၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနြစ္ နယ္စေ္ရဒသဖျံ ့၀ဖိုးရရးစီမံကိန္းလုေ္ငန္းမ်ားအရေွ
အရကာင္အထည္ရဖာ္ရဆာင္ရျက္မှုအ ရှခအရန
မျန္ှေည္နယ္
စဉ္
၁

လုေ္ငန္းအမည္
လမ္း/တံတားလုေ္ငန္း

၁ တံတား၁ကီး/ငယ္
(က) က်ိုက္မရရာ၀မို ့နယ္၊ မရင္းကုန္း (မိကသစ္) ရလးအိမ္စုလမ္းရေွရြိ အုတ္ဖိုနြင့္ ရလးအိမ္စု
ဿကား ကျန္ကရစ္တံတားအမြတ္(၁)
(ခ)

က်ိုက္မရရာ၀မို ့နယ္၊ မယင္းကုန္း (မိကသစ္) ရလးအိမ္စုလမ္းရေွရြိ အုတ္ဖိုနြင့္ ရလးအိမ္စု
ဿကား ကျန္ကရစ္တံတားအမြတ္(၂)

(ဂ)

က်ိုက္မရရာ၀မို ့နယ္၊ မယင္းကုန္း (မိကသစ္) ရလးအိမ္စုလမ္းရေွရြိ မိကသစ္ နြင့္ အုတ္ဖို
ဿကားကျန္ကရစ္တံတားအမြတ္(၃)

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ေဏ္ဍာနြစ္ နယ္စပ္ေဒသဖျံ ့မဖိုးေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပွ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရျက္မှုအ ေှခအေန
မျန္ှပည္နယ္
စဉ္
၁

လုပ္ငန္းအမည္
လမ္း/တံတားလုပ္ငန္း

၁ ေက်ာက္လမ္း
(က) မုဒုံမမို ့နယ္၊ နြီးပေဒါ-ေရာင္းေဒါင္း-ကျမ္လြာလမ္း (၆/၀) မိုင္
၂ ေေလီတံတား
(က)
(ခ)

က်ိုက္မေရာမမို ့နယ္ ၊ ေခ်ာင္းနြစ္ခ-ျ ဇာသှပင္လမ္းေပွရြိ ဖားေောင္ သံေောင္ေေလီတံတား
(၁၆၀)ေပ
က်ိုက္မေရာမမို ့နယ္ ၊ ေခ်ာင္းနြစ္ခ-ျ ဇာသှပင္လမ္းေပွရြိ ဖားေောင္ သံေောင္ေေလီတံတား
အမြတ-္ ၂ သံကူကျန္ကရစ္(၆၀)ေပ

ဿွှ၀-ဿွှ၁ ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး ေဆာငးရျကးခဲံသညးံ ေဒသဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့
်ပညးနယး/ေဒသဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့မႈ ႀကီ့ၾကပးေရ့ရုဵ့ (ေမားလၿမိဳငး)
မျနးေဒသ၇ လမး့တဵတာ့လုပးငနး့
စဥး

အေၾကာငး့အရာ
ေရ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေခါဇာ - မက္ီ့လမး့ေပၚရြိ သစးတာ့တဵတာ့ (၂) စငး့အာ့
ကျနးကရစးတဵတာ့မ္ာ့အ်ဖစး ်ပနးလညး တညးေဆာကး်ခငး့
- က္ဵညဲ (၂ွ) ေပအရြညး

ှ

- မိေထာလြႀကီ့ (၆ွ) ေပအရြညး
- မိေထာလြေလ့ (၂ွ) ေပအရြညး
- ကျမးလြ (၃ွ) ေပအရြညး
- မက္ီ့ (၂၂) ေပအရြညး
ေရ့ၿမိဳ႕နယး၇ ဖလဵေခ္ာငး့ွ - က္ဵဳကျီ့လမး့ (ဿ၄) မိုငး ေ်မ၇ ေက္ာကးႏြငးံ
ကတၱရာခငး့်ခငး့

ဿ

- ေ်မလမး့ (ဿ၄) မိုငး
- ေက္ာကးလမး့ (ှွ) မိုငး
ကတၱရာလမး့ (ှွ) မိုငး
ေရ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေရ့- ဖလဵေခ္ာငး့ွလမး့ (ှ၂) မိုငးႏြငးံ ေက္ာကးခငး့်ခငး့

၀

- ေ်မလမး့ (ှ၂) မုိငး
- ေက္ာကးလမး့

၁

၂

ေရ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေမာံကနငး-ဘဲလမု-ဘီဆိုငး-ကျမး့သီ့ေတာ
လမး့ေပၚရြိ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (ဿ၃) စငး့ တညးေဆာကး်ခငး့
ေရ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေအာငးသေ်ပ - ႏြစးကရငး - ေကာံဒျတး - ေသာငး်ပငး လမး့ေပၚရြိ သဵကူကျနးကရစး (ှွ')၇ (၀ဿ')၇
(၄ွ')၇ (၀) စငး့ တညးေဆာကး်ခငး့

၃

ေပါငးၿမိဳ႕နယး၇ နတးႀကီ့ေခ္ာငး့-ဥကၠဵလမး့ေပၚရြိ ကျနးကရစးတဵတာ့ (၃ဿ')၇ ႏြငးံ (၅ဿ) ေပ၇ (ဿ) စငး့ တညးေဆာကး်ခငး့

၄

ေဒါငး့ကုနး့ - တကူတလုဵ ကျနးကရစးတဵတာ့ (၀၂') (ှ) စငး့တညးေဆာကး်ခငး့

၅

ေကာံက္ိဳကး-ဓမၼသတးၾကာ့ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (၀ွ') (ှ) စငး့တညးေဆာကး်ခငး့

၆

မယးထရုိ-ေကာံွမး့ၾကာ့ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (၀ွ') (ှ) စငး့တညးေဆာကး်ခငး့

ှွ ေအာငးဗလကုနး့-လမုခိုၾကာ့ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (ဿွ') (၀ွ') ေပ (ဿ) စငး့ တညးေဆာကး်ခငး့

စဥး

အေၾကာငး့အရာ
မိချမးေက့္ရျာမြ ကရငး်ပညးနယး ထိဟူ့သဵေက့္ရျာ လမး့ေၾကာငး့ေပၚရြိ သဵကူကျနးကရစး တဵတာ့ (၁) စငး့
တညးေဆာကး်ခငး့

ှှ - (ဿ၂) ေပ (ှ) စငး့
- (ှ၂) ေပ (ှ) စငး့
- (ှွ) ေပ (ှ) စငး့
ှဿ
ှ၀
ှ၁
ှ၂

က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ ဓမၼသတးေက့္ရျာအွငး တူ့ေ်မာငး့ကူ့ သဵကူကျနးကရစး တဵတာ့ (ှွှ) ေပ၇ (ှ) စငး့
တညးေဆာကး်ခငး့
က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ ေပါေလာကုနး့-ၾကဵေတာလမး့ေပၚရြိ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (၁ွ) ေပ၇ (ှ) စငး့
တညးေဆာကး်ခငး့
က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ ေကာံကလိနး-ၾကာအငး့ေခ္ာငး့ၾကာ့ သဵကူ ကျနးကရစး တဵတာ့ (ှွွ) ေပ၇ (ှ) စငး့
ေဆာကးလုပး်ခငး့
က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ ဖာ့ေပ္ာကးေက့္ရျာ ်မငးံလျငးဆမး့ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (ှ၂) ေပ၇ (ှ)
စငး့တညးေဆာကး်ခငး့

ှ၃ က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ ေဒါငး့ကုနး့-တကူ့ကလုဵၾကာ့ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (ှ၂) ေပ၇ (ှ) စငး့တညးေဆာကး်ခငး့
ှ၄
ှ၅
ှ၆

က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ ဘိနး့ေဗ္ာ-ရြငးေစာပုလမး့ ကျနးကရစး ေရ်ပျနး (ဿွ) ခု
တညးေဆာကး်ခငး့
က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ ဘိနး့ေဗ္ာ-ရြငးေစာပုလမး့ ကျနးကရစး ေရ်ပျနး (၂) ခု
တညးေဆာကး်ခငး့
က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ လႈိငးကမိနး-ကနာလိုလမး့ ကျနးကရစး ေရ်ပျနး (၂) ခု
တညးေဆာကး်ခငး့

ဿွ က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ အဵကရဲ-ဖာ့ေပ္ာကး-ႀကီ့အုပးလမး့ ကျနးကရစး ေရ်ပျနး (ှ၂) ခု တညးေဆာကး်ခငး့
ဿှ သဵ်ဖဴဇရပးၿမိဳ႕နယး၇ စျပးပေလာငး-ေကာံေလ့ ကျနးကရစး ေရ်ပျနး (၄) ခု တညးေဆာကး်ခငး့
ဿဿ က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ အဵကရဲ-ေဒါငး့ကုနး့ၾကာ့သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (၂) ေပ (ဿ) စငး့ တညးေဆာကး်ခငး့

ဿ၀

ေရ့ၿမိဳ႕နယး၇ ေမာံကနငး-ဘဲလမု-ဘီစိုင-း ကျမး့သီ့ေတာလမး့ေပၚရြိ သဵကူကျနးကရစး တဵတာ့ (ဿ၃) စငး့
တညးေဆာကး်ခငး့

ဿ၁ က္ိဳကးမေရာၿမိဳ႕နယး၇ မိကသစး-နတးစငးကုနး့ၾကာ့ ကျနးကရစးတဵတာ့(ှှွ) ေပ (ှ) စငး့ တညးေဆာကး်ခငး့
ဿ၂

ကဗ္ာႏြငးံကဗ္ာွလမး့ေပၚရြိ သဵကူကျနးကရစးတဵတာ့ (ဿွွ)ေပ (ှ)စငး့တညး
ေဆာကး်ခငး့

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ

ာ ရးနှစ၊် နယ်စပ် ဒသဖွ ဖ
့ ိုး ရး ဆာင်ရွက် ပးမများ

မွန်ြပည်နယ်၊ လမ်းတတားလပ်ငန်း
စဉ််
၁
၂
၃

အ ကာင််းအရာ
ရး မို ့နယ်၊ ဖလ ချာင်း၀-ညီဆားလမ်း (၁၁/၄) မိင် ြမ/ ကျာက်ခင်းြခင်း
ဘီးလင်း မို ့နယ်၊ နတ် ကီး- ကာ့ထီခးီ -ြမစ်ကျိုးလမ်း (၉/၄) မိင် ကျာက်ခင်းြခင်း
ရး မုိ ့နယ၊် ရး-ဖလ ချာငး၀-ကျုကွ
်
ီးလမး် (၄၇)
( ) မငအနက
ိ ်
်
-ကတ္တ ရာ (၁၀) မိင်

၄

ရး မို ့နယ်၊

မာ့ကနင်-ဘဲလမ-ဘီဆင်
ိ -ကွမး် သီး

တာလမ်း ပ တွင် ကွနက
် ရစ်

ရ ပန် (၈)ခ (၄၈) ပ
၅

ကျိုက်ထိ မို ့နယ်၊ အဂဘိ-မိး ဘာ-ခ မာက် ခွ- ကျာက်ပ ကီးကွငး် ြမသားလမ်း
(၂၂) မိင်

၆

ဘီးလင်း မို ့နယ်၊ ရ လှ ကျာင်းရွာမှ မသင်ရာွ သိ ့ (၃/၄) မိင် ြမသားလမ်း

၇

ကျိုိ က််မ ရာ မိိုနယ်
့ ၊် အကစင်(် မွန်စ)-လစင်
)
် န််း- ကာ့ခလိန
က
ိ ်လမ််း (၄/၇)
( / ) မိင်
ိ ် ကျာက််
ခင်းြခင်း

၈

ကျိုက်မ ရာ မို ့နယ်၊ မရင်းကန်း-မိကသစ်လမ်း (၃) မိင် ကျာက်ခင်းြခင်း

၉

ကျိုက်ထိ မု
ကျုကထ
မို နယ်
့နယ၊၊ ကငမွ
ကင်မန
န်းးစခနး-ငှ
စခန်း ငက်
က ပျာ တာလမ်
တာလမးး (၂/၆) မင
မိင် ကတ္တ
ကတရာခင်
ရာခငးြခငး
းြခင်း

၁၀

ကျိုက်ထိ မို ့နယ်၊ (အဂဘိ-မိး ဘာ-ခ မာက် ခွ- ကျာက်ပ ကီးကွငး် လမ်း ပ ရှိ
မိး ဘာ ချာင်းကူး ဘလီတတား (၁၀၀) ပ အတွက် သ ဘာင်၀ယ်ယူြခင်း

၁၁

ကျိုက်ထိ မု
ကျုကထ
မို နယ်
့နယ၊၊ အဂဘ-မး
အဂဘိ မိး ဘာ-ခ
ဘာ ခ မာက်
မာက ခ
ခွ- ကျာကပ
ကျာက်ပ ကးကွ
ကီးကင်
ငး လမး
လမ်း ပ ရှ
ရိ
မိး ဘာ ချာင်း ကူးတတား (၁၀၀) ပ၏ RC ကမ်းကပ်ခ (၂) ခ ြပုလပ်ြခင်း

၁၂

ရး-ဖလ ချာင်း၀-ကျုကွးီ လမ်း ပ ရှိ မိင်တင်
ိ (၁၉/၄) မိင်နင
ှ ့်(၂၄) မိင် ကား ကွနက
် ရစ်
တတား (၁၃)စင်း

၁၃

ကဗျာ၀တတား ချဉ်းကပ်လမ်း

၁၄

ကျိုက်ထိ မို ့နယ်၊ ကင်မန
ွ း် ချာင်း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ

ာ ရးနှစ၊် နယ်စပ် ဒသဖွ ဖ
့ ိုး ရး ဆာင်ရွက် ပးမများ

မွန်ြပည်နယ်၊ လမ်းတတားလပ်ငန်း
စဉ််

အ ကာင််းအရာ

၁၅

ကျို က်ထ ိ မို ့နယ်၊ ကင်မွန်း ချာင်း ကျးရွာနှင့် ဆာင်နိ င် ကီး ကျးရွာ ကား
ကဒတ် ချာင်း တတား(၃၂၀) ပ တည် ဆာက်ြခင်း

၁၆

ကျိျုုက်မ ရာ
ရ မို နယ်
့န ၊ မရင်
ရ းကန်
နး-မိကသစ်လမ်း ပ ရှိ ကွန
ွ က
် ရ
ရစ်တတား (၇
(၇၀ ပ
(၁)စင်း၊ ၃၀ ပ (၁) စင်း၊ ၂၅ ပ (၃) စင်း၊၂၀ ပ (၂) စင်း၊ ၁၅ ပ (၄) စင်း၊ စစ
ပါင်း(၁၁) စင်း၊ (၂၇၅) ပ

၁၇

သထ မို ့နယ်၊ မိး ကာင်း- ရ ကည် ကျးရွာချင်းဆက်လမ်း ြမ/ဂဝလမ်း ဖာက်
လပ်ြခင်း (၈)မင
လပြခငး
(၈)မိင် (၁၄)သနးနနး
(၁၄)သန်းနန်း

၁၈

ကျိုက်မ ရာ မို ့နယ်၊ ကာ့ပလိင် တတား (၁၆၀) ပ အာက် ြခတိင်များ လဲလှယ်
ြခင်း

၁၉
၂၀

ချာင်းဆ မို ့နယ်၊ ကတ္တ ရာလမ်း (၂) မိင် ခင်းြခင်း
မိခွမ် ချာင်းဖျား အမှတ် (၁၀၂၁) နယ်ြခား စာင့်တပ်ရင်းမှ ထိဟူသ
အထိ (၂/၄) မိင် ြမသားလမ်း ဖာက်လပ်ြခင်း

ကျးရွာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ

ာ ရးနှစ၊် နယ်စပ် ဒသဖွ ဖ
့ ိုး ရး ဆာင်ရွက် ပးမများ

မွန်ြပည်နယ်၊ လမ်းတတားလပ်ငန်း
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

၁

ရး- ခါဇာသွားလမ်းမှ ကဗျာ၀ ကျးရွာသိ ့ ဆက်သယ
ွ သ
် ည့် ြမ (၂/၅) မိင်

၂

ရး-ဖလ ချာင်း၀-ကျုကွီး ြမသားလမ်း (၁၀/၀) မိင် ဖာက်လပ်ြခင်း

၃

အစင်-ဓမ္မင်းဆိပ် ြမသားလမ်း (၁/၁)မိင် ကျာက်ခင်းြခင်း

၄

ရး- ခါဇာသွားလမ်းမှ ကဗျာ၀ ကျးရွာသိ ့ ဆက်သယ
ွ သ
် ည့လ
် မ်းအား
ခင်းြခင်း (၂/၅)မိင်

၅

ရး-ဖလ ချာင်
ရ
ျ း၀-ကျုျုကွးီွ ကျာက်
ျ ခင်းလမ်း ((၈)) မိင် ဖာက်လပ်ြခင်း

ကျာက်

၆

ခါဇာ-မကျီးလမ်း ပ ရှိ ကွန်ကရစ်တတား(၅) ပ (၁၃) စင်း၊ (၁၀) ပ (၃) စင်း၊
(၁၅) ပ (၁) စင်း၊ စစ ပါင်း(၁၇) စင်း(၁၁၀) ပ

၇

ကျိုက်မ ရာ မို ့နယ်၊ မရမ်းကန်း-မိကသစ်-လင်သအင်း (၆) မိင် အနက် ကျန်ရိှ
ကျာက် (၃)မင
ကျာက
(၃)မိင် ကျာကခငးြခငး
ကျာက်ခင် ြခင်

၈

ဓမ္မသတ်-သက လာင် ကျးရွာချင်းဆက် တတား (၁၃၁) ပ တည် ဆာက်ြခင်း

၉

နတ် ကီး- ကာ့ထီးခီး-ြမစ်ကျိုးလမ်း (၅) မိင် ကျာက်ခင်းြခင်း

၁၀

မူသင်း ချာင်းကူး ကွနက
် ရစ်တတား (၂၁၀) ပ (၁) စင်း

၁၁

ထိနပ
် င်-မရမ်းကန်းလမ်း ပ ရှိတတား (၅) စင်း၊ (၄၀) ပ (၃) စင်း၊ (၁၆၅) ပ
(၁) စင်း၊ (၂၀၅) ပ (၁) စင်း

၂
၁၂

ကျိျုုက်ထိ မိုုန့နယ်၊ ြြမာက်ပင်
ိ းရ
ရပ်ကွက် ငယ်ဒိးလမ်း (၃)
၃ မိင် ကွန
ွ က
် ရ
ရစ်ခင်းြခင်
ြ း

၁၃

ရး မို ့နယ်၊ သာင်ြပင် ကျးရွာတွငး် လမ်း အရှည် (၄) မိင် အနက် ကျန် (၃) မိင်
အား ကတ္တ ရာလမ်း အဆင့ြ် မင်တ
့ င်ြခင်း (ကတ္တ ရာ ၁ မိင်လ င် ၂၂တန်းနန်း(၃) မိင်
အတွက် (၆၆) တန်)

၄
၁၄

မာ်လ မိုင် မို န့နယ်၊ န
နာင်ခရ
ရီ-ရ
ရခိ င်က န
န်း- ကာ့ခရ
ရီ ကျးရွ
ျ ရွာလမ်း အား (၁)မိ င်
ကတ္တ ရာခင်း် ြြခင််း

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ

ာ ရးနှစ၊် နယ်စပ် ဒသဖွ ဖ
့ ိုး ရး ဆာင်ရွက် ပးမများ

မွန်ြပည်နယ်၊ လမ်းတတားလပ်ငန်း
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

၁၅

ကျိုက်မ ရာ မို ့နယ်၊ လမခိ ကျးရွာအပ်စရှိ မရင်းကန်း- အာင်ဗလကန်း ကျးရွာ
ချင်း ဆက်လမ်း(၇၉၂၀×၁၈×၄) ဂဝ လမ်းခင်းြခင်း

၁၆
၆

ကျိုိ က််မ ရာ မိိုနယ်
့ ၊် အထက(၁) ကျာင်း် ၀င်း် အတွင်း (၂.၀၇) ဖာလ ကတ္တရာခင်း် ြြခင််း

၁၇

သထ မို ့နယ်၊ မိင်း ကာင်း- ရ ကည် ြမသားလမ်း (၈) မိင် ပ ရှိ တတား (၅) စင်း
(၁၇၀) ပ ရ ပန်(၈) ခ Box Culvert (၅) စင်း

၁၈

မာ်လ မိုင် မို ့နယ်၊

ကာ့ လှာ ကျးရွာ၊ ရွာပတ်သကူကွန်ကရစ် တတား (၂၀×

၁၄×၁၃) ပ
၁၉

မာ်လ မိုင် မို ့နယ်အတွငး် ရှိ ကျးလက်လမ်းများ ကာ့ လှာ-် မဲ ထာ် ကျးရွာချင်း
ဆက်ကန်
ဆကကွ
နက
ကရစတတား
ရစ်တတား (၃၅၀×၁၂×၆) ပ၊ ကာ့
ကာစိ
စန် ကျးရာအ၀င်
ကျးရွာအ၀င ၃.၅၀
၃ ၅၀ တတား
တက်လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (၁၅၀×၈×၆)၊ ထား၀ယ်က န်းရှိ ကျန်ရိှ ၅.၀၀ သာရွာ
ပတ် ကွနက
် ရစ်လမ်း (၆၀၀×၄×၄)

