
စဉ္

၁

(က) ကကာက့သာငး္မြို န့ယ္၊ ဇာဒကက္ကးီ ကျွနး္ပတ္လြး္ (၄/၀) ြိုင္

၂

(က) ကျွနး္စမုြို န့ယ္၊ ကတန ္ကျွနး္ပတ္လြး္ (၅/၅) ြိုင္

၃

(က) ဘတ္ုှပငး္မြို န့ယ္၊ ှပညက္ကးီြဏ္ဍို ငမ္ြို န့ယ္ချဲရြိ ဝါးကခ်ာငး္သစ္သားတံတား

တတံားကကးီ/ငယ္

လြး္တတံားလပုင္နး္

ကှြလြး္

ကက်ာကလ္ြး္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနြစ ္နယစ္ပက္ဒသဖျံ ့မဖို းကရးစြီကံနိး္လပုင္နး္ြ်ားအကပွ

အကကာငအ္ထညက္ဖာက္ဆာငရ္ျကြ္ှုအကှခအကန

တနသသာရတီိုငး္ကဒသကကးီ

လပုင္နး္အြည္



စဥ္ ေဒသ အေၾကာင္းအရာ

ဿ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ မ႑ိဳင္ - ရတနာပုံ (၁၀) မိုင္ ေျမလမ္းမြမ္းမံျခင္း

၀ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ျခား -ေအာင္သာှရလမ္း (၂၀) မိုင္ ေျမလမ္း မြမ္းမံျခင္း

၁ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟန္ကျပဳ - ရြာေဟ့လူလမ္း (၁၂/၂) မိုင္ ေျမလမ္း မြမ္းမံျခင္း

၂ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ စမ္းသီတာ - နမ့္တြန္လမ္း (၁၂) မိုင္ ေျမလမ္းမြမ္းမံျခင္း

၃ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ သာရဖုံေက်းရြာအုပ္စု၈ ပှ - အေနာက္သာရဖုံ - လယ္သစ္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ 

နတ္စိမ္းေခ်ာင္းကူး သံကူကြန္ကရစ္ တံတား (ဿဿ၃) ေပတည္ေဆာက္ျခင္း

၄ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ယာလမ္း အမွတ္ (ဿ) ရပ္ကြက္လမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၂ှ) 

ေပတည္ေဆာက္ျခင္း

၅ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ အုန္းေတာကမ္းေက်းရြာ - နီပါးေက်းရြာခ်င္း ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္ 

တံတား (၃) စင္း တည္ေဆာက္ျခင္း  ( ၂ှ) ေပ၈ (၃ှ) ေပ၈ (၀ှ) ေပ၈ (၄ှ) ေပ၈ (ဿ၃) ေပ

၆ ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္ ထမင္းမစား - လဘက္ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၂ှ) ေပ (ဿ) စင္း တည္ေဆာက္ ျခင္း

၇ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ သစ္လွေတာေက်းရြာ - ေဖာ့ေက်းရြာ သံကူကြန္ကရစ္ တံတား (၀၃) ေပ (ဿ) စင္း 

တည္ေဆာက္ျခင္း

ဿှ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းဒြတ္ေက်းရြာ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၀ှ) ေပ (ဿ) စင္းတည္ေဆာက္ျခင္း

ဿဿ ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ခႏၱီးေက်းရြာ ေရဆိပ္ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၂ှ) ေပ၈ (ဿ) စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

ဿ၀ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းေဖာက္ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (ဿှှ) ေပ၈ (ဿ) စင္း တည္ေဆာက္ျခင္း

ဿ၁ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ကသာခရုိင္၈ တညက္ေခ်ာင္း သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၂ှ)  ေပ တည္ေဆာက္ျခင္း

ဿ၂ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ဘန္ေလာ၈ တကူ၈ သိေႏၵာေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းေပၚရွိ ဘန္လင္ ေက်းရြာ 

သံကူကြန္ကရစ္ တံတား (၁၃) ေပ၈  (၁) စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

ဿ၃ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ကုိးအင္း (ေအာက္) သံကူကြန္ကရစ္တံတား (ဿှှ) ေပ၈ (ဿ) စင္း တည္ေဆာက္ျခင္း

ဿ၄ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ဘန္ၾကဳတ္ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (ဿ၄ှ) ေပ (ဿ) စင္း တည္ေဆာက္ျခင္း

ဿ၅ ျပည္ၾကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ မ႑ိဳင္ - ေလညာ ျဖတ္လမ္းေပၚရွိ ေထာင္ေခၚ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (ဿှ၃) ေပ (ဿ) စင္း 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း

ဿ၆ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ အလယ္မန္ေက်းရြာ အလယ္မန္ (ရြာသစ)္ ေက်းရြာ ေရဆင္း သံကူကြန္ကရစ္ တံတား 

(၃၅ှ) ေပ (ဿ) စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀ှဿ၁-၀ှဿ၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျပည္နယ္/ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးရုံး (ထားှယ္)

တနသၤာရီေဒသ၈ လမ္းတံတားလုပ္ငန္း



စဥ္ ေဒသ အေၾကာင္းအရာ

ဿ၇ ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ ကညံဳကၽြန္း - ကေထာင္းနီလမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၀၁) ေပ၈ (ဿ) စင္း 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀ှ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ကညွင္ေခ်ာင္းရြာ အှင္လမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၂ှ) ေပ (ဿ) စင္း 

ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀ဿ ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ထမင္းမစား ေက်းရြာအုပ္စု၈ ထမင္းမစား - ပိႏၷကုဲန္း ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းေပၚရွိ 

သံကူကြန္ကရစ္ တံတား (၀ှ) ေပ၈ (ဿ) စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀၀ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ သာရဘြင္ - သာရဘြင္ အေရ႕ွလမ္းၾကားလမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (ဿှှ) ေပ (ဿ)

 စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀၁ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ မေဲတာ - အုတ္ဖိုလမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁၃) ေပ၈ (ဿ) စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀၂ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ မာရမ္း - ဆိပ္ဖူးလမ္းေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေရျပြန္ (၁) ေပ × (၀၃) ေပ အရွည္ 

ကြန္ကရစ္ေရျပြန္ တည္ေဆာက္ျခင္း

၀၃ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဖာ့သုတ္ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေရျပြန္ (၁ ေပ

 × ၀၃ ေပ) အရွည္ ေရျပြန္တည္ေဆာက္ျခင္း



၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာေရဵန္စ၊ံ နယံစပံေေသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵေဆာငံရးကံေပဵမှုမ့ာဵ 

စဉံ အေြကာငံဵအရာ 

နယံစပံေေသဖးဳ ဴွဖိုဵ ေရဵလုပံငနံ  ဵ

လမံဵတဳတာဵလုပံငနံ  ဵ

၁ ေကာဴေသာငံ ွဵမိုနဴယံ၊ ဇာေကံှကီဵကျွနံဵပတံလမံ  ဵ (၆၆/၀) မုိငံတးငံ ေအာကံပါလုပံငနံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရးကံရနံ 

-ေျမသာဵလမံ  ဵ(၁၂) မုိငံ 

−ေက့ာကံလမံ  ဵ(၁၂) မုိငံ        

-တဳတာ  ဵ(၅) စငံ  ဵ

-ေရပပနံ  (၈၀) ခု 

၂ ေကာဴေသာငံ ွဵမိုနဴယံ၊ ေဖာဴသုတံ-ေအဵခ့မံဵသာလမံ  ဵ တဳတာ  ဵ (၁၈၀‘) တဳတာ  ဵ (၁) စငံဵ 

တညံေဆာကံျခငံ  ဵ

၃ ဘုတံျပငံ ွဵမိုနဴယံ၊ နမံဴတးနံ- ရးာေေဴလူလမံ  ဵ (၇၈/၀) မုိငံတးငံ ေျမ/ ေက့ာကံလမံ  ဵ (၁၂) မုိငံ 

ေဆာငံရးကံျခငံ  ဵ

-ေျမလမံ  ဵ(၁၂) မုိငံ 

-ေက့ာကံလမံ  ဵ(၁၂) မုိငံ 

-တဳတာ  ဵ(၇) စငံ  ဵ

၄ ဘုတံျပငံ ွဵမိုနဴယံ၊ နမံဴတးနံ-ရးာေေဴလူလမံ  ဵ (၇၈/၀)မုိငံ တးငံ ေအာကံပါလုပံငနံဵမ့ာဵ 

ေဆာငံရးကံရနံ 

- ေျမလမံ  ဵ(၁၀) မုိငံ  

- ေက့ာကံလမံ  ဵ(၁၀) မုိငံ 

-တဳတာ  ဵ(၄) စငံ  ဵ

- ေရပပနံ(၈) ခု (၄'×၄'×၂၄')  

- ေရပပနံ(၇) ခု (၅'×၆'×၂၄')  

၅ ေရျဖ ွူမိုနဴယံ၊ ရာဖူဵေက့ဵ ရးာအုပံစု၊ အလယံစခနံဵ-ရးာသစံ ေက့ဵ ရးာခ့ငံဵဆကံ လမံဵေပ်ရိ္ 

(၁၄၀') အရ္ညံ၊ (၁၄') အက့ယံ ကးနံကရစံတဳတာ  ဵ(၁) စငံ  ဵတညံေဆာကံျခငံ  ဵ

၆ ေရျဖ ွူမိုနဴယံ၊ ဖာဵေဆာငံဵေက့ဵ ရးာအုပံစု၊ ေတာငံရငံဵအငံဵေက့ဵ ရးာခ့ငံဵဆကံ လမံဵေပ်ရိ္ 

(၉၂') ကးနံကရစံတဳတာ  ဵ(၁) စငံ  ဵတညံေဆာကံျခငံ  ဵ

 တနသသာရီတိုငံဵ ေေသှကီဵ 



စဉံ အေြကာငံဵအရာ 

၇ ေရျဖ ွူမိုနဴယံ၊ ဧကနိေက့ဵ ရးာအုပံစု၊ ဧကနိ-ရငဲလမံဵေပ်ရိ္ (၁၀၀') အရ္ညံ၊ (၁၄') အက့ယံ 
ကးနံကရစံ တဳတာ  ဵ(၁) စငံ  ဵတညံေဆာကံျခငံ  ဵ

၈ ေရျဖ ွူမိုနဴယံ၊ ဇာေီေက့ဵ ရးာအုပံစု၊ ေခါငံျပနံ-တုိကံတေကာံရးာအြကာ  ဵ ေခါငံျပနံ (၁၀၀‘) 
တဳတာ  ဵ(၁) စငံ  ဵတညံေဆာကံျခငံ  ဵ

၉ ေရျဖ ွူမိုနဴယံ၊ ကလိနံေအာငံွမိုနဴယံခး၊ဲ အလယံစခနံဵ-ရးာသစံ-သဲေခ့ာငံဵ-ေမ့ာကံေခ့ာ- 
နဂါဵ အုိငံ-ကးနံြကာဵေိနံ-ခရုိငံ-မးနံသဳုဵခး လမံဵေပ်ရိ္ သဳကူကးနံကရစံတဳတာ  ဵ (၂၁၅)‘ န္ငံဴ 
(၅’) ေပ ကးနံကရစံ ေရပပနံ (၁၅) ခု ေဆာကံလုပံျခငံ  ဵ

၁၀ ွမိတံေတာငံေက့ဵ ရးာအုပံစုန္ငံဴ ွမိတံွမိုဆဴကံသးယံသညံဴ လမံဵေပ်ရိ္ ေနာကံလယံ 
ေခ့ာငံဵကူဵတဳတာ  ဵ(၂၂၀) ေပ 

၁၁ ွမိတံွမိုနဴယံ၊ အငံဵေလဵကနံဵေက့ဵ ရးာန္ငံဴ ွမိတံွမိုသုိဴ့ဴ ဆကံသးယံသညံဴ လမံဵေပ်ရိ္ 
ွမိတံေတာငံေခ့ာငံဵကူ  ဵတဳတာ  ဵ(၂၂၀) ေပ တညံေဆာကံျခငံ  ဵ

၁၂ ေရျဖ ွူမိုနဴယံ၊ ေိနံဵဇဳေေသရိ္ ကငံဵေတာငံ-သဘးတံ ေခ့ာငံဵသးာဵလမံဵရိ္ သဳကူကးနံကရစံ 
တဳတာ  ဵ(၁၀) ေပ (၂) စငံ  ဵ(၈) ေပ (၆) စငံ  ဵတညံေဆာကံျခငံ  ဵ
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နယ္စပ္ရေသဖျံ ့ဖဖိုးရရးလုပ္ငန္း 

လမ္းတံတားလုပ္ငန္း 

၁ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊ ဖာဵေျောင် -ဵရငဲေျေဵ ရွာ ေမြ လမ်  ဵ(၆) မုိင် 

၂ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊ ဖာဵေျောင် -ဵ  မြ န်မာရှင် ထမီ ေျေဵ ရွာ ျေင်  ဵဆျ်ေမြ လမ်  ဵ(၃) မုိင် 

၃ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊ေရဵ- ထာဵ၀ယ်ျာဵလမ် ၊ဵ မလွဲှေောင် (၈၀/၃) မုိင်ေုိင်မှ  ေေါျ်ေင်ျွင်  ဵ
ေျေဵ ရွာ ဆျ် သွယ် သည်ဴ ေမြ လမ်  ဵ(၄) မုိင် 

၄ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊ေြ ည်ေထာင်စုလမ်ဵမှ ေေါျ်ေင်ျွင်ဵလမ်ဵေေါ်ရိှေဳောဵ(၃)စင်  ဵ
ေည်ေဆာျ်ျြ င်ဵ(၁၄ေေအျေယ်၊  ရလျ်မထု) 

-၈၀ေေေဳော (ဵ၁)စင်  ဵ                        

-၆၀ေေေဳော (ဵ၁)စင်  ဵ                        

-၄၀ေေေဳော (ဵ၁)စင်  ဵ                        

၅ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊၀န်ဖုိ့ေျေဵ ရွာအုေ်စု၊၀န်ဖုိ့မှဆန်ျေီအေရှ့ရွာသုိ့ဆျ်သွယ်ေသာ ျင်ဵေမှာင်ဵေျောင်ဵ 
သဳျူျွန်  ျရစ် ေဳော  ဵ(၈၅) ေေ (၁)စင်  ဵေည် ေဆာျ်  ျြ င်  ဵ

၆ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊ ျင်ဵေောင်− သေွေ်ေျောင်ဵေမြ / ေျောျ်ျင်ဵျြ င်ဵနှငဴ် ေရေြွ န်(၅)စင်ဵေည် 
ေဆာျ်ျြ င်  ဵ
-ေမြ (၄/၅)မုိင် 

(၁၈ ေေ အျေယ်၊ ၃ေေထု သိေ်သည်ဵေြ ီ ၊ဵ Compation ၃၅%၊ လမ်ဵေေ  ဵေရေမြ ာင်  ဵအေါ)  

-ေျောျ်(၄/၅)မုိင် 

(၁၂ ေေ အျေယ်၊ ၉လျ်မထု သိေ်သည်ဵေြ ီ ၊ဵ အမာျဳ လမ်ဵေျဳု  ဵ၃  ေေစီ)  
-(၆)ေေ Box Culvert (၁)စင်  ဵ
-(၅)ေေ Box Culvert (၃)စင်  ဵ
-(၄)ေေ Box Culvert (၁)စင်  ဵ

၇ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊မင်ဵသာဵ- ဆင်စွယ်- ေရငဳျြ ီဵေျောင်  ဵ သဳျူ ျွန်ျရစ်ေဳော  ဵ (၈၀)ေေ (၁)စင်  ဵ
ေည် ေဆာျ်ျြ င်  ဵ

၈ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊ ၀န်ဖုိ-့ ဆန်ဵျေီအေရှ၊့ ျင်မွန်ဵေျောင်  ဵ သဳျူ ျွန်ျရစ်ေဳော  ဵ (၈၅)ေေ (၁)စင်  ဵ
ေည် ေဆာျ်ျြ င်  ဵ

၉ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊ ရလုိင်- ျေမာင်ဵေျောင်ဵသဳျူျွန်ျရစ် ေဳော  ဵ (၅၀) ေေ (၁)စင်  ဵေည်ေဆာျ် 
 ျြ င်  ဵ

 တနသသာရီတိုင္း ရေသကကးီ 
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၁၀  ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊ ေုလဲျူ-ရန်ျင်  ဵသဳျူျွန်ျရစ် ေဳော  ဵ (၃၅) ေေ (၁)စင်  ဵေည်ေဆာျ်ျြ င်  ဵ

၁၁ ေရဖြ ူမြ ို့နယ်၊ အလယ်စျန် -ဵ ရွာသစ်-သဲေျောင် -ဵ ေမောျ်ေျော- နဂါဵ အုိင်- ျရုိင်- 
မွန်သဳုဵျွလမ်ဵေေါ်ရိှ ေဳော  ဵ(၃) စင်  ဵေည်ေဆာျ်ျြ င်  ဵ(၁၄ေေအျေယ်၊၇ လျ်မ ထု) 

-၈၀ေေေဳော (ဵ၁)စင်  ဵ                        
-၂၀ေေေဳော (ဵ၁)စင်  ဵ                        
-၁၅ေေ ေဳော (ဵ၁)စင်  ဵ            

၁၂ ေုေ်ေြ င်ဵမြ ို့နယ်၊ နမဴ်ေွန်-ရွာေဟဴလူလမ်  ဵေေါ်ရိှ- 
-ေမြ လမ်  ဵ(၆/၆)မုိင်                                      

(၁၈ေေအျေယ်၊၃ေေထုသိေ်သည်ဵေြ ီ  ဵ Compaction  ၃၅%၊ လမ်ဵေေ  ဵေရေမြ ာင်ဵအေါ)  

-ေျောျ်လမ် (ဵ၆/၆)မုိင်                              

(၁၂ေေအျေယ်၊ ၉လျ်မထုသိေ်သည်ဵေြ ီ ၊ဵ အမာျဳ လမ်ဵေုျဳု  ဵ၃ေေစီ) ေဖာျ်လုေ်ျြ င်  ဵလုေ်ငန်  ဵ

၁၃ ေုေ်ေြ င်ဵမြ ို့နယ်၊နမ်ဴေွန်- ရွာေဟဴလူလမ်ဵေေါ်ရိှ  သဳျူ ျွန် ျရစ်ေဳော  ဵ(၆)စင် (ဵ၁၁၄)ေေ 

-၂၀ေေေဳော (ဵ၃)စင်  ဵ                                  
-၁၅ေေေဳော (ဵ၁)စင်  ဵ                                   
-၁၀ေေေဳော (ဵ၁)စင်  ဵ                                   
-၂၉ေေေဳော (ဵ၁)စင်  ဵ                                    
-(၆)ေေ Box Culvert (၅)စင်  ဵ                       

၁၄ ေုေ်ေြ င်ဵမြ ို့နယ်၊ နမ်ဴေွန်-  ရွာေဟဴလူလမ်ဵေေါ်ရိှ ျွန်ျရစ်ေဳော  ဵ(၆) စင်  ဵနှငဴ်  ေရေြွ န်(၃)စင်  ဵ

-(၂၀)ေေေဳော  ဵ(၆)စင် ၊ဵ  (၁၂၀)ေေ            ၁၂၀.၀၀၀     

- (၆)ေေ Box Culvert (၃)စင်  ဵ                            ၇.၂၀ 

၁၅ ေုေ်ေြ င်ဵမြ ို့နယ်၊ ေောင်ငယ်-လမ်ဵဖုန်ဵျမ်ဵေျေဵ ရွာ-  ေြ ည်ေထာင်စုလမ်ဵမျ ြ ီဵဆျ်သွယ်သည်ဴ 

လမ်ဵေေါ်ရိှ သဳျူျွန်ျရစ်ေဳောဵ  (၂၀) ေေ  

၁၆ ေုေ်ေြ င်ဵမြ ို့နယ်၊  ေြ ည်ျြ ီဵမိိုင်- ဟင်ဵလုိင်  ဵ ေရေနာျ်ေျောင်  ဵ ေျေဵ ရွာျေင်ဵဆျ်လမ်ဵေေါ်ရိှ 

(၂၀၊ ၁၅၊ ၁၅)ေေ ေဳောဵ (၃)စင်  ဵ

၁၇  မြ ိေ်မြ ို့နယ်၊ အလယ်ျျွန်ဵေျေဵ ရွာနှင်ဴ  မြ ိေ်မြ ို့ ဆျ်သွယ်သည်ဴ ထာဵ ၀ယ်ျမ်ဵေျောင်  ဵ

သဳျူျွန်ျရစ်ေဳောဵ   (၁၄၅) ေေ 
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၁၈ ေုေ်ေြ င်ဵမြ ို့နယ်၊ နမဴ်ေွန်- ရွာေဟဴလူလမ်ဵေေါ်ေွင် ျွန်ျရစ်ေဳောဵမောဵနှငဴ် Box Culvert 

မော  ဵေည်ေဆာျ်ျြ င် -ဵ 

-(၂၀)ေေ ျွန်ျရစ်ေဳော  ဵ(၈)စင်  ဵ

-(၁၅)ေေ ျွန်ျရစ်ေဳောဵ(၁)စင်  ဵ  

-(၅_၅)ေေ Box Culvert (၄)ျု  

-(၄_၄)ေေ Box Culvert  (၄)ျု  

၁၉ ေန င်္သာရီမြ ို့နယ်၊ ေမုေ်ျေု ဳ -ဵ ေဝသာယာျုန်ဵလမ်  ဵေေါ်ေွင်သဳျူျွန်ျရစ် ေဳော  ဵ(၆) စင်  ဵ
ေည်ေဆာျ်ျ ြ င်  ဵ(၁၄ ေေ အျေယ်၊  ၇ လျ်မထု)  

-ေသာင်ဵေျောင်ဵေအာျ် (၅၀) ေေ (၁) စင်  ဵ

-ေသာင်ဵေျောင်ဵအေေါ် (၄၅) ေေ (၁) စင်  ဵ

-ေမုေ်ျေု ဳ -ဵေဝ-သာယာျုန်ဵေလမ်ဵရိှ (၄၀) ေေ (၁) စင်  ဵ

-ေဝနှငဴ်သာရဖဳုလမ်ဵေေါ်ရိှ (၁၅) ေေ (၁) စင်  ဵ

-အေနာျ်သာရဖဳုေျေဵ ရွာ ေန င်္သာရီမြ စ်အေွင်  ဵေရဆင်ဵေဳောဵ  (၂၀'_၈') (၁) စင်  ဵ

-ေျူ-ဝမ်ဵနာေျေဵရာွျေင်ဵဆျ ်(၆၀) ေေ(၁) စင်ဵ 

၂၀ ေျာဴေသာင်ဵမြ ို့နယ်၊ ျေန်ဵဖမ်ဵေျေဵ ရွာအုေ်စု၊  မေုေေဵေျေဵ ရွာ အ၀င်လမ်  ဵေျောျ်ျင်ဵျြ င်  ဵ

(၀/၄) မုိင် 

၂၁ ေျာဴေသာင်ဵမြ ို့နယ်၊ ေအာင်ျေမ်ဵသာေျေဵ ရွာ၊ ေရဆင်ဵျွန်ျရစ်ေဳော  ဵ(၂၀) ေေ 

၂၂ ေျာဴေသာင်ဵမြ ို့နယ်၊ မာရမ်ဵေျေဵ ရွာ၊ အေွင်ဵမာရမ်  ဵေျောင်ဵဖြ ေ် သဳျူ ျွန်ျရစ် ေဳော  ဵ
(၃၀) ေေ 

၂၃ ထာဵ၀ယ်မြ ို့နယ်၊ ေမြ ာင်ဵေုလဲေျောင်ဵသဳျူ ျွန်ျရစ်ေဳော  ဵ(၁၁၅'×၂၄')ေေ 
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