၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍရ ေးနှစ်၊ စစ်ကိုင်ေးတိုင်ေးရေသကကီေး နယ်စပ်ဖွံ့ဖဖ ေးရ ေးစီ မကန်ေးဧ ယဍအတင်ေး
ရ

ဍင် ွက်ခဲ့သညဲ့် လမ်ေး/တတဍေးလိုပ်ငန်ေးမ ဍေး

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုပ်ငန်ေးအမည်

မှတ်တမ်ေးပို

၁

ပင်လည်ဘူး

ပင်လည်ဘူးမ ြို့နယ်၊ နနောင်နန်န ်လင်လ ်ူး (၃/၀) ိုင် နန န်
ခင်ူးခခင်ူး

၂

ပင်လည်ဘူး

ပင်လည်ဘူးမ ြို့နယ်၊

မ ြို့နယ်ရိုူး

တွင် လ/ထညွှန် ူးအ ်

၄ခန်ူး

တွွဲဝန်ထ ်ူးအ ်ရ အထ နန န်
နခ လ ်ူးခင်ူးခခင်ူး(၄၅၀)နပ
နန န်ခင်ူးခခင်ူး

၃

ပင်လည်ဘူး

ပင်လည်ဘူးဖွမဖ ူး ှုကနူးကြပ်နပ်နရူးရူးို
နရြို့နရဝပ်ဧရယ
(၄'×၃’×၁၂၀')
နခ

ခဖစ်နန၍
နွန်နရစ်

နရ

င်ူး အရည် (၁၂၀)နပ န

င်

ရွန်ခခင်ူး

၄

ပင်လည်ဘူး

ပင်လည်ဘူးမ ြို့နယ်၊ နနောင်နန်န

်လင်လ ်ူး (၃/၀) ိုင် နန န်

လ ်ူးနပေါ်တွင်
(၄')Box Culvert (၁၀)စင်ူး
(၅')Box Culvert (၁၃)စင်ူး
(၆')Box Culvert (၁)စင်ူး
စိုစိုရပေါင်ေး=(၂၄)စင်ေး

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုပ်ငန်ေးအမည်

၅

ခန္ူး

ခန္ူးမ ြို့နယ်၊ ခန္ူး- လသ - နရွှေခပည်
သ - ခ နျွန်ူးသ (၂၅) ိုင် အနန်
န န်ရသည် (၆) ိုင် (၂) ိုင် နန န်
ခင်ူးခခင်ူး

၆

နသ

နသ ခရိုင်၊ နသ မ ြို့နယ် အ တ်(၆)
ရပ်နွန်

သ ်

အင်ူး

န်သွယ်

မှတ်တမ်ေးပို

နန ူးရွ သိုို့

နသ လ ်ူး(၁/၄) င
ို ်

နတတရ ခင်ူးခခင်ူး

၇

တ ူး

တ ူးမ ြို့နယ်၊
ရွ နရ င်

၈

ခ ်ူးပါတ်

ဟွဲဇင်ူးနန ူး
လ ်ူး

(၂) ိုင်

နခ သ ူးလ ူး်

နန န်

လ ်ူးအခဖစ်အ

င်ခ ့င် တင်ခခင်ူး

ခ ်ူးပတ်မ ြို့နယ်အတွငူး် ရ

ရွ ၊
အ ူး
နခ

င်ူးသ ူး -

ရွ သ -ဇူးခဖ နိုနူး် လ ်ူး သစ် (၅၆၀၀)
နပအ ူး

နခ သ ူးတ နဘ င်တင်

နဖ န်လိုပ်နပူးခခင်ူး

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုပ်ငန်ေးအမည်

မှတ်တမ်ေးပို

၉

ဟို မလင်ူး

ဟို မလင်ူးမ ြို့နယ်၊ နတ်နန်ူး- နရွှေခပည်
နအူး နခ သ ူးလ ူး် (၆) ိုင်နပေါ်တွင်
Box Culvert (၂၄)စင်ူး တည်န

န်

ခခင်ူး

၁၀

ဟို မလင်ူး

ဟို မလင်ူးမ ြို့နယ်၊ နနောင်ပို နအ င်နရွှေခပည်နအူးလ ်ူး န န် (၃) ိုင် လ ်ူး
နပေါ်တွင် (၄')BoxCulvert (၄၀) စင်ူး
န

၁၁

ဗန်ူးန

န်

န်ရန်

ဗန်ူးန

န်မ ြို့နယ်၊ ဗန်ူးန

လင်ူးလ ူး်

(၂၃)

ိုင်

န်- ဟို မ

နခ လ ်ူး

(၅/၀) ိုင် နဖ န်ရန်

၁၂

ဗန်ူးန

န်

ဗန်ူးန

န်မ ြို့နယ်၊ ဗန်ူးန

န်- ဟို မ

လင်ူးလ ူး် (၂၃) ိုင် နခ လ ်ူး (၅/၀)
ိုင် လ ်ူးနပေါ်တွင် (၄') Box Culvert

(၁၄) စင်ူး တည်န

န်ရန်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုပ်ငန်ေးအမည်

၁၃

နနလူးဝ

နနလူးဝမ ြို့နယ်၊ အင်ဒိုတ-် နန်ူးပင်ရွဲဂ ်ူး နခ လ ်ူး (၇/၀) ိုင် နပေါ် တွင်
(၄') Box Culvert

န

(၂၈) စင်ူး

န်ရန်

၁၄

နနလူးဝ

နနလူးဝမ ြို့နယ်၊ အင်ဒိုတ-် နန်ူးပင်ရွဲဂ ်ူး(၇/၀) ိုင် နခ လ ်ူး ခင်ူးခခင်ူး

၁၅

နနလူးဝ

နနလူးဝမ ြို့နယ်၊
စန်နန ူးရွ ၊
စန်နခ င်ူး (၂၆၀)နပ သနဘ င်
နဘလ
သစ်သ ူးတတ ူးအတွန်
ထပ် လိုအပ်နသ နအ န်ပါလိုပ်
ငန်ူး ူး န
င်ရွန်ခခင်ူး(န) န ်ူးနပ်ခိုနန န် ရိုူးစနခ
ထန်ူးနရ (၂၅၀) နပ တည်
န
န်ခခင်ူး
(ခ) (၄၀၀')နခ သ ူးလ ်ူးခပ ခပင်ခခင်ူး
(ဂ) (၄၀၀') နခ သ ူးလ ူး် တွင် (၂)
နပနွန်နရစ်
နရနခ င်ူး
လိုပ်ငန်ူး
(ဃ) (၅') BoxCulvert (၁)စင်ူး
တည်န
န်ခခင်ူး
(င) ဘူးသွ ူးလ ူး် ကြပ်န ူး် ခင်ူး(၆'×၃')
သစ်တစ်ဖန်တစ်ခ န်အတွင်ူး
ဘန် ထပ်တိုူးခင်ူးခခင်ူး
(စ)
စန်နန ူးရွ ဘန်ခခ ်ူး ခ ဉ်ူး
နပ်လ ်ူးနတ င် န ်ူးပါူးယ
ခ ွဲြို့ခခင်ူး
( ) နတ င်န ူး် ပါူးယတွင်
နန န်စနခ ထန်ူးနရ
လိုပ်ငန်ူး

မှတ်တမ်ေးပို

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုပ်ငန်ေးအမည်

၁၆

င်ူးနင်ူး

င်ူးနင်ူးမ ြို့နယ်၊
အနနောန်နိုင်ူး
နန ူးရွ နင် ိုရွ - ယ ကနူး -နနလူးဝ
န ူးလ ူး် ကနူးသိုို့
န်သွယ်ထ ူး
သည် နခ လ ်ူး (၁)
ိုင်ခနို့်အ ူး
နန န်လ ်ူး အ င်ခ ့င်တင်ခခင်ူး

၁၇

င်ူးနင်ူး

င်ူးနင်ူးမ ြို့နယ်၊
အနနောန်နိုင်ူး
နန ူးရွ နင် ိုရွ -ယ ကနူး-နနလူးဝ
န ူးလ ူး် ကနူးသိုို့
န်သွယ်ထ ူး
သည် နခ လ ်ူး (၁/၀) ိုင် အ ူး
နန န်လ ်ူး
အ င်ခ ့င်တင်ခခင်ူး
လိုပ်ငန်ူးနပေါ်တွင် (၅)နပBox Culvert
(၃)စင်ူး

၁၈

င်ူးနင်ူး

င်ူးနင်ူးမ ြို့နယ်၊
အ တ်
(၃)
ရပ်နွန်၊
ဟ င်ူးနန င်ူးတိုန်
ဘိုနူး် နတ ်ကနူးနန င်ူးဝင်ူးအတွင်ူး
(၆၀'×၅၀'×၂၄')
သတဂစနခ ဒါန
န ူးရို (၂) ထပ် န
င်အ ူး
အမပူးသတ်တည်န
န်ခခင်ူး။

၁၉

င်ူးနင်ူး

င်ူးနင်ူးမ ြို့နယ်၊ နတ င်တွငူး် နဒသ
အတွင်ူး ပ ူးရွ -ဇနပိုဒ်ရွ တိုို့
ိုရွ ယ ကနူး နနလူးဝ လ ်ူး
န်သွယ်
သည် နခခလ င် လ ်ူး (၁၂) င
ို ် အ ူး
ိုင်နယ်လ ်ူးအခဖစ် န
င်ရွန်နပူး
ခခင်ူး။

မှတ်တမ်ေးပို

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုပ်ငန်ေးအမည်

၂၀

နဖ င်ူးခပင်

နဖ င်ူးခပင်မ ြို့နယ်၊ နန်ူးပန် အိုပ်စို၊
နန်ူး ပန်နောူးတ -နန်ူးရင်ူး ပ်
နန ူးရွ ခ င်ူး
န်လ ်ူးနပေါ်တွင်
နခ လ ်ူး (၄/၄) ိုင် နဖ န် လိုပ်ခခင်ူး

၂၁

နဖ င်ူးခပင်

နဖ င်ူးခပင်မ ြို့နယ်၊ နန်ူးပန် အိုပ်စို၊
နန်ူးပန်- နောူးတ -နန်ူးရင်ူး ပ်
နန ူးရွ ခ င်ူး န်
လ ်ူးနပေါ်တွင်
နခ လ ်ူး (၄/၄)
ိုင် နပေါ်တွငB
် ox
Culvert(၁၅) စင်ူး တည်န
န်ခခင်ူး

၂၂

စစ်နိုင်ူး

စစ်နင
ို ်ူးမ ြို့နယ်၊ နတ်ခရိုင-် ရွ သစ်
ကနူး လ ်ူး
ငါတနရ ်နန ူးရွ သို
န်သွယ်နသ
နန န်လ ်ူး
(၁/၂) ိုင်အ ူး နတတရ ခင်ူးခခင်ူး

မ ြို့နယ်

၂၃

နနလူးဝ

နနလူးဝမ ြို့နယ်၊ ရ ်ူးစို- ဟွဲနဒါင်ူးန ခနတတ - လန်ပခိုန်လ ်ူး (၄/၃)
ိုင် နခ သ ူး တ နဘ င်တင်ခခင်ူး

မှတ်တမ်ေးပို

