
၁ Lot 1 ပျဉ်းမနား မို  ့နယ်
-  ရန် အာင်(၂)ရပ်ကွက်၊နယ် ြမ(၁၇)အတွင်းရိှ ရန်နိင်(၂)လမ်း+(၃)လမ်း 
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း(၂၃၉၀'x၁၀'x၈")

- ရန် အာင်(၁)ရပ်ကွက်၊မဒိတာလမ်း+ ကဦးပတ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၁၄၀'x၁၀'x၈")
- ရန် အာင်(၁)ရပ်ကွက်၊စ ပါင်းရးပတ်လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း(၁၅၃၀'x၁၀'x၈")

၂ Lot 2 -  ရချီရပ်ကွက် သခင်ထွန်းအပ်လမ်း၊ဗိလ်စကာလမ်း၊ဦးသာလှလမ်း 
ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၇၃၀'x၁၀'x၈")

- ရချီရပ်ကွက်၊ ဦးရန် ကျာ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၆၄၀'x၁၀'x၈")
- ရချီရပ်ကွက်၊ ဦးလတ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၄၆၀'x၁၀'x၈")
- မဂလာရပ်ကွက် ချင်းစ(၂)လမ်း+(၃)လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၁၀၈၀'x၁၀'x၈")
- မဂလာရပ်ကွက် ဗိလ်ဇင် ယာ်လမ်း+ဦးဘွားလမ်းသွယ်(၁)လမ်း+

(၂)လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၁၁၅၀'x၁၀'x၈")
၃ Lot 4 - ဉယျာဉ်စရပ်ကွက်၊ စစ် တာင်းလမ်း+အိးဘိခတ္တ ာလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၉၀၀'x၁၀'x၈")

- ဉယျာဉ်စရပ်ကွက်၊ဧရာဝတီလမ်း+ဉယျာဉ်စ(၁)လမ်း+(၂)လမ်း 
ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၃၂၀၀'x၁၀'x၈")

၄ Lot 5 - ရွာ ကာက်ရပ်ကွက်၊ ပန်းခင်း(၂)ရပ်၊(၁)လမ်းမှ ဒါနလမ်းထ ိ
ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၆၈၀'x၁၀'x၈")

- ပါင်း လာင်း(၃)ရပ်ကွက်၊(၁၉)လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၃၂၆၀'x၁၀'x၈")
၅ Lot 6 - ပါင်း လာင်း(၃)ရပ်ကွက်၊(၁၇)လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၃၀၈၀'x၁၀'x၈")

- ပါင်း လာင်း(၃)ရပ်ကွက်၊(၁၈)လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၃၁၄၀'x၁၀'x၈")
၆ Lot 7 - ပါင်း လာင်း(၁)ရပ်ကွက်၊(၁)လမ်းမှ (၄)လမ်းထိကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၅၁၂၀'x၁၀'x၈")
၇ Lot 8 - ရွာ ကာက်ရပ်ကွက်၊ ပါင်း လာင်း(၃)ရပ်၊စကားဝါလမ်း+

က့ ကာ်လမ်း ကတ္တရာလမ်းခင်းြခင်း(၅၅၄၀'x၁၂'x၁၅")
၈ Lot 11 လယ် ဝး မို ့

- လယ် ဝး မို ၊့ ရးလမ်း အတ် ရ ြမာင်းြပုလပ်ြခင်း
 -  (၃၀၆၈'x၂'၆"x၂'၆")
 -  (၁၉၁၂'x၃'x၃') 
 - Box Culvert (၁)စင်းတည် ဆာက်ြခင်း (၃၀'x၃'x၃') 
 - လိအပ် သာ နရာများ Slab များြပုလပ်ြခင်း (၂၂၂'x၄'x၉'')

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာ ရးနစှ ် နြပည် တာ် ကာင်စီ ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ်ြဖင့် 
တင်ဒါ ခ ယူ ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းများအတွက ်အာမခစ ပ ငွနှင် ့

စဉ်

တင်ဒါပစ ရာင်းချမည့် သတ်မှတ်နန်းထားများ

Lot
No.

လပ်ငန်းအ ကာငး်အရာ



စဉ်
Lot
No.

လပ်ငန်းအ ကာငး်အရာ

၉ Lot 12 တပ်ကန်း မို န့ယ်
- အာင်မာဃလမ်း Box Culvert (၂၄'x၈'x၈') (၁)စင်းြပုလပ်ြခင်း
- ဗိလ်မင်း ရာင်တိးချဲ  ့(က)လမ်း အတ်စီ ရ ြမာင်းြပုလပ်ြခင်း 

(၅၀၀၀'x၂.၅'x၂.၅')
၁၀ Lot 13 - စိက်ဘဏ်လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း (၁၀၀၀'x၁၂') 

- ြမဝတီတိးချဲ  ့(က)လမ်း+(၁၁)လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း(၂၀၀၀'x၁၂')
၁၁ Lot 14 ပဗ္ဗသီရိ မို န့ယ်

- (ကျည ်(၂)ရပ်ကွက်၊ သလွင်လမ်းထိပ်မှ စျးကွန်ကရစ်လမ်းထိ)ကျည ်(၂)နှင့် 
ကျည ်(၃)ရပ်ကွက်ချင်းဆက်လမ်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလပ်ငန်း(၁၂၀၀'x၁၂'x၈")

- ကျည ်(၂)ရပ်ကွက် သလွင်လမ်းမှ ကျည ်(၂)နှင့် ကျည(်၃)ရပ်ကွက်သိ ့
သွား သာလမ်း ပ တွင ်ကွင်းကီး ချာင်းကွန်ကရစ် ရ ကျာ်ြပုလပ်ြခင်း(၁၄'x၆၅')

- ကျည ်(၁)ရပ်ကွက် ရပ်ကွက်ချင်းဆက်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလပ်ငန်း
(၉၀၀'x၁၈'x၈")

- ကျည ်(၂)ရပ်ကွက် ရပ်ကွက်ချင်းဆက်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလပ်ငန်း
(၉၀၀'x၁၈'x၈")

- ပဗ္ဗသီရိ မို ၊့ ဝ ဒီပရပ်ကွက်၊ နွယ်သာကီ (၆)လမ်း (ဧရာဝတီ (၂၂)လမ်းနှင့် 
ဧရာဝတီလမ်းအထ)ိ ြမသားြပုြပင်ြခင်းနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း 
(၁၁၇၉'x၁၂'x ၈")နှင့်(၃၆'x၃'x၃')  Box Culvert (၂) စင်းြပုလပ်ြခင်း

၁၂ Lot 15 - ကျည(်၁)ရပ်ကွက်နှင့် ကျည(်၂)ရပ်ကွက်ချင်းဆက်လမ်း ပ တွင်
 အတ်စီ ရ ြမာင်းြပုလပ်ြခင်း (၃၃၈၀'x၂'x၂')

- ကျည ်(၁)ရပ်ကွက် အတ်စီ ရနတ် ြမာင်းြပုလပ်ြခင်းလပ်ငန်း (၉၃၀'x၃'x၃')
၁၃ Lot 16 ဉတ္တ ရသီရိ မို န့ယ်

- ဥတ္တ ရသီရိ မို  ့ ရနသ့ာရပ်ကွက်၊ ငဝန်လမ်း ြမသားြပုြပင်ြခင်းနှင့်
ကတ္တ ရာခင်းြခင်း(၁၉၀၀'x၁၂'x၁၅")
ဇမ္ဗူသရီိ မို န့ယ်

- အာင်ဇမ္ဗ ရပ်ကွက် နယ် ြမ (၉)၊ တာက်ထိန(်၁)လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း
(၆၃၀'x၁၂'x၁')နှင့် Box Culvert (၂၅'x၅'x၅') (၂)စင်း ြပုလပ်ြခင်း

- အာင်ဇမ္ဗ ရပ်ကွက် နယ် ြမ (၉)၊ တာက်ထိန(်၄)လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း
(၄၃၀'x၁၂'x၁')နှင့် Box Culvert (၂၅'x၅'x၅') (၁)စင်း ြပုလပ်ြခင်း

- အာင်ဇမ္ဗ ရပ်ကွက် နယ် ြမ (၉)၊ တာက်ထိန(်၅)လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း
(၈၃၀'x၁၂'x၁')နှင့် Box Culvert (၂၀'x၅'x၅') (၁)စင်း ြပုလပ်ြခင်း

- အာင်ဇမ္ဗ ရပ်ကွက် နယ် ြမ (၁၁) ဘန်းကီး ကျာင်း ထာင့်မှ
ရန်-မန်းလမ်း ဟာင်းအထိ ကတ္တရာခင်းြခင်း (၁၄၀၀'x၁၂'x၁')နှင့်
Box Culvert (၂၅'x၅'x၅') (၂)စင်း ြပုလပ်ြခင်း



စဉ်
Lot
No.

လပ်ငန်းအ ကာငး်အရာ

၁၄ Lot 17 -  ရကာပင်ရပ်ကွက ်ပမ္မဝတီလမ်းမ ကီး ကတ္တရာခင်းြခင်း (၂၆၅၅'x၁၂'x၁')
-  ရကာပင်ရပ်ကွက ်ပမ္မဝတီ(၇)လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း (၁၄၇၅'x၁၂'x၁')
-  ရကာပင်ရပ်ကွက ်ငဝန်(၇)လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း (၉၄၀'x၁၂'x၁')
-  ရကာပင်ရပ်ကွက ်ချင်းတွင်း(၃)လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း (၁၃၀၀'x၁၂'x၁')

၁၅ Lot 18 -  ရကာပင်ရပ်ကွက ်ငဝန်လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း (၃၂၆၀'x၁၂'x၁')
-  ရကာပင်ရပ်ကွက ်ြမစ်ငယ်(၁)လမ်း ကျန် ပကတ္တ ရာခင်းြခင်း (၁၁၀၀'x၁၂'x၁')
-  ရကာပင်ရပ်ကွက ်ငဝန်(၁)လမ်း ကတ္တရာခင်းြခင်း (၁၄၄၀'x၁၂'x၁')

၁၆ Lot 19 -  ဘာဂသိဒ္ဓရပ်ကွက်တတား ြပုလပ်ြခင်း (၄၅'x၆'x၇')
- ဘာဂသိဒ္ဓရပ်ကွက်တိက ်(၈၃၁)အ နာက်ဘက် ြမထိန်းနရ 

ကျာက်စီလပ်ငန်း (၅၀'x၅၀')
- သ ြပကန်းရပ်ကွက် ဂန္ဓမာ(၃/၄/၅/၆)လမ်း ရ ြမာင်းြပုလပ်ြခင်း

(၅၀၀၀'x၂'x၂')
၁၇ Lot 20 - ပညာသိဒ္ဓရပ်ကွက် တိက် (၅၃ နှင့် ၅၅)အကား တိက် (၅၃) ဘး တိက်

(၄၈) ရှ တိ့တွ့င် ၆" ထ ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း၊ ကပ်တးများြပုလပ်ြခင်း၊
Box Culvert (၃)စင်းြပုလပ်ြခင်း

-  နယ် ြမ(၁၀)ကဖိစရပ်ကွက်ပတ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၁၆၅၀'x၁၂'x၈")


