၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနြစ္ နယ္စပ္ကဒသဖျံ ့မဖိုးကရးစီြံကိန္းလုပ္ငန္းြ်ားအကပွ
အကကာင္အထည္ကဖာ္ကဆာင္ရျက္ြှုအ ကှခအကန

တနသသာရီတိုင္းကဒသကကီး
လုပ္ငန္းအြည္

စဉ္
လြ္းတံတားလုပ္ငန္း
၁ ကှြလြ္း

(က) ကကာ့ကသာင္းမြို ့နယ္၊ ဇာဒက္ကကီး ကျွန္းပတ္လြ္း (၄/၀) ြိုင္
၂ ကက်ာက္လြ္း
(က) ကျွန္းစုမြို ့နယ္၊ ကတန္ ကျွန္းပတ္လြ္း (၅/၅) ြိုင္
၃ တံတားကကီး/ငယ္
(က) ဘုတ္ှပင္းမြို ့နယ္၊ ှပည္ကကီးြဏ္ဍိုင္မြို ့နယ္ချဲရြိ ဝါးကခ်ာင္းသစ္သားတံတား

၀ှဿ၁-၀ှဿ၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ျပည္နယ္/ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးရုံး (ထားှယ္)
တနသၤာရီေဒသ၈ လမ္းတံတားလုပ္ငန္း
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

ကိုးအင္း (ေ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 (ရြာသစ္) ေက်းရြာ ေရဆင္း သံကူကြန္ကရစ္ တံတား
(၃၅ှ) ေပ (ဿ) စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

စဥ္

ေဒသ

ဿ၇ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္

အေၾကာင္းအရာ
ကညံဳကၽြန္း - ကေထာင္းနီလမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၀၁) ေပ၈ (ဿ) စင္း
ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀ှ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

ကညွင္ေခ်ာင္းရြာ အှင္လမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၂ှ) ေပ (ဿ) စင္း
ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀ဿ ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ

ထမင္းမစား ေက်းရြာအုပ္စု၈ ထမင္းမစား - ပိႏၷဲကုန္း ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းေပၚရွိ
သံကူကြန္ကရစ္ တံတား (၀ှ) ေပ၈ (ဿ) စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀၀ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္

သာရဘြင္ - သာရဘြင္ အေရွ႕လမ္းၾကားလမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (ဿှှ) ေပ (ဿ)
စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀၁ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္

မဲေတာ - အုတ္ဖိုလမ္းေပၚရွိ သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁၃) ေပ၈ (ဿ) စင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၀၂ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္

မာရမ္း - ဆိပ္ဖူးလမ္းေပၚတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေရျပြန္ (၁) ေပ × (၀၃) ေပ အရွည္
ကြန္ကရစ္ေရျပြန္ တည္ေဆာက္ျခင္း

၀၃ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္

ေဖာ့သုတ္ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေရျပြန္ (၁ ေပ
× ၀၃ ေပ) အရွည္ ေရျပြန္တည္ေဆာက္ျခင္း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာေရဵန္စ၊ံ နယံစပံေေသဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵေဆာငံရးကံေပဵမှုမ့ာဵ
တနသသာရီတိုငံဵေေသှကီဵ
စဉံ

အေြကာငံဵအရာ
နယံစပံေေသဖးွဖိ
ဳ ဴ ုဵေရဵလုပံငနံဵ
လမံဵတဳတာဵလုပံငနံဵ

၁

ေကာဴေသာငံဵွမိုနယံ
ဴ ၊ ဇာေကံှကီဵကျွနံဵပတံလမံဵ (၆၆/၀) မိုငတ
ံ င
း ံ ေအာကံပါလုပံငနံဵမ့ာဵ
ေဆာငံရးကံရနံ
-ေျမသာဵလမံဵ (၁၂) မိင
ု ံ
−ေက့ာကံလမံဵ (၁၂) မိင
ု ံ
-တဳတာဵ (၅) စငံဵ
-ေရပပနံ (၈၀) ခု

၂

ေကာဴေသာငံဵွမိုနယံ
ဴ ၊ ေဖာဴသုတံ-ေအဵခ့မံဵသာလမံဵ တဳတာဵ (၁၈၀‘) တဳတာဵ (၁) စငံဵ
တညံေဆာကံျခငံဵ

၃

ဘုတံျပငံဵွမိုနယံ
ဴ ၊ နမဴံတးနံ- ရးာေေဴလူလမံဵ (၇၈/၀) မိင
ု တ
ံ င
း ံ ေျမ/ ေက့ာကံလမံဵ (၁၂) မိင
ု ံ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ
-ေျမလမံဵ (၁၂) မိင
ု ံ
-ေက့ာကံလမံဵ (၁၂) မိင
ု ံ
-တဳတာဵ (၇) စငံဵ

၄

ဘုတံျပငံဵွမိုနယံ
ဴ ၊ နမဴံတးနံ-ရးာေေဴလူလမံဵ
ေဆာငံရးကံရနံ
-ေျမလမံဵ (၁၀) မိင
ု ံ
-ေက့ာကံလမံဵ (၁၀) မိုငံ
-တဳတာဵ (၄) စငံဵ
- ေရပပနံ(၈) ခု (၄'×၄'×၂၄')
- ေရပပနံ(၇) ခု (၅'×၆'×၂၄')

(၇၈/၀)မိုငံ

တးငံ

ေအာကံပါလုပံငနံဵမ့ာဵ

၅

ေရျဖူွမိုနယံ
ဴ ၊ ရာဖူဵေက့ဵရးာအုပံစု၊ အလယံစခနံဵ-ရးာသစံ ေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံ လမံဵေပ်ရ္ိ
(၁၄၀') အရ္ည၊ံ (၁၄') အက့ယံ ကးနံကရစံတဳတာဵ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ

၆

ေရျဖူွမိုနယံ
ဴ ၊ ဖာဵေဆာငံဵေက့ဵရးာအုပံစု၊ ေတာငံရငံဵအငံဵေက့ဵရးာခ့ငံဵဆကံ လမံဵေပ်ရ္ိ
(၉၂') ကးနံကရစံတဳတာဵ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ

စဉံ

အေြကာငံဵအရာ

၇

ေရျဖူွမိုနယံ
ဴ ၊ ဧကနိေက့ဵရးာအုပံစ၊ု ဧကနိ-ရငဲလမံဵေပ်ရ္ိ (၁၀၀') အရ္ည၊ံ (၁၄') အက့ယံ
ကးနံကရစံ တဳတာဵ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ

၈

ေရျဖူွမိုနယံ
ဴ ၊ ဇာေီေက့ဵရးာအုပံစု၊ ေခါငံျပနံ-တိုကံတေကာံရးာအြကာဵ ေခါငံျပနံ (၁၀၀‘)
တဳတာဵ (၁) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ

၉

ေရျဖူွမိုနယံ
ဴ ၊ ကလိနံေအာငံွမိုနယံ
ဴ ခ၊းဲ
အလယံစခနံဵ-ရးာသစံ-သဲေခ့ာငံဵ-ေမ့ာကံေခ့ာနဂါဵအိုငံ-ကးနံြကာဵေိနံ-ခရိုငံ-မးနံသုဳဵခး လမံဵေပ်ရ္ိ သဳကူကးနံကရစံတဳတာဵ (၂၁၅)‘ န္ငံဴ
(၅’) ေပ ကးနံကရစံ ေရပပနံ (၁၅) ခု ေဆာကံလုပံျခငံဵ

၁၀

ွမိတံေတာငံေက့ဵရးာအုပံစုန္ငံဴ
ေခ့ာငံဵကူဵတဳတာဵ (၂၂၀) ေပ

၁၁

ွမိတံွမိုနယံ
ဴ ၊ အငံဵေလဵကနံဵေက့ဵရးာန္ငံဴ ွမိတံွမိုသိ
ဴ ု့ဴ ဆကံသးယံသညဴံ
ွမိတံေတာငံေခ့ာငံဵကူဵ တဳတာဵ (၂၂၀) ေပ တညံေဆာကံျခငံဵ

၁၂

ေရျဖူွမိုနယံ
ဴ ၊ ေိနံဵဇဳေေသရ္ိ ကငံဵေတာငံ-သဘးတံ ေခ့ာငံဵသးာဵလမံဵရ္ိ သဳကူကးနံကရစံ
တဳတာဵ (၁၀) ေပ (၂) စငံဵ (၈) ေပ (၆) စငံဵ တညံေဆာကံျခငံဵ

ွမိတံွမိုဆကံ
ဴ
သးယံသညဴံ

လမံဵေပ်ရ္ိ

ေနာကံလယံ
လမံဵေပ်ရ္ိ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရရးနြစ၊္ နယ္စပ္ရေသဖျံ ့ဖဖိုးရရးရဆာင္ရျက္ရပးမှုမ်ား
တနသသာရီတိုင္းရေသကကီး
စဉ္

အရကကာင္းအရာ
နယ္စပ္ရေသဖျဖဖိ
ံ ့ ုးရရးလုပ္ငန္း
လမ္းတံတားလုပ္ငန္း

၁
၂

၃
၄

၅

၆

၇
၈
၉

ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊ ဖာဵေျောင်ဵ-ရငဲေျေဵရွာ ေမ
ြ လမ်ဵ (၆) မိငု ်
ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊ ဖာဵေျောင်ဵ- ြမန်မာရှင် ထမီ ေျေဵရွာ ျေင်ဵ ဆျ်ေြမလမ်ဵ (၃) မိငု ်
ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊ေရဵ- ထာဵ၀ယ်ျာဵလမ်ဵ၊ မလွဲေှ ောင် (၈၀/၃) မိငု ်ေငို ်မှ ေေါျ်ေင်ျွင်ဵ
ေျေဵရွာ ဆျ် သွယ် သညဴ် ေမ
ြ လမ်ဵ (၄) မိငု ်
ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊ြေည်ေထာင်စုလမ်ဵမှ
ေေါျ်ေင်ျွင်ဵလမ်ဵေေါ်ရှေ
ိ ဳောဵ(၃)စင်ဵ
ေည်ေဆာျ်ြျင်ဵ(၁၄ေေအျေယ်၊ ရလျ်မထု)
-၈၀ေေေဳောဵ(၁)စင်ဵ
-၆၀ေေေဳောဵ(၁)စင်ဵ
-၄၀ေေေဳောဵ(၁)စင်ဵ
ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊၀န်ဖို့ေျေဵရွာအုေ်စု၊၀န်ဖို့မှဆန်ျေီအေရှ့ရွာသိ့ုဆျ်သွယ်ေသာ ျင်ဵေမှာင်ဵေျောင်ဵ
သဳျူျွန် ျရစ် ေဳောဵ (၈၅) ေေ (၁)စင်ဵ ေည် ေဆာျ် ြျင်ဵ
ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊ ျင်ဵေောင်− သေွေ်ေျောင်ဵေမ
ြ / ေျောျ်ျင်ဵြျင်ဵနှင်ဴ ေရေ
ြွ န်(၅)စင်ဵေည်
ေဆာျ်ြျင်ဵ
-ေမ
ြ (၄/၅)မိငု ်
(၁၈ ေေ အျေယ်၊ ၃ေေထု သိေ်သည်ဵြေီဵ၊ Compation ၃၅%၊ လမ်ဵေေဵ ေရေမ
ြ ာင်ဵ အေါ)
-ေျောျ်(၄/၅)မိငု ်
(၁၂ ေေ အျေယ်၊ ၉လျ်မထု သိေ်သည်ဵြေီဵ၊ အမာျဳ လမ်ဵေျုဵဳ ၃ ေေစီ)
-(၆)ေေ Box Culvert (၁)စင်ဵ
-(၅)ေေ Box Culvert (၃)စင်ဵ
-(၄)ေေ Box Culvert (၁)စင်ဵ
ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊မင်ဵသာဵ- ဆင်စွယ်- ေရငဳြျီဵေျောင်ဵ သဳျူ ျွန်ျရစ်ေဳောဵ (၈၀)ေေ (၁)စင်ဵ
ေည် ေဆာျ်ြျင်ဵ
ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊ ၀န်ဖိ့ု- ဆန်ဵျေီအေရှ့၊ ျင်မွန်ဵေျောင်ဵ သဳျူ ျွန်ျရစ်ေဳောဵ (၈၅)ေေ (၁)စင်ဵ
ေည် ေဆာျ်ြျင်ဵ
ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊ ရလိငု ်- ျေမာင်ဵေျောင်ဵသဳျူျွန်ျရစ် ေဳောဵ (၅၀) ေေ (၁)စင်ဵ ေည်ေဆာျ်
ြျင်ဵ

စဉ္

အရကကာင္းအရာ

၁၀

ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊ ေုလဲျူ-ရန်ျင်ဵ သဳျူျနွ ်ျရစ် ေဳောဵ (၃၅) ေေ (၁)စင်ဵ ေည်ေဆာျ်ြျင်ဵ

၁၁

ေရဖ
ြ ူမ
ြ ို့နယ်၊ အလယ်စျန်ဵ- ရွာသစ်-သဲေျောင်ဵ- ေမောျ်ေျော- နဂါဵအိငု -်
မွန်သဵုဳ ျွလမ်ဵေေါ်ရှိ ေဳောဵ (၃) စင်ဵ ေည်ေဆာျ်ြျင်ဵ (၁၄ေေအျေယ်၊၇ လျ်မ ထု)

၁၂

၁၃

ျရိငု ်-

-၈၀ေေေဳောဵ(၁)စင်ဵ
-၂၀ေေေဳောဵ(၁)စင်ဵ
-၁၅ေေ ေဳောဵ(၁)စင်ဵ
ေုေြ် ေင်ဵြမို့နယ်၊ နမ်ေ
ဴ ွန-် ရွာေဟဴလူလမ်ဵ ေေါ်ရှ-ိ
-ေမ
ြ လမ်ဵ (၆/၆)မိငု ်
(၁၈ေေအျေယ်၊၃ေေထုသိေ်သည်ဵြေီဵ Compaction ၃၅%၊ လမ်ဵေေဵ ေရေမ
ြ ာင်ဵအေါ)
-ေျောျ်လမ်ဵ(၆/၆)မိငု ်
(၁၂ေေအျေယ်၊ ၉လျ်မထုသိေ်သည်ဵြေီဵ၊ အမာျဳ လမ်ဵေုျဵုဳ ၃ေေစီ) ေဖာျ်လုေြ် ျင်ဵ လုေ်ငန်ဵ
ေုေြ် ေင်ဵြမို့နယ်၊နမဴေ
် ွန်- ရွာေဟဴလူလမ်ဵေေါ်ရှိ သဳျူ ျွန် ျရစ်ေဳောဵ (၆)စင်ဵ(၁၁၄)ေေ
-၂၀ေေေဳောဵ(၃)စင်ဵ
-၁၅ေေေဳောဵ(၁)စင်ဵ
-၁၀ေေေဳောဵ(၁)စင်ဵ
-၂၉ေေေဳောဵ(၁)စင်ဵ
-(၆)ေေ Box Culvert (၅)စင်ဵ

၁၄

ေုေြ် ေင်ဵြမို့နယ်၊ နမဴေ
် ွန-် ရွာေဟဴလူလမ်ဵေေါ်ရှိ ျွန်ျရစ်ေဳောဵ (၆) စင်ဵ နှင်ဴ ေရေ
ြွ န်(၃)စင်ဵ
-(၂၀)ေေေဳောဵ (၆)စင်ဵ၊ (၁၂၀)ေေ
- (၆)ေေ Box Culvert (၃)စင်ဵ

၁၂၀.၀၀၀
၇.၂၀

၁၅

ေုေြ် ေင်ဵြမို့နယ်၊ ေောင်ငယ်-လမ်ဵဖုန်ဵျမ်ဵေျေဵရွာ- ြေည်ေထာင်စုလမ်ဵမျ
ြ ီဵဆျ်သွယ်သညဴ်
လမ်ဵေေါ်ရှိ သဳျူျွန်ျရစ်ေဳောဵ (၂၀) ေေ

၁၆

ေုေြ် ေင်ဵြမို့နယ်၊ ြေည်ြျီဵမိိုင်- ဟင်ဵလိငု ်ဵ ေရေနာျ်ေျောင်ဵ ေျေဵရွာျေင်ဵဆျ်လမ်ဵေေါ်ရှိ
(၂၀၊ ၁၅၊ ၁၅)ေေ ေဳောဵ(၃)စင်ဵ

၁၇

ြမိေြ် မို့နယ်၊ အလယ်ျျွန်ဵေျေဵရွာနှငဴ် ြမိေြ် မို့ ဆျ်သွယ်သညဴ် ထာဵ၀ယ်ျမ်ဵေျောင်ဵ
သဳျူျွန်ျရစ်ေဳောဵ (၁၄၅) ေေ

စဉ္

အရကကာင္းအရာ

၁၈

ေုေြ် ေင်ဵြမို့နယ်၊ နမ်ေ
ဴ ွန်- ရွာေဟဴလူလမ်ဵေေါ်ေွင် ျွန်ျရစ်ေဳောဵမောဵနှင်ဴ Box Culvert
မောဵ ေည်ေဆာျ်ြျင်ဵ-(၂၀)ေေ ျွန်ျရစ်ေဳောဵ (၈)စင်ဵ
-(၁၅)ေေ ျွန်ျရစ်ေဳောဵ(၁)စင်ဵ
-(၅_၅)ေေ Box Culvert (၄)ျု
-(၄_၄)ေေ Box Culvert (၄)ျု

၁၉

ေနသာရီ
င်္ ြမို့နယ်၊ ေမုေ်ျေုဳဵ- ေဝသာယာျုန်ဵလမ်ဵ ေေါ်ေွင်သဳျူျွန်ျရစ် ေဳောဵ (၆) စင်ဵ
ေည်ေဆာျ်ြျင်ဵ (၁၄ ေေ အျေယ်၊ ၇ လျ်မထု)
-ေသာင်ဵေျောင်ဵေအာျ် (၅၀) ေေ (၁) စင်ဵ
-ေသာင်ဵေျောင်ဵအေေါ် (၄၅) ေေ (၁) စင်ဵ
-ေမုေ်ျေုဳဵ-ေဝ-သာယာျုန်ဵေလမ်ဵရှိ (၄၀) ေေ (၁) စင်ဵ
-ေဝနှငသ
်ဴ ာရဖုလ
ဳ မ်ဵေေါ်ရှိ (၁၅) ေေ (၁) စင်ဵ
-အေနာျ်သာရဖုေဳ ျေဵရွာ ေနသာရီ
င်္ ြမစ်အေွင်ဵ ေရဆင်ဵေဳောဵ (၂၀'_၈') (၁) စင်ဵ

-ေျူ-ဝမ်ဵနာေျေဵရွာျေင်ဵဆျ် (၆၀) ေေ(၁) စင်ဵ
၂၀

ေျာဴေသာင်ဵြမို့နယ်၊ ျေန်ဵဖမ်ဵေျေဵရွာအုေ်စု၊ မေုေေဵေျေဵရွာ အ၀င်လမ်ဵ ေျောျ်ျင်ဵြျင်ဵ
(၀/၄) မိငု ်

၂၁

ေျာဴေသာင်ဵြမို့နယ်၊ ေအာင်ျေမ်ဵသာေျေဵရွာ၊ ေရဆင်ဵျွန်ျရစ်ေဳောဵ (၂၀) ေေ

၂၂

ေျာဴေသာင်ဵြမို့နယ်၊ မာရမ်ဵေျေဵရွာ၊ အေွင်ဵမာရမ်ဵ ေျောင်ဵြဖေ် သဳျူ ျွန်ျရစ် ေဳောဵ
(၃၀) ေေ

၂၃

ထာဵ၀ယ်ြမို့နယ်၊ ေမ
ြ ာင်ဵေုလဲေျောင်ဵသဳျူ ျွန်ျရစ်ေဳောဵ (၁၁၅'×၂၄')ေေ

