
စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၁ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ စောခ  ်း-မ ော 

မယော (၁၅/၀)   ိုင လ  ်း မ ေါ်ရ  စောခ  ်း
-အံ  ်းတငွ ၃၀ မ သံကူကွန ကရစ 

တံတော်း (၁)စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၂ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ စောခ  ်း-မ ော 

မယော ၁၅/၀  ိုင လ  မ ေါ် ရ  အံ  ်း-
မ ကိုန ်းတွင ၂၀မ သံကူ ကွန ကရစ 

တံတော်း(၂) စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၃ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ စောခ  ်း-မ ော 

မယော (၁၅/၀)  ိုင လ  ်း မ ေါ်ရ    မအောော့
- ဲကွ ်းတွင (၁၅) မ သံကူ

ကွန ကရစ တံတော်း (၁) စင ်း
တည မ ောက ခြခင ်း

၄ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊န ်း င လ  ်း ခွဲ  

ကနန ်း-  ူ်းသော်း- လယ  ဒံို်း လ  ်း တွင 
(၅×၅×၂၆) မ Box Culvert(၁၈)

စင ်းတည မ ောက ခြခင ်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ ရ ်းနှစ်၊ စစ်က ုင််းတ ုင််းရေသကက ်း နယ်စပ်ဖ  ြို့မဖ  ်းရ ်းစ   က န််းဧ  ယဍအတ င််း 

ရ ဍင် ွက်ခ ဲ့သညဲ့် လ ််း/တ တဍ်းလုပ်ငန််း  ဍ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၅ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ဗန ်းမ ောက -

 င လည ဘ်ူး ကမံခ ောက တံတော်း
(၂၃')(၁) စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၆ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ဗန ်းမ ောက -

 င လည ဘ်ူး န   တ န တံတော်း (၂၈')
(၁)စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၇ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ဗန ်းမ ောက -

 င လည ဘ်ူး ဖော်းဒလက တံတော်း (၂၆')
(၁)စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၈ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ဗန ်းမ ောက -

 င လည ဘ်ူး မန င ဖယ အ ိုက တံတော်း
(၂၂') (၁) စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၉ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ဗန ်းမ ောက -

 င လည ဘ်ူး တရိုတ မသတံတော်း (၃၄’)
(၁)စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၁၀ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ဗန ်းမ ောက -

 င လည ဘ်ူး နယ ခြခော်းလ  ်း  ိုင ်း
စ ကမတောင အို  စိုအတွင ်းရ  (၅×၅x

၃၀) မ Box Culvert (၂)စင ်း တည 
မ ောက ခြခင ်း

၁၁ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊၀န ်းသ ို-ဗန ်းမ ောက 

လ  ်း (၅၇/၀)  ိုင အနက (၅၁/၁)  ိုင 
မက ောက ခင ်းမ  ်း က န (၅/၇)   ိုင   

(၃/၀)   ိုင မက ောက ခင ်းခြခင ်း

၁၂ ဗန ်းမ ောက ၀န ်းသ ိုမ   ြို့နယ ၊ ၀န ်းသ ို-ဗန ်းမ ောက 
လ  ်းမ ေါ်ရ  Box Culvert (၅×၅×၂၆)

မ (၁၀) စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၁၃ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ မညောင မခြခ

မ ောက -ဥ င - န ်းမတော-  သက -
သရက ကိုန ်း-ဘူ်းမတောင ်း (၂၈)  ိုင   

(၇)  ိုင မဖောက လို  မ  ်း က န (၂၁)  ိုင   
(၃)  ိုင (၁၂)မ အက ယ မက ောက ခင ်း

ခြခင ်း

၁၄ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ကနန ်း- ူ်းသော်း-

လယ  ဒံို်းလ  ်း၊ န ်း င -    ဉ် ်းခ  ်း
ကကော်း ခမတောင မခ ောင ်း (၁၀၀)မ 

သံကူကွန ကရစ တံတော်း (၁) စင ်း
တည မ ောက ခြခင ်း

၁၅ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ မညောင မခြခ

မ ောက -ဥ င - န ်းမတော-  သက -
သရက ကိုန ်း- ဘူ်းမတောင ်း (၂၈)  ိုင   

(၇)  ိုင မဖောက လို  မ  ်း က န (၂၁)
  ိုင   (၃)  ိုင (၁၂)မ အက ယ မက ောက 
ခင ်းလ  ်းမ ေါ်တွင (၅’×၅’×၂၆’) Box

Culvert (၂)စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၁၆ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ မညောင မခြခ

မ ောက -ဥ င - န ်းမတော-  သက -
သရက ကိုန ်း- ဘူ်းမတောင ်း (၂၈)  ိုင   

(၇)  ိုင မဖောက လို  မ  ်း က န (၂၁)  ိုင 
  (၃)  ိုင (၁၂)မ အက ယ မက ောက 

ခင ်းခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၁၇ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ကနန ်း- ူ်းသော်း-

လယ  ဒံို်းလ  ်း၊ န ်း င -    ဉ် ်းခ  ်း
ကကော်းခမတောင မခ ောင ်း (၁၀၀)မ သံကူ

ကွန ကရစ တံတော်း (၁) စင ်း တည 
မ ောက ခြခင ်း

၁၈ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ မညောင မခြခ

မ ောက -ဥ င - န ်းမတော-  သက -
သရက ကိုန ်း- ဘူ်းမတောင ်း (၂၈)  ိုင   

(၇)  ိုင မဖောက လို  မ  ်း က န (၂၁)  ိုင 
  (၃)  ိုင (၁၂)မ အက ယ 

မက ောက ခင ်းလ  ်းမ ေါ်တငွ 
(၅’×၅’×၂၆’) Box Culvert (၂)စင ်း

တည မ ောက ခြခင ်း

၁၉ ဗန ်းမ ောက မညောင မခြခမ ောက -ဥ င - န ်းမတော-
  သက -သရက ကိုန ်း-ဘ်ူးမတောင ်း
(၂၈)   ိုင   (၇)  ိုင မဖောက လို  မ  ်း က န 
(၂၁)   ိုင   (၃)  ိုင (၁၂)မ အက ယ 
မက ောက ခင ်းလ  ်းမ ေါ်တငွ (၅’×၅’×
၂၆’) Box Culvert (၁၀)စင ်း န ငော့ (၃’×
၅’×၂၆’) မရပ ွန (၂)စင ်း တည မ ောက 
ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၂၀ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊  င လည ဘ်ူး -
ဗန ်းမ ောက လ  ်း (၆၀/၅)  ိုင မ ေါ်ရ  
 င  ံိုလ  ်း ံို    င လည ဘူ်း နယ စ  
ကကော်း(၅×၅×၅)မ (၁၀)စင ်း
တည မ ောက ခြခင ်း

၂၁ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ၀န ်းသ ို-ဗန ်း
မ ောက လ  ်း (၅၇/၀)   ိုင မ ေါ်တွင 
န ်းမ ော -ကန မတော ကကော်းတငွ -(၅×၅
×၂၆)မ Box Culvert (၁)စင ်းတည 
မ ောက ခြခင ်း

၂၂ ဗန ်းမ ောက ဗန ်းမ ောက မ   ြို့နယ ၊ ၀န ်းသ ို-ဗန ်း
မ ောက လ  ်း (၅၇/၀)   ိုင မ ေါ်တွင 
န ်းမ ော - ကန မတော ကကော်းတွင -
(၅×၅×၂၆)မ Box Culvert (၅)စင ်း
တည မ ောက ခြခင ်း

၂၃  င လည ဘူ်း  င လည ဘ်ူး-ဗန ်းမ ောက (၉)   ိုင 

လ  ်းမ ေါ်တငွ Box Culvert (၅×၅

×၂၆) မ တည မ ောက ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၂၄  င လည ဘူ်း  င လည ဘ်ူးမ   ြို့နယ ၊မန င ကန -မ ော 

လင လ  ်း (၉/၄)  ိုင အနက (၈/၄)

  ိုင မဖောက လို  မ  ်း က န (၁/၀)  ိုင 

အမ  ်း သတ မက ောက ခင ်းခြခင ်း

၂၅  င လည ဘူ်း  င လည ဘ်ူးမ   ြို့နယ ၊ မန င ကန -မ ော 

လင လ  ်း (၆/၀)   ိုင မ ေါ်တွင 

ကွန ကရစ တံတော်း (၁၀၀)မ (၁)စင ်း

တည မ ောက ခြခင ်း

၂၆  င လည ဘူ်း  င လည ဘ်ူးမ   ြို့နယ ၊ မန င ကန -မ ော 

လင လ  ်းမ ေါ် ၁၅' ×၁၄’မ (၁)စင ်း

(၁၀×၁၄) မ သံကူကွန ကရစ တံတော်း

(၁) စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၂၇  င လည ဘူ်း  င လည ဘ်ူးမ   ြို့နယ ၊ မန င ကန -မ ော 

လင လ  ်းမ ေါ်(၁၀' ×၁၄)မ (၁)စင ်း

(၁၀×၁၄) မ သံကူကွန ကရစ 

တံတော်း (၁)စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၂၈  င လည ဘူ်း  င လည ဘ်ူးမ   ြို့နယ ၊ ကမသော

အို  စို၊ ဗမ ောက မက ်းရ ော  ကော ဲ

လ  ်းသ ိုို့သွော်းမသော လ  ်း ံို  

မခြ သော်းလ  ်း (၂/၀)  ိုင အမ  ်းသတ 

မဖောက လို  ခြခင ်း

၂၉  င လည ဘူ်း  င လည ဘ်ူးမ   ြို့နယ ၊မန င ကန -မ ော 

လင လ  ်းမ ေါ်ရ  မရ  သသောမက ်းရ ော

န ငော့ မခြ ောက မ ော မက ်းရ ောကကော်း က  ်း

ဖောမခ ောင ်း (၁၂၀)မ ကွန ကရစ 

တံတော်း (၁) စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၃၀  င လည ဘူ်း မန င ကန -မ ော လင လ  ်း (၃/၄)  ိုင 

မ ေါ်တွင Box Culvert (၅×၅×

၂၆)မ တည မ ောက ခြခင ်း

၃၁  င လည ဘူ်း  င လည ဘ်ူးမ   ြို့နယ ၊  င လည ဘ်ူး-

  မခ ောင ်းအင ်းလ  ်း မေတဖင မခ ောင ်း

ကူ်းကွန ကရစ တံတော်း (၄၀) မ (၁)

စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၃၂  င လည ဘူ်း  င လည ဘ်ူးမ   ြို့နယ ၊ မ   ြို့ နတလ

ရံို်းအေင (၁၂×၁၄) သံကူကွန ကရစ 

တံတော်း(၁)စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

{R.C.C ကွန ကရစ တံတော်း (ယောဉ် 

သွော်းလ  ်းအက ယ (၁၄)’} တည 

မ ောက ခြခင ်း

၃၃  င လည ဘူ်း  င လည ဘူ်းမ   ြို့နယ ၊ မန င ကန -

မ ော လင လ  ်း (၃/၀)  ိုင မက ောက 
လ  ်းမ ေါ်တွင 

(၄')Box Culvert (၁၀)စင ်း
(၅')Box Culvert (၁၃)စင ်း

(၆')Box Culvert (၁)စင ်း

စုစုရပေါင််း= (၂၄)စင််း

၃၄ ကသော ကသောမ   ြို့နယ ၊ ကသော-သ   အင ်း

လ  ်း (၂/၄)   ိုင   က န (၁/၀)

  ိုင အော်း ကတတရောခင ်းခြခင ်း

၃၅ ကသော ကသောမ   ြို့နယ ၊ အင ်းကက ်းမက ်းရ ော-

မညောင  င ကက ်းကွင ်း မက ်းရ ောသ ိုို့

 က သွယ သညော့ မခြ သော်းလ  ်း

(၁၁/၀)   ိုင   (၆/၀)   ိုင အမ  ်းသတ 

မဖောက လို  ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၃၆ ကသော ကသောမ   ြို့နယ ၊ ကသော-ဗန ်းမ ော ကော်း

လ  ်း  မ   -နနို့ လ ှိုင - ံစ ရ ောအေင 

မခြ လ  ်း (၅/၀)  ိုင အမ  ်းသတ မဖောက 

လို  ခြခင ်း

၃၇ ကသော ကသောမ   ြို့နယ ၊ မ   -န ော့ လ ှိုင - ံစ 

မခြ သော်းလ  ်း (၅/၀)  ိုင မ ေါ်တငွ 

အဓ က လ ိုအ  သညော့ မနရော  ော်း၌

(၅×၅×၂၆)မ Box Culvert (၄)စင ်း

တည မ ောက ခြခင ်း

၃၈ ကမလ်းေ ကမလ်း၀မ   ြို့နယ ရ   ်းစို- ဲမဒ င ်း -

က ခမတတော-လက  ံခိုန လ  ်း (၄/၃)   ိုင 

မခြ သော်းတောမဘောင တင လို  ငန ်းမ ေါ်

တွင Box Culvert (၄'×၄’×၂၆')မ (၂)

စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၃၉ ကမလ်းေ ကမလ်း၀မ   ြို့နယ ၊ စ န - နန ်းကလက 

(၂/၄)  ိုင မနရောတွင (၁၀’) သံကူ

ကွန ကရစ တံတော်း (၁)စင ်း တည 

မ ောက ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၄၀ မဖောင ်းခြ င မဖောင ်းခြ င မ   ြို့နယ ၊ကျွန ်းမရွှေေ -အင 

ကကင ်းမ   င ရ  ကွက ၊ မအောင  န ်း (၁)

လ  ်း (၆၀)မ သံကူကွန ကရစ 

တံတော်း (၁)စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

{R.C.C ကွန ကရစ တံတော်း (ယောဉ် 

သွော်းလ  ်း အက ယ (၁၄)’} တည 

မ ောက ခြခင ်း

၄၁ မကောလင ်း မကောလင ်းမ   ြို့နယ ၊မညောင  င သော-

ကက  ်း ကကောဥရ ောလ  ်း (၂/၄)  ိုင အမ  ်း

သတ မက ောက မခ ောလ  ်းခင ်းခြခင ်း

၄၂ ခန္ ်း ခန္ ်းမ   ြို့နယ ၊ ခန္ ်း-မရွှေခြ ည သော-

မခ ောင ်းသော -ခြ ကျွန ်း သောန ငော့ လသော

ရ ော  (၂၅/၀)   ိုင အနက (၄/၀)  ိုင 

မက ောက ခင ်းခြခင ်း

၄၃ ခန္ ်း ခန္ ်းမ   ြို့နယ ၊ခန္ ်း-မရွှေခြ ည သော-
မခ ောင ်းသော -ခြ ကျွန ်းသောန ငော့ လသော
ရ ော  (၂၅/၀)  ိုင လ  ်းမ ေါ်တွင 
(၄၀’×၂၄’)မ (၁)စင ်း တည မ ောက 
ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၄၄  ို မလင ်း  ို မလင ်းမ   ြို့နယ ၊ တံို ောတ-ဲ ူမန င 

(၃/ ၀)  ိုင (၁၂)မ အက ယ မက ောက 

ခင ်းခြခင ်း

၄၅  ို မလင ်း  ို မလင ်းမ   ြို့နယ ၊ တံို ောတ-ဲ ူမန င 

(၃/၀)  ိုင (၁၂)မ အက ယ မက ောက 

ခင ်းခြခင ်း

၄၆  ို မလင ်း  ို မလင ်းမ   ြို့နယ တံို ောတ-ဲ ူမန င 

(၃/ ၀)  ိုင မက ောက လ  ်းမ ေါ်တွင (၅’

x ၅’ x၂၆’)မ Box Culvert (၈) စင ်း

တည မ ောက ခြခင ်း ။

၄၇  ို မလင ်း  ို မလင ်းမ   ြို့နယ တံို ောတ-ဲ ူမန င 

(၃/ ၀)  ိုင မက ောက လ  ်းမ ေါ်တွင (၅’

x၅’x၂၆’) မ Box Culvert (၈)စင ်း

တည မ ောက ခြခင ်း ။



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၄၈  ို မလင ်း  ို မလင ်းမ   ြို့နယ ၊ မန င   ိုမအောင န ငော့ 

   ကယော်းမခ ောင ်းက ိုခြဖတ ၍(၁၆၀’

× ၆’ × ၁၆’)သံ ဏ ကက  ်းတံတော်း

၄၉ တ ူ်း တ ူ်းမ   ြို့နယ ၊ ေ တိုတ မက ်း ရ ောတွင 

သစ သော်းတံတော်း ခ ဉ် ်းက  လ  ်း

(၅၀၀’) အော်း လ  ်း(၂’) ိုန ငော့ မခ ောင ်း

မက ောက ခင ်းခြခင ်း

၅၀ တ ူ်း တ ူ်းမ   ြို့နယ ၊ တ ူ်းမ   ြို့တွင ်း (၁/၄)

  ိုင န ငော့ (၄၆၅’)ကတတရော လ  ်းမ ေါ်

တွင (၆’× ၁၈’×၃’) Box Culvert

စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၅၁ တ ူ်း တ ူ်းခရ ိုင ၊တ ူ်းမ   ြို့နယ အတွင ်းရ  

မစတ မက ်းရ ော၊ သောယောကိုန ်းမက ်း

ရ ော၊ စွန လည (မ ောင ်း)မက ်းရ ော၊

ကနန မက ်းရ ော၊ နန ်းမခ က မခ က 

မက ်းရ ော၊ ဇ ်းခြဖြူကိုန ်းမက ်းရ ော  ော်း

တငွ   ို်းရောသ ကောလ  ော်းအတွင ်း

သွော်းလော ှို အ င မခြ မစရန 

မက ်းရ ောတွင ်းလ  ်း(၁  ိုင ၂ဖောလံို)

အော်းမခ ောင ်းသဲမက ောက   ော်းခင ်းခြခင ်း

၅၂ ခန္ ်း ခန္ ်းမ   ြို့နယ ၊ ခန္ ်း-မရွှေခြ ည သော-
မခ ောင ်းသော-ခြ ကျွန ်းသောန ငော့ လသော
ရ ော  (၂၅/၀)  ိုင လ  ်းမ ေါ်တွင 
(၂၀’×၂၄’)မ (၁)စင ်း၊
တည မ ောက ခြခင ်း



စဉ် မ   ြို့နယ် လုပ်ငန််းအ ည်  ှတ်တ ််းပ ု

၅၃ မရဦ်း မရဉ ်းမ   ြို့နယ ၊မတောင ခြ င ငယ မက ်းရ ော

န ငော့  င ်းကင ်းမ   ြို့နယ ဇင ကလဲ

မက ်းရ ော ခ င ်း က လ  အမ  ်းသတ 

မ ောင ရ က ရန မခြ လ  ်း (၂/၂)  ိုင 

မဖောက လို  ခြခင ်း

၅၄ မရဦ်း မရဉ ်းမ   ြို့နယ ၊မတောင ခြ င ငယ မက ်းရ ော

န ငော့  င ်းကင ်းမ   ြို့နယ ဇင ကလဲမက ်းရ ော

ခ င ်း က လ  ်းမ ေါ်တွင (၅’) Box

Culvert (၃)စင ်း တည မ ောက ခြခင ်း

၅၅ မရဦ်း မရဦ်းမ   ြို့နယ ၊မတောင ခြ င ငယ မက ်းရ ော

န ငော့  င ်းကင ်းမ   ြို့နယ ဇင ကလဲ

မက ်းရ ောခ င ်း က လ  ်းမ ေါ်တွင (၈’)

Box Culvert (၂)စင ်း တည မ ောက 

ခြခင ်း

၅၆ မရဦ်း မရဦ်းမ   ြို့နယ ၊မတောင ခြ င ငယ မက ်းရ ော

န ငော့  င ်းကင ်းမ   ြို့နယ ဇင ကလဲ

မက ်းရ ောခ င ်း က လ  ်းမ ေါ်တွင 

(၃၀’×၂၄’) မရမက ော (၁) စင ်း တည 

မ ောက ခြခင ်း

၅၇ ခန္ ်း ခန္ ်းမ   ြို့နယ ၊ င မသ-နန ဖော မခြ သော်း
လ  ်း (၁၃/၀)  ိုင မ ေါ်ရ  (၃၀’×၁၄’)မ 

ကွန ကရစ တံတော်း (၁) စင ်း တည 

မ ောက ခြခင ်း


