၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ၊် မ
ှ ်ေးပြည်နယ်(ရ
ရ
စဉ်
၁

ဖမ ွံ့နယ်

ာင်ြိုင်ေး) နယ်စြ်ရေသဖွံ့ဖဖ ေးရ ေးစီမကန်ေးဧ ီယာအ

ာင် ွက်ခဲ့သညဲ့် လမ်ေး

လိုြ်ငန်ေးအမည်

မမောက်မယ် မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊

ကဒူးကကူးအုပစ
် ု၊

ကုန်ူးလု - ပန်က င်ူး - မုက်ရောူးမစူး - ပုစုတ်
မက ူးရောသောူးလမ်ူး (၄/၀)မုင်အနက် (၂/၂)
မုင် မ မသောူးလမ်ူး မ ောက်လပ
ု ် ြင်ူး

၂

မမောက်မယ် မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊

ဝမ်စမလောင်ူး-ကဒူး

ကကူးလမ်ူးပုငူး် (၅/၃) မုင်ရ (၆) ထပ်မကြို့
(S) မကြို့ (၀/၅)မုင် မ မလ ောျော့ထောူးသညျော့်
မ မသောူးလမ်ူးအောူး

မက ောက်ြင်ူး ြင်ူး

လုပ်ငန်ူး

၃

မမောက်မယ် မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ နမျော့်လတ်−ကန်မမြ
မက ူးရောြ င်ူးဆက်လမ်ူး (၀/၄) မုင်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၄

မမောက်မယ် မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊

ဝမ်စမလောင်ူး-ကဒူး

ကကူးလမ်ူး (၂၀) မင
ု ်အနက် (၁၃/၀)မုင်
ြင်ူးမပူး က န် (၇)မုင်မ (၂/၀)မုင် မက ောက်
ြင်ူး ြင်ူးလုပင
် န်ူး

ာေးလိုြ်ငန်ေးမ ာေး
မှ

်ခ က်

င်ေး

စဉ်
၅

ဖမ ွံ့နယ်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

မမောက်မယ် ဆဆုင်/မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ မနောင်မထော်
မဒသမ မမောက်မယ် မမ ြို့နယ် ကဒူးကကူး
မဒသသုို့ ဆက်သယ်သညျော့လ
် မ်ူး
(၂၉/၄)မုင် အနက် (၂၇/၄)မုင်ြင်ူးမပူး
က န်(၂/၀)မင
ု ် မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပင
် န်ူး

၆

မမောက်မယ် မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ မမောက်မယ်နမျော့်လတ်-ကဒူးမလူးရောသောူးလမ်ူး
(၉/၀)မုင်အနက် (၂/၀)မုင် ကတတရောြင်ူး
ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၇

မမောက်မယ် မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ မမောက်မယ်နမျော့်လတ်-ကဒူးမလူး လမ်ူးမပေါ်ရ
တည မက ူးရောအဝင် တည တတောူး
(၅၀)မပတတောူး (၁)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ်
ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၈

မမောက်မယ် မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ ကဒူးကကူးအုပစ
် ု၊
ကုန်ူးလု-ပန်က င်ူး-မုက်ရောူးမစူး- ပစ
ု ုတ်
မက ူးရောသောူးလမ်ူး (၄/၀)မုင်လမ်ူးမပေါ်ရ
(၅)မပ Box Culvert (၁၀) စင်ူး
မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပင
် န်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်
၉

ဖမ ွံ့နယ်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

မမောက်မယ် ဆဆုင်/မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ မနောင်မထော်
မဒသမ မမောက်မယ်မမ ြို့နယ် ကဒူးကကူး
မဒသသုို့ ဆက်သယ်သညျော့လ
် မ်ူး (၂၉/၄)
မုင် အနက် (၂၇/၄)မုင်ြင်ူးမပူး က န်(၂/၀)
မုင် မက ောက်လမ်ူးမပေါ်တင် (၁၀)မပ Box
Culvert (၂)စင်ူးနငျော့် (၅)မပ Box Culvert
(၂)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၀ မမောက်မယ် မမောက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ မမောက်မယ်နမျော့်လတ်-ကဒူးမလူးလမ်ူး (၉)မင
ု ်အနက်
(၂)မုင် ကတတရောလမ်ူးမပေါ်တင် (၁၀)မပ
Box Culvert (၂)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၁၁

ယ်ြု

ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ မြေါင်ူးအ-မကောင်ဝပ်လမ်ူး
(၇/၄)မုင် အနက် (၆/၀)မင
ု ် မ မလမ်ူး
မ ောက်လပ
ု ်မပူး က န် (၁/၄)မုင် အမပူးသတ်
မ မလမ်ူးမ ောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၂

ယ်ြု

ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ ကော ု- ောလုင်လမ်ူး (၇/၃)
မုင်အနက် (၂)မုင် မက ောက်ြင်ူး ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်
၁၃

ဖမ ွံ့နယ်
ယ်ြု

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ ဆုင်ြန်-ဟန်ဆလမ်ူး
(၇/၄)မုင် အနက် (၅/၂)မုင်
မက ောက်ြင်ူးမပူးက န် (၂/၂)မုင်မ (၁/၆)မင
ု ်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၄

ယ်ြု

ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ မြေါင်ူးအ-မကောင်ဝပ်လမ်ူး
(၇/၄)မုင်အနက် (၂/၀)မုင် မက ောင်ူးြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၁၅

ယ်ြု

ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ ဆူးဘူး− သက တ် လမ်ူး
(၂၂)မုင်အနက် က န် (၂/၆)မုင်
အမပူးသတ်မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၆

ယ်ြု

ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ သက တ်-မလဒမြေါင်
လမ်ူး(၈/၀)မုင်အနက် (၄)မုင်
မက ောက်ြင်ူးမပူးက န် (၄)မုင်မ
(၂)မုင်မက ောက်ြင်ူး လုပင
် န်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်
၁၇

ဖမ ွံ့နယ်
ယ်ြု

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ ဆူးဘူး−သက တ်လမ်ူး
ကတတရော(၁၀)မင
ု ်အနက် (၃)မုင်အောူး
ပင်ဆင်ထန်ူးသမ်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၈

ယ်ြု

ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ ဆူးဘူး− သက တ်
မရောင်ကင်ူးလမ်ူး (၁/၁)မုငန
် ငျော့် (၅)မပ
Box Culvert (၃)စင်ူး ပ ပင် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၉

ယ်ြု

ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ ဆုင်ြန်-ဟန်ဆလမ်ူး
(၇/၄) မုင်အနက် (၅/၂)မုင် မက ောက်ြင်ူး
မပူးက န် (၂/၂)မုင်မ(၁/၆)မင
ု ် မက ောက်ြင်ူး
ြင်ူး လမ်ူးမပေါ်တင် (၁၀)မပ Box Culvert
(၂)စင်ူးနငျော့် (၅)မပ Box Culvert (၂)စင်ူး

၂၀

ယ်ြု

ယ်ြုမမ ြို့နယ်၊ သက တ်-မလဒမြေါင်လမ်ူး
(၈/၀)မုင်အနက် (၄)မုင် မက ောက်ြင်ူးမပူး
က န် (၄)မုငမ
် (၂)မုင်မက ောက်ြင်ူး ြင်ူး
လမ်ူးပုင်ူးမပေါ်တင် (၈)မပ Box Culvert
(၁)စင်ူး(၅)မပ Box Culvert (၂)စင်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

၂၁ မတောင်ကကူး မတောင်ကကူးမမ ြို့နယ်၊

ပုူးဖ မ်ူး-နမျော့်ကတ်-

မုူးထ-ဟုတမကောင် (ဟုတပ်)လမ်ူး (၇/၄)
မုင်အနက် (၅/၀)မုင် မ မလမ်ူးမ ောက်လပ
ု ်
မပူးက န် (၂/၄)မုင် မ မလမ်ူး မ ောက်လပ
ု ်
ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၂၂ မတောင်ကကူး မတောင်ကကူးမမ ြို့နယ်၊ ပုူးဖ မ်ူး-နမျော့်ကတ်မုူးထ-ဟုတမကောင် (ဟုတပ်) လမ်ူး
(၇/၄)မုင် အနက် (၅)မုင် မ မလမ်ူး
မ ောက်လပ
ု ်မပူး က န် (၂/၄)မုင်
မ မလမ်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ Box Culvert
(၁၀)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၂၃ ရပ်မစောက်

ရပ်မစောက်မမ ြို့နယ်၊မက ောက်ဂ− ထမင်ူး
မပေါင်ူး−မက ောက်မူးြတ်− မရမ်ူးကုန်ူး
(၇/၀) မုင်အနက် (၃)မုင် မက ောက်ြင်ူးမပူး
က န် (၄)မုငမ
်
(၂)မုင်မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၂၄

ရပ်မစောက် ရပ်မစောက်မမ ြို့နယ်၊ ညဉျော့်စဉ်− ကန်မကောျော့−
ပန်ဝပ်− သဘောဝ တတောူးလမ်ူးပုင်ူး
(၁၂/၀)မုင် အနက်(၂)မုင် မက ောက်ြင်ူးမပူး
က န် (၁၀)မုင်မ (၃)မုင်မက ောက်ြင်ူး ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၂၅ ရပ်မစောက်

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ရပ်မစောက်မမ ြို့နယ်၊ ညဉျော့စ
် ဉ်− ကန်မကောျော့−
ပန်ဝပ်−သဘောဝ တတောူးလမ်ူးပင
ု ်ူး (၁၂/၀)
မုင် အနက် (၂)မုင်မက ောက်ြင်ူးမပူး က န်
(၁၀)မုင်မ
(၄)မုင်မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၂၆ ရပ်မစောက်

ရပ်မစောက်မမ ြို့နယ်၊ ညဉျော့်စဉ်− ကန်မကောျော့−
ပန်ဝပ်−သဘောဝ တတောူးလမ်ူးပင
ု ်ူး
မဆောင်ရက်ရန် က န်ရသညျော့် (၇)မုင်
လမ်ူးမ ကောင်ူးမပေါ်တင် (၂၀)မပ ကန်ကရစ်
တတောူး (၂)စင်ူးမဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး

၂၇ ရပ်မစောက်

ရပ်မစောက်မမ ြို့နယ်၊ ညဉျော့်စဉ်− ကန်မကောျော့−
ပန်ဝပ်−သဘောဝ တတောူးလမ်ူးပင
ု ်ူး
မဆောင်ရက်ရန် က န်ရသညျော့် (၇)မုင်
လမ်ူးမ ကောင်ူးမပေါ်တင် (၁၀)မပ ကန်ကရစ်
တတောူး(၁)စင်ူးမဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး

၂၈ ရပ်မစောက်

ရပ်မစောက်မမ ြို့နယ်၊မက ောက်ဂ− ထမင်ူး
မပေါင်ူး−မက ောက်မူးြတ်− မရမ်ူးကုန်ူး
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူး လမ်ူးမပေါ်တင် (၁၅)မပ
ကန်ကရစ်တတောူး (၁)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ်
ြင်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်
၂၉

ဖမ ွံ့နယ်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

ရပ်မစောက် ရပ်မစောက်မမ ြို့နယ်၊ ညဉျော့်စဉ် မလတန်ူး
မက ောင်ူးအတက် မက ောင်ူးမဆောင် သစ်
(၁)မဆောင် (၅၀x ၃၀x ၁၂)မပ မဆောက်
လုပ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၃၀

ရပ်မစောက် ရပ်မစောက်မမ ြို့နယ်၊ ပန်ဝပ်မက ူးရော
(အမက) ဆရောမမနအမ် တန်ဘုူးနည်ူး
အမ်ရော(၂၈မပ× ၁၈ မပ) (၁)လူးု
မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပင
် န်ူး

၃၁ ရပ်မစောက်

ရပ်မစောက်မမ ြို့နယ်၊ မက ောက်ဂ− ထမင်ူး
မပေါင်ူး−မက ောက်မူးြတ်− မရမ်ူးကုန်ူး
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူး လမ်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ
Box Culvert (၅)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၃၂ နမျော့်စန်

နမျော့်စန်မမ ြို့နယ်၊ နောူးရင
ု ်ူး-ကုနူး် မလမ်ူးမ
မမောက်မယ်-ဆဆုင်လမ်ူးြွဲအထ
(၁၆/၆)မုင်အနက် (၃/၀)မင
ု ်
မက ောက်ြင်ူးမပူးက န် (၁၃/၆)မင
ု ်မ
(၂/၀)မုင်မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပင
် န်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၃၃

နမျော့်စန်

လိုြ်ငန်ေးအမည်
နမျော့်စန်မမ ြို့နယ်၊ မနောင်စနို့်-မနောင်ဗု
မက ူးရောြ င်ူးဆက်လမ်ူး (၈/၀)မုင် အနက်
(၁/၀)မုင် မက ောက်ြင်ူးမပူးက န် (၇/၀)မင
ု မ
်
(၂)မုင်မက ောက်ြင်ူး ြင်ူး လုပ်ငန်ူး

၃၄

မုင်ူးပန်

မုင်ူးပန်မမ ြို့နယ်၊ မုင်ူးပန်-မနောင်မလမုက်ပုတ်-ပန်ပ-၀မ်မုတ်- ပန်တဝ၀မ်ဟတ်မ မသောူးလမ်ူး (၃၆/၀)မုင်အနက်
(၁၅)မုင် မက ောက်ြင်ူး
မပူးက န်(၂၁)မုင်မ(၂/၀)မင
ု ် မက ောက်ြင်ူး
ြင်ူး

၃၅

မုင်ူးပန်

မုင်ူးပန်မမ ြို့နယ်၊ မုင်ူးပန်-မနောင်မလမုက်ပုတ်-ပန်ပ-၀မ်မုတ်- ပန်တဝ၀မ်ဟတ်မ မသောူးလမ်ူး (၃၆/၀)မုင်
အနက်(၁၅)မုင် မက ောက်ြင်ူးမပူး
၎င်ူးလမ်ူးပုင်ူးရ မုင်တုင(် ၁၅/၂)မုငမ
်
(၁၉/၆)မင
ု ် ကောူးတင် (၅)မပ Box
Culvert (၉)စင်ူး

၃၆

ကန်ဟန်ူး

ကန်ဟန်ူးမမ ြို့နယ်၊ ဝန်ူးလု-ဟုမန်ူးနောူးမပေါင်ူး-ဝမ်တု- နောူးက င်ူး- နမျော့်ဝန်ူးလစ
ု န်ူးလမ်ူး (၁၆/၀)မုင် အနက် (၇/၀)မုင်
ြင်ူးမပူး က န်(၉/၀)မုင် မ (၂/၀)မင
ု ်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၃၇

ကန်ဟန်ူး

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ကန်ဟန်ူးမမ ြို့နယ်၊ ဝန်ူးလု-ဟုမန်ူးနောူးမပေါင်ူး-ဝမ်တု- နောူးက င်ူး- နမျော့်ဝန်ူးလစ
ု န်ူးလမ်ူး(၁၆/၀)မင
ု ်အနက် (၇/၀)မင
ု ်
ြင်ူးမပူး က န်(၉/၀)မုင် မ (၂/၀)မင
ု ်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ
Box Culvert (၂)စင်ူး

၃၈ ကန်ဟန်ူး

ကန်ဟန်ူးမမ ြို့နယ်၊ ဝန်ူးလု-ဟုမန်ူးနောူးမပေါင်ူး-ဝမ်တု- နောူးက င်ူး- နမျော့်ဝန်ူးလစ
ု န်ူးလမ်ူး(၁၆/၀)မင
ု ်အနက် (၇/၀)မင
ု ်
ြင်ူးမပူး က န်(၉/၀)မုင် မ (၂/၀)မင
ု ်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ
Box Culvert (၂)စင်ူး

၃၉ မက ူးသူး

မက ူးသူးမမ ြို့နယ် ၊ မက ူးသူး - နမျော့ပ
် ုတ် မကောင်ူးလန်ူး ကတတရောလမ်ူး (၁၇/၄)မုင်
ပ ပင်ထန်ူးသမ်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၄၀

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ နောူးြက
ု ်မက ူးရောမ ဝမ်တူးပန်မြ ောင်ူးထ(၃/၀)မုင်အနက် (၁/၂)မုင်
မက ောက်ြင်ူးမပူးက န် (၁/၆)မုင်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၄၁

ဆဆုင်

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ လပ်တုင်-နောူးြက
ု ်
(၅/၃)မုင် အနက် (၂/၀)မင
ု ်
မက ောက်ြင်ူးမပူးက န် (၃/၃)မုင်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၄၂

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ နယ်၊ လပ်တုင်−ပန်အန်လမ်ူး
(၆/၄)မုင်အနက် (၂/၀)မင
ု ်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၄၃

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ ပေါမလောပေါကယ်
မက ူးရောအုပစ
် ု၊ က ောူးမတောင်မကောင်ပန်ူးတန်(၆/၀)မင
ု ်အနက် (၁/၂)မုင်
ကတတရောြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၄၄

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ လပ်တုင်-နောူးြက
ု ်
လမ်ူးမပေါ်ရ (၂၄)မပ ကန်ကရစ်တတောူး
(၃)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၄၅

ဆဆုင်

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ ဘုရောူး ြူမမောက်မကောက်-မွဲဟွဲ(၂/၄)မုင် လမ်ူးမပေါ်ရ
(၃၅)မပ ကန်ကရစ်တတောူး
မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး လုပင
် န်ူး

၄၆

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ လယ်ထွဲ-ထူးရူး-မူးရွဲမတောရလမ်ူး က န်(၁)မင
ု ် အမပူးသတ်
မ မလမ်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ Box Culvert
(၄) စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး လုပင
် န်ူး

၄၇

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ စမလောင်ူးမတောင်မ
မရ ြူမက ူးရော (၈)မုင်အနက် (၇)မင
ု ်
မ မလမ်ူးမ ောက်လပ
ု ်မပူး က န် (၁) မင
ု ်
အမပူးသတ် မ မလမ်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ Box
Culvert(၄)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၄၈

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ လယ်ပတ်- လက
ု ်မပူးဘန်ူးမနောင်ကောူး မက ူးရောြ င်ူးဆက် လမ်ူး
(၅/၀)မုငမ
် မလမ်ူးမ ောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၄၉

ဆဆုင်

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ နောူးြက
ု ်မက ူးရောအုပ်စု
နောူးြုက်-ဝမ်တူး-ပန်မြ ောင်ူး လမ်ူးပုင်ူး
(၃/၄)မုင် အနက် ပန်မြ ောင်ူး မရောက်သည်
အထ က န်ရသညျော့် (၀/၄)မုင်အောူး မက ောက်
မြ ောလမ်ူးြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၅၀

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ ြို့နယ် ၊ မရ ြူ- စမလောင်ူးမတောင်
လမ်ူးဆု (၄) မုင် လမ်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ
Box Culvert (၁၆) စင်ူး တည်မဆောက်
ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၅၁

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ နောူးြက
ု ်မက ူးရောမ ဝမ်တူးပန်မြ ောင်ူးထ(၃/၀)မုင် အနက် (၁/၂)မုင်
မက ောက်ြင်ူးမပူးက န် (၁/၆)မုင် မက ောက်
လမ်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ Box Culvert
(၃)စင်ူးတည်မဆောက် ြင်ူး လုပ်ငန်ူး

၅၂

ဆဆုင်

ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ လပ်တုင်- နောူးြုက်လမ်ူး
(၅/၃)မုင် အနက် (၂/၀)မင
ု ် မက ောက်ြင်ူး
မပူးက န်(၃/၃)မုင် မက ောက်လမ်ူးမပေါ်တင်
(၅)မပ Box Culvert (၂)စင်ူး နငျော့် (၁၀)မပ
Box Culvert (၁)စင်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၅၃

ဆဆုင်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

မှ

ဆဆုင်မမ ြို့နယ်၊ လပ်တုင်−ပန်အန်လမ်ူး
(၆/၄)မုင် အနက် (၂/၀)မင
ု ် မက ောက်လမ်ူး
မပေါ်တင်(၅)မပ Box Culvert (၃)စင်ူး
တည်မဆောက် ြင်ူး လုပင
် န်ူး

၅၄

ဟုပုူး

ဟုပုူးမမ နို့ယ်၊ စဝ်မတော-မနောင်မဒူး
လမ်ူး(၁၂/၀)မုင်အနက် (၂/၀)မင
ု ်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၅၅

ဟုပုူး

ဟုပုူးမမ ြို့နယ်၊ နမ်မ
ျော့ ပေါ်ဟန်ူး-မနောင်ကမ်သက်သော- ပုမြ ောင်လမ်ူးမပေါ်ရ (၃၀)မပ
ကန်ကရစ်တတောူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၅၆

ဟုပုူး

ဟုပုူးမမ ြို့နယ်၊ နမ်မ
ျော့ ပေါ်ဟန်ူး- မနောင်ကမ်သက်သော- ပုမြ ောင်ူး (၁၀)မုင် အနက်
(၉)မုင် မ မလမ်ူး မဆောင်ရက်မပူး

စ်၍

က န် (၁) မုင် အမပူးသတ်
မ မလမ်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ Box
Culvert(၄)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၅၇

ဟုပုူး

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ဟုပုူးမမ ြို့နယ်၊ ရောသစ်မက ူးရောမ
မက ောကကြ ောူး မက ူးရောအထ လျှပ်စစ်မူး
သယ်တန်ူး ြင်ူး (11 KV ဓေါတ်အောူးလင
ု ်ူး
(၁၂/၀)မုင် တည်မဆောက် ြင်ူး)
(တတယအကကမ်)

၅၈

ဟုပုူး

ဟုပုူးမမ ြို့နယ်၊ နမျော့မ
် ပေါ်ဟန်ူး-မနောက်ကမ်သက်သော- ပုမြ ောင်လမ်ူး (၁၃/၀)မုင်
အနက် မ မသောူးလမ်ူး (၅)မင
ု ်အောူး
မက ောက် ဗ န်ူး လမ်ူးပင
ု ်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ
Box Culvert (၆)စင်ူးတည်မဆောက် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၅၉

ဟုပုူး

ဟုပုူးမမ ြို့နယ်၊ စဝ်မတော-မနောင်မဒူးလမ်ူး
(၁၂/၀)မုင် အနက် (၂)မုင် မက ောက်လမ်ူး
မပေါ်တင် (၁၀)မပ Box Culvert (၂)စင်ူး
တည်မဆောက် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၆၀ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ မဆောင်ူးမ ပောင်ူးမကောင်မွဲသင်ူးလမ်ူး (၇/၀)မုင်အနက်
(၂/၀)မုင် ကတတရောြင်ူးမပူးက န် (၅/၀)မုင် မ
(၂/၀)မုင် ကတတရောြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

၆၁ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ လယ်အယ်-ထနောူး
(၁၀)မုင် မ မလမ်ူးမပေါ်ရ (၅)မပ Box
Culvert (၂၀)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၆၂ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ လယ်အယ်-ထနောူး
(၁၀)မုင် မ မလမ်ူးမပေါ်ရ (၃)မပ မရဖပန်
(၇)စင်ူးမဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၆၃ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ ြနွဲမကောင်ထု- မမူး ပင်
မက ောင်ူးနောူးမ မလမ်ူး (၄/၄)မုင်တင်
ထပ်မ လုအပ်မသော မ မသောူးလမ်ူး (၀/၅)
မုင် ထပ်မမ ောက်လပ
ု ်ရန်

၆၄ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊မနောင်ပမက ူးရော အုပစ
် ၊ု
ထရူး - ထရူးမပေါင်ူး− မပေါင်ူးပပ ူးလမ်ူးပင
ု ်ူး
(၃/၀)မုင် ကန်ကရစ်လမ်ူးြင်ူး ြင်ူးလုပင
် န်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

၆၅ ပင်မလောင်ူး ပင်လောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ ငက်မပ ောပင်-ကပပဒန်တုတ်ြွဲ-ကဒက်ပင်-မမောက်ကုပင်-အင်ူးန
မ မလမ်ူး(၆/၀)မုင်အနက် က န်(၄/၀)မင
ု ်
မ မလမ်ူးမ ောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၆၆ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ လယ်အင်မကောင်ဝင
ု ်ူး(၂/၂)မုင်အနက်မ (၂/၀)မုင်
မ မလမ်ူး မ ောက်လပ
ု ်မပူး က န်(၀/၂)မုင်
ဆက်လက်မ ောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပင
် န်ူး

၆၇ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ တုတ်ြွဲ-လယ်အယ်
မ မလမ်ူး(၂/၀)မုငမ
် ောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပင
် န်ူး

၆၈ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ ြနွဲ-မကောင်ထုလမ်ူးြွဲမကောင် ောူးနောူး-ငက်မပ ောပင် မ မလမ်ူး
(၂/၀)မုင် မ ောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

၆၉ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ ပင်ြင်-ပယ်မလောမငျော့်မတောင်(၄/၀)မုင် မ မလမ်ူး မ ောက်
လုပ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၇၀ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ မညောင်စဉ်-မနောင်ြ
မက ောက်လမ်ူး (၂/၀)မုငမ
် ောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၇၁ ပင်မလောင်ူး ဘုရောူး ြူ-ထရယ်လမ်ူးမပေါ်တင် ကန်ကရစ်
တတောူး (၁)စင်ူး (၅၀)မပ တည်မဆောက်
ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၇၂ ပင်မလောင်ူး ထရယ်ဘုန်ူးကကူးမက ောင်ူး- ထရယ်အ ကောူး
တင် (၅၀)မပ ကန်ကရစ်တတောူး(၁) စင်ူး
မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပင
် န်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

၇၃ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ ငက်မပ ောပင်-ကပပဒန်တုတ်ြွဲ-ကဒက်ပင်-မမောက်ကုပင်-အင်ူးန
မ မလမ်ူး (၆/၀)မုင်အနက် က န်(၄/၀)မုင်
မ မလမ်ူးမ ောက်လပ
ု ် ြင်ူး လုပ်ငန်ူးတင်
လအ
ု ပ်မသော (၅)မပ Box Culvert(၁၂)စင်ူး
မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပင
် န်ူး

၇၄ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ တုတ်ြွဲ-လယ်အယ်
လမ်ူးမပေါ်တင်(၅×၅×၂၆)မပ Box Culvert
(၆)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၇၅ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ ြနွဲ-မကောင်ထုလမ်ူးြွဲမကောင် ောူးနောူး လမ်ူးမပေါ်တင်
(၅×၅×၂၆)မပ Box Culvert(၆)စင်ူး
မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး လုပင
် န်ူး

၇၆ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ ပင်ြင်-ပယ်မလောမငျော့်မတောင် လမ်ူးမပေါ်တင် (၅×၅×၂၆)မပ
Box Culvert(၁၂)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

လိုြ်ငန်ေးအမည်

၇၇ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ တပ်အ-ု ဝေါူးလူးလယ်အယ်-ပတ်မကော်သန်ူးတင်လမ်ူး
(၅×၅×၂၆)မပ Box Culvert(၁၂)စင်ူး
မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပင
် န်ူး

၇၈ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ ဘုရောူး ြူ-တြွဲမပေါ်အင် လမ်ူးမပေါ်တင်(၅×၅×၂၆)မပ Box
Culvert(၄)စင်ူး တည်မဆောက် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၇၉ ပင်မလောင်ူး ပင်မလောင်ူးမမ ြို့နယ်၊ မညောင်စဉ်-မနောင်ြ
မက ောက်လမ်ူးမပေါ်တင် (၅×၅×၂၆)မပ Box
Culvert(၆)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ၊် ဓနိုကိုယ်ြင
ို ်အိုြ်ခ ြ်ခငဲ့် ရေသအ
လမ်ေး
စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၁

ပင်ူးတယ

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ မရွှေပုထုူး-ပန်ူးစစ်ကတတရောနငျော့် မ မလမ်ူး(၂)မုင် မ ောက်လပ
ု ်
မပူးက န်(၂/၄) မုင်မ (၂/၂)မုင် မ မလမ်ူး
မ ောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

ပင်ူးတယ

ပင်ူးတယမမ ြို့နယ် ၊ ကုန်ူးသော-ပယင်ူး
မတောင် (၃/၀)မင
ု ်အနက် (၁/၁)မင
ု ်
မ မလမ်ူး မ ောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၃

ပင်ူးတယ

ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ ကကြင်ူးမ မောင်ပင်စမ်ူးပင်-ကုန်ူးမစောင်ူးသမ်ကုန်ူးလမ်ူး(၂/၀)မုင်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၄

ပင်ူးတယ

ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ မ ောင်ူး ပောူး-မ မနကုနူး် သ န်ူးအင
ု ်- မတောင်ြျွန်-ဝေါူး ပောူး
မက ူးရောြ င်ူးဆက် မ မလမ်ူး(၇)မုင်အနက်
(၄)မုင် မက ောက်ြင်ူးမပူး က န်(၃)မုင်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

ာင် က
ွ ခ
် ဲ့သညဲ့်

ာေးလိုြင
် န်ေးမ ာေး

ကကြင်ူးမ မောင် (၇/၄)မုင်အနက် (၃)မုင်

၂

င်ေး ရ

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၅

ပင်ူးတယ

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ မရွှေပုထုူး-ပန်ူးစစ်ကကြင်ူးမ မောင် (၇/၄)မုင် အနက် (၄/၄)မုင်
မ မလမ်ူးမပေါ် ရ (၁၈)မပ ကန်ကရစ်
တတောူးမဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး လုပ်ငန်ူး

၆

ပင်ူးတယ

ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ မ ောင်ူး ပောူး မ မနကုန်ူး-သ န်ူးအင
ု ်-မတောင်ြျွန်ဝေါူး ပောူးမက ူးရောြ င်ူး ဆက်မ မလမ်ူး မပေါ်ရ
(၂၅)မပ ကန်ကရစ်တတောူး (၂)စင်ူး
မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပင
် န်ူး

၇

ပင်ူးတယ

ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ မရွှေပုထုူး-ပန်ူးစစ်ကကြင်ူးမ မောင် (၇/၄)မုင် အနက်
(၃)မုင်အထ ကတတရော နငျော့် မ မ(၂)မုင်
မ ောက်လပ
ု ်မပူး က န် (၂/၄)မုင်မ (၂/၂)မုင်
မ မလမ်ူးမပေါ်တင် (၅)မပ Box Culvert
(၉) စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၈

ပင်ူးတယ

ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ ကုန်ူးသော-ပွဲရင်ူးမတောင်
(၄/၂)မုင်အနက် (၃/၀)မင
ု ် မ မလမ်ူး
မပေါ်တင် (၅)မပ Box Culvert (၇)စင်ူး
မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး လုပင
် န်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၉

ပင်ူးတယ

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ မရွှေပုထုူး-ပန်ူးစစ်ကကြင်ူးမ မောင် (၇/၄)မုင်အနက်
မ ောက်လပ
ု ်ရန်က န်ရသည်ျော့ မ မလမ်ူး (၀/၂
)မုင် မ မလမ်ူး မ ောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပင
် န်ူး

၁၀

ပင်ူးတယ

ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ မပူးလ- မရောက်ပင် ဝေါတရော (၄/၄)မုင် ကတတရောလမ်ူး မပေါ်တင်
(၃') Box Culvert (၄)စင်ူး၊ (၅') Box
Culvert (၂)စင်ူး နငျော့် (၁၀') Box Culvert
(၁)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၁

ပင်ူးတယ

ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ မရွှေပုထုူး - ပန်ူးစစ် ကကြင်ူးမ မောင်လမ်ူးမပေါ်တင်
မက ောက်မတောင် မင
ု ်ူးြွဲလမ်ူးြ ြို့ွဲ ြင်ူး
(၁၆၀၀×၂၅×၅၀)'

၁၂

ပင်ူးတယ

ပင်ူးတယမမ ြို့နယ်၊ မပူးလ- မရောက်ပင် ဝေါတရော (၄/၄)မုင် ကတတရောလမ်ူး မပေါ်တင်
မက ောက်စမ မထန်ူးနရ အရည် မပ(၇၀၀)၊
အ မငျော့်(၈)မပ

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၁၃

ရောင

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ရောငမမ ြို့နယ်၊ မက ောကကြူတ-မရြ မ်ူး ပင်
(၅/၅)မင
ု ်အနက် (၃/၅)မုင် (အမပူးသတ်)
မ မလမ်ူး မ ောက်လပ
ု ် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၄

ရောင

ရောငမမ ြို့နယ်၊ ဒလပင်မက ူးရောမ
မရတတြန်သောူးမသောလမ်ူး (၃/၁)မုင်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၅

ရောင

ရောငမမ ြို့နယ်၊ ရောင-မျှောူးကမလူး
(၁၂/၄)မုင်လမ်ူး အနက်(၆/၀)မုင်
မက ောက်ြင်ူးမပူး က န် (၆/၄)မုင်မ (၃)မုင်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၆

ရောင

ရောငမမ ြို့နယ်၊ ရနွဲ-မတောင်ဦူး-ဆတ်ပြ
လမ်ူး(၇/၀)မုင်အနက် (၄/၀)မင
ု ်
မက ောက်ြင်ူးမပူးက န် (၃)မုင်
မက ောက်ြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၁၇

ရောင

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ရောငမမ ြို့နယ်၊ မက ောင်ူးမ မောင်ူး-ကဇက်က ပင်လမ်ူး (၅/၀)မုင်အနက် (၂/၀)မင
ု ်
ကတတရောြင်ူးမပူးက န် (၃/၀)မုင်
ကတတရောြင်ူး ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၁၈

ရောင

ရောငမမ ြို့နယ်၊ မက ောကကြူတ-မရြ မ်ူး ပင်
(၅/၅)မင
ု ်အနက် (၃/၅)မုင် အမပူးသတ်
မ မလမ်ူးမပေါ်တင် (၅×၅×၂၆)မပ Box
Culvert (၁၄)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၁၉

ရောင

ရောငမမ ြို့နယ်၊ မက ောကကြူတ - မရြ မ်ူး ပင်
(၅/၅) မင
ု ်အနက်(၂/၀)မုင် မက ောက်ြင်ူး
မပူးက န် (၃/၅)မင
ု ်မ (၁/၀)မုင်အောူး
မက ောက်မြ ောလမ်ူး အဆငျော့် မြှငျော့်တင်
မဆောင်ရက် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၂၀

ရောင

ရောငမမ ြို့နယ်၊ ရနွဲ-မတောင်ဦူး-ဆတ်ပြ
မက ောက်လမ်ူး (၄/၀) မင
ု ်တင် အတက်
အဆင်ူး မတ်မစောက်မသော မုင်တင
ု ်(၂/၅)
မုင်နငျော့(် ၃/၄)မုင် အတင်ူးရ လမ်ူးပုင်ူး
အြ ြို့အောူး သောူးလောမြို့ လယ်ကမစရန်
အတက်အဆင်ူး မကြို့(၅) မနရော (၁၀၀၀')
အောူး ကန်ကရစ်ြင်ူး ြင်ူးလုပင
် န်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၂၁

ရောင

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ရောငမမ ြို့နယ်၊ ရနွဲ-မတောင်ဦူး-ဆတ်ပြ
(၃/၀)မုင် မက ောက်လမ်ူး မပေါ်တင် (၅)မပ
Box Culvert (၅)စင်ူးနငျော့် (၁၀)မပ Box
Culvert (၁)စင်ူး မဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး
လုပ်ငန်ူး

၂၂

ရောင

ရောငမမ ြို့နယ်၊ ဒလပင်-မရတြန်သောူး
(၃/၁)မုင် မက ောက်လမ်ူးမပေါ်(၅)မပ Box
Culvert (၈)စင်ူးမဆောက်လပ
ု ် ြင်ူး

၂၃

ရောင

ရောငမမ ြို့နယ်၊ မက ောက်မ မောင်ူး-ကဇက်က ပင်- အုတ်တင်ူး (၃/၀)မုင် ကတတရော
လမ်ူးမပေါ် တင်(၅)မပ Box Culvert
(၂)စင်ူးတည်မဆောက် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

၂၄

ရောင

ရောငမမ ြို့နယ်၊ ရောင- မျှောူးကမလူး- တွဲလု
(၁၂/၄)မုင်အနက် (၉/၀)မင
ု ် မက ောက်
ြင်ူးမပူး စ်၍ က န်(၃/၄)မုင် မ မလမ်ူး
မပေါ်တင် (၁၀) မပ Box Culvert
(၁)စင်ူးနငျော့် (၅) မပ Box Culvert (၁)စင်ူး
တည်မဆောက် ြင်ူးလုပ်ငန်ူး

မှ

်ခ က်

စဉ်

ဖမ ွံ့နယ်

၂၅

ရောင

လိုြ်ငန်ေးအမည်
ရောငမမ ြို့နယ်၊ မက ောက်မ မောင်ူး-ကဇက်က ပင်- အုတ်တင်ူး (၃/၀)မုင် ကတတရော
လမ်ူးမပေါ်တင် မက ောက်မတောင်
မုင်ူးြွဲ ြင်ူးလုပင
် န်ူး

မှ

်ခ က်

