
ကချငပ်ြည််ယ််



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၁
ကချင်
Lot. 1

ြူတာအ ိုမ   ြို့ယ််၊ လယ််းတတာင်အိုြ်စိုနှင ်  ကြ်  ိုတကျ်းရ ာချင််းလ ််း (၁၂/၅)   ိုင်တွင် (၂/၀)  ိုင် တပ လ ််း

တ ာက်လိုြ်ပခင််း (တတောင်တ ပေါ်လ မ််း မျက ်နှှာပပင် အကျယ် (၂၀)တ ပ လမ််း တ ်း တ ေတပ မောင် ်း တ စ်ဖ က်

(၃)တပအပါ အ၀င်)

ြူတာအ ိုမ   ြို့ယ််၊ဆွတ် ီ်ယ်- အင်စီ်ယ်လ ််း (၂/၀)  ိုငတ်ွင် (၁/၀)  ိုင်တပ လ ််း အမြ်ီးသတ်တ ာက်

လိုြ်ပခင််း (တတ ောင် တ ပေါ် လမ််း မျ က်န ှှာပပ င်အ ကျ ယ် (၂၀)တ ပ လမ််းတ  ်းတ ေတပ မော င် ်း တ စ်ဖက် (၃)တ ပ

အပါအ၀င်)

ြူတာအ ိုမ   ြို့ယ််၊ ဆွတ် ီ်ယ်- အင်စီ်ယ်လ ််း တြေါ်တွင် (၅၅)တြ ကွယ်ကရစ်တ တာ်း တည်် တဆာက်ပခင််း

(ယောဉ်သ ော်းလမ််းအကျယ်(၁၄)တပ)

တယောင် ွယ်မ   ြို့ယ််၊ ရြ်တ ာ အ.ထ.ကခွွဲ ၊ တ ာ အ. . က ခွွဲနှင ် ဂတ်ထို အ.လ.က တွင် ဆရာ/

ဆရာ တယထ ိုင်ရယ် တယ ် ို်းယည်််းအ  ်ရာ (၃)လ ို်းတည်တ်ဆာက်ပခင််း(၂၈x ၁၈)တ ပ အတု ်ဖိနပ်၊ တ  ော်လုိ/

သစ်သော်းတ ိုင်၊ သစ်သော်းကကမ််းခ င််း၊ ပျဉ ်ကော၊ သ ပ် မို်း(သုိို့)အတု ်တိုင/်တ ေ်ာ လုိ/ သစ်သော်းတ ိုင်၊ က န်ကေစ်

ကကမ််းပခ င််း၊ အတု ်နံေံ၊ သ ပ်မုိ်း)

၂ ၀၂၀-၂ ၀၂ ၁  ခု  ဏ္ဍ ော တေ်း နှစ် ကချင ်ပပ ည ်နယ်အ တ င ််း ပပ ည ်တ ော င ်စုေန်ပံုတင  ပဖ င  ် တ ော င ်ေွကမ် ည  ် LOT အလ ိုက်လျော ော်း စော ေင််း



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၂
ကချင်
Lot. 2

တခေါင်လယ် ်ူးမ   ြို့ယ််၊ တအာက်ြဇ််-လ ိုချဒီီ-ဇာ်းလာ်း- ီ်းတကာ် -အတာတကာ-်ြရှီ်း ီ်းဒီ်းတကျ်းရ ာချင််းဆက်

လ ််း(၁၇)  ိုငတ်ွင် (၁/၀)  ိုင် တပ လ ််းတ ာက်လိုြ်ပခင််း (တတောင်တ ပေါ်လ မ််း မျက ်နှှာပပင် အကျ ယ် (၂၀)တ ပ

လမ််းတ ်းတေတပမောင် ်း တစ်ဖက(်၃)တပအပါအ၀င်)

တခေါင်လယ် ်ူးမ   ြို့ယ််၊ အဒလူာ-ဒီလာဝေါဇီ- တခေါ်လာဝေါ-ဒေါတ်ာ-်လ ို  ိုခီတ််လ ််း(၁၃)  ိုင်တွင် (၁/၀)  ိုင်

တပ လ ််းတ ာက်လိုြ်ပခင််း(တတောင် တပေါ် လမ် ်းမျက ်နှ ှာပပင် အကျယ် (၂၀)တပ လမ် ်းတ  ်း တေ တပမောင် ်း

တ စ်ဖက်(၃)တပအပါ အ၀င်)

 ချ ််းတ ာမ   ြို့ယ််၊ ထယ်ဂေါ်းတကျ်းရ ာ ှ အတရှြို့ က်  ရ တ်ဒ ််း- ပြ  ်း-က ွ်တဆာရ် တကျ်းရ ာ ှ တဆင ်

လဂျာတကျ်းရ ာသ ိုို့ (၆၇)  ိုင်တွင်(၂/၀)  ိုင်တပ လ ််းတ ာက်လိုြပ်ခင််း(တတောင် တပေါ်လ မ််း မျက်နှှာပပ င် အကျ ယ်

(၂၀)တပ လမ််းတ ်း တေတပမောင််း တ စ်ဖက်(၃)တပအပါ အ၀င်)

ဆွ ်ြရာ  ွမ်   ြို့ယ်် ွ ြို့မ   ်း ှုကက်ီးကကြတ်ရ်းရ ို်းအ၀င်လ ််း (၀/၄)  ိုင် ကွယ်ကရစ်ခင််းပခင််း

၃
ကချင်
Lot. 3

  ို်းညှ်င််းမ   ြို့ယ််၊ အင််းတတာက်ကီ်းတဒသ၊ တည်ာငြ်င်တကျ်းရ ာနှင ် တချာင််းဝတကျ်းရ ာချင််းဆက်လ ််းတွင်

(၁)  ိုင် ကွယ်ကရစ်လ ််းတ ာက်လိုြပ်ခင််း ( ၁၆)တ ပအကျ ယ်၊ တကျ ောက် (၆) လ ကမ်  ု

က န်ကေစ(်၇)လက်မ ု အမောခံလမ််းပုခံု်းတစ ်ဖက်(၄)တပစ)ီ



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မတှ်ချ က်

၄
ကချင်
Lot. 4

ချတီ ွမ   ြို့ယ််၊ လာတယော တ တာ်း ှ ကယ််း ယို့တ်ကျ်းရ ာအထ (၁၁/၆)  ိုင်တွင် (၁)  ိုငတ်ကျာကခ်င််းလ ််း

တ ာက်လိုြ်ပခင််း [(၁၂)တပအကျ ယ် (၆)လက်မ ု လမ််းပုခံု်း (၁)ဖက(်၄)တပစီ]

ချတီ ွမ   ြို့ယ််(၄)  ိုင် တြ်စခယ််း ှ စိုစည်််း-တတာင်သ ို်းလ ို်း- က်လင်တကာ လ ််း(၁၉)  ိုင်တွင် (၁/၀)  ိုင် (၂၀)

တြအကျ််ရရှ ရယ် (၂၀)တြအပ င ်တကျာကတ်တာင်   ိုင််းခွွဲလ ််းတာချွဲြို့ပခင််း

ချတီ ွမ   ြို့ယ််(၄)  ိုင် တြ်စခယ််း ှ စိုစည်််း-တတာင်သ ို်းလ ို်း- က်လငတ်ကာ လ ််း(၁၉)  ိုငတ်ွင် (၃/၀)  ိုင် (၂၀)

တြအကျ်် လ ််းတာချွဲြို့ပခင််း

ချတီ ွမ   ြို့ယ် ်ွ ြို့မ   ်း ှုကက်ီးကကြ်တရ်းရ ို်းအ၀င်လ ််း(၁၅၀၀)တြ ကွယက်ရစ်ခင််းပခင််း

ချတီ ွမ   ြို့ယ်် ွ ြို့မ   ်း ှုကကီ်းကကြ်တရ်းရ ို်းအတရှြို့ ျက်နှောစာ တကျာက်ကကီ်းစီ တပ ထ ယ််းယ ရ (၅၀၀)တြ တဆာင်ရ က်

ပခင််း

ချတီ ွမ   ြို့ယ်် ွ ြို့မ   ်း ှုကကီ်းကကြ်တရ်းရ ို်းအတယောက် က် (၃၀၀)တြအယက် (၁၃၀x ၁၈)တြ တကျာက်ကကီ်းစီ

တပ ထ ယ််းယ ရ တဆာင်ရ ကပ်ခင််း

ချတီ ွမ   ြို့ယ်် ွ ြို့မ   ်း ှုကကီ်းကကြ်တရ်းရ ို်း(၂)ခယ််းတွွဲ ၀ယထ် ််းအ  ်ရာ အတယောက် က်(၁၀၀x ၁၂) တြ တကျာက်

ကကီ်းစီ တပ ထ ယ််းယ ရ တဆာငရ် က်ပခင််း



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၅
ကချင်
Lot. 5

ဝ ိုင််းတ ာ်မ   ြို့ယ််၊ စင်ကက  င-် ဂခူယတ်ကျ်းရ ာချင််းဆက်လ ််း(၈)  ိုငတ်ွင် (၁)  ိုင်တကျာက်ခင််းလ ််းတ ာက်

လိုြ်ပခင််း [(၁၂)တပအကျ ယ် (၆)လက်မ ု လမ််းပုခ ံု်း (၁)ဖက(်၄)တပစ]ီ

ဝ ိုင််းတ ာ်မ   ြို့ယ််၊ စင်ကက  င်- ဂူခယတ်ကျ်းရ ာချင််းဆက်လ ််း တြေါ်တွင် (၅)တြ BoxCulvert (၄)စင််းတည််

တဆာက်ပခင််း

ဝ ိုင််းတ ာ်မ   ြို့ယ််၊စငက်က  င်-ဂူခယ်တကျ်းရ ာချင််းဆက်လ ််း (၃)တြPipe Culvert (၃)စင််းတည်် တဆာက်ပခင််း

  ို်းညှ်င််းမ   ြို့ယ််၊ အင်ကကင််းကိုယ််း-တချာင််းဝလ ််း(၁၀/၀)  ိုငတ်ွင် (၃/၀)  ိုင် တပ လ ််းအမြီ်းသတ် တ ာက်

လိုြ်ပခင််း (တတ ောင် တပေါ် လမ််း မျ က်န ှှာပပ င်အ ကျ ယ် (၂၀)တပ လ မ််း တ ်း တေ တပမော င််း တ စ်ဖက် (၃)တ ပ အပါ

အ၀င)်

၆ ကချင်
Lot. 6

ချတီ ွမ   ြို့ယ််၊ ကယ််း ယို့တ်ကျ်းရ ာအိုြ်စို၊  ှီရှီ်းတီတကျ်းရ ာ အဝင်တွင် (၁၆၀)တြ နှစ်လ ာတစထ်ြ်

တ လီတ တာ်း တည််တဆာက်ပခင််း

တဆာ တလာ်မ   ြို့ယ််၊ လာချင်- ကယ်ကိုယ်တချာင််းတွင် (၄၀)တြ တစလ် ာတစ်ထြ် တ လီတ တာ်း

တည််တဆာက်ပခင််း



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၇
ကချင်
Lot. 7

  ို်းတ ာက်မ   ြို့ယ််၊ယယိ်ု့ကျရီဒတဂေါ် တကျ်းရ ာသွာ်းလ ််းတြေါ်ရှ ယ  ်ကျရီတချာင််းကူ်း(၂၀၀)တြ နှစ်လ ာတစ်ထြ်

သ တ ာင်တ လီတ တာ်း တည််တဆာက်ပခင််း



စစ်က ိုင််းတ ိုင််းတဒသကကီ်း



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၁
စစ်က ိုင််း
Lot. 1

ခန္ီ်းမ   ြို့ယ််၊ ခန္ီ်း-တ ယအ်င််း-လက်ြ သာ- ှယ်ြင်-တကာင််း ှု-တ ာင်ဆ ိုင-်ြဒူ်း ိုယ််းရ ာသစ်(၃၀/၀)  ိုင်အယက်

(၅/၀)  ိုင် တပ လ ််းတ ာက်လိုြ်ပခင််း

တပ လ ််း[တတာင်တြေါ်-လ ််း ျက်နှောပြင်အကျ််(၂၆)တြလ ််းတ ်းတရတပ ာင််းတစ် က်(၃)တြ/တပ ပြယို့်

လ ််း ျက်နှောပြငအ်ကျ််(၂၆)’၊ (၂”) ထို သ ြ်သည်််းမြီ်း လ ််းတ ်းတရတပ ာင််းတစ် က(်၃)’စီ

ခန္ီ်းမ   ြို့ယ််၊ ခန္ီ်းခရ ိုင ်ွ ြို့မ   ်း ှုကကီ်းကကြ်တရ်းရ ို်း၀င််းအတရှြို့(၂၃၀)တြ တပ ထ ယ််းယ ရ ကာရ ပခင််း

ဟို မလင််းမ   ြို့ယ််၊ ဆွြ်လ််တကျ်းရ ာနှင ်ြတတာင်တကျ်းရ ာကကာ်း (၆၀)တြ သ ကူကွယ်ကရစ်တ တာ်း(၁)စင််း

တည််တဆာက်ပခင််း

၂ ၀၂၀-၂ ၀၂ ၁  ခု  ဏ္ဍ ော တေ်း နှစ စစ်ကုိင ််းတ ိုင ််းတေသကကီ်းအတ  င ််း  ပပ ည ်တ ော င ်စုေန်ပံုတင  ပဖ င  ် တ ောင ်ေွက်မည  ် LOT အလ ိုက်လျော ော်းစောေင ််း



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၂
စစ်က ိုင််း
Lot. 2

ကတလ်းမ   ြို့ယ််၊တထာက်ကကယိ်ု့(သစ်)-စ သာ-ကျွယ််းတချာင််း-သာ်ာကိုယ််း(၃/၄)  ိုင် တချာင််းသွဲတကျာက်ခင််း

ပခင််း

ကတလ်းမ   ြို့ယ််၊တထာက်ကကယိ်ု့(သစ်)-စ သာ-ကျွယ််းတချာင််း-သာ်ာကိုယ််း(၃/၄)  ိုင် တြေါ်တွင် (၅)တြ Box

Culvert (၄)စင််းတည််တဆာက်ပခင််း

ကတလ်းမ   ြို့ယ််၊ စကကယိ်ု့-(ကတလ်းစက် ှုဇိုယ်၊ ကတလ်းတကကသ ိုလ်)ဆက်သွ််သည် ် (၁/၄)  ိုငတ်ြေါ်တွင်

(၅)တြ Box Culvert (၃)စင််းတည််တဆာက်ပခင််း

ကတလ်းမ   ြို့ယ််၊ ပ စ်သာပ စ်အတရှြို့ပခ ််းအင််းတကျာ်ရ ာ ှ နွော်းရ ာအထ (၂၅)  ိုငလ် ််းတြေါ်တွင် Box Culvert

(၃၀)စင််းတည််တဆာက်ပခင််း

ကတလ်းဝမ   ြို့ယ််၊  စ ယ-်အင်ဒိုတ်-ယယ််းကလက်လ ််းတြေါ်တွင်  လက်သာတချာင််းကူ်းတ တာ်း (၃၅)တြ

သ ကူကွယ်ကရစ်တ တာ်း(၁)စင််းတည်တ်ဆာက်ပခင််း

ကတလ်းဝမ   ြို့ယ််၊  စ ယ်-ယယ််းကလက်လ ််း  လက်သာရ ာနှင ် အပြင်လက်ခတ်ရ ာကကာ်းတွင် (၅)တြ Box

Culvert (၆)စင််းတည််တဆာက်ပခင််း

ကတလ်း၀မ   ြို့ယ််၊ရှ ််းစို-ဟွဲတဒေါင််း-ကျခတတတာ-လက်ြ ခိုယ်(၄/၃)  ိုင်တပ သာ်း တာတ ာင် တင်ပခင််းအာ်း

တကျာက်တရာတပ ဂျင််းတကျာက်ခင််းပခင််း လ ််းတြေါ်တွင် (၅)တြ Box Culvert (၂)စင််းတည််တဆာက်ပခင််း



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၂
စစ်က ိုင််း
Lot. 2

တ ာင််းပြငမ်   ြို့ယ််၊ ယယ််းြယ်အိုြစ်ို၊ ယယ််းြယ်- ယော်းတာ-ယယ််းရင််းဆ ြ်တကျ်းရ ာချင််းဆက်လ ််း(၄/၄)  ိုင် ဂျင််း

တကျာက်ခင််းပခင််း

တ ူ်းမ   ြို့ယ််၊ တ ူ်းခရ ိုင် ွ ြို့မ   ်း ှုကကီ်းကကြ်တရ်းရ ို်းသစ်တရြှို့ တ ူ်းအင််းသာ်းကကီ်း တကျာက်လ ််းအာ်း (၁၅၀၀ x

၁၂)တြ တကျာက်တချာလ ််းပြ ပြင်ပခင််း

၃
စစ်က ိုင််း
Lot.3

၀ယ််းသ ိုမ   ြို့ယ််၊ ၀ယ််းသ ို-ဗယ််းတ ာက်လ ််းတြေါ်တွင် လ ြ်တစာ င််းကိုယ််းရ ာအယီ်း တချာင််းကူ်းသ ကူ ကွယ်ကရစ်

တ တာ်း(၂၀၀)တြ (၁)စင််း တည််တဆာက်ပခင််း

၄
စစ်က ိုင််း
Lot.4

အရာတတာမ်   ြို့ယ််၊ ခင်သာတကျ်းရ ာနှင ် တရှာက်ခေါ်းတကျ်းရ ာအ၀င် (၁၀၀)တြ တ လီတ တာ်း (၁)စင််း

တည််တဆာက်ပခင််း

ဗယ််းတ ာက်မ   ြို့ယ််၊ ကယယ််း- ူ်းသာ်း-လ််ြဒ ို်းလ ််းနှင ် ြွဲ ယင််းတကျ်းရ ာကကာ်း ဆက်သွ််သည် ်  ူ်းတချာင််း

(၁၅၀)တြ သ  ဏ လူက်ူးကက  ်းတ တာ်းတည််တဆာက်ပခင််း



ယောဂက ို်ြ် ိုငအ်ိုြ်ချ ြ်ခွင ရ်တဒသ



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၁
ယောဂ
Lot. 1

တလရှီ်းမ   ြို့ယ််၊ တလရှီ်း-လဟ််မ   ြို့ယ််ချင််းဆက်လ ််း(၂၀၅/၀)  ိုငတ်ွင် (၄/၀)  ိုင် တပ လ ််းတ ာက်လိုြ်

ပခင််း [ တပမပပနို့်လ မ််း မျက ် နှှာပပင်အကျ ယ် (၂၆)တ ပ၊(၂)တ ပ ု သိပ်သည််းပ ပီ်း လမ််း တ ်းတ ေတပ မောင် ်း တစ်ဖက်

လျှင် (၃)တ ပစီအပါအ၀င် ၊ တတောင်တပေါ် လ မ််း မျက ် နှှာပပင်အကျ ယ် (၂၀)တ ပ လမ််း တ ်းတ ေတပ မောင် ်း တစ်ဖ က်

(၃)တပအပါ အ၀ င်]

တလရှီ်းမ   ြို့ယ််၊ချ််ရာ-ဂျခီျွဲခေါ်းလ ််း(၁၅/၀)  ိုင်တွင(်၁/၀)  ိုငတ်ပ လ ််းတ ာက်လိုြ်ပခင််း [ တပမပပနို့် လမ် ်း

မျက ်နှှာပပ ငအ်ကျ ယ် (၂၆)တပ၊(၂)တ ပ  ု သိပ်သည််းပပ်ီး လ မ််းတ  ်း တေ တပမ ောင််း တ စ်ဖက် လျှင် (၃)တ ပစီ

အပါ အ၀င်၊ တတောင်တ ပ ေါ် လမ််းမျက ်နှှာပပ ငအ် ကျ ယ်(၂၀)တ ပ လ မ််းတ  ်းတ ေတပ မော င် ်း တ စ်ဖက်(၃)တ ပ

အပါ အ၀ င်]

တလရှီ်းမ   ြို့ယ််၊ တလရှီ်း-ဂျလီာ-သာ်ာ(၁/၀)  ိုင် တပ လ ််းအမြီ်းသတ်တ ာက်လိုြ်ပခင််း [ တပမပပနို့် လမ််း

မျက ်နှှာပပ ငအ်ကျ ယ် (၂၆)တပ၊(၂)တ ပ  ု သိပ်သည််းပပ်ီး လ မ််းတ  ်း တေ တပမ ောင််း တ စ်ဖက် လျှင် (၃)တ ပစီ

အပါ အ၀င် ၊ တတောင်တ ပ ေါ် လမ််း မျက ်နှှာပပ ငအ်ကျ ယ် (၂၀)တပ လ မ််း တ ်း တေ တပမော င််း တ စ်ဖက် (၃)တပ

အပါ အ၀ င်]

တလရှီ်းမ   ြို့ယ်၊် တလရှီ်း-ဂျလီာ-သာ်ာလ ််းတြေါ်တွင် (၅x ၅ x ၂၆) တြ Box Culvert (၂)စင််း တည််

တဆာက်ပခင််း

၂ ၀၂ ၀-၂ ၀၂၁  ခု  ဏ္ဍော တေ်း နစှ ်နှာဂကုိယ်ပိုင်အ ုပ်ချျုပ ်ခ င ်ေတေသအတ င််း  ပပ ည်တ ော င ်စုေန်ပံုတင ပဖ င  ် တ ောင ်ေွက်မည  ် 
LOT အလ ိုက်လျော ော်း စော ေင််း



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၂
ယောဂ
Lot. 2

တလရှီ်းမ   ြို့ယ်၊် ဆွ ပရာ-  ိုြ ိုင််းလတွ်လ ််း(၅၀)တြ ကွယ်ကရစ် တ တာ်း(၂)စင််း တည််တဆာက်ပခင််း

တလရှီ်းမ   ြို့ယ််၊တလရှီ်း-ရယ်တနွ်း-  ိုဒွယ်ရ ာ - ၀ ််း ွဲရ ာတဟာင််း-ဆာ်းလင်-စ ယ်လာ-စ ယ််းကကာည်  - ြေါတွယ်-

ထယ်ြေါတခွ- လဟ််မ   ြို့ယ််ချင််းဆက်လ ််းတွင် (၅x ၅ x ၂၆) တြ Box Culvert (၂)စင််း တည််

တဆာက်ပခင််း

၃
ယောဂ
Lot.3

လဟ််မ   ြို့ယ််၊ လဟ််-တလရှီ်းမ   ြို့ယ််ချင််းဆက်လ ််း(၃/၀)  ိုင် တ ာကလ်ိုြ်ပခင််း၊ [ တပမပပနို့်လ မ် ်း

မျက ်နှှာပပ ငအ်ကျ ယ် (၂ ၆)တပ၊(၂)တ ပ  ု သိပ်သည််းပပ်ီး လ မ််း တ ်း တ ေတပ မောင် ်း တ စ်ဖက်လျှင် (၃)တ ပစီ

အပါ အ၀င် ၊ တတောင်တပေါ် လမ််း မျက ်နှှာပပ ငအ် ကျ ယ် (၂၀)တ ပ လမ််း တ ်း တ ေတပ မော င် ်း တ စ်ဖက် (၃)တ ပအပ ါ

အ၀ င်]

လဟ််မ   ြို့ယ််၊လဟ််-တဟွထ ိုက်-ြ ိုည်  တယောက်အင််းကကာ်း(၂၀/၀)  ိုငတ်ွင် (၁/၀)  ိုင် တပ လ ််း

တ ာက်လိုြ်ပခင််း

လဟ််မ   ြို့ယ််၊လဟ််-တဟွထ ိုက်-ြ ိုည်  တယောက်အင််းကကာ်း(၂၀/၀)တြေါ်တွင် (၅x ၅ x ၂၆) တြ Box

Culvert (၂)စင််း တည််တဆာက်ပခင််း

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််၊ ြယ်တဆာင်မ   ြို့၊ တသာက်သ ို်းတရ(၅/၄)  ိုင် သွ််တယ််းပခင််း [ (၈x၈x၇)တြတရစက်ရ ို၊

အင်ဂျင်နှင ် ြယို့်၊ ဂေါလ ၂ဝဝဝဝ ဆယိ်ု့ (၄)ကယ် ၃” ြ ိုကလ် ိုင််း(၄/၀)  ိုင်၊ ၂” ြ ိုကလ် ိုင််း(၁/၄)  ိုင်



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၄
ယောဂ
Lot. 4

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််၊ ြယ်တဆာင်-ခ မတ ိုင်-တက ိုင််း-စွယ်ြေါ-ကျွဲသတရာက်(၁၆/၀)  ိုငတ်ွင် (၁/၀)  ိုင် တပ လ ််း

တ ာက်လိုြ်ပခင််း [ တပမပပနို့်လ မ််း မျက ်နှှာပပ ငအ် ကျ ယ် (၂ ၆)တပ၊(၂)တ ပ  ု သိပ်သည် ်းပပီ်း လ မ် ်းတ ်း

တေ တပမော င််း တ စ်ဖက်လျှင်(၃)တ ပစီ အပါ အ၀င် ၊ တတ ောင်တပေါ် လမ််း မျက ်နှှာပပ ငအ်ကျယ် (၂၀)တ ပ လမ််း တ  ်း

တေတပမောင််း တ စ်ဖက် (၃)တပအပါ အ၀ င်]

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ်၊် ြယ်တဆာင်-ခ မတ ိုင်-တက ိုင််း-စွယ်ြေါ-ကျွဲသတရာက်လ ််းတွင(်၅x ၅ x ၂၆) တြ Box

Culvert (၂)စင််း တည််တဆာက်ပခင််း

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််၊ ြယ်တဆာငမ်   ြို့၊ တယောင််ယ််းအင််းြတ်(၃၉/၀)  ိုင်တွင် (၁/၀)  ိုင် လ ််းတာချွဲြို့ပခင််း

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််၊ ြယ်တဆာင်မ   ြို့၊ တယောင််ယ််းအင််းြတ် လ ််းတွင် (၅x ၅ x ၂၆) တြ Box Culvert (၂)စင််း

တည််တဆာက်ပခင််း

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််၊ တရာင်ကွယ်-ကကြူ် ််းလ ််း(၃၉/၀)  ိုငတ်ွင် (၁/၀)  ိုင်လ ််းတာချွဲြို့ပခင််း

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ်၊် တရာင်ကယွ်-ကကြူ် ််းလ ််း (၁/၀)  ိုင်တွင် (၅x ၅ x ၂၆) တြ Box Culvert (၂)စင််း

တည််တဆာက်ပခင််း

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််တွင် (၆၀’ x ၃၀’)(၂)ထြ် Steel Structure တ ာဒ်ေါတဆာင် တဆာက်လိုြ်ပခင််း

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််၊ ရ ို်းရာကငွ််းပ တ်တ တာ်းထ ြ် ှ ရ ို်းအ၀င်လ ််းထ နှင ် ရ ို်း၀ယ််းအတွင််း (၂၁၄၀)တြ ကွယ်က

ရစ်လ ််းခင််းပခင််း

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ်် ွ ြို့မ   ်း ှုကကီ်းကကြ်တရ်းရ ို်းတရှြို့ လ ််းတ ်းတရတပ ာင််း (၃၃၀)’ အယက်(၃’ x၂’)

ကွယ်ကရစ် တရတပ ာင််းတဆာက်လိုြ်ပခင််း



စဉ ် LOT. NO လုပ်ငန််းအမည် မှတ်ခ ျ က်

၅
ယောဂ
Lot. 5

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််၊ ယယ််း်ွယ််း-ြယ်တဆာင(်၃၅/၀)  ိုင်တွင် (၂/၀)  ိုင် တကျာက်လ ််းခင််းပခင််း

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််၊ ယယ််း်ွယ််း-ြယ်တဆာငလ် ််းတွင်(၅x၅ x ၂၆)တြ BoxCulvert (၂)စင််း တည််တဆာက်ပခင််း

၆
ယောဂ
Lot. 6

ယယ််း်ွယ််းမ   ြို့ယ််၊ ယယ််း်ွယ််း-ြယ်တဆာငလ် ််း(၅/၀)  ိုင် တကျာက်လ ််းပြငထ် ယ််းတဆာင်ရ က်ပခင််း


