ော်း(ဒို တ ယ တန  ်း) ၈ ၀   

    

ခဖော င ်းခတ ော၊ ခရြ ိုတ ၊ခလ်း ခက ျ ော င ်းတ ိုက  ၊ ခက ျ ောက  ထြ ၊ ခန ော င လွ ယ ခက ျ ်းရ  ောမ ို်းခက ောင ်း ခတ ောင ခ က ျ ်းရ  ော တွ င ်းြ  ိုင ်းရ   ယော ခပမ

မျ ော်း 

၅ ၀   

    ခဖော င ်းခတ ော၊ ခရြ ိုတ ၊ခလ်း ခက ျ ော င ်းတ ိုက  ၊ ခက ျ ောက  ထြ ၊ ခန ော င လွ ယ ခက ျ ်းရ  ောလမ ်း ခ ်းယ ော  က  ယော ခပမမ ျ ော်း(ြ ထမတန  ်း) ၈ ၀   

    ခဖော င ်းခတ ော၊ ခရြ ိုတ ၊ခလ်း ခက ျ ော င ်းတ ိုက  ၊ ခက ျ ောက  ထြ ၊ ခန ော င လွ ယ ခက ျ ်းရ  ောလမ ်း ခ ်းယ ော  က  ယော ခပမမ ျ ော်း(ဒိုတ ယတန ်း) ၄ ၀   

၃ ၁ ခ ော ဆ ိုင ်း ခက ျ ်းရ  ော ိုြ ေ ို ဟွဲ ဟ ို်း-ခ ော ဆ ို င ်းက ော်းလမ  ်းမ   ခ  ်းဝ ွဲ/ယော ၁၀၀   

    ခ ော ဆ ိုခက ျ ်းရ  ောမ  ခေျ ော ခ ဆ်းက န  (က ိုန  ်းသော) န ီ်းတဝ  ိုက မ  ခ တော င ကက ီ်းသ န  ်း 
သတတျိုက ိုမပ ဏီြတ ဝ န  ်းက ျ င  ထ  

၈ ၀   

    က  သောရြ  က ွက  လမ ်း ခ ်းဝ ွဲ/ယ ော မ  သောေ ည  ခက ျ ်းရ  ော  န ီ်း ၆ ၀   

    ခ ော ဆ ိုင ်း ခ ်း  ခရ ြို့ က  က ွ င ်း ခန ရော ၄ ၀   

     င ်းြ လက  ခက ျ ်းရ  ော၊ သေ   ယ ြ င ခက ျ ်းရ  ောမ  ထ ယ သွန  ်း ခက ျ ်းရ  ော  န ီ်း ၂၀   

၃ ၂ ခ ော န င ်းခကျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ဆည  ခရခ သောက  ခပမ  တွ င ်းရ    န  ေ  သီ်းေ ော်း မျ  ျို်း  ေ ော်းလ ယ ခ ပမ ၁၆၀   

    ဆည  ခရခ သောက  ခပမ  တွ င ်းရ    လယ တေ  သီ်းသ ောေ  ိုက ြျ  ျို်းရသည  လယ ခ ပမ ၈ ၀   



    ဆည  ခရခ သောက  ခပမ  တွ င ်းကက က  သွန  ၊ခပြ ော င ်းဖ ူ်းေ  ိုက ြျ  ျို်းသည   ခပ မ ၁၀၀   

     င ်းမ  ီ်း ခက ျ ်းရ  ောမ ခ ော န င ်း ခက ျ ်းရ  ော ထ  လမ ်း ခ  ်းဝ ွဲ/ယ ောမ ခပမမ ျ ော်း ၁၆၀   

    ရ ောခတ ော ခက ျ ်းရ  ောမ ပမက  ဆက  ခ ပမ ောက  ရ ောလမ ်း ခ ်းဝ ွဲ/ယောရ  ယော ခပ မက ွက   ၈ ၀   

    ခ ော န င ်းခကျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို တွင ်း ရ  က ျ န  ယောခပမမ ျ ော်း ၆ ၀   

၃ ၃ ြွဲရ င ်းခတ ောင ခက ျ ်းရ  ော  ိုြ ေ ို ခဖော င ်းသ င ၊န န  ်းသနွ  ခက ျ ်းရ  ော လ မ ်း ခ ်းဝ ွဲ/ယ ောရ  လ ယ ယ ောခပမ ၁၀၀   

    လယ ခေေါ င ်းခကျ ်းရ  ော၊ေ  က ော်း င ်း ခက ျ ်းရ  ော၊န တ ကန  ခက ျ ်းရ  ောမျ ော်း၏  တွင ်းဖ က  လယ ယော ခပမမ ျ ော်း ၆ ၀   

 

 



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေး လုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
တန်ဖုိေး ဖတ်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၁။ ကြံသာ ပ် ရ ို်းက   ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
နဝရတအ် ဆ်းဆ ိုင်လမ််း 
( လမ််းမအတ ော်လမ််း မှ 
စဝစ် ထွေန််းလမ််း ထ ) 

လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    
နဝရတအ် ဆ်းဆ ိုင်လမ််း 
( စဝစ် ထွေန််းလမ််း မှ 
အ   ော တ်  ိုင် အ ရြှို့ လမ််းထ ) 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
အ ရွှေနဂ ်းလမ််း( လမ််းမအတ ော်လမ််း 
မှ စဝစ် ထွေန််းလမ််း ထ ) 

လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    
အ ရွှေနဂ ်းလမ််း (စဝ်စ ထွေန််းလမ််း မှ 
အ   ော တ်  ိုင် အ ရြှို့ လမ််းထ ) 

လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
အ ရွှေနဂ ်းလမ််း(အ   ော တ်  ိုင် 
အ ရြှို့ လမ််း မှ လမ််းဆ ို်းထ ) 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၅၀၀   

    ဟူပင်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    အရွှေရ ို်းရော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

     န်သော  မှတ်(၃)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၅၀၀   

     န်သော  မှတ်(၂)လမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     န်သော  မှတ်(၁)လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     န်သော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     န်သော  ဝ ို ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    
အ  ောင််း အတ ေ်ာ အန ော ်လမ််း 

(ရ ို်းက  ်းလမ ််းမ ှ အရွှေန ဂ ်းလမ ််းထ ) 
လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေး လုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
တန်ဖုိေး ဖတ်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ရက ေး

  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 
အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၁။ ကြံသာ ပ် 
အ  ောင််းအ တော ် အနော  ်လမ််း  
 (အရွှေနဂ ်းလမ််း မှ 
  သော  မှတ်(၃ )လမ််း ထ ) 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၅၀၀   

    
အ  ောင််းအ တော ် အနော  ်လမ််း 
(  သော  မှတ်( ၃)လမ််း  မှ 
  သော  ဝ ို ်လမ််း ထ ) 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    
အ  ော ်တ ိုင် အရြှို့လမ် ်း 
(ရ ို်းက  ်းလမ််းမှ  အရွှေနဂ ်းလမ် ်း 
ထ ) 

လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    
အ  ော ်တ ိုင် အရြှို့လမ် ်း     
  (အရွှေနဂ ်းလမ် ်း မှ  
  သော  မှတ်(၃ ) လမ််း  ထ ) 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၅၀၀   

    
အ  ော ်တ ိုင် အရြှို့လမ် ်း 
(  သော  မှတ်( ၃)လမ််း  မှ 
  သော  ဝ ို ်လမ််း ထ ) 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    
  သော ရပ ်ွေ ်ရှ လမ် ်းသွေ ယ် 
မ ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    
  သော ရပ ်ွေ ်ရှ လမ် ်း  ဉ် ်း
မ ော ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေး လုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
တန်ဖုိေး ဖတ်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၂။ ဝင်ေး ပ် ရ ို်းက   ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    အဖော င်အတော ်ဆ ို ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

    အဖော င်အတော ်ပပန်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

     မ််းနော ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင် အရြှို့လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၈၀၀၀   

    
အ  ော ်တ ိုင် အနော  ်လ မ််း 
(အဖော င်အတော ်ပပန်လမ် ်း မှ  
အဖော င်အတော ်ဆ ို ်လမ််း ထ ) 

လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
အ  ော ်တ ိုင် အနော  ်လ မ််း 
(အဖော င်အတော ်ဆ ို ်လမ််း မ ှ
ရ ို်းက   ်းလမ် ်း ထ ) 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၅၀၀၀   

    
မမ ျုြို့လယ်ရပ် 
 မှတ်(၇)လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဝင််းရပ် ွေ ်ရှ  လမ််းသွေယ်မ ော်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဝင််းရပ် ွေ ်ရှ  လမ််း  ဉ််းမ ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေး လုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
တန်ဖုိေး ဖတ်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖိေုး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၃။ နန်ေးပန် ပ ် အဖော င်အတော ်ပပန်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

     မ််းနော ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အ  ောင််းအ တော ် အနော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    
အ  ော ်တ ိုင် အရြှို့လမ် ်း 
(အဖော င်အတော ်ပပန်လမ် ်း မှ  
နန််းပန်လမ််းသွေယ် (၂) ထ ) 

လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    
အ  ော ်တ ိုင် အရြှို့လမ် ်း 
(နန််းပန်လမ််းသွေယ(် ၂)  မှ 
အဆ်းရ ိုအတော င်ဘ  ်လမ််း ထ ) 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    နန််းပန် မှတ်(၂ )လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    နန််းပန် မှတ်(၁)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    နန််းပန်လမ််းသွေယ် (၁)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အဆ်းရ ိုအတော င်ဘ  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    န န ််းပ န ်ရပ ် ွေ ်ရှ လမ််းသွေယမ် ော်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    န န ််းပ န ်ရပ ် ွေ ်ရှ လမ််း  ဉ််းမ ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေး လုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
တန်ဖုိေး ဖတ်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၄။ မင်္ဂလာ ပ ်
အ ဖော ငအ် တ ောပ်ပ န ်လမ််း 
(အ   ော  ်တ ိုင ် အ ရြှို့ လ မ််း  မ ှ
လ မ််း မအတ ောလ် မ််း ထ  ) 

လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

    
အ ဖော ငအ် တ ောပ်ပ န ်လမ််း  
(လ မ််း မအ တော ်လ မ််း မှမ ိုင််း လ   
အ ခ ော င ််း    ျု ်းရ  ို်းလ မ််းထ  ) 

လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အဖော င်အတော ်ဆ ို ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အဆ်းရ ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    အ  ောင််းအ တော ် အရြှို့လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    အ  ောင််းအ တော ် အနော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင် အရြှို့ လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    နန််းပန် မှတ်(၂ )လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မဂဂလောရပ ် ွေ ်ရှ လမ််း သွေယမ် ော်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မဂဂလောရပ ် ွေ ်ရှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

၅။ မမိ ြို့လယ် ပ် ရ ို်းက   ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

    အဖော င်အတော ်ဆ ို ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၅၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင် အရြှို့လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    အ  ောင််းအ တော ် အနော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    အ  ောင််းအ တော ် အရြှို့လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    မမ ျုြို့လယ်ရပ် မှတ(် ၆)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၅၀၀   

    မမ ျုြို့လယ်ရပ် မှတ(်၇)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၅၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၅၀၀   

    မ ိုင််းလ အခ ောင် ်း   ျု်း ရ ို်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မမ ျုြို့လယရ်ပ ် ွေ ်ရှ လမ််း သွေ ယ်မ ော်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မမ ျုြို့လယရ်ပ ် ွေ ်ရှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေး လုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
တန်ဖုိေး ဖတ်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၆။ မိင်ုေးလ  ပ် 
အဖော င်အ တေ်ာပပန ် လမ််း  

(မ ိုင််းလ အခ ောင််း    ျု်းရ ို်း လမ််း  မှ 

ပမဝ တ လမ််း ထ ) 
လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    
အဖော င်အ တေ်ာပပန ် လမ််း  (ပမဝ တ လ မ််း  မှ 

န  အပဂ ောဓော ရ ို ဘိုရ ော်း အန ော ်လမ််း  ထ ) 
လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၅၀၀   

    မဂဂလော လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၅၀၀   

    ပမဝတ လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၅၀၀   

    မ ိုင််းလ  မှတ်(၁ )လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    မ ိုင််းလ  မှတ်( ၂)လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    မ ိုင််းလ  မှတ်( ၃)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    မ ိုင််းလ  မှတ်( ၄)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    မ ိုင််းလ  မှတ်( ၅)လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    မ ိုင််းလ  မှတ်(၆ )လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အဆ်းရ ိုအတော င်ဘ  ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    န အ ပဂောဓောရ  ိုဘိုရော်း အ နော လ်မ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    မ ိုင််းလ ရပ ် ွေ ်ရှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

၇ ။ သာစည် ပ် ရ ို်းက   ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    ပပတ ို ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
ပမဝ တ လမ််း ( ရ ို်းက  ်း လမ််း  မှ 

ပပတ ို ်လမ််း ထ ) 
လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    
ပမဝ တ လမ််း (ပပ တ ို ်လမ ််း မှ 

သောစ ည ်  မှတ်( ၁)လမ််း  ထ ) 
လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၅၀၀   

    နနဒဝန် မှတ်(၁)လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    သော စည် မှတ်(၂)လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    သော စည် မှတ်(၃)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    သော စည် မှတ်(၄)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    သော စည် မှတ်(၁)လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သောစ ည ်ရပ ် ွေ ်ရှ လမ််း သွေယမ် ော ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    သောစ ည ်ရပ ် ွေ ်ရှ လမ််း  ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေး လုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
တန်ဖုိေး ဖတ်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၈။ နနဒဝန် ပ ်
ရ ို်းက  ်းလမ ််း (ပမဝ တ လမ််းမ ှန  အ ပဂ ော ဓောရ ို

ဘိုရော်း  အန ော ်လမ််း ထ ) 
လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    
ရ ို်းက  ်းလမ ််း (န  အ ပဂ ောဓော ရ ိုဘိုရ ော်း 

 အန ော ်လမ််း မှ မ ိုင််းအ သော ် လမ််း ခွေဲ 

ထ ) 
လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀၀ ၁၆၀၀၀   

    ပပတ ို ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ပမဝတ လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀၀ ၇၀၀၀   

    
အဖော င်အ တေ်ာဆ ို ် လမ််း  

(မ ိုင််းလ အခ ောင််း   ျု်းရ ို်း လမ််း  မှ 

န  အပဂ ောဓော ရ ိုဘိုရ ော်း  အန ော ်လမ် ်း ထ ) 
လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၅၀၀   

    
အဖော င်အ တေ်ာဆ ို ် လမ််း  

(န  အပဂ ောဓ ောရ ိုဘိုရ ော်း  အန ော ်လ မ််း  မှ 

မ ိုင််းအ သော ်လမ််းခ ွေဲ ထ ) 
လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၅၀၀   

    
အဖော င်အ တေ်ာပပ န ် လမ််း  

(မ ိုင််းလ အခ ောင််း   ျု်းရ ို်း လမ််း  မှ 

န  အပဂ ောဓော ရ ိုဘိုရ ော်း  အန ော ်လမ် ်း ထ ) 
လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
အဖော င်အ တေ်ာပပန ် လမ််း  

(န  အပဂ ောဓ ောရ ိုဘိုရ ော်း  အန ော ်လ မ််း  မှ 

မ ိုင််းအ သော ်လမ််းခ ွေဲ ထ ) 
လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    န အပဂော ဓော ရ ိုဘိုရော ်း အနော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    နနဒဝန် မှတ်(၁)လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

    နနဒဝန် မှတ်(၂)လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

     လယ်တန််းအ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေး လုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
တန်ဖုိေး ဖတ်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၈။ နနဒဝန် ပ ် နနဒဝန်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အရွှေခ မ််းသော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ခအရ(၁)လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ခအရ(၂)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၅၀၀၀   

    သော စည် မှတ်(၁)လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    
နနဒဝန်အ ော င်ခ မ််းသော  
 မှတ်(၁)လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    
နနဒဝန်အ ော င်ခ မ််းသော  
 မှတ်(၂)လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    
နနဒဝန်အ ော င်ခ မ််းသော  
 မှတ်(၃)လမ် ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    
နနဒဝန်အ ော င်ခ မ််းသော  
 မှတ်(၄)လမ် ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    
နနဒဝန်အ ော င်ခ မ််းသော  
 မှတ်(၅)လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    
နနဒဝန်အ ော င်ခ မ််းသော  
 မှတ်(၆)လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    
နနဒဝန်အ ော င်ခ မ််းသော  
 မှတ်(၇)လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    
နနဒဝန်အ ော င်ခ မ််းသော  
 မှတ်(၈)လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    
နနဒဝန်အ ော င်ခ မ််းသော  
 မှတ်(၉)လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   

    န န ဒဝန ်ရပ ် ွေ ်ရှ လမ််းသွေယမ် ော်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၅၀၀   

    န န ဒဝန ်ရပ ် ွေ ်ရှ လမ််း  ဉ််းမ ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀၀ ၃၅၀၀   



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် စက်မှုစ ေးပွာေးရ မငှာေးင်္ န် 

ရ မကွက်မ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ် 

 ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်း စပ်ဆ ို်းရ ပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ောမ  ော်းရှ စ ်မှိုစ ်း ပွေ ော်းအပမငှော်း
ဂရ န်အပ မ ွေ ်မ ော်း 

လမ််းမက  ်း - ၂၀၀၀ 

  

  
  

လမ််း  ယ် - ၁၅၀၀ 
  

  
  

လမ််းသွေ ယ် - ၁၀၀၀ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လှမ််းအဝ်းအ သောရပ် 
 ွေ ်အ  ်းရ ော မ ော်းရှ  စ ်မှိုစ ်း ပွေော်း 
အပမငှော်းဂ ရန ်အပမ ွေ ် မ ော ်း 

လမ််းမက  ်း - ၁၂၀၀ 

  

  
  

လမ််း  ယ် - ၈၀၀ 
  

  
  

လမ််းသွေ ယ် - ၄၀၀ 
  

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်း စပ်ဆ ို်းရ ပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ောမ  ော်းရှ  လ ယ် ယော အပမ 

လမ််းမက  ်း ၁၀၀၀ ၁၅၀၀ 

  

    လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၀၅၀ 
  

    လမ််းသွေ ယ် ၄၀၀ ၅၅၀ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လှမ််းအဝ်းအ သောရပ် 
 ွေ ်အ  ်း ရ ောမ  ော်းရှ လ ယ်ယ ောအပမ 

လမ််းမက  ်း ၅၀၀ ၇၅၀ 

  

  
  

လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၄၀၀ 
  

  
  

လမ််းသွေ ယ် ၁၅၀ ၂၀၀ 
  

 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် 
တစ်စတု န်ေးရပပျှမ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရညာင်ရ ွှေမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၂၀၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၅၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၄၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င်( ိုတ)် (Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င်( ိုတခ် +သွေပ ်ော ) ၈၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၆၀၀၀   

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နစှ်အတွက် ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊လွိ င်လင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။  ပ်ကွက်(၁) ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

     ထ အ  ောင််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

     ထ အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အဂေါ်ရခ ်းအ  ောင််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    အဂေါ်ရခ ်းအ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

     အနော  ်အ  ောင််းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

     အနော  ်အ  ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အဗော ဓ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    အဗော ဓ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ရ ို်းက   ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    သ တောလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    အမွေအတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

၂။  ပ်ကွက်(၂) ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

     ထ အ  ောင််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

     ထ အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အဂေါ်ရခ ်းအ  ောင််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    အဂေါ်ရခ ်းအ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

     အနော  ်အ  ောင််းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

     အနော  ်အ  ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သိုခလမ််း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ရဲဌောနလမ််း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

     အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

     
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊လွိ င်လင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃။  ပ်ကွက်(၃) ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

     အနော  ်အ  ောင််းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

     အနော  ်အ  ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    သိုခလမ််း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    စ ပပလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    မ ်းသတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ဘိုရော ်းက  ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ပပည်အတော ်သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

     အနော  ်မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ်  ၈၀၀ ၈၀၀   

    အရအ  ော်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၄။  ပ်ကွက်(၄) ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

     အနော  ်အ  ောင််းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

     အနော  ်အ  ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    အဗော ဓ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    အဗော ဓ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ပင်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အ ော င်အဇယ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ပွေင််းဦ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အ  ော ်ထ ို်းတန် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အဇယ ောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အပမောင််း က  ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အမွေအတော ်ဘိုရော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ဘ   ိုစ က ော ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    စစ်ပပန်လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ်  



စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 
 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်လြံုမမိ ြို့ 

  
(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 
၅။  ပ်ကွက်(၁) လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    နတ်စင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀   

     န်အတော ်က  ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

     ော ်း စော ်း ွေင််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

     ော ်း စော ်း ွေင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    နှင််းပန် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အဗော ဓ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ဂ ိုအဒ င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

၆။  ပ်ကွက်(၂) လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေ န ်

    ဦ်းထွေန််းပမ င ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    နန််းခမ််း ူလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    စပ်အနော ်ခမ််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    စပ်အ ်းခ  ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ဘိုန််းက   ်းအ   ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    စပ်စ ထွေန််းလမ််း(၁) လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    သခင်ပမလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ဦ်းဘခ  ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    မန််းဘခ ို င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    မ ို်းည ျုလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ဦ်းဘဝ င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ဆ ရော စ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    စပ်နွေ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

     ထ ်တန ််းအ  ောင််းလမ ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    အတော င်ရ ို်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််း  ယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    အ ော င်အဇယ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    အ ော င်အဇယ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

     
 
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်လြံုမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

   ပ်ကွက်(၂) ပညော တ ခွေန်လမ််း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    ပညော တ ခွေန်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    စပ်စ ထွေန််းလမ််း(၂) လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    စပ်စ ထွေန််းလမ််း(၂) လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    သဇင်လမ််း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    အတော င်အပခလမ််း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    အတော င်အပခလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    မမ ျုြို့လယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ဂ ိုအဒ င်လမ််း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ဂ ိုအဒ င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

              

၇ ။  ပ်ကွက်(၃) ဝ ်းအတော အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ဝ ်းယ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အရွှေပဖြူလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အရွှေဖ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ဆ န်စ ်လမ််း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ဆ န်စ ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    တ တော ်းဦ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

       

       

     
 
  



       
     

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်လြံုမမိ ြို့ 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၈။  ပ်ကွက်(၄) လမ််းမအတော ်လမ််း မမ ျုြို့ လယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ မမ  ျု ြို့လ ယ်ပ ိုင််း 

    လမ််းမအတော ်လမ််း မမ ျုြို့ စွေန် ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ မမ  ျု ြို့  စ ွေန ်

    တ တော ်းဦ်းလမ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း 
၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

     ိုန်သညလ်မ််း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

     ိုနသ်ညလ်မ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း 
၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    အရောင်ပခည်လမ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း  
၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    မ ို်းဦ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    မ ို်းဦ်းလမ် ်း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    စပ်စ ထွေန််းလမ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အမွေအတော ်အ  ောင််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    အမွေအတော ်အ  ောင််းလမ် ်း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ဖွေ ြို့မဖ ျု်းလမ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    တွေမ်မ ိုလမ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    အနော င်ပနလ်မ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အဆ်းရ ိုလမ််းက  ော ်း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ဗ ဋ တ်လမ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း  ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    အဗော ဓ လမ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

      ြူရ ို်းအ   ောင် ်းလမ််း 
လမ််း သွေယ်/ 

လမ််း က ော်း ၁၂၀၀ ၁၀၀၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

လွ ိင်လင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့န ယ်န မ တ်နှင် န ်းစ ပ် ၍  
ဖွေ ြို့ မဖ ျု်းမှိုရှ သ ည် အနရော 

- - ၁၀၀ 
  

၂ 
မမ ျုြို့န ှင် အ  ်းရ  ောခ  င််းဆ  ် ၍ဖွေ ြို့မဖ ျု်း 
မှို သင်  တင် ရှ သ ည် အ နရ ော - - ၅၀ 

  

 ၃ 
အ  ်းရ ောခ င််းဆ  ်၍ 
ဖွေ ြို့ မဖ ျု်းမှိုနည််း သည် အနရ ော - - ၂၀ 

  

 

  



   
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ် င်ေးအရပေါ်  

အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊လွိ င်လင်မမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀ 
  

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၃၀၀၀ 
  

၃။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ/်န  ပ် ၈၀၀၀ 
  

၄။ သစ်သော ်း  မ ် ၅၀၀၀ 
  

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊( လဲခ ော ်း) မမ ျုြို့ နယ် (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
 အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ (၁) ပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၁၂၀၀ ၁၇၀၀   

     အမဘော ဇလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဦ်းအ ော င်ပမတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    န ဗဗော န်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    မဂဂလော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

     န်သော ယော လမ််း လမ််း  ယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    စ န်ပန််းပပောလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    န ဗဗော န်လမ််းသွေယ် လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ဦ်းအ ော င်ပမတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

     အမဘော ဇလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    
မမ ျုြို့ပပင ် ွေ ် သစ ် 

( မည ်မရ ှ လမ််း) 
လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

၂ (၂) ပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၁၅၀၀ ၁၇၀၀   

    မဂဂလော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အစော ဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အနော င်ယ မ််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

     န်သော ယော လမ််း လမ််း  ယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

       



     

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊( လဲခ ော ်း) မမ ျုြို့ နယ် (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
 အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃ (၃) ပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၁၂၀၀ ၁၄၀၀   

    ဦ်းအ ော င်အဇယ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    ဗထူ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ဦ်းအ ော င်အဇယ လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    အဒ န လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    လ ပ်စစ်ရ ို်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

၄ (၄) ပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၁၂၀၀ ၁၄၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အစော ဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဗထူ်းလမ််း လ မ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

    အနော င်အတော င််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    အနော င်အတော င််း(၂)လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    အညော င်ပင်သော လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ယင််းမောလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ခတတလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   



    
 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊( လဲခ ော ်း) မမ ျုြို့ နယ် (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ရက ေး

  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 
အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
 အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅ မမိ ြို့ ပင်ကွက်သစ် (အမည်မ ိှလမေ်း) လမ်ေးကကာေး ၂၀၀ ၂၀၀   

    ( မည်မရှ လမ််း) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

၆ ဟ ိုရင်ရ ော (မမ ျုြို့ပပ င်ရှ လမ််း) လမ််းမက   ်း ၅၀ ၅၀   

၇ 
ဇြံုနှုန်ေးသတ်မှတ် 
  င်ေးမ ှိသည ် 

ရက ေး  ာမ ာေး 
အမည်မ ိှလမေ်းမ ာေး လမ်ေးက ယ် ၅၀ ၅၀   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



     

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊( မ ိုင် ်း  ိုင်) မ မ ျုြို့နယ် (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ရက ေး

  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 
အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
 အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ (၁) ပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    နန််းဦ်းပ ဉ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    စဝ ် မတ်က  ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

     န်ဝ န််းလမ််း လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

    လွေယ်ရ  ်လမ််း လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

       ျု င််းရ င််းလမ် ်း လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

    စဝ်အနော ်ခမ််းလမ််း လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

    အ  ောင််းခမ် ်းလမ််း လမ််း  ယ် - ၇၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် - ၇၀၀   

၂ (၂) ပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးက ယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

      အ ော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မောလော လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မမ ျုြို့ ပပင် ွေ ် သစ် လမ််းက ော ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

၃ (၃) ပ်ကွက် ရနာင်ဖာကန်ပတ်လမ်ေး လမ်ေးက ယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

     အလော င််းဘိုရော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မမ ျုြို့ ပပင် ွေ ် သစ် လမ််းက ော ်း ၁၅၀ ၁၅၀   



     

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စညေ်းကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊( မ ိုင် ်း  ိုင်) မ မ ျုြို့နယ် (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ရက ေး

  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 
အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
 အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄ (၄) ပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ဦ်းအ ော င်ပမတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    စဝ်အနော ်ခမ််းလမ််း လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

    စဝ်ဖတ်အနော င်လမ််း လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

    ပ ိုင်စန််းလမ််း လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်လမ််း လမ််းက ော ်း - ၁၀၀၀   

    အစ ်းပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

    စဝစ် ထွေန််းလမ််း လမ််းက ော ်း - ၇၀၀   

    အရတွေင််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၇၀၀   

    တ မ်ယဉ်လမ််း လမ််းက ော ်း - ၇၀၀   

    လွေယ်အမော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း - ၇၀၀   

    ပ ိုင်စန််းလမ််း လမ််းက ော ်း - ၇၀၀   

    အ ော င််းမှိုရ ဲလမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၇၀၀   

၅ (၅) ပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

       

       

       

       

       

       

       

       
       



     

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊( အ  ်းသ ်း) မ မ ျုြို့နယ် (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ရက ေး

  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 
အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
 အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရစ ေး ပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၇၀၀ ၇၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    သစ်ခွေလ မ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    စ ပ ယ်လမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

၂ ဝမ်ကန် ပ် သစ် ွလမ်ေး လမ်ေးက ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မောလော လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

      အ ော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဇွေန်ပန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မမ ျုြို့ ပပင် ွေ ် သစ် လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

၃ ကန်ပန် ပ် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၇၀၀ ၇၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

     ထ အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    အဒ န လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

၄ ရ ာ်ကုန်ေး ပ် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၇၀၀ ၇၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အညော င်ပင်သော လမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အဘော ဂလ မ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အဇော တ  လမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အဘော ဂလ မ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

              



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊( အ  ်းသ ်း) မ မ ျုြို့နယ် (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ရက ေး

  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 
အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
 အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅ လြံုပ ုပ်ကွက် ဗိလု်   ပ်လမ်ေး လမ်ေးမကက ေး ၇၀၀ ၇၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အညော င်ပင်သော ယော လမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အဂေါ်ရခ ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မိုအလ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    အညော င်ပင်သော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

၅ မမိ ြို့ ပင်ကွက်သစ် အမည်မ ိှလမေ်းမ ာေး လမ်ေးကကာေး ၁၀၀ ၁၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

၆ ဇြံုနှုန်ေးသတ်မတှ်  င်ေးမ ိှသည ် ရက ေး  ာအုပစ်ုမ ာေး ၅၀ ၅၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

လဲ  ာေးမမ ိြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမ်ေးအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး 
(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမ ၁၅၀ ၁၂၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၇ ၅ 
  

    လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း ၅၀ ၂၅ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ် 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမ ၇ ၅ ၂၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၅၀ ၁၅ 
  

    လမ််းသွေယ်/  ဉ် ်း ၃၀ ၁၀ 
  

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိုင်ေးကိုင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမ်ေးအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး 
(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်း စပ်ဆ ို်းရ ပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ောမ  ော်းရှ  လ ယ် ယော အပမ 

လမ််းမ ၅၀ ၅၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၃၀ ၃၀ 
  

    လမ််းသွေ ယ်/  ဉ ််း ၂၀ ၂၀ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော 
ရပ ်ွေ ်အ   ်းရ ော မ ော ်းရှ လ ယ်ယော အပမ 

လမ််းမ ၂၀ ၂၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၁ ၀ ၁ ၀ 
  

    လမ််းသွေ ယ်/  ဉ ််း ၅ ၅ 
  

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရက ေးသ ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမ်ေးအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး 
(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်း စပ်ဆ ို်းရ ပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ောမ  ော်းရှ  လ ယ် ယော အပမ 

လမ််းမ ၅၀ ၅၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၃၀ ၃၀ 
  

    လမ််းသွေ ယ်/  ဉ ််း ၂၀ ၂၀ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော 
ရပ ်ွေ ်အ   ်းရ ော မ ော ်းရှ လ ယ်ယော အပမ 

လမ််းမ ၂၀ ၂၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၁ ၀ ၁ ၀ 
  

    လမ််းသွေ ယ်/  ဉ ််း ၅ ၅ 
  

 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပျှမ်ေးမျှကနု်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊(လဲခ ော ်း)မမ ျုြို့န ယ် 
 

(  ပ်အ ပ င််း) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ်  ိုန်   စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၃ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်တ ို ် အဆော  ် ဦ ၈၀၀၀   

၄ သစ်သော ်း  မ ် ၆၀၀၀   

၅ ဂ ိုအဒ င်( ိုတည်ပှ်) ၄၀၀၀  

၆ ဂ ိုအဒ င်(သစ် သော ်း) ၃၀၀၀  

 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် 
တစ်စတု န်ေးရပပျှမ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ (မ ို င််း   ိုင်) မမ ျုြို့ နယ် 
 

(  ပ်အ ပ င််း ) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ် ိုန်  စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၃ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်တ ို ် အဆော  ် ဦ ၈၀၀၀   

၄ သစ်သော ်း  မ ် ၆၀၀၀   

၅ ဂ ိုအဒ င်( ိုတည်ပှ်) ၄၀၀၀   

၆ ဂ ိုအဒ င်(သစ် သော ်း) ၃၀၀၀   

 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် 
တစ်စတု န်ေးရပပျှမ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ (အ   ်းသ ်း) မမ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ်အ ပ င််း ) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ် ိုန်  စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်တ ို ် အဆော  ် ဦ ၈၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၆၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င်( ိုတည်ပှ်) ၄၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င်(သစ် သော ်း) ၃၀၀၀   

  



    
အနော  ်ဆ တ်ွေ ဲ(    ) 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ ်၊ ခ ြံ ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်  ၊ လ င််းအခ ်းမမ ျု ြို့နယ်     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မမ ျုြို့ဦ ်း လင််းအခ်း-မ ို်းနဲသွေော ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၈၅၀ ၈၅၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    အရွှေက  ျု ်းက  ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အဇော တ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အ ော င်မဂဂလော (၁)လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အ ော င်မဂဂလော (၂)လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    စ တတသိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    သိုဓမမော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဉော ဏဗလလ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

              

၂ မမ ျုြို့မ အနော  ် 
လင််းအခ်း-
မ ိုင််းပန် သွေော ်းလမ််း 

လမ််းမက   ်း ၈၅၀ ၈၅၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််း  ယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    မမ ျုြို့မ အနော  ် (၁)လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မမ ျုြို့မ အနော  ် (၂)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

              



    
အနော  ်ဆ တ်ွေ ဲ(    ) 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ ်၊ ခ ြံ ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ် 
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်  ၊ လ င််းအခ ်းမမ ျု ြို့နယ်     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃ မမ ျုြို့မ အရှြို့ လင််းအခ်း-မ ိုင် ်းပန်သွေော ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၈၅၀ ၈၅၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််း  ယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    နှင််းဆ  (၂ )လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရတနော သ ရ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

              

၄ အစ ်းတန််း လင််းအခ်း-မ ို်းနဲသွေော ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၈၅၀ ၈၅၀   

    သ တော(၁)လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    သ တော(၂)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    သ တော(၃)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    သ တော(၄)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

     မ််းနော ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

              

၅ ပင်ဟိုန််း ယိုဇနလမ််း လမ််း  ယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀ ၄၅၀   

    ရတနော သ ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀ ၄၅၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

              

၆ ပင်အဝ င် ယိုဇနလမ််း လမ််း  ယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    ရတနော သ ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀ ၄၅၀   

 

  



    
အနော  ်ဆ တ်ွေ ဲ(    ) 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ ်၊ ခ ြံ ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် 
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်  ၊ လ င််းအခ ်းမမ ျု ြို့နယ်     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၇ မမ ျုြို့မအ တော င် လင််းအခ်း-မ ို်းနဲသွေော ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၈၅၀ ၈၅၀   

    အ ော င်မဂဂလော (၁)လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဉော ဏဗလလ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဦ်းထွေန််းပမ င ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ခ ိုင်သဇင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပပည်သော ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မဟူရော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    အ  ော ်စ မ််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    သနတော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပမစ မ််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပိုလဲလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    န လော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    စ န်ရတနော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

 

  



    
အနော  ်ဆ တ်ွေ ဲ(    ) 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ ်၊ ခ ြံ ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် 
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်  ၊ လ င််းအခ ်းမမ ျု ြို့နယ်     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၈ ဝမ်မပ င််း ယိုဇနလမ််း လမ််း  ယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    ရတနော သ ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀ ၄၅၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၅၀ ၄၅၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

              

၉ ပိုန််းထွေန် 
လင််းအခ်း-
ဟ ိုမ န််းသွေော ်းလမ် ်း 

လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပပည်သော ယော လမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    တမော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

    အ ော င်သိုခလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

 

  



    
အနော  ်ဆ တ်ွေ ဲ(    ) 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ ်၊ ခ ြံ ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် 
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်  ၊ မ ို င််း ပန်မမ ျုြို့န ယ်     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မ ိုင််းပန် မမ ျုြို့နယ်  အရြှို့ရပ ်ွေ ် လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၇၀   

     အရြှို့ရပ ်ွေ ် လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၁၀   

     အရြှို့ရပ ်ွေ ်  တွေင််းလမ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    လယ်ယော အပမ   
 

၁၀   

              

၂ မ ိုင််းပန် မမ ျုြို့နယ်  လယ်ရပ် ွေ ် လမ််းမက   ်း ၇၅၀ ၇ ၇ ၀   

     လယ်ရပ် ွေ ် လမ််းသွေယ် ၅၅၀ ၅၆၀   

     လယ်ရပ် ွေ ်  တွေင််းလမ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    လယ်ယော အပမ     ၁၀   

              

၁ မ ိုင််းပန် မမ ျုြို့နယ်  အနော  ်ရပ် ွေ ် လမ််းမက   ်း ၇၅၀ ၇ ၇ ၀   

     အနော  ်ရပ် ွေ ် လမ််းသွေယ် ၅၅၀ ၅၆၀   

     အနော  ်ရပ် ွေ ်  တွေင််းလမ််း ၃၅၀ ၃၅၀   

    လယ်ယော အပမ   
 

၁၀   

              

၂ မ ိုင််းပန် မမ ျုြို့နယ် ရ ော သစ်ရပ ်ွေ ် လမ််းမက   ်း ၅၅၀ ၅၇၀   

    ရ ော သစ်ရပ ်ွေ ် လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၆၀   

    ရ ော သစ်ရပ ်ွေ ်  တွေင််းလမ််း ၂၀၀ ၂၀၀   

    လယ်ယော အပမ     ၁၀   

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

လင်ေးရ ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမ်ေးအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ပိုန််းထွေန် - - ၂၀၀   

၂ ဒ ်းဆ ပ ် - - ၅၀   

၃ ဝမ်ဟတ် - - ၁၂၅   

 

  



  
အနော  ်ဆ တ်ွေ ဲ(  ခ  ) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အရဆာက်အဦေး ရဆာက်လုပ ်ာတွင် 
တစ်စတု န်ေးရပ ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတ် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်  ၊လင် ်းအခ်း မမ ျုြို့ နယ်   (  ပ်အ ပ င််း ) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ်း မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ် ိုန်  စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်  ( RC ) ၁၅၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ် (  RC ) ၁၂၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း (  Streel Structure ) ၁၅၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း ( Streel Structure ) ၁၂၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၉၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င် (   ိုတခ်  + သွေပ်  ော  ) ၆၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င် (  သစ်သော ်း ) ၅၀၀၀   

၉ သ ဖရ န်သ တ ိုင် ပဖ င ် ၁၀၀၀၀   

 

  



  
အနော  ်ဆ တ်ွေ ဲ(  ခ  ) 

၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦေး ရဆာက်လုပ ်ာတွင် 
တစ်စတု န်ေးရပ ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတ် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်  ၊ မ ို င််း ပန်မမ ျုြို့န ယ်   (  ပ်အ ပ င််း ) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ်း မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ် ိုန်  စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်  ( RC ) ၁၆၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ် (  RC ) ၁၄၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း (  Streel Structure ) ၁၂၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း ( Streel Structure ) ၁၀၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၁၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င် (   ိုတ ်)  (Streel Structure) ၉၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င် (   ိုတခ်  + သွေပ်  ော  ) ၆၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င ်(သွေပ ်ော ) ၅၀၀၀   

  



 
 

  

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ (ပင်ေးတယမမ ိြို့) 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး မှ
တ် 
  
က ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုနေ်း (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၁ 
(၁)ရစ ေးတန်ေး 
 ပ်ကွက် 

ဗနဓျုလလမ််း လမ််းမက  ်း ၂၆၀၀ ၂၆၀၀ 

  

    ဂနဓမောလမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ 

    ဂနဓမော လမ််း လမ််းသွေယ ် လမ််းသွေယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ 

       အ ော်လမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ 

       အ ော်လမ််း လမ််းသွေယ ် လမ််းသွေယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ 

    သရဖ လမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ 

    သရဖ လမ််း လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ 

    မဟော ရနအ်  ောငအ်   ောင််းလမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ 

    
မဟော ရနအ်  ောငအ်   ောင််းလမ််း 
လမ််းသွေယ် 

လမ််းသွေယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ 

    အ စ ်းတန််းလမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ 

    အ စ ်းတန််းလမ််း လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ 

    ပမတအ် လ်းလမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ 

    ပမတအ် လ်းလမ််း လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ 

    ဇ ဇဝ လမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ 

    ဇ ဇဝ လမ််း လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ 

    သအ ပပလမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ 

    သအ ပပလမ််း လမ််းသွေယ ် လမ််းသွေယ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ 

    
အ  ်းတ န််းရပ် တ ွေင််းရှ   
 မညမ်ရှ လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    
အ စ ်းတန််းရပ် တ ွေင််းရှ   မညမ်ရှ  
တ စ်ဖ ်ပ တ ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

              

       



 
 

  
 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ (ပင်ေးတယမမ ိြို့) 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 

စြံနှုနေ်း (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၂ (၂) ှမ်ေး ပ်ကွက် 
ဗနဓျုလလမ််း(ရပ်အ စော ်သ ို  
သွေော်းလမ််း) 

လမ််းမက  ်း ၂၆၀၀ ၂၆၀၀   

    ဆင်ပဖြူအ  ောင််းလမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀   

    ခအ ရလမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀   

    အ ဇောတ   ောရ  ိုလမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀   

    ရမ်ှ်းရပ်လမ််း လမ််း  ယ ် ၂၁၀၀ ၂၁၀၀   

    
ရမ်ှ်းရပ် တ ွေင််းရှ  မည်မရှ  
လမ််းသွေယ် 

လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    
ရမ်ှ်းရပ် တ ွေင််းရှ  မည်မရှ  
လမ််းက ော်း 

လမ််းက ော်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    
ရမ်ှ်းရပ် တ ွေင််းရှ   မည်မရှ  
တ စ်ဖ ်ပ တ ်လမ််း 

တ စ်ဖ  ်
ပ တ ်

လမ််းဆ ို်း 
၇၀၀ ၇၀၀   

              

၃ 
(၃)ဆင်ရ ေါင်ေး ပ်
ကွက ်

ဗနဓျုလလမ််း(ဘိုရော်းအတောင်မှ 
ရပ်အ စော ်သ ို  သွေော်းလမ််း) 

လမ််းမက  ်း ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

     -လ-  လမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    ပ-ဆ-င လမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

     လယ ်ဂူလမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၅၀ ၁၃၅၀   

    
ဆင်အ ခ င််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းသွေယ ်

လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    
ဆင်အ ခ င််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းက ော်း 

လမ််းက ော်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    
ဆင်အ ခ င််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ  ်
ပ တ ်

လမ််းဆ ို်း 
၇၀၀ ၇၀၀   

      
  

      
  

      
  

      
  

     
 



 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ (ပင်ေးတယမမ ိြို့) 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ ်
  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 

စြံနှုနေ်း (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ )ု 

၄ 
(၄)ရ ာက်ုန်ေး 
 ပ်ကွက် 

ဗနဓျုလလမ််း(ရပ်အ စော ်သ ို  
သွေော်းလမ််း) 

လမ််းမက  ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ တောငအ် ပေါ်က  ်းလမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    အ ဟော်ပတ ်လမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    အ   ော ်ဆင်က  ်းလမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    
အ ဟော် ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းသွေယ ်

လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    
အ ဟော် ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းက ော်း 

လမ််းက ော်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    
အ ဟော် ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၆၀၀ ၆၀၀   

၅ 
(၅)ဆူေးဗုိလ်ကုနေ်း 
 ပ်ကွက် 

ဗနဓျုလလမ််း(မင််းလမ််းမက  ်း) လမ််းမက  ်း ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

     ထ လမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ဆူ်းဗ ိုလ် ိုန််းလမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ရစဲခန််းလမ််းက ော်း လမ််းက ော်း ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    
အဆ်းရ ို လမ််း(ဆူ်းဗ  ိုလ် ိုန ််း 

ရပ ် ွေ ်သ ို သွေ ော်းလမ ််း) 
လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    
ဆူ်းဗ ိုလ် ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းက ော်း 

လမ််းက ော်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    
ဆူ်းဗ ိုလ် ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၆၀၀ ၆၀၀   

      
  

      
  

      
  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ (ပင်ေးတယမမ ိြို့) 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ ်
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုနေ်း 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၆ 
(၆)ရအာ်ရယာ
 ပ်ကွက် 

ဗနဓျုလလမ််း(မင််းလမ််းမက  ်း) လမ််းမက  ်း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀   

    အ  ောအ်ယ ော -၁ လမ််း လမ််း  ယ ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    အ ေ်ာအ ယော -၁ လမ ််း (လမ််း သွေယ်) လမ််းသွေယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    အ  ောအ်ယ ော -၂ လမ််း လမ််း  ယ ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    အ ေ်ာအ ယော -၂ လမ််း  (လမ််း သွေ ယ)် လမ််းသွေယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    အ  ောအ်ယ ော -၃ လမ််း လမ််း  ယ ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    အ ေ်ာအ ယော -၃ လမ််း   (လမ််း သွေ ယ်) လမ််းသွေယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    အ  ောအ်ယ ော -၄ လမ််း လမ််း  ယ ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    အ ေ်ာအ ယော -၄ လမ််း   (လမ််း သွေ ယ်) လမ််းသွေယ် ၆၅၀ ၆၅၀   

    
အဆ်းရ ို လမ််း  (အ  ေ်ာ အယ ောရပ ် ွေ  ်သ ို  
သွေော်းလမ ််း) 

လမ််း  ယ ် ၉၀၀ ၉၀၀   

     န်ပတ ်လမ််း လမ််း  ယ ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    မဟော စည်လမ််း လမ််း  ယ ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    နတ ်စင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၅၀ ၅၅၀   

    
အ ေ်ာအ ယောရပ ်  တွေ င််းရ ှ  
 မည ်မရ ှ တစ်ဖ  ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၄၀၀ ၄၀၀   

၇ 
ရအာ်ရယာ ပ်

ကွက် ှိ  
ဦ ်းအ  ောငအ် ဇယ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

  တိုေး  ဲြို့ ပ်ကွက်  အ နော်ရထောလမ််း   ၇၀၀ ၇၀၀   

    ဆင်ပဖြူရှင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    စ ပယ ်လမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    က  ်ရ ို်းလမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ဂရန််းလမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ခတတောလမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    နှင််းဆ လမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    အ ဒ နလမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    အ သော လမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ (ပင်ေးတယမမ ိြို့) 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ ်
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုနေ်း 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

  
ရအာ်ရယာ ပ်ကွက်
 ိှ တိုေး  ြဲို့ ပ်ကွက်  

သဇင်လမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ပမတအ် လ်းလမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ငိုအ ရွှေဝ လမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    နွေယ်န လမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    စ ော်းဝ လမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    သစစောလမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    အ မတ တောလမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    မဉ္ဇြူလမ််း လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀   

    စစ်  ိုင််းလမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စစ်အတ ွေလမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ထော်းဝယ်လမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပိုသ မ်လမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပဲခ်ူးလမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဘော်း  လမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မအ  ွေ်းလမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အ မော်လမမ ျုင်လမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မနတအ လ်းလမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပမစက်  ်းနော်းလမ််း လမ််း  ဉ််း ၃၀၀ ၃၀၀   

    
အ  ောအ်ယ ောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၂၀၀ ၂၀၀   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 
 

  
 

 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ (ပင်ေးတယမမ ိြို့) 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုနေ်း 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၈ 
(၇)  ာသစ ်
 ပ်ကွက် 

ဗနဓျုလလမ််း(မင််းလမ််းမက  ်း) လမ််းမက  ်း ၁၉၀၀ ၁၉၀၀   

    ရစဲခန််းလမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ရ ောငယ ်လမ််း လမ််း  ယ ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    မမ ျုြို့ လယ ်ဓမမောရ  ို လမ််း-၁ လမ််း  ယ ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    
မမ ျုြို့ လယ ်ဓမမောရ  ို လမ််း-၁ 
(လမ််းသွေယ်) 

လမ််းသွေယ ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    မမ ျုြို့ လယ ်ဓမမောရ  ို လမ််း-၂ လမ််း  ယ ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    
မမ ျုြို့ လယ ်ဓမမောရ  ို လမ််း-၂ 
(လမ််းသွေယ်) 

လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    
ရ ောသစ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းက ော်း 

လမ််းက ော်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    
ရ ောသစ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၄၀၀ ၄၀၀   

            

  

၉ 
(၈) ပည်ရတာ်
သာ ပ်ကွက် 

ပပည ်အတ ေ်ာသ ောလမ််း(ဘိုရ ော်းအတ ော င်အပခ
မှ အ ောင်န  ိုင် သူ ဟ ိုတ ယ် သ ို ) 

လမ််းမက  ်း ၈၀၀ ၈၀၀ 

    
ပပည်အတ ော်သောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ယ ်

လမ််း  ယ ် ၆၀၀ ၆၀၀ 

    
ပပည်အတ ော်သောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းသွေယ်/လမ််းက ော်း 

လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀ 

    
ပပည်အတ ော်သောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ဉ််း 

လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀ 

    
ပပည်အတ ော်သောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၃၀၀ ၃၀၀ 

       

       

       



       

 
 

  
 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ (ပင်ေးတယမမ ိြို့) 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုနေ်း 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၁၀ 
(၉)ငှက်ရပ ာရတာ 

 ပ်ကွက် 

ငှ ်အ ပ ောအ တော်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းမက  ်း 

လမ််းမက  ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ 

 

    
ငှ ်အ ပ ောအ တော်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ယ ်

လမ််း  ယ ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

    
ငှ ်အ ပ ောအ တော်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းသွေယ်/လမ််းက ော်း 

လမ််းသွေယ် ၇၅၀ ၇၅၀ 

    
ငှ ်အ ပ ောအ တော်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ဉ််း 

လမ််း  ဉ််း ၆၀၀ ၆၀၀ 

    
ငှ ်အ ပ ောအ တော်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၅၀၀ ၅၀၀ 

၁၁ 
(၁၀)  ာငယ် 

 ပ်ကွက် 

ဟဲဟ ို်းမှ ပင််းတယ သ ို  
ဝင်အ သောလမ််းမက  ်း 

လမ််းမက  ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

  

    
ရစဲခန််းလမ််းမက  ်းမှ 
ရ ောငယ ်ရပ်သ ို  ဝငအ် သောလမ််း 

လမ််း  ယ ် ၇၅၀ ၇၅၀ 

    
ရ ော ငယ ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ယ ်

လမ််း  ယ ် ၇၅၀ ၇၅၀ 

    
ရ ောငယ ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းသွေယ်/လမ််းက ော်း 

လမ််းသွေယ် ၆၅၀ ၆၅၀ 

    
ရ ောငယ ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ဉ််း 

လမ််း  ဉ််း ၅၅၀ ၅၅၀ 

    
ရ ောငယ ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၄၀၀ ၄၀၀   

၁၂ 
(၁၁)အရနာက ်
 ပ်ကွက် 

 အ နော ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းမက  ်း 

လမ််းမက  ်း ၂၀၀ ၂၀၀ 

 

    
 အ နော ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ယ ်

လမ််း  ယ ် ၁၅၀ ၁၅၀ 

    
 အ နော ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းသွေယ်/လမ််းက ော်း 

လမ််းသွေယ် ၁၂၀ ၁၂၀ 

    
 အ နော ်ရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၈၀ ၈၀ 

       



 
 

  
 

 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ (ပင်ေးတယမမ ိြို့) 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုနေ်း 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၁၃ 
(၁၂)ရပေါက်ရတာ 
 ပ်ကွက် 

အ ပ  ်အတောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းမက  ်း 

လမ််းမက  ်း ၆၀၀ ၆၀၀ 
၎င််းရ ပ် 

 ွေ ် 

တွေင် 

လမ််း  
 မည ် 

မ ော်း 

မရ ှ အသ်း 

ပ ။ 

    
အ ပ  ်အတောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ယ ်

လမ််း  ယ ် ၅၀၀ ၅၀၀ 

    
အ ပ  ်အတောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းသွေယ်/လမ််းက ော်း 

လမ််းသွေယ် ၄၅၀ ၄၅၀ 

    
အ ပ  ်အတောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ဉ််း 

လမ််း  ဉ််း ၄၀၀ ၄၀၀ 

    
အ ပ  ်အတောရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၃၀၀ ၃၀၀ 

၁၄ 
(၁၃)က ြံ ေးရက ေး  ာ

မပှငေ်းတယအဝင် 

ထိ ရက ေး  ာမ ာေး 
ပင််းတယ-အ  ောင်ပန််း လမ််းမက  ်း လမ််းမက  ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
   ျု်းအ  ်းရ  ောမှပ င််းတ ယ ဝ င်ထ  

အ  ်းရ  ော တွေင််းရ ှ လမ််း  ယ် 
လမ််း  ယ ် ၁၅၀ ၁၅၀   

    
   ျု်းအ  ်းရ  ောမှပ င််းတ ယ ဝ င်ထ 
အ  ်းရ  ော တွေင််းရ ှ လမ််း သွေယ်/လ မ််း

က ော်း 
လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    
   ျု်းအ  ်းရ  ောမှ ပင််းတ ယ ဝ င်ထ  
အ  ်းရ  ော တွေင််းရ ှ လမ််း  ဉ််း 

လမ််း  ဉ််း ၇ ၀ ၇ ၀   

  
 

   ျု်းအ  ်းရ  ောမှပ င််းတ ယ ဝ င်ထ 
အ  ်းရ  ော  တွေ င််းရ ှ  မည ်မရ ှ  

တစ ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၆၀ ၆၀   

၁၅ 

(၁၄)ပငေ်းတယအ

ထွက် မှ  ဲ ုိေးသုိို့ 

သွာေးရသာ 

လမ်ေးမကက ေး ှိ 
ရက ေး  ာမ ာေး 

ပင််းတယ-ဟဲဟ ို်း လမ််းမက  ်း လမ််းမက  ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

    
ပင််းတယ-ဟဲဟ ို်း လမ််းမက  ်း 
အ ဘ်းရှ  အ   ်းရ ော တ ွေင််း ရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ယ ်

လမ််း  ယ ် ၁၀၀ ၁၀၀   

  
  

ပင််းတယ-ဟဲဟ ို်း လမ််းမက  ်း 
အ ဘ်းရှ  အ   ်းရ ော တ ွေင််း ရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၆၀ ၆၀ 
  

       



       

    
 

 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ 
(ပင်ေးတယမမ ိြို့နယ်) 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 

စြံနှုနေ်း (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၁၆ 

(၁၅)ပင်ေးတယ
အထွက် မှ 
 ပ်ရစာက်သုိို့ 
သွာေးရသာ 
လမ်ေးမကက ေး ိှ 
ရက ေး  ာမ ာေး 

ပင််းတယ-ရပ်အ စော ် လမ််းမက  ်း လမ််းမက  ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

    
ပင််းတယ-ရပ်အ စော ် လမ််းမက  ်း 
အ ဘ်းရှ  အ   ်းရ ော တ ွေင််း ရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ယ ်

လမ််း  ယ ် ၁၀၀ ၁၀၀   

  

  
ပင််းတယ-ရပ်အ စော ် လမ််းမက  ်း 
အ ဘ်းရှ  အ   ်းရ ော တ ွေင််း ရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၆၀ ၆၀ 

  

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 
 

     
 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 



    
 

 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ 
(  ာငြံမမိ ြို့နယ်) 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုနေ်း 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၁ 
(၁)ရစ ေးတန်ေး 
 ပ်ကွက် 

ပပည်သောယ ောလမ််း လမ််းမက  ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    မဟော ဗနဓျုလလမ််း လမ််း  ယ ် ၄၀၀ ၄၀၀   

    
အ စ ်းတန််းရပ် တ ွေင််းရှ   မညမ်ရှ  
လမ််းသွေယ်/လမ််းက ော်း 

လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    
အ စ ်းတန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ဉ််း 

လမ််း  ဉ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    
အ စ ်းတန််းရပ် တ ွေင််းရှ   မညမ်ရှ  
တ စ်ဖ ်ပ တ ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၁၀၀ ၁၀၀   

              

၂ (၂)  ာမ ပ်ကွက် ပပည်သောယ ောလမ််း လမ််းမက  ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    မဟော  ဗနဓျုလလမ််း လမ််း  ယ ် ၄၀၀ ၄၀၀   

    
ရ ောမရပ် တ ွေင််းရှ   မညမ်ရှ  
လမ််းသွေယ်/လမ််းက ော်း 

လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    
ရ ောမရပ် တ ွေင််းရှ   မညမ်ရှ  
လမ််း  ဉ််း 

လမ််း  ဉ််း ၁၆၀ ၁၆၀   

    
ရ ောမရပ် တ ွေင််းရှ   မညမ်ရှ  
တ စ်ဖ ်ပ တ ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၁၀၀ ၁၀၀   

              

၃ 
(၃)မမ ိြို့ကုန်ေး 
 ပ်ကွက် 

မမ ျုြို့  ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််းမက  ်း 

လမ််းမက  ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

    
မမ ျုြို့  ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ယ ်

လမ််း  ယ ် ၁၂၀ ၁၂၀   

    
မမ ျုြို့  ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ   မညမ်ရှ  
လမ််းသွေယ်/လမ််းက ော်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    
မမ ျုြို့  ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ လမ််း  ဉ််း 

လမ််း  ဉ််း ၈၀ ၈၀   

    
မမ ျုြို့  ိုန််းရပ် တ ွေင််းရှ  
 မညမ်ရှ တစ်ဖ ်ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၆၀ ၆၀   

       
                     

       



    
 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ်  
စည်ေးကကပ် န် စြံနှုနေ်းမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ 
(  ာငြံမမိ ြို့နယ်) 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 

စြံနှုနေ်း (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၄ 
အင်ေးကုန်ေး+ငေါေးဆူ
ရက ေး  ာ 

ရ ောင မှပင််းတယ လမ််း လမ််းမက  ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    အ   ်းရ ော တ ွေင််းရှ လမ််းသွေယ ် လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    အ   ်းရ ော တ ွေင််းရှ လမ််း  ဉ််း လမ််း  ဉ််း ၈၀ ၈၀   

    
အ   ်းရ ော တ ွေင််းရှ တစ်ဖ  ်
ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၅၀ ၅၀   

              

၅ မမ ိင်ရက ေး  ာ ရ ောင မှပင််းတယ လမ််း လမ််းမက  ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

    အ   ်းရ ော တ ွေင််းရှ လမ််းသွေယ ် လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    အ   ်းရ ော တ ွေင််းရှ လမ််း  ဉ််း လမ််း  ဉ််း ၇ ၀ ၇ ၀   

    
အ   ်းရ ော တ ွေင််းရှ တစ်ဖ  ်
ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၄၀ ၄၀   

              

၃  မင်ေးက ဒိုေးရက ေး  ာ ရ ောင မှပင််းတယ လမ််း လမ််းမက  ်း ၁၂၀ ၁၂၀   

    အ   ်းရ ော တ ွေင််းရှ လမ််းသွေယ ် လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    အ   ်းရ ော တ ွေင််းရှ လမ််း  ဉ််း လမ််း  ဉ််း ၇ ၀ ၇ ၀   

    
အ   ်းရ ော တ ွေင််းရှ တစ်ဖ  ်
ပ တ်လမ််း 

တ စ်ဖ ်ပ တ ်
လမ််းဆ ို်း 

၄၀ ၄၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ပင်ေးတယမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမ်ေးအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မမ ျုြို့အ ပမနှင် ် န ်းစပ်ဆ ို ်းအသော လယ်အပမ လမ််းမ ၅၀ ၅၀   

    လမ််း  ယ် ၃၀ ၃၀   

    လမ််းသွေယ် ၂၅ ၂၅   

    လမ််းဆ  ို်း ၂၀ ၂၀   

၂ မမ ျုြို့အ ပမနှင် ် န ်းစပ်ဆ ို ်းအသော ယော အပမ လမ််းမ ၅၀ ၅၀   

    လမ််း  ယ် ၃၀ ၃၀   

  
  လမ််းသွေယ် ၂၅ ၂၅ 

  

  
  လမ််းဆ  ို်း ၂၀ ၂၀ 

  

၃ မမ ျုြို့အ ပမနှင် ် လှမ််း အဝ်းအ သော လယ်အပမ လမ််းမ ၄၀ ၄၀ 
  

  
  လမ််း  ယ် ၂၅ ၂၅ 

  

  
  လမ််းသွေယ် ၂၀ ၂၀ 

  

  
  လမ််းဆ  ို်း ၁၀ ၁၀ 

  

၄ မမ ျုြို့အ ပမနှင် ် လှမ််း အဝ်းအ သော ယော အပမ လမ််းမ ၄၀ ၄၀ 
  

  
  လမ််း  ယ် ၂၅ ၂၅ 

  

  
  လမ််းသွေယ် ၂၀ ၂၀ 

  

  
  လမ််းဆ  ို်း ၁၀ ၁၀ 

  
 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

  ာငြံ မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မမ ျုြို့အ ပမနှင် ် န ်းစပ်ဆ ို ်းအသော လယ်အပမ လမ််းမ ၆၀ ၆၀   

    လမ််း  ယ် ၄၀ ၄၀   

    လမ််းသွေယ် ၃၀ ၃၀   

    လမ််းဆ  ို်း ၂၀ ၂၀   

၂ မမ ျုြို့အ ပမနှင် ် န ်းစပ်ဆ ို ်းအသော ယော အပမ လမ််းမ ၆၀ ၆၀   

    လမ််း  ယ် ၄၀ ၄၀   

  
  လမ််းသွေယ် ၃၀ ၃၀ 

  

  
  လမ််းဆ  ို်း ၂၀ ၂၀ 

  

၃ မမ ျုြို့အ ပမနှင် ် လှမ််း အဝ်းအ သော လယ်အပမ လမ််းမ ၄၅ ၄၅ 
  

  
  လမ််း  ယ် ၃၅ ၃၅ 

  

  
  လမ််းသွေယ် ၂၅ ၂၅ 

  

  
  လမ််းဆ  ို်း ၁၀ ၁၀ 

  

၄ မမ ျုြို့အ ပမနှင် ် လှမ််း အဝ်းအ သော ယော အပမ လမ််းမ ၄၅ ၄၅ 
  

  
  လမ််း  ယ် ၃၀ ၃၀ 

  

  
  လမ််းသွေယ် ၂၀ ၂၀ 

  

  
  လမ််းဆ  ို်း ၁၀ ၁၀ 

  
 

  



 
  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင်တစ်စတ ုန်ေးရပ 

ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ပင်ေးတယ-  ာငြံစုဖဲွြို့မမိ ြို့နယ် (ပင်ေးတယ) (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၆၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၃၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၂၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း  ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  ိုတည်ပှ်/န  ပ် ( က မ် ်း) ၈၀၀၀   

၇ သစ်သော ်း  မ် ၆၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ)် (Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတခ် +သွေပ်  ော ) ၇၀၀၀   

၁၀ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၆၀၀၀   

 

  



 
  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင်တစ်စတ ုန်ေးရပ 

ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ပင်ေးတယ-  ာငြံစုဖဲွြို့မမိ ြို့နယ် (  ာငြံ) (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၆၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၃၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၂၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း  ိုတည်ပှ်/ န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  ိုတည်ပှ်/န  ပ် ( က မ် ်း) ၈၀၀၀   

၇ သစ်သော ်း  မ ် ၆၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ)် (Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတခ် +သွေပ်  ော ) ၇၀၀၀   

၁၀ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၆၀၀၀   

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်ရလာင်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။ အရနာက် ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၆၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    နန််းဟူ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    အဟော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    အရွှေအတော င်က ော ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    ဘိုရော ်းက  ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၅၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၅၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၅၀   

    အရထွေ ်ဦ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၅၀   

    သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

၂။ ရစ ေးတန်ေး ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၃၀၀   

    အဟော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၉၀၀   

    အရွှေအတော င်က ော ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၉၀၀   

    အ ော င်ခ မ််းသော လမ််း လမ််း  ယ် - ၉၀၀   

    အ ်းအဟော င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    ၈၉ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၆၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   
 

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်ရလာင်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃။ အရ ှြို့ ပ်ကွက် မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၁၃၀၀ ၁၃၅၀   

    အရွှေအတော င်က ော ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    နန််းဟူ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အဟော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    အ ော င်သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    အ ော င်ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    အ ော င်အမတတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    အ ော င်သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    အရထွေ ်ဦ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

      ို်းန ဝင် ်းဘိုရော ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

     မမဌော န််းအ  ော င််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဇလပ်ပဖြူလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ဇလပ်န လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    အညော င်ည ျုလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    သ ရ ရတနော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ယိုဝတ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    အ ်းခ မ််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   



    
 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်ရလာင်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄။ ရြံုေးဝင်ေး ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    အ  ော ်တ ိုင်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၉၀၀   

    အဟော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၅၀   

     မ (၃ )လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၅၀၀   

    အတော ရအ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၅၀၀   

    ပန်သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

    ဣအပနန လော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    နွေယ်သော   လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    အရထွေ ်ဦ်း (၁)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀   

    ခ မ််းအပမ လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀   

    အတော င်အပေါ်ပတ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀   

၅။ ကန်သာဦေး ပ်ကွက် မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သစ်အတော လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၅၀   

     ထ လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၅၀   

    ပင်တလဲလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    တ တော ်းဦ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဇလပ်ဝ လ မ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    အရ  ို်းစဉ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   



 

 

 
    

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်ရလာင်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆။ ဘနို့်ဖယ် ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၉၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀ ၇၀၀   

     ိုန််းပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၅၀၀   

    န ဗဗောန်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

    
လွေယ်ပပော်းအ တောရအ   ောင််း 
လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀ 
  

    နတ်စင်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    သိုဘလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

၇ ။ ဘု ာေးကက ေး ပ်ကွက ် မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၈၅၀   

     မ -၂ အ   ောင််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    စ န်ပန််းမမ ျုငလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

     ိုန််းပန််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    နန််းဆ  ို ်အခ င််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

     မမဌော န််းအ  ော င််းလမ််း လမ််းမက   ်း - ၃၀၀   

၈။ 
မင်္ဂလာကကွသ်စ် 
 ပ်ကွက် 

ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၆၀၀ 
  

    အ  ော ်တ ိုင်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    သစ်အတော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   
 



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်ရလာင်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ရက ေး

  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 
အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  
မင်္ဂလာကကွသ်စ် 
 ပ်ကွက် 

 န်အတော ်အလ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၅၀ 
  

    တ တော ်းဦ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၅၀   

     ထ အ  ောင််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    အ ်းအတော င်ဘ  ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ဗနဓျုလလ မ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ဘိုရင် အနော င်လမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ပမလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ပိုလဲလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    န လော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    အရွှေမ ို်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    အငွေမ ို်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    အငွေဇင်အယော ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ပ  လ ော ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ဇ ဝဇ ို်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ပညော တ ခွေန်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    စ န်ပန််းပပောလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    

 
 
 



 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်ရလာင်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၉။ ကုိေးရ ေါင် ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    ပင်သအ ပပလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    နဝရတ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အငွေဟော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အရွှေသဟော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    မင််း သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    မင မ် ်းခ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    သအပပည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    မအနော သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

၁၀။  င်ေးမှ ေး ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၃၀၀   

    ဆ ည််းဆ ော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ရန် င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    နဝအဒ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    တမော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အရွှေအနက ော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အငွေအနက  ော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    လ ်ပ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ပမမော လော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ပပည်သော ယော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အစတနော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    တ ခွေန်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   



    
 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ပင်ရလာင်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

   င်ေးမှ ေး ပ်ကွက် အ  ော ်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အငွေ  မစ်ည်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    သ လွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

     ော ရိုဏ်ဦ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အရွှေစည်အတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ပပည်အတော ်သော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

၁၁ ရက ေး  ာမ ာေး ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက  ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    
ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း 
၏ အနော  ်လမ််းမ ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀ 
  

၁၂ ရနာင်တ ာေးမမိ ြို့နယ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၉၀၀   

    အရွှေဘိုန််းပွေ င် လမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၅၀   

    အ  ော ်တလ ို်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၅၀   

    အစ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၄၀၀   

    ရ တနော ရနန်  ိုင်ဘိုရော ်းလ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၄၀၀   

    ခတတော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၃၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၃၀၀   

    အပမန လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၃၀၀   

၁၃။ တ က စ်ရက ေး  ာ ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း - ၃၀၀   

    
ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း 
၏ အနော  ်လမ််းမ ော ်း 

လမ််းသွေယ် - ၁၀၀ 

  
 



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ဖယ ်ြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။ ရညာင်ကုန်ေး ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၆၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    အစ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    က   ခ ိုင်အရ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    အ ော င်အ  ော် တန်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

      ို ်အမောင်ဦ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    မအနော သိုခလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

     င််းအလ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    ခန််းမ ဝင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    သ တော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    မင မ် ်းခ မ််းအရ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    စ န်တအလ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ဂနဓော မောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

       အ ော ်အတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ပပင်ဦ ်းလွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ယမအနလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အပမန လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    အညော င်ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ဝ ်းရ ိုလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၄၀၀   

    ယိုဝတ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၄၀၀   

    
အရွှေစည်အတော ်(ယိုဝတ -
၂)လမ််း 

လမ််းသွေယ် - ၄၀၀ 
  

 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ဖယ ်ြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  ရညာင်ကုန်ေး ပ်ကွက်  ိုန််းသော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    နဝရတ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    အ ်းခ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    အရွှေဝ ထ ွေန််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၄၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ပပည်အတော ်သော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ရ ော တန််းရှညလ်မ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    နဝအဒ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    အရွှေဟသဂော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

      န်စစ်သော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ဘိုရင် အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    အရွှေရတိုလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

၂။ နန်ေး ူေး ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စို လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၆၀၀   

    အစ ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သ ို ်ဘ ဟန်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

၃။ ရစ ေးတန်ေး ပ်ကွက် အစ ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အဗဒ လ မ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အ ော င်သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   
 



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ဖယ ်ြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပသိ်န်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄။  ိန်ဓမမ ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အရထွေ ်ဦ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    အသော ်  လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    သ ရ ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ယော ခင််းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    ဇင်အယော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    မမ ျုြို့ဦ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ခတတော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

     နတရလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

     မ််းနော ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    မိုဆ ို်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    ယူ လစ်လ မ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

     ထ ခွေအဲ  ောင််းသွေော်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀   

    မယအ်တော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    ထင််းရ ှြူ်းမမ ျုင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    အ  ်းဇူ ်းအတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    သစ်အတော မမ ျုငလ်မ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

    လ ်ပ အတော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀   

     မ ( ၁)အ   ောင််းသွေော်းလမ််း လမ််း  ယ် - ၄၀၀   

     မ ( ၂)အ  ောင််းသွေော်းလမ််း လမ််း  ယ် - ၄၀၀   

     င်လော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ဖယ ်ြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ် 

 ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅။ ရစ ေးရ ှြို့ ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၉၀၀   

    ခ ိုင်မောလ မ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ဇလပ်န လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ဇလပ်ပဖြူလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ဇလပ်ဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    အရွှေအနက ော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

၆။ 
ရစ ေးရနာက် 
 ပ်ကွက် 

ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀ 
  

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    အစ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ောင် ဆန ််းလမ ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    
ပည ောတ ခွေန ်( အစ  ်းအန ော ် 
 ွေ ်သစ ်)လမ််း 

လမ််းသွေယ် - ၅၀၀ 
  

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

     ရိုဏ်ဦ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    မ ို်းအသော  ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    နွေယ်သော   လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    မဥဇြူလ မ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    မမ ျုြို့ဦ ်းအ  ော င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    သအပပည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   
 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ဖယ ်ြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၇ ။ မမိ ြို့ကုန်ေး ပကွ်က် အစ ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    မင မ် ်းခ မ််း သော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    စိုအပ င််းည ညောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၅၀၀   

    ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    အဇယ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ရ  ်လှလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    အစတနော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    မမ ျုြို့အတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ရန် င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    န  သော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    နနဒဝန်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ခ မ််းသော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ဘဝသစ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ပမမော လော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    မ ို်း ိုတလ်မ် ်း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

              

၈။ မိေုးမဗဲရက ေး  ာ ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၉၀၀   

    ဒ အမော ဆ ိုလမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပ  င် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၅၀၀   

              

၉။ ရက ေး  ာမ ာေး ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    
ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ က  ်း 
၏ အနော  ်လမ််းမ ော ်း 

လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀ 
  

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ပင်ရလာင်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့ အ ပမနှင်  န ်းစပ်ဆ ို်းရပ် ွေ ်အ  ်းရ ော 
မ ော်းရှ  လယယ် ောအ ပမ 

လမ််းမက   ်း ၄၀ ၄၀ 
  

  
  

လမ််း  ယ် ၃၅ ၃၅ 
  

  
  

လမ််းသွေယ် ၂၀ ၂၀ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ် 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမက   ်း ၃၅ ၃၅ 
  

  
  

လမ််း  ယ် ၂၅ ၂၅ 
  

  
  

လမ််းသွေယ် ၂၀ ၂၀ 
  

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ဖယ ်ြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ်အ   ်းရ ော
မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမက   ်း ၃၀ ၃၀ 
  

  
  

လမ််း  ယ် ၂၅ ၂၅ 
  

  
  

လမ််းသွေယ် ၁၅ ၁၅ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ် 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမက   ်း ၂၀ ၂၀ 
  

  
  

လမ််း  ယ် ၁၅ ၁၅ 
  

  
  

လမ််းသွေယ် ၁၀ ၁၀ 
  

 

  



 
  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 

ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်  ၊ ပ င်အလော င််း မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ်အ ပ င််း) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်  (RC) ၁၈၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(RC) ၁၇ ၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်  (Streel Structure) ၁၅၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(Streel Structure) ၁၄၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ/်န  ပ် ၉၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၄၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ)် (Streel Structure) ၇ ၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င(် ိုတခ် + သွေပ်  ော) ၅၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င် (သွေပ ်ော) ၄၀၀၀   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   



 
 

 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 

ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်  ၊ ဖယခ် ို မမ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ်အ ပ င််း) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်  (RC) ၁၈၀၀၀ 
  

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(RC) ၁၇ ၀၀၀ 
  

၃ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်  (Streel Structure) ၁၅၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(Streel Structure) ၁၄၀၀၀ 
  

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ/်န  ပ် ၉၀၀၀ 
  

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၄၀၀၀ 
  

၇ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ)် (Streel Structure) ၇၀၀၀ 
  

၈ ဂ ိုအဒ င(် ိုတခ် + သွေပ်  ော) ၅၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င် (သွေပ ်ော+သွေပမ် ို ်း) ၄၀၀၀ 
  

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ဟ ိုပ ို ်းမမ ျုြို့နယ် 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး 
 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မမိ ြို့ဦေး ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    အဗဒ လ မ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    အဒ န လ မ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    လ အမမော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    သရ ်လ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အဗဒ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အဒ န လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

     ရမ ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ကသဇော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    တမော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

      န် မညမ်ရှ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

              



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ဟ ိုပ ို ်းမမ ျုြို့နယ် 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး 
 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂ မမိ ြို့ဦေးကွက်သစ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဗ ိုလ်အစော အ ော င်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဗ ိုလ်အစော အနော င်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဗ ိုလ်ပမတ်ထွေန််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဗ ိုလ်ဗဟ န််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဗ ိုလ်လင််းယိုန်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဗ ိုလ် ိုန််းပမင ်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ပဒိုမမော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    မိုဒ တောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

     က င်နော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဗ ိုလ်ဗထူ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဗ ိုလ်ဗဟ န််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဗ ိုလ်လင််းယိုန်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဗ ိုလ် ိုန််းပမင ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ပညော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ဂရိုဏော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အစတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ဗ ိုလ်လအရော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

      န် မည်မရှ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၉၀၀ ၉၀၀   



     

 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ဟ ိုပ ို ်းမမ ျုြို့နယ် 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး 
 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃ အရ ှြို့ ပ ် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း-၃ လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း-၂ လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    စ န်ပန််းပပောလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    စ န်ပန််းန လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဗ ိုလ်အတဇလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း-၃ လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း-၂ လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    စ န်ပန််းန လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဗ ိုလ်အတဇလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ငိုအရွှေဝ လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း-၂ လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ဗ ိုလ်အတဇလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

      န် မညမ်ရှ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၉၀၀ ၉၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ဟ ိုပ ို ်းမမ ျုြို့နယ် 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး 
 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄ အရနာက် ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဇလပ်ဝ လ မ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဗနဓျုလလ မ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

     အမဘော ဇလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဇလပ်ဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဟ ိုခ ိုအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဗနဓျုလလ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဂန ်အဂ လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

      န် မညမ်ရှ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၉၀၀ ၉၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ဟ ိုပ ို ်းမမ ျုြို့နယ် 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး 
 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅ တြံ ုမ်ေး ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ပိုန််းည ်ှလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    အနက ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ပိုန််းည ်ှလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    အနက ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    န ဗဗော န်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

      န် မညမ်ရှ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



      
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ဟ ိုပ ို ်းမမ ျုြို့နယ် 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး 
 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆ ရတာင် ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ  ောင်ဆန််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    စည်ပင်သော ယော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    အစ ်းက   ်းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    ပမတ်အစတ လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    နတ်ရှင်အနော င်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    သ တောလ မ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀ ၂၂၀၀   

    နဝအဒ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ပမအစတ လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    နတ်ရှင်အနော င်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ဗ ိုလ်မင််းအရောင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အစော ရန်န ိုင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ဗ ိုလ်အ ော င်အ  ော်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အရွှေဂ  ျု်းပ ဖြူလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

      န်စစ်သော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    နဝအဒ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ပမအစတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    လ ှိုင်ထ ပထ်ော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    မမ ျုြို့ဦ ်းအ  ော င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    စနဒ ူ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ဗ ိုလ်မင််းအခ င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သ တောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သရ ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

     ိုန််းသော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

      န် မညမ်ရှ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၉၀၀ ၉၀၀   



     

 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ဆ  ဆ ိုင်မမ ျုြို့ 

   

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး 
 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁  ုိ ဲ ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    စ န်ပခည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ငိုအရွှေဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

၂ မင်္ဂလာ ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    စ န်ပခယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

     ိုန််းပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    အဒ န လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

၃ 
ရအာင်သရ ပ 
 ပကွ်က် 

ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ပဥဇနလ မ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

၄  မကန်သာ ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

     

 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပညန်ယ်၊  ဆ  ဆ ိုင်မမ ျုြို့ 

   

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
  ု စြံနှုန်ေး 
 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅ ရအာင်  မ်ေးသာ ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ပန််းတ မ်င ိုလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

     မ  အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

              

၆ သ  ိ ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အဒ န လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ခတတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

       

၇ ဆ  ို ်အခ င်အ  ်းရ ော ပပည်အထော င်စိုလမ််း လ မ််းမက   ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀  

   လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀  

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ိုပြံေုးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-
၂၀၂၀ 

 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  

စြံနှုန်ေး 
(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်း စပ်ဆ ို်းရ ပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ောမ  ော်းရှ  လ ယ် ယော အပမ 

-     
  

  အတ ောင်ရပ် ွေ  ် - ၁၀၀ ၁၀၀   

   အနော ်ရ ပ် ွေ ် - ၁၀၀ ၁၀၀   

  မမ ျုြို့ဦ ်း ွေ ်သစ် - ၁၀၀ ၁၀၀   

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လမ််းအ ဝ်းအ သော ရပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ောမ  ော်းရှ  လ ယ် ယော အပမ 

-     
  

  လွေယ်  ွေန ် - ၇ ၀ ၇ ၀   

  လ ိုခိုတ ် - ၇ ၀ ၇ ၀   

  အပ င််းလ င််း - ၇ ၀ ၇ ၀   

  အ  ော ်တန််း - ၃၀ ၃၀   

  နမ ်ခိုတ ် - ၃၀ ၃၀   

  လ ိုအဟ်း - ၃၀ ၃၀   

  လဲသ ် - ၁ ၅ ၁ ၅   

  တ  လ ို - ၁ ၅ ၁ ၅   

  နော်းပ ို - ၁ ၀ ၁ ၀   

  မ ိုင််းလင််း - ၁ ၀ ၁ ၀   

  မ ိုင််းပ ဉ််း - ၁ ၀ ၁ ၀   

  နမ ်ပ ခ  ်း - ၁ ၀ ၁ ၀   

  အမော ်မွေန််း - ၁ ၀ ၁ ၀   

  ဆနင််း - ၁ ၀ ၁ ၀   

  နော်းတ စ် - ၁ ၀ ၁ ၀   

  အဘ ော ်ိုန််း - ၁ ၀ ၁ ၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ိုပြံေုးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  အနောင်အဒ်း - ၁ ၀ ၁ ၀   

   ိုန််း   ျုင််း - ၁ ၀ ၁ ၀   

  စအင  - ၅ ၅   

  စ ဖူ်း - ၅ ၅   

  ဖ ရ်မ််း - ၅ ၅   

  အနောင်လ ို င် - ၅ ၅   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ဆ ဆိုင်မမိ ြို့နယ် 
    

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 

ရ မမ  ိေး 

မှတ်  က် 
လယ် ယာ ဥယ ာဉ် 

အနိမ ်ဆြံုေး 
ဇုန်နှုန်ေး 

အ မင ်ဆြံုေး 
ဇုန်နှုန်ေး 

အနိမ ်ဆြံုေး 
ဇုန်နှုန်ေး 

အ မင ်ဆြံုေး 
ဇုန်နှုန်ေး 

အနိမ ်ဆြံုေး 
ဇုန်နှုန်ေး 

အ မင ်ဆြံုေး 
ဇုန်နှုန်ေး 

၁ အနော င်မွေန် ၁၅ ၄၀ ၅ ၂၀ ၅ ၂၀ 
  

၂ ပ ို်း င််း ၁၅ ၃၀         
  

၃ နော ်းသ  ၂၀ ၄၀ ၅ ၁၅ ၅ ၁၅ 
  

၄ နော ်းခ ို ် ၂၀ ၄၀ ၅ ၂၀     
  

၅ ဘန််းယဉ် ၂၀ ၅၀ ၃ ၁၀     
  

၆ ဘန် ်ဖွေ ်း ၂၀ ၅၀ ၃ ၁၀     
  

၇ ပ အလော ပ  ယ် ၄၀ ၆၀ ၁၅ ၁၅၀ ၁၀ ၂၀ 
  

၈ လွေယ်ပွေတ်     ၁၀ ၂၀ ၁၀ ၃၀ 
  

၉ ပင်စ ို ၁၀ ၄၀ ၁၀ ၅၀     
  

၁၀  ိုန််းဆ ွေတ် ၁၀ ၃၀ ၅ ၂၀     
  

၁၁ တဘ ် ၁၀ ၃၀ ၁၀ ၂၀     
  

၁၂ အနော င်အ  ော ၁၀ ၂၀ ၅၀ ၁၀၀ ၇ ၀ ၁၅၀ 
  

၁၃ အတော င်အရှြို့ ၁၀ ၂၀ ၁၀ ၂၀     
  

 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ဟ ိုပ ို ်းမမ ျုြို့နယ် (   ပ်အပ င် ်း ) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ် ိုန်  စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်း (RC) ၁၄၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC) ၁၂၀၀၀   

၃ Steel Structure ၁၂၀၀၀   

၄ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်တ ို ် အဆော  ် ဦ ၁၀၀၀၀   

၅ Steel Structure ဂ ိုအဒ င် ၁၀၀၀၀   

၆  ိုတဂ် ိုအဒ င ် ၉၀၀၀   

၇ တစ်  မ်လ ို်းပပျုပ ပင်အဆ ော  ် ၈၀၀၀   

၈  အဟော င််း ိုတတ် ်ပပ ျုပ ပ င် ၇၀၀၀   

၉ အ ော  ်အပခန  ပ+် အပေါ်သွေပပ်ဖ င ်အဆ ော  ်ဂ ိုအဒ င် ၆၀၀၀   

၁၀  အဆော  ် ဦတစ်ခိုလ ို်းသွေပပ်ဖ င ်အဆ ော  ် ၅၀၀၀   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ဆ  ဆ ိုင်မမ ျုြို့ (   ပ်အပ င် ်း ) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ် ိုန်  စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်း (RC) ၁၄၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC) ၁၂၀၀၀   

၃ Steel Structure ၁၂၀၀၀   

၄ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်တ ို ် အဆော  ် ဦ ၁၀၀၀၀   

၅ Steel Structure ဂ ိုအဒ င် ၁၀၀၀၀   

၆  ိုတဂ် ိုအဒ င ် ၉၀၀၀   

၇ တစ်  မ်လ ို်းပပျုပ ပင်အဆ ော  ် ၈၀၀၀   

၈  အဟော င််း ိုတတ် ်ပပ ျုပ ပ င် ၇၀၀၀   

၉ အ ော  ်အပခန  ပ+် အပေါ်သွေပပ်ဖ င ်အဆ ော  ်ဂ ိုအဒ င် ၆၀၀၀   

၁၀  အဆော  ် ဦတစ်ခိုလ ို်းသွေပပ်ဖ င ်အဆ ော  ် ၅၀၀၀   

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ်၊ ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ ရပအ်စော  ်မ မ ျုြို့နယ်     (က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ် 

 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်)  

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု)  

၁ မမိ ြို့ဦေး ပ်ကွက် မင််းလ မ််း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀ ၃၀၀၀   

    

မင််းလမ််းမက  ်းအ ဘ်း-
/ င်က င််းလမ််း/နွေယ ်သော  
လမ််း/သအ ပပလမ််း/ဇ ဇဝ လ
မ််း/    အ ော ်လမ််း/ငိုဝ လမ််း/ 
ထင််းရှြူ်းလမ််း 

လမ််း  ယ် ၁၅၀၀ ၂၀၀၀   

    

စ န်ပန််းလမ််း/   ျုင််းတ  ိုလမ််း/ 
ယ ူ လစ်လမ််း/ဇွေနလ်မ််း/ 
သစ်ခွေလမ််း/အမမမ ျုြို့ လမ််း/ 
အ ရွှေဒဂဂ ်းလမ််း/ခွေောည ျုလမ််း 

လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀ 

မမ ျုြို့နှင ် အဝ်းအသော  
ရပ် ွေ ် စွေန ်

အပမ ွေ ်မ ော်းပဖစ်
ပ သည်။ 

    
 င််းယော ်းလ မ််း/ 
 ညင်လမ ််း 

လမ််းက ော ်း - ၁၀၀၀ 

ခခ အပမနှင ်  ပ ်
လ  ်ရှ အသော 

အပမ ွေ  ်
မ ော်းပဖစ်ပ သည။် 

၂ ရဇာ်င်္   ပ်ကွက် မင််းလ မ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၆၀၀၀   

    

ရဿဝတ  လမ််း/ဘူတ ောလမ််း/
ဇ ဝ လမ််း/ရတ နောလမ််း/ 
အ မခလမ််း/ခ င််းတ ွေင််းလမ််း/ 
ဧရောလမ််း/ပမစ်ငယ ်လမ််း/ 
သ လွေင်လမ််း/၂လမ််း/၃လမ််း/ 
၄လမ််း/၅လမ််း/၆လမ််း/ 
၇လမ််းထ  

လမ််း  ယ် - ၃၀၀၀   

    

ရဿဝတ လမ််း/ဘူတ ောလမ််း/
ဇ ဝ လမ််း/ရတ နောလမ််း/ 
အ မခလမ််း/ခ င််းတ ွေင််းလမ််း/ 
ဧရောလမ််း/ပမစ်ငယ ်လမ််း/ 
အ ဇောဂ်  လမ််း/၁လမ််း/၈လမ််း/ 
၉လမ််း/၁၀လမ််း/၁၁လမ် ်း/ 
၁၂လမ််းထ  

လမ််း  ယ် - ၂၀၀၀ 

မမ ျုြို့နှင ် အဝ်းအသော  
ရပ် ွေ ် စွေန ်

အပမ ွေ ်မ ော်းပဖစ်
ပ သည်။ 

    
၁၃လမ််း/၁၄လမ််း/၁၅လမ််း/ 
၁၆လမ််း/၁၇လမ််း/၁၈လမ််း/ 
၁၉လမ််း/၂၀လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀ 
မ ို်းရောသ တွေင်အရ 

ဝပ်ဧ ရ ယောပဖစ် 
ပ သည် 



 
 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ ရပအ်စော  ်မ မ ျုြို့နယ်   
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀  

 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်)  

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု)  

၃ 
ဥတတြံတာေး 
 ပ်ကွက် 

မင််းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
ခ စ်က ညအ်ရ ်းလမ််း/ 
သူရလမ််း 

လမ််း  ယ် - ၄၀၀၀   

    
ဦ်းဥတတမလမ် ်း/အပေါ်ဆ န််းအမွေ ်း
လမ််း/အရွှေရင်အ ်းလမ် ်း 

လမ််း  ယ် - ၂၀၀၀   

    
သ တော လ မ််း/ 
အရ က ည်အခ ော င််းလမ််း 

လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀ 

မမ ျုြို့နှင ် အဝ်းအသော  
ရပ် ွေ ် စွေန ်

အပမ ွေ ်မ ော်းပဖစ်ပ  
သည။် 

    တပ်အရှော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

၄ 
ရစ ေးတန်ေး 
 ပ်ကွက် 

မင််းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ဧရ ပ်သော လမ််းနှင် သူရလမ််း လမ််း  ယ် - ၄၀၀၀   

    သ တောလ မ််း/ဦ်းဥတတ မလမ််း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    
မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်းနှင် အရွှေရန် အပပ 
လမ််းက ော ်း/န ဗဗော န်လမ််းနှ င်  
ဦ်းဥတတမလမ် ်းက  ော ်း 

လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀   

 



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ ရပအ်စော  ်မ မ ျုြို့နယ်     
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  
 ုစြံနှုနေ်း 
(ယ င်)  

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု  

၅ 
မမိ ြို့ကုန်ေး 
 ပ်ကွက် 

ဘိုရော က  ်းလမ် ်း/ 
အဟော ် ိုန််းလမ််း 

လမ််း  ယ် - ၁၅၀၀   

    
ဘိုရင် အနော င်လမ် ်း/ 
မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း 

လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀   

     င််းအခ င််း  န်အဘ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀  ိုန််းပမင် အပမအန
ရော ပဖစ်ပ သည။် 

၆ ရ မာက်ကွက် 
သစ် 

မင််းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
အ ော င်သိုခလမ််း/
ထွေန််းအရွှေဝ လ မ််းက ော ်း 

လမ််း  ယ် ၂၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အခတတော လမ််း/သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀ 
မမ ျုြို့နှင ် အဝ်းအသော  

 စွေန ် ဖ ော်း 
အနရော 

       အ ော ် လမ််း   - ၅၀၀ 

တပ်ဧရ ယောနှင ်  
 ပ်လ  ်ရှ  

အသောအပမအနရော
ပဖစ်ပ သည။် 

၇ 
ရတာင်ကွက် 
သစ် ပ်ကွက် 

မင််းလ မ််း/န ဝရ တလ် မ််း/ 
အ  ော  စ် န ််းလမ််း/ ခ ယရ်   
လ မ််း/အညော င်ည ျုရ  ပလ် မ််း 

လမ််းမက   ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
မင််းလမ် ်း/စွေယ်အတော ်လမ််း
/  င််းအခ င် ်းလမ််း 

လမ််း  ယ် ၄၀၀၀ ၃၀၀၀ 

မမ ျုြို့နှင ် အဝ်းအသော 
ရပ် ွေ ် စွေန် 

အပမ ွေ ်မ ော်း 
ပဖစ်ပ သည။် 

    ဧရ ပ်သော လမ််း လမ််း  ယ် - ၂၀၀၀   

    
 င််းအခ င််း  န်အဘ်းလမ််း
/ သ တောလ မ််း 

လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀ 
မ ို်းရောသ တွေင်အရ 
 ဝပ်ဧ ရ ယောပဖစ်  

ပ သည် 

     

 
 



 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ ရပအ်စော  ်မ မ ျုြို့နယ်     
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်)  

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု)  

၈ အင်ရတာ မင််းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    
စ ပယ ်လမ််း/ခွေောည ျုလမ််း/ 
သဇင်လမ််း/ခတ တောလမ််း/ 
ပ အ တော ်လမ််း/ နှင််းဆ လမ််း 

လမ််း  ယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

    
စ ပယ ်လမ််း/ခွေောည ျုလမ််း/ 
သဇင်လမ််း/ခတ တောလမ််း/ 
ပ အ တော ်လမ််း/ နှင််းဆ လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    
စ ပယ ်လမ််း/ခွေောည ျုလမ််း/ 
သဇင်လမ််း/ခတ တောလမ််း/ 
ပ အ တော ်လမ််း/ နှင််းဆ လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

၉ ပင် ဖစ် မင််းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    

ဇ ဇဝ လမ််း/ခ မ််းသောလမ််း/ 
မ ို်းမခလမ််း/ခ စ်က ည်အ ရ်း 
လမ််း/အရွှေဘ ိုသောလမ််း/ 
အ  ောင်ခ မ််းသောလမ််း/ 
သိုခအရွှေပပညလ်မ််း 

လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    

ဇ ဇဝ လမ််း/ခ မ််းသောလမ််း/ 
မ ို်းမခလမ််း/ခ စ်က ည်အ ရ်း 
လမ််း/အရွှေဘ ိုသောလမ််း/ 
အ  ောင်ခ မ််းသောလမ််း/ 
သိုခအရွှေပပညလ်မ််း 

လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

၁၀ 
ရကာင်ေးဘုိို့ 
ရက ေး  ာ 

လမ််းမက   ်းအ ဘ်း 
  

၇၀၀ ၇၀၀ အစ ်းနှင ်  န ်း 
ဝန ််း  င ်

    
လမ််းမက   ်းအ ဘ်း 

  ၅၀၀ ၅၀၀ 
အစ ်းနှင ် အဝ်းအသော 

ဝန ််း  င ်

    
လမ််းက ော ်း/လမ် ်းသွေယ် 

  ၁၀၀ ၁၀၀ 
အဝ်းအသောခခ  

အပမမ ော်း 

 
 



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ပ်ရစာက်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမ်ေးအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမက   ်း ၁၁၀ ၁၂၀   

    လမ််း  ယ် ၉၀ ၁၀၀   

    လမ််းသွေယ် ၄၀ ၄၀   

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော 
ရပ ်ွေ ်အ   ်းရ ော မ ော ်းရှ  
လယ်ယော အပမ 

လမ််းမက   ်း ၆၀ ၇ ၀   

    လမ််း  ယ် ၃၀ ၄၀   

  
  

လမ််းသွေယ် ၂၀ ၂၀ 
  

 

  



   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦေးရဆာက်လုပ ်ာတွင်တစ်စတ ုန်ေးရပ 
ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ရပအ်စော  ်မ မ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ်အ ပ င််း) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ်း မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ် ိုန်  စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်(RC) ၂၀၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(RC) ၁၈၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်(Steel Structure) ၁၇ ၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(Steel Structure) ၁၆၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ/်န  ပ် ၁၅၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၃၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ)် (Steel Structure) ၁၄၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င(် ိုတခ် +သွေပ ်ော) ၁၃၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င(်သွေ ပ် ော) ၁၁၀၀၀   

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 

  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။ (၁) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

  နမ စ်န်(ရတာင်) မဟော ဗနဓျုလလ မ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

     အလော င််းဘိုရော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ဝ ဆ  ိုအ  ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ဗလမင််းထင်လမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အ  ော ်အရတွေ င််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သစ်စ မ ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သိုခ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အရစ ် မ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အရွှေဟသဂော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၀၀၀   

    အရငိုပစ်ော သင်အ   ောင််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၁၀၀၀   

    တရိုတစ်ော သင်အ   ောင််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၁၀၀၀   

    ဝ ဆ  ိုလမ််းသွေယ် လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၀၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၀၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၀၀၀   

    ဗိုဒဓရော ဇော အ  ောင််းလ မ််း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၀၀၀   

    အခတတော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၀၀၀   

  (၂) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

  နမ စ်န်(ရတာင်)  အလော င််းဘိုရော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

      န်စစ်သော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

      



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 

  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂ (၂) ပ်ကွက်  အနော ်ရထော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

  နမ စ်န်(ရတာင်) ဆ ရော စ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    မဟော ဗနဓျုလလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ဗ ိုလ်အ ော င်အ  ော်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ဗ ိုလ်ပမတ်ထွေန််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ဗလမင််းထင်လမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း  ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ဗ ိုလ်မှြူ်းဗထူ်းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း  ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    နဝအဒ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၅၀၀   

  (၃) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

  နမ စ်န်(ရတာင်) သ တောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ဆ ိုအတော င််းပပည ် ဘိုရော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    မမ ျုြို့မအ   ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    အ ်းပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း - ၂၅၀၀   

    နတ်အရ န်လမ််း လမ််းက ော ်း - ၂၅၀၀   

    အရအ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    အရစ ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    အရွှေဂူလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

     တိုလ ော ရ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ရတနော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    တဝဂူလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ပမတ်ဓမမလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    ဘရအသ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    အရွှေစင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    တဝဂူအ  ောင််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

 
    

 
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 
  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည ်
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုနေ်း (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုနေ်း 

(ယ )ု 

၃ (၃) ပ်ကွက် ခွေော ည ျုလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

  နမ စ်န်(ရတာင်) နတ်စင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    အတော င်တ ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

    အစတ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

  (၄) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

  နမ စ်န်(ရတာင်) အမတတောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    အဇော တ  ရ ိုလမ််း လမ််းက ော ်း - ၂၅၀၀   

    ပိုလဲလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    မောလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သိုခ တောလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သစ်အတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    န လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ဇွေန်ပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သရ ်လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ရန်အ ော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    လ ်ပ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အရထွေ ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ပင်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

      



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 

  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄ (၄) ပ်ကွက် ဆ င်မင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

  နမ စ်န်(ရတာင်) သိုခ တောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    မောလော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၀၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၁၀၀၀   

    ခတတော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၀၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၁၀၀၀   

  (၅) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  နမ စ်န်(ရတာင်) ခတတော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ထင််းရ ှြူ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အရ န်လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    (ဇ ဇဝ လ မ််း)အဆ ်း ရ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    စမ််းအခ ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    စော တ ို ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    စဝ်အရွှေသ ို ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    အ ော င်အဇယ လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    ဆတ  ို်းဆိုအတ ောင််းပပည် လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    ယင််းမောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    အဒလ ယော လမ််း လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    အရ န်လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    သဇင်လမ််းသွေယ(် ၁/၂/၃/၄) လမ််းသွေယ် - ၇၀၀   

    ဝမ်ပနလ်မ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

      



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 

  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅ မမိ ြို့ ပင်(  ာရ မ) ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

  နမ စ်န်(ရတာင်) နမ် စန်-မ ို်းနဲလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ထင််းရ ှြူ်းမမ ျုင်ရ ောလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အနော င်ခ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    သစ် ွေင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မ ်မွေန်မိုန််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 

 

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ (၁) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

   ိုလမ်မမိ ြို့ ရ ို်းက   ်း မှတ် (၃)လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    နှင််းပန် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    နွေယ်တောဂ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

      န်စစ်သော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    နန််းခမ််း ူလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

     အနော ်ရထော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    စဝ်အ ော လ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ခွေန်ဆ မ်အလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    နန််းဥပ ဉ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

     အလော င််းဘိုရော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    အဇော တ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 

  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂ (၂) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

   ိုလမ်မမိ ြို့ စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််းသွေယ်(၁) လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်းသွေယ်(၃) လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်းသွေယ်(၄) လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပ အတော  ်အရွှေဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပွေင ်ပန််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    လ ်ပ တန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

၃ (၃) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

   ိုလမ်မမိ ြို့ ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််းသွေယ် လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    အ ်းပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််းသွေယ်(၂ ) လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပ ရမ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    သ တောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    အရအ ်း ွေင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    န လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ငိုဝ လမ််းသွေယ် (၁) လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ငိုဝ လမ််းသွေယ် (၂) လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 

  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄ (၄) ပ်ကွက် အဗဒ လ မ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

  ိုလမ်မမိ ြို့ ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း - ၅၀၀  

  
 

ဂမိုန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဂမိုန််းလမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ယင််းမောလမ််း (၁) လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    အနသ နဒ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    အ ော င်သ နဒ လမ််း လ မ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ယင််းမောလမ််း (၂) လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    ယင််းမောလမ််း (၃) လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    သိုခခ မ််းသော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

     မ််းနော ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

    အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀ ၃၅၀   

၅ (၅) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

   ိုလမ်မမိ ြို့ သအပပလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    င ်း န်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပိုနည် ်ှလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဇလပ်ပဖြူလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

၆ (၆) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

   ိုလမ်မမိ ြို့ နမ ခ်မ််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ပင်လ ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    စဝ်အနော ်ခမ််းလမ််းသွေယ် (၁) လမ််း  ဉ် ်း  ၃၅၀ ၃၅၀   

    စဝ်အနော ်ခမ််းလမ််းသွေယ် (၂) လမ််း  ဉ် ်း ၃၅၀ ၃၅၀   

    စဝ်အနော ်ခမ််းလမ််းသွေယ် (၃) လမ််း  ဉ် ်း  ၃၅၀ ၃၅၀   

    စ န််းပန််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၅၀ ၃၅၀   



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 

  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ နမ် စန်(ရတာင်) မမိ ြို့ရ မနှင် အန ေးစပ်ဆြံုေး လမ််းမက   ်း - ၁၂၀   

  မမိ ြို့  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာမ ာေး ှိ လမ််း  ယ် - ၈၀   

      ာရ မမ ာေး လမ််းသွေယ် - ၄၀   

              

၂ နမ် စန်(ရတာင်) မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော လမ််းမက   ်း - ၁၁၀   

  မမိ ြို့ ရပ ်ွေ ်/အ   ်းရ ော မ ော ်းရှ  လမ််း  ယ် - ၆၀   

    လယ်ယော အပမမ ော်း လမ််းသွေယ် - ၃၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

နမ စ်န်(တ) မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမ်ေးအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

စ နှိုန််းသတ်မှတပ်ခ င််း မရှ သ ည်  အ  ်းရ ော  ိုပစ်ိုမ ော ်း    

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  ရ ော အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၁၂၀ ၂၀၀   

    လမ််း  ယ် ၈၀ ၁၀၀   

    လမ််းသွေယ် ၄၀ ၈၀   

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ် 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  ရ ော အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၁၁၀ ၁၂၀   

    လမ််း  ယ် ၆၀ ၈၀   

    လမ််းသွေယ် ၃၀ ၄၀   

 

  



   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ် င်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပည်နယ်၊နမ စ်န်(ရတာင်)မမိ ြို့နယ် 

 

         (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း (  RC ) ၁၈၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း ( RC ) ၁၆၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း (  Streel Structure ) ၁၈၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း ( Streel Structure ) ၁၆၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုပည်ပှ် /န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ)်  (Streel Structure ) ၈၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င် (   ိုတ ်+သွေပ်  ော  ) ၇၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င် (  သွေပ်  ော  ) ၅၀၀၀   

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  မ ို ်းနဲမမ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ နာရ ာင် ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း(၁) လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း(၂) လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၂ ဉယ ာဉ် ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၅၀ ၁၂၅၀   

    ဗနဓျုလလ မ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

      အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၃ 
ရနာင်ရက ာ  
 ပ်ကွက် 

ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    နှင််းပန် ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပဒိုမမော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၄ လွိ င်ရ မ ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အနက ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    န  သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    အခတတော လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ဆ ရော စ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

       



      
၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  မ ို ်းနဲမမ ျုြို့နယ် 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅။ ရပေါ  မိင်ုေး ပ်ကွက်  အရြှို့မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ရန်က  ်းအ ော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    အ ်းတန််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ဝ စော ရလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

       

၆    ျု င််းအတော င် ်း မင််းလမ် ်း  - ၈၀၀  

 မမ ျုြို့နယ် လမ််း  ဉ် ်း  - ၆၀၀  

  လမ််းသွေယ်  - ၄၀၀  

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  အမော  ်မယ် မ မ ျုြို့ 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။ ကွန်က  ိင်ေး ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

     အနော ်ရထော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၂။ ရ ေးတန်ေး ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

     အနော ်ရထော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    
အဒ န လမ််း၊ 
ပမတ်အလ်းလမ် ်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၃။ ရမွရတာ် ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

     အနော ်ရထော ်းလမ််း  လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၄။ ရတာင်မမိ ြို့ ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၅။ မိက်ု ုမေ်း ပ်ကွက် မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လ မ််းသွေယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

       
       



၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  အမော  ်မယ် မ မ ျုြို့ 
 

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆။ ကုန်ေးလမ်ေး ပ်ကွက် မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိေုးနဲ မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ နော ်းခ အ  ်းရ ော (လယ်အပမ) ဇ ို(၁) ၄၀ ၄၀   

    ဇ ို(၂) ၃၀ ၃၀   

    ဇ ို(၃) ၂၀ ၂၀   

  နော ်းခ အ  ်းရ ော (ယော အပမ) ဇ ို(၁) ၂၅ ၂၅   

    ဇ ို(၂) ၁၅ ၁၅   

    ဇ ို(၃) ၁၀ ၁၀   

၂ မ ို ်ဟ ို င််းအ   ်းရ ော (လယ်အပ မ) ဇ ို(၁) ၄၀ ၄၀ 
  

  
  ဇ ို(၂) ၃၀ ၃၀ 

  

  
  ဇ ို(၃) ၂၀ ၂၀ 

  

  မ ို ်ဟ ို င််းအ   ်းရ ော (ယော အပ မ) ဇ ို(၁) ၂၅ ၂၅ 
  

  
  ဇ ို(၂) ၁၅ ၁၅ 

  

  
  ဇ ို(၃) ၁၀ ၁၀ 

  

၃ နော ်းလွေ ျုင်အ  ်းရ ော (လယ်အ ပ မ) ဇ ို(၁) ၄၀ ၄၀ 
  

  
  ဇ ို(၂) ၃၀ ၃၀ 

  

  
  ဇ ို(၃) ၂၀ ၂၀ 

  

  
နော ်းလွေ ျုင်အ  ်းရ ော (ယော အပ မ) ဇ ို(၁) ၂၅ ၂၅ 

  

  
  ဇ ို(၂) ၁၅ ၁၅ 

  

  
  ဇ ို(၃) ၁၀ ၁၀ 

  
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိေုးနဲ မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄ နမ အ်မော ်ဆွေမ် အ  ်းရ ော  (လ ယ်အပမ) ဇ ို(၁) ၅၀ ၅၀   

    ဇ ို(၂) ၄၀ ၄၀   

    ဇ ို(၃) ၃၀ ၃၀   

  နမ အ်မော ်ဆွေမ် အ  ်းရ ော  (ယော အပမ) ဇ ို(၁) ၄၀ ၄၀   

    ဇ ို(၂) ၂၀ ၂၀   

    ဇ ို(၃) ၁၀ ၁၀   

  နမ အ်မော ်ဆွေမ်အ  ်းရ ော  (ဉယ  ဉ်အပမ) ဇ ို(၁) - -   

    ဇ ို(၂) - -   

    ဇ ို(၃) ၁၀ ၁၀   

၅  ွေန်နော ်းအ  ်းရ ော  (လယ်အပ မ) ဇ ို(၁) ၂၀ ၂၀   

    ဇ ို(၂) ၁၅ ၁၅   

    ဇ ို(၃) ၁၀ ၁၀   

   ွေန်နော ်းအ  ်းရ ော  (ယော အပမ ) ဇ ို(၁) ၁၇ ၁၇   

    ဇ ို(၂) ၁၃ ၁၃   

    ဇ ို(၃) ၇ ၇   

၆ အနော င်မမ ျုင််း (လယ်အပမ ) ဇ ို(၁) ၅၀ ၅၀   

    ဇ ို(၂) ၃၅ ၃၅   

    ဇ ို(၃) ၂၅ ၂၅   

  အနော င်မမ ျုင််းအ   ်းရ ော     (ယ ော အပမ) ဇ ို(၁) ၃၀ ၃၀   

    ဇ ို(၂) ၂၀ ၂၀   

    ဇ ို(၃) ၁၅ ၁၅   

  အနော င်မမ ျုင််းအ   ်းရ ော  (ဉယ ော ဉ်အပမ) ဇ ို(၁) ၁၀ ၁၀   

    ဇ ို(၂) ၇ ၇   

    ဇ ို(၃) ၅ ၅   



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိေုးနဲ မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၇ ဝမ်အဟ အ   ်းရ ော (လယ်အပ မ) ဇ ို(၁) ၃၀ ၃၀   

    ဇ ို(၂) ၂၅ ၂၅   

    ဇ ို(၃) ၂၀ ၂၀   

  ဝမ်အဟ  အ  ်းရ ော  (ယော အပမ ) ဇ ို(၁) ၂၀ ၂၀   

    ဇ ို(၂) ၁၅ ၁၅   

    ဇ ို(၃) ၁၀ ၁၀   

၈  ော ဟအ  ်းရ ော (လယ်အပ မ) ဇ ို(၁) - - 
  

    ဇ ို(၂) - -   

    ဇ ို(၃) - -   

   ော ဟအ  ်းရ ော (ယော အပမ ) ဇ ို(၁) ၁၀ ၁၀   

    ဇ ို(၂) ၆ ၆   

    ဇ ို(၃) ၃ ၃   

၉  ွေန်လ ိုအ  ်းရ ော (လယ်အပမ ) ဇ ို(၁) - - 
  

    ဇ ို(၂) - - 
  

    ဇ ို(၃) ၇ ၇ 
  

   ွေန်လ ိုအ  ်းရ ော (ယော အပမ) ဇ ို(၁) - - 
  

    ဇ ို(၂) - - 
  

    ဇ ို(၃) - - 
  

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိေုးနဲ မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး 
(ယ ု) 

၁၀ 
   ျု င််းအတော င် ်း၊နော ်းအပ  အ   ်းရ ော  
(၁)လယ်အပမ ဇ ို(၁) ၁၅ ၁၅ 

  

    ဇ ို(၂) ၁၀ ၁၀   

    ဇ ို(၃) ၅ ၅   

  
   ျု င််းအတော င် ်း၊နော ်းအပ  အ   ်းရ ော  
(၁)ယော အပမ 

ဇ ို(၁) - - 
  

    ဇ ို(၂) - -   

    ဇ ို(၃) ၃ ၃   

၁၁ 
   ျု င််းအတော င် ်း၊နော ်းအပ  အ   ်းရ ော  
(၂)လယ်အပ မ ဇ ို(၁) ၂၀ ၂၀ 

  

    ဇ ို(၂) ၁၅ ၁၅   

    ဇ ို(၃) ၇ ၇   

၁၂ 
   ျု င််းအတော င် ်း၊နော ်းအပ  အ   ်းရ ော  
(၃)လယ်အ ပမ 

ဇ ို(၁) ၁၀ ၁၀ 
  

    ဇ ို(၂) ၇ ၇   

    ဇ ို(၃) ၅ ၅   

၁၃ 
   ျု င််းအတော င် ်း၊နော ်းအပ  အ   ်းရ ော  
(၄)လယ်အ ပမ ဇ ို(၁) ၁၅ ၁၅ 

  

    ဇ ို(၂) ၁၀ ၁၀   

    ဇ ို(၃) ၇ ၇   

၁၄ 
   ျု င််းအတော င် ်း၊နော ်းအပ  အ   ်းရ ော  
(၅)လယ်အပမ ဇ ို(၁) ၁၅ ၁၅ 

  

    ဇ ို(၂) ၁၀ ၁၀   

    ဇ ို(၃) ၇ ၇   

            
 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိေုးနဲ မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစဧ်ကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁၅    ျု င််းအတော င် ်း၊ဟ ို ဟအ  ်းရ ော  ဇ ို(၁) ၁၅ ၁၅ 
  

  
  

ဇ ို(၂) ၁၀ ၁၀ 
  

  
  

ဇ ို(၃) ၅ ၅ 
  

 

  



   
၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတ ်

နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  မ ို ်းနဲမမ ျုြို့နယ် 
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ် စတု န်ေးရပအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်(RC) ၁၈၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(RC) ၁၆၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်(Streel Structure) ၁၄၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(Streel Structure) ၁၂၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်တ ို ်/န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၈၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ)် (Streel Structure) ၈၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င(် ိုတခ် +သွေပ ်ော) ၆၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င(်သွေ ပ် ော) ၄၅၀၀   

  



   
၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတ ်

နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  အမော  ်မယ် မ မ ျုြို့နယ် 
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ် စတု န်ေးရပအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်(RC) ၁၈၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(RC) ၁၆၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်(Streel Structure) ၁၄၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(Streel Structure) ၁၂၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်တ ို ်/န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၈၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ)် (Streel Structure) ၈၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င(် ိုတခ် +သွေပ ်ော) ၆၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င(်သွေ ပ် ော) ၄၅၀၀   

 

  



           

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ၊ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ွေန်ဟ န် ်းမမ ျုြို့     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။ (၁)  ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    တ တော ်းအဟော င််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သဇင်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အရွှေဟသဂော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အရဦ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အရဦ်းလမ််း သွေယ်-၁ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

၂။ (၂) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    သိုခလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

      အ ော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     ော ်း စော ်း ွေင််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အ ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

၃။ (၃) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    လွေ ျုင်  ိုလမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

     န်ဦ်းအ   ောင််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သူရလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ခအရလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အဗော ဓ လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ပွေင ်ဦ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

     မမောဌော န််းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

     မ လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သဇင်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

       ျု င််းအတော င် ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ပိုန််းည ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

           



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ၊ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ွေန်ဟ န် ်းမမ ျုြို့     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  (၃) ပ်ကွက် အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ယင််းမောလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     ိုန််းပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    လွေ ျုင်  ိုလမ် ်းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    စ န်တ ခ ြူလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ပန်တ မင် ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ရ  ်လှလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    သူရလမ််းသွေယ-်၁ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    သူရလမ််းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    အ ော င်မဂဂလော လမ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    အ ော င်မဂဂလော လမ််းသယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

     ိုန််းပန််းလမ််း သွေယ် လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

၃။ (၄) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဘိုရော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    စော တ ို ်အဟော င််းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အရဦ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အခတတော လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ၊ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ွေန်ဟ န် ်းမမ ျုြို့     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  (၄) ပ်ကွက် သ လွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    အရဦ်းလမ််း သွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    အရဦ်းလမ််း သွေယ်-၃ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    အရဦ်းလမ််း သွေယ်-၄ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

၅။ (၅) ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဝ န််းလ ိုလမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    နမ ပ်န်လမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    နမ ရ်ှန်လမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    နော ်းဆ ညအ်  ောင််းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၄၀ ၂၄၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၂၄၀ ၂၄၀   

    အဒလ ယော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၄၀ ၂၄၀   

    အသော  လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၄၀ ၂၄၀   

    စ န်ခ ယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၄၀ ၂၄၀   

    အဒစ လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၄၀ ၂၄၀   

    ထင််းရှို ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၄၀ ၂၄၀   

              
              
              
              

              
              

              
              

              

  
    

  
  

 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ၊ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 



ရှမ််းပပည်နယ်၊  ော လ မမ ျုြို့     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။  ပ်ကွက် -၁ ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ခတတော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ခအရလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သစစော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

     အမဘော ဇလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အ ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အ ်းပတ်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    လွေ ျုင်ခ ို်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     သစ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စ ပယ်လမ််းသွေယ်-၁ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စ ပယ်လမ််းသွေယ်-၂ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

၂။  ပ်ကွက်-၂ ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ခတတော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သစစော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အဒေါ်နလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    စ ပ ယ်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပင်စ မ််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သစစော လမ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    သစစော လမ််းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ပင်စ မ််းလမ် ်းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ပင်စ မ််းလမ် ်းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    သအပပလမ် ်းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

           



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ၊ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊   ော လ မမ ျုြို့     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃။  ပ်ကွက်-၃ ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    အဒ န လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သ တောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အရ န်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     န်ပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အရ န်လမ််းသွေယ် လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အ ်းပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    အဒစ လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    အဒစ လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

     ိုန််းအပ င် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

     ိုန််းအပ င် ်းလမ််း သွေယ် လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

     ိုန််းအပ င် ်းအ   ောင််းပ တ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    စ ပ ယ်လမ််းသွေယ်-၃ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    အရထွေ ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

၄။  ပ်ကွက်-၄ ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    မ ိုင််း ရှို်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    မင မ် ်းခ မ််းအရ ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အမော အရွှေပပည်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

      အ ော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

     ွေ ်သစ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   
  



           

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ၊ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊   ော လ မမ ျုြို့     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

   ပ်ကွက်-၄  ွေ ်သစ်လမ် ်းသွေယ်-၁ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     ွေ ်သစ်လမ် ်းသွေယ်-၂ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     ွေ ်သစ်လမ် ်းသွေယ်-၃ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     ွေ ်သစ်လမ် ်းသွေယ်-၄ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     ွေ ်သစ်လမ် ်းသွေယ်-၅ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

     ွေ ်သစ်လမ် ်းသွေယ်-၆ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အ ်းသစ် (၁)လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အ ်းသစ် (၂)လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အ ်းသစ် (၃)လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အ ်းသစ် (၄)လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အ ်းသစ် (၅)လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဧရောဝတ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သ လွေင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရ ို်းက   ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စည်ပင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ခ င််းတွေ င််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စစ်အတောင််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    စ ပပလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သစ်အတော လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

      အ ော ်လမ််း-၁ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

      အ ော ်လမ််း-၂ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

      အ ော ်လမ််း-၃ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

      အ ော ်လမ််း-၄ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

      အ ော ်လမ််း-၅ လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   
 

  



           

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် အိမ၊်ခ ြံ၊ရ မ၊ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊   ော လ မမ ျုြို့     (  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅။  ပ်ကွက်(၅) ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ပမဉ္ဇြူလ မ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ပန်လ ိုလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    မင မ် ်းခ မ််းအရ ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    နော ်း  လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    အမော အရွှေပပည်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပန်လ ိုလမ််းသွေယ် (၁) လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ပန်လ ိုလမ််းသွေယ် (၂) လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ပန်လ ိုလမ််းသွေယ် (၃) လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ပန်လ ိုလမ််းသွေယ် (၄) လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ပန်လ ိုလမ််းသွေယ် (၅) လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

၆။ ရပ ်ွေ ်-၆ ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ပမဉ္ဇြူလ မ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    အတော င်ဇလပ်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၂၀ ၄၂၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ပန်လ ိုလမ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   

    ပန်လ ိုလမ််းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၂၄၀ ၂၄၀   
 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ကွန် ိန်ေး မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမ်ေးအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိေုး 

မှတ်  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မမ ျုြို့မအ   ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းမက   ်း ၅၀ ၅၀   

    လမ််း  ယ် ၂၀ ၂၀   

    လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၂ လ ို ် မ်အ   ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းမက   ်း ၅၀ ၅၀   

    လမ််း  ယ် ၂၀ ၂၀   

    လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၃    ျု င််းခမ် ်းအ  ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၄ ဝမ်အလော အ  ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၅ င ်းတ ိုင််းအ  ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၆ လွေ ျုင်   ျုင် ်း အ   ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၇ နော ်းပွေအဲ  ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၈  ွေန်ပိုအ  ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၉ ဆ  ိုင််းအခ င်အ   ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၁၀    ျု င််းလွေန််း အ  ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၁၁ ဟ ိုပန်အ  ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းမက   ်း ၅၀ ၅၀   

    လမ််း  ယ် ၂၀ ၂၀   

    လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၁၂ တော အ ော ်အ  ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းမက   ်း ၅၀ ၅၀   

    လမ််း  ယ် ၂၀ ၂၀   

    လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၁၃ ဝမ်ပတ်အ  ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   

၁၄ ဝမ်ဖ ိုင်အ   ်းရ ော  ိုပစ်ို လမ််းက ော ်း ၁၀ ၁၀   
 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပျှမ်ေးမျှကနု်က စ ိတ် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  ွေန်ဟ န် ်းမမ ျုြို့ နယ် (  ပ်အ ပ င််း) 

စဉ ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း တစ်စတိုရန််း အပေါ် ိုန်  စရ တ် မှတ်ခ  ် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း (RC) ၁၈၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC) ၁၆၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Steel Structure) ၈၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုပည်ပှ်/န  ပ် ၁၄၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ ် ၁၁၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ)်(Steel Structure) ၇၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င(် ိုတခ် +သွေပ ်ော) ၆၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င(်သွေ ပ် ော) ၄၀၀၀   

၁၀။  အဆော  ် ဦအဟော င််းRC ၁၀၀၀၀  

၁၁။  အဆော  ် ဦအဟော င််းသ စ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၅၀၀၀  

၁၂။  အဆော  ် ဦအဟော င််းSteel Structure ၈၀၀၀  

၁၃။  အဆော  ် ဦအဟော င််းသ စ်သော ်း  မ်/ ပခော ်း ၃၀၀၀  

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ်အ ွန်စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  မ ို င််းရ ှြူ်းမမ ျုြို့န ယ် 

  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။  ပ်ကွက်(၁) ဗ ိုလ်ခ ြူပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ 

  

စပ်အနော ်ခမ််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ 

စပ်ခွေန်ခ  ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ 

ဦ်းအ ော င်ပမတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

လမ််းသွေယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀ 

၂။  ပ်ကွက်(၂) ဗ ိုလ်ခ ြူပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ 

  

ဘ ို်းရော ဇော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ 

နတ်ရှင်အနော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ 

 ထ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ 

စပ်ခွေန်ခ  ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

လမ််းသွေယ်လမ််း - ၆၀၀ ၆၀၀ 

၃။  ပ်ကွက်(၃) မင််း က  ်းဦ်းစလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ 

  
မမ ျုြို့ မအ စ ်း အ နော ်ဘ ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ 

ဦ်းအ ော င်ပမတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ 

လမ််းသွေယ်လမ််း - ၆၀၀ ၆၀၀ 

၄။  ပ်ကွက်(၄) စပ်မန်ဖလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ 

  

ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ 

ဗနဓျုလလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ 

  န်စစ်သော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ 

ဦ်းပိုညလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

လမ််းသွေယ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၀၀ 



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနည်ေးသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိုင်ေးရှြူေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်း စပ်ဆ ို်းရ ပ်  ွေ ်/ 
အ  ်းရ ောမ  ော်းရှ လ ယ် ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက  ်း - ၁၂၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၁၀၀   

    လမ််းသွေ ယ် - ၈၀   

၂ 
မမ ျိုြို့ ခ ပမန င   လ မ ်းခ ဝ်းခ သောရြ ကွက / 
ခ ကျ်းရ ောမျော်းရ  လယ  ယောခ ပမမျော်း လမ််းမက  ်း - ၇ ၅ 

  

    လမ််း  ယ် - ၆၀   

    လမ််းသွေ ယ် - ၅၀   

 

  



   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦေးရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  မ ို င််းရ ှြူ်းမမ ျုြို့န ယ်                            (  ပ်အ ပ င််း) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်း (RC) ၂၀၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC) ၁၈၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၃၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၂၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ/်န  ပ် ၁၆၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၄၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ)်(Steel Structure) ၁၃၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င(် ိုတခ် +သွေပ် ော) ၁၂၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င(်သွေ ပ် ော) ၁၀၀၀   

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ မ ိုင် ်းဆ တ်မမ ျုြို့ နယ် 
   

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မယ်ဆွမ်ရ မာက ်ပ်ကွက်  ပည်ရထာင်စုလမ်ေး         

    
ပပည ်အထ ောင်စ ိုလမ််းမ ှ  
ခ ယ်ရ လမ််းထ  

လမ််းမက   ်း ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ (မမ ျုြို့လည ်
အနရော) 

    
ပပည ်အထ ောင်စ ိုလမ််းမ ှ 

 အန ေ်ာရထော လမ််း ထ  
လမ််း  ယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ (လမ််းက ော်း) 

 ပ  ဝင ်

    
 အန ေ်ာရထော လမ််း မှ 

မမ ျုြို့အရှ ောင် လမ််း ထ  
လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ (ရပ် ွေ  ်

 စွေန ်) 

၂ မယ်ဆွမ်ရတာင် ပ်ကွက ် ဘု င ်ရနာင်လမ်ေး         

    
ဘိုရင ်အန ောင် လမ််း  မှ  

သမ န ်ဘရန ််းလမ ််းထ  
လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၈၀၀ (မမ ျုြို့ ထွေ  ်

ရပ် ွေ ်) 

    
ဘိုရင ်အန ောင် လမ််း မှ 

မင််းရ ဲအ  ေ်ာစ ွေော လမ််း ထ  
လမ််း  ယ် ၆၄၀ ၆၄၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း  လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀ 

(စည်ပင်ရ  ို်းမှ 
မညမ်အပ်းရ

အသ်းအသော 
လမ််းမ ော်း) 

၃ မမိ ြို့သစ် ပ်ကွက် မမိ ြို့ရ ှာင်လမ်ေး         

    
မမ ျုြို့အရှ ောင် လမ််း မှ  
အလယ ောဉ် ွေင််း လမ််း ထ  

လမ််းမက   ်း ၇၀၀ ၇၀၀ (မမ ျုြို့ ဝင်ရပ်
 ွေ ်) 

    
မမ ျုြို့အရှ ောင် လမ််း  မှ 

မ ိုင််းခ ိုတ်လမ််း ထ   
လမ််း  ယ် ၄၀၀ ၄၀၀ 

 

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း  လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀ 

(စည်ပင်ရ  ို်းမှ 
မညမ်အပ်းရ

အသ်းအသော 
လမ််းမ ော်း) 

၄ မမိ ြို့စွန် ိှရက ေး  ာ/အုပစ်ု           

  
 

အ  ်းရ  ော ိုပ်စ ို  တွေ င််း 

 မည ်မရ ှ လမ််းမ  ော်း  
လမ််း  ယ် ၅၀၀ ၅၀၀ 

(စည်ပင်ရ  ို်းမှ 
မညမ်အပ်းရ

အသ်းအသော 
လမ််းမ ော်း) 

    
အ  ်းရ  ော ိုပ်စ ို  တွေ င််း 

 မည ်မရ ှ လမ််းမ  ော်း  
လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀ 

    
အ  ်းရ  ော ိုပ်စ ို  တွေ င််း 
 မည ်မရ ှ လမ််းမ  ော်း  

လမ််း  ဉ် ်း ၇ ၀ ၇ ၀ 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  မ ို င််းတ ို မမ ျုြို့န ယ် 
   

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မမိ ြို့မ ပ်ကွက်           

    မမ ျုြို့မရပ်  ွေ ်လမ် ်း လမ််း  ယ ် ၁၅၀ ၁၅၀ (မမ ျုြို့လည ်
အနရော) 

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း  လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 

(စည်ပင်ရ  ို်းမှ 
မညမ်အပ်းရ

အသ်းအသော 
လမ််းမ ော်း) 

၂ ရနာင်ပေါ င် ပ်ကွက်           

    လမ််းမအတော ်လမ််း  လမ််း  ယ ် ၁၀၀ ၁၀၀ (မမ ျုြို့ ဝင်ရပ်
 ွေ ်) 

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း  လမ််းက ော ်း ၅၀ ၅၀ 

(စည်ပင်ရ  ို်းမှ 
မညမ်အပ်းရ

အသ်းအသော 
လမ််းမ ော်း) 

၃ ကွက်သစ် ပ်ကွက်           

    
မ ိုင််းတ ို-
နော ်းအ ော င််းမှြူ်း   
 ထွေ ်လမ််း 

လမ််း  ယ ် ၅၀ ၅၀ (မမ ျုြို့ ထွေ  ်
ရပ် ွေ ်) 

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း  လမ််းက ော ်း ၃၀ ၃၀ 

(စည်ပင်ရ  ို်းမှ 
မညမ်အပ်းရ

အသ်းအသော 
လမ််းမ ော်း) 

၄ နာေးရကာင်ေးမှြူေးမမိ ြို့နယ် 
မမ ျုြို့ နယ ်ခွေဲတွေင်လမ််း 
မ ော်း( ော်းလ ို်းပ ) 

လမ််း  ယ ် ၁၀၀ ၁၀၀ (မမ ျုြို့နယတ်ွေင််း
 ော်းလ ို်း) 

  (မ ိုင် ်းတ ိုမမ ျုြို့နယ်ခွေဲ)           

၅ ရက ေး  ာအုပစ်ုမ ာေး           

   
အ   ်းရ ော ိုပ်စို တ ွေင််း
 မညမ်ရှ လမ််းမ ော်း  

လမ််း  ယ ် ၆၀ ၆၀ 
(အ  ်းရ ော ိုပ်

စိုတွေင််း 
 ော်းလ ို်းပ ) 

   
အ   ်းရ ော ိုပ်စို တ ွေင််း 
 မညမ်ရှ လမ််းမ ော်း  

လမ််းက ော ်း ၃၀ ၃၀ 

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိုင်ေးဆတ် မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါငေ်း) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမေ်းအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မ ိုင််းဆတ ်-တ ောခ  လ တ်လ မ််း လမ််းမအဘ်း - ၅၀   

     ပခော်း - ၃၀   

၂ မ ိုင််းဆတ ်-မ ိုင််းတ  ိုလ မ််း လမ််းမအဘ်း - ၅၀   

     ပခော်း - ၂၀   

၃ မ ိုင််းဆတ ်-မ ိုင််းခ ိုတ်လ မ််း လမ််းမအဘ်း - ၅၀   

     ပခော်း - ၂၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိုင်ေးတြံု မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမေ်းအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မ ိုင််းတ  ို-မ ိုင််းပန်လ မ််း လမ််းမအဘ်း - ၅၀   

     ပခော်း - ၂၀   

            

 

  



   

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတွက် အရဆာက်အဦ ရဆာက်လုပ ် င်ေးအရပေါ် 
အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ် ၊ မိုင်ေးဆတ်မမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦ အမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးရပအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း (RC) ၁၉၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC) ၁၇၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၆၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၄၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ် / န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ)် (Steel Structure) ၈၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတခ်  + သွေပ်  ော) ၇၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င် (သွေပ ်ော) ၆၀၀၀   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



   
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ ်အတွက် အရဆာက်အဦ ရဆာက်လုပ ် င်ေးအရပေါ် 

အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ် ၊ မိုင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ်  
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦ အမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးရပအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း (RC) ၁၉၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC) ၁၇၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၆၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၄၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ် / န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ)် (Steel Structure) ၈၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတခ်  + သွေပ်  ော) ၇၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င် (သွေပ ်ော) ၆၀၀၀   

 

  



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် လူရနတိုက် န်ေး ရ ာင်ေး/ဝယ်  ငေ်းအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 

နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ မိုင်ေးဆတ်မမိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါငေ်း) 

စဉ် အမ  ိေးအစာေး 
သတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

(က ပ်) 
မှတ်  က် 

၁ အပမည ထ ပ် ၂၈၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၂ ပထမ ထပ် ၁၈၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၃ ဒိုတ ယထ ပ် ၁၇၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၄ တ တ  ယထပ် ၁၇၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၅ စတ ိုတတထပ် -   

၆ ပဥစမထပ်နှ င်  ထ ် -   

    

    
    
    
    

    
    

    

        
    

    
    

     

  



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် လူရနတိုက် န်ေး ရ ာင်ေး/ဝယ်  ငေ်းအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 

နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ မိုင်ေးတြံုမမိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါငေ်း) 

စဉ် အမ  ိေးအစာေး 
သတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

(က ပ်) 
မှတ်  က် 

၁ အပမည ထ ပ် ၂၀၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၂ ပထမ ထပ် ၁၈၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၃ ဒိုတ ယထ ပ် ၁၇၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၄ တ တ  ယထပ် ၁၇၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၅ စတ ိုတတထပ် -   

၆ ပဥစမထပ်နှ င်  ထ ် -   

 

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ မ ို င််းပ ဖတ်မမ ျုြို့ နယ်                                                                            

 
 (   ပ် သ န််းအပ င် ်း ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရစ ေးတန်ေး ပ်ကွက် 
ပပည်အထော င်စိုလမ််း     
(   ျုင် ်းတ ို- တော ခ  လ တ်လ မ််း) 

လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ဆ ွေယ်အတော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အဆ်းရ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၂ ဝမ်ရ ွ ပ်ကွက် 
ပပည်အထော င်စိုလမ််း     
(   ျုင် ်းတ ို- တော ခ  လ တ်လ မ််း) 

လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

     မဘောအ ်းအစတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပမယောလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၃ ဝမ်မိုင် ပ်ကွက် 
ပပည်အထော င်စိုလမ််း     
(   ျုင် ်းတ ို- တော ခ  လ တ်လ မ််း) 

လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၄ 
 ုိနာေးရက ေး  ာ 
အုပစ်ု 

ပပည်အထော င်စိုလမ််း     
(   ျုင် ်းတ ို- တော ခ  လ တ်လ မ််း) 

လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ဝမ်ပ ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    
အ  ်းရ ော  ိုပစ်ိုမမ ျုြို့ပပ င် 
 မည်မရှ လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၁၅၀ ၁၅၀   

 



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ မ ို င််းပ ဖတ်မမ ျုြို့ နယ်                                                                            

 
 (   ပ် သ န််းအပ င် ်း ) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅ 
ယန်ေး မ်ေးရက ေး  ာ 
အုပစ်ု 

ပပည်အထော င်စိုလမ််း     
(   ျုင် ်းတ ို-တော ခ  လ တ်လမ််း) 

လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    
အ  ်းရ ော  ိုပစ်ိုမမ ျုြို့ပပ င် 
 မည်မရှ လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၁၅၀ ၁၅၀   

၆ တိေုး  ဲြို့ကွက်သစ်  မည်မရှ လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ မ ို င််းအယောင် ်းမ မ ျုြို့နယ်                                                                            

 
 (   ပ် သ န််းအပ င် ်း ) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁  ပ်ကွက်(၁) ဗလမင််းထင်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    လမ််း မည်မရှ  လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

၂  ပ်ကွက်(၂) ဗလမင််းထင်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ဖ ို်းရော ဇော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    နနဒော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    လမ််း မည်မရှ  လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၃  ပ်ကွက်(၃) ဗလမင််းထင်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    လမ််း မည်မရှ  လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၄  ပ်ကွက်(၄)  ဗလမင််းထင်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    လမ််း မည်မရှ  လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််း မည်မရှ  လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

၅  ပ်ကွက်(၅) လမ််း မည်မရှ  လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    လမ််း မည်မရှ  လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

 

 



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ မ ို င််းအယောင် ်းမ မ ျုြို့နယ်                                                                            

 
 (   ပ် သ န််းအပ င် ်း ) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 

စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆  ပ်ကွက်(၆) အနော င်ရှန်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    လမ််း မည်မရှ  လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    လမ််း မည်မရှ  လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

၇  ပ်ကွက်(၇) ဗလမင််းထင်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    သ ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၈  ပ်ကွက်(၈) ဗလမင််းထင်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ဝမ်ဘ ို်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အစ ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အ ော ်အ ော  လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အစ ်းပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၉  ပ်ကွက်(၉) အဆ်းရ ိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

              

       

       
       



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိင်ုေး ဖတ်မမိ ြို့နယ်၊ မိုင်ေးရယာင်ေးမမိ ြို့နယ် (က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ်/ 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ လယ်ယော အပ မမ ော်း လမ််းမက   ်း - ၂၀၀ 

  

    လမ််း  ယ် - ၁၅၀   

    လမ််းသွေယ် - ၈၀   

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင  ် လှမ််းအဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ်/ 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ လယ်ယော အပ မမ ော်း 

လမ််းမက   ်း - ၂၀၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၁၅၀   

    လမ််းသွေယ် - ၈၀   

 

  



   
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦ ရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတ ်

နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  မ ို င််းပ ဖတ်မမ ျုြို့ နယ်                                                                        

 
(  ပ်အ ပ င််း) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၉၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၇၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း (Streel Structure) ၁၀၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Streel Structure) ၈၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င(် ိုပ)် (Streel Structure) ၇၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င(် ိုပခ် +သွေပ ်ော) ၆၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င(်သွေ ပ် ော) ၄၀၀၀   

 

  



 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် လူရနတိုက် န်ေး ရ ာင်ေး/ဝယ်  ငေ်းအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 

နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမ်ေး ပည်နယ်၊ မိုင်ေး ဖတ်မမိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါငေ်း) 

စဉ် အမ  ိေးအစာေး 
သတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

(က ပ်) 
မှတ်  က် 

၁ အပမည ထ ပ် ၂၀၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၂ ပထမ ထပ် ၁၈၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၃ ဒိုတ ယထ ပ် ၁၇၅၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၄ တ တ  ယထပ် ၁၇၀၀၀ တ စ် စတ ိုရန််း အပ 

၅ စတ ိုတတထပ် -   

၆ ပဥစမထပ် -   

၇ ပဥစမထပ်နှ င်  ထ ် -   

 

  



       
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 
   

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။ (၁)ရပ ်ွေ  ် လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ မမ ျုြို့အတော်ခန််းမမ ှ
အဆ်းရ ိုက  ်းထ  

     ွေတခ် ိုင်လမ််း လမ််းမ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ လမ််းအတော်လမ််းမှသ နဒ လမ််းထ  

    ဘူတောလ မ််း လမ််းမ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ မမ ျုြို့အတော်ခန််းမမ ှ
သဇင်လမ််းထ ပ်ထ  

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    ရ ို်းက   ်းလမ် ်း 
လ မ််းမ ၆၅၀၀ ၆၅၀၀ သ အပ လမ််း၊  EPC ထ ပ်မ ှ

   အ ော်လမ််းထ  

လမ််းမ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀    အ ော်လမ််းမှ 
ဘ ူတောလမ််းထ  

    သ အပ လမ််း လမ််းမ ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ မမ ျုြို့အတော်ခန််းမမ ှ
 -ည-န ရ ို်းထ ပ်ထ  

    
သ ပပ လမ််း/ 
သ ပပ လမ််းသွေယ် 

လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ဘ ူတောလမ််းမှ ဘ ိုရော်းလမ််းထ ၊ 
သ ပပ လမ််းမှ ဗ ြူဟောလမ််းထ  

    ပမဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ဘ ူတောလမ််းမှ 
သ န််းန လမ််းဆ ို်းထ  

    ဗ ြူဟော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ ဘ ူတောလမ််းမှ 
ရမခ လမ််းဆ ို်းထ  

    
 ထ (၁) 
အ  ောင််းလမ် ်း 

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ဗ ြူဟ ောလမ််းမ ှ
ဘ ိုရော်းလမ််းထ  

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    တ  ကသ ိုလ်ရ ပ်သောလမ််း လ မ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပ ရမ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ ဘ ူတောလမ််းမှ ရ (၁-၁ ၀ ) 
 ွေ ်သစ်ထ ပထ်  

    ဘိုရော ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀  ွေတခ် ိုင်လမ််းမ ှ
သောသနော (၂၅၀၀) ိုန််းထ  

    သော ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ တ ကသ ိုလ်ရ ပ်သော 
လမ််းမှ ရ-မ-ခ လမ််းဆ ို်းထ  

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ ဘ ိုရော်းလမ််းမ ှ
အပမောင ််းပမလမ််းထ  

    ဟ ိုပန်လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ပန်ဝ ိုင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    မ ိုင််းအ မောလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    သော ယော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    အပမောင််း ပမလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ပ ရမ လမ််း(၁) (၂) (၃ ) လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ ပ ရမ လမ််းမှသဇင်လမ််းထ  

    ပ ရမ လမ််း(၄ )(၅ )(၆ ) လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ပ ရမ လမ််းမှသဇင်လမ််းထ  



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 
   

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 

ရက ေး  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတမ်ှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  (၁)ရပ် ွေ ် 
အ   ော အ် တောင်လမ််း 
အ   ော အ် တောင(် ၁)/(၂)လမ််း 

လမ််းက ော်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
သ အပ လမ််းမှ  ွေ ်သစထ် ၊ 
အ  ော ်အတော င\် လမ််းမ ှ
အရအခ ောင််းလမ််းထ ပ်ဆ ို်းထ  

    ဓမမရ ပ်သောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    နတအ် ရ န်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

      န် ပခော်းလမ််း  ဉ််းမ ော်း လမ််း  ဉ််း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    နမ ်ခ ို တ်  ို်းခ ြဲို့ လမ််းမက  ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    နမ ်ခ ို တ်  ို်းခ ြဲို့ လမ််း  ယ ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    နမ ခ် ို ်တ ို်းခ ြဲို့ လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    နမ ်ခ ို တ်  ို်းခ ြဲို့ လမ််းဆ ို်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    (၁+၇+၈)အ   ော ်အတောင် 
တ  ို်းခ ဲြို့၊  ၁/၁၀တ  ို်းခ ဲြို့၊ ခ ယ ်ရ မမ ျုင် 
တ  ို်းခ ဲြို့၊ ထင််းရှို်းမမ ျုင်တ  ို်းခ ြဲို့ ၊ 
အ ဟော်အ လ်းလ ို်း ွေ သ်စ ်

လမ််းမက  ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    လမ််း  ယ ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းဆ ို်း ၇၀၀ ၇၀၀   

၂။ (၂)ရပ် ွေ  ် လမ််းမအ တ ော်လမ််း လမ််းမ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    သ န််းန လမ််း လမ််းမ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

     ွေတ်ခ ိုင်လမ််း လမ််းမ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    စ အ  ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    အ ဒ နလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    ပပည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    အ ရွှေဘ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    ပိုဂ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

     အ မဘောဇလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    နှင််းဆ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    ဘိုရော်းက  ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    အ ခမောလမ််း လမ််းက ော်း ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    ပမတအ် လ်းလမ််း လမ််းက ော်း ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    ခွေောပဖြူလမ််း လမ််းက ော်း ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    ဘဏ်လမ််း လမ််းက ော်း ၄၃၀၀ ၄၃၀၀   

    တ အ ောင််းလမ််း လမ််းက ော်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 

   

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  (၂)ရပ်  ွေ ် ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပမင််းခွေော လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

      န် ပခော ်းလမ််းမ ော ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

၃။ (၃)ရပ်  ွေ ် သ န််းန လမ််း လမ််းမ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမ ၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    သိုခလမ််း 

လမ််းမ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ သ န််းန လမ််းမှ 
က ောပဖြူလမ််းထ  

လမ််းမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ က ောပဖြူလမ််းမှ 
ရ (၄ ) စပ်အရအခ ောင််းထ  

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း 
လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀ က ောပဖြူလမ််းမှ 

သ န််းန လမ််းထ  

လမ််းသွေယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀ က ောပဖြူလမ််းမှ ရပ် ွေ ်(၄ ) 
 စပ်ထ  

    က ော န လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    ဟ သော ဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း 
လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀ က ောပဖြူလမ််းမှ မဂဂင်လမ််းထ  

လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ မဂဂင်လမ််းမှ 
 အရှြို့ဘ ် ပခမ််း 

    က ော ပဖြူလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    သ ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    က ော ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မဂဂင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

      န ် ပခော်းလမ ််း သွေယမ် ော်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

 

 



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 
   

(  ပ် သ န််းအပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 

ရက ေး  ာ 
လမ်ေးအမည် 

လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတမ်ှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄။ (၄)ရပ်  ွေ ် မနတအလ်းလမ််း လမ််းမ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    အရ န်လမ််း 
လမ််းမ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀ ရ (၃ )နယန်မ တ်အရ 

အပမောင ််းမှ ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််းထ  

လမ််းမ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀  ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််းမှ 
အတောငဘ် ်လမ််းထ  

    သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပဒိုမမော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သ ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    ခ ိုင်အရွှေဝ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပပည်သော ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အဒလ ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ရဲအဘော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဆ င်စွေယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သအပပလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀  

    မဂဂင်လမ််း 
လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ မနတအလ်းလမ််းမှ 

ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််းထ  

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််းမှ 
အတောငဘ် ်လမ််းထ  

    သဇင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ သ ရ လမ််းမှ အရအခ ောင််းထ  

      န် ပခော ်းလမ််းသွေယ် မ ော ်း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ယ် ၇၅၀ ၇၅၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ဉ် ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 
  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

၅။ (၅)ရပ်  ွေ ် ခ ိုင်အရွှေဝ လ မ််း လမ််းမ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀ 
အရ န ်လမ််း 
အထောင  ်မ၂ှ၃ လမ််း
ထ  

    ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််းမ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ 
၂၃ လမ််းမှ 
အမောသ ရ  ွေ ်သစ်
ထ  

    အရ န်လမ််း လမ််းမ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    မန်  ိုင်/ဓမမရ ပ်သော( ၁၇) လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဘ ိုအ  ောင် ်းလမ််း/  (၂၁ )လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
ရ (၄ )န ယ်န 
မ တအ်ရအပမောင််းမှ 
(၄ ၄ )လမ််းဆ ို်းထ  

    ၄၃လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ၂၃လမ််း/  အ ်းရ ပ်သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    နမ် စ လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ၁၉လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ၂၀လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    
(၂၄ ၊၂၅၊ ၃၁၊၃၂၊၃၃၊ ၃၄၊ ၃၆၊၃၇ ၊
၃၈၊၃၉ ၊၄၀၊ ၄၁၊ ၄၂၊ ၄၃၊  
၄၄၊ ၄၅)လမ် ်းမ ော ်း 

လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
ဇ ဇဝ လ မ််း၊စ ော ်းဝ လ မ််း၊  
ငိုဝ လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

ရ (၄ )နယန်မ တ်
အရအပမောင ််းမှ 
ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း 
အထောင  ်ထ  

    ခ နန်လမ််းသွေယ်(၁၊၂ ၊၃) လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ 
အရ န ်လမ််းမှ 
လမ််းသွေယ်လမ််း
ဆ ို်းထ  

    ရန် င််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

      န ် ပခော ်းလ မ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

      န ် ပခော ်းလ မ််းမ ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ယ် ၇၅၀ ၇၅၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 
  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

၆။ (၆)ရပ ်ွေ  ် သိုခလမ််း လမ််းမ ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    

အရွှေသ လွေင်လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ 
သိုခလမ််းမှ 

 လ  
(၂)အ  ောင််းထ  

    လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 

 လ (၂) 
အ  ောင််းမှ 

(၅+၆+၇) 
 ွေ ်သစ်ထ  

    က ော ပဖြူလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    လမ််းမအတော ်လမ််း 

လမ််းမ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ သိုခလမ််းမှအရွှေအမ
တတောလမ််းထ  

လမ််းမ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ 
 အရွှေအမတတောလမ််းမှ
အရွှေအညောငပ်င်လမ််း
ထ  

    အရွှေဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
လမ််းမအတော်လမ််းသွေယ်(၁) 
မှ(၄) ထ  

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အရွှေအညော င်ပင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၇၀၀ ၁၇၀၀   

    
လမ််း မအတ ေ်ာလမ််း သွေယ(်၅ )မှ 

(၁၀)ထ  
လမ််းသွေယ် ၁၇၀၀ ၁၇၀၀   

    နဂ ်းတွေင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၇၀၀ ၁၇၀၀   

    အရွှေဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အရွှေအမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

      န် ပခော ်းလမ််း  ဉ််းမ ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

၇ ။ (၇)ရပ် ွေ  ် သ န််းန လမ််း လမ််းမ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    သိုခလမ််း လမ််းမ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀   

    ဘိုန််းက  ်းအ   ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 
သ န််းန လမ််းမှလ ို 
အလော ဘ ိုန််းက  ်း
အ  ောင််းထ  

    သ လွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    သ တောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 

  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  (၇)ရပ် ွေ  ် သ တောလ ွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အဇယ ောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    ရန် င််းလမ် ်း 
လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ သ န််းန လမ််းမှ 

သ တောလမ််းထ  

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ သ တောလမ််းမအှမောသ ရ 
တ ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ် ထ  

    အရွှေသ လွေင်လမ််း 
လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ သိုခလမ််းမှ  လ  

(၂)အ  ောင််းထ  

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀  လ (၂)အ  ောင််းမှ 
(၅+၆+၇) ွေ ်သစထ်  

    
နတ်စင်လမ််း 
(အရွှေအညော င်ပ င်လမ််း) 

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ သ တောလွေင်လမ််းမှ 
အရွှေဝ လမ််းထ  

လမ််းသွေယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ အရွှေဝ လမ််းမအှမောသ ရ တ ို်း
ခ ဲြို့ ွေ ်သစ်ထ  

    အ ော င်သအပပလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အရွှေစင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အရွှေဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ ော င်ရတနော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    စပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ ော င်သစစော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ ော င်သ ဂီလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    န လော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    သ တောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ပင်လ ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အညော င်တိုန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အညော င်ရမ််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အညော င်ဦ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ ော င်ပမတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ပပည်သော ယော လမ််း လမ််းက ော ်း - ၂၀၀၀   

    အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းက ော ်း - ၂၀၀၀   

    အ ်းပမသော ယော လမ််း လမ််းက ော ်း - ၁၄၀၀   

     အ လောင််းစည်သူလမ််း လမ််းက ော ်း - ၁၄၀၀   

      န် ပခော်းလမ််းမ ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    တ ိုခ ဲြို့ ွေ ် သစ် လမ််း  ယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    တ ိုခ ဲြို့ ွေ ် သစ် လမ််း  ဉ် ်း ၇၀၀ ၇၀၀   



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 

  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၈။ (၈)ရပ်  ွေ ် သ န််းန လမ််း လမ််းမ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    ဘိုန််းက   ်းအ   ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 
သ န််း န  လ မ််း မှ 
အ ရွှေအ ညော င ်ပင ်လ မ််း
ဆ  ို်းထ   

    သ တော လွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀  

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    န လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မဟော ဗ ြူဟော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အ ော င်သအပပလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    မင မ် ်းခ မ််းအရ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပန််းဝတမ်ှိုနလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ခ စ်က ညအ်ရ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အ ော င်သ ပပ လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    တ ို   ျုလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပမ န်သော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    နနဒဝန်လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ဓမမရ ပ်သော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ခတတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ပွေင် ဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ရန် င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

      န ် ပခော်းလမ ််း  ဉ််းမ  ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ဉ် ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

 

  



      
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 
  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၉။ (၉)ရပ ်ွေ  ် ဘူတောလ မ််း လမ််းမ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    နမမတူလမ််း လမ််းမ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမ ၂၅၀၀ ၃၀၀၀   

    ဘူတောအစ ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ဓမမော ရ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    နတ်စင်လမ််း(၁ ၊၂) လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ဆ င်အတော င်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    အ ော င်သအပပလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ပန်ခ ောဂ  ိုအဒ င်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

    ဆ န်ဂ ိုအဒ င်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

      န် ပခော်းလမ််းမ ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 
  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှု
န်ေး (ယ ု) 

၁၀
။ 

(၁၀) 
ရပ ်ွေ ် 

ဘူတောလ မ််း လမ််းမ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    တ ိုင််းရ ို ်းလမ််း လမ််းမ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    နမမတူလမ််း လမ််းမ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    န လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ပိုလဲလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အတော ရအ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ရန်အ ော င်ပမင်ဘိုရော ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    စွေန််းလွေန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    အ  ော ်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    သော ယော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််းသွေယ်(၁+၂ ) လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    မမ ျုြို့ဝမ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ 
ဘူတ ော လ မ််း မှ 
ဥ ယ ော ဉ်ဘိုန ််း က  ်း
အ   ော င ််း ထ   

    မမ ျုြို့ဝမ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
ဥ ယ ော ဉဘ်ိုန ််း က  ်း
အ   ော င ််း မှ မမ  ျု ြို့ ပတ ်
လ မ််း ထ   

      န ် ပခော ်းလမ််းမ ော ်း လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    တ ို်းခ ဲြို့ ွေ  ်သစ် လမ််း  ဉ် ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

 



      
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 
  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁၁
။ 

(၁၁) 
ရပ ်ွေ ် 

နမမတူလမ််း လမ််းမ ၂၅၀၀ ၂၅၀၀ 
အ ဂ  ် ွေင ််း အ ရအ ဝ်း တ  

တ ော ်း မှမ ်း ရထော ်း လ မ််း
ထ   

    နတ်အရ န်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ  ်း ခ မ််းအ ပမ  အ   ောင ််း လ မ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အပ   ်  ျုင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ ော င််းစ လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    န ဗဗော န်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အရွှေဝ ဖူ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

     ရိုဏော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မိုဒ တောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အတဇလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အရွှေအသွေ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗ သို ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    သရဖလူမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

      န် ပခော်းလမ််းမ ော်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    
  န် ပခော်းတ  ို်းခ ဲြို့ 
လမ််းမ ော်း 

လမ််း  ယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    
  န် ပခော်းတ  ို်းခ ဲြို့ 
လမ််းမ ော်း 

လမ််း  ဉ် ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

 



      
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊လော ်း ရ ှို်းမမ ျုြို့န ယ် 
  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

၁၂
။ 

(၁၂) 
ရပ ်ွေ ် 

သ န််းန လမ််း လမ််းမ ၁၂၀၀၀ ၁၂၀၀၀ 
မန ်ဆူဘ ိုရော်း မှ 
အ လ ယော ဉ ်ွေင််း လ မ််း ဆ  ိုထ  

    သ န််းန လမ််း လမ််းမ ၇၀၀၀ ၇၀၀၀ 
အ လ ယော ဉ ်ွေင််း လ မ််း ဆ  ိုမ ှ
အ ရပူစ မ််းလ မ််းထ   

    သ န််းန လမ််း လမ််းမ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀ 
အ ရပူစ မ််းလ မ််း မ ှ
အ  တ  တ  တ ော်း ထ   

    စ  တ ်ွေင် ်းလမ််း လ မ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

     အ ဝယ  ောဆည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 
မန ်ဆူရှမ််းအ   ော င ််း မ ှ
 အ ဝရောလ မ််း သွေယ ် ၃ထ   

     အ ဝယ  ောဆည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ 
 အ ဝယ  ော လမ််း သွေယ် 
၃ခိုမှ ၉၀ ၂ တ ပ်ဂ တထ်   

    
ဟတ် ော လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ 
သန ််း န  လ မ််း ဆ  ိုမှ 
 မ (၁ ၂ )ထ   

    လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၂၅၀၀  မ (၁ ၂ ) မ ှ လ မ််း ဆ  ို်းထ   

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းမ ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အ ော င််းဆ ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    သ တောလ ွေင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    ဓမမောရ ိုလမ််း/ သ ဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    ရမ်ှ်းအ တောငတ် န််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    လော ်းရ ှို်းလ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    
(ရှမ ််း/တရို တ်)ခ ိုအ လော င််း
လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    
မ ို်းလ ို/အလလ ို 
အပမော ်ဘ  ်လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ 
သ န််း န  လ မ််း ဆ  ိုမှ 
န တ ်စငလ် မ််းထ   

လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ 
န တ ်စငလ် မ််း မ ှ
လ မ််း ဆ  ို်း ထ   

     န်မ န််းအ   ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

     ော  ွေယ်အရ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    အစ ်းတန််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    အ ော င််းဆ ော လမ််း  လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    သဇင်လမ််း  လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း  လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    

 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊လာေးရိှုေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  (၁၂)ရပ်  ွေ ် အ ော င််းရ ို ်းလ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    နတ်စင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ဂ  ျုစ ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

     မ (၁၂) အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ဖ ိုင်အတော ်/ မန်နော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    အ  ောင်ခမ််း/ အ မောင်ခမ််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    နှင််းဆ  / မူက  ျုလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    မန ်မ ိုင်လမ််းသွေယ်( ၁၊၂) လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    မဟော ဗ ြူဟော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    
တရိုတ်ခ ို အလ ောင််း  က ော်း 

ရှ လမ််းမ  ော်း 
လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    ဆ န်စ ်လမ််း လမ််းက ော ်း - ၁၈၀၀   

      န် ပခော်းလမ််းမ ော်း လမ််းသွေယ် ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

      န် ပခော်းလမ််းမ ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    
တ ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ ်(မန ်ဆူ  ဆင ်-

၆)(၇/၁ ၂)အ  ောင် သစ စော တ ို်းခ ဲြို့လမ််း 
လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    
တ  ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ်(မန်ဆူ 
 ဆင -်၆)(၇/၁၂)  
အ  ောင်သစစောတ  ို်းခ ြဲို့ လမ််း 

လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    
တ  ို်းခ ဲြို့ ွေ ်သစ်(မန်ဆူ 
 ဆင -်၆)(၇/၁၂)  
အ  ောင်သစစောတ  ို်းခ ြဲို့ လမ််း 

လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

  
အပမမည ပခ င််း ၊ အပ မန မ ်၊ လမ် ်း ပ တ်၊အခ ောင ် ပခင် ်း၊ အစ ်း၊  အ   ောင််း၊  အဆ်းရ ိုတ ို နှ င ်  လှ မ််း ွေော ပခင် ်း၊ ဘိုန််းက   ်း အ  ော င််း၊  

အရအပမောင််း ၊  မ ှို ်ပ ို ၊ အရအ ခ ော င််းတ ို နှင ်  န ်း ပ်ပခင် ်းမ ော ်းပဖစ်လ င် သတ်မှတစ် နှိုန််း မှ  ၁၀% မှ  ၃၀ %  ထ  ဖွေြဲို့ ၏ 
ဆ  ို်းပဖတ်ခ  ်ပဖင် အလ ော ခွေင ်ပ ပျုပ ရန်တင်ပ ပ ပ်ပ သည။် 

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်  ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ်စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

လာေးရိှုေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမေ်းအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ မမ ျုြို့န ှင ်န ်းစ ပ်အသ ော အ  ်း ရ ော လမ််းမက  ်းအ ဘ်း - ၈၀၀ 
  

    လမ််းသွေ ယ် - ၅၀၀   

    လမ််းက  ော်း - ၂၀၀   

၂ မမ ျုြို့နှ င ်အဝ်းအ သော  အ  ်းရ ော လမ််းမက  ်းအ ဘ်း - ၃၀၀ 
  

    လမ််းသွေ ယ် - ၂၀၀   

    လမ််းက  ော်း - ၁၀၀   

အပမမည ပခ င််း ၊ အပမန မ ် ၊ လမ််းပ တ်၊အခ ောင်   ပခ င််း ၊ အစ ်း၊ အ  ောင် ်း၊ အဆ်း ရ ိုတ ို နှင ်   လှမ််း ွေော ပခင််း၊ ဘိုန််း က  ်းအ  ောင် ်း ၊  

အရအပမောင််း ၊  မ ှို ်ပ ို ၊ အရ အခ ောင််းတ ို နှင ်  န ်း  ပ်ပခင် ်း မ ော ်းပဖစ်လ င် သတ်မှတစ် နှိုန််းမှ ၁၀%  မှ ၃၀%   ထ  ဖွေြဲို့၏ 

ဆ  ို်းပဖတ်ခ  ်ပဖင် အလ ော ခွေင ်ပ ပျုပ ရန်တင်ပ ပ ပ်ပ သည။် 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦ ရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊လာရိှုေးမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်း (RC) ၁၈၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC) ၁၆၀၀၀   

၃  အဆော  ် ဉ  (RC)  အဟော င််း ၉၀၀၀   

၄ 
ပထမတန််းစော ်းသ တ ို င်၊ စ တ ်းတ ို ပဖ င ် 
အဆော  ်လိုပသ်ည ်  အဆော  ် ဦ 

၁၂၀၀၀   

၅ 
ဒိုတ ယတန််းစော ်းသ တ ို င်၊  စတ ်းတ ို ပဖ င ် 
အဆော  ်လိုပသ်ည ်  အဆော  ် ဦ 

၁၀၀၀၀   

၆ 
ပထမတန််းစော ်းသစ်သော ်း ို တ်ညှပတ် ို ် 
 အဆော  ် ဉ  

၁၂၀၀၀   

၇ 
ဒိုတ ယတန််းစော ်းသစ် သော ်း  ိုတည်ပှ်တ ို ် 
 အဆော  ် ဉ  

၈၀၀၀   

၈ 
သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်တ ို ် အဆော  ် ဦ 
( အဟော င််း) 

၅၀၀၀   

၉ သစ်သော ်း  မ ် ၉၀၀၀   

၁၀ ဂ ိုအဒ င်(Steel Structure) ၈၀၀၀   

၁၁ ဂ ိုအဒ င် ၅၀၀၀   

၁၂  အဆော  ် ဉ  အဟော င််း( ပခော ်း) ၃၀၀၀   

 

  



 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် တိုက် န်ေးမ ာေး ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွနစ်ည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး  

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ လာေးရိှုေးမမိ ြို့နယ်   (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အမ  ိေးအစာေး မမိ ြို့တွင်ေး မမိ ြို့ ပင် မှတ်  က် 

၁ အပမည ထပ် ၂၁၆၀၀၀၀၀ ၁၉၂၀၀၀၀၀   

၂ ပထမထပ ် ၁၉၂၀၀၀၀၀ ၁၅၆၀၀၀၀၀   

၃ ဒိုတ ယထပ ် ၁၅၆၀၀၀၀၀ ၁၃၂၀၀၀၀၀   

၄ တတ ယထပ ် ၁၃၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀၀   

၅ စတိုတထထပ ် ၁၂၀၀၀၀၀၀ ၁၀၈၀၀၀၀၀   

၆ ပဉ္စမထပ် ၁၀၈၀၀၀၀၀ ၉၆၀၀၀၀၀   

၇ ပဉ္စမထပ်နှင်  ထ  ် ၉၆၀၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀၀   

မှတ်ခ  ်။       ၁၂ ၀၀ စတု ရန ်းပ ေအပ ေေါ် အန ်းစေ ဆ ု်းခန  မနှ ်းတွက ချက ထ ်းခခင ်းခြစ ေါသည ။ 

 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

၁  ုိမွန် ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၂၀၀၀ ၂၂၀၀၀   

    ပပည်အထော င်စိုလမ််း 
မမ ျုြို့ဝငမ်ှခ ရ ို င် 

ရဲစ ခန ််းထ  
၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

      အ ော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
သ န််းသန် ်းခ   အဝ်းအ ပပ်း 
 ော ်းဝင် ်း 

လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

     ထ (၂) အရှြို့လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
 ထ (၂) အရှြို့လမ််း မှ 
 ခ င်အစ ်းလမ််းထ ပ်ထ  

လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

     ခ င်အစ ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

     ခ င်အစ ်းမှလမ််း သွေယ်မ ော်း လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    ၄၅  ိုန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    
၄၅ ိုန် ်းလမ််းသွေယ် 
(၁) မှ  (၉ )ထ  

လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    
၄၅ ိုန် ်းလမ််း   ဉ််း 
(၁) မှ  (၉ )ထ  

လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀၀   

    အပမစော ရင််းရ ို ်းအဟော င် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

     ထ (၂)အ ဘ်းလမ် ်းက ော ်း လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

     ထ (၂)အ ဘ်းလမ် ်းသွေယ် လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    သစ်အတော လမ််းက ော ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၃၅၀၀   

    သစ်အတော လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    
မမ ျုြို့နယ်အထွေ ိုပရ် ို ်းအဟော င် ်း 
အဘ်းမှ  ဝင်အ သော လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    
မမ ျုြို့နယ်အထွေ ိုပရ် ို ်းအဟော င် ်း 
အဘ်းမှ  ဝင်အ သော လမ််း 

လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

 



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

   ုိမွန် ပ်ကွက် စွေယအ် တော်ခန််းမအ ရြှို့ မှဝငအ် သောလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    စွေယအ် တော်ခန််းမအ ရြှို့ မှဝငအ် သောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    အ မွေ်းပမြူအ ရ်းဘဏ်အ ရြှို့ မှဝငအ် သောလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    နမမတူမ တတြူ အရြှို့မှဝင်အ သော လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    နမမတူမ တတြူ အရြှို့မှဝင်အ သော လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    
စ ိုစ ိုအပပအပပ  မ်ယောသ ို  
ဝင်အသော လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၈၀၀၀   

     အမဘော ဇလမ််းအနော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

     အမဘော ဇလမ််းအနော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    အထွေ ိုပရ် ို်းအနော  ်လမ််းပ တ် - ၂၀၀၀   

     အမဘော ဇဘဏ်အနော  ်လမ််းပ တ် - ၂၀၀၀   

၂ ရတာင် ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စို လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

     အမဘော ဇ(၁)လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ဝ ဘဲလ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အရွှေသမ င်ဘိုန််း က  ်းအ  ောင််းလမ ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အ ်းထ ပ်မ ်းပွေ ျုင် မှ ဝ င်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    
မ ်းပွေ ျု င်  ဆ င််းမှအတော င် သ ို  
ဝင်အသော လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀၀ ၈၀၀၀   

  
 အမဘော ဇဘဏ်မှ 
အရွှေသမင်အ   ောင််းထ လမ် ်း   

၆၅၀၀ 
 

    

အရွှေသမင်ဘိုန််း က  ်း အ  ောင် ်း မှ 
ဝင်အသော လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၂၀၀၀   

    
 ခ င်  ိုန််းလမ််း 

လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၂၀၀၀   

    
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

  ရတာင် ပ်ကွက် 
အတော င်ရပ် ွေ ် ဘိုန််း က  ်း 
အ  ောင််းလမ် ်း 

လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၂၀၀၀   

၃ ရ မာက် ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စို လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

    AGD ဘဏ်မှ ဝင်အ သော လမ််း လမ််းက ော ်း - ၆၅၀၀   

    
နော ရ စင်မမှဟော ဝန်အပမော ် 
အ  ောင််းလမ် ်း 

လမ််းက ော ်း ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    
မဟောဝန ်အပမော ်အ  ောင််း 
 အရှြို့လမ််း 

လမ််းက ော ်း - ၆၅၀၀   

    
မဟောဝန ်အ  ောင််းအန ော ်လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
နတ်စင် ိုန််းလမ် ်း 

လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၂၀၀၀   

၄ ရစ ေး ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စို လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀၀ ၂၅၀၀၀   

    ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက  ်းအဆ်းရ ိုမ ှ
အ ောင််းမူ်းတ ို ဝင်ထ  

၂၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀   

    ညအစ ်းတန််းလမ် ်း  ယ် လမ််း  ယ် - ၁၀၀၀၀   

    ဗ ိုလ်တဲလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ဦ်းခင်အမောင်လမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၈၀၀၀   

    
အရွှေရော စိုလမ််း 

လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    
အဆ်းရ ိုအရှြို့မှဝ င်အသော လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    

 ထ (၃)အနော  ်လမ် ်း 

လမ််းက ော ်း ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၂၀၀၀   

    
M2ဟ ိုတယ်လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    အ ော င််းမူ ်းတ ို ဆ င််းမှ 
အစ ်းရပ ်ွေ  ်သ ို ဝ င်အသော 
လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၂၀၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

၅ ရကာင်ေးရနာင် ညအစ ်းတန််း မှဝင်အ သော 
လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

   ပ်ကွက် လမ််းသွေယ် - ၆၀၀၀   

    
ဗ ိုလ်တဲလမ််းမှဝင်အ သော 
လမ််း 

လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်း - ၂၀၀၀   

    
 မှတ်(၂)အစ ်းလမ််း 

လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    ဘ ိုအ  ောင် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

     မ အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    အဖွေ်းဟိုန် ်း ဆ င််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    
မ ို်းလ ိုအလလ ို ော ်း စော ်းရ ို 
အဘ်းလမ် ်း 

လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၁၅၀၀   

              

၆   စ်ယာန် ဗ ိုလ်တဲလမ််းမှဝင်အ သောလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ပ်ကွက် ဦ်းခမ််းအ မောင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    
ဦ်းခမ််းအ မောင်လမ််းမှဝ င် 
အသော လမ််းမ ော ်း 

  - ၃၀၀၀   

     ထ (၁)အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

     ထ ( ၁)အ  ော င််းအ ဘ်းလမ ််း လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    
 ထ ( ၁)အ  ော င််း အန ော ် 

လမ််း 
လမ််း  ဉ် ်း - ၃၀၀၀   

    

ဝ ်သတ်  ိုန််းလမ််း 

လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်း - ၂၀၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၁၅၀၀   
 

  



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၇ ရကာင်ေးမူေးတြံု ပပည်အထော င်စို လမ််းမက   ်း ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

   ရပ ်ွေ  ် မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ဆင်ပဖြူ ဂ တ် သ ို သွေော်း အသ ောလမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အငွေဆင ်  မယ်ော လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    အငွေဆင ်  မယ်ော လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၆၀၀၀   

    အငွေဆင ်  မယ်ော လမ််းသွေယ် - ၅၀၀၀   

    အငွေဆင ်  မယ်ော လမ််း  ဉ် ်း - ၃၅၀၀   

    မမ ျုြို့ ပတ ်လမ််းမှဝငအ် သော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    မမ ျုြို့ ပတ ်လမ််းမှဝငအ် သောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    စ ်မှိုသ ို သွေော်းအ သောလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    စ ်မှိုလမ််းမှဝင်အ သောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    စ ်မှိုလမ််းမှဝင်အ သောလမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၂၀၀၀   

    စ ်မှိုရပ် ွေ ်၏လမ််းပ တ ် လမ််းပ တ် - ၁၅၀၀   

    ဘလူ်းစ  ိုင််းမှဝငအ် သောလမ််း လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    
အရွှေသမင်ဘိုန််း က  ်း 
အ  ောင််းအနော  ်လမ် ်း 

လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၂၀၀၀   

၈ ရကာင်ေးမူေးလွယ ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၈၀၀၀ ၁၈၀၀၀   

    ပ်ကွက် 
ဖူလ လ ို ်လမ််းမှ 
ဝင်အသော လမ််း 

လ မ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    
အရွှေနဂ ်းဟ ိုတယ်မှ 
ဝင်အသော လမ််း 

လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    
အရွှေနန််းအတော ်ဂ တ်အရှြို့ 
မှဝင်အသော လမ််း 

လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    အ  ောင််းမူ်းတ  ိုရပ် ွေ ် စွေန ် လမ််းပ တ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

၉ မင်္ဂလာမူဆယ ် မဂဂလော မူဆယ်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ဟ ိုအဆောင်ရ ောဝငအ် သောလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၁)လမ််း လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၁)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၂)လမ််း လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၂)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၃)လမ််း လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၃)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၄)လမ််း လမ််းက ော ်း - ၆၀၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၄)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၅)လမ််း လမ််းက ော ်း - ၅၀၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၅)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၆)လမ််း လမ််းက ော ်း - ၆၀၀၀   

    မဂဂလော မူဆယ်ဇ ို(၆)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

၁၀ ရတာ်  က် ပ်ကွက် အတော ်ရ တ် ဆ င််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အတော ်ရ တ် ဆ င််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    အတော ်ရ တ် ဆ င််းလမ််း လမ််းပ တ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

              

၁၁ စွမရ်စာ် ပ်ကွက် ပပည်အထော င်စို လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း(၁) လမ််းက ော ်း ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း(၁) လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၂ ) လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၂ ) လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၃ ) လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၃ ) လမ််းသွေယ် - ၄၅၀၀   

     
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  စွမရ်စာ် ပကွ်က် စွေမအ်စော ်လမ််း (၄ ) လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၄ ) လမ််းသွေယ် - ၄၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၅) လမ််းက ော ်း - ၃၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၅) လမ််းသွေယ် - ၄၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၆) လမ််းက ော ်း - ၃၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၆) လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    စွေမအ်စော ် လမ််း (၇ ) လမ််းက ော ်း - ၃၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၇ ) လမ််းသွေယ် - ၂၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၈) လမ််းက ော ်း - ၃၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၈) လမ််းသွေယ် - ၂၅၀၀   

    စွေမအ်စော ်လမ််း (၈) လမ််းပ တ် - ၁၅၀၀   

၁၂ မနို့်ဝနိ်ေး ပကွ်က် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း - ၉၀၀၀   

    
အညော င်ပင်အရှြို့မှ ဝင်အ သော 
လမ််း 

လမ််းက ော ်း - ၄၅၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်း - ၂၀၀၀   

    
ပမဝတ ဘဏ်အရှြို့မှ 
ဝင်အသော လမ််း 

လမ််းက ော ်း - ၄၅၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၃၀၀၀   

    လမ််း  ဉ် ်း - ၂၀၀၀   

၁၃ ပန်လြံုကွက်သစ် ပန်လ ို (၁) လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပန်လ ို (၁) လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၂၅၀၀   

    ပန်လ ို (၂)  လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပန်လ ို (၂)  လမ််း လမ််းသွေယ် - ၂၅၀၀   

    ပန်လ ို (၃ ) လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပန်လ ို (၃ ) လမ််း လမ််းသွေယ် - ၂၅၀၀   

    ပန်လ ို (၄ ) လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပန်လ ို (၄ ) လမ််း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    ပန်လ ို (၄ ) လမ််း လမ််းပ တ် - ၁၅၀၀   

     
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁၄ ရ ွှေသမင်ကွက်သစ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀၀ ၉၀၀၀   

    

မန် ဝ န််းဂ တ်အဟော င် ်း 
အနော  ်လမ််း 

လမ််း  ယ် - ၅၀၀၀   

    လမ််းက ော ်း - ၂၅၀၀   

    လမ််းသွေယ် - ၂၂၀၀   

    လမ််းပ တ် - ၁၅၀၀   

၁၅ မိင်ုေးယုရက ေး  ာ ပပည်အထော င်စို လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀   

    ရ ော မလမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ရ ော မလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ရ ော မလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၁၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ၁၀၅မ ိုင်ရ ော စွေန် ရ ော ပပင်အပမ ၅၀၀ ၅၀၀   

              

၁၆ ပန်ဆိုင်ေး(ကကြူကုတ်) ပပည်အထော င်စို လမ််းမက   ်း ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၁)လမ််း လမ််းက ော ်း - ၂၅၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၁)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၂)လမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၂၅၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၂)လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၃)လမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၂၀၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၃)လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၄)လမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၂၅၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၄)လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၅)လမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၂၀၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၅)လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၆)လမ််း လမ််းက ော ်း - ၂၀၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၆)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၇)လမ််း လမ််းက ော ်း - ၂၀၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၇)လမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၀၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၈)လမ် ်း လမ််းက ော ်း - ၂၅၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၈)လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    မမ ျုြို့ ပပင်အ ပမ   ၅၀၀ ၅၀၀   

     
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁၇ မြံေုးကိုေးရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀ ၅၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀ ၃၀   

              

၁၈ မနို့်  ေးရုိေးရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀ ၅၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀ ၃၀   

၁၉ ပန် မ်ေးရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော ပပင်အပမ ရ ော ပပင်အပမ ၃၀ ၃၀   

              

၂၀ တိန်ေးလြံုရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော ပပင်အပမ   ၃၀ ၃၀   

              

၂၁ ရနာင်ရလာင်ေးရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀ ၅၀   

    ရ ော ပပင်အပမ   ၃၀ ၃၀   

              

၂၂ စယ်လနို့်ရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀ ၅၀   

    ရ ော ပပင်အပမ ရ ော ပပင်အပမ ၃၀ ၃၀   



      
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 

စြံနှုန်ေး (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး (ယ ု) 

၂၃ ရမာ်ရတာင်ေးရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၅၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀ ၃၀   

              

၂၄ နမ အ်ွမရ်က ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၅၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀ ၃၀   

၂၅ နမ  ်ွမ်ရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၁၀၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀ ၅၀   

    ရ ော ပပင်အပမ   ၃၀ ၃၀   

              

၂၆ နမ ပ်န်ေးရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၁၀၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀ ၅၀   

    ရ ော ပပင်အပမ   ၃၀ ၃၀   

              

၂၇ တုန် န်ရက ေး  ာ ရ ော လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၅၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    ရ ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀ ၅၀   

    ရ ော ပပင်အပမ   ၃၀ ၃၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်  ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ်စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်း စပ်ဆ ို်းရ ပ်  ွေ ်/အ  ်းရ  ော 
မ ော်းရှ  လ ယ် ယောအပမ မ ော်း 

လမ််းမက  ်း ၃၅၀ ၅၀၀   

    လမ််း  ယ် ၂၅၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေ ယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် လှမ််းအဝ်းအ သောရပ်  ွေ ်/ 
အ  ်းရ ောမ  ော်းရှ  လ ယ် ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက  ်း ၁၅၀ ၂၀၀   

    လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    လမ််းသွေ ယ် ၅၀ ၅၀   

 

  



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦ(အသစ်) ရဆာက်လုပ ်ာတွင်တစ်စတု န်ေးရပ 
ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတ ်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
 

က ပ်ရပေါင်ေး 

စဉ် အရဆာက်ဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတ ုန်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ် (RC) ၂၀၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(RC) ၁၈၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Steel Structure) ၈၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၆၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၂၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ)်  (Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ်  + သွေပ်  ော ) ၆၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င် ( သွေပ ်ော ) ၄၀၀၀   

၁၀   ော မပ တ ိုင်အထော င်သွေပ် မ ို်း ၂၀၀၀   

၁၁ ထရ  ော  အဆော  ် ဦ ၁၀၀၀   
 

  



     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦ(အရ ာင်ေး) ရဆာက်လုပ ်ာတွင်တစ်စတ ုန်ေးရပ 
ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတ် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မူဆယ်မမိ ြို့နယ် 
 

က ပ်ရပေါင်ေး 

စဉ် အရဆာက်ဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ် (RC) ၁၆၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(RC) ၁၄၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း (Steel Structure) ၈၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Steel Structure) ၆၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၈၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ)်  (Steel Structure) ၈၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ်  + သွေပ်  ော ) ၄၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င် ( သွေပ ်ော ) ၂၀၀၀   

၁၀   ော မပ တ ိုင်အထော င်သွေပ် မ ို်း ၁၀၀၀   

၁၁ ထရ  ော  အဆော  ် ဦ ၅၀၀   
 

  



 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် တိုက် န်ေးမ ာေး ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွနစ်ည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ မူဆယ်မမိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အမ  ိေးအစာေး 
သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

(က ပ်) 
မှတ်  က် 

၁ အပမည ထပ် ၂၀၀၀၀   

၂ ပထမထပ ် ၁၇၀၀၀   

၃ ဒိုတ ယထပ ် ၁၅၀၀၀   

၄ တတ ယထပ ် ၁၂၀၀၀   

၅ စတိုတထထပ ် ၉၀၀၀   

၆ ပဉ္စမထပ် ၆၀၀၀   

၇ ပဉ္စမထပ်နှင်  ထ  ် ၃၀၀၀   

 

  



      
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရက ာက်မမဲမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။ 
 ပ်ကွက် 

(၁) 
ပင်လ ိုလမ််း( အ ရွှေအ ညောင်ပင်လမ််းမှ 
သ ရ မဂဂလောလမ််း) 

လမ််းမက   ်း ၆၆၀၀ ၆၆၀၀   

  
ပင်လ ိုလမ််း( အ ရွှေအ ညောင်ပင်လမ််းမှ 
သစ်အတ ောလမ််း) 

လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀ 
 

  
ပင်လ ိုလမ််း( သစ်အတောလမ််းမှ 
မမ ျုြို့  ထွေ ်လမ််း) 

လမ််းမက   ်း ၃၅၀၀ ၃၅၀၀ 
 

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    သစ်အတော လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းက ော ်း  - ၄၀၀၀   

    ဧရောဝတ လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၃၅၀၀   

    အရွှေအညော င်ပင်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၅၀၀ ၃၅၀၀   

    ရဲမော န်အ ော င်လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၃၅၀၀   

     အဝရော လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၃၅၀၀   

    ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််းသွေယ်  - ၂၀၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း  လမ််းသွေယ်  - ၂၀၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း  လမ််းသွေယ်  - ၂၀၀၀   

    အတော င်ပတ်လမ််း  လမ််းသွေယ်  - ၂၀၀၀   

    တ လင်လမ််း  လမ််းသွေယ်  - ၂၀၀၀   

    အရွှေရညသ်ဇင်မ ဖ ျု်းလမ််း  လမ််းသွေယ်  - ၂၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း(လမ် ်း   ဉ််း) လမ််း  ဉ် ်း  - ၂၀၀၀   



၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရက ာက်မမဲမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂။ 
 ပ်ကွက် 

(၂) 
ပင်လ ိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၁၀၀ ၇၁၀၀   

    အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၀၅၀ ၇၀၅၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၅၃၀၀ ၅၃၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    စ တတသိုခလမ််း လမ််း  ယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    နမ စ်လင််းလမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၃၀၀၀   

    မင််းရဲအ   ော်စွေော လမ််း  လမ််းက  ော ်း  - ၃၀၀၀   

    အရွှေအညော င်ပင်လမ် ်း  လမ််းက  ော ်း  - ၃၀၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း   လမ််း က ော ်း - ၃၀၀၀   

    ဗနဓျုလလ မ််း   လမ််း က ော ်း - ၃၀၀၀   

     အနော ်ရထော လမ််း   လမ််း က ော ်း - ၃၀၀၀   

     ိုန််းအ ဘော င်လမ််း   လမ််း က ော ်း - ၃၀၀၀   

    ရန်အ ော င်ပမင်လမ််း  လမ််းက  ော ်း  - ၃၀၀၀   

    ပိုဂ လမ််း   လမ််း က ော ်း - ၃၀၀၀   

    ဂနဓော မောလမ််း   လမ််း က ော ်း - ၃၀၀၀   

     င််းဝလမ််း   လမ််း က ော ်း - ၃၀၀၀   

    ပင််းယလမ် ်း  လ မ််းက  ော ်း  - ၃၀၀၀   

    သစ်အတော လမ််း   လမ််း က ော ်း - ၃၀၀၀   

    တအ ော င််းလမ် ်း  လမ််းက  ော ်း  - ၃၀၀၀   

    နမ်ခ ို်းလမ််း  လမ််း  ဉ််း - ၂၀၀၀   

    အမော ခ ယ်ရ လမ််း  လမ််း  ဉ််း - ၂၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၂၀၀၀   
 

  



      
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရက ာက်မမဲမိ ြို့နယ် 

 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃။  ပ်ကွက်(၃) အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၇၁၀၀ ၇၁၀၀   

    အရွှေဖ ဦ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    စပ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၅၆၀၀ ၅၆၀၀   

    ပဉ္စသ လမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ပိုလဲလမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််း  ယ် ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အ ော င်သိုခလမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၃၀၀၀   

    မောန်နော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း  - ၂၀၀၀   

၄။  ပ်ကွက်(၄) ပင်လ ိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    ပဉ္စသ လမ််း လမ််း  ယ် ၆၁၀၀ ၆၁၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််း  ယ် - ၆၀၀၀   

    အရွှေဖ ဦ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ပိုလဲလမ််း လမ််းသွေယ် - ၃၅၀၀   

၅။  ပ်ကွက်(၅) ပင်လ ိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀၀ ၆၅၀၀   

    သ ရ မဂဂလော လမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ပဉ္စသ လမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    အရွှေဖ ဦ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််းက ော ်း  - ၆၀၀၀   

    ခတ် န်လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၄၀၀၀   

     
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရက ာက်မမဲမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆။  ပ်ကွက်(၆) အရွှေဖ ဦ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၅၅၀၀ ၅၅၀၀   

    အ ော င်ခ မ််းသော လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၅၀၀၀   

    အ ော င်မဂဂလော လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၅၀၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၅၀၀၀   

    ဘူတောလ မ််း  လမ််းက  ော ်း - ၃၀၀၀   

    ပ နနဲ ိုန််းလမ် ်း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

    လွေယ်ခွေန်အတောငပ်တ်လမ််း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

၇ ။  ပ်ကွက်(၇) ပင်လ ိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ခဲ င််းလမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

    အဆော  ်လိုပအ်ရ်းလမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

    န ဗဗော န်လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

    အရွှေ  င်အ   ောင် ်းလမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

    အပမော ် ိုန် ်းလမ််း (၁)  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

    အဂ   ်ွေင် ်းလမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

    အပမော ် ိုန် ်းလမ််း (၂)  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

    အပမော ် ိုန် ်းလမ််း (၃)  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

     အဝရော ဝ သအ  ောင််းလမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

    မ ိုင််းအ င  လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၂၀၀၀   

    စော တ ို ်လမ််း လမ််းက ော ်း  - ၁၃၀၀   

    တ ို ်န လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၁၃၀၀   

    ရဲသူရလမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၁၃၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

 



 

      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရက ာက်မမဲမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတမ်ှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၈။  ပ်ကွက်(၈) အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၅၁၀၀ ၅၁၀၀   

    အရွှေအစတ လမ််း လမ််းက ော ်း  - ၄၀၀၀   

    အဘော လ ို်း ွေင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    အ ော င်သိုခလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ငိုအရွှေဝ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၃၀၀   

    စ ပပလမ််း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

    ဉတတရလမ််း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

    ဓမမဗ မမောန်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၃၀၀   

    အငွေစ ပယ်လမ််း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

    အတဇလမ််း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

    ပမဝတ လမ််း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

    သ လွေင်လမ််း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

     င်က င် ်းမမ ျုင်လမ် ်း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

    အ  ော ်မကဲ   ်းလမ် ်း  လမ််း  ဉ််း - ၁၃၀၀   

     မည်မရှ  (လမ််း   ဉ် ်း) လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၃၀၀   

၉။  ပ်ကွက်(၉) အရွှေဖ ဦ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း  - ၂၆၀၀ 
  

       အ ော ်လမ််း လမ််းက ော ်း - ၂၆၀၀ 

  



  
 

 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်ယူ  င်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရက ာက်မမဲမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

   ပ်ကွက်(၉) နှင််းဆ  လမ််း  လမ််းက  ော ်း - ၂၆၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း   လမ််း က ော ်း - ၂၆၀၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း   လမ််း က ော ်း - ၂၆၀၀   

    ခတတော လမ််း   လမ််း က ော ်း - ၂၆၀၀   

    ရ  ်လှလမ််း   လမ််း က ော ်း - ၂၆၀၀   

    ပဒိုမမော လမ််း  လမ််းက  ော ်း  - ၂၆၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း  လမ််းက  ော ်း  - ၂၆၀၀   

    သရဖ လမ််း   လမ််း က ော ်း - ၂၆၀၀   

    အရွှေအညော င်ပင်လမ် ်း  လမ််းက  ော ်း  - ၂၆၀၀   

    စ န်ပန််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း  - ၁၁၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း  လမ််း  ဉ််း  - ၁၁၀၀   

    ယိုဇနလမ််း  လမ််း  ဉ််း  - ၁၁၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း  လမ််း  ဉ််း  - ၁၁၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း  လမ််း  ဉ််း  - ၁၁၀၀   

    ပဒိုမမော လမ််းသွေယ် လမ််း  ဉ် ်း   - ၁၁၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း   - ၁၁၀၀   

     ော တ ိုလ တ်လမ််း  လမ််း  ဉ််း  - ၁၁၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း   - ၁၁၀၀   

    အရွှေဝ လ မ််း လမ််း  ဉ် ်း   - ၁၁၀၀   

     မည်မရှ လမ််း(လမ် ်း  ဉ် ်း )  လမ််း  ဉ််း  - ၁၁၀၀   

    န်အ  ်းရ ော မ ော ်း( ပပည်အ ထော င်စိုလမ််းမက  ်းအဘ်း) - ၃၀၀   

    န်အ  ်းရ ော မ ော ်း( တွေင််း ပ ိုင််း   အသော လမ််း မ ော ်း)  - ၁၀၀   

 



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ် င်ေးအရပေါ်အ နွ်စည်ေးကကပ် န် 
နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ရက ာက်မမဲမိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

သတ်မှတတ်န်ဖုိေး               
(က ပ်) 

မှတ်  က် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၅၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၃၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း(Streel Structure) ၁၂၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Streel Structure) ၁၀၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င်( ိုတ)်(Streel Structure) ၁၀၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င်(ရ ို ်းရ ို ်း) (သစ်သော ်းတ န််း+ ိုတ)် ၈၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င်( ိုတခ် +သွေပ ်ော ) ၆၀၀၀   

၁၀။ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၅၀၀၀   

၁၁။ ထရ  ော ၅၀၀၀   
  



      
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊နမမတူမမိ ြို့နယ် 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတမ်ှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ (၁) ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၁၂၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၅၀ ၈၅၀   

၂  (၂)  ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၅၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

၃  (၃)  ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၅၀၀   

  
  

 င်က င် ်းလမ််း 
လမ််းသွေယ်/ 
လမ််းက ော်း 

၇၀၀ ၁၂၀၀ 
  

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၁၂၀၀   

    အဒ န လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၁၂၀၀   

    မန်မွေမ််းလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၉၀၀   

     မည်မရှ လမ််းက ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၅၀ ၈၅၀   

၄  (၄)  ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၅၀၀   

    မဉ္ဇြူလ မ််း လမ််း  ယ် ၉၀၀ ၁၄၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၅၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

  
  

အ ော င်သအပပလမ််း 
လမ််း  ယ/် 
လမ််းက ော ်း 

၇၀၀ ၁၂၀၀ 
  

    သဇင်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၅၀၀   

၅  (၅)  ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၅၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််း  ယ် ၉၀၀ ၁၄၀၀   

    က  ်အ မော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

    ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

  



      
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊နမမတူမမိ ြို့နယ် 

  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆ (၆) ပ်ကွက် က  ်အ မော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

    အသော  လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၁၀၀၀   

    သစ်ခွေလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၁၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််းက ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၅၀ ၈၅၀   

၇ (၇) ပ်ကွက် နှင််းဆ  လမ််း လမ််း  ယ် ၇၀၀ ၁၂၀၀   

    မ ်မွေန််းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း ၄၀၀ ၉၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၃၅၀ ၈၅၀   

၈ (၈) ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

     မည်မရှ လမ််းက ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၅၀ ၈၅၀   

၉ (၉) ပ်ကွက် စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၁၀၀၀   

    နမမလအ   ောင််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၁၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််းက ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၅၀ ၈၅၀   

၁၀ (၁၀) ပ်ကွက် ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၁၃၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၁၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််းက ော ်း လမ််း  ဉ် ်း ၃၅၀ ၈၅၀   

၁၁ မန်စြံရက ေး  ာ မ န််းလမ််း                   လ မ််းမက   ်း - ၁၀၀၀   

    ဒိုတ ယလမ််းက  ော ်း       လမ် ်း  ယ် - ၇၅၀   

    တတ ယလမ််းက  ော ်း      လ မ််း  ယ် - ၆၅၀   

၁၂ 
 ိုမိုအုပစ်ု၊ 
 ိုဖတိ်ရက ေး  ာ 

မ န််းလမ််း                            လမ််းမ က  ်း - ၃၀၀ 
  

    ဒိုတ ယလမ််းက  ော ်း                  လမ််း   ယ် - ၂၀၀   

    တတ ယလမ််းက  ော ်း                 လမ် ်းသွေယ် - ၁၀၀   

 
 



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ်စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

နမမတူမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ်/ 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ လယ်ယော အပ မမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၅၀ ၅၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၃၅ ၃၅   

    လမ််းသွေယ် ၂၅ ၂၅   

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ် 
/အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ လယ်ယော အပ မမ ော်း 

လ မ််းမက   ်း ၂၀ ၂၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၁၅ ၁၅   

    လမ််းသွေယ် ၁၀ ၁၀   

 

  



   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပျှမ်ေးမျှကနု်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမမတူမမိ ြို့နယ်  (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း 
တစ်စတိုရန််း အပေါ် 

 ိုန်  စရ တ် 
မှတ်ခ  ် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၆၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း(Streel Structure) ၁၆၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Streel Structure) ၁၄၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ/်န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ)် (Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င(် ိုတခ် +သွေပ ်ော) ၁၀၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င(်သွေ ပ် ော) ၈၀၀၀   
 

  



  
 

  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မုိေးမိတ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရ မာက်ပိုင်ေး နနဒဝန်လမ််း လမ််း  ယ် ၉၅၀ ၉၅၀   

   ပ်ကွက် မမ ျုြို့လယ်လမ််း လမ််းမ ၉၅၀ ၁၀၀၀   

    အ ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၉၅၀ ၁၀၀၀   

    မဂဂင်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၂၀ ၈၅၀   

    ရတနော လမ််း လမ််း  ယ် ၈၂၀ ၈၅၀   

    ဘိုရော ်းက  ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၈၂၀ ၈၅၀   

    အရွှေလ လမ််း လမ််းမ ၆၀၀ ၆၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    အရွှေအ  ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၅၀   

    စမ််းအခ ောင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၅၀   

    အရအ  ော်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၅၀   

၂ ရတာင်ပိုင်ေး မမ ျုြို့လယ်လမ််း လမ််းမ - ၁၀၀၀   

   ပ်ကွက်  န်သော လမ််း လမ််း  ယ် ၉၅၀ ၉၅၀   

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််း  ယ် ၈၂၀ ၈၅၀   

    က ညအ်တော ်စိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ရ ော အတော ်အလ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    သိုခလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    အရွှေခ  ျုင ်ဝမှ် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၅၀   

၃ လက် ုပတ်န်ေး စည်ပင်လမ််း လမ််း  ယ် ၇၈၀ ၈၀၀   

   ပ်ကွက် ဟ ိုပန်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    အဇော တ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    အဘော ဂဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

  
 

  
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မုိေးမိတ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ် 

 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀  ု 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  လက် ုပတ်န်ေး ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    အရွှေဘ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ဇ ဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    အ ော င်မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၄ ရ ာ်နန်ေး ဗိုဗဗော ရ ိုအ  ောင် ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၈၂၀ ၈၅၀   

     ော သ လမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    နွေယ်န လမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    တမော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၅၀   

    ခ ိုင်အရွှေဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၅၀   

    ယင််းမောလမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၅၀   

    ဗ ြူဟော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၅၀   

    အ တောငဥ်ယ  ောဉလ်မ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၅၀   

၅ ရ ွှေဇာလ   ာ မ ို်းမ တ်-မဘ မ််းလမ််း လမ််းမ ၉၅၀ ၉၅၀   

    ရ ို်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၆ အာသြံ  ာ  ော သ လမ််း လမ််း  ယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

     မ အ  ောင််းလမ််း လ မ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    အပမစော ရင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၅ ရက ေး  ာအုပစ်ု မ ို်းမ တ်-တွေ င််း ငယ်လမ််း (လမ််းမ) ၃၀၀ ၂၅၀   

    မ ို်းမ တ်-မ ို ်း ိုတလ်မ် ်း(လမ် ်း မ) ၂၀၀ ၂၀၀   

    မ ို်းမ တ်-မ ဘ မ််းလမ် ်း(လမ် ်း မ) ၅၀ ၁၀၀   

    မ ို်းမ တ်-မ ို င််းအ င  လမ််း (လမ််း မ) - ၁၀၀   
 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်  ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ်စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိုေးမိတ်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ လယ်အပမ လမ််းမ ၉၀ ၉၀   

    လမ််း  ယ် ၈၀ ၈၀   

    လမ််းသွေ ယ်/  ဉ ််း ၅၀ ၅၀   

၂ ယောအပမ လမ််းမ ၈၀ ၈၀   

    လမ််း  ယ် ၅၀ ၅၀   

    လမ််းသွေ ယ်/  ဉ ််း ၂၅ ၂၅   

၃ ဉ ယ ောဉ်အပမ လမ််းမ ၉၀ ၉၀ 
  

    
လမ််း  ယ် ၈၀ ၈၀ 

  

    
လမ််းသွေ ယ်/  ဉ ််း ၅၀ ၅၀ 

  
 

  



   
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အရဆာက်အဦေးရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 

ပျှမ်ေးမျှကနု်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  မ ို ်းမ တ်မမ ျုြို့န ယ် 
 

(  ပ်အ ပ င််း) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ် ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်(RC) ၁၅၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(RC) ၁၄၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၃၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၂၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုပည်ပှ/်န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၈၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ)်(Steel Structure) ၇၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င(် ိုတ+်သွေပ ်ော) ၆၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င(်သွေ ပ် ော) ၅၀၀၀   

 

  



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရနာင်   ိမမိ ြို့နယ် 
 

        (က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး(ယ ု) 

၁ 
ရစ ေး 
 ပ်ကွက် 

မနတအ လ်းလော်းရ  ှို်းပပည်အ ထောင်စိုလမ််းမက  ်း 
(လမ််းမက  ်းအ ဘ်းဝဘဲ အ် စ ်းပတ ်လမ််းမှ
အ ရွှေပပည်စ ို်းလမ််းထ ) 

လမ််းမက   ်း ၄၅၀၀ ၄၅၀၀   

    
ယော ဘ ်အစ  ်းအပမ ော ်လမ််း၊ စ  ပ ယ်လမ််းမှ 
အ  ော ်မဲသ မ််းလမ််း ၊ သ ရ မ ဂဂလ ောလမ််း 

လမ််း  ယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    သစစောလမ််း လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    အ ရ န်က  ်း( ခ)လမ််းမှ (င) လမ််း ထ  လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အ စ ်း( ခ)လမ််းမှ( င) လမ််း ထ  လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အ စ ်း( စ)လမ််းမှ(  )လမ််းနှင် သ လမ််းထ  လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    န် မည်မရှ လမ််းသွေယ ် လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ -  

    န် မည်မရှ လမ််းက ော်း လမ််း  ဉ် ်း ၈၀၀ -  

၂ 
ရတာင် 
 ပ်ကွက် 

  က  ်း၊ အတ ောင််းခ မ််း လမ််း (လမ််း အဘ်းဝ ဲမှ 

ယော အတ ောင််းခ မ််း လမ််း သွေယ် (၁)မှ ( ၁၆) ထ ) 
လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

      က  ်း၊ အတ ောင််းခ မ််း လမ််း  (  န ်   ွေ ်မ ော်း)   ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    
အ တောင်ရပ် ွေ  ်စ၊ဦ ်းအ   ောအ် ရထွေ  ်
လမ််း (၁)မှ( ၉) ထ ( လမ််းအဘ်းဝယဲ ော) 

လ မ််း  ယ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

    အ သော် လမ််းသွေယ ်( ၁)မ(ှ ၈)ထ  လမ််းသွေယ် - ၁၃၀၀   

    ခဲနော ်းရ ှို်းလမ််းတအလ ော  ် လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    
ခဲန ော်းရ ှို်းဝ ဲယ ော၂ ွေ ်ထ (  န ် တွေင််း  
 ွေ ်မ ော်း) 

လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    
ဦ်းအ  ေ်ာအရ ထွေ ်လမ််း( ၁)မှ(၄) လမ််း  

က ော်းမ  ော်း၂ ွေ ် ထ  
လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    
ဦ်းအ  ေ်ာအရ ထွေ ်လမ််း(၅ )မှ(၉) လမ််း  

က ော်းမ  ော်း၂ ွေ ် ထ  
လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    
ဦ်းအ  ေ်ာအရ ထွေ ်လမ််း(၆)မှ (၉) လမ််း  

အဘ်းယ ောဘ ်၂ ွေ ်  ထ  
လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    
ဦ်းအ  ေ်ာအရ ထွေ ်လမ််း(၆)မှ (၉) လမ််း  

အဘ်းဝ ဲဘ ်၂ ွေ ်  ထ  
လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    အညော င် ိုန််းအရထွေ  ်လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

 



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရနာင်   ိမမိ ြို့နယ် 
 

        (က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး(ယ ု) 

၃ ဘူတာ ပ်ကွက် 
မနတအ လ်းလော်းရ  ှို်းပပည်အ ထောင်စို 
လမ််းမက  ်း 

လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    
(ပပညအ် ထောင်စိုလမ််းအ ဘ်းဝမှဲ 
ယ ောဝဘဲ ် ရမ်ှ်း ိုန််းလမ််းမှ 
အ ဒလ ယ ောလမ််း ထ ) 

လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    
လမ််း မက  ်းန ှင ် ပ်လ  ်  မည ် မရ ှ  
လမ််း သွေယ် 

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ခွေ ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

၄ ဘူတာ ပ်ကွက် ခအရပင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဇ ဇဝ အ ော  ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အဒ န လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၇၀၀   

    ဘူတောသ လမ််း(အ ော  ်-၁)လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၈၀၀   

    ဘူတောသ လမ််း( အ ော  ်-၂) လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၇၀၀   

    အပမောင်ဇ ်းလမ် ်း လမ််း  ဉ် ်း - ၆၀၀   

    ဘူတော သ လမ််း(အ ော  ်-၃)လ မ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၆၀၀   

    ဘူတောန ှင် အဒ န ဆ  ်လမ််း လမ််း  ဉ် ်း - ၅၀၀   

၅ နာေးရိှုေး ပ်ကွက် 
နော်းရ  ှို်းရပ် ွေ ်လမ််းမှနော်းရ  ှို်း 
( ၁)လမ််း 

လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    နော ်းလမ််း(၂ )လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    နော ်းလမ််း(၃ )လမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

၆ 
သရ ပရ  
 ပ်ကွက် 

သ သရ ောအ  ်းအစ တ လမ််းဝ ဲမှယ ော 

အတော င််းခ မ််း လမ််း  ထ  
လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    သအပပလမ် ်းသွေယ်(၁ ) လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သအပပလမ် ်းသွေယ်(၂) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    သအပပလမ် ်းသွေယ်(၃) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    သအပပလမ် ်းသွေယ်(၄) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    သအပပလမ် ်းသွေယ်(၅) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

  



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရနာင်   ိမမိ ြို့နယ် 
 

        (က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ု 
စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၇ ပေါ တ် ပ်ကွက် 
မန တအလ်းလော်း ရ ှို်းပပည ်အ ထော င်စ ိုလ မ််း မ 

က  ်းအဘ်းဝ ဲယ ော 
လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပန်ဟ ်သ အပပအရ ်းလမ််းမ လမ််း  ယ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    
အ တောင််းခမ််းလမ််းမှလဝ ရ ို်းအ ဘ်း 
(၂)လမ််း ထ  

လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ရက ေး  ာင်္ န်မ ာေး   ၆၀၀ ၆၀၀   

    
မမ ျုြို့န ှင် အဝ်း အသ ောအ  ်းရ  ောမ ော်း 

(ပပည ်အထ ော င်စ ိုလမ််းမ က  ်းအ ဘ်း) 
လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ 

  

    
မမ ျုြို့န ှင် အဝ်း အသ ောအ  ်းရ  ောမ ော်း 

(ပပည ်န ယ်လမ််းမ က  ်းအဘ်း) 
လမ််းမက   ်း ၇၅၀ ၇၅၀ 

  
 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ရနာင်   ိမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ်/အ   ်းရ ော 
မ ော ်းရှ လယ်ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    လမ််းသွေယ် ၇ ၀ ၇ ၀   

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် အဝ ်းဆ  ို်းရပ ်ွေ  ်/အ  ်းရ ော 
မ ော ်းရှ လယ်ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၁၃၄ ၁၃၄ 
  

    လမ််း  ယ် ၆၆ ၆၆   

    လမ််းသွေယ် ၃၄ ၃၄   

 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ ပျှမ်ေးမျှ 
ကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရနာင်   ိမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း 
တစ်စတိုရန််းအပ အပေါ် 

 ိုန်  စရ တ် 
မှတ်ခ  ် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၆၀၀၀   

၃။ Steel Structure ၁၃၀၀၀   

၄။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်တ ို ် အဆော  ် ဦ ၁၂၀၀၀   

၅။ Steel Structure ဂ ိုအဒ င် ၁၀၀၀၀   

၆။  ိုတဂ် ိုအဒ င ် ၈၀၀၀   

၇ ။ တစ်  မ်လ ို်းပပျုပ ပင်အဆ ော  ် ၉၀၀၀   

၈။  အဟော င််း ိုတတ် ်ပပ ျုပ ပ င် ၇၀၀၀   

၉။ အ ော  ်အပခန  ပ+် အပေါ်သွေပပ်ဖ င ်အဆ ော  ်ဂ ိုအဒ င် ၆၀၀၀   

၁၀။  အဆော  ် ဦတစ်ခိုလ ို်းသွေပပ်ဖ င ်အဆ ော  ် ၅၀၀၀   

 

  



      

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁  ပ်ကွက်(၁) မူဆယ်-လော ်းရ ှို်းလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ခလရ(၄၁)လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဧဝ အဂလ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    အလယော ဉ် ွေင််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    အ သင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    စ ပပလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    မယ ရ ို ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    မ ခင် အလ ်းရ ို်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ခ ဒ်အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    သော ယော  ိုန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဗ ြူဟော လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    နဝရတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ရိုပသ် လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    စ ပပလမ််းသွေယ် (၁) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    စ ပပလမ််းသွေယ် (၂) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ခ ဒ်အ  ောင် ်းလမ််း သွေယ်(၁) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    ရိုပသ် လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    သော ယော  ိုန််းလမ််းသွေယ် (၁) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    သော ယော  ိုန််းလမ််းသွေယ် (၂) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    လမ််းဆ  ို်း လမ််းဆ  ို်း ၄၀၀ ၄၀၀   



      

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၂ ရပ ်ွေ ် (၂) မူဆယ်-လော ်းရ ှို်းလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    စည်ပင်ရ ို ်းပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

     ော ်း ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဘ ိုတဲ ိုန် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    နမ ခ် ိုင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ဘ ိုအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ရင်ခွေဲရ ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    ရန် င််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၆၅၀ ၆၅၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်းသွေယ် (၁) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်းသွေယ် (၂) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်းသွေယ် (၃ ) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်းသွေယ် (၄ ) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်းသွေယ် (၅) လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

      လမ််းဆ  ို်း ၄၀၀ ၄၀၀   

 



      

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃ ရပ ်ွေ ် (၃) တော မ ို်းညလဲမ််း လမ််းမက   ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ရပ ်ွေ ်ရ ို ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ဆ ယ်မ  ်နှော ဘိုရော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း/ပမတ်အလ ်း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

     မ (၄ )လမ််း/နှင် ်းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    လွေယ် ွေန်လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ဘ ိုအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    မန်ဂ ပ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ) လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂) လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    လမ််းသွေယ်( ၃) လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၄) လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၅)/သစ်ခွေလမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၆ ) လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၇) လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၈) လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၉ ) လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁၀ ) လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

     လမ််းဆ  ို်း လမ််းဆ  ို်း ၅၀၀ ၅၀၀   

 



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄ ရပ ်ွေ ် (၄) လော ်းရ ှို်းမူဆယ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀   

    န လော လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    မိုန််းဝန််းခန််း မလမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ပန််းခခ လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    အနော င်ဗ  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ခ နန်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၃) (၄ )ပတ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    အ ော င်သအပပလမ််း/ခ ိုတ င် လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

     မ အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    နှင််းဆ  (၁)လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    နှင််းဆ  (၂ )လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    လမ််းသွေယ်၁ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၂ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၃ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၄ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၅ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၆ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၇ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၈ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၉ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၁၀ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၁၁ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်၁၂ လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

     လမ််းဆ  ို်း လမ််းဆ  ို်း ၄၀၀ ၄၀၀   

 
 



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၅ ရပ ်ွေ ် (၅) မူဆယ်-လော ်းရ ှို်းလမ််းမ က  ်း လမ််းမက   ်း ၁၆၀၀ ၁၆၀၀   

    တရိုတရ် ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ခ ဒ်အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ရှမ််းအရတွေင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    စည်ပင်လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    
ရမ်ှ်းဘိုန််းက  ်းအ   ောင််းလမ််း 
( ၁၄၀၀') 

လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    အရစ ်ရ ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ရပ ်ွေ ် (၅)ပတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ရှမ််းဘိုန် ်းက  ်းအ   ောင််းပ တ် လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    အတော င်အပေါ်ဘိုရော ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ) လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂) လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၃) လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၄) လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၅) လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

     လမ််းဆ  ို်း လမ််းဆ  ို်း ၄၀၀ ၄၀၀   

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆ ရပ ်ွေ ် (၆) တော မ ို်းညလဲမ််း လမ််းမက   ်း ၅၅၀ ၅၅၀   

    လွေယ် ွေန်လမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    ရယ ရ ို်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

     မ (၇ )လမ််း/ သော်း သတ် ရ ိုလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၃) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၄) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၅) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၆ ) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၇) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၈) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၉ ) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁၀ ) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁၁ ) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ၂) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ၃) လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

     လမ််းဆ  ို်း လမ််းဆ  ို်း ၂၀၀ ၂၀၀   

၇ ရပ ်ွေ ် (၇) တော မ ို်းညလဲမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    အဒလ ယော လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    အခ င်ရမ််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပိုန််းည ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   



    
 
  

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍော နှစ် တွေ ်အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလိုပ်ငန််း အပေါ် ခွေ န်စည််းက ပ်ရန် စ နှိုန််းမ ော ်း 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ် 

 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၈ ရပ ်ွေ ် (၈) မူဆယ ်-လော်းရ  ှို်း ော်းလမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၅၅၀ ၅၅၀   

  မမ ျုြို့ ပပင်/တ ို ်းခ ဲြို့ မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း(၁၁ ၀၀') လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

   ွေ ်သစ် ရတနော လမ််း(၆၆၀') လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ရဿဝတ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    ဧရောဝတ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၃) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၄) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၅) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၆ ) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၇) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၉ ) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁၀ ) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁၁ ) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ၂) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ၃) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ၄) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ၅) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁၇) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ၈) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁၉ ) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂၀) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂၁) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂၂) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂၃) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   



      
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍော နှစ် တွေ ်အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလိုပ်ငန််း အပေါ် ခွေ န်စည််းက ပ်ရန် စ နှိုန််းမ ော ်း 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ် 

 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၉ နမ ဖ်တ် ော မူဆယ ်-လော်းရ  ှို်း ော်းလမ််းမက  ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

      လမ််းက ော ်း ၃၅၀ ၃၅၀   

      လမ််းဆ  ို်း   ၂၀၀   

၁၀ တော မ ို်းည ဲ   လမ််းမက   ်း ၃၅၀ ၃၅၀   

      လမ််းက ော ်း ၂၅၀ ၂၅၀   

      လမ််းဆ  ို်း   ၁၅၀   

မှတ်ခ  ် ။။မ မ မမ ျုြို့နယ်၏အ ဒသတွေင်  မှ နတ် ယ် ပဖ စ်အပေါ်အရောင််း/ဝယ်အနအ သော အပမပပ င်အစ ်းနှိုန် ်း  ို 
 ဖွေြဲို့မ ော ်းဖွေြဲို့စည််း၍  စနစ်တ    စ နှိုန််း သတ်မှတထ်ော ်းပခ င််း ပဖစ်ပ သည် ။ 

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်  ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ်စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့နှ င ်န ်းစပ်ဆ ို်းရပ်  ွေ ်/အ   ်းရ ော 
မ ော ်းရှ လယ်ယော  အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း - ၃၅ 
  

    လမ််း  ယ် - ၂၅ 
  

    လမ််းသွေယ် - ၁၅ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ်/ 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း - ၃၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၂၀ 
  

  
  

လမ််းသွေယ် - ၁၀ 
  

 

  



  

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် 
တစ်စတု န်ေးရပပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွတ ်ိုင်မမိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ်  အဆော  ် ဦ မ  ျု်း စော ်း 
တစ်စတိုရန််း အပေါ် 

 ိုန်  စရ တ် 
မှတ်ခ  ် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၅၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(RC) ၁၃၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း(Streel Structure) ၁၂၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Streel Structure) ၁၀၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င်( ိုတ)်(Streel Structure) ၁၀၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င်(ရ ို ်းရ ို ်း/သစ်သော ်း တန််း+ ိုတ)် ၈၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င်( ိုတခ် +သွေပ ်ော ) ၆၀၀၀   

၁၀ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၅၀၀၀   

၁၁ ထရ  ော ၅၀၀၀   

 

  



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ သ ရပေါမမိ ြို့နယ် 
  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/  
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

ယ င် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

ယ ု 

၁။ ပန်ေးတိမ်ရ မာက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀   

    အ ော င်သအပပလမ််း လမ််း  ယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀   

    သရဖ လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀   

    သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀   

    အရွှေအညော င်ပင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၂၀၀ ၃၂၀၀   

    မောလော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းက ော ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

၂။ အရနာက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

   ပ်ကွက် မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    အ ော င်သအပပလမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သ န််းန လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    တော ရ ို်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

၃။ ရစ ေး ပ်ကွက် မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀၀ ၅၀၀၀   

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သရဖ လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    နွယန် ( )မရ ာ်င်္န လမ်ေး လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    သအပပည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းက ော ်း ၁၄၀၀ ၁၄၀၀   



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ သ ရပေါမမိ ြို့နယ် 
 

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/  
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

ယ င် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

ယ ု 

၄။ မမိ ြို့လယ် မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်း လမ််းမက   ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

   ပ်ကွက် ကသဘော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    မဂဂလော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    ရတနော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    စ န်(ခ)သ လရငှ်အ  ောင််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    သ တောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ပမလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    ခွေော ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

၅။ ပန်ေးတိမ်ရတာင် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပ်ကွက် အရွှေအညော င်ပင်လမ် ်း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ရ ရ ာ်ရက ာင်ေးလမ်ေး လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အရွှေဓော ်းအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ်က ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

၆။ ရတာင်မမိ ြို့ ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

   ပ်ကွက် မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်း လမ််းမက   ်း ၃၀၀၀ ၃၀၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သ န််းန လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အဒ န လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

     ိုတဖ် ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ်က ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   
 



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ သ ရပေါမမိ ြို့နယ် 
  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/  
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 
အမ  ိေး 
အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

ယ င် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေးယ  ု

၇ ။ ရ ွှေရက ာင်ေး ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    သရဖ လမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

  ရ ွှေရက ာင်ေး ပ်ကွက် သဇင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမက် ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

၈။  မန်မာ ပ်ကွက် မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၅၀၀ ၂၅၀၀   

    လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််း  ယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    သ ရ မော လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    သ န််းန လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

       အ ော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    အရခဲစ ်(ခ)ပ မလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    အရဦ်းအ  ော င််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    စ န်(ခ)သ လရှင်အ   ောင််းလ မ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ်က ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

၉။ ဇာတ်စု ပ်ကွက် မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အဟော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    အထော င်က  ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    တ ောပိုတအ်   ောင််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   
  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ သ ရပေါမမိ ြို့နယ် 
  

( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/  
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

ယ င် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

ယ ု 

၁၀။ အုတက် င်ေး မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်း လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

   ပ်ကွက် သစစော လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    စ ပယ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    သ န််းန လမ််း လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    က ော ပဖြူလမ််း လမ််း  ဉ် ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

     ိုတဖ် ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

     မည်မရှ လမ််းမ ော ်း လမ််းက ော ်း ၂၀၀ ၂၀၀   

၁၁။ မ ေး ထာေး လမ််း မည်မရှ  လမ််းမက   ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

   ပ်ကွက်   လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

      လမ််းက ော ်း ၁၅၀ ၁၅၀   

၁၂။ သ ရပေါမမိ ြို့ လမ််း မည်မရှ  လမ််းမက   ်း ၄၅၀ ၄၅၀   

  (မမိ ြို့စွန်) ပ်   လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

      လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀   

၁၃။ သ ရပေါမမိ ြို့ လမ််း မည်မရှ  လမ််းမက   ်း ၄၅၀ ၄၅၀   

  (ကွက်သစ်) ပ်   လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

      လမ််းက ော ်း ၁၀၀ ၁၀၀   
 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စညေ်းကကပ်နှစ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံုေးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

သ ရပေါမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမေ်း 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င)် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆိ ုပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်း စပ်ဆ ို်း ရ ပ် ွေ ်/  
အ  ်းရ ောမ  ော်းရှ လ ယ် ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက  ်း ၆၀ ၁၀၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၃၅ ၇ ၅   

    လမ််းသွေ ယ် ၂၀ ၅၀   

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် လှမ််းအဝ်းအ သောရပ်  ွေ ်/ 
 အ  ်းရ ောမ ော်းရှ လ ယ် ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက  ်း ၄၀ ၅၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၂၀ ၃၀   

    လမ််းသွေ ယ် ၁ ၀ ၁ ၅   

 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊သ ရပေါမမိ ြို့နယ် ( က ပ်ရပေါင်ေး ) 

စဉ် အရဆာက်အဦ အမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁။ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်  (RC) ၁၅၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ် (RC) ၁၃၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း (  Streel Structure ) ၁၀၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း ( Streel Structure )  ၈၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/ န  ပ် ၁၀၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ ် ၈၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတ)်  (Streel Structure ) ၇၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င် ( ိုတခ်  + သွေပ ်ော ) ၆၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င် (  သွေပ်  ော  ) ၄၀၀၀   

၁၀။ သွေပမ် ို်းထရ  ော   မ် ၃၀၀၀   

 

  



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊နမ ် မေ်းမမိ ြို့နယ် 

 

       ( က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။  မှတ်(၁)ရပ ်ွေ  ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း  ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  မန ်ခမ််းရပ၊် မူက  ျုအ  ောင် ်းလမ််း  လမ််းသွေယ် ၈၀၀  ၈၀၀   

  အ ော င််းတပ်ရ ပ် အ ော င််းတပ်လမ် ်း လမ််းဆ  ို်း  ၆၀၀  ၆၀၀   

              

၂။  မှတ်(၂)ရပ်  ွေ ် ဦ်းပန််းလမ် ်း  လ မ််းက ော်း ၁၂၀၀  ၁၂၀၀   

  အနော င်စန ် ိုန််းရပ၊် သစစော လမ််း  လ မ််းသွေယ ် ၁၀၀၀  ၁၀၀၀   

  ပန်လ ိုရပ် ပန်ခ ်းလမ််း  လ မ််းသွေယ ် -  ၁၀၀၀   

              

၃။  မှတ်(၃)ရပ်  ွေ ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း  လမ််းမက   ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  အနော င်စန ်ရပ်  ရ နဒမော လမ််း လမ််းက ော ်း  ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း  လမ််းက  ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မွေနပ်မတ်လမ််း လမ််းက ော ်း  ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အနော င်စန ်လမ််း  လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ပင်စ မ််းလမ် ်း လမ််းဆ  ို်း  ၆၀၀ ၇၀၀   

    မဟော ဗနဓျုလ လမ််း လမ််းဆ  ို်း  ၆၀၀ ၇၀၀    

    မ ို ်ခရ ိုအဝ ဖ်လမ် ်း လမ််းဆ  ို်း  ၆၀၀ ၇၀၀    

 

  



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န်  
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊န မ ခ်မ််းမမ ျုြို့န ယ် 

 

       (   ပ် သ န််းအ ပ င််း  ) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၄။  မှတ်(၄)ရပ်  ွေ ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း  ၃၃၀၀ ၃၅၀၀   

  ဟ ို တ်ရပ် က ော ပဖြူလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ပညော ရော မလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ခန််းမလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ပညော ရော မလမ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မအနော ဟရ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မအနော ်ဟရ လမ််းသွေယ် -၁ လမ််းသွေယ်  ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မအနော ်ဟရ လမ််းသွေယ် -၂ လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မအနော ်ဟရ လမ််းသွေယ် -၃ လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းဆ  ို်း ၆၀၀ ၈၀၀   

၅။  မှတ်(၅)ရပ ်ွေ  ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၀၀၀ ၆၀၀၀   

  အ ော င််းအနော င်မ ိုရ ပ် ခန််းမလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

  (အ ော င် ်းထ ်)  -ထ-  အ  ောင် ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    လ ပ်စစ်ရ ို်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    က ော ပဖြူလမ််း လမ််းက ော ်း ၄၀၀၀ ၄၀၀၀   

    ပမဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၅၀၀   

    စဝ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၅၀၀   

    အ  ောင််းလမ် ်းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၅၀၀   

    က ော ည ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၅၀၀   

    က ော ည ျုလမ််း  လမ််းဆ  ို်း ၁၈၀၀ ၂၀၀၀   

    

 
 
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊န မ ခ်မ််းမမ ျုြို့န ယ် 

 

       (   ပ် သ န််းအ ပ င််း  ) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆။ 
 မှတ်(၆) 
ရပ ်ွေ ် 

စိုအပ င််းရ ို ်းလမ််း  လမ််းမ ၂၈၀၀ ၃၀၀၀   

  စော အရ်းတန််းရပ် ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ခအရလမ််း လမ််းက ော ်း  ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    စည်ပင်ရ ို ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

      န်စစ်သော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အဂ   ်ွေင် ်းလမ််း  လမ််းက  ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    သရဖ လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ခတတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်းသွေယ် -၂ လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    အဒ န လမ််း လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    နဝရတ်ရ ပ်သော လမ််း လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

 

  



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊န မ ခ်မ််းမမ ျုြို့န ယ် 

 

       (   ပ် သ န််းအ ပ င််း  ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၇ ။  မှတ်(၇)ရပ် ွေ ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း  ၅၈၀၀ ၆၀၀၀   

  မ ိုခမ််းရပ၊် အရွှေက ော လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၈၀၀ ၃၈၀၀   

  မ ိုခမ််း ွေ  ်သစ်ရပ၊် အနော င်တ န််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  အပ  တ်င်မရပ်   ော်းပဖြူလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၆၀၀ ၂၀၀၀   

      ော်းပဖြူလမ််းသွေယ် လမ််းက ော ်း ၁၆၀၀ ၂၀၀၀   

    မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    မ ိုင််းပွေနလ် မ် ်းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်းသွေယ်-၃  လမ််းသွေယ် ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်းသွေယ်-၄ လမ််းသွေယ်  ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    မ ိုင််းပွေနလ်မ် ်းသွေယ်-၅ လမ််းသွေယ်  ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််း လမ််းသွေယ်  ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ်  ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

    ပ အတော  ်လမ််းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ်  ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

    မန ်အဟော င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ်  ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

   မှတ်(၇)ရပ် ွေ ် အရွှေက ော လမ််းသွေယ်-၁ လမ််းဆ  ို်း  ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

  မ ိုခမ််းရပ၊် အရွှေက ော လမ််းသွေယ်-၂  လမ််းဆ  ို်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

     င်က င် ်းလမ််း လမ််းဆ  ို်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    အနက ော လမ််း လမ််းဆ  ို်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

    မန ်အဟော င််းလမ် ်းသွေယ်-၁ လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    မန ်အဟော င််းလမ် ်းသွေယ်-၂ လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

 

  



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊န မ ခ်မ််းမမ ျုြို့န ယ် 

 

       (   ပ် သ န််းအ ပ င််း  ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၈။  မှတ်(၈)ရပ ်ွေ  ်    ျု  ်ထ ်းရ ို ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၈၀၀ ၂၀၀၀   

  အပ  ်အနရပ်၊ အသော ်တောလ မ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

  အ ော င််းဆ ော ရပ် သ တောလ မ််းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ဟ သော ဝတ လမ််းသွေယ်-၁ လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ဟ သော ဝတ လမ််းသွေယ်-၂ လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ဟ သော ဝတ လမ််းသွေယ်-၃ လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ဟ သော ဝတ လမ််းသွေယ်-၄ လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

၉။  မှတ်(၉)ရပ ်ွေ  ် နဝအဒ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

  အ ော င်မဂဂလော ရပ ် သိုခလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

    ဟ သော ဝတ လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

     အသော  လမ််းသွေယ် လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

    မဟူရော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    အ  ော ်စ မ််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ဓညဝတ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ဓညဝတ လမ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ဓညဝတ လမ််းသွေယ်-၂ လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ဓညဝတ လမ််းသွေယ်-၃ လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ဓညဝတ လမ််းသွေယ်-၄ လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ပတတပမော်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    န လော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    သ တောလ မ််း လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   

    ရတနော ပ ိုလမ််း လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၁၀၀၀   



    

 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊န မ ခ်မ််းမမ ျုြို့န ယ် 

 

       (   ပ် သ န််းအ ပ င််း  ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁၀  မတှ(် ၁၀)ရပ် ွေ ် ဗန််းအမော ်လမ််းမ က  ်း လမ််းမ  ၃၃၀၀ ၃၅၀၀   

  ဟ ိုအန ောင်ရပ ် ၊အပ  ်လ ို အဘော ဂလ မ််း န မ ဖ်  ်ောလမ််း ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  အစ ်းတန််းရပ် ၊ ပမတ်အလ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း  ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ပအဒသော လမ််း  လမ််းက  ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မဂဂလော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

     ိုမိုပဒော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မဂဂလော အ  ောင််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    မဂဂလော လမ််းသွေ ယ-်၁  လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    မဂဂလော လမ််းသွေယ်-၂  လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    
 -မ-  
ဟ ိုအနော င်လမ််း 

 လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သစစော လမ််း လမ််းသွေယ်  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ပအဒသော လမ််း သွေယ်  လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    အ ော င်စစ်သညလ်မ််း  လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၈၀၀   

၁၁  မတှ(် ၁၁)ရပ် ွေ ် ပပည်အထော င်စိုလမ််း လမ််းမက   ်း  ၂၂၀၀ ၂၅၀၀   

  အပ  တ် ို ်ရပ် ခရော ဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀   

    အမတတောလ မ််းသွေယ်-၁ လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀   

    အမတတောလ မ််းသွေယ်-၂  လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀   

    အမတတော လ မ််း သွေ ယ်လမ််းဆ ို်း  လမ််းဆ  ို်း ၇၀၀ ၈၀၀   

 



 

    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊န မ ခ်မ််းမမ ျုြို့န ယ် 

 

       (   ပ် သ န််းအ ပ င််း  ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁၂။  မတှ(် ၁၂)ရပ် ွေ ် နမ ဖ်တ် ော လမ််း  လမ််းမ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

  မန ်နော ်းရပ ် ဘိုရော ်းအ  ောင် ်းလမ််း လမ််းသွေယ်   ၁၀၀၀   

    
 .မ.  
အ  ောင််းလမ် ်း 

လမ််းသွေယ်   ၁၀၀၀   

၁၃။  မတှ(် ၁၃)ရပ် ွေ  ် နမ ဖ်တ် ော လမ််း လမ််းမ ၁၅၀၀ ၁၈၀၀   

  အ ော င်ခ မ််းသော ရပ်  ိုမိုပဒော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

   ိုန််း ိုလော ်းရပ် စ ပယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

    ဗ ိုလ်တ ို ်ချွန််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

     အသော  လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀၀ ၁၅၀၀   

    အရောင်ပခည်လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀   

    စနဒော လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀   

    ရတနော လမ််း လမ််းဆ  ို်း ၇၀၀ ၈၀၀   

 

  



    
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊န မ ခ်မ််းမမ ျုြို့န ယ် 

 

       (   ပ် သ န််းအ ပ င််း  ) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁၄။  မတှ(် ၁၄)ရပ် ွေ  ် ပပည်အထောင်စို လမ််းမက  ်း  လမ််းမ ၂၄၀၀  ၂၅၀၀   

  အ ော င်အမတတော ရပ ် ဦ်းအ ော င်ပမတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၁၀၀ ၁၂၀၀   

    ဆ ရော စ လမ််း  လမ််းက  ော ်း ၁၁၀၀ ၁၂၀၀   

    အဆော င်အ ော လ လမ််း  လမ််းက  ော ်း ၁၁၀၀ ၁၂၀၀   

    ဆ င်ဝ ်းအနော ်လမ််း လမ််းက ော ်း  ၁၁၀၀ ၁၂၀၀   

    အရွှေဖ ဦ်းလမ််း  လမ််းက  ော ်း ၁၁၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်( ၁)လမ််း  လမ််းသွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ  ်သစ ်(၂ )လမ််း   လမ််း သွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်(၃) လမ််း  လမ််းသွေယ်  ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်(၄) လမ််း  လမ််းသွေယ်  ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်(၅ )လမ််း  လမ််းသွေယ်  ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်(၆) လမ််း   လမ််း သွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ် သစ ်( ၇)လမ််း   လမ််း သွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်(၈ )လမ််း  လမ််းသွေယ်  ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်(၉) လမ််း   လမ််း သွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်( ၁၀)လမ််း   လမ််း သွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်( ၁၁) လမ််း   လမ််း သွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ  ်သစ ်( ၁၂)လမ််း   လမ််း သွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်( ၁၃)လမ််း  လမ််းသွေယ်  ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်( ၁၄)လမ််း   လမ််း သွေယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    ဗန ််းအမေ်ာ ွေ ်သစ ်( ၁၅)လမ််း  လမ််းသွေယ်  ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

    အမတတောလ မ််း  လမ််းဆ  ို်း ၈၀၀ ၉၀၀   

    ငိုဝ လမ််း လမ််းဆ  ို်း  ၈၀၀ ၉၀၀   

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ်စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

နမ  ်မ်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်းဆ  ို်း ရပ ်ွေ  ်၊ 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ လယ်ယော အပ မမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၂၂၀ ၃၃၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၁၈၀ ၂၁၀   

    လမ််းသွေယ် ၉၀ ၁၁၅   

  အနော င်ခမ််းအ  ်းရ ော         

  အ ော င််းဝ န် ်းအ  ်းရ ော         

  မန ် န ်အ  ်းရ ော         

   ိုန်ဆော အ  ်းရ ော         

  စယ်ဟ ိုင််းအ   ်းရ ော         

  မန ်ခမ််းအ  ်းရ ော         

  ပန်ထ ိုလင်အ  ်းရ ော         

  
ဟ ိုနော ်းအ  ်းရ ော 

      
အပမငှော ်းဂရမ်ရ

ရှ မပ ်း 

  
 ွေန်လ ိုအ  ်းရ ော 

      
အပမငှော ်းဂရမ်ရ

ရှ မပ ်း 

  ဟင်လ ိုအ  ်းရ ော         

  နမ တ် ်းအ  ်းရ ော         

၂ 
မမ ျုအ ပမနှင  ် လှမ််းအဝ ်းအ သော ရပ ်ွေ ် 

အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော  အပ မမ ော်း 
လမ််းမက   ်း ၁၆၀ ၂၀၀ 

  

    လမ််း  ယ် ၁၄၀ ၁၇၅   

    လမ််းသွေယ် ၉၀ ၁၁၀   

  အ ော င််း  တ်အ  ်းရ ော 

 

      

  မ ိုင််းဝ ်းအ  ်းရ ော 

 

      

၃ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ်၊ 
အ  ်းရ ော မ ော ်း  ရှ ဥယ ောဉ်အပမ မ ော ်း 

လမ််းမက   ်း ၉၅ ၁၁၅ 

  

    
လမ််း  ယ် ၇ ၅ ၉၀   

    
လမ််းသွေယ် ၄၅ ၇ ၅   

 

 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်  ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ်စညေ်းကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

နမ  ်မ်ေးမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

  က ြူဆ  ိုင််းအ   ်းရ ော         

  ဆ ော လိုအ  ်းရ ော         

  

မမ ျုြို့အ ပမနှင ် လ ှမ််း အဝ်းအ သော 

အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ ဉယ ောဉ်အပမ မ  ော်း 
လမ််းမက   ်း ၈၅ ၁၀၅ 

  

  
  လမ််း  ယ် ၆၈ ၉၅ 

  

  
  လမ််းသွေယ် ၄၅ ၅၅ 

  

  
  

  
    

  

  မောန်အ ော င်အ  ်းရ ော         

  မောစပ်အ  ်းရ ော         

  
စ အ ွေအ  ်းရ ော 

        

  
(၁၃)မ ို င်စိုစည််းရ ော 

        
 

  



 
 

 
၂၀၂၀-၂၀၂၁စည်ေးကကပ်နှစ်အတွက် အရဆာက်အဦ ရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 

ပျှမ်ေးမျှကနု်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊နမ ် မေ်းမမိ ြို့နယ် 

 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦ အမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးရပအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ RC ပထမတန််းစော ်း ၁၈၀၀၀   

၂ RC ဒိုတ ယတန် ်းစော ်း ၁၆၀၀၀   

၃ Steel Structure  (ပထမ တန််းစော ်း) ၁၀၀၀၀   

၄ Steel Structure  (ဒိုတ ယ တန််းစော ်း) ၈၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၂၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င ်( ိုတ)်  Steel Structure   ၈၀၀၀   

 ၈ ဂ ိုအဒ င ်( ိုတခ် +သွေပ်  ော ) ၇၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င ်(သွေပ ်ော ) ၇၀၀၀   

၁၀ ထရ  ော  (သွေပမ် ို ်း) ၄၀၀၀   

 

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ ဆ်န်(မ)မမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁။ မင်္ဂလာ ပ်ကွက် 

ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လ မ််းမက   ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

အဆ်းရ ို်းလမ် ်းအဟော င် ်း လမ််းက ော ်း ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

ဗ ိုလ်တော ရော လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

၂။ မမိ ြို့လယ် ပ်ကွက် 
ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

အစော ်ဘွေော ်းသခ ိျုင််း  ိုန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

၃။ နမမရဝေါ ပ်ကွက် 

ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆ န််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၈၀၀ ၁၈၀၀   

မ ိုင်အင  လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

ဗ ိုလ်မင််းအရောင်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

သူအဌ်း  ိုန််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

၄။ မန် ိက်ု ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀   

၅။ မိငု်္ဲလ် ပ်ကွက် စပ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၇၅၀ ၇၅၀   

၆။ မန်မုိင် ပ်ကွက် ဗ ိုလ်အတဇ လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၅၀ ၇၅၀   

၇ ။ ငွန်ဆိုင်ေး ပ်ကွက် အဆ်းရ ို်းလမ် ်းသစ် လမ််းသွေယ် ၇၅၀ ၇၅၀   

၈။ ရက ေး  ာမ ာေး ဗ ိုလ်မင််းအရောင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   
 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 နမ ဆ်န်(မ)မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ်/ 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမက   ်း - ၂၀ 
  

    လမ််း  ယ် - ၁၅ 
  

    လမ််းသွေယ် - ၁၀ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ်/ 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမက   ်း - ၁၅ 
  

  
  

လမ််း  ယ် - ၁၀ 
  

  
  

လမ််းသွေယ် - ၆ 
  

 

  



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ် ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပျှမ်ေးမျှကနု်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး  

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ နမ ဆ်န်(မ)မမိ ြို့ (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်း (RC ) ၁၈၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC ) ၁၆၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း (Streel Structure ) ၁၀၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Streel Structure ) ၈၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုပည်ပှ်တ ို ် အ ဆ ော  ် ဦ ၁၂၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၁၀၀၀၀   

၇ သွေပမ် ို်း၊ သွေပ်  ော ၇၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င(် ိုပ+်သွေပ်  ော) ၅၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င(်သွေ ပ် ော) ၄၀၀၀   

 

  



     
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ်တွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စညေ်းကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ကွမေ်းလြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စ
ဉ် 

 ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁  ိလုြံု ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၅၀၀   

              

၂ ရဘာင်္ ပ်ကွက် အစ ်းပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    ရန်   န််းခ  ျုင ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

              

၃  ှမေ်း  ာမ ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၄၀၀ ၁၅၀၀   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀   

    အစော ဖ င်နလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ကသဘော လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ရှမ််းရ ော မပတ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

              

၄ ဉာဏသိပပြံ ပ်ကွက် အစော ်ဘွေော ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၃၀၀ ၁၃၀၀   

    ရှမ််းအ  ောင် ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၃) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၄) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၅) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

              

၅ ဝန်ထမ်ေး ပ်ကွက် စိုအပ င််းရ ို ်းလမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

     မ (၁)လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    တ တော ်းဦ်းအစတ လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    ဗ ိုလ်မင််းအရောင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    အဆ်းရ ိုပတ်လမ််း (၁) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    အဆ်းရ ိုပတ်လမ််း (၂ ) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    

 
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ကွမေ်းလြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 
မှတ် 

  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆ ကန်သာယာ ပ်ကွက် ရဲမော န်အ ော င်လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

     ွေ ်သစ်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၁ ) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၂) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၃) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းသွေယ်(၄) လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

              

၇ ရကာင်ေးက ဲရက ေး  ာ ပပည်အထ ော င်စိုလမ််း မက   ်း လမ််းမက   ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    အ  ်းရ ော  ဝင်လမ််း(၁) လမ််း  ယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    အ  ်းရ ော  ဝင်လမ််း(၂ ) လမ််း  ယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

              

၈ ကုန်ေးရညာင်  ာ ပပည်အထ ော င်စိုလမ််းမက   ်း လမ််းမက   ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    အ  ်းရ ော  ဝင်လမ််း(၁) လမ််းသွေယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    အ  ်းရ ော  ဝင်လမ််း(၂ ) လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ကွမေ်းလြံုမမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်းစပ်ဆ ို ်းအသော ရပ ်ွေ ်/ 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၁၂၀ ၄၀၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၃၅ ၃၀၀ 
  

    လမ််းသွေယ် ၃၀ ၂၀၀ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ်/ 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၂၀ ၃၀၀ 
  

  
  

လမ််း  ယ် ၁၅ ၁၀၀ 
  

  
  

လမ််းသွေယ် ၅ ၅၀ 
  

 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦ ရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 
ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ကွမေ်းလြံုမမိ ြို့နယ် 
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ် (RC) ၁၂၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ် (RC) ၁၀၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း (Streel Structure) ၁၀၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Streel Structure) ၈၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၈၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၆၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င်( ိုတ)်  (Streel Structure) ၄၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င ်( ိုတခ် +သွေပ်  ော ) ၄၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၄၀၀၀   

    မှတ်ခ  ်။ ။မမ ျုြို့နယ်လယ်ယ ော အပမ စ မ ခန ်ခွေအဲရ်းနှ င ် စော ရင််း င် ်းဦ်းစ ်းဌော န၊ မမ ျုြို့နယ်စ ညပ်င်သော ယော 
အရ်းဦ်းစ ်းဌော န နှင ် အဒသ အပ  ်အစ ်းမ  ော်း ရ သတ်မှတ် ပ ခင််းပဖစ် ပ သည။် 

 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ တန ်ယန််း မမ ျုြို့ နယ် 

  
(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁  ပ်ကွက်(၁) ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၇၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၅၀   

    ဆ ရော စ လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

      န်စစ်သော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

၂  ပ်ကွက်(၂) ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၃၀၀   

    သခင်ဖ ို်းလ က  ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    ဗ ိုလ်ဗထူ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

    လမ််းဆ  ို်းတ ို်းခ ဲြို့ လမ််းဆ  ို်း ၇၀၀ ၇၀၀   

၃  ပ်ကွက်(၃) ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၇၀၀   

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၂၀၀ ၁၂၅၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    ဦ်းအ ော င်အဇယ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

      န်စစ်သော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

၄  ပ်ကွက်(၄) ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၇၀၀   

    ဦ်းအ ော င်ပမတ်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    စစ်စ ထွေန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    တပင်အရွှေထ ်းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    ဦ်းအ ော င်အဇယ လမ််း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀   

    သခင်  ိုယအ် တော ်မ ိုင််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

၅  ပ်ကွက်(၅) ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ော င်ဆန ််းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၂၀၀ ၁၇၀၀   

    ဦ်းအ ော င်ပမတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

     

 
 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ တန ်ယန််း မမ ျုြို့ နယ် 
  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆  ပ်ကွက်(၆)  မည်မရှ လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၂၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၉၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၉၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းဆ  ို်း ၆၀၀ ၆၀၀   

              

၇  ပ်ကွက်(၇)  မည်မရှ လမ််း လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၉၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််း  ယ် ၇၀၀ ၈၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

              

၈  ပ်ကွက်(၈)  မည်မရှ လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််း  ယ် ၈၀၀ ၉၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းက ော ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

              

၉  ပ်ကွက်(၉)   န်စစ်သော ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၁၀၀   

    အယ ောမင််းက  ်း ဦ်းဘ ို်းလ ှို င်လမ််း လမ််း  ယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

              

၁၀  ပ်ကွက်(၁၀)  မည်မရှ လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀၀ ၁၀၅၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််း  ယ် ၉၀၀ ၁၀၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းသွေယ် ၈၀၀ ၈၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းဆ  ို်း ၇၀၀ ၇၀၀   



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ မ ို င််းရယ်မ မ ျုြို့ နယ် 
  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရပ ်ွေ ် (၁) 
ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ 
(လော ်းရ ှို်း- အ  ်းသ ်းလမ််း ) 

လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    သ အပ -စ န်ပန််းလမ််း 
လမ််း  ယ/် 

လမ််းက ော ်း 
၇၀၀ ၇၀၀   

    စ ပယ်-ဟန်အနော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၆၀၀   

    နှင််းဆ  -ဟန်အနော င်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ဟန်အနော င်လမ််းဆ  ို်း လမ််းဆ  ို်း ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၂။ ရပ ်ွေ ် (၂) 
ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ 
(လော ်းရ ှို်း-အ   ်းသ ်းလမ် ်း) 

လမ််းမက   ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    အဗဒ လ မ််း-ရ ို ်းက   ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    လော ်းရ ှို်း-မ ိုင် ်းရယ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀၀ ၆၀၀   

    နော ်းဖ  ျုင် ်းအဂ   ်ွေ င််းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    မ ိုင််းရယ်-ဟ ိုယလမ််း လမ််းဆ  ို်း ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၃။ ရပ ်ွေ ် (၃) 
ပပည်အထော င်စိုလမ််းမ 
(လော ်းရ ှို်း-အ   ်းသ ်းလမ် ်း) 

လမ််းမက   ်း ၈၀၀ ၈၀၀   

    မ ိုင််းရယ်-အ   ်းသ ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

     မည်မရှ လမ််း လမ််းဆ  ို်း ၄၀၀ ၄၀၀   
 

  



     
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊ တန် ယန််း မမ ျုြို့ နယ် 
  

(  ပ် သ န််းအ ပ င််း) 

စဉ်  ပ်ကွက်/ ရက ေး  ာ ရ မအမ  ိေးအစာေး 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ 
မမ ျိုြို့အ ပမနှင်  န ်းစပ် 
ဆ  ို်းလယ်ယော အပမ 

လယ်အပမ လမ််းမ ၃၅၀ ၃၅၀   

      လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

      လမ််းသွေယ် ၂၅၀ ၂၅၀   

      လမ််းဆ  ို်း ၂၀၀ ၂၀၀   

              

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်းစပ် 
ဆ  ို်းလယ်ယော အပမ 

ယော အပမ လမ််းမ ၂၅၀ ၂၅၀   

      လမ််း  ယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

      လမ််းသွေယ် ၁၅၀ ၁၅၀   

      လမ််းဆ  ို်း ၁၀၀ ၁၀၀   

              

၁ 
မမ ျုြို့ အ ပမနှင်  လှမ််း 
အ ဝ်းဆ ို်းလယ ်/ 
ယ ောအ ပမ 

လယ်/ယော အပမ လမ််းမ ၂၅၀ ၂၅၀   

      လမ််း  ယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

      လမ််းသွေယ် ၁၅၀ ၁၅၀   

      လမ််းဆ  ို်း ၁၀၀ ၁၀၀   

 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

မိင်ုေး ယမ်မိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖိုေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး(ယ ု) 

၁ မမ ျုြို့အ ပမနှင် န ်းစပ်ဆ ို်းလယ်အပ မ လမ််းမ ၃၅၀ ၃၅၀   

    လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

    လမ််းသွေယ် ၂၅၀ ၂၅၀   

    လမ််းဆ  ို်း ၂၀၀ ၂၀၀   

၂ မမ ျုြို့အ ပမနှင် န ်းစပ်ဆ ို်းယော အပမ လမ််းမ ၂၅၀ ၂၅၀   

    လ မ််း  ယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ် ၁၅၀ ၁၅၀   

    လမ််းဆ  ို်း ၁၀၀ ၁၀၀   

၃ မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော လယ်/ယော အပမ လမ််းမ ၂၅၀ ၂၅၀   

    လမ််း  ယ် ၂၀၀ ၂၀၀   

    လမ််းသွေယ် ၁၅၀ ၁၅၀   

    လမ််းဆ  ို်း ၁၀၀ ၁၀၀   

 

  



   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦေးရဆာက်လုပ် ာတွင် 
တစ်စတု န်ေးရပပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ တနို့်ယန်ေးမမိ ြို့နယ်                            (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း (RC) ၂၀၀၀၀   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC) ၁၆၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၆၀၀၀   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၀၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၈၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ ် ၈၀၀၀   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င်( ိုတ)်(Steel Structure) ၈၀၀၀   

၈။ ဂ ိုအဒ င်(ရ ို ်းရ ို ်း) (သစ်သော ်း+ ိုတ)် ၈၀၀၀   

၉။ ဂ ိုအဒ င်( ိုတခ်ဲ+သွေတ ်ော ) ၈၀၀၀   

၁၀။ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၈၀၀၀   

 

  



   ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦေးရဆာက်လုပ ်ာတွင် 
တစ်စတု န်ေးရပပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊မုိင်ေး ယမ်မိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးအရပေါ် 

ကုန်က စ ိတ် 
မှတ်  က် 

၁။ ပထမတန််းစော ်း (RC) -   

၂။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (RC) ၁၈၀၀၀   

၃။ ပထမတန််းစော ်း (Steel Structure) -   

၄။ ဒိုတ ယတန််းစော ်း (Steel Structure) ၁၅၀၀၀   

၅။ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ်/န  ပ် ၁၄၀၀၀   

၆။ သစ်သော ်း  မ ် -   

၇ ။ ဂ ိုအဒ င်( ိုတ)်(Steel Structure) -   

၈။ ဂ ိုအဒ င်(ရ ို ်းရ ို ်း) (သစ်သော ်း+ ိုတ)် -   

၉။ ဂ ိုအဒ င်( ိုတခ်ဲ+သွေတ ်ော ) -   

၁၀။ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) -   

 

  



     
 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ သိနန မမိ ြို့နယ် 

  
(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁  ပ်ကွက်(၁) လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၈၀၀   

    အမတတောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ဒူ်းယော ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ပိုလဲလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ပင်လ ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ခ ယ်ရ လမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ဗနတျုလလ မ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    ရတနော ပ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ပင််းယလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၆၀၀ ၆၀၀   

    ဟ ိုအနော င်လမ််း မမ ျုြို့ ပပင်လမ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    မနတအလ်းလမ််း မမ ျုြို့ ပပင်လမ် ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    အ  ောင််းလမ် ်း မမ ျုြို့ ပပင်လမ် ်းဆ  ို်း ၄၀၀ ၄၀၀   

     ိုန််းအတော လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀ ၄၀၀   

              

၂  ပ်ကွက်(၂) နှင််းဆ  လမ််း လမ််းသွေယ် ၉၀၀ ၉၀၀   

    ယိုဇနလမ််း လမ််းသွေယ် ၇၀၀ ၇၀၀   

    က ော  န်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

       အ ော ်လမ််း  လမ််းသွေယ် - ၄၅၀   

    သစစော လမ််း  လမ််းသွေယ် - ၄၅၀   

    ပင််းယလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၅၀ ၄၅၀   

    ဟ ိုအနော င်လမ််း မမ ျုြို့ ပပင်လမ် ်း ၄၀၀ ၄၀၀   

    အဟော ်အဟော င််းလမ် ်း မမ ျုြို့ ပပင်လမ် ်းဆ  ို်း ၃၅၀ ၃၅၀   
 

  



     
 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ သိနန မမိ ြို့နယ် 

  
(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧက သတ်မှတတ်န်ဘုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ 
 ု စြံနှုန်ေး  
(ယ င်) 

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၃  ပ်ကွက်(၃) လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၅၀၀ ၁၈၀၀   

    နှင််းဆ  လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ဇွေဲ ပင်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    အတော အ  ောင််းလမ် ်း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ခအပ င််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    သူဇော လမ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ဂနဓမောလ မ််း လမ််းက ော ်း ၉၀၀ ၉၀၀   

    ပင်လ ိုလမ််း လမ််းက ော ်း ၇၀၀ ၇၀၀   

    နွေယ်န လမ််း မမ ျုြို့ ပပင်လမ််းက ော်း ၅၀၀ ၆၀၀   

    ဘိုရင် အနော င်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၅၀၀   

    မနတအလ်းလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၅၀၀   

    အဟော ်အဟော င််းလမ် ်း မမ ျုြို့ ပပင်လမ််းသွေယ ် ၄၀၀ ၄၀၀   

     ထ အ  ောင််းလ မ််း မမ ျုြို့ ပပင်လမ် ်းဆ  ို်း ၃၅၀ ၃၅၀   

    ပ န ််း ွေယအ်  ော င််းလမ ််း  လမ််းက  ော ်း - ၃၅၀   

    အရစို န်လမ််း  လမ််းသွေယ် - ၃၅၀   

    မမ ျုြို့ သစ် ွေ ် လမ််းသွေယ် ၃၀၀ ၃၀၀   

၄  ပ်ကွက်(၄) လမ််းမအတော ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၅၅၀ ၁၀၀၀   

    ဝ န််းနန််းလမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၆၀၀   

    မဂဂင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၆၀၀   

    စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၆၀၀   

    အဆ်းရ ိုလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၆၀၀   

    ဗ ိုလ်တဲလမ််း လမ််းသွေယ် ၅၀၀ ၆၀၀   

    နွေယ်န လမ််း လမ််းက ော ်း ၅၀၀ ၆၀၀   

    မ ိုင််းယန် ်းလမ််း မမ ျုြို့ ပပင်လမ််းသွေယ ် ၄၀၀ ၅၀၀   

    အဝဠျုဝန်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    ဇ ဇဝ လ မ််း လမ််းသွေယ် - ၄၀၀   

    မန်အနော င်လမ််း မမ ျုြို့ ပပင်လမ် ်းဆ  ို်း ၃၅၀ ၄၀၀   
 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

သိနန မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ်/အ   ်းရ ော မ ော ်းရှ  
လယ်ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၁၅၀ ၁၅၀   

    လမ််းသွေယ် ၇ ၀ ၇ ၀   

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင ် လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ်/အ   ်းရ ော 
မ ော ်းရှ လယ်ယော အပမမ ော်း 

လမ််းမက   ်း ၁၅၀ ၁၅၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၁၀၀ ၁၀၀   

    လမ််းသွေယ် ၄၀ ၄၀   

 

  



 
  ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦ ရဆာက်လုပ ်ာတွင် တစ်စတု န်ေးရပ 

ပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

ရှမ််းပပည်နယ်၊  သ နန မမ ျုြို့နယ် 

 
(  ပ်အ ပ င််း) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ်  (RC) ၁၆၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ် (RC) ၁၄၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း( Steel Structure ) ၁၁၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း( Steel Structure ) ၉၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုတည်ပှ/် န  ပ် ၁၂၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ် ၁၀၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င(်  ိုတ်  ) (Steel Structure ) ၈၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င(်  ိုတခ်  + သွေပ်  ော  ) ၆၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င(် သွေပ ်ော  ) ၅၀၀၀   

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပည်နယ်၊ ရလာက်ကုိင်မမိ ြို့နယ် 

  

          
(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀   
စြံနှုန်ေး 

 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၁  ပ်ကွက်(၁) 
ပပည်အထော င်စိုလမ််း 
(က ယ်စ င်လမ််း) 

လမ််းမ ၄၆၀၀ ၃၅၀၀   

     ွေမရ်င်လမ် ်း လမ််းမ ၄၀၀၀ ၃၀၀၀   

    ဆ ွေမ််းဖန်လမ််း လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    က ညရ်ှန်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၂၀၀၀   

    ဖိုပမင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အဟော ်ဖိုန််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၆၀၀ ၂၀၀၀   

    ယိုန်အပ င််းလမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀၀ ၁၈၀၀   

    ယွေမ်လင်လမ််း လ မ််းသွေယ် ၂၆၀၀ ၁၅၀၀   

    ပ ိုင်ရင်လမ် ်း လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၁) လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၂) လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၃) လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၄) လမ််းသွေယ် - ၂၀၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၅) လမ််းသွေယ် - ၁၈၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၆) လမ််းသွေယ် - ၁၈၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၇) လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၈) လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၉) လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    အ ော ်တ ို်းလမ််း (၁၀) လမ််းသွေယ် - ၁၅၀၀   

    
အ ော ်မင်လမ််း 
မင မ် ်းခ မ််းအရ ်းလမ််း ) 

လမ််းမ - ၂၅၀၀   

    
(ဒ စ ) ထ (၂ ) 
အ  ောင််းလမ် ်း 

လမ််းမ - ၁၅၀၀   

     ိုန််းက  မ််းလမ် ်း လမ််းမ ၂၂၀၀ ၁၅၀၀   

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် 
စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရလာက်ကုိင်မမိ ြို့နယ် 

  

          
(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀   
စြံနှုန်ေး 

 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၂  ပ်ကွက်(၂) အ ော ်မင််းလမ် ်း လမ််းမ ၇၀၀၀ ၄၂၀၀   

    ရှင််းဖူလမ် ်း လမ််းမ ၇၀၀၀ ၄၂၀၀   

    အပ င်ဖိုန််းလမ် ်း လမ််းမ ၇၀၀၀ ၅၀၀၀   

    မမ ျုြို့လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၄၂၀၀ ၃၀၀၀   

    အ ော ်မင််းလမ် ်းသွေယ် (၁) လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၃၅၀၀   

    အ ော ်မင််းလမ် ်းသွေယ် (၂) လမ််းသွေယ် ၄၄၀၀ ၃၅၀၀   

    အ ော ်မင််းလမ် ်းသွေယ် (၃) လမ််းသွေယ် ၄၄၀၀ ၃၅၀၀   

    အ ော ်မင််းလမ် ်းသွေယ် (၄) လမ််းသွေယ် ၃၈၀၀ ၂၅၀၀   

    အ ော ်မင််းလမ် ်းသွေယ် (၅) လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၂၀၀၀   

    အ ော ်မင််းလမ် ်းသွေယ် (၆) လမ််းသွေယ် ၃၀၀၀ ၁၈၀၀   

    ဖူ်းရှင်လမ် ်း လမ််းမ ၆၀၀၀ ၄၂၀၀   

    မင် န်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀၀၀ ၃၀၀၀   

      င်အရွှေထန်လမ််း လမ််းမ ၄၈၀၀ ၃၀၀၀   

    မင်  ြူလမ် ်း လမ််းမ ၄၈၀၀ ၃၅၀၀   

   ပ်ကွက်(၃) အ ော ်မင််းလမ် ်း လမ််းမ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    ရှင််းလ ိုလမ််း လမ််းမ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀   

    အ ်းသစ်လမ််း လမ််းမ ၇၅၀၀ ၆၀၀၀   

    ရင်ဖိုန််းလမ် ်း လမ််းမ ၇၅၀၀ ၆၅၀၀   

    ရှင််းယွေင်လမ် ်း လမ််းမ ၇၅၀၀ ၇၀၀၀   

    ခ  ျုင်ယွေ င်လမ််း လမ််းမ ၇၅၀၀ ၇၀၀၀   

    ယ ိုရင်ှလမ််း လမ််းမ ၇၅၀၀ ၆၀၀၀   

      င်အရွှေထန်လမ််း လမ််းမ ၇ ၅၀၀ ၆၀၀၀   

    ဟိုန်ဖူ်းလမ််း (၁) လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၅၅၀၀   

    ဟိုန်ဖူ်းလမ််း (၂ ) လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၅၀၀၀   

    ရှန််းဆ န််းလမ််း လမ််းမ ၇၀၀၀ ၆၅၀၀   

    ဖိုန််းလင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၆၀၀၀ ၅၅၀၀   

 



      
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အိမ၊် ခ ြံ၊ ရ မ ရ ာင်ေးဝယ်  င်ေးလုပင်န်ေးမ ာေးအရပေါ် အ ွန်စည်ေးကကပ် န် စြံနှုန်ေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ရလာက်ကုိင်မမိ ြို့နယ် 

  

          
(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ် 
 ပ်ကွက်/ 
ရက ေး  ာ 

လမ်ေးအမည် 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ် 
  က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀   
စြံနှုန်ေး 

 (ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး  

(ယ ု) 

၁။ မမိ ြို့ ပင်   လမ််းမ ၁၈၀၀ ၂၀၀၀   

      လမ််းသွေယ် ၁၅၀၀ ၁၈၀၀   

              

              

၂။ 
  င်ေးရ ွှေရ ာ် 
မမိ ြို့နယ် ွဲ 

ပပည်အထောင်စိုလမ််းမက  ်းအ ဘ်း လမ််းမက   ်း ၇၅၀၀ ၅၀၀၀   

    မမ ျုြို့တွေ င််းလမ် ်းသွေယ် လမ််းသွေယ် ၂၃၀၀ ၂၀၀၀   

    မမ ျုြို့ ပပင်လမ် ်းအဘ်း   ၂၀၀၀ ၂၀၀၀   

              

              

၃။ ကုန်ေးကကမ်ေး - - - - 
နယအ်ပမ 

အဒသ  
 အပခ 

 အန ရ 
စ န ှိုန််းမ 

သတ် 
မှတန် ိုင်ပ ။ 

  မမိ ြို့နယ် ွဲ - - - - 

    - - - - 

            

၄။ ရမာ်ထိုက် - - - - 

  မမိ ြို့နယ် ွဲ - - - - 
 

  



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ရလာက်ကုိင်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ လမ်ေးအမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး(ယ ု) 

၁ ခ င််းအရွှေအ ဟော ်မမ ျုြို့နယ် - - ၁၅၀   

၂ မန်ခ ြူ်းအ  ်းရ ော - - ၇ ၅   

၃ နော ်းပန်အ  ်းရ ော - - ၁၀၀   

၄ တော အရွှေထန်အ  ်းရ ော - - ၁၀၀   

၅ ဆ  အ ော  အ  ်းရ ော - - ၁၂၀   

၆   ြူဖန်အ  ်းရ ော - - ၁၂၀   

၇ ရန်လ ို   ျုင် ်းအ  ်းရ ော - - ၁၀၀   

၈ တော စူ   ျုင် ်းအ  ်းရ ော - - ၇ ၀   

၉ မူ ွေော    ျု င််းအ   ်းရ ော - - ၇ ၀   

၁၀ အပေါ်အပေါ်   ျုင် ်းအ  ်းရ ော - - ၇ ၀   

၁၁ မန်ခ ်းအ  ်းရ ော - - ၅၀   

၁၂ မန်ဆ ိုင််းအ  ်းရ ော - - ၇ ၀   

၁၃ ထင်ပ    ျု င််းအ   ်းရ ော - - ၁၀၀   
 

  



  
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အရဆာက်အဦရဆာက်လုပ ်ာတွင် 
တစ်စတု န်ေးရပပ မ်ေးမျှကုန်က စ ိတန်ှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ (ရလာက်ကုိင်)မမိ ြို့နယ် (က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦအမ  ိေးအစာေး တစ်စတု န်ေးအရပေါ်ကုန်က စ ိတ် မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်း(RC) ၁၈၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော (RC) ၁၆၀၀၀   

၃ သစ်သော ်း ိုပည်ပှ်တ ို ်  အဆော  ် ဦ ၁၂၀၀၀   

၄ သစ်သော ်း  မ ် -   

၅ (Steel Structure) ၈၀၀၀   

 

  



      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ်အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ် ၊  ုိပန်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  
စြံနှုန်ေး(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၁ ရစ ေး ပ်ကွက် အနော ်ခမ််းဦ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၆၅၀ ၆၅၀ 

မမ ျုြို့လယ်ပ ို င််း 

    ဗ ိုလ်မင််းအရောင်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၄၀၀ ၄၀၀ 

    ဆ ရော စ လမ််း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀ 

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းက ော ်း ၃၀၀ ၃၀၀ 

    ဗနဓျုလလ မ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀ ၂၅၀ 

    အစော မဟော လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀ ၂၅၀ 

    စဝခ်ွေမ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၂၅၀ ၂၅၀ 

              

၂ 
ရကာင်ေး နု်ေး 
 ပ်ကွက် 

ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၆၀ ၂၆၀ 

ရပ ်ွေ ် စွေန် 
     အနော ်ရထော လမ််း လမ််း  ယ် ၁၇၀ ၁၇၀ 

    ဗ ိုလ်ဆ ွေန်ပ ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၇၀ ၁၇၀ 

    ဦ်းဘခ  ျုလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၂၀ ၁၂၀ 

    ဘိုရင ်အနော င်လမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၂၀ ၁၂၀ 

              

၃ နမ လ်ျှြံ ပ်ကွက် နမ လ်  လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀ ၁၀၀ မမ ျုြို့ စွေန် 

              

၄ မန်မုိင် ပ်ကွက် အဖော င်ဆ ပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀ ၁၀၀ မမ ျုြို့ စွေန် 

              

၅ 
မန်ရကာင်ေး 
 ပ်ကွက် 

မန်အ ော င််းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၂၆၀ ၂၆၀ 

ရပ ်ွေ ် စွေန်     မန်အ ော င််းလမ် ်း လမ််းမက   ်း ၁၇၀ ၁၇၀ 

    အစော မဟော လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၂၀ ၁၂၀ 

    နဝအဒ်းလမ် ်း လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀ 



 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရ မရ ာင်ေး/ဝယ်  င်ေးလုပ်ငန်ေးအရပေါ်အ ွန်စည်ေးကကပ် န် နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ် ၊  ုိပန်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက် လမ်ေးအမည် 
လမ်ေးအမ  ိေး 

အစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  က် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  
စြံနှုန်ေး(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ စြံနှုန်ေး 

(ယ ု) 

၆ ရြံုေးကုန်ေး ပ်ကွက် ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းမက   ်း ၂၀၀ ၂၀၀ 
မမ ျုြို့ စွေန် 

    ဗ ိုလ်ခ ျုပ်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀ 

              

၇ မန် ွန် ပ်ကွက် နဝအဒ်းလမ် ်း လမ််း  ယ် ၂၀၀ ၂၀၀ 

မမ ျုြို့ စွေန် 
    နတ်သ င်အနော င်လမ််း လမ််းက ော ်း ၁၃၀ ၁၃၀ 

     ို က ျုလ်ရ ပလ်မ် ်း လမ််းက ော ်း ၁၃၀ ၁၃၀ 

    သစ်လှလမ််း လမ််းသွေယ် ၁၀၀ ၁၀၀ 

              

၈ 
ပန်လြံုလမ်ေး 
 ပ်ကွက် 

အနော ်ခမ််းဦ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၄၂၀ ၄၂၀ ရပ ်ွေ ် စွေန် 

    အစ ်းရပ ်ွေ  ် ဆ  ို်းမှတ တ ော ်း ထ  

    အနော ်ခမ််းဦ်းလမ််း လမ််းက ော ်း ၁၅၀ ၁၅၀ ရပ ်ွေ ် စွေန် 

    တ တော ်းမှမ န််းပန်လွေယ်ရပ်  ွေ ် စပ် ထ   

    မမ ျုြို့ပတ်လမ် ်း လမ််း  ယ် ၃၀၀ ၃၀၀ 
ရပ ်ွေ ် စွေန် 

    မန်ဆ ိုင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၁၅၀ ၁၅၀ 

              

၉ 
မိနေ်းပန်ေး ှမေ်း 
 ပ်ကွက် 

အနော ်ခမ််းဦ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 

မမ ျုြို့ စွေန်     စွေယ်အတော ်လမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀ ၆၀ 

    စ ော ်းဝ လ မ််း လမ််းက ော ်း ၆၀ ၆၀ 

    အရွှေ ိုန််းပင်လမ််း လမ််းသွေယ် ၄၀ ၄၀ 

              

၁၀ 
မိနေ်းပန်ေးလွယ ်
 ပ်ကွက် 

အနော ်ခမ််းဦ်းလမ််း လမ််းမက   ်း ၁၀၀ ၁၀၀ 
မမ ျုြို့ စွေန် 

    ခွေ ည ျုလမ််း လမ််းက ော ်း ၆၀ ၆၀ 



၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် လယ်ယာရ မအ  ာေးနညေ်းသြံေုးစွဲ ွင်   ွင်  ပ မပ ေးရသာ 

လယ်ယာရ မမ ာေးအရပေါ် စည်ေးကကပ် န်နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ုိပန်မမိ ြို့နယ် 
  

(က ပ်သိန်ေးရပေါင်ေး) 

စဉ်  ပ်ကွက်ရက ေး  ာ 
လမ်ေး 

အမ  ိေးအစာေး 

တစ်ဧကသတ်မှတ်တန်ဖုိေး 

မှတ်  
က် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
 ုစြံနှုန်ေး 
(ယ င်) 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
အဆို ပ  

စြံနှုန်ေး(ယ ု) 

၁ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  န ်းစပ်ဆ ို ်းရပ်  ွေ ် 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမက   ်း ၅၅ ၆၀ 
  

    လမ််း  ယ် ၄၀ ၄၀ 
  

    လမ််းသွေယ် ၃၀ ၃၀ 
  

၂ 
မမ ျုြို့အ ပမနှင်  လ ှမ််း အဝ်းအ သော ရပ ်ွေ ် 
အ  ်းရ ော မ ော ်းရှ  လယ်ယော အပမ 

လမ််းမက   ်း ၃၀ ၃၀ 
  

  
  

လမ််း  ယ် ၂၅ ၂၅ 
  

  
  

လမ််းသွေယ် ၂၀ ၂၀ 
  

 

  



    
၂၀၂၀-၂၀၂၁ စည်ေးကကပ်နစှ်အတွက် အရဆာက်အဦေးရဆာက်  င်ေးအရပေါ်အ ွန်စညေ်းကကပ် န် 

နှုန်ေးထာေးမ ာေး 

 ှမေ်း ပညန်ယ်၊ ုိပန်မမိ ြို့ 
 

(က ပ်ရပေါင်ေး) 

စဉ် အရဆာက်အဦေးအမ  ိေးအစာေး 
တစ်စတု န်ေးရပအရပေါ် 

သတ်မှတတ်န်ဖုိေး 
(က ပ်) 

မှတ်  က် 

၁ ပထမတန််းစော ်းတ ို ် (RC) ၁၆၀၀၀   

၂ ဒိုတ ယတန််းစော ်းတ ို  ်(RC) ၁၂၀၀၀   

၃ ပထမတန််းစော ်း(Steel Structure) ၁၃၀၀၀   

၄ ဒိုတ ယတန််းစော ်း(Steel Structure) ၉၀၀၀   

၅ သစ်သော ်း ိုပည်ပှ်/န  ပ် ၈၀၀၀   

၆ သစ်သော ်း  မ ် ၇၀၀၀   

၇ ဂ ိုအဒ င်( ိုတ)်(Steel Structure) ၇၀၀၀   

၈ ဂ ိုအဒ င်( ိုတခ်ဲ+သွေပ ်ော ) ၅၀၀၀   

၉ ဂ ိုအဒ င်(သွေ ပ် ော ) ၄၀၀၀   

 


