၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ်းနှစ်၊ ွန်ပပည်နယ် နယ်စပ်ရေသဖွြို့မဖ ်းရ ်းစီ ကန််းဧ ယာအတွင််း

ရ

စဉ်

မ ြို့နယ်

၁

က ျိုက်ထို

ာင် ွက်ခသ
ဲ့ ညဲ့် လ ််း/တတာ်းလုပ်ငန််း ာ်း

လုပ်ငန််းအ ည်
အင်္ဂဘ-ို

ကဒိုင်ဒွတ်-

မိုိုးဘဘောလမ်ိုး

၁၀/၀မိုင်အနက်၅/၄မိုင်ဘက ောက်ခင်ိုး
ပ ိုးက န်၄/၄မိုင်မှ၃/၅မိုင်ဘက ောက်ခင်ိုး

ခခင်ိုး

၂

က ျိုက်ထို

အင်္ဂဘ-ို ကဒင
ို ်ဒတ
ွ ်-မိုိုးဘဘောလမ်ိုးဘ ေါ်
ရှ (၂၀×၁၄)ဘ
စင်ိုး တည်ဘ

၃

က ျိုက်ထို

ဘ

ကွန်ကရစ်တံတောိုး ၁
ောက်ခခင်ိုး

ောင်နိုင်ကကိုးဘက ိုးရောအဝင်လမ်ိုးမ

ကကိုး ၁/၀ မိုင် ဘက ောက်ခင်ိုးခခင်ိုး

၄

က ျိုက်ထို

အင်္ဂဘို- မဲရံိုကကိုး- မိုိုးဘဘော ၂၂/၀
မိုင် လမ်ိုးဘ ေါ်တွင် ထ ်မံလိုအ ်ဘ ော
၆ဘ Box Culvert ၃ စင်ိုး
တည်ဘ ောက် ခခင်ိုး အမှတ(် ၁/၉)
Box Culvert

ှတ်တ ််းပု

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

၅

က ျိုက်ထို

အင်္ဂဘ-ို မဲရံိုကကိုး- မိုိုးဘဘော ၂၂/၀
မိုင်
လမ်ိုးဘ ေါ်တွင်
ထ ်မံလိုအ ်ဘ ော ၆ဘ
Box
Culvert ၃ စင်ိုး တည်ဘ ောက်
ခခင်ိုးအမှတ်(၂/၉) Box Culvert

၆

က ျိုက်ထို

အင်္ဂဘ-ို မဲရံိုကကိုး- မိုိုးဘဘော ၂၂/၀
မိုင်
လမ်ိုးဘ ေါ်တွင်
ထ ်မံလိုအ ်ဘ ော ၆ဘ
Box
Culvert ၃ စင်ိုး တည်ဘ ောက်
ခခင်ိုးအမှတ်(၁/၁၀) Box Culvert

၇

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး - ဘင်ဘန်ိုးလမ်ိုး လမ်ိုးဘ ေါ်
ရှ (၆ x ၂၆) ဘ
၂

စင်ိုး

Box Culvert
တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၁)

၈

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး

-

ဘင်ဘန်ိုးလမ်ိုး

လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ (၆ x ၂၆) ဘ

Box

Culvert

၂

စင်ိုး

တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး အမှတ်(၂)

စဉ်

မ ြို့နယ်

၉

ဘိုးလင်ိုး

လုပ်ငန််းအ ည်
မိုိုးဘကောင်ိုး-

မရမ်ိုးကိုနိုး် -

ှတ်တ ််းပု
ဘရွှေကကည်

လမ်ိုး ၈/၀ မိုင်မှ ၁/၆ မိုင်အပ ိုး

တ်

ဘက ောက် ခင်ိုးခခင်ိုး

၁၀

ဘိုးလင်ိုး

ဘရွှေဘလှ-မို င်
၂၁၀ ဘ

ကွန်ကရစ်တတ
ံ ောိုး

တွင် (၂၈၀x၆x၂၀) ဘ

ခ ဉ်ိုးက ် လမ်ိုး ဘက ောက်စ ဘခမထန်ိုး
နံရံ တည်ဘ

၁၁

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး - ဘင်ဘန်ိုးလမ်ိုး ၅/၀ မိုင် မှ
၃/၀မိုင် အပ ိုး

၁၂

ဘိုးလင်ိုး

ောက်ခခင်ိုး

တ် ဘက ောက်ခင်ိုးခခင်ိုး

နတ်ကကိုး- ဘင်ဘန်ိုးလမ်ိုးဘ ေါ်ရှ ၁၀x
၁၄ ဘ

ကွန်ကရစ်

စင်ိုး တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

တံတောိုး

၁

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၁၃

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး - ဘင်ဘန်ိုး လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ ကွန်
ကရစ်ဘရပ ွန်၅ခို တည်ဘ

ှတ်တ ််းပု

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၁)

၁၄

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး - ဘင်ဘန်ိုး လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ ကွန်
ကရစ်ဘရပ ွန်၅ခိုတည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၂)

၁၅

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး - ဘင်ဘန်ိုး လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ ကွန်

ကရစ်ဘရပ ွန်၅ခိုတည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၃)

၁၆

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး - ဘင်ဘန်ိုးလမ်ိုးဘ ေါ်ရှ ကွန်
ကရစ်ဘရပ ွန်၅ခို တည်ဘ
အမှတ်(၄)

ောက်ခခင်ိုး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၁၇

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး - ဘင်ဘန်ိုးလမ်ိုးဘ ေါ်ရှ ကွန်
ကရစ်ဘရပ ွန်၅ခို တည်ဘ

ှတ်တ ််းပု

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၅)

၁၈

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး- ဘင်ဘန်ိုးလမ်ိုး ၅/၀ မိုင်
လမ်ိုးဘ ေါ်တွင်
စင်ိုး တည်ဘ

ကွန်ကရစ်ဘရပ ွန်

၄

ောက်ခခင်ိုး အမှတ(် ၁/၅)

ဘရပ ွန်

၁၉

ဘိုးလင်ိုး

မိုိုးဘကောင်ိုး-

မရမ်ိုးကိုနိုး် -

ဘရွှေကကည်

၈/၀မိုင် လမ်ိုး ဘ ေါ်တွင် ကွန်ကရစ်
ဘရပ ွန် ၄ စင်ိုး တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ် (၁/၆) ဘရပ ွန်

၂၀

ဘိုးလင်ိုး

မိုိုးဘကောင်ိုး-

မရမ်ိုးကိုနိုး် -

ဘရွှေကကည်

၈/၀မိုင် လမ်ိုး ဘ ေါ်တွင် ကွန်ကရစ်
ဘရပ ွန် ၄ စင်ိုး တည်ဘ
အမှတ်(၁/၇) ဘရပ ွန်

ောက်ခခင်ိုး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

၂၁

ဘိုးလင်ိုး

မိုိုးဘကောင်ိုး- မရမ်ိုးကိုနိုး် - ဘရွှေကကည်
၈/၀မိုင် လမ်ိုး ဘ ေါ်တွင် ကွန်ကရစ်
ဘရပ ွန် ၄ စင်ိုး တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၂/၅)ဘရပ ွန်

၂၂

ဘိုးလင်ိုး

မိုိုးဘကောင်ိုး- မရမ်ိုးကိုနိုး် - ဘရွှေကကည်
၈/၀မိုင် လမ်ိုး ဘ ေါ်တွင် ကွန်ကရစ်
ဘရပ ွန် ၄ စင်ိုး တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၂/၆) ဘရပ ွန်

၂၃

ဘိုးလင်ိုး

မိုိုးဘကောင်ိုး- မရမ်ိုးကိုနိုး် - ဘရွှေကကည်

၈/၀မိုင် လမ်ိုး ဘ ေါ်တွင် ကွန်ကရစ်
ဘရပ ွန် ၄ စင်ိုး တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၃/၅)ဘရပ ွန်

၂၄

ဘိုးလင်ိုး

မိုိုးဘကောင်ိုး- မရမ်ိုးကိုနိုး် - ဘရွှေကကည်
၈/၀မိုင် လမ်ိုး ဘ ေါ်တွင် ကွန်ကရစ်
ဘရပ ွန် ၄ စင်ိုး တည်ဘ
အမှတ်(၃/၆) ဘရပ ွန်

ောက်ခခင်ိုး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

၂၅

ဘိုးလင်ိုး

နတ်ကကိုး- ဘင်ဘန်ိုးလမ်ိုး ၅/၀ မိုင်
လမ်ိုးဘ ေါ်တွင် ကွန်ကရစ်ဘရပ ွန် ၄

စင်ိုး တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး အမှတ(် ၃/၁)

ဘရပ ွန်

၂၆

၂၇

ထံို

ထံို

အင်ဘတော-

အထက်ဘနောင်ကတိုတ်

လမ်ိုး

၇/၀

အပ ိုး

တ် ဘက ောက်ခင်ိုးခခင်ိုး

အင်ဘတော-

မိုင်

မှ

၄/၀

မိုင်

အထက်ဘနောင်ကတိုတ်

လမ်ိုး လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ ကွန်ကရစ်တံတောိုး
၆၀ဘ
တည်ဘ

၁စင်ိုးနှင်၁၀၀ဘ ၁စင်ိုး
ောက်ခခင်ိုး

၁စင်ိုး

၂၈

ထံို

(၁၀၀×၁၄)ဘ ၁စင်ိုး

(၁၆×၁၄)ဘ

စဉ်
၂၉

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ထံို

င်လဲဘတောင်- တခလော -ဘက ောက်

ဘလိုး -မခွမ်-ဘက ောက်အင်ိုး ၁/၃မိုင်
ဘခမ

၃၀

ထံို

ောိုးလမ်ိုး ဘ ောက်လို ်ခခင်ိုး

အင်ဘတော - အထက်ဘနောင်ကတိုတ်
၇/၀မိုင်လမ်ိုးဘ ေါ်တွင်
ဘ

ော ၆ဘ

တည်ဘ

ထ ်မံလိုအ ်

Box Culvert ၄ စင်ိုး

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ(် ၂/၇)

ဘရပ ွန်

၃၁

ထံို

အင်ဘတော - အထက်ဘနောင်ကတိုတ်
၇/၀မိုင်လမ်ိုးဘ ေါ်တွင်
ဘ

ော ၆ဘ

တည်ဘ

ထ ်မံလိုအ ်

Box Culvert ၄ စင်ိုး

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၃/၇)

ဘရပ ွန်

၃၂

ထံို

အင်ဘတော - အထက်ဘနောင်ကတိုတ်
၇/၀မိုင်လမ်ိုးဘ ေါ်တွင်

ဘ ော ၆ဘ
တည်ဘ
ဘရပ ွန်

ထ ်မံလိုအ ်

Box Culvert ၄ စင်ိုး

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၄/၇)

ှတ်တ ််းပု

စဉ်
၃၃

မ ြို့နယ်
ထံို

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

အင်ဘတော - အထက်ဘနောင်ကတိုတ်

၇/၀မိုင်လမ်ိုးဘ ေါ်တွင် ထ ်မံလိုအ ်
ဘ

ော ၆ဘ

တည်ဘ

Box Culvert ၄ စင်ိုး

ောက် ခခင်ိုး အမှတ်(၁/၇)

ဘရပ ွန်

၃၄

က ျိုက်မဘရော

င်လဲဘတောင်-တခလော-ဘက ောက်
ဘလိုး

-မခွမ်-

ဘက ောက်အင်ိုး

လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ (၁၀ × ၁၄)ဘ
ကရစ်တံတောိုး
ဘ

၂

စင်ိုး

ကွန်
တည်

ောက်ခခင်ိုး အမှတ်(၁/၁) (၁၀×

၁၄) ဘ တံတောိုး

၃၅

က ျိုက်မဘရော

အမှတ်(၂/၁) (၁၀×၁၄) ဘ တံတောိုး

၃၆

က ျိုက်မဘရော

ကကိုးအို ်-ဘညောင်ကိုနိုး် လမ်ိုး ၇/၄ မိုင်
မှ

၁/၄

မိုင်

ဘက ောက်ခင်ိုးခခင်ိုး

အပ ိုး

တ်

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၃၇

က ျိုက်မဘရော

ောိုးဘဘောင်လင
ှို ်င်္ဘတော်ဘိုနိုး် ကကိုး
ဘက ောင်ိုး

အဝင်လမ်ိုး

ှတ်တ ််းပု

ဘခမ

ောိုး

လမ်ိုး ၁/၂.၂ မိုင် ဘ ောက်လို ်ခခင်ိုး

၃၈

က ျိုက်မဘရော

ောိုးဘဘောင်လင
ှို ်င်္ဘတော်ဘိုနိုး် ကကိုး
ဘက ောင်ိုး

အဝင်လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

ကွန်ကရစ်တံတောိုး၃စင်ိုး
ဘ

တည်

ောက်ခခင်ိုး အမှတ်(၂/၅) (၁၅×

၁၄) ဘ တံတောိုး

၃၉

က ျိုက်မဘရော

အမှတ်(၁/၆)

(၂၀×၁၄)

ဘ

တံတောိုး

၄၀

က ျိုက်မဘရော

မနွတ်-ကကိုးအို ်လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ (၂၀ ×
၁၄)ဘ
တည်ဘ

ကွန်ကရစ်တံတောိုး ၁စင်ိုး
ောက် ခခင်ိုး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၄၁

က ျိုက်မဘရော

ောိုးဘဘောင်လင
ှို ်င်္ဘတော်ဘိုနိုး် ကကိုး
ဘက ောင်ိုးအဝင်

လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

ကွန်ကရစ်ဘရပ ွန်
တည်ဘ

ှတ်တ ််းပု

၅

ခို

ောက်ခခင်ိုး အမှတ်(၁/၁)

ဘရပ ွန်

၄၂

က ျိုက်မဘရော

ောိုးဘဘောင်လင
ှို ်င်္ဘတော်ဘိုနိုး် ကကိုး
ဘက ောင်ိုးအဝင်

လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

ကွန်ကရစ်ဘရပ ွန်
တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

၅

ခို

အမှတ(် ၁/၂)

ဘရပ ွန်

၄၃

က ျိုက်မဘရော

ောိုးဘဘောင်လင
ှို ်င်္ဘတော်ဘိုနိုး် ကကိုး
ဘက ောင်ိုးအဝင်

လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

ကွန်ကရစ်ဘရပ ွန်
တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

၅

ခို

အမှတ(် ၂/၃)

ဘရပ ွန်

၄၄

က ျိုက်မဘရော

အမှတ်(၁/၃)
တံတောိုး

(၃၀×၁၄)

ဘ

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

၄၅

က ျိုက်မဘရော

ောိုးဘဘောင်လှိုင်င်္ဘတော်ဘန
ို ်ိုးကကိုး
ဘက ောင်ိုးအဝင် လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ
ကွန်ကရစ်ဘရပ ွန် ၅ ခို
တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး အမှတ်(၂/၄)

ဘရပ ွန်

၄၆

က ျိုက်မဘရော

ောိုးဘဘောင်လင
ှို ်င်္ဘတော်ဘိုနိုး် ကကိုး
ဘက ောင်ိုးအဝင်

လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

ကွန်ကရစ်ဘရပ ွန် ၅ ခို တည်
ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၃/၅)

ဘရပ ွန်

၄၇

က ျိုက်မဘရော

ကကိုးအို ်- ဘညောင်ကိုနိုး် လမ်ိုး ၇/၄

မိုင် မှ ၃/၀ မိုင် အပ ိုး

တ်

ဘက ောက်ခင်ိုးခခင်ိုး

၄၈

က ျိုက်မဘရော

ကကိုးအို ်-

ဘညောင်ကိုနိုး် လမ်ိုး

၇/၄ မိုင် ဘ ေါ်တွင် ထ ်မံလိုအ ်
ဘ

ော ၆ ဘ

စင်ိုး တည်ဘ

Box Culvert ၂
ောက်ခခင်ိုး အမှတ်

(၁/၆) Box Culvert

စဉ်

မ ြို့နယ်

၄၉

က ျိုက်မဘရော

လုပ်ငန််းအ ည်

ကကိုးအို ်-

ှတ်တ ််းပု

ဘညောင်ကိုနိုး် လမ်ိုး

၇/၄ မိုင် ဘ ေါ်တွင် ထ ်မံလိုအ ်
ဘ

ော ၆ ဘ

Box Culvert ၂

စင်ိုး တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး အမှတ်

(၁/၆) Box

Culvert အမှတ်

(၂/၆) Box Culvert

၅၀

၅၁

ဘရိုး

ဘရိုး

ကဗ ောဝ-တရိုတ်ဘထောက်လမ်ိုး
၃/၄

မိုင်

အနက်၂/၄မိုင်

ဘခမ

ောိုးလမ်ိုး ဘ ောက်လို ်ခခင်ိုး

ကဗ ောဝ - တရိုတ်ဘထောက်လမ်ိုး

၃/၄ မိုင် လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ (၆ x ၂၆)
ဘ

Box Culvert

တည်ဘ

၂ စင်ိုး

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၁/၂)Box Culvert

၅၂

ဘရိုး

ကဗ ောဝ - တရိုတ်ဘထောက်လမ်ိုး
၃/၄ မိုင် လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ (၆ x ၂၆)
ဘ

Box Culvert

တည်ဘ

၂ စင်ိုး

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၁/၃)Box Culvert

စဉ်
၅၃

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ဘရိုး

လိုင်

ှတ်တ ််းပု

မ်-နှိုးနိုး- ောင်္ရမ်-

အံဒင်၃/၀မိုင်
အနက် ၁/၀ မိုင် ကတတရောခင်ိုးခခင်ိုး

၅၄

ဘရိုး

လိုင်
လမ်ိုး

မ်- နှိုးနိုး-

ောင်္ရမ်- အံဒင်

၃/၀ မိုင် အနက် ၁/၀ မိုင်

ကတတရော ခင်ိုးခခင်ိုး

၅၅

ဘရိုး

ဘမောကနင်- ဘဲလမို- ကလတ်တိုတ်ဘ

ိုင-် ကွမ်ိုး ိုးဘတောလမ်ိုး ၂/၀ မိုင်

ဘက ောက်ခင်ိုးခခင်ိုး

၅၆

ဘရိုး

ဘမောကနင် - ဘဲလမို - ကလတ် တိုတ်
-

ဘ

လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

င
ို ်

-

ကွမ်ိုး ိုးဘတော

(၃Ø x ၂၆) ဘ

ကရစ် ဘရပ ွန် ၂ ခို တည်ဘ
အမှတ်(၁/၁) ဘရပ ွန်

ကွန်

ောက် ခခင်ိုး

စဉ်

မ ြို့နယ်

၅၇

ဘရိုး

လုပ်ငန််းအ ည်
ဘမောကနင် - ဘဲလမို တိုတ် -

ဘ

လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

ှတ်တ ််းပု
ကလတ်

င
ို ် - ကွမ်ိုး ိုးဘတော
(၃Ø x ၂၆) ဘ

ကရစ် ဘရပ ွန် ၂ ခိုတည်ဘ

ကွန်

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၁/၂) ဘရပ ွန်

၅၈

ဘရိုး

လံဘခ ောင်ိုးဝ - က ံျိုကိုးွ လမ်ိုး ၄၇/၆
မိုင်

အနက် ၂/၃ မိုင် ဘက ောက်ခင်ိုး

ခခင်ိုး

၅၉

ဘရိုး

လံဘခ ောင်ိုးဝ - က ံျိုကိုးွ လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

(၆၀ x ၁၄)ဘ
စင်ိုး တည်ဘ

၆၀

ဘရိုး

ဘရိုး-

ကွန်ကရစ်တံတောိုး ၁
ောက်ခခင်ိုး

လံဘခ ောင်ိုးဝ-

က ံျိုကွိုးလမ်ိုး

ဘ ေါ်ရှ (၈၀ x ၁၄) ဘ
တံတောိုး ၁ စင်ိုး တည်ဘ

ဘဘလ
ောက်ခခင်ိုး

စဉ်

မ ြို့နယ်

၆၁

ဘရိုး

လုပ်ငန််းအ ည်

ဘမောကနင်တိုတ်-ဘ

ဘဲလမိုိုင်-

ှတ်တ ််းပု

ကလတ်

ကွမိုး် ိုး

ဘတော

လမ်ိုး ိုငိုး် ၃၁/၃ မိုင်လမ်ိုးဘ ေါ်တွင်
ထ ်မံလိုအ ်ဘ

ော ၆ ဘ

Culvert ၂ စင်ိုး တည်ဘ

Box

ောက် ခခင်ိုး

အမှတ်(၁/၁၇) Box Culvert
၆၂

ဘရိုး

ဘမောကနင်- ဘဲလမို- ကလတ်တိုတ်
-ဘ

ိုင-် ကွမ်ိုး ိုး ဘတောလမ်ိုး င
ို ်ိုး

၃၁/၃

မိုင်လမ်ိုးဘ ေါ်တွင်

လိုအ ်ဘ
စင်ိုး

ထ ်မံ

ော ၆ ဘ Box Culve rt ၂

တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်

(၂/၂၆) Box Culvert

၆၃

ဘရိုး

ဘမောကနင်- ဘဲလမို- ကလတ်တိုတ်
-ဘ

ိုင-် ကွမ်ိုး

ိုးဘတောလမ်ိုး ိုငိုး်

၃၁/၃မိုင် လမ်ိုးဘ ေါ်တွင် ကွန်ကရစ်
ဘရပ ွန် ၂ စင်ိုး တည်ဘ
အမှတ်(၁/၂)ဘရပ ွန်

၆၄

ဘရိုး

အမှတ်(၂/၄)ဘရပ ွန်

ောက်ခခင်ိုး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၆၅

ဘရိုး

ကဗ ောဝ-တရိုတ်ဘထောက်လမ်ိုး ၃/၄
မိုင် လမ်ိုးဘ ေါ်တွင် ကွန်ကရစ်
ဘရပ ွန် ၂ စင်ိုး တည်ဘ

ောက်ခခင်ိုး

အမှတ်(၁/၂၇)ဘရပ ွန်

၆၆

ဘရိုး

ကဗ ောဝ- တရိုတ်ဘထောက်လမ်ိုး ၃/၄
မိုင်

လမ်ိုးဘ ေါ်တွင်

ဘရပ ွန် ၂ စင်ိုး တည်ဘ

ကွနက
် ရစ်
ောက်ခခင်ိုး

အမှတ် (၂/၂၄)ဘရပ ွန်

၆၇

ဘရိုး

လံဘခ ောင်ိုးဝ - က ံျိုကိုးွ လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

မိုင်တိုင် ၂၁/၅ နှင်

၂၁/၆ ကကောိုး

၁၀ ဘ ကွန်ကရစ် တံတောိုး Wing
Wall ခ င်

၆၈

ဘရိုး

င်ခခင်ိုး

လံဘခ ောင်ိုးဝ-

က ံျိုကိုးွ လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

မိုင်တိုင်၂၈/၄နှင၂် ၈/၅ကကောိုး (၆ x
၂၆) ဘ

Box

Wing Wall ခ င်

Culvert ၁ စင်ိုး
င်ခခင်ိုး

ှတ်တ ််းပု

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၆၉

ဘရိုး

ဘဲလမို- ဘခ ောင်ိုးနှစ်ခွ လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ
၃၀ ဘ

ှတ်တ ််းပု

ကွန်ကရစ်တံတောိုး

ကမ်ိုးက ်ခံို

၊ဘခမထန်ိုး

နံရံနှင်

ခ ဉ်ိုးက ်လမ်ိုးဘခမ ခိုို့ ခင်ိုး

၇၀

ဘရိုး

ဘမောကနင်-ဘဲလမို
တိုတ် - ဘ
လမ်ိုး

-

ကလတ်

င
ို ် - ကွမ်ိုး ိုးဘတော

ဒလယ် ဘက ိုးရော နှင် ဝ ိုး

ဘဘော် ဘက ိုးရောကကောိုးရှ ၉၀ ဘ
ကွန်ကရစ် တံတောိုး ကမ်ိုးက ်ခံို
ဘအောက်ဘခခနှင်
ခ င်
၇၁

ဘရိုး

ခ ဉ်ိုးက ်လမ်ိုး

င် ခခင်ိုး

ဘမောကနင် - ဘဲလမို - ကလတ်

တိုတ် - ဘ

င
ို ် - ကွမ်ိုး ိုးဘတော

လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

မိုင်တိုင် ၂၆/၂ နှင်

၂၆/၃

ကကောိုး ၂၀ ဘ

ကွန်ကရစ်

တံတောိုး ကမ်ိုးက ်ခံို ဘအောက်ဘခခ
ခ င်

၇၂

ဘရိုး

င်ခခင်ိုး

ဘမောကနင် - ဘဲလမို - ကလတ်
တိုတ် - ဘ

ိုင-် ကွမ်ိုး ိုးဘတော

လမ်ိုး ၁/၄ မိုင် ဘက ောက်ခင်ိုးခခင်ိုး

လို ်ငန်ိုး၏ ၂၈/၃ မိုင် နှင် ၂၈/၄
မိုင်ကကောိုး ဘခမ
ရှင်ိုးလင်ိုးခခင်ိုး

ောိုး ၁၂၀၀ က င်ိုး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

၇၃

ဘရိုး

လံဘခ ောင်ိုးဝ-က ံျိုကိုးွ လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ
မိုင်တိုင် ၁၅/၇ နှင် ၁၆/၀ ကကောိုး
၂၄၀ ဘ

ကွန်ကရစ်တံတောိုး Wing

Wall ၄

က်နှင် တံတောိုးလက်ရန်ိုး

၃၀ ဘ

၇၄

ဘရိုး

ခ င်

င်ခခင်ိုး

လံဘခ ောင်ိုးဝ-

က ံျိုကိုးွ လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

မိုင်တိုင် ၁၉/၄နှင်
၁၂၀

၁၉/၅ ကကောိုး

ဘ ကွန်ကရစ်

လက်ရန်ိုး၊

တံတောိုး

ဘရလယ်တိုင်

နှင်

ခ ဉ်ိုးက ်လမ်ိုး ကတတရောလမ်ိုး ၁၅
ဘ ခ င်

၇၅

ဘရိုး

င်ခခင်ိုး

လံဘခ ောင်ိုးဝ-

က ံျိုကိုးွ လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

မိုင်တိုင် ၁၉/၇ နှင် ၂၀/၀ ကကောိုး ၉၀
ဘ ကွန်ကရစ် တံတောိုး Wing Wall
၊

ခ ဉ်ိုးက ်လမ်ိုးနှင် ကတတရောလမ်ိုး

ခ င်

၇၆

ဘရိုး

င်ခခင်ိုး

လံဘခ ောင်ိုးဝ-က ံျိုကိုးွ လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ
မိုင်တိုင် ၂၄/၇ နှင် ၂၅/၀ ကကောိုး ၆၀
ဘ ကွန်ကရစ် တံတောိုး Wing Wall

၊ ခ ဉ်ိုးက ်လမ်ိုး ၊ ဘခမ
ကတတရောလမ်ိုး ခ င်

ောိုးလမ်ိုး နှင်
င်ခခင်ိုး

စဉ်

မ ြို့နယ်

၇၇

ဘရိုး

လုပ်ငန််းအ ည်

လံဘခ ောင်ိုးဝ-

ှတ်တ ််းပု

က ံျိုကိုးွ လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

မိုင်တိုင် ၂၀/၀ နှင် ၂၀/၁ ကကောိုး
၁၀၀ ဘ ကွန်ကရစ် တံတောိုး Wing
Wall

၊

ခ ဉ်ိုးက ်လမ်ိုး

ကတတရောလမ်ိုး ခ င်

၇၈

ဘရိုး

ောိုးဘဘောင်င်္-

နှင်

င်ခခင်ိုး

ဘကောဝက်ဘက ောက်

ခင်ိုးလမ်ိုး ၂/၀ မိုင် ဘက ောက်ခင်ိုး
ခခင်ိုး လို ်ငန်ိုး ၏
လမ်ိုး ိုခံိုိုးဘခမ

၇၉

ဘရိုး

ဘ ေါ်ယံလောနှင်

ောိုး ခ င်

င် ခခင်ိုး

မဏ ရ- ဘက ောက်တိုင်လမ်ိုးဘ ေါ်ရှ

၂၀ ဘ
ဘ

ကွန်ကရစ်တံတောိုးအောိုး ၄၀
ကွန်ကရစ်

ခ န်လည်တည်ဘ

တံတောိုးအ စ်
ောက်ခခင်ိုး

