ကယ ားဒေသ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနှစ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား တင်ေါဒခေါ်ယူဒ
စဉ်

Lot No

င်ရွက်မည် လုပင
် န်ားမျ ား

လုပ်ငန်ားအမည်
ဒားမ

မှတခ
် ျက်

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ ခားပရ မက ားရ အိုပ်စို၊ ခားပရ - ဘ ဒ-ို ဆမဆ င် မက ားရ ခ င်ားဆက်လ ား် (၈/၀) ိုင်

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

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊

ခားပရ မက ားရ အိုပ်စို၊

ခားပရ -

ဘ ဒို-

ဆမဆ င်

မက ားရ ခ င်ားဆက်လ ်ား

ဆမဆ င်

မက ားရ ခ င်ားဆက်လ ်ား

(၈/၀) ိုင်အနက် (၂/၀) ိုင် မက က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ား
[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခားံု (၄)ဒပ စီ)]
ဒားမ
1

ကယ ား
Lot - 1

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊

ခားပရ မက ားရ အိုပ်စို၊

ခားပရ -

ဘ ဒို-

(၈/၀) ိုင်လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၄)စင်ား တည်မဆ က်ခခင်ား (၄x၄x၂၆)’
ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ မနမရ င် ခ င်ရမ

တည်ဖိုားနည်ားအ ်ရ

(၁၀)လိုား

မက ားရ ကို မနမရ င်ရရ ညော့်မနရ

မ

က်ပော့ရန်

(၂၈x

၁၈)ဒပ

ို့ို မခပ င်ားမရြို့ မပားနင
ို ်မရား

(Hollow

/

အုပ်ညှပ်တုင်/

ကွန်ကရစ်ကကမ်ားခင်ား/ မလလ အပါ)
ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊

မဒေါဖိုမက ားရ အိုပ်စို၊

မဒေါမလ ခ-

ဘိုားလ ား-

တဖို

မက ားရ ခ င်ားဆက်လ ်ား

ဘိုားလ ား-

တဖို

မက ားရ ခ င်ားဆက်လ ်ား

(၅/၃) ိုင်မပေါ်တွင် (၁၀)မပ ကွန်ကရစ် တတ ား(၁)စင်ား
[ယ ဉ်သွ ားလမ်ားအကျယ် (၁၄)ဒပ]
ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊

မဒေါဖိုမက ားရ အိုပ်စို၊

မဒေါမလ ်ခ-

(၃/၀) ိုင််လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၄)စင်ား တည်မဆ က်ခခင်ား (၄x၄x၂၆)’

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနှစ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား တင်ေါဒခေါ်ယူဒ
စဉ်

Lot No

င်ရွက်မည် လုပင
် န်ားမျ ား

လုပ်ငန်ားအမည်

ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ ဝေါဘန်ားပလို့မ
ို က ားရ အိုပစ
် ို၊ လွားက

-

မှတခ
် ျက်

ားလ ခ-ို မလ အ ်ားခ- မဒေါဝယ်က

မက ားရ ခ င်ားဆက်လ ်ား (၈/၀) ိုင်လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၅)စင်ား တည်မဆ က်ခခင်ား (၄x၄x၂၆)’
ကယ ားခပည်နယ်ဖွြို့မဖ ား ှုကကားကကပ်မရားရိုား(လွ င်မက )် ၏

(ရိုားမနောက်မက နရတိုားခ ြို့ခခင်ား)

(၁၈x၂၀)မပနငော့်

ရိုား

ပ်

ကွအက်မနမ

တားို ခ ြို့ခပ ခပင်ခခင်ား

နရ

ား

ခပင်ဆင်ခခင်ား

ကယ ား

(၁၅၀၀)စတိုရန်ားမပ

Lot - 1

ကယ ားခပည်နယ်ဖွြို့မဖ ှုကကားကကပ်မရားရိုား(လွ င်မက ်) ညွှန်ကက ားမရား ားမနအ ် (၂) ခန်ားတွ အ ်ယ အ ား
ဒဇိုင်ားခပန်လည်ခပင်ဆင်ခခင်ား

( ားဖိုမခ င်တိုားခ ြို့ခခင်ား၊

ပေါမကားခင်ားခခင်ား (၈၅၀)စတိုရန်ားမပ) အ ်

(၁၃x၁၀)’

၊

ဧညော့ခ
် န်ားနငော့်

အပ်ခန်ားအ ား

၊ မရခ ားခန်ား မ ကွခပ ားခင်ားခခင်ား (၉၁၀)စတိုရန်ားမပ

ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊ ဖရဆိုမ ြို့နယ်ဖွြို့မဖ ား ှုကကားကကပ်မရားရိုား လက်မ

က်ညန
ွှ ်ကက ားမရား ား မနအ ်(၁)လိုား

တည်မဆ က်ခခင်ား RC (၃၈x၂၆x၁၂)မပ
ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ ခားပရ မက ားရ အိုပ်စို၊ ခားပရ -ကန်ကလိုပ် -စနက် (မခေါင်ားကင်) မက ားရ ခ င်ား

ဆက်လ ်ား

2

ကယ ား်
Lot - 2

(၇/၄) င
ို အ
် နက်

(၂/၀) င
ို ်

မက က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ား

အတွက်

လ ်ားတ ခ ြို့ခခင်ား၊

စတက်ဘ ားခခခင်ား (၃၃၆၆၀)က င်ား
ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊

ခားပရ မက ားရ အိုပ်စို၊

ခားပရ -ကန်ကလိုပ်

မက ားရ ခ င်ားဆက်လ ်ား (၇/၄) ိုင်အနက် (၂/၀) ိုင် မက က်ခင်ားခခင်ား
[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခားံု (၄)ဒပ စီ)]
E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

-စနက်

(မခေါင်ားကင်)

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနှစ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား တင်ေါဒခေါ်ယူဒ
စဉ်

Lot No

လုပ်ငန်ားအမည်
ဒားမ

ကယ ား်

Lot - 2

င်ရွက်မည် လုပင
် န်ားမျ ား
မှတခ
် ျက်

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ ခားပရ မက ားရ အိုပ်စို၊ ခားပရ -ကန်ကလိုပ် -စနက်(မခေါင်ားကင်) မက ားရ ခ င်ား

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

ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ မနမရ င် ခ င်ရမ

မက ားရ ကို မနမရ င်ရရ ညော့် မနရ

နင
ို ်မရား တည်ဖိုားနည်ားအ ်ရ (၁၀)လိုား မ

ို့ို မခပ င်ားမရြို့မပား

က်ပော့ရန် (၂၈x ၁၈)ဒပ (Hollow / အုပ်ညပ
ှ ်တုင်/

ကွန်ကရစ်ကကမ်ားခင်ား/ မလလ အပါ)
ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ မဒေါမရ က်ခမက ားရ အိုပ်စ၊ို မဒေါမရ က်ခ- ခားဘ ဒို မက ားရ ခ င်ား ဆက်လ ်ား

(၃/၄) ိုင်အနက် (၁/၄) ိုင် မက က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ား
[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]
ဒားမ
3

ကယ ား်
Lot - 3

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊

ပန်ပက်မက ားရ အိုပ်စို၊

ပက်ရက်ကနငော့်

လဆိုမဒား

မက ားရ ခ င်ား

ဆက်လ ်ား(၁/၄) ိုင်မက က်ခင်ားခခင်ား
[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]
ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ ပန်ပက်မက ားရ အိုပ်စို၊ ပက်ရက်ကနငော့် လဆိုမဒား မက ားရ ခ င်ားဆက်လ ်ား

(၁/၄) ိုင် မက က်ခင်ားခခင်ားလ ်ားမပေါ် (၁၀)မပ တတ ား(၁)စင်ား တည်မဆ က်ခခင်ား

[ယ ဉ်သွ ားလမ်ားအကျယ် (၁၄)ဒပ]
ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ ပန်ပက်မက ားရ အိုပ်စို၊ ပရက်ကနငော့် လဆမ
ို ဒားမက ားရ ခ င်ားဆက် လ ်ား

(၁/၄) ိုင်မက က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ားမပေါ်တွင် မရပပွန်(၅)စင်ားတည်မဆ က်ခခင်ား (၃øx ၂၆)ဒပ
E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနှစ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား တင်ေါဒခေါ်ယူဒ
စဉ်

Lot No

င်ရွက်မည် လုပင
် န်ားမျ ား

လုပ်ငန်ားအမည်
ဒားမ

မှတခ
် ျက်

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ မဒေါမရ က်ခမက ားရ အိုပ်စို ၊ ဖရမခေါလ ်ားခွ

ဆမဆ င်မက ားရ

ွ ားလ ်ား

ဆမဆ င်မက ားရ

ွ ားလ ်ား

(၂/၄) ိုင်မက က်မခ လ ်ားခင်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ား
[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]
4

ကယ ား

ဒားမ

Lot - 4

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

ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ မဒေါမရ က်ခမက ားရ အိုပ်စ၊ို ဖရမခေါ လ ်ားခွ
ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊

ခားပရ မက ားရ အိုပ်စို၊

ခားပရ -မဒေါမရ က်ခ

မက ားရ ခ င်ားဆက်

လ ်ား

မက ားရ ခ င်ားဆက်

လ ်ား

(၅/၀) ိုင်တွင် (၁/၆) ိုင် မက က်ခင်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ား
[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခံုား (၄)ဒပ စီ)]
ဒားမ

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊

လဘ
ို ခမ
ို က ားရ အိုပ်စို၊

လိုဘ ခို-

ခားပရ

(၇/၀) ိုင်တွင် (၁/၂) ိုင် ကတတရ ခင်ားခခင်ား
[(၁၂)ဒပ အကျယ် (၁၂)လက်မထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခားံု (၄)ဒပ စီ)]
5

ကယ ား

ဒားမ

Lot - 5

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

ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ လဘ
ို ခမ
ို က ားရ အိုပ်စို၊ လိုဘ ခို- ခားပရ မက ားရ ခ င်ားဆက် လ ်ား(၇/၀) ိုင်
ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊ မဒေါဖိုမက ားရ အိုပ်စို၊ မဒေါဖို-ဘိုားလ ား(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 ဒရားနှစ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား တင်ေါဒခေါ်ယူဒ
စဉ်
5

Lot No
ကယ ား
Lot - 5

င်ရွက်မည် လုပင
် န်ားမျ ား

လုပ်ငန်ားအမည်

မှတခ
် ျက်

ဒားမ ော့ဆိုမ ြို့နယ်၊်မဒေါဖိုမက ားရ အိုပ်စို၊ မဒေါဖို-ဘိုားလ ား(၂/၀) ိုင််လ ်ားမပေါ်တွင််Box Culvert
(၂)စင်ား်တည်မဆ က်ခခင်ား်(၄x၄x၂၆)’
ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊ နန်ားဖ- မတ ်ခ- မကမက လ ်ား(၃၂/၁) ိုင်

ို ားဖမ
ို က ားရ အိုပ်စို၊ ပရယ်မဆ ်ခို-

ဒိုားဖိုမက ားရ ခ င်ားဆက်(၁/၄) ိုင် မခ လ ်ားမဖ က်လိုပ်ခခင်ား
[ဒတ င်ဒပေါ်- လမ်ားမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၀)’ / လမ်ားဒဘားဒရဒပမ င်ား တစ်ဖက် (၃)’/ ဒပမပပန်6

ကယ ား
Lot - 6

လမ်ားမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆)’၊ (၂)’ထု သပ်သည်ားပပီား လမ်ားဒဘားဒရဒပမ င်ား တစ်ဖက် (၃)’ စီ]
ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊

ို ားဖိုမက ားရ အိုပ်စို၊ နန်ားဖ- မတ ်ခ- မကမက လ ား် (၃၂/၁) င
ို ် အနက် (၂/၃) ိုင်

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

ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊

ို ားဖိုမက ားရ အိုပ်စို၊ နန်ားဖ- မတ ်ခ-မကမက လ ်ား (၃၂/၁) ိုင် လ ်ားမပေါ်တွင်

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

7

ကယ ား

ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊်ဟိုယ -ရခားဘား-ခေါားဘယ်-ဘွယ်ဒိုား

Lot - 7

[(၁၂)ဒပ အကျယ် (၁၂)လက်မထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခားံု (၄)ဒပ စီ)]

(၁၅/၀) ိုင်အနက် (၂/၀) ိုင််ကတတရ ခင်ားခခင်ား

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

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနှစ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား တင်ေါဒခေါ်ယူဒ
စဉ်

Lot No

င်ရွက်မည် လုပင
် န်ားမျ ား

လုပ်ငန်ားအမည်

မှတခ
် ျက်

ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊ ရခားဘားမက ားရ အဝင်လ ား် မက က်လ ်ား(၁/၀) ိုင်ခင်ားခခင်ား
(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခားံု (၄)ဒပ စီ)
ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊ ခေါားဘယ်-

ားမခ င်ားအကက ား အ တ်(၁)၊ အ တ် (၉) (၃၀) မပ တတ ား(၂)စင်ား

တည်မဆ က်ခခင်ား
8

ကယ ား
Lot - 8

[ယ ဉ်သွ ားလမ်ားအကျယ် (၁၄)ဒပ]

ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊ မတ ်ခမက ားရ အိုပ်စို၊ ပလမ
ို ဒားခ-ို နန်ားခွားခ-ို ကမလ ဒ
် လ ်ား (၇/၃)

ိုင်အနက်

(၂/၇) ိုင် မခ လ ်ားမဖ က်လပ
ို ခ် ခင်ား
[ဒတ င်ဒပေါ်- လမ်ားမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၀)’ / လမ်ားဒဘားဒရဒပမ င်ား တစ်ဖက် (၃)’/ ဒပမပပန်လမ်ားမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆)’၊ (၂)’ထု သပ်သည်ားပပီား လမ်ားဒဘားဒရဒပမ င်ားတစ်ဖက် (၃)’ စီ]
ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊

မတ ်ခမက ားရ အိုပ်စို၊

ပလိုမဒားခ-ို

နန်ားခွားခို

(၂/၇) ိုင်

မခ လ ်ား

မဖ က်လပ
ို ခ် ခင်ားလ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၆)စင်ား တည်မဆ က်ခခင်ား (၄x၄x၂၆)’
ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊ ရ ဧပရ ားမက ားရ အိုပ်စို၊ ရ ဧပရ ား- ယိုစပရ ား - ခရိုြို့ခို မက ားရ ခ င်ား ဆက်လ ်ား
9

ကယ ား

Lot - 9

(၈/၃) ိုင်အနက် (၃/၃) ိုင် မက က်ခင်ားခခင်ား
[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခားံု (၄)ဒပ စီ)]
ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊ ဒိုားလ မစ မက ားရ အိုပ်စို ကားခ- ဒိုားလ မစ မက ားရ (၈/၀) ိုင် လ ်ား မပေါ်တွင် Box
Culvert (၁၁)စင်ား ခပန်လည်ခပ ခပင်ခခင်ား (၄x၄x၂၆)’
E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနှစ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား တင်ေါဒခေါ်ယူဒ
စဉ်

Lot No

င်ရွက်မည် လုပင
် န်ားမျ ား

လုပ်ငန်ားအမည်
ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊

ဟိုယ မက ားရ အိုပ်စို

ဒို ိုခ-ို

ဘ

မှတခ
် ျက်
(အ

က်)

ခပည်နယ်ခ င်ားဆက်

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

လ ်ား

င်ား ခပန်လည်တားမဖ ်ခခင်ား

(အခ ငော့် ၂၀’၊ အက ယ် ၁၄') (၆၁၃၈၉.၅)က င်ား
ဖရဆိုမ ြို့နဘ်၊
10

ဟိုယ မက ားရ အိုပ်စို၊

ဒို ိုခ-ို ဘ

(အ

က်)

ခပည်နယ်ခ င်ားဆက်

ကယ ား််

လ ်ား(၅/၄) ိုင်မခ လ ား် မပေါ်တွင် Box Culvert(၁၁)စင်ား တည်မဆ က်ခခင်ား (၄x၄x၂၆)’

Lot -10

ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊ ဟိုယ မက ားရ အိုပ်စို၊ ဟယ
ို
- ဒိုမရ မအ က် ရ ခ င်ားဆက်လ ်ား (၅/၀) င
ို ် အနက်
(၁/၄) ိုင် မက က်ခင်ားခခင်ား
[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မ ထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခားံု (၄)ဒပ စီ)]
ဖရဆိုမ ြို့နယ်၊ ဟိုယ မက ားရ အိုပ်စို၊ဟိုယ -ဒိုမရ မအ က် လ ်ားမပေါ်တွင် Box Culvert (၃)စင်ား
တည်မဆ က်ခခင်ား (၄x၄x၂၆)’
မဘ လခမ ြို့နယ်၊ ရ

စ်မ ြို့၊ စွပ်ပိုင်- မဟွမအ -ော့ မဟွပိုမလ င်ားမခ လ ်ား (၂၄/၀)

ိုင်အနက်

(၅/၀) ိုင် မခ လ ်ားမဖ က်လိုပ်ခခင်ား

11

ကယ ား််
Lot -11

[ဒတ င်ဒပေါ်- လမ်ားမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၀)’ / လမ်ားဒဘားဒရဒပမ င်ား တစ်ဖက် (၃)’/ ဒပမပပန်လမ်ားမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆)’၊ (၂)’ထု သပ်သည်ားပပီား လမ်ားဒဘားဒရဒပမ င်ားတစ်ဖက် (၃)’ စီ]
မဘ လခမ ြို့နယ်၊ ရ
မနရ အ ား မက က်စမခ

စ်မ ြို့၊ စွပ်ပိုင်-မဟွမအ ော့ မခ

ားလ ်ားမပေါ် (၃၀၀)မပ မရဝပ်မ

န်ားနရ မဆ က်လိုပ်ခခင်ား
E/Kayah/20-21/2020-2021 Lot last

မနရ (၂)

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနှစ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား တင်ေါဒခေါ်ယူဒ
စဉ်

Lot No

င်ရွက်မည် လုပင
် န်ားမျ ား

လုပ်ငန်ားအမည်
မဘ လခမ ြို့နယ်၊ ရ

မှတခ
် ျက်

စ်မ ြို့၊ စွပ်ပိုင်- မဟွမအ -ော့ မဟွအွန-် မဟွပမ
ို လ င်ားလ ်ား (၂၄/၀) င
ို ်အနက်

(၀/၁) ိုင် မက က်မတ င် ိုငား် ခွခခင်ား (အခ င်ော့ ၃၀ မပ၊အက ယ် ၁၂ မပ )
ကယ ား််

မဘ လခမ ြို့နယ်၊ ရ

Lot -11

(၀/၁) ိုင် မက က်မတ င် ိုငား် ခွခခင်ား (အခ င်ော့၁၅မပ၊ အက ယ် ၁၂ မပ )
မဘ လခမ ြို့နယ်၊

စ်မ ြို့၊ စွပ်ပိုင်- မဟွမအ ော့ - မဟွအွန-် မဟွပမ
ို လ င်ားလ ်ား (၂၄/၀) င
ို ်အနက်
မဘ လခ-မဟ ခ
် ်ား-မစ လို-လွယ်ဝန်ားလ ်ား

(၃၀)မပ

စ်

ား

တတ ားခပ ခပင်ခခင်ား
မဘ လခမ ြို့နယ်၊ ရ

စ်-ဝ ်ဗလလ ်ား (၁၂/၀) ိုင်အနက် (၁/၂) ကတတရ ခင်ားခခင်ား

[(၁၂)ဒပ အကျယ် (၁၂)လက်မထု၊ အမ ခံလမ်ားပုခားံု (၄)ဒပ စီ)]
မဘ လခမ ြို့နယ်၊ ရ
12

စ်မ ြို့၊ရ

ကယ ား််

တတ ား (၁)စင်ား

Lot -12

[ယ ဉ်သွ ားလမ်ားအကျယ် (၁၄)ဒပ]

စ်-ဝ ်ဗလလ ်ား

ယ

ယ်စမော့ ြို့နယ်၊ ဟိုဂ စ်- မတ င်လ မက ားရ ခ င်ားဆက် (၁၀/၄)
ိုင်ခင်ားခခင်ား
[(၁၂) ဒပအကျယ်၊ (၆) လက်မထု၊ လမ်ားပုခားံု (၂) ဒပစီ]

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

ွ ားလ ်ားမပေါ် (၂၅) မပ ကွန်ကရစ်

ိုငအ
် နက် ခဗ န်ားမက က် (၃/၀)

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍ ဒရားနှစ၊် ကယ ားဒေသအတွင်ား တင်ေါဒခေါ်ယူဒ
စဉ်

Lot No

င်ရွက်မည် လုပင
် န်ားမျ ား

လုပ်ငန်ားအမည်

မှတခ
် ျက်

ယ်စမော့ ြို့နယ်၊ ဟိုဂ စ်- ဟိုဖ -လယ်မတ မက ားရ ခ င်ားဆက်လ ်ား (၉/၀) င
ို ်အနက် (၅/၀) ိုင်အ ား
ခဗ န်ားမက က်ခင်ားခခင်ား [(၁၂) ဒပအကျယ်၊ (၆) လက်မထု၊ လမ်ားပုခားံု (၂) ဒပစီ]
ဖ ားမဆ င်ားမ ြို့နယ်၊ လိုခေါားလို-မည င်ပင်စခန်ားလ ်ားမပေါ်ရ(၅၀)မပ မဘလ တတ ား ခ ဉ်ားကပ်လ ်ား
13

ကယ ား််

တည်မဆ က်ခခင်ားအတွက် (မခ ခဖတ်

Lot -13

ဖ ားမဆ င်ားမ ြို့နယ်၊

လိုခေါားလို-

ိုတ်ခခင်ား၊ မက က်မတ င် ိုင်ားခွခခင်ား)
မည င်ပင်စခန်ား

(၅၀)မပ

မဘလတတ ား

(၁)စင်ား

တည်မဆ က်ခခင်ား [နှစလ
်
တစ်ထပ်]
ဖ ားမဆ င်ားမ ြို့နယ်ဖွြို့မဖ ား ှုကကားကကပ်မရားရိုား

မခ

န်ားနရနင်ော့

(၁၀၀x၆x၂)မပ

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

ခခစည်ားရိုားက ရခခင်ား

လိုပ်ငန်ား

