
ရခ ိုင်ဒေသ



စဉ် Lot No လိုပ်ငန််းအမည် မှတခ်ျက်

1
ရခ ိုင်

Lot - 1

ကက ျောကဖ် ြူမ   ြို့နယ်၊  င််းကခ ျောင််းကက ်းရ ျောအိုပ်စို၊ မ   ြို့ကခ ျောင််းကက ်းရ ျော ှ ဖြင်ကက ်းကက ်းရ ျော အိုပ်စို

ကက ျောကခ်က ျောင််း ကက ်းရ ျောခ င််းဆက်လ ််း (၁၂/၆)   ိုင်တွင် (၂/၀)  ိုင် ကဖ သျော်းလ ််း
က ျောကလ်ိုပ်ဖခင််း
[ဒတောင်ဒပေါ်-လမ််းမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ လမ််းဒ ်းဒရဒပမော င််းတစဖ်က် (၃) ဒပ၊

ဒပမပပန ်-လမ််းမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ (၂) ဒပထို သ ပ်သည််းပပ ်း လမ််းဒ ်းဒရဒပမောင််း
တစ်ဖက် (၃) ဒပစ ]

ကက ျောကဖ် ြူမ   ြို့နယ်၊ ကရခ  ််းကက ်း - ကခ ျောင််းနက် - ကက ျောက်ကတျောငမ်ပ န် - အဝဖပင် ကက ်းရ ျော

ခ င််းဆက် ကဖ လ ််း (၅/၄)  ိုင်တွင် (၀/၁)  ိုင် က ျောက်လိုပ်ဖခင််း
[ဒတောင်ဒပေါ်-လမ််းမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ လမ််းဒ ်းဒရဒပမော င််းတစ်ဖက် (၃) ဒပ၊
ဒပမပပန ်-လမ််းမ ျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ (၂) ဒပထို သ ပ်သည််းပပ ်း လမ််းဒ ်းဒရဒပမောင််း

တစ်ဖက် (၃) ဒပစ ]

ကက ျောကဖ် ြူမ   ြို့နယ်၊ကရခ  ််းကက ်း-ကခ ျောင််းနက်-ကက ျောက်ကတျောင်မပ န်-အဝဖပင်ကက ်းရ ျောခ င််းဆက်

လ ််း(၅/၄)  ိုင်တွင် ကက ျောက်(၁/၄)  ိုင် ဖပ ဖပင်ဖခင််း

[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထ ို၊ အမောခံလမ််းပ ိုခံို်း တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ ]

ကက ျောကဖ် ြူမ   ြို့နယ်၊ကရခ  ််းကက ်း-ကခ ျောင််းနက်-ကက ျောက်ကတျောင်မပ န်-အဝဖပင် ကက ်းရ ျောခ င််းဆက်

လ ််း (၅/၄)  ိုင်တွင် (၀/၁)  ိုင်ကက ျောက်ခင််းဖခင််း
[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထ ို၊ အမောခံလမ််းပ ိုခံို်း တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ ]

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခို၊  ဏ္ဍောဒရ်းနစှ် ရခ ိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ ောငရ်ွက်မည ် လိုပ်ငန််းမျော်း



စဉ် Lot No လိုပ်ငန််းအမည် မှတခ်ျက်

ရခ ိုင်
Lot - 1

ကက ျောကဖ် ြူမ   ြို့နယ်၊ င််းကခ ျောင််းကက ်းရ ျောအိုပ်စို၊မ   ြို့ကခ ျောင််းကက ်းရ ျော ှ ဖြင်ကက ်း ကက ်းရ ျောအိုပစ်ို

ကက ျောက်ခက ျောင််း ကက ်းရ ျောခ င််းဆက် (၄/၆)   ိုင်ကပေါ်တွင် Box Culvert (၈) စင််း
တည်ကဆျောက်ဖခင််း-
(က) (၈x၂၆)ကပ Box Culvert (၂)စင််း

( ခ ) (၅x၂၆)ကပ Box Culvert (၆)စင််း

2
ရခ ိုင်

Lot - 2

ကက ျောကဖ် ြူမ   ြို့နယ်၊ စပ ်းထျော်း(ဒ ီကရကတျော) ှ က ျောက်က ်း-က ကျောင်တင်- အူကတျော-ဝ ်းကတျော-

လ ပ်ဖပင်ဒွ န် -ငစ   ်ဖပင်ကျွန််းပတ်လ ််း (၇/၆)  ိုင် အနက် (၁/၀)  ိုင်ကက ျောက်ခင််းဖခင််း
[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထ ို၊ အမောခံလမ််းပ ိုခံို်း တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ ]

ကက ျောကဖ် ြူမ   ြို့နယ်၊ ကွန််းခ  န်- င််းကခ ျောင််း-မ   ြို့ကခ ျောင််း-တခံွန်တ ိုင-်အလခံ  နလ် ််း(၈/၂)  ိုင်  ှ

လိုပ်ငန််းလကက် န် (၀/၂)  ိုင် ကက ျောကခ်င််းဖခင််း
[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထ ို၊ အမောခံလမ််းပ ိုခံို်း တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ ]

ကက ျောက်ဖ ြူမ   ြို့နယ်၊ီဆင်ဘိုတ်ကက ်းရ ျော(၄၀)ကပီတံတျော်း(၁)စင််းီတညက်ဆျောကဖ်ခင််း

[ယော ဉ်သွော်းလမ််း အကျယ(်၁၄) ဒပ]

ကက ျောက်ဖ ြူမ   ြို့နယ်၊ီကွန််းခ  န-် င််းကခ ျောင််း-မ   ြို့ကခ ျောင််း-တံခွန်တ ိုင်-အလံခ  နလ် ််း(၈/၂)  ိုင်ီ

ကပေါ်တွင်ီPipe Culvert (၃)ကပီ(၈)စင််းီတည်ကဆျောကဖ်ခင််း
(၃’ ø၊ ၂၆’ အရှည)်

၂၀၂၀-၂ ၀၂၁ ခို  ဏ္ဍောဒရ်းနစှ၊် ရခ ိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယဒူ ောင်ရွက်မည ် လိုပ်ငန််းမျော်း



စဉ် Lot No လိုပ်ငန််းအမည် မှတခ်ျက်

3
ရခ ိုင်ီ

Lot - 3

ရန်ကိုန်-စစ်ကတကွျော်းလ ််းကက ်း ှ အ ််းမ   ြို့နယ် ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းသ ိုို့ အဝင်(၁၂၀၀)ကပ

ကနွက်ရစခ်င််းဖခင််း

[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခလံမ််း ပိုခံို်း

တစ်ဖက် (၄)ဒပစ ]

အ ််းမ   ြို့နယ် ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင် တက်လ ််းနှင ် ရံို်းတွင််းပတ်လ ််း (၂၀၀) ကပ

ကနွက်ရစခ်င််းဖခင််း
[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခလံမ််း ပိုခံို်း

တစ်ဖက် (၄)ဒပစ ]

အ ််းမ   ြို့နယ်၊ ဒ ်းလကက်က ်းရ ျောအိုပ်စို၊ ဒ ်းလက-်အလယ်ကျွန််း-ပ ဉ််းကိုန််း-လ ပ်ကိုန််း-

ဇရပ်ကွင််းကက ်းရ ျောခ င််းဆက်လ ််းကပေါ်တွင် (၄၀) ကပ တံတျော်း (၁)စင််း တည်ကဆျောကဖ်ခင််း

[ယော ဉ်သွော်းလမ််း အကျယ(်၁၄) ဒပ]

အ ််းမ   ြို့နယ်၊ အ မ   ြို့အန ်း၊ီစနဲ-ကအျောက်စက်ကတျော်ရျော-အထက်စက်ကတျောရ်ျောလ ််း(၉/၆)  ိုငီ်တွင်ီီ

(၆၀)ကပီတံတျော်း(၁)စင််းီတည်ကဆျောကဖ်ခင််း

[ယော ဉ်သွော်းလမ််း အကျယ(်၁၄) ဒပ]

အ ််းမ   ြို့နယ်၊ ဇင်ကတျော-ကဝကခ ျောင််း-ကင််းကဖခ-ငရိုပ်ကကျောင််းလ ််းကပေါ်ရှ သစသ်ျော်းတတံျော်း (၁၀၀)

ကပ (၁) စင််း လက်ရ ််းပ က်စ ်း ှု ဖပနလ်ည်ဖပ ဖပင်ဖခင််းနငှ ်  က ််းခင််းပ က်စ ်း ှု ဖပနလ်ည်ဖပ ဖပင်ဖခင််း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို  ဏ္ဍောဒရ်းနစ်ှ၊ ရခ ိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယဒူ ောင်ရက်ွမည ် လိုပ်ငန််းမျော်း



စဉ် Lot No လိုပ်ငန််းအမည် မှတခ်ျက်

ရခ ိုင်ီ

Lot - 3

အ ််းမ   ြို့နယ်၊ ကဇူ်းက ိုင််း၊ ဒ ်းလကက်တတရျောလ ််းကပေါ်ရှ (၁၀)ကပ (၂)စင််း နငှ ် (၁၅)ကပ

တံတျော်းလက်ရ ််းပ က်စ ်း ှု ဖပန်လည်ဖပ ဖပင်ဖခင််းနငှ ် ခ ဉ််းကပ်လ ််း ပ က်စ ်းဖခင််း

ရန်ကိုန်-စစ်ကတကွျော်းလ ််းကက ်း ှ အ ််းမ   ြို့နယ် ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းသ ိုို့ အဝင်(၁၂၀၀)ကပ

ကွန်ကရစ်လ ််းကပေါ်တွင် (၄x၂၆)ကပ Box Culvert (၂)စင််း တည်ကဆျောကဖ်ခင််း

အ ််းမ   ြို့နယ်ီ ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင်ီြ လံီ(၈၀၀) ဆံ ီ(၂၅) ကပ အဖ င ်ီSteel ကရစင်ီ(၁) 

ခိုနှင ်ီြ လံီ(၅၀၀၀) ဆံ ီအိုတ်ကရကနီ်(၁) ကနီ်တည်ကဆျောက်ဖခင််း

အ ််းမ   ြို့နယ်ီ ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင်ီီ၆'Ø ၄၀' အနက်ီလကတ်ူ်းတွင််းီ(၁) တွင််းီတူ်းက ျော်ဖခင််း

4
ရခ ိုင်

Lot - 4

စစ်ကတမွ   ြို့နယ်၊ ကဒသကွပ်က ဲှုစစဌ်ျောနခ  ပ် (စစ်ကတ)ွ  ှ ကံ ကကျော်ကျွန််း-ကဇျော ်တက်-

ကခ ျောင််းနွယလ် ််းဆံိုထ (၃/၁)   ိုင်အနက် သကကယ်ဖပင်ကက ်းရ ျော - ကခ ျောင််းနွယ်လ ််းဆံိုထ (၁၅၀)ကပ

ကွန်ကရစ်တတံျော်း (၁)စင််း တည်ကဆျောကဖ်ခင််း

[ယောဉ်သွော်း လမ််း အကျယ်(၁၄) ဒပ]

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို  ဏ္ဍောဒရ်းနစ်ှ၊ ရခ ိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယဒူ ောင်ရက်ွမည ် လိုပ်ငန််းမျော်း



စဉ် Lot No လိုပ်ငန််းအမည် မှတခ်ျက်

5
ရခ ိုင်

Lot - 5

ကဖ ပံိုမ   ြို့နယ်၊ ကျွန််းသျောယျော - ဖပင်ကခ ျောင််း - အိုန််းကခ ျောင််း-ဖပင်ဝန််း-အိုန််းကတျောကက ်းရ ျောခ င််း

ဆကလ် ််း(၈/၀)  ိုင်တွင် (၂/၀)  ိုင်ကက ျောက်ခင််းဖခင််း
[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထ ို၊ အမောခံလမ််းပ ိုခံို်း တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ ]

ကဖ ပံိုမ   ြို့နယ်၊ ကျွန််းသျောယျော-ဖပင်ကခ ျောင််း-အိုန််းကခ ျောင််း-ဖပင်ဝန််း-အိုန််းကတျော ကက ်းရ ျောခ င််း

ဆကလ် ််းတွင် က န်ရှ သည ် ကဖ လ ််း (၂/၀)   ိုင်ကပေါ်တွင် (၈x၂၆)ကပ Box Culvert (၅)စင််း

တည်ကဆျောက်ဖခင််း

6
ရခ ိုင်

Lot - 6

ကပ ကက်တျောမ   ြို့နယ်၊ီဖ င ်ြ - ဒူ-တန််းတင်ကက ်းရ ျောခ င််းဆက်(၂၀/၀)  ိုင်အနက်ီ(၁/၄)  ိုင်ီ
ကနွက်ရစခ်င််းဖခင််း
[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခလံမ််း ပိုခံို်း

တစ်ဖက် (၄)ဒပစ ]

ကပ ကက်တျောမ   ြို့နယ်၊ ဖ င ်ြ - ဒ-ူတန််းတင်ကက ်းရ ျောခ င််းဆက်လ ််းကပေါ်တွင် (၃၀)ကပ တံတျော်း
(၁)စင််း တည်ကဆျောကဖ်ခင််း
[ယော ဉ်သွော်းလမ််း အကျယ(်၁၄) ဒပ]

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို  ဏ္ဍောဒရ်းနစှ၊် ရခ ိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယဒူ ောင်ရွက်မည ် လိုပ်ငန််းမျော်း



စဉ် Lot No လိုပ်ငန််းအမည် မှတခ်ျက်

7
ရခ ိုင်

Lot - 7

သံတွဲမ   ြို့နယ်၊ီဇ ကိုန််းကက ်းရ ျောအိုပ်စို၊ီဇ ်းကိုန််း-ကဒေါ်ကပွ်းခံိုကက ်းရ ျောခ င််းဆက်လ ််းီ(၂/၀)  ိုင်ီ

တွင်(၁/၀)  ိုင်ီီကက ျောက်လ ််းခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထ ို၊ အမ ောခံလမ််းပ ိုခံို်း တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ ]

ရခ ိုင်ဖပည်နယ် ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းဝနထ် ််းအ  ်ရျောရှ ပတ်လ ််း (၆၉၇)ကပ ကွန်ကရစ် ခင််းဖခင််း

[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လကမ်ထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခလံမ််း ပိုခံို်း
တစ်ဖက် (၄)ဒပစ ]

ရခ ိုင်ဖပည်နယ် ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်း ဘလ တ်ဓ ်းသွျော်းပ သဆံူ်းကက  ်း (၁၀၈၀)ကပကျောရံဖခင််း နငှ ်

ြ တ်တံခ ်း(၂၄×၆)ကပ တည်ကဆျောကဖ်ခင််း

ရခ ိုင်ဖပည်နယ် ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်း (စစက်တ)ွ ရံို်းဝင််းအတွင််း (၅၀×၃၀)ကပအစည််းအကဝ်း

ခန််း ကဆျောင် ကဆျောကလ်ိုပ်ဖခင််း

ကဖ ျောက်ဦ်းခရ ိုင် ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင် အိုတ်တံတ ိုင််း (၃၅၅)ကပ ကျောရံဖခင််း

ကဖ ျောက်ဦ်းခရ ိုင် ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင် ြ လံ (၅၀၀၀) ဆံ အိုတ်ီကရကန် တည်ကဆျောကဖ်ခင််း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို  ဏ္ဍောဒရ်းနစှ၊် ရခ ိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယဒူ ောင်ရွက်မည ် လိုပ်ငန််းမျော်း



စဉ် Lot No လိုပ်ငန််းအမည် မှတခ်ျက်

8
ရခ ိုင်

Lot - 8

ဘူ်းသ ်းကတျောင်မ   ြို့နယ်၊ ဘူ်းသ ်းကတျောင် - ကတျောင်ဘဇျောလ ််း (၁၈/၀)   ိုင် အနက်

က ျောင်ကတျော်ဖပင်ကက ်းရ ျော ှ ကတျောင်ဘဇျော-တ လ ််းဆံိုအထ (၁/၀)  ိုငနှ်င ် (၅၆၄)တပ်ရင််း အန ်းတွင်

(၀/၂)  ိုင် ကွန်ကရစ်ခင််းဖခင််း
[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခလံမ််း ပိုခံို်း

တစ်ဖက် (၄)ဒပစ ]

ဘူ်းသ ်းကတျောင်မ   ြို့နယ် ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းဝင််းအတငွ််း လ ််း(၃၁၀)ကပ ကွန်ကရစ်ခင််း ဖခင််း
[(၁ ၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခလံမ််း ပိုခံို်း

တစ်ဖက် (၄)ဒပစ ]

ဘူ်းသ ်းကတျောင်မ   ြို့နယ် ွြံို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ီကရ်းရံို်းအျော်းဘလ တ်ဓ ်းသွျော်းပ သံဆ်ူးကက  ်း(၈၂၅)ကပ

ကျောရံဖခင််း

ဘူ်းသ ်းကတျောင်မ   ြို့နယ်  ွံြို့မ   ်း ှုကက ်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင် ြ လံ (၈၀၀) ဆံ (၂၅) ကပ အဖ င ် Steel

ကရစင် (၁) ခိုနှင ် ြ လံ (၅၀၀၀) ဆံ အိုတ်ကရကန် (၁) ကန် တည်ကဆျောက်ဖခင််း

9
ရခ ိုင်

Lot – 9

ဘူ်းသ ်းကတျောင်မ   ြို့နယ်၊ ငက ည်ကတျောက်-ဖပင်ကခ ငလ် ််း (၆/၀)   ိုင်ကပေါ်တွင် မပ န်ကခ ျောင််း

ကဘလ တံတျော်း (၁၂၀)ကပ (၁)စင််းတည်ကဆျောကဖ်ခင််း
[(၂)လ ော၊ (၁) ထပ်၊ (၁၄) ဒပ အကျယ]်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို  ဏ္ဍောဒရ်းနစ်ှ၊ ရခ ိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယဒူ ောင်ရက်ွမည ် လိုပ်ငန််းမျော်း



စဉ် Lot No လိုပ်ငန််းအမည် မှတခ်ျက်

ရခ ိုင်
Lot - 9

ဘူ်းသ ်းကတျောင်မ   ြို့နယ်၊ ငက ည်ကတျောက် - ဖပင်ကခ င်-ကထ လလှ ််း (၉/၄)   ိုင်တွင်

ငက ည်ကတျောကက်ဘလ တံတျော်းခ ဉ််းကပလ် ််း တစ်ဘက်(၂၄၀)ကပနှင ် ကနောက်တစ်ဘက် (၂၅၇)ကပ
စိုစိုကပ င််း(၄၉၇)ကပ ကွန်ကရစ်ခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ကွန်ကရစ်(၇)လက်မထို၊ အမောခလံမ််းပိုခံို်း တစဖ်က်

(၄)ဒပစ ]

10
ရခ ိုင်

Lot - 10

ကက ျောကက်တျော်မ   ြို့နယ်၊  င််းသျော်းကတျောင်ကက ်းရ ျော ရ ျောလယ်ကွန်ကရစတ်ံတျော်း (၁၂၀)ကပ (၁)စင််း

တည်ကဆျောက်ဖခင််း

[ယော ဉ်သွော်းလမ််း အကျယ(်၁၄) ဒပ]

ဘူ်းသ ်းကတျောင်မ   ြို့နယ်၊ ဘူ်းသ ်းကတျောင်-ကတျောင်ဘဇျောကျော်းလ ််း  ှ သရ  စံဖပ ကက ်းရ ျောသ ိုို့ အဝင်

(၈၇၀၀)ကပ ကဖ သျော်းလ ််းက ျောက်လိုပ်ဖခင််း
[ဒတောင်ဒပေါ်-လမ််းမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ လမ််းဒ ်းဒရဒပမောင််း တစ်ဖက် (၃) ဒပ၊ ဒပမပပန -်

လမ််းမျကန်ှှာပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ (၂) ဒပထို သ ပ်သည််းပပ ်း လမ််းဒ ်းဒရဒပမောင််း တစ်ဖက် (၃)
ဒပစ ]

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို  ဏ္ဍောဒရ်းနစ်ှ၊ ရခ ိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယဒူ ောင်ရက်ွမည ် လိုပ်ငန််းမျော်း



စဉ် Lot No လိုပ်ငန််းအမည် မှတခ်ျက်

11
ရခ ိုင်

Lot - 11

က ျောငက်တျောမ   ြို့နယ်၊ ခကရမ   င်(နတလ)ကက ်းရ ျော ှက ျောငက်တျော-အလယ်သံကက ျော်ကျော်းလ ််း ထ 

(၅၁၅၀)ကပ ကွန်ကရစ်ခင််းဖခင််း
[(၁ ၂ ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ(်၇)လက်မထို၊ အမောခလံမ််း ပိုခံို်း

တစ်ဖက(်၄)ဒပစ )]

က ျောငက်တျောမ   ြို့နယ်၊ ခကရမ   င် (နတလ) ကက ်းရ ျော ှ က ျောငက်တျော - အလယသံ်ကက ျော် ကျော်းလ ််းထ 

(၅၁၅၀)ကပ ကွန်ကရစ်ခင််းဖခင််းလ ််းကပေါ်တွင်(၆x၂၆)ကပ Box Culvert (၁)စင််း

တည်ကဆျောက်ဖခင််း

ဘူ်းသ ်းကတျောင်မ   ြို့နယ်၊ ငက ည်ကတျောက် - ဖပင်ကခ င်လ ််း (၆/၀)   ိုင်ကပေါ်တွင် မပ န်ကခ ျောင််း

(၁၂၀)ကပ ကဘလ တတံျော်း၏ ခ ဉ််းကပလ် ််းကဖ ထ န််းနံရံ(၂၀×၁၅)ကပ (၉)လက် ထို (၄)ခို

တည်ကဆျောက်ဖခင််း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို  ဏ္ဍောဒရ်းနစှ၊် ရခ ိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယဒူ ောင်ရွက်မည ် လိုပ်ငန််းမျော်း


