
   ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်၊  ှမေ်းပြညန်ယ်(ရ ာင်ြ ိုင်ေး)အ ွင်ေး နယ်စြ်ရေသဖွ ွံ့ဖဖ  ေးရ ေး  နြ် ိုရငွပဖင ် 

ရ ာင် ွက်ခ  သည ် ရ   ှ ရ ေးလိုြ်ငန်ေးမ ာေး 

စဉ် ဖမ  ွံ့နယ် လိုြ်ငန်ေးအမည ် မှ ်ခ က ်

၁ ဆီဆ ိုင် ဆီဆ ိုင်မ   ြို့နယ်၊ ဝ န််းက ောငက်  ်းရ ောတငွ် 

အဝီစ တွင််းန ် တ ်းက ော်ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

၂ ဆီဆ ိုင် ဆီဆ ိုင်မ   ြို့နယ်၊ ထီက ်းရ ောတွင် 

ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆန့််ကရ ကလ ောင ်န် တည ်

ကဆော ်ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

၃ ဆီဆ ိုင် ဆီဆ ိုင်မ   ြို့နယ်၊ ကတောင််းတပ် 

က  ်းရ ောကခ သော်း ကရ န်တ ်းက ော်ခြင််း 

လိုပ်ငန််း (၁၀၀×၁၀၀×၆) ကပ 

 

 

၄ လွ  င်လင ် လွ  င်လင်မ   ြို့နယ်၊ ဆနင််းက  ်းရ ောအိုပစ်ို၊ 

ဆနင််းရ ော (၃)  ိုင် ကသော ်သံို်းကရ 

သွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

 



စဉ် ဖမ  ွံ့နယ် လိုြ်ငန်ေးအမည ် မှ ်ခ က ်

၅ ပင်ကလောင််း ပင်ကလောင််းမ   ြို့နယ်၊ က  ်းခပင်က  ်းရ ောအိုပစ်ို၊ 

ြန ွှဲ-က ောင်ထ ိုက  ်းရ ော စ   စ် ််းကရ 

သွယ်ယ ခြင််း လိုပ်ငန််းတွင ်ထပ် ံ 

လ ိုအပ်ကသော (၁/၅)  ိုင်ဆ ်လ ် 

သွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

၆ ပင်ကလောင််း ပင်ကလောင််းမ   ြို့နယ်၊ က  ်းခပင်က  ်းရ ောအိုပစ်ို၊ 

ပရ ော်း   ်းက  ်းရ ော စ   ်စ ််းကရ (၂/၄)  ိုင် 

သွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

၇ ပင်ကလောင််း ပင်ကလောင််းမ   ြို့နယ်၊ က  ်းခပင်က  ်းရ ောအိုပစ်ို၊ 

 ပပ  န်က  ်းရ ော စ   ်စ ််းကရ (၁/၀)  ိုင် 

သွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း  

 

၈ ပင်ကလောင််း ကပါ  အင်က  ်းရ ောအိုပစ်ို၊ 

က  ော ်တင်က  ်းရ ော (၂/၀)  ိုင် 

စ   ်စ ််းကရသွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 



စဉ် ဖမ  ွံ့နယ် လိုြ်ငန်ေးအမည ် မှ ်ခ က ်

၉ ပင်ကလောင််း ပင်ကလောင််းမ   ြို့နယ်၊ ကပါ  အင်က  ်းရ ောအိုပစ်ို၊ 

ပက ္ော် ဏ္ဍောပ်က  ်းရ ော စ   ်စ ််းကရ 

(၂/၀)  ိုင်သွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

၁၀ ပင်ကလောင််း ကပါ  အင်က  ်းရ ောအိုပစ်ို၊ 

ပက ္ော်သ န််းတင်က  ်းရ ော (၂/၄)  ိုင် 

စ   ်စ ််းကရသွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

၁၁ ပင်ကလောင််း ပင်ကလောင််းမ   ြို့နယ်၊ ပင်ြင်က  ်းရ ောအိုပစ်ို၊ 

ပင်စံိုက  ်းရ ော စ   ်စ ််းကရ(၂/၀)  ိုင် 

သွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

၁၂ ပင်ကလောင််း ပင်ကလောင််းမ   ြို့နယ်၊  ီ်းခြစ်က  ော ် 

က  ်းရ ော ကရကလ ောင် န်တစ ်န် 

ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆံ  တည်ကဆော ခ်ြင််း 

လိုပ်ငန််း 

 



စဉ် ဖမ  ွံ့နယ် လိုြ်ငန်ေးအမည ် မှ ်ခ က ်

၁၃ ပင်ကလောင််း လွယ်တပ်ကခ ော ်က  ်းရ ော (၄၀၀)ကပ 

စ ်ကရတွင််း (၁)တွင််း တ ်းက ောခ်ြင််း 

လိုပ်ငန််း  

 

၁၄ ပင်ကလောင််း လွယ်တပ်ကတောင်က  ်းရ ော (၄၀၀)ကပ 

စ ်ကရတွင််း (၁)တွင််း တ ်းက ောခ်ြင််း 

လိုပ်ငန််း 

 

၁၅ ပင်ကလောင််း ပင်ကလောင််းမ   ြို့နယ်၊ 

ဆည်ကြါင််းက  ်းရ ော(၃/၀)  ိုင် 

စ   ်စ ််းကရသွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

 

၁၆ လင််းကြ်း လင််းကြ်းမ   ြို့နယ်၊ ဟ ို ်က ွြို့အိုပစ်ို၊ 

ဟ ိုဟက  ်းရ ော ကပ(၀/၆)ကသော ်သံို်းကရ 

သွယ်ယ ခြင််း (ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆံ  

အိုတ်ကရ န် အပါ အ၀င်) 

 

 

 

 

  



၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ၊် ဓနိုက ိုယ်ြ ိုင်အိုြ်ခ  ြ်ခွင  ်ရေသအ ွင်ေး ရ ာင် ကွခ်  သည  ်

ရ   ှ ရ ေးလိုြ်ငနေ်းမ ာေး 

စဉ် ဖမ  ွံ့နယ် လိုြ်ငန်ေးအမည ် မှ ်ခ က ်

၁ ရ ောငံ ရ ောငံမ   ြို့နယ်၊ မ   ြို့က ီ်းက  ်းရ ော၊ ဥ မ၊ 

 င််းတ ်၊ ရ ောသစ် က  ်းရ ော (၇/၀)  ိုင် 

ကသော ်သံို်းကရ သွယ်ယ ခြင််းလိုပ်ငန််း 

 

 


