ချင်းပြည်းယ်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ပနှစး ချင်းပြည်းယ်းအတွင်းပ ြည်းရ
စဉး

Lot No

ာင်းစု ယးညရ
ု င်ွြြင်း ရ

ာင်း ွကးမ်း LOT အလက
ု းလျာ

ာပစာ င်းပ

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

မှတးချကး

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
ကယးညကးလကးမမ ြို့ယ်း၊

ရလာကးရမာ- ှင်းရစာကကာပ(၁၀/၀)မုင်တ
း ွင်း

(၃/၀)မုင်း

ရြမလမးပ

ရြာကးလည
ု းြခင်းပ
ကယးညကးလကးမမ ြို့ယ်း၊

ရအာကးကယး-ရလာကးရမာကကာပ

(၁၅/၀)မင်
ု တ
း ွင်း

(၂/၀)မုင်း

ရြမလမးပရြာကးလုညးြခင်းပ

၁

ချင်းပ
Lot No.1

ကယးညကးလကးမမ ြို့ယ်း၊ အမးညု - စမမသာပ - စအမးနပ - ခရတား - ခါညယး - ကကကပရြမလမးပ

(၁၅/၀)မုင်းတွင်း (၂/၀)မုင်းလမးပတာချြို့ြခင်းပ
ကယးညကးလကးမမ ြို့ယ်း၊ ကျင်းရ ွပ - မှ ပချယးပ ယးပ - ခါယယးပ - ကကာအမးနပရြမလမးပ(၄၈/၀)မုင်းတွင်း
(၂/၀)မုင်းလမးပတာချြို့ြခင်းပ
Box Culvert (၅x၅x၂၆)မ
ကယးညကးလကးမမ ြို့ယ်း၊ ရလာကးရမာ- ှင်းရစာကကာပလမးပရညေါ်တွင်း (၅)ရည Box Culvert
(၅)စင်းပ တ်းရ

ာင်းြခင်းပ

ကယးညကးလကးမမ ြို့ယ်း၊ ရအာကးကယး - ရလာကးရမာ ကကာပလမးပရညေါ်တွင်း (၅)ရည Box

Culvert (၅)စင်းပ တ်းရ

ာင်းြခင်းပ

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

မှတးချကး

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
တွယးပဇမမ ြို့ယ်း၊

ယးဘွာလး - လင်းယကွတး (၈/၀)မုင်းတွင်း (၃/၀)မုင်း ရြမလမးပရြာကးလုညးြခင်းပ

တွယးပဇမမ ြို့ယ်း၊မာလးညပ-

ယမးပကကာပ

(၉/၄)မုင်တ
း ွင်း

(၂/၀)မုင်ရ
း ြမလမးပလမးပအရကကာင်းပ

ရြညာင်းပလ ရြာကးလုညးြခင်းပ
တွယးပဇမမ ြို့ယ်း၊ ကျခါပ-မာအုဝမး ၂

ချင်းပ
Lot No.2

ုင်းညမာလး- ဇမးညပ-တွပ

ယးဇယး-တာလးအကးကကာပ ရြမလမးပ

(၂၁/၀)မုင်းတွင်း (၂/၀)မုင်း လမးပတာချြို့ြခင်းပ
Box Culvert (၅x၅x၂၆)မ
တွယးပဇမမ ြို့ယ်း၊
တ်းရ

ယးဘွာလး - လင်းယကွတး လမးပရညေါ်တွင်း (၅)ရည Box Culvert (၄)စင်းပ

ာင်းြခင်းပ

ကွနကေစလြေ်း[(၁၂’)အကျယ၊မကျောက(၆”)ထု ကွနကေစ(၇”)ထု၊ အြေောခံလြေ်း ုခံု်း (၄’)စ]
တွယးပဇမမ ြို့ယ်း၊ြွြို့မြ ပမှုကကပကကညးရ ပရုပဝယး
ဝနထြေ်းအိြေေော

မးပအမး ာရ ှြို့(၃၀၀)ရညကွယးက စးခင်းပြခင်းပ

ငဆင ခင်း (၄၄’x၄၀’x၆”)

တွယးပဇမမ ြို့ယ်းြြို့ွ မြ ပမှုကကပကကညးရ ပရုပ(၂)ခယးပတွ ဝယး

မးပအမး ာ ြညင်း

င်းြခင်းပ

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

မှတးချကး

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
ြလမးပမမ ြို့ယ်း၊

ာလးရလာယး-ကမးပညါပယပ

ရြမလမးပ(၂/၀)မုင်းလမးပအရကကာင်းပရြညာင်းပလ

ရြာကးလည
ု းြခင်းပ
တပတယးမမ ြို့ယ်း၊ ညယးပည - တွပရ

၃

ချင်းပ
Lot No.3

ာကး -

ယးလပု (၁၈/၀)မုင်းတင်
ွ း (၂/၀)မုင်း ရြမလမးပ

ရြာကးလုညးြခင်းပ
တပတယးမမ ြို့ယ်း၊

ါလးတာပတတာပမှ

ညတးဇယး-ရ

ွာင်းပရြ-ရေရလပ-

(ြလမးပယ်းစညး)အ

(၂/၀)မုင်း ရြမလမးပသစး (အမညပသတး) ရြာကးလုညြး ခင်းပ

ရကကာင်းရဝှ-

တပတယးမမ ြို့ယ်း၊ ကညးတလးကက ပတတာပမှ လွယးပမွာ - ေ ယးအွယးပကကာပ ရြမလမးပ (၇/၀)မုင်း
တွင်း (၁/၀)မုင်း ရြာကးလုညးြခင်းပ
ြလမးပမမ ြို့ယ်း၊ ာလးရလာယး-ကမးပညါပယပ ရြမလမးပ(၅၃/၄)မုင်းတွင်း (၂/၀)မုင်းလမးပတာချြို့ြခင်းပ

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

မှတးချကး

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
ညလကးဝမမ ြို့ယ်း၊

မပ-ည

ယးတလယး-လင်
ု လ
း င်းပည

(၆၄/၀)မုင်းတွင်း

ရြမလမးပ(၂/၀)မုင်း

ရြာကးလုညးြခင်းပ
Box Culvert (၅x၅x၂၆)မ
၄

ချင်းပ
Lot No.4

ညလကးဝမမ ြို့ယ်း၊
(၅)စင်းပ တ်းရ
လူကူ်းကကိ ်း

ံ

မပ-ည

ယးတလယး-လုင်းလင်းပည လမးပရညေါ်တွင်း (၅)ရည Box Culvert

ာင်းြခင်းပ
ော်း (၆)မ အကျယ

ညလကးဝမမ ြို့ယ်း၊ တွကင်းပဝ-ရဘာင်းကပကကာပ ညလကးရချာင်းပ လကပကက ပတတာပ (၆)ရည
အကျ်း၊ (၃၂၀)ရည တ်းရ

ာကးြခင်းပ

ချိန်းလငခခံစည်းရို်းကောေံ ခင်း
ညလကးဝမမ ြို့ယ်းြြို့ွ မြ ပမှုကကပကကညးရ ပရုပ၊ ညလကးဝမမ ြို့ကွကးသစး၊ ကင်းဝ ညးကွကး ှ ရပု ရြမ

ရယ ာ (၄.၀)ဧက ချယးပလင်းခခစ်းပရပု ကာ ြခင်းပ (၁၈၀၀)ရည

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

၅

ချင်းပ
Lot No.5

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

မှတးချကး
်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
ညလကးဝမမ ြို့ယ်း၊
လူကူ်းကကိ ်း

ံ

င်းအုပဝ-ကယးလာဝ (၂၀/၀)မုင်းတွင်း (၃/၀)မုင်း ရြမလမးပရြာကးလည
ု းြခင်းပ

ော်း (၆)မ အကျယ

ညလကးဝမမ ြို့ယ်း၊

ရအာကးဘလင်
ု ရ
း ကျပ ွာ၊

အကျ်း၊ (၃၅၀)ရည တ်းရ

ာကးြခင်းပ

ယဘင်းပရချာင်းပ

လကပကက ပတတာပ

(၆)ရည

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

မှတးချကး

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
ြလမးပမမ ြို့ယ်း၊ ဇု အုင်-း ေုင်မ
း ာလး(ရောင်းပ) (၂/၀)မုင်း ရြမလမးပရြာကးလည
ု းြခင်းပ
ြလမးပမမ ြို့ယ်း၊ အုင်းကွယ-း အုင်း ဘွာလး-ရကကာင်းရေွြို့-ရကာ
၆

ချင်းပ
Lot No.6

ကကာပ (၃၉/၀)မုင်တ
း ွင်း (၂/၀)မုင်း

လမးပတာချြို့ြခင်းပ
ြလမးပမမ ြို့ယ်း၊ တာပလး-ရလပလကး ရြမလမးပ(၃၂/၀)မုင်းတွင်း (၂/၀)မင်
ု လ
း မးပတာချြို့ြခင်းပ
မကျောကစမ ြေထိန်းနံေ/ံ ကွနကေစမေမ ြေောင်း
ြလမးပမမ ြို့ယ်း၊ အုင်းကွယ-း အုင်း ဘွာလး-ရကကာင်းရေွြို့-ရကာ
ရြမ

ယးပယ နှင်း ကွယးက စး ရ ရြမာင်းပ(၈၀၀’x၂’x၂’)ရည ရ

ြလမးပမမ ြို့ယ်း၊အုင်းကွယ-း အုင်း ဘွာလး-ရကကာင်းရေွြို့-ရကာ
ရြမ

ယးပယ ရ

ာကးလုညးြခင်းပ

လမးပ(၈၀၀’x၁၂’x၂’)ရကျာကးစ
ာကးလည
ု းြခင်းပ
လမးပ(၁၆၀’x၂’၆”x၂’)ရကျာကးစ

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

မှတးချကး
်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
မတညမမ ြို့ယ်း၊ တယး

ပ-ရဝါတပကကာပ ရြမလမးပ(၂၃/၇)မုင်းတွင်း (၂/၀)မုင်း လမးပတာချြို့ြခင်းပ

မတညမမ ြို့ယ်း၊ မးစပ-ခွါရဘွ-စယးစကးကကာပ ရြမလမးပ(၂၀)မုင်းတွင်း (၂/၀)မုင်းလမးပတာချြို့ြခင်းပ
မတညမမ ြို့ယ်း၊ ရ ဇွာ-လင်
ု လ
း င်းပညလမးပခွ(၉)မုင်စ
း ခယးပမှ စရဘာင်းသအ
၇

ချင်းပ
Lot No.7

ရြမလမးပ(၁၈/၀)မုင်း

တွင်း (၂/၀)မုင်းလမးပတာချြို့ြခင်းပ
မကျောကလြေ်း[(၁၂’)အကျယ၊ (၁၂”)လကြေထု၊ အြေောခံလြေ်း ုခံု်း

စဖက(၄’)မ စ]

မတညမမ ြို့ယ်း၊ လင်
ု လ
း င်းပည- ှင်းပလကးဝ (၁/၀)မုင်း ရကျာကးခင်းပလမးပ ရြာကးလုညးြခင်းပ
မေမ ြေောင်း
မင်းပတညးမမ ြို့ယ်း၊ မင်းပတညးခရုင်းြွြို့မြ ပမှုကကပကကညးရ ပရပု ရ ှြို့ အုတစ
း ရ ရြမာင်းပ(၈၅၀)ရည တ်း
ရ

ာကးြခင်းပ

မ ြေထိန်းနံေံ
မင်းပတညးမမ ြို့ယ်း၊မင်းပတညးခရုင်ြ
း ွြို့မြ ပမှုကကပကကညးရ ပရုပ(၄)ခယးပတွဝယး
ယ (၁၀၀x၁၀)ရည တ်းရ

ာကးြခင်းပ

မးပရယအမးရ ှြို့ ရြမ

ယးပ

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

မှတးချကး

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊ နှှာ ယးမမ ြို့မှ မတညမမ ြို့သု

ကးသွ်းရသာ နှှာ ယး-စာလးရ

ာင်းကကာပ

(၂/၀)မုင်းရြမလမးပရြာကးလုညးြခင်းပ
ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊ ဗယးဇယးပရတာင်းရကကာလမးပ ရြမလမးပ(၇/၀)မုင်တ
း ွင်း (၂/၀)မုင်း အမညပသတး

လမးပတာချြို့ြခင်းပ
ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊ ြာ ွယးပ-လုလ း- ာလးည-ရ ါယးကကာပ ရြမလမးပ(၃၀/၀)မုင်းတွင်း (၂/၀)မုင်း
၈

ချင်းပ
Lot No.8

လမးပတာချြို့ြခင်းပ
ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊

ယးတလယး-လင်
ု က
း ွာ-ြလမးပကကာပ ရြမလမးပ(၂၃/၄)မုင်းတွင်း (၂/၀)မုင်း

လမးပတာချြို့ြခင်းပ
ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊

လညလုပ-ဘလးော းကကာပ

ရြမလမးပ(၁၅/၀)မင်
ု းတွင်း

(၂/၀)မုင်း

လမးပတာချြို့ြခင်းပ
နဖို်းနည်းဝနထြေ်းအိြေေော(၂၈x၈)မ ၊ အု
ကကြေ်းခင်း၊
အု

ျဥကော၊ သွ ြေို်း(သို) အု

ောလို၊ သစသော်း

ောလို/သစသော်း

ိုင၊ သစသော်း

ိုင၊ ကွနကေစ ကကြေ်းခင်း၊

နံေံ၊သွ ြေို်း
ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊

ရ

ိုင/မ

ဖိန ၊ မ

ာကးြခင်းပ

ဘလးော းရကျပ ွာ

တယးပြုပယ်းပဝယး

မးပအမး ာ

(၄)လပု တ်း

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

မှတးချကး
်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
ောပခါပမမ ြို့ယ်း၊ ောပခါပ-မတညလမးပ(၃၅/၀)မုင်းမှ ြုင်းြာ(က)အ

(၁၀/၀)မုင်းတွင်း (၂/၀)မုင်း

ရြမလမးပရြာကးလုညးြခင်းပ
ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊ ေ ြပ-ဝမးကွာကကာပ(၁၀/၀)မုင်တ
း ွင်း (၂/၀)မုင်း ရြမလမးပရြာကးလုညးြခင်းပ

၉

ချင်းပ
Lot No.9

ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊ ဝမးကွာ-လရအာင်းရချာင်းပ အ

(၂/၀)မုင်း ရြမလမးပရြာကးလည
ု းြခင်းပ

Box Culvert (၅x၅x၂၆)မ
ောပခါပမမ ြို့ယ်း၊ ောပခါပ-မတညလမးပ (၃၅/၀)မုင်း မှ ြုင်းြာ(က)အ
Box Culvert (၄)စင်းပတ်းရ
မေသွယ

င(၂”)PVC

လမးပရညေါ်တွင်း (၅)ရည

ာကးြခင်းပ

ိုက၊ မေ

ော်း

ြေံ(၂၅’x၃’x၅’)၊ ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆံ အု

မေသနစကနင မေစကအိြေအ ါ
ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊

လင်းပရကျပ ွာ (၆/၀)မုင်း ရသာကးသုပရ သွ်း်ြခင်းပ

ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊ ဝမးကွာရကျပ ွာ (၃/၀)မုင်း ရသာကးသုပရ သွ်း်ြခင်းပ

မေကန၊

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
မ ြေလြေ်း [မ

မှတးချကး

ောငမ ေါ် -လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ(၂၆’)၊ လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက(၃’)/

မ ြေ န - လြေ်းြေျကနှာ င အကျယ (၂၆’)၊ (၂)မ ထု သိ သည်းပ ်း လြေ်းမ

်းမေမ ြေောင်း

စဖက (၃’)စ]
ကယးညကးလကးမမ ြို့ယ်း၊ မာကကာပ-မုယးပရချာင်းပ-ခါရုင်းပကကာပ (၂၁/၀)မုင်တ
း ွင်း (၁/၀)မုင်း ရြမလမးပ
၁၀

ချင်းပ
Lot No.10

အမညပသတးရြာကးလုညးြခင်းပ
မကျောကလြေ်း[(၁၂’)အကျယ၊ (၁၂”)လကြေထု၊ အြေောခံလြေ်း ုခံု်း

ကယးညကးလကးမမ ြို့ယ်း၊ လညုလမးပခွမှ ချ င်းရလာင်းပအ

စဖက(၄’)မ စ]

(၇/၀)မုင်းတွင်း (၂/၀)မုင်း ရကျာကး

ခင်းပြခင်းပ
Box Culvert (၅x၅x၂၆)မ
ကယးညကးလကးမမ ြို့ယ်း၊ မာကကာပ-မုယးပရချာင်းပ-ခါရုင်းပကကာပလမးပရညေါ်တွင်း (၅)ရည Box Culvert
(၅)စင်းပတ်းရ

ာကးြခင်းပ

မကျောကလြေ်း[(၁၂’)အကျယ၊ (၁၂”)လကြေထု၊ အြေောခံလြေ်း ုခံု်း

စဖက(၄’)မ စ]

မင်းပတညးမမ ြို့ယ်း၊ မင်းပတညး - ရဘာ(၃)- ှကး-်ာရ်ာ-လုညး ှ-ခွလလ
ု မးပ (၂၀/၀)မုင်းတွင်း
၁၁

ချင်းပ
Lot No.11

(၂/၀)မုင်း ရကျာကးခင်းပလမးပရြာကးလုညးြခင်းပ
ုန်းကက်းမကျောင်း
မင်းပတညးမမ ြို့ယ်း၊ စွယးရတာင်းရကျပ ွာ သာသယှာြည ရကျာင်းပ (၄၈x၃၀)ရည (တစးညါပ
ရကျာင်းပရ

ာင်း ရ

ာကးလည
ု းြခင်းပ

ုင်း)

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း

မှတးချကး

ကွနကေစလြေ်း [(၁၂’)အကျယ၊ မကျောက(၆’)ထု၊ ကွနကေစ(၇”)ထု အြေောခံလြေ်း ခ
ု ံု်း
စဖက(၄’)စ
၁၂

ချင်းပ
Lot No.12

တပတယးမမ ြို့ယ်း၊

ခုင်းကမးပ-ညယးပညကကာပ

(၁၀/၀)မုင်တ
း ွင်း

(၁/၀)မုင်း

ကွယးက စးလမးပ

ရြာကးလုညးြခင်းပ
မကျောကစမ ြေထိန်းနံေံ
တပတယးမမ ြို့ယ်း၊ ခုင်းကမးပ-ညယးပညလမးပတွင်း (၂၀၀x၂၀)ရည ရကျာကးစရြမ

လုညြး ခင်းပ

ယးပယ ရ

ာကး

စဉး

Lot No

လုညးင်ယးပအမ်း
လျှ စစြေ်းသွယ

မှတးချကး

န်း ခင်း

ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊ လု ယးပရကျပ ွာတွင်း အလတးစာပ ရ အာပလျှညးစစးမပသွ်းတယးပြခင်းပ
လုညးင်ယးပအတွကး
(က) 400 Line (၁/၀)မုင်း မပသွ်းတယးပြခင်းပ
(ခ ) 11KVA Line (၃/၀)မုင်း မပသွ်းတယးပြခင်းပ
၁၃

ချင်းပ
Lot No.13

(ဂ ) 160KVA Transformer (၁)လုပ တညး

င်းြခင်းပ

(ဃ) 100KVA Transformer (၁)လပု တညး

င်းြခင်းပ

(င် ) Turbine (75)KW (၁)လပု တညး
(စ ) Generator (50)W (၁)လပု တညး

င်းြခင်းပ
င်းြခင်းပ

မေအော်းလျှ စစ
ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊အင်
ု ဘ
း
းရကျပ ွာ

ေ ာဗာပရချာင်းပ ရ အာပလျှညစ
း စး တ်းရ

ယးတလယးမမ ြို့ယ်း၊ ရဝါင်းပသ ရ အာပလျှညးစစးတ်းရ

ာကးြခင်းပ

ာကးြခင်းပ

