၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရ ်းနှစ်၊ က င်ပပည်နယ်
နယ်စပ်ဖွြို့မဖ ်းရ ်းစီ ကန််းဧ ယာအတွင််း ရ

ာင် ွက်ခဲ့သညဲ့် လ ််း/တတာ်းလုပ်ငန််း ာ်း

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၁

လှိုင်းဘွဲ

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊ ဝ ်း ်းကလလ ်း-ကလလလ
ဖ်းခ်း (၁၁)

င အနကလ လ သ ်းလ ်း

(၄) င လဖ ကလလပ ခင်း [(၂၀'အကလျယ

၊ (၃')ထ သပသည်းမပ်း Compa- ction
(၃၅%)၊ လ ်းလဘ်း (၅')အကလျယ လေ
လ

၂

လှိုင်းဘွဲ

င်း နှစဖကလအပ အဝင]

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊ ဝ ်း ်းကလလ ်း-ကလလလ
ဖ်းခ်း

(၁၁) င လ ်းလပေါ်တင ကလနကလ

ေစ တံတ ်း (၉၀) လပ (၁) စင်း၊ (၅၀)
လပ (၁) စင်းတညလ

ကလ ခင်း [ယ ဉ

သ ်း လ ်းအကလျယ (၁၄')]

၃

လှိုင်းဘွဲ

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊

လ ကလ င-ဘူကလွဲ-ဖ ်း

အ- လေ ထ- တခ်းခ- ဝ ်း ်း ကလလ ်းေှ ်းေ သစ (၂၈/၄)
င

လ သ ်းလ ်း

င အနကလ (၄/၀)
လဖ ကလလပ ခင်း

[(၂၀’အကလျယ၊ (၃')ထ သပသည်းမပ်း
Compaction (၃၅%)၊ လ ်းလဘ်း (၅')
အကလျယ လေလ

င်း နှစဖကလအပ အဝင]

ှတ်တ ််းပု

စဉ်

မ ြို့နယ်

၄

လှိုင်းဘွဲ

လုပ်ငန််းအ ည်
လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊

ှတ်တ ််းပု

တ လလ-လ

လကလ လ လ ်း (၇/၀)

ဖ်း

င လဖ ကလ

လပ ခင်း လ ်းလပေါ်ေှ (၃'×၃') ကလန
ကလေစလေပပန(၉)ခတညလ

ကလ ခင်း

[ယ ဉသ ်းလ ်းအကလျယ (၂၄')]

၅

လှိုင်းဘွဲ

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊
ဖ ်းအ-လေ ထ

လ ကလ င-ဘူကလွဲအထ

လ ်းလပေါ်ေှ

(၅’×၅') Box Culvert (၈)ခ တည
လ

ကလ ခင်း [အ င့် (၅')၊ ယ ဉ

သ ်းလ ်းအကလျယ (၂၄')၊ လကလျ ကလ
/အတ စခံ၊ RC Slab]

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

၆

လှိုင်းဘွဲ

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊ ေှ ်းေ သစ-လချ င်း
-လေလ
ံ
ကလန်း- ကလလလ ဖလ်း- ထ်း
လယ-

ွဲသလကလ- လလ်းဝ ်း (၂၀/၇)

င အနကလ လကလျ ကလ လ ်း (၃/၀) င
လကလျ ကလခင်း ခင်း
(၉")ထ

[(၁၂')အကလျယ၊

သပသည်းမပ်း၊

အ

ခံ

လ ်းပခံ်း (၄')စ]
၇

လှိုင်းဘွဲ

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊ ေှ ်းေ သစ- လချ င်း
-လလ်းဝ
ံ
်းလ ်းလပေါ်တင ကလနကလေစ
တံတ ်း ၊ (၁၀) လပ (၄) စင်း၊ (၁၅)
လပ

(၂)

တညလ

စင်း၊

(၂၀)

(၃)

စင်း

ကလ ခင်း [ယ ဉသ ်းလ ်း

အကလျယ (၁၄')]
၁၀ လပ တံတ ်း

၁၅ လပ တံတ ်း

၂၀ လပ တံတ ်း

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

၈

လှိုင်းဘွဲ

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊ ေှ ်းေ သစ-လချ င်း
-လေလ
ံ
ကလန်း-ကလလလ ဖလ်း-ထ်း
လယ- ွဲသလကလ-လလ်းဝ ်းလ ်းတင
(၅×၅)'
တညလ

Box

Culvert

ကလ ခင်း

(၉)

[အ င့်

ယ ဉသ ်းလ ်းအကလျယ

ခ

(၅')၊

(၂၄')၊

လကလျ ကလ/ အတ စခံ၊ RC Slab]
၉

လှိုင်းဘွဲ

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊ ေှ ်းေ သစ-လချ င်း
ံ -လေလ ကလန်းထ်းလယ-

ကလလလ - ဖလ်း-

ွဲသလကလ- လလ်းဝ ်းလ ်း

တင (၃×၃)' ကလနကလေစလေပပန (၂၀)
ခ

တညလ

ကလ ခင်း

[ယ ဉသ ်း

လ ်း အကလျယ (၂၄')]

၁၀

လှိုင်းဘွဲ

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊

မ ငကကလ်းငူလေသ၊

တလလ်းမ ငလ ်းဝ ှ စနပန်းမ င
လေလလှ ငတံ ံသသ
ို့ ်းလ ်း
င လကလျ ကလခင်း ခင်း

(၁/၂)

စဉ်

မ ြို့နယ်

၁၁

လှိုင်းဘွဲ

လုပ်ငန််းအ ည်
လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊

ှတ်တ ််းပု

မ ငကကလ်းငူလေသ၊

တလလ်းမ ငလ ်းဝ ှ စနပန်းမ င
လေလလှ ငတံ ံသသ
ို့ ်းလ ်းလပေါ်ေှ
(၂'-၉"x

၆၇'-၀"x

၅'-၂")

Culvert (၁)ခ တညလ

၁၂

လှိုင်းဘွဲ

လှိုင်းဘွဲမ ြို့နယ၊

Box

ကလ ခင်း

လ ကလ င-ဘူကလွဲ-

ဖ ်းအ-လေ ထ လ ်းလပေါ်တင (၅)
လပ Box Culvert (၁၀) ခ တည

လ

၁၃

လကလ ့်ကလေတ

ကလ ခင်း

လကလ ့်ကလေတမ ြို့နယ၊ ခေင်း-သ န
ေတ (၁၆)

ငအနကလ (၁)

လကလျ ကလလ ်းခင်း ခင်း

င

[(၁၂')

အကလျယ၊ (၉")ထ သပသည်းမပ်း၊
အ

၁၄

လကလ ့်ကလေတ

ခံလ ်းပခံ်း (၄')စ]

လကလ ့်ကလေတမ ြို့နယ၊ ခေင်း-သ န
ေတလ ်းလပေါ်ေှ တံတ ်း (၁၅) လပ
(၁)စင်း

တညလ

ကလ

ခင်း

[ယ ဉသ ်းလ ်းအကလျယ (၁၄')]

စဉ်

မ ြို့နယ်

၁၅

လကလ ့်ကလေတ

လုပ်ငန််းအ ည်
လကလ ့်ကလေတမ ြို့နယ၊
သ နေတ

ှတ်တ ််းပု
ခေင်း-

လ ်းလပေါ်ေှ

Box

Culvert (၅'×၅') (၃) ခ တည
လ

ကလ ခင်း [အ င့် (၅')၊ ယ ဉ

သ ်းလ ်းအကလျယ(၂၄')၊ လကလျ ကလ
/အတ စခံ၊ RC Slab]

၁၆

လကလ ့်ကလေတ

လကလ ့်ကလေတမ ြို့နယ၊ ထို့လကလ ကလ်း
-လကလျ ခ

လကလျ ကလလေ လ လ ်း

(၂) ငလဖ ကလလပ ခင်း(လေလ

င်း

အပ အဝင)

၁၇

ဝတ

ဝတမ ြို့နယ၊ ကလနွဲလလ်း-လဝ လလ
လ ်း(၂၀/၀) င အနကလ (၄/၀) င
လ သ ်းလ ်း

လဖ ကလလပ ခင်း

[(၂၀‘ အကလျယ၊ (၃')ထ သပသည်း
မပ်း Compaction (၃၅%)၊ လ ်း
လဘ်း (၅') အကလျယ လေလ

င်း

နှစဖကလ အပ အဝင]
၁၈

ဝတ

ဝတမ ြို့နယ၊

ထသွဲလယ-

ကလလလ လအ (၁၃/၄)

ငအနကလ

(၆/၀) င လ သ ်းလ ်း လဖ ကလ
လပ ခင်း [(၂၀‘ အကလျယ၊ (၃')ထ
သပသည်းမပ်း

Compaction

(၃၅%)၊ လ ်းလဘ်း (၅')အကလျယ

လေလ

င်းနှစဖကလ အပ အဝင]

စဉ်

မ ြို့နယ်

၁၉

ဝတ

လုပ်ငန််းအ ည်
ဝတမ ြို့နယ၊

ှတ်တ ််းပု

လလ်းကလစလကလ

မ ြို့သစတင ကလနကလေစတံတ ်း ၂၀
လပ ၅ စင်း၊ ၁၀ လပ ၅ စင်း
တညလ

ကလ ခင်း [ယ ဉသ ်းလ ်း

အကလျယ (၁၄')]

၂၀ လပ တံတ ်း

၁၀ လပ တံတ ်း
၂၀

ဝတ

ဝတမ ြို့နယ၊ ထ်းခလတ -လ

ဖ ်း

သူ (၂၂/၀) ငအနကလ ကလျနလ လ ်း
(၂/၇) င လဖ ကလလပ ခင်း

အကလျယ၊

(၃')ထ

[(၂၀’

သပသည်းမပ်း

Compaction (၃၅%)၊ လ ်းလဘ်း
(၅')အကလျယ

လေလ

င်းနှစဖကလ

အပ အဝင]
၂၁

ဝတ

ဝတမ ြို့နယ၊

လလ်းကလစလကလ မ ြို့

သစတင (၃) လပ ကလနကလေစ လေပပန
(၃) ခတညလ

ကလ ခင်း [ယ ဉသ ်း

လ ်း အကလျယ (၂၄')]

စဉ်

မ ြို့နယ်

၂၂

ဝတ

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

ဝတမ ြို့နယ၊လဝ လလ-ကလနွဲလလ်း
လ ်းလပေါ်ေှ (၁၀)လပ တံတ ်း (၂)
စင်း တညလ

ကလ ခင်း [ယ ဉသ ်း

လ ်း အကလျယ (၁၄')]

၂၃

ဝတ

ဝတမ ြို့နယ၊ လဝ လလ-ကလနွဲလလ်း
လ လ ်း (၄/၃)

င လ ်းလပေါ်တင

(၅'×၅') Box Culvert
တညလ

(၅) ခ

ကလ ခင်း [အ င့် (၅')၊

ယ ဉသ ်းလ ်းအကလျယ

(၂၄')၊

လကလျ ကလ/အတ စခံ၊ RC Slab]

၂၄

ကလ အင်း

ပ

ကကလ်း

ကလ အင်း
-အဇင်း-

ပကကလ်းမ ြို့နယ၊ ကလျ ကလေံ
ပငကလလင-

လတ ငကလ

လလ်းလ ်း (၂၇) င အနကလ (၂) င
ကလတတေ ထပပ်းလ ခင်း ခင်း

၂၅

ကလ အင်း
ကကလ်း

ပ

ကလ အင်း

ပကကလ်းမ ြို့နယ၊ လတ င

ကလလလ်း-ဘေ ်းသံ်း
/၀)

င လဖ ကလလပ ခင်း လ ်း

လပေါ်ေှ (၅×၅) လပ
(၁၀) ခ တညလ

(၅')၊

ူ လ လ ်း (၅
Box Culvert
ကလ ခင်း [အ င့်

ယ ဉသ ်းလ ်း

အကလျယ

(၂၄')၊ လကလျ ကလ/ အတ စခံ၊ RC
Slab]

စဉ်
၂၆

မ ြို့နယ်
ကလ အင်း

ပကကလ်း

လုပ်ငန််းအ ည်
ကလ အင်း

ှတ်တ ််းပု

ပကကလ်းမ ြို့နယ၊

လတ ငကလ လလ်း-ဘေ ်းသံ်း
လ ်း (၅/၀) င လ သ ်းလ ်း
လဖ ကလလပ ခင်း

[(၂၀'

အကလျယ၊ (၃')ထ သပသည်း
မပ်း

Compaction (၃၅%)၊

လ ်းလဘ်း (၅')အကလျယ လေ
လ
၂၇

သံလတ ငကကလ်း

င်းနှစဖကလ အပ အဝင]

သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊ေှ ်းလ
ယ

ပင-လကလျ်းကလလတ ့် လ

လ ်း

(၇/၀) င

လ ်းလပေါ်

တင (၅’x ၅') Box Culvert
(၁၀)စင်း တညလ

၂၈

သံလတ ငကကလ်း

ကလ ခင်း

သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊
လပသ-ေှ ်းလယ ပငလ ်း
လပေါ်တင

တသလငလချ င်း

ကလူ်း (၂၀)လပ သံကလကလ
ူ နကလေစ

၂၉

သံလတ ငကကလ်း

တံတ ်း

(၁)

စင်း

တညလ

ကလ ခင်း

ပ ပင

သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊ လပသ

-ေှ ်းလယ ပငလ ်းလပေါ်တင
နန်းချ လချ င်းကလူ်း

(၂၀)လပ

သံကလူကလနကလေစ တံတ ်း (၁)
စင်း ပ ပငတညလ

ကလ ခင်း

ူ

စဉ်

မ ြို့နယ်

၃၀

သံလတ ငကကလ်း

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊

လကလျ်းကလလတ ့် -လ
လ ်း (၂၂/၃)

ဗဟံ်း-

ငဘလလ ကလ

င အနကလ (၂/၀)

ငလကလျ ကလလ ်းခင်း ခင်း
[(၁၂') အကလျယ၊ (၉")ထ သပ
သည်းမပ်း၊အ

၃၁

သံလတ ငကကလ်း

ခံလ ်းပခံ်း(၄')စ]

သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊
လကလျ်းကလလတ ့်-လ

ဗဟံ်း-

ငဘလလ ကလ

လ ်းလပေါ်ေှ (၁၀)လပ ကလနကလေစ

တံတ ်း(၂)စင်းတညလ

ကလ

ခင်း [ယ ဉသ ်းလ ်း အကလျယ
(၁၄')]

၃၂

သံလတ ငကကလ်း

သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊
လကလျ်းကလလတ ့်-လ
လ ်းလပေါ်ေှ
Culvert
ခင်း

ငဘလလ ကလ

(၅×၅)

(၉)ခ

ဗဟံ်းလပBox

တညလ

[အ င့်(၅')၊

ကလ

ယ ဉသ ်း

လ ်း အကလျယ (၂၄')၊ လကလျ ကလ/
အတစခံ၊ RC Slab]
၃၃

သံလတ ငကကလ်း

သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊

လပသ-

ေှ ်းလယ ပငလ ်း ကကလ်း ှ

တ

သလင လတ ငအထကလေ အဝင
(၀/၄) ငအ ်း
လပ ခင်း

လ လ ်းလဖ ကလ

စဉ်

မ ြို့နယ်

၃၄

သံလတ ငကကလ်း

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊

ေှ ်းလယ

ပင

လ လ ်း

-

(၇/၀)

လကလျ်းကလလတ ့်
င

ကလျနေှသည့်

လဖ ကလလပမပ်း ဖစ၍
(၃/၂) င

လ သ ်း

လ ်းလဖ ကလလပ ခင်း

၃၅

သံလတ ငကကလ်း

သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊

ေှ ်းလယ

ပင-လကလျ်းကလလတ ့် လ လ ်း (၇/၀)
င လ ်းလပေါ်တင သံကလကလ
ူ နကလေစ
တံတ ်း (၁၀)လပ (၁)စင်း၊ (၁၅)လပ

(၁)စင်းနှင့် (၂၀)လပ (၁)စင်း တည
လ

ကလ ခင်း
၁၀ လပ တံတ ်း

၁၅ လပ တံတ ်း

၂၀ လပ တံတ ်း

စဉ်

မ ြို့နယ်

၃၆

သံလတ ငကကလ်း

လုပ်ငန််းအ ည်
သံလတ ငကကလ်းမ ြို့နယ၊

ှတ်တ ််းပု
ေှ ်းလယ

ပင-လကလျ်းကလလတ ့် လ လ ်း (၇/၀)
င လ ်းလပေါ်တင သံကလူ ကလနကလေစ
တံတ ်း (၃၀)လပ (၂)စင်း နှင့် (၄၀)
လပ (၂)စင်း တညလ

ကလ ခင်း

၃၀ လပ တံတ ်း

၄၀ လပ တံတ ်း

