၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍရ ်းနှစ်၊ စစ်ကုင််းတုင််းရေသကက်း နယ်စပ်ဖြို့မဖ ်းရ ်းစ ကန််းဧ ယဍအတင််း

ရ
စဉ်

မ ြို့နယ်

၁

ခန္တီး

ဍင် ွက်ခသ
ဲ့ ညဲ့် လ ််း/တတဍ်းလုပ်ငန််း ဍ်း

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

ခန္တီး-တိန်ီးအင်-လက်ပံသာ-မှန်ပင်ကကာင်ီးမှု-က ာင်ဆိိုင-် ပဒီးမိုနီး် -ရာသစ်
(၄၀) မိိုင်အနက် (၁၀)မိိုင် က ာက်လိုပ်
ပပတီး ကျန် (၃၀)မိိုင် မှ(၅)မိိုင် က မလမ်ီး
က ာက်လိုပ် ခင်ီး

၂

ခန္တီး

ခန္တီး-တိန်ီးအင်-လက်ပံသာ-မှန်ပင်ကကာင်ီးမှု-က ာင်ဆိိုင-် ပဒီးမိုနီး် -ရာသစ်

(၄၀)မိိုင်အနက် (၁၀)မိိုင် က ာက်လိုပ်
ပပတီးကျန် (၃၀) မိိုင်မှ (၅)မိိုင် က မလမ်ီး
က ာက်လိုပ် ခင်ီး လမ်ီးကပေါ်တွင် Box
Culvert (၄)စင်ီး တည်ကဆာက် ခင်ီး

၃

ဗန်ီး်းကမာက်

ဗန်ီးကမာက်-ဟိုမမလင်ီးလမ်ီး

က မသာီး

လမ်ီး (၁၈)မိိုင်တွင် (၅)မိိုင် ကဆာင်
ရက်ပပတီး ကျန် (၁၃)မိိုင် အနက် (၇/၀)
မိိုင် က မသာီးလမ်ီးက ာက်လိုပ် ခင်ီး

၄

ဗန်ီးကမာက်

ဗန်ီးကမာက်-ဟိုမမလင်ီးလမ်ီး

က မသာီး

လမ်ီး (၁၈)မိိုင်တွင် (၅)မိိုင် ကဆာင်
ရက်ပပတီး ကျန် (၁၃)မိိုင်အနက် (၇/၀)
မိိုင် က မသာီးလမ်ီး အက ာက်လိုပ် ခင်ီး
လမ်ီးကပေါ်တွင်

Box

Culvert

(၅’x၅’x၂၆’) (၁၀)စင်ီး တည်ကဆာက်
ခင်ီး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

၅

ဗန်ီးကမာက်

ဗန်ီးကမာက်-ဟိုမမလင်ီးလမ်ီး က မသာီး
လမ်ီး(၁၈)မိိုင်တင
ွ ် (၅)မိိုင် ကဆာင်

ရက်ပပတီး ကျန် (၁၃)မိိုင် အနက် (၆/၀)
မိိုင်

က မသာီးလမ်ီး

အပပတီးသတ်

က ာက်လိုပ် ခင်ီး

၆

ဗန်ီးကမာက်

ဗန်ီးကမာက်-ဟိုမမလင်ီးလမ်ီးက မသာီး
လမ်ီး(၁၈)မိိုင်တင
ွ ်

(၅)မိိုင်

ကဆာင်

ရက်ပပတီး ကျန်(၁၃)မိိုင်အနက် (၆/၀ )
မိိုင် က မသာီးလမ်ီး အပပတီးသတ် က ာက်

လိုပ် ခင်ီး လမ်ီးကပေါ်တွင် Box Culvert
(၅’x၅’x၂၆’) (၁၀)စင်ီး တည်ကဆာက်
ခင်ီး
၇

ဗန်ီးကမာက်

ကညာင်က ခက

ာက်-ဥမင်-ပန်ီးကတာ-

ပါသက်- သရက်ကိုန်ီး- ဘီးကတာင်ီး
(၂၈)မိိုင်မှ (၁၀)မိိုင် က ာက်လိုပ်ပပတီး
ကျန် (၁၈)မိိုင်မှ (၂)မိိုင် ကကျာက်လမ်ီး
ကပေါ်တွင်

(၂၉x၁၄)ကပ

သံက

ကွန်ကရစ်တံတာီး (၁)စင်ီး

၈

ဗန်ီးကမာက်

ကညာင်က ခက

ာက်-ဥမင်-ပန်ီး ကတာ-

ပါသက်-သရက်ကိုန်ီး-ဘီးကတာင်ီး
(၂၈)မိိုင်မှ (၁၀)မိိုင် က ာက်လိုပ်ပပတီး
ကျန်(၁၈)မိိုင်မှ (၂)မိိုင် ကကျာက်လမ်ီး
ကပေါ်တွင်

(၁၂X

၁၄)

ကပ

ကွန်ကရစ် တံတာီး (၁)စင်ီး

သံက

စဉ်

မ ြို့နယ်

၉

ဗန်ီးကမာက်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

ဝန်ီးသိ-ို ဗန်ီးကမာက်လမ်ီးကပေါ်ရှိ

လံိုကင်ီးရာအ

ွက် (၂၅×၁၄) ကပ

သံကကွန်ကရစ်တံတာီး

(၁)

စင်ီး

တည်ကဆာက် ခင်ီး

၁၀

ဗန်ီးကမာက်

ကနန်ီး-မီးသာီး-လယ်ပဒံိုီးလမ်ီး ကပေါ်ရှိ
နန်ီးဇာီးရာအ

ွက် (၂၅) ကပ သံက

ကွန်ကရစ်တံတာီး (၁)စင်ီး

၁၁

ဗန်ီးကမာက်

စာခမ်ီး-ကဟာ်ကယာလမ်ီး
ပျက်စတီးကနသည်

ကနရာအာီး(၂)မိိုင်

ကကျာက်လမ်ီး ပြု ပင်

၁၂

ဗန်ီးကမာက်

(၁၀)မိိုင်မှ

ိန်ီးသိမ်ီး ခင်ီး

ကနန်ီး-မီးသာီး-လယ်ပဒံိုီးလမ်ီး

ပျက်စတီးကနသည် ကနရာအာီး (၂)မိိုင်
ကကျာက်လမ်ီး ပြု ပင်

ိန်ီးသိမ်ီး ခင်ီး

စဉ်

မ ြို့နယ်

၁၃

ဗန်ီးကမာက်

လုပ်ငန််းအ ည်
ဗန်ီးကမာက်ပမိြုြို့နယ်၊

ှတ်တ ််းပု

ဝန်ီးသိ-ို ဗန်ီး

ကမာက် လမ်ီး(၅၇)မိိုင်အနက် (၂/၇)
မိိုင် (အပပတီးသတ်) ကကျာက်လမ်ီးကပေါ်
တွင်

ပ်မံလိိုအပ်ကသာ (၅)ကပ Box

Culvert (၃) စင်ီး တည်ကဆာက်
ခင်ီး

၁၄

ဗန်ီးကမာက်

ဗန်ီးကမာက်ပမိြုြို့နယ်၊

ဗန်ီးကမာက်-

ဟိုမမလင်ီး က မသာီးလမ်ီး (၁၈)မိိုင်
အနက် (၁၃)မိိုင် အပပတီးသတ်လမ်ီး
ကပေါ်တွင်

ပ်မံလိိုအပ်ကသာ (၅)ကပ

Box Culvert (၁)စင်ီးတည်ကဆာက်
ခင်ီး

၁၅

ဗန်ီးကမာက်

ဗန်ီးကမာက်ပမိြုြို့နယ်၊

စာခမ်ီး-ကဟာ်

ကယာလမ်ီး (၂)မိိုင် ကကျာက်လမ်ီး
ပြု ပင်

ိန်ီးသိမီး် ခင်ီး လမ်ီးကပေါ်တွင်

ပ်မံလိိုအပ်ကသာ

(၅)ကပ

Box

Culvert (၃)စင်ီး တည်ကဆာက် ခင်ီး

၁၆

ဗန်ီးကမာက်

ဗန်ီးကမာက်ပမိြုြို့နယ်၊ ကနန်ီး-မီးသာီး-

လယ် ပဒံီးို လမ်ီး (၂) မိိုင် ကကျာက်
လမ်ီး ပြု ပင်

ိန်ီးသိမ်ီး ခင်ီး

လမ်ီးကပေါ်တွင်
(၅)ကပ

Box

ပ်မံလိိုအပ်ကသာ
Culvert

တည်ကဆာက် ခင်ီး

(၂)စင်ီး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၁၇

ဗန်ီးကမာက်

ဗန်ီးကမာက်ပမိြုြို့နယ်၊ ကညာင် က ခ

က

ှတ်တ ််းပု

ာက်-ဥမင်-ပန်ီးကတာ-ပါသတ်-

သရက်ကိုန်ီး-ဘီးကတာင်ီး
အနက်
ကပေါ်

(၃/၄)မိိုင် ကကျာက်လမ်ီး

တွင်

(၅)ကပ

(၂၈)မိိုင်

ပ်မံလိိုအပ်

Box

Culvert

ကသာ
(၃)စင်ီး

တည်ကဆာက် ခင်ီး
၁၈

ဗန်ီးကမာက်

ကညာင်က ခက

ာက်-

ဥမင်-

ပန်ီး

ကတာ- ပါ သက်- သရက် ကိုန်ီး- ဘီး
ကတာင်ီး

(၂၈)

မိိုင်မှ

(၁၀)မိင
ို ်

က ာက် လိုပ်ပပတီး ကျန် (၁၈)မိိုင်မှ
(၃/၄)မိိုင်

ကကျာက်

လမ်ီး

က ာက်လိုပ် ခင်ီး

၁၉

ဗန်ီးကမာက်

ကညာင်က ခက

ာက်-

ဥမင်-

ပန်ီးကတာ- ပါ သက်- သရက် ကိုန်ီးဘီးကတာင်ီး (၂၈) မိိုင်မှ (၁၀)မိိုင်
က ာက်လိုပ်ပပတီး ကျန် (၁၈) မိိုင်မှ(၂)
မိိုင် ကကျာက်လမ်ီး ကပေါ်တွင(် ၂၇X
၁၄)ကပ သံကကွန် ကရစ် တံတာီး
(၁)စင်ီး
၂၀

ဗန်ီးကမာက်

ကညာင်က ခက

ာက်-

ပန်ီးကတာ- ပါ

ဥမင်-

သက်- သရက်

ကိုန်ီး- ဘီးကတာင်ီး(၂၈) မိင
ို ်မှ (၁၀)
မိိုင် က ာက်လိုပ်ပပတီး ကျန် (၁၈)မိိုင်မှ
(၂)မိိုင်

ကကျာက်

(၂၈X၁၄)ကပ
တံတာီး (၁)စင်ီး

လမ်ီးကပေါ်တွင်
သံကကွန်ကရစ်

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

ှတ်တ ််းပု

၂၁

ဝန်ီးသိို

ဝန်ီးသိ-ို ဗန်ီးကမာက်လမ်ီးတွင် (၁၀x၁၄)

ကပ သံကကွန်ကရစ် တံတာီး(၁)စင်ီး
တည်ကဆာက် ခင်ီး

၂၂

ဝန်ီးသိို

ဝန်ီးသိ-ို ဗန်ီးကမာက်လမ်ီး (၅၇)မိိုင် မှ
ကျန်(၂/၇)မိိုင်

အပပတသတ်

ကကျာက်လမ်ီး က ာက်လိုပ် ခင်ီး

၂၃

ဝန်ီးသိို

ဝန်ီးသိ-ို ဗန်ီးကမာက်လမ်ီး
ကပေါ်ရှိ မစ်ကသီး ချင်ီးရာအဝင် (၁၄)ကပ
သံကကွန်ကရစ်
တံတာီး(၁)စင်ီးတည်ကဆာက် ခင်ီး

၂၄

ဝန်ီးသိို

ဝန်ီးသိ-ို ဗန်ီးကမာက်လမ်ီးကပေါ်ရှိ

ပါယ-

ကန်ကတာ်ကကာီး သဲကချာင်ီး (၁၀၀x၁၄)
ကပ သံကကွန်ကရစ် တံတာီး(၁)စင်ီး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၂၅

ပင်လည်ဘီး

ပင်လည်ဘီး - ဗန်ီးကမာက်စာ ခမ်ီးရာ

အ

ှတ်တ ််းပု

ွက် သံကကွန် ကရစ် တံတာီး

(၂၀)ကပ (၁)စင်ီး နှင် (၂၅) ကပ
(၁)စင်ီး

၂၆

ပင်လည်ဘီး

၂၇

ဟိုမမလင်ီး

ပင်လည်ဘီးပမိြုြို့မရပ်ကွက်
တိိုီးချဲြို့
လယ် ပင်ရပ်ကွက်တွင် ကွန်ကရစ်
လမ်ီး (၁၁) လမ်ီး (၁၂၄၀၅)ကပ
(၂/၂.၈)မိိုင်အနက် (၆)လမ်ီး(၇၅၇၀)
ကပ(၁/၃.၅)မိိုင်
အမှတ်(D)(၁၄၃၀)ကပ၊
အမှတ်(E)(၁၄၃၀)ကပ၊
အမှတ်(F)(၁၄၃၀)ကပ၊
အမှတ်(G)(၁၄၃၀)ကပ၊
အမှတ်(၂)လမ်ီး(၅၅၀)ကပ
အမှတ်(၅၀လမ်ီး(၁၃၀၀)ကပ
စုစရ
ု ပေါင််းကန်က စ်လ ််း
(၇၅၇၀)ရပ
ကနောင်ပိိုကအာင်-ကရွှေ ပည်ကအီး
ပရစ်

လမ်ီး၊

ာနိိုငီး် ကကျီး ရာမှ ကအာက်မှန်

ကင်ီး လမ်ီး ခွဲက မသာီးလမ်ီး (၅)မိိုင်
ကကျာက် ကရာက မ ခင်ီး ခင်ီး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၂၈

ဟိုမမလင်ီး

ဟကနောင်-သဝန် ာနိိုငီး် ကကျီးရာ ချင်ီး
ဆက်လမ်ီး(၄)မိိုင်

ှတ်တ ််းပု

အပပတီး

သတ်

က မလမ်ီး က ာက်လိုပ် ခင်ီး

၂၉

ဟိုမမလင်ီး

ဟကနောင်-သဝန် ာနိိုငီး် ကကျီးရာ

ချင်ီး

ဆက်လမ်ီးကပေါ် တွင် နနတ
် စ
တ ီး ကချာင်ီး

ကီး (၇၀)ကပ (၂)လာတစ်

ပ် ကဘလတ

တံတာီး(၁)စင်ီးတည် ကဆာက် ခင်ီး

၃၀

ကကလီးဝ

အင်ဒိုတ်-နန်ီးပင်-ရှဲဂမ်ီး က မလမ်ီး (၇)
မိိုင်က မသာီး လမ်ီး အာီး ကကျာက်ကရာ
က မ၊ဂျင်ီး ကကျာက်ခင်ီး ခင်ီး

၃၁

ကကလီးဝ

ရှမ်ီးစို-ဟဲကဒါင်ီး-ကျခကတတာ-လက်ပံ ခိုန်
(၄/၃)မိိုင်က မသာီး တာ ကဘာင်တင် ခင်ီး
အာီး ကကျာက်ကရာက မ၊ ဂျင်ီး ကကျာက်
ခင်ီး ခင်ီး

စဉ်

မ ြို့နယ်

လုပ်ငန််းအ ည်

၃၂

ခမ်ီးပတ်

မင်ီးသမတီး-ရာသာ-ဇတီး ြူကိုနီး် (၅၆၀၀)
ကပ က မသာီးတာ ကဘာင်လမ်ီး(၃×၃၀)
ကပ ကရပပွန် (၁)စင်ီးတည်ကဆာက် ခင်ီး

၃၃

ကရဦီး

ကရဦီးပမိြုြို့နယ်၊ကတာင် ပင်ငယ်ကကျီးရာနှ
င် မင်ီးကင်ီးပမိြုြို့နယ်၊ ဇင်ကလဲ ကကျီးရာ
ချင်ီးဆက်(၂)မိိုင်အာီး ကကျာက်ကရာက မ
ခင်ီး ခင်ီး

၃၄

ကရီးဦီး

ကရဦီးပမိြုြို့နယ်၊ကတာင် ပင်ငယ်ကကျီးရာနှ
င် မင်ီးကင်ီးပမိြုြို့နယ်၊ ဇင်ကလဲ ကကျီးရာ
ချင်ီးဆက် လမ်ီးကပေါ်တွင် (၈၀’×၁၄’ (၂)
လာ (၁) ပ် ကဘလတ တံတာီး(၁)စင်ီး
တည်ကဆာက် ခင်ီး

၃၅

ကရဦီး

ကရဦီးပမိြုြို့နယ်၊ ကတာင် ပင်ငယ် ကကျီး
ရာနှင် မင်ီးကင်ီးပမိြုြို့နယ်၊ တံတာီး(၁)
စင်ီးဇင်ကလဲကကျီးရာချင်ီး ဆက်လမ်ီး
ကပေါ်တွင် (၂၀’×၁၄’) ကွန်ကရစ် တံတာီး
(၁)စင်ီး တည်ကဆာက် ခင်ီး

ှတ်တ ််းပု

