ရခိုင်ဒေသ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခို၊
စဉ်

ဏ္ဍောဒရ်းနှစ် ရခိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ

Lot No

ောင်ရွက်မည် လိုပ်ငန််းမျော်း

လိုပ်ငန််းအမည်
ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်၊
ကက ျောက်ခက ျောင််း

မှတခ
် ျက်

င််းကခ ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ မ ြို့ကခ ျောင််းကက ်းရျော ှ ဖြင်ကက်းကက ်းရျော အိုပ်စို
ကက ်းရျောခ င််းဆက်လ ််း

(၁၂/၆)

ိုင်တွင်

(၂/၀) ိုင်

ကဖ သျော်းလ ််း

က ျောက်လိုပ်ဖခင််း
[ဒတောင်ဒပေါ်-လမ််းမျက်နှာှ ပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ လမ််းဒ

်းဒရဒပမောင််းတစ်ဖက် (၃) ဒပ၊

ဒပမပပန်-လမ််းမျက်နှာှ ပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ (၂) ဒပထို သပ်သည််းပပ်း လမ််းဒ

်းဒရဒပမောင််း

တစ်ဖက် (၃) ဒပစ]
ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်၊ ကရခ ််းကက်း - ကခ ျောင််းနက် - ကက ျောက်ကတျောင်မပန် - အဝဖပင် ကက ်းရျော
ခ င််းဆက် ကဖ လ ််း (၅/၄) ိုင်တွင် (၀/၁) ိုင် က ျောက်လိုပ်ဖခင််း
1

ရခိုင်
Lot - 1

[ဒတောင်ဒပေါ်-လမ််းမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ လမ််းဒ

်းဒရဒပမောင််းတစ်ဖက် (၃) ဒပ၊

ဒပမပပန်-လမ််းမျက်နှာှ ပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ (၂) ဒပထို သပ်သည််းပပ်း လမ််းဒ

်းဒရဒပမောင််း

တစ်ဖက် (၃) ဒပစ]
ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်၊ကရခ ််းကက်း-ကခ ျောင််းနက်-ကက ျောက်ကတျောင်မပန်-အဝဖပင်ကက ်းရျောခ င််းဆက်
လ ််း(၅/၄) ိုင်တွင် ကက ျောက်(၁/၄) ိုင် ဖပ ဖပင်ဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ]
ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်၊ကရခ ််းကက်း-ကခ ျောင််းနက်-ကက ျောက်ကတျောင်မပန်-အဝဖပင်

ကက ်းရျောခ င််းဆက်

လ ််း (၅/၄) ိုင်တွင် (၀/၁) ိုင်ကက ျောက်ခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ]

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို
စဉ်

ဏ္ဍောဒရ်းနှစ၊် ရခိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ

Lot No

ောင်ရွကမ
် ည် လိုပ်ငန််းမျော်း

လိုပ်ငန််းအမည်
ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်၊ င််းကခ ျောင််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊မ ြို့ကခ ျောင််းကက ်းရျော ှ

ရခိုင်
Lot - 1

ကက ျောက်ခက ျောင််း

ကက ်းရျောခ င််းဆက်

(၄/၆)

ိုင်ကပေါ်တွင်

မှတခ
် ျက်
ဖြင်ကက်း

Box

ကက ်းရျောအိုပစ
် ို

Culvert

(၈)

စင််း

တည်ကဆျောက်ဖခင််း(က) (၈x၂၆)ကပ Box Culvert (၂)စင််း
( ခ ) (၅x၂၆)ကပ Box Culvert (၆)စင််း
ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်၊

စပ ်းထျော်း(ဒကရကတျော)
ီ
ှ

က ျော်ကက်း-က ကျောင်တင်- အူကတျော-ဝ ်းကတျော-

လပ်ဖပင်ဒွန် -ငစ ်ဖပင်ကျွန််းပတ်လ ််း (၇/၆) ိုင် အနက် (၁/၀) ိုင်ကက ျောက်ခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ]
ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်၊
2

ရခိုင်
Lot - 2

ကွန််းခ န်- င််းကခ ျောင််း-မ ြို့ကခ ျောင််း-တံခွန်တိုင-် အလံခ န်လ ််း(၈/၂) ိုင်

လိုပ်ငန််းလက်က န် (၀/၂) ိုင် ကက ျောက်ခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ]
ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်၊ီဆင်ဘိုတ်ကက ်းရျော(၄၀)ကပီတံတျော်း(၁)စင််းီတည်ကဆျောက်ဖခင််း
[ယောဉ်သွော်းလမ််း အကျယ်(၁၄) ဒပ]
ကက ျောက်ဖ ြူမ ြို့နယ်၊ီကွန််းခ န်- င််းကခ ျောင််း-မ ြို့ကခ ျောင််း-တံခွန်တိုင်-အလံခ န်လ ််း(၈/၂) ိုင်ီ
ကပေါ်တွင်ီPipe Culvert (၃)ကပီ(၈)စင််းီတည်ကဆျောက်ဖခင််း
(၃’ ø၊ ၂၆’ အရှည)်

ှ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို
စဉ်

ဏ္ဍောဒရ်းနှစ၊် ရခိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ

Lot No

ောင်ရက
ွ မ
် ည် လိုပ်ငန််းမျော်း

လိုပ်ငန််းအမည်
ရန်ကန
ို -် စစ်ကတွကျော်းလ ််းကက်း ှ

မှတခ
် ျက်

အ ််းမ ြို့နယ် ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းသိုို့

အဝင်(၁၂၀၀)ကပ

ကွနက
် ရစ်ခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို
တစ်ဖက် (၄)ဒပစ]
အ ််းမ ြို့နယ် ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင်

တက်လ ််းနှင်

ရံို်းတွင််းပတ်လ ််း

(၂၀၀)

ကပ

ကွနက
် ရစ်ခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို
တစ်ဖက် (၄)ဒပစ]
3

ရခိုင်ီ
Lot - 3

အ ််းမ ြို့နယ်၊

ဒ ်းလက်ကက ်းရျောအိုပ်စို၊

ဒ ်းလက်-အလယ်ကျွန််း-ပ ဉ််းကိုန််း-လပ်ကိုန််း-

ဇရပ်ကွင််းကက ်းရျောခ င််းဆက်လ ််းကပေါ်တွင် (၄၀) ကပ တံတျော်း (၁)စင််း တည်ကဆျောက်ဖခင််း
[ယောဉ်သွော်းလမ််း အကျယ်(၁၄) ဒပ]
အ ််းမ ြို့နယ်၊ အမ ြို့အန်း၊ီစနဲ-ကအျောက်စက်ကတျော်ရျော-အထက်စက်ကတျော်ရျောလ ််း(၉/၆) ိုငီ် တွင်ီီ
(၆၀)ကပီတံတျော်း(၁)စင််းီတည်ကဆျောက်ဖခင််း
[ယောဉ်သွော်းလမ််း အကျယ်(၁၄) ဒပ]
အ ််းမ ြို့နယ်၊ ဇင်ကတျော-ကဝကခ ျောင််း-ကင််းကဖခ-ငရိုပ်ကကျောင််းလ ််းကပေါ်ရှ သစ်သျော်းတံတျော်း (၁၀၀)
ကပ (၁) စင််း လက်ရ ််းပ က်စ်း ှု ဖပန်လည်ဖပ ဖပင်ဖခင််းနှင် က ််းခင််းပ က်စ်း ှု ဖပန်လည်ဖပ ဖပင်ဖခင််း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို

စဉ်

ဏ္ဍောဒရ်းနှစ၊် ရခိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ

Lot No

ောင်ရက
ွ မ
် ည် လိုပ်ငန််းမျော်း

လိုပ်ငန််းအမည်
အ ််းမ ြို့နယ်၊

ကဇူ်းကိုင််း၊

ဒ ်းလက်ကတတရျောလ ််းကပေါ်ရှ

မှတခ
် ျက်
(၁၀)ကပ

(၂)စင််း

နှင်

(၁၅)ကပ

တံတျော်းလက်ရ ််းပ က်စ်း ှု ဖပန်လည်ဖပ ဖပင်ဖခင််းနှင် ခ ဉ််းကပ်လ ််း ပ က်စ်းဖခင််း
ရန်ကိုန်-စစ်ကတွကျော်းလ ််းကက်း ှ
ရခိုင်ီ
Lot - 3

အ ််းမ ြို့နယ် ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းသိုို့

အဝင်(၁၂၀၀)ကပ

ကွန်ကရစ်လ ််းကပေါ်တွင် (၄x၂၆)ကပ Box Culvert (၂)စင််း တည်ကဆျောက်ဖခင််း
အ ််းမ ြို့နယ်ီ ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင်ီြ လံီ(၈၀၀) ဆံီ(၂၅) ကပ အဖ င်ီSteel ကရစင်ီ(၁)
ခိုနှင်ီြ လံီ(၅၀၀၀) ဆံီအိုတ်ကရကန်ီ(၁) ကန်ီတည်ကဆျောက်ဖခင််း
အ ််းမ ြို့နယ်ီ ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင်ီီ၆'Ø ၄၀' အနက်ီလက်တူ်းတွင််းီ(၁) တွင််းီတူ်းက ျော်ဖခင််း

စစ်ကတွမ ြို့နယ်၊
4

ရခိုင်
Lot - 4

ကဒသကွပ်ကဲ ှုစစ်ဌျောနခ ပ်

(စစ်ကတွ)

ှ

ကံကကျော်ကျွန််း-ကဇျော် တက်-

ကခ ျောင််းနွယလ
်
််းဆံထ
ို (၃/၁) ိုင်အနက် သကကယ်ဖပင်ကက ်းရျော - ကခ ျောင််းနွယ်လ ််းဆံထ
ို (၁၅၀)ကပ
ကွန်ကရစ်တတ
ံ ျော်း (၁)စင််း တည်ကဆျောက်ဖခင််း
[ယောဉ်သွော်းလမ််း အကျယ်(၁၄) ဒပ]

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို
စဉ်

ဏ္ဍောဒရ်းနှစ၊် ရခိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ

Lot No

ောင်ရွကမ
် ည် လိုပ်ငန််းမျော်း

လိုပ်ငန််းအမည်

မှတခ
် ျက်

ကဖ ပံိုမ ြို့နယ်၊ ကျွန််းသျောယျော - ဖပင်ကခ ျောင််း - အိုန််းကခ ျောင််း-ဖပင်ဝန််း-အိုန််းကတျောကက ်းရျောခ င််း
ဆက်လ ််း(၈/၀) ိုင်တွင် (၂/၀) ိုင်ကက ျောက်ခင််းဖခင််း

5

ရခိုင်

Lot - 5

[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ]
ကဖ ပံိုမ ြို့နယ်၊

ကျွန််းသျောယျော-ဖပင်ကခ ျောင််း-အိုန််းကခ ျောင််း-ဖပင်ဝန််း-အိုန််းကတျော

ဆက်လ ််းတွင် က န်ရသည
ှ
် ကဖ လ ််း (၂/၀)

ကက ်းရျောခ င််း

ိုင်ကပေါ်တွင် (၈x၂၆)ကပ Box Culvert (၅)စင််း

တည်ကဆျောက်ဖခင််း
ကပ က်ကတျောမ ြို့နယ်၊ီဖ င်ြ - ဒူ-တန််းတင်ကက ်းရျောခ င််းဆက်(၂၀/၀) ိုင်အနက်ီ(၁/၄) ိုင်ီ
ကွနက
် ရစ်ခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို
6

ရခိုင်
Lot - 6

တစ်ဖက် (၄)ဒပစ]
ကပ က်ကတျောမ ြို့နယ်၊ ဖ င်ြ - ဒူ-တန််းတင်ကက ်းရျောခ င််းဆက်လ ််းကပေါ်တွင် (၃၀)ကပ တံတျော်း
(၁)စင််း တည်ကဆျောက်ဖခင််း
[ယောဉ်သွော်းလမ််း အကျယ်(၁၄) ဒပ]

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို

စဉ်

ဏ္ဍောဒရ်းနှစ၊် ရခိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ

Lot No

ောင်ရွကမ
် ည် လိုပ်ငန််းမျော်း

လိုပ်ငန််းအမည်

မှတခ
် ျက်

သံတဲမွ ြို့နယ်၊ီဇကိုန််းကက ်းရျောအိုပ်စို၊ီဇ်းကိုန််း-ကဒေါ်ကပွ်းခံိုကက ်းရျောခ င််းဆက်လ ််းီ(၂/၀) ိုင်ီ
တွင်(၁/၀) ိုင်ီီကက ျောက်လ ််းခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို တစ်ဖက်လျှင် (၄)ဒပစ]
ရခိုင်ဖပည်နယ် ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းဝန်ထ ််းအ ်ရျောရှ ပတ်လ ််း (၆၉၇)ကပ ကွန်ကရစ် ခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို
တစ်ဖက် (၄)ဒပစ]
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ရခိုင်
Lot - 7

ရခိုင်ဖပည်နယ် ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်း ဘလတ်ဓ ်းသွျော်းပ သံဆူ်းကက ်း (၁၀၈၀)ကပကျောရံဖခင််း နှင်
ြတ်တံခ ်း(၂၄×၆)ကပ တည်ကဆျောက်ဖခင််း
ရခိုင်ဖပည်နယ် ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်း

(စစ်ကတွ)

ရံို်းဝင််းအတွင််း

(၅၀×၃၀)ကပအစည််းအကဝ်း

ခန််း ကဆျောင် ကဆျောက်လိုပ်ဖခင််း
ကဖ ျောက်ဦ်းခရိုင် ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင် အိုတ်တံတိုင််း (၃၅၅)ကပ ကျောရံဖခင််း
ကဖ ျောက်ဦ်းခရိုင် ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင် ြ လံ (၅၀၀၀) ဆံ အိုတကရကန်
်ီ
တည်ကဆျောက်ဖခင််း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို
စဉ်

ဏ္ဍောဒရ်းနှစ၊် ရခိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ

ောင်ရက
ွ မ
် ည် လိုပ်ငန််းမျော်း

လိုပ်ငန််းအမည်

Lot No
ဘူ်းသ်းကတျောင်မ ြို့နယ် ၊

ဘူ်းသ်းကတျောင်

-

မှတခ
် ျက်

ကတျောင်ဘဇျောလ ််း

(၁၈/၀)

ိုင်

အနက်

က ျောင်ကတျော်ဖပင် ကက ်းရျော ှ ကတျောင်ဘဇျော-တလ ််းဆံအ
ို ထ(၁/၀) ိုငန
် ှင် (၅၆၄)တပ်ရင််း အန်းတွင်
(၀/၂) ိုင် ကွန်ကရစ်ခင််းဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို
တစ်ဖက် (၄)ဒပစ]
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ရခိုင်
Lot - 8

ဘူ်းသ်းကတျောင်မ ြို့နယ် ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းဝင််းအတွင််း လ ််း(၃၁၀)ကပ ကွန်ကရစ်ခင််း ဖခင််း
[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို
တစ်ဖက် (၄)ဒပစ]
ဘူ်းသ်းကတျောင်မ ြို့နယ် ြို့ွံ မ ်း ှုကက်း ကပ်ီကရ်းရံို်းအျော်းဘလတ်ဓ ်းသွျော်းပ

သံဆ်းူ ကက ်း(၈၂၅)ကပ

ကျောရံဖခင််း
ဘူ်းသ်းကတျောင်မ ြို့နယ်

ွံြို့မ ်း ှုကက်း ကပ်ကရ်းရံို်းတွင် ြ လံ (၈၀၀) ဆံ (၂၅) ကပ အဖ င် Steel

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

9

ရခိုင်
Lot – 9

ဘူ်းသ်းကတျောင်မ ြို့နယ်၊

ငက ည်ကတျောက်-ဖပင်ကခ င်လ ််း

ကဘလတံတျော်း (၁၂၀)ကပ (၁)စင််းတည်ကဆျောက်ဖခင််း
[(၂)လော၊ (၁) ထပ်၊ (၁၄) ဒပ အကျယ်]

(၆/၀)

ိုင်ကပေါ်တွင်

မပန်ကခ ျောင််း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို
စဉ်

ဏ္ဍောဒရ်းနှစ၊် ရခိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ

Lot No

လိုပ်ငန််းအမည်
ဘူ်းသ်းကတျောင်မ ြို့နယ်၊

ရခိုင်
Lot - 9

ောင်ရက
ွ မ
် ည် လိုပ်ငန််းမျော်း

ငက ည်ကတျောက်

-

မှတခ
် ျက်

ဖပင်ကခ င်-ကထလှလ ််း

(၉/၄)

ိုင်တွင်

ငက ည်ကတျောက်ကဘလတံတျော်းခ ဉ််းကပ်လ ််း တစ်ဘက်(၂၄၀)ကပနှင် ကနောက်တစ်ဘက် (၂၅၇)ကပ
စိုစက
ို ပ င််း(၄၉၇)ကပ ကွန်ကရစ်ခင််းဖခင််း

[(၁၂) ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ကွန်ကရစ်(၇)လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို တစ်ဖက်
(၄)ဒပစ]
ကက ျောက်ကတျော်မ ြို့နယ်၊

င််းသျော်းကတျောင်ကက ်းရျော ရျောလယ်ကွန်ကရစ်တံတျော်း (၁၂၀)ကပ (၁)စင််း

တည်ကဆျောက်ဖခင််း
[ယောဉ်သွော်းလမ််း အကျယ်(၁၄) ဒပ]
10

ရခိုင်
Lot - 10

ဘူ်းသ်းကတျောင်မ ြို့နယ်၊ ဘူ်းသ်းကတျောင်-ကတျောင်ဘဇျောကျော်းလ ််း

ှ သရ စံဖပ ကက ်းရျောသို့ို အဝင်

(၈၇၀၀)ကပ ကဖ သျော်းလ ််းက ျောက်လပ
ို ်ဖခင််း

[ဒတောင်ဒပေါ်-လမ််းမျက်နှှာပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ လမ််းဒ

်းဒရဒပမောင််းတစ်ဖက် (၃) ဒပ၊ ဒပမပပန-်

လမ််းမျက်နှာှ ပပင်အကျယ် (၂၆) ဒပ၊ (၂) ဒပထို သပ်သည််းပပ်း လမ််းဒ
ဒပစ]

်းဒရဒပမောင််း တစ်ဖက် (၃)

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခို

စဉ်

ဏ္ဍောဒရ်းနှစ၊် ရခိုင်ဒေသအတွင််း တင်ေါဒခေါ်ယူဒ

ောင်ရွကမ
် ည် လိုပ်ငန််းမျော်း

လိုပ်ငန််းအမည်

Lot No
က ျောင်ကတျောမ ြို့နယ်၊

မှတခ
် ျက်

ခကရမ င်(နတလ)ကက ်းရျော ှက ျောင်ကတျော-အလယ်သံကက ျော်ကျော်းလ ််း

ထ

(၅၁၅၀)ကပ ကွန်ကရစ်ခင််းဖခင််း
[(၁၂ ဒပ အကျယ်၊ ဒကျောက်(၆) လက်မထို၊ ကွန်ကရစ်(၇)လက်မထို၊ အမောခံလမ််းပိုခ်းံို
တစ်ဖက်(၄)ဒပစ)]
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ရခိုင်
Lot - 11

က ျောင်ကတျောမ ြို့နယ်၊ ခကရမ င် (နတလ) ကက ်းရျော ှ က ျောင်ကတျော - အလယ်သံကက ျော် ကျော်းလ ််းထ

(၅၁၅၀)ကပ

ကွနက
် ရစ်ခင််းဖခင််းလ ််းကပေါ်တွင်(၆x၂၆)ကပ

Box

Culvert

(၁)စင််း

တည်ကဆျောက်ဖခင််း
ဘူ်းသ်းကတျောင်မ ြို့နယ်၊ ငက ည်ကတျောက် - ဖပင်ကခ င်လ ််း (၆/၀)
(၁၂၀)ကပ

ကဘလတံတျော်း၏

တည်ကဆျောက်ဖခင််း

ခ ဉ််းကပ်လ ််းကဖ ထန််းနံရံ(၂၀×၁၅)ကပ

ိုင်ကပေါ်တွင် မပန်ကခ ျောင််း
(၉)လက် ထို

(၄)ခို

