
စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၁ ဗန ်းမ ောက ဝန ်းသ ို - ဗန ်းမ ောက လ  ်း (၅၆/၀)   ိုင 

အနက  ှ (၇/၇)   ိုင အနက (၂/၀)   ိုင 

(၁၈)မေ အကျယ မကျောက လ  ်းခငင ်း

ခခငင ်း

၂ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ န ်းေင -ကနန ်း-
  ်းသော်း-လယ ေဒ ို်း လ  ်း မကျောက လ  ်း
(၃၆/၀)   ိုင  (ှ၁/၀)  ိုင (၁၈) အကျယ 
မကျောက လ  ်းခေင ထ န ်းမ ောင ွကက ခခငင ်း

၃ ဗန ်းမ ောက မ ောင မခခငမထောက -ဥ င - ေန ်းမ ော
လ  ်း (၂/၅)  ိုင (၁၂) မေ အကျယ 
မကျောက ခငင ်းခခငင ်းနငှ  (၄'×၄'×၁၈')
Box Culvert (၅)စင ်း    မ ောက 
ခခငင ်း

၄ ဗန ်းမ ောက ဝန ်းသ ို - ဗန ်းမ ောက လ  ်း (ဗန ်း
မ ောက ဘကက ခခင  ်း) (၀/၀)   ိုင  ှ (၉/၅)
  ိုင မေေါ် ငွ (၅'×၅'×၂၆') Box
Culvert (၁၀)စင ်း    မ ောက ခခငင ်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ (ပထ  ၆ လ) ဘဏ္ဍာရ ်းနှစ်၊ စစ်က ုင််းတ ုင််းရေသကက ်း 

နယစ်ပ်ဖွ ြို့မဖ  ်းရ ်းစ   က န််းဧ  ယာအတွင််း ရ ာင် ွက်ခ ဲ့သညဲ့် လ ််း/တ တာ်းလုပ်ငန််း  ာ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၅ ေင လ  ဘက ်း ဝန ်းသ ို-ဗန ်းမ ောက လ  ်း (၅၆/၀)  ိုင 

အနက  ှ (၇/၇)   ိုင အနက (၂/၀)

  ိုင (၁၈)မေအကျယ မကျောက လ  ်း

ခငင ်းခခငင ်း

၆ ေင လ  ဘက ်း ေင လ  ဘက ်း၊ ဗန ်းမ ောက လ  ်း
(၉/၀)   ိုင  ွင (၂၀'×၁၄')    ော်း
(၁) စင ်း    မ ောက ခခငင ်း

၇ ေင လ  ဘက ်း ေင လ  ဘက ်း- ဗန ်းမ ောက လ  ်း (၆၅/

၀)   ိုင အနက  ှ ေင လ  ဘက ်း လ  ်း

ေ ိုင ်း (၂၀/၀)  ိုင အ ွင ်း (၅'×၅’

×၂၆') Box Culvert(၄)စင ်း    

မ ောက ခခငင ်း

၈ ေင လ   ဘက ်း မန င ကန - မ ော လင မကျောက 

မခငျောလ  ်း (၃/၀)   ိုင အ ွင ်း

(၅'×၅’×၂၆') Box Culvert (၃)စင ်း

   မ ောက ခခငင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၉ ေင လ  ဘက ်း မန င ကန -မ ော လင မကျောက မခငျော

လ  ်း (၃/၀)  ိုင အ ွင ်း (၁၀'×၅'×

၂၆') Box Culvert (၂)စင ်း    

မ ောက ခခငင ်း

၁၀ ေင လ  ဘက ်း ေင လ  ဘက ်းမ   ြို့နယ သောယောလေှ

မွ်းထ   ဝင လှှူဒါန ်းခခငင ်း (မ   ြို့ 

ွေ ကွက ၊   ို်းခငျ ြို့လယ ခေင ွေ ကွက 

ကွန ကွစ ခငင ်းွန (၅၂၈၀)’  ငွ 

မကျောက မွောမခ ခငင ်းခခငင ်း

၁၁ ဝန ်းသ ို ဝန ်းသ ိုမ   ြို့နယ ၊ မထောက ကက  မ ော၊

အလယ ခင ို၊ လက ေ ခင ို မကျ်းွကောခငျင ်း

 က မခ လ  ်း (၃/၀)  ိုင (၁၀’)

အကျယ (၃‘’) ထို သ မကျောက 

ခငင ်းခခငင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၁၂ ဝန ်းသ ို ဝန ်းသ ိုမ   ြို့နယ ၊ ခဗန ကက ်းမကျ်းွကော၊

သွေ   ်းကက  ်း ကောွ ခခငင ်း (၈၃၂၉)မေ

၁၃    ်း    ်းမ   ြို့ ွင ်း က တွော (၁/၄)   ိုင နှင  

(၆၄၅)မေ ခငင ်းခခငင ်း လိုေ ငန ်း

၁၄  င ်းကင ်း မွဦ်းမ   ြို့နယ ၊ မ ောင ခေင ငယ မကျ်းွကော
နှင   င ်းကင ်းမ   ြို့နယ ၊ ဇင ကလ မကျ်းွကော
ခငျင ်း က လ  ်း(၂/၀)  ိုင အော်းမခ သော်း
 ောမဘကောင  င ခခငင ်း

၁၅ ကမလ်းဝ ွှ  ်းစို - ဟ မဒါင ်း - ကျခင  မ ော -

လက ေ ခငိုန လ  ်း(၄/၃)   ိုင မခ သော်း

 ောမဘကောင လိုေ ငန ်းမေေါ်ွှ (၄’× ၄’×

၂၆')Box Culvert (၁၀)စင ်း    

မ ောက ခခငင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၁၆  င ်းကင ်း မွဦ်းမ   ြို့နယ ၊ မ ောင ခေင ငယ မကျ်းွကော
နှင   င ်းကင ်းမ   ြို့နယ ၊ဇင ကလ 
မကျ်းွကောခငျင ်း က လ  ်းမေေါ် ွင 
မအောက ေါလိုေ ငန ်း ျော်းမ ောင ွကက ခခငင ်း
- အလျော်း ဖက (၅၀)မေထ ၊

မေါင ်း(၁၀၀)မေမကျောက စ မခ 
ထ န ်းန ွ ခေ လိုေ ခခငင ်း

- အလျော်း(၆၀)မေမကျောက စ မခ 
ထ န ်းန ွ ခေ လိုေ ခခငင ်း

- (၁၅)မေ သ က ကွန ကွစ    ော်း
(၁၅×၂၄)မေ(၂)စင ်း၊

- ကနွ ကွစ မွမကျော (၂၀×၃၄)မေ
(၁)ခငို

၁၇ မဖောင ်းခေင နန ်းေင အိုေ စို၊ နန ်းေန -  န ်း ော-

နန ်းွင ်း  ေ မကျ်းွကောခငျင ်း က 

မခ လ  ်း (၄/၄)   ိုင မေေါ် ွင 

(၁၀'×၁၄') သ က ကနွ ကွစ    ော်း

(၁) စင ်း    မ ောက ခခငင ်း


