
ကယ ားဒေသ



စဉ် Lot No လုပ်ငနာ်းအမည် မှတခ်ျက်

1
ကယ ား

Lot - 1

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခ ားပရ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ခ ားပရ - ဘ ဒ ို- ဆ မဆ င် မက ားရ  ခ င်ားဆက်လ ာ်း (၈/၀)  ိုင်

အနက်(၂/၀)  ိုင် မက  က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငနာ်းအတွက် လ ်ားခ  ြို့ခခင်ား (၁၅၈၄၀)က င်ား

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခ ားပရ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ခ ားပရ - ဘ ဒ ို- ဆ မဆ င် မက ားရ  ခ င်ားဆက်လ ်ား

(၈/၀)  ိုင်အနက် (၂/၀)  ိုင် မက  က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငနာ်း

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခံာုး (၄)ဒပ စီ)]

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခ ားပရ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ခ ားပရ - ဘ ဒ ို- ဆ မဆ င် မက ားရ  ခ င်ားဆက်လ ်ား

(၈/၀)  ိုင်လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၄)စင်ား တည်မဆ ကခ်ခင်ား (၄x၄x၂ ၆)’

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မနမရ င ်ခ ငရ်မ  မက ားရ  က ို မနမရ င်ရရ   ညော့်မနရ   ိုို့ မခပ င်ားမရ ြို့ မပားန ိုင်မရား

တည်ဖ ိုားနည်ားအ  ်ရ (၁၀)လ ိုား မ  က်ပ ော့ရန် (၂၈x ၁၈)ဒပ (Hollow / အုပ်ညှပ်တ ုင်/

ကွန်ကရစက်ကမ်ားခင်ား/ မ လလ အပါ)

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မဒေါဖိုမက ားရ  အိုပ်စို၊ မဒေါမလ ခ - ဘ ိုားလ  ား- တဖ ို မက ားရ  ခ ငာ်းဆက်လ ်ား

(၅/၃)  ိုင်မပေါ်တွင် (၁၀)မပ ကွန်ကရစ် တ တ ား(၁)စင်ား

[ယ ဉ်သွ ား လမ်ားအကျယ် (၁၄)ဒပ]

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မဒေါဖိုမက ားရ  အိုပ်စို၊ မဒေါမလ ်ခ - ဘ ိုားလ  ား- တဖ ို မက ားရ  ခ ငာ်းဆက်လ ်ား

(၃/၀)  ိုင််လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၄)စင်ား တည်မဆ ကခ်ခင်ား (၄x၄x၂ ၆)’

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား  တင်ေါဒခေါ်ယူဒ  င်ရွက်မည  ်လုပင်နာ်းမျ ား



စဉ် Lot No လုပ်ငနာ်းအမည် မှတခ်ျက်

ကယ ား

Lot - 1

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ၊် ဝေါဘန်ားပလ ိုို့မက ားရ  အိုပစ်ို၊ လွ ားက  -   ားလ  ခ ို- မလ အ ်ားခ - မဒေါဝယ်က 

မက ားရ  ခ င်ားဆက်လ ်ား (၈/၀)  ိုင်လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၅)စင်ား တည်မဆ ကခ်ခင်ား (၄x၄x၂၆)’

ကယ ားခပည်နယ်ဖွ ြို့မဖ  ား ှုကက ားကကပ်မရားရ ိုား(လွ  င်မက )်၏ ရ ိုား ပ်  တ ိုားခ  ြို့ခပ ခပင်ခခင်ား

(ရ ိုားမနောကမ်က  န ရ တ ိုားခ  ြို့ခခင်ား) (၁၈x၂၀)မပန ငော့် ကွ အက်မနမ  န ရ    ား ခပင်ဆင်ခခင်ား

(၁၅၀၀)စတိုရန်ားမပ

ကယ ားခပည်နယ်ဖွ ြို့မဖ   ှုကက ားကကပ်မရားရ ိုား(လွ  င်မက ်) ညွှန်ကက ားမရား   ားမနအ  ် (၂) ခန်ားတွ အ  ်ယ အ ား

ဒ ဇ ိုင်ားခပနလ်ည်ခပင်ဆင်ခခင်ား (  ားဖ ိုမခ  င်တ ိုားခ  ြို့ခခင်ား၊ (၁၃x၁၀)’ ၊ ဧညော့ခ်နာ်းန ငော့် အ ပ်ခနာ်းအ ား

ပေါမကားခင်ားခခင်ား (၈၅၀)စတိုရနာ်းမပ)အ  ်  ၊ မရခ   ားခနာ်း မ ကွခပ ားခင်ားခခင်ား (၉၁၀)စတိုရန်ားမပ

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်ဖွ ြို့မဖ  ား ှုကက ားကကပ်မရားရ ိုား လက်မ  က်ညွှန်ကက ားမရား   ား မနအ  ်(၁)လ ိုား

တည်မဆ ကခ်ခင်ား RC (၃၈x၂၆x၁၂)မပ

2
ကယ ား်

Lot - 2

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခ ားပရ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ခ ားပရ -ကနက်လိုပ် -စန က် (မခေါင်ားက င်) မက ားရ  ခ င်ား

ဆက်လ ်ား (၇/၄)  ိုငအ်နက် (၂/၀)  ိုင် မက  က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငနာ်း အတွက် လ ်ားတ ခ  ြို့ခခင်ား၊

စတက်ဘ ားခ ခခင်ား (၃၃၆၆၀)က င်ား

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခ ားပရ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ခ ားပရ -ကနက်လိုပ် -စန က် (မခေါင်ားက င)်

မက ားရ  ခ င်ားဆက်လ ်ား (၇/၄)  ိုင်အနက် (၂/၀)  ိုင် မက  က်ခင်ားခခင်ား

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခံာုး (၄)ဒပ စီ)]

E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား  တင်ေါဒခေါ်ယူဒ  င်ရွက်မည  ်လုပင်နာ်းမျ ား



စဉ် Lot No လုပ်ငနာ်းအမည် မှတခ်ျက်

ကယ ား်

Lot - 2

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခ ားပရ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ခ ားပရ -ကနက်လိုပ် -စန က်(မခေါင်ားက င်) မက ားရ  ခ င်ား

ဆက်လ ်ား (၇/၄)  ိုင်လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၄)စင်ား တည်မဆ ကခ်ခင်ား (၄x၄x၂၆)’

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ၊် မနမရ င ်ခ ငရ်မ  မက ားရ  က ို မနမရ ငရ်ရ   ညော့် မနရ   ိုို့ မခပ င်ားမရ ြို့မပား

န ိုငမ်ရား တည်ဖ ိုားနည်ားအ  ်ရ (၁၀)လ ိုား မ  က်ပ ော့ရန် (၂၈x ၁၈)ဒပ (Hollow / အုပ်ညပှ်တ ုင်/

ကွန်ကရစက်ကမ်ားခင်ား/ မ လလ အပါ)

3
ကယ ား်

Lot - 3

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မဒေါမရ ကခ် မက ားရ  အိုပ်စို၊ မဒေါမရ က်ခ - ခ ားဘ ဒ ို မက ားရ  ခ င်ား ဆက်လ ်ား

(၃/၄)  ိုင်အနက် (၁/၄)  ိုင် မက  က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငနာ်း

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ  ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ပန်ပက်မက ားရ  အိုပ်စို၊ ပက်ရက်က န ငော့် လ ဆ ိုမဒား မက ားရ  ခ င်ား

ဆက်လ ်ား(၁/၄)  ိုငမ်က  က်ခင်ားခခင်ား

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ  ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ပန်ပက်မက ားရ  အိုပ်စို၊ ပက်ရက်က န ငော့် လ ဆ ိုမဒား မက ားရ  ခ င်ားဆက်လ ်ား

(၁/၄)  ိုင် မက  က်ခင်ားခခင်ားလ ်ားမပေါ် (၁၀)မပ တ တ ား(၁)စင်ား တည်မဆ ကခ်ခင်ား

[ယ ဉ်သွ ားလမ်ားအကျယ် (၁၄)ဒပ]

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ၊် ပနပ်က်မက ားရ  အိုပ်စို၊ ပရက်က န ငော့် လ ဆ ိုမဒားမက ားရ  ခ င်ားဆက် လ ်ား

(၁/၄)  ိုင်မက  က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငနာ်းမပေါ်တွင် မရပပွန်(၅)စင်ားတည်မဆ က်ခခင်ား (၃øx ၂၆)ဒပ

E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား  တင်ေါဒခေါ်ယူဒ  င်ရွက်မည  ်လုပင်နာ်းမျ ား



စဉ် Lot No လုပ်ငနာ်းအမည် မှတခ်ျက်

4
ကယ ား

Lot - 4

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မဒေါမရ ကခ် မက ားရ  အိုပ်စို ၊ ဖရ မခေါလ ်ားခွ   ဆ မဆ ငမ်က ားရ   ွ ားလ ်ား

(၂/၄)   ိုင်မက  ကမ်ခ  လ ်ားခငာ်းခခင်ားလိုပ်ငန်ား

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ  ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ၊် မဒေါမရ ကခ် မက ားရ  အိုပ်စို၊ ဖရ မခေါ လ ်ားခွ   ဆ မဆ ငမ်က ားရ   ွ ားလ ်ား

(၂/၄)  ိုင်လ ာ်းမပေါ်တွင် Box Culvert (၄)စင်ား တည်မဆ ကခ်ခင်ား (၄x၄x၂၆)’

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ၊် ခ ားပရ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ခ ားပရ -မဒေါမရ ကခ် မက ားရ  ခ င်ားဆက် လ ်ား

(၅/၀)  ိုင်တွင် (၁/၆)  ိုင် မက  က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငနာ်း

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ  ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]

5
ကယ ား

Lot - 5

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ လ ိုဘ ခ ိုမက ားရ  အိုပ်စို၊ လ ိုဘ ခ ို- ခ ားပရ မက ားရ  ခ င်ားဆက် လ ်ား

(၇/၀)  ိုင်တွင် (၁/၂)  ိုင် ကတတရ ခင်ားခခင်ား

[(၁၂)ဒပ အကျယ် (၁၂)လက်မထ၊ု အမ ခံလမ်ားပုခံာုး (၄)ဒပ စီ)]

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ လ ိုဘ ခ ိုမက ားရ  အိုပ်စို၊ လ ိုဘ ခ ို- ခ ားပရ မက ားရ  ခ င်ားဆက် လ ်ား(၇/၀)  ိုင်

အနက်(၃/၀)  ိုင်လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၅)စင်ား တည်မဆ က် ခခင်ား (၄x၄x၂၆)’

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မဒေါဖိုမက ားရ  အိုပ်စို၊ မဒေါဖို-ဘ ိုားလ  ား(၄/၁)  ိုင်အနက် (၂/၀)  ိုင် မက  က်လ ်ား

ခင်ားခခင်ား

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ  ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]

E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား  တင်ေါဒခေါ်ယူဒ  င်ရွက်မည  ်လုပင်နာ်းမျ ား



စဉ် Lot No လုပ်ငနာ်းအမည် မှတခ်ျက်

5
ကယ ား

Lot - 5

ဒ ားမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊်မဒေါဖိုမက ားရ  အိုပ်စို၊ မဒေါဖို-ဘ ိုားလ  ား(၂/၀)  ိုင််လ ်ားမပေါ်တွင််Box Culvert 
(၂)စင်ား်တည်မဆ ကခ်ခင်ား်(၄x၄x၂၆)’

6
ကယ ား

Lot - 6

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ နန်ားဖ - မတ ်ခ - မကမက လ ်ား(၃၂/၁)  ိုင ်   ို  ားဖ ိုမက ားရ  အိုပ်စို၊ ပရယမ်ဆ ်ခ ို-

ဒ ိုားဖ ိုမက ားရ  ခ င်ားဆက်(၁/၄)  ိုင် မခ လ ်ားမဖ က်လိုပ်ခခင်ား

[ဒတ င ်ဒပေါ်- လမာ်းမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၀)’ / လမ်ားဒဘားဒရဒပမ ငာ်း တစ်ဖက် (၃)’/ ဒပမ ပပန ်-

လမ်ားမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆)’၊ (၂)’ထု သ ပ်သည်ားပပီား လမ်ားဒဘားဒရဒပမ ငာ်း တစ်ဖက် (၃)’ စီ]

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊   ို  ားဖ ိုမက ားရ  အိုပ်စို၊ နန်ားဖ - မတ ်ခ - မကမက လ ာ်း (၃၂/၁)  ိုင် အနက် (၂/၃)  ိုင်

မက  က်ခင်ားခခင်ား

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ  ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ၊်   ို  ားဖ ိုမက ားရ  အိုပ်စို၊ နန်ားဖ - မတ ်ခ -မကမက လ ်ား (၃၂/၁)  ိုင် လ ်ားမပေါ်တွင်

Box Culvert (၁၂)စင်ား တည်မဆ ကခ်ခင်ား (၄x၄x၂၆)’

7
ကယ ား

Lot - 7

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊်ဟ ိုယ -ရ ခ ားဘ ား-ခေါားဘယ်-ဘွယ်ဒ ိုား  (၁၅/၀)  ိုင်အနက် (၂/၀)  ိုင််ကတတရ ခင်ားခခင်ား

[(၁၂)ဒပ အကျယ် (၁၂)လက်မထ၊ု အမ ခံလမ်ားပုခံာုး (၄)ဒပ စ)ီ]

E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား  တင်ေါဒခေါ်ယူဒ  င်ရွက်မည  ်လုပင်နာ်းမျ ား



စဉ် Lot No လုပ်ငနာ်းအမည် မှတခ်ျက်

8
ကယ ား

Lot - 8

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ရ ခ ားဘ ားမက ားရ  အဝငလ် ာ်း မက  က်လ ်ား(၁/၀)  ိုင်ခငာ်းခခင်ား

(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပ ုခံာုး (၄)ဒပ စီ)

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခေါားဘယ်-  ားမခ  င်ားအကက ား အ  တ(်၁)၊ အ  တ် (၉) (၃၀) မပ တ တ ား(၂)စင်ား

တညမ်ဆ ကခ်ခင်ား

[ယ ဉ်သွ ား လမ်ားအကျယ် (၁၄)ဒပ]

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ၊် မတ ်ခ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ပလ ိုမဒားခ ို- နန်ားခွ ားခ ို- ကမလ ဒ် လ ်ား (၇/၃)   ိုင်အနက်

(၂/၇)  ိုင် မခ လ ်ားမဖ က်လိုပခ်ခင်ား

[ဒတ င ်ဒပေါ်- လမ်ားမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၀)’ / လမ်ားဒဘားဒရဒပမ ငာ်း တစဖ်က် (၃)’/ ဒပမ ပပန  ်-

လမ်ားမ ျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆)’၊ (၂)’ထု သ ပ်သည်ားပပီား လမ်ားဒဘားဒရဒပမ ငာ်းတစ်ဖက် (၃)’ စီ]

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မတ ်ခ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ပလ ိုမဒားခ ို- နနာ်းခ ွားခ ို (၂/၇)  ိုင် မခ လ ်ား

မဖ က်လိုပခ်ခင်ားလ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၆)စင်ား တည်မဆ ကခ်ခင်ား (၄x၄x၂၆)’

9
ကယ ား

Lot - 9

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ရ ဧပရ ားမက ားရ  အိုပ်စို၊ ရ ဧပရ ား- ယ ိုစပရ ား - ခရ ိုြို့ခ ို မက ားရ  ခ င်ား ဆက်လ ်ား

(၈/၃)  ိုင်အနက် (၃/၃)  ိုင် မက  က်ခင်ားခခင်ား

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခံာုး (၄)ဒပ စီ)]

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဒ ိုားလ မစ မက ားရ  အိုပ်စို က ားခ - ဒ ိုားလ မစ မက ားရ  (၈/၀)  ိုင် လ ်ား မပေါ်တငွ် Box

Culvert (၁၁)စင်ား ခပနလ်ည်ခပ ခပင်ခခင်ား (၄x၄x၂၆)’

E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား  တင်ေါဒခေါ်ယူဒ  င်ရွက်မည  ်လုပင်နာ်းမျ ား



စဉ် Lot No လုပ်ငနာ်းအမည် မှတခ်ျက်

10
ကယ ား််

Lot -10

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုယ မက ားရ  အိုပ်စို ဒ ို  ိုခ ို- ဘ   (အ က်) ခပည်နယ်ခ င်ားဆက် လ ်ား

(၁၅/၀)  ိုင်တွင် (၅/၄)  ိုင် မခ လ ်ားခ  ြို့ခခင်ား စတက်ဘ ားခ ခခင်ား၊ မရနှုတ် မခ  င်ား ခပနလ်ညတ် ားမဖ ်ခခင်ား

(အခ ငော့် ၂၀’၊ အက ယ် ၁၄') (၆၁၃၈၉.၅)က င်ား

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နဘ်၊ ဟ ိုယ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ဒ ို  ိုခ ို-ဘ   (အ က်) ခပည်နယ်ခ င်ားဆက်

လ ်ား(၅/၄)  ိုင်မခ လ ာ်းမပေါ်တွင် Box Culvert(၁၁)စငာ်း တည်မဆ ကခ်ခင်ား (၄x၄x၂၆)’

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုယ မက ားရ  အိုပ်စို၊ ဟ ိုယ - ဒ ိုမရ မအ က် ရ  ခ င်ားဆက်လ ်ား (၅/၀)  ိုင် အနက်

(၁/၄)  ိုင် မက  က်ခင်ားခခင်ား

[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခံာုး (၄)ဒပ စီ)]

ဖရ ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုယ မက ားရ  အိုပ်စို၊ဟ ိုယ -ဒ ိုမရ မအ က် လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၃)စင်ား

တည်မဆ ကခ်ခင်ား (၄x၄x၂၆)’

11
ကယ ား််

Lot -11

မဘ လခ မ   ြို့နယ်၊ ရ   စမ်   ြို့၊ စပွ်ပ ိုင်- မဟွမအ ော့- မဟွပ ိုမလ င်ားမခ လ ်ား (၂၄/၀)   ိုင်အနက်

(၅/၀)  ိုင် မခ လ ်ားမဖ က်လိုပ်ခခင်ား

[ဒတ င ်ဒပေါ်- လမ်ားမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၀)’ / လမာ်းဒဘားဒရဒပမ ငာ်း တစဖ်က် (၃)’/ ဒပမ ပပန  ်-

လမ်ားမ ျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆)’၊ (၂)’ထု သ ပ်သည်ားပပီား လမ်ားဒဘားဒရဒပမ ငာ်းတစ်ဖက် (၃)’ စီ]

မဘ လခ မ   ြို့နယ်၊ ရ   စမ်   ြို့၊ စပွ်ပ ိုင်-မဟွမအ ော့ မခ   ားလ ်ားမပေါ် (၃၀၀)မပ မရဝပ်မ  မနရ (၂)

မနရ အ ား မက  ကစ် မခ   န်ားန ရ မဆ ကလ်ိုပ်ခခင်ား

E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား  တင်ေါဒခေါ်ယူဒ  င်ရွက်မည  ်လုပင်နာ်းမျ ား



စဉ် Lot No လုပ်ငနာ်းအမည် မှတခ်ျက်

ကယ ား််

Lot -11

မဘ လခ မ   ြို့နယ်၊ ရ   စမ်   ြို့၊ စပွ်ပ ိုင်- မဟွမအ ော့- မဟွအွန-် မဟွပ ိုမလ င်ားလ ်ား (၂၄/၀)  ိုင်အနက်

(၀/၁)  ိုင် မက  ကမ်တ င်  ိုငာ်းခွ ခခင်ား (အခ င်ော့ ၃၀ မပ၊အက ယ် ၁၂ မပ )

မဘ လခ မ   ြို့နယ်၊ ရ   စမ်   ြို့၊ စပွ်ပ ိုင်- မဟွမအ ော့ - မဟွအွန-် မဟွပ ိုမလ င်ားလ ်ား (၂၄/၀)  ိုင်အနက်

(၀/၁)  ိုင် မက  ကမ်တ င်  ိုငာ်းခွ ခခင်ား (အခ င်ော့၁၅မပ၊ အက ယ် ၁၂ မပ )

မဘ လခ မ   ြို့နယ်၊ မဘ လခ -မဟ ခ် ်ား-မစ လ ို-လွယ်ဝ န်ားလ ်ား (၃၀)မပ  စ ် ား

တ တ ားခပ ခပင်ခခင်ား

12
ကယ ား််

Lot -12

မဘ လခ မ   ြို့နယ်၊ ရ   စ-်ဝ ်ဗလလ ်ား (၁၂/၀)   ိုင်အနက် (၁/၂) ကတတရ ခင်ားခခင်ား

[(၁၂)ဒပ အကျယ် (၁၂)လက်မထ၊ု အမ ခံလမ်ားပုခံာုး (၄)ဒပ စီ)]

မဘ လခ မ   ြို့နယ်၊ ရ   စမ်   ြို့၊ရ   စ်-ဝ ်ဗလလ ်ား    ယ  ွ ားလ ်ားမပေါ် (၂၅) မပ ကွန်ကရစ်

တ တ ား (၁)စင်ား

[ယ ဉ်သွ ား လမ်ားအကျယ် (၁၄)ဒပ]

 ယ်စ ော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- မတ ငလ် မက ားရ  ခ င်ားဆက် (၁၀/၄)   ိုငအ်နက် ခဗ န်ားမက  က် (၃/၀)

  ိုင်ခင်ားခခင်ား

[(၁၂) ဒပအကျယ်၊ (၆) လက်မထ ု၊ လမ်ားပ ုခံာုး (၂) ဒပစ]ီ

E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား  တင်ေါဒခေါ်ယူဒ  င်ရွက်မည  ်လုပင်နာ်းမျ ား



စဉ် Lot No လုပ်ငနာ်းအမည် မှတခ်ျက်

13
ကယ ား််

Lot -13

 ယ်စ ော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- ဟ ိုဖ -လယ်မတ မက ားရ  ခ င်ားဆက်လ ်ား (၉/၀)  ိုင်အနက် (၅/၀)  ိုင်အ ား

ခဗ န်ားမက  က်ခင်ားခခင်ား [(၁၂) ဒပအကျယ်၊ (၆) လက်မထ ု၊ လမ်ားပ ုခံာုး (၂) ဒပစီ]

ဖ ားမဆ င်ားမ   ြို့နယ်၊ လ ိုခေါားလ ို-မည င်ပင်စခနာ်းလ ်ားမပေါ်ရ  (၅၀)မပ မဘလ တ တ ား ခ ဉ်ားကပ်လ ်ား

တည်မဆ ကခ်ခင်ားအတွက် (မခ ခဖတ် ိုတ်ခခင်ား၊ မက  က်မတ င်   ိုင်ားခွ ခခင်ား)

ဖ ားမဆ င်ားမ   ြို့နယ်၊ လ ိုခေါားလ ို- မည င်ပငစ်ခန်ား (၅၀)မပ မဘလ တ တ ား (၁)စင်ား

တည်မဆ ကခ်ခင်ား [နစှလ်  တစ်ထပ ်]

ဖ ားမဆ င်ားမ   ြို့နယ်ဖွ ြို့မဖ  ား ှုကက ားကကပ်မရားရ ိုား မခ   န်ားန ရ န င်ော့ ခခ စည်ားရ ိုားက ရ ခခင်ား လိုပ်ငနာ်း

(၁၀၀x၆x၂)မပ

E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနစှ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား  တင်ေါဒခေါ်ယူဒ  င်ရွက်မည  ်လုပင်နာ်းမျ ား


