ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘာေရးှစ်
အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်း/တံတား)
ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပံေ
ု ငွြဖင့် တင်ဒါေခယူေဆာင်ရ က်မည့်
လမ်းတံတား လုပ်ငန်း (၁၀) ခု ပဏာမတင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ကုမဏီစာရင်း
ပဏာမ
စဉ်

Lot No

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်

အေကာင်းအရာ

ကုမဏီ
၁

(၁) လယ်ေဝးမိ၊ မိသစ်(၅)လမ်းတွင် ကတရာ
ထပ်ပိုးလာခင်းြခင်း(၇၅၀'× ၁၂'× ၃'')
(၂) လယ်ေဝးမိ မိသစ်(၁၅)လမ်း၌ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
(၉၃၀'x ၁၂'x၈")
(၃) လယ်ေဝးမိ ချ ိ ပံးလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းှင့်
Box Culvert ြပလုပ်ြခင်း
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၆၉၂'x၁၆'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၁၅၉၂'x ၁၀'x၈")
- Box Culvert(၁)စင်း- (၁၈'x ၄'x ၄')
Lot (2)

Kinetic Arts

(၄) လယ်ေဝးမိ မိသစ်(၁၈)လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၁၂၅၀'x ၁၈'x၉'')
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၁၂၅၀'x ၁၂'x၈'')
(၅) လယ်ေဝးမိ ေပါက်မိင်ဘုန်းကီးေကျာင်းှင့်
ကံ့ေကာ်လမ်းဆက်သွယ်ေသာလမ်း ကွန်ကရစ်
ခင်းြခင်းှင့် အုတ်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း
(က) ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၄၂၀' x ၁၀' x ၈'')
(ခ ) အုတ်စီေရေြမာင်း (၇၀'×၂'×၂')

၂

Lot (3)

ေဆာင်းအိမ်ေတာ်

(၁) လယ်ေဝးမိ၊ စံပယ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၉၂၀'×၁၀'×၈'')
(၂) လယ်ေဝးမိ ေကျာင်းေတာ်ရာ(၁၊၂)ပတ်လမ်း၌ ကွန်ကရစ်
ခင်းြခင်းှင့် Box Culvert (၂)စင်းြပလုပြ် ခင်း
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၁၃၀၀'x ၁၈'x ၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၂၃၀၀'x ၁၂'x၈")
- Box Culvert(၂)စင်း- ၂x(၂၀'x ၃'x ၃')
(၃) လယ်ေဝးမိ ေကျာင်းကီးလမ်း၌ ကတရာထပ်ပိုးလာ
ခင်းြခင်း ( ၁၇၀၀'x ၁၆'x ၃")

ပဏာမ
စဉ်

Lot No

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်

အေကာင်းအရာ

ကုမဏီ
၃

(၁) လယ်ေဝးမိ အင်ဘု(၄)လမ်းအုတ်စီေရေြမာင်းြပလုပြ် ခင်း
Royal
Lot (4)

One One
Two Two

အုတ်စီေရေြမာင်း-၂x( ၁၀၆၅' x ၃'-၀"x ၃'-၀")
(၂) လယ်ေဝးမိ နဝရတ်(၇၊၈၊၉၊၁၀)ပတ်လမ်း၌ ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း-၂၄၀၀'x ၁၆'x၉"
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း- ၂၄၀၀'x ၁၀'x၈"
- Box Culvert(၅)စင်း-၅x(၁၈'x ၃'x ၃')

၄

(၁) တပ်ကုန်းမိ၊ မိမေစျးအေရှလမ်း ကွန်ကရစ်
ခင်းြခင်း (၃၅၀'×၁၂'×၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၃၅၀'x ၁၈'x၉'')
-ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၃၅၀'x ၁၂'x၈'')
(၂) တပ်ကုန်းမိ၊ ဝင်းသီရိလမ်း ကွန်ကရစ်
ခင်းြခင်း(၇၀၀'×၁၂'×၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၇၀၀'x ၁၈'x၉'')
-ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၇၀၀'x ၁၂'x၈'')
Lot (5)

YLC

(၃) တပ်ကုန်းမိ၊ စာတိုက်လမ်း ေြမသားြပြပင်
ြခင်းှင့်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၇၃၀'×၁၂'×၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၇၃၀'x ၁၈'x၉'')
-ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၇၃၀'x ၁၂'x၈'')
(၄) တပ်ကုန်းမိ၊ ဗိုလ်တာရာလမ်းရိစာခင်းြခင်း(၁၉၅၀'×၁၈'×၁၂")
(၅) တပ်ကုန်းမိ၊ ေရအင်းရိပ်သာလမ်း ကတရာ
ထပ်ပိုးလာခင်းြခင်း(၁၀၀၀'×၁၂'×၉")
(၆) တပ်ကုန်းမိ၊ စပါးှံြမြမလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၇၀၀'×၁၂'×၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၇၀၀'x ၁၈'x၉'')
-ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၇၀၀'x ၁၂'x၈'')

၅

(၁) ပုဗသီရိမိ ဝဏဒီပရပ်ကွက် ွယ်သာကီ(၇)လမ်း(ဧရာဝတီ(၁၄)ှင့်
ဧရာဝတီ(၁၅)လမ်းကား)တွင် ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၆၂'x၁၂'x၈")

- ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၂၆၂'x ၁၈'x၁၂" )
Lot (7)

ေခတ်ဥယျာဉ်

- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၆၂'x ၁၂'x၈")
(၂) ပုဗသီရိမိ ချယ်ရီလမ်းေပ စစ်ေတာင်းလမ်းေထာင့်တွင်
(၄၈'x၄'x၄')Box Culvert ေနရာအား (၄၈'x၆'x၆')Box Culvert

ြဖင့် အစားထိုးေဆာင်ရက်ြခင်း

ပဏာမ
စဉ်

Lot No

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်

အေကာင်းအရာ

ကုမဏီ
(၃) ပုဗသီရိမိ ဝဏဒီပရပ်ကွက် စစ်ေတာင်း ၁၆ လမ်း
(ပိေတာက် ၄ လမ်းှင့်ပိေတာက် ၂ လမ်းကား)တွင်
ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၀၀'x၁၂'x၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၂၀၀'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၀၀'x ၁၂'x၈")
(၄) ပုဗသီရိမိ စစ်ေတာင်း ၁၉လမ်း (စွယ်ေတာ် ၁၀ လမ်းမှ စွယ်ေတာ်
၁၇ လမ်းထိ)ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၄၄၁'x၁၂'x၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၄၄၁'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၄၄၁'x ၁၂'x၈")
(၅) ပုဗသီရိမိ စစ်ေတာင်း ၃လမ်း (စွယ်ေတာ် ၁၀ လမ်းမှ စွယ်ေတာ်
၁၇ လမ်းထိ)ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၄၃၈'x၁၂'x၈")
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၄၃၈'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၄၃၈'x ၁၂'x၈")
(၆) ပုဗသီရိမိ စစ်ေတာင်း ၉လမ်း (စွယ်ေတာ် ၁၀ လမ်းမှ စွယ်ေတာ်
၁၇ လမ်းထိ) ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၄၃၉'x၁၂'x၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၄၃၉'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၄၃၉'x ၁၂'x၈")
ီ
းမှ ေဇာ်ဂျလမ်
ီ းထိ)
(၇) ပုဗသီရိမိ ွယ်သာကီ(၄)လမ်း (ေဇာ်ဂျ(၄)လမ်

ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၆၇၀'x၁၂'x၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၆၇၀'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၆၇၀'x ၁၂'x၈")
(၈) ပုဗသီရိမိေပါင်းေလာင်း(၄)လမ်း (ငုေရဝါလမ်းမှ ွယ်သာကီ
(၇)လမ်းထိ)ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၅၉၅'x၁၂'x၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၅၉၅'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၅၉၅'x ၁၂'x၈")
(၉) ပုဗသီရိမိ မဂလာဒီပရပ်ကွက် စွယ်ေတာ်လမ်းေတာင်ဘက်
ေကျာကပ်လမ်း(ဧရာဝတီလမ်းမှ စစ်ေတာင်း(၁၃)လမ်းထိ)
ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၇၀၀'x၁၂'x၈")
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၇၀၀'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၇၀၀'x ၁၂'x၈")

ပဏာမ
စဉ်

Lot No

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်

အေကာင်းအရာ

ကုမဏီ
၆

(၁) ပုဗသီရိမိြမစ်ငယ်(၆)လမ်း (ယွန်းစလင်းလမ်းမှ ြမတ်ေလးလမ်းထိ)
ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၁၂၈၅'x၁၂'x၈")
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၁၂၈၅'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၁၂၈၅'x ၁၂'x၈")
(၂) ပုဗသီရိမိဧရာ၀တီ(၁)လမ်း(ပိေတာက်(၃)လမ်းမှသေြပလမ်းထိ)
Lot (8)

Moon Rays

ေြမသားြပြပင်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၀၂၀'x၁၂'x၈")
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၂၀၂၀'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၀၂၀'x ၁၂'x၈")
(၃) ပုဗသီရိမိ တပင်ေရထီးရပ်ကွက် ငုဝါလမ်း
ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၁၀၈၀' x၁၈' x ၈")
-ေြမသားြပြပင်ြခင်း(၁၀၈၀'x ၁၈'x၁၂" )
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၁၀၈၀'x ၁၈'x၈")

၇

(၁) ဥတရသီရိမိ ေရနံ သာရပ်ကွက် စကားဝါလမ်း (မလိခလမ်းှင့်
ေမခလမ်းကား)ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၂၀၀'x၁၂'x၈")(ေြမြပင်ြခင်းပါ)

- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၂၀၀'x၁၈'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၂၀၀'x၁၂'x၈")
Lot (10)

Morning Breeze

(၂) ဥတရသီရိမိ ရတနာသိဒိရပ်ကွက် ဟိုပင်လမ်း
ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း(၁၆၀၀'x၂၄'x၈")ှင့်
Box Culvert (၆)စင်းြပလုပြ် ခင်း(၆ စင်း×၃၆'×၄'×၄')
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၁၆၀၀'x၃၆'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၁၆၀၀'x၂၄'x၈")
Box Culvert (၆)စင်းြပလုပြ် ခင်း(၆ စင်း×၃၆'×၄'×၄')

၈

(၁) ဒကိဏသီရိမိ၊ ေရအင်ကင်းရပ်ကွက်၊ သရဖီ
(၂)လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၄၇၀' ×၁၂' × ၈")

(၂) ဒကိဏသီရိမိ ေရအင်ကင်းရပ်ကွက် ပန်းလင်လမ်း
ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၃၆၀' x၁၂' x ၈")

Lot (11)

ိုင်မလာ

(၃) ဒကိဏသီရိမိ ေရအင်ကင်းရပ်ကွက် ပမဝတီလမ်း
ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၃၈၀' x၁၂' x ၈")

(၄) ဒကိဏသီရိမိ ေရအင်ကင်းရပ်ကွက် ဧရာဝတီ

(၁)လမ်း ေြမသားြပြပင်ြခင်း၊ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၁၀၀၀'x၁၈'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၁၀၀၀'x၁၂'x၈")

ပဏာမ
စဉ်

Lot No

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်

အေကာင်းအရာ

ကုမဏီ
(၅) ဒကိဏသီရိမိ ေရအင်ကင်းရပ်ကွက် ေဇာ်ဂျ ီ
(၁)လမ်း ေြမသားြပြပင်ြခင်း ှင့် ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၅၅၀'x၁၈'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၅၅၀'x၁၂'x၈")
(၆) ဒကိဏသီရိမိ အာသာဝတီ (၆)လမ်း ေကျာက်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း
(၆၈၀'x၇'x၅')ှင့်Box Culvert (၁)စင်း ြပလုပ်ြခင်း(၂၄'x၇'x၅')
- ေကျာက်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း(၆၈၀'x၇'x၅')
- Box Culvert(၁)စင်း-(၂၄'x၇'x ၅')
(၁) ဒကိဏသီရိမိ အာသာဝတီ (၁၀)လမ်း ေြမသား

၉

ြပြပင်ြခင်း၊ ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၅၅၀'x၃၀'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၅၅၀'x၂၄'x၈")
(၂) ဒကိဏသီရိမိေရှင်းဆီ(၁၅)လမ်း ေြမသားြပြပင်ြခင်း
(၅၈၀'x၃၀'x၉")ှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း(၅၈၀'x၂၄'x၈")
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၅၈၀'x၃၀'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၅၈၀'x၂၄'x၈")
(၃) ဒကိဏသီရိမိ၊ စာ (၅) လမ်း ေြမသားြပြပင်ြခင်း
Lot (12)

SEEC

(၆၅၀'x၃၀'x၉'')ှင့်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း(၆၅၀'x
၂၄'x၀'-၈'')၊Box culvert(၁)စင်းြပလုပြ် ခင်း(၃၆'x၃'x၃')
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၆၅၀'x၃၀'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၆၅၀'x၂၄'x၈")
- Box Culvert(၁)စင်း-(၃၆'x ၃'x ၃')
(၄) ဒကိဏသီရိမိ၊ြမတ်ေလးြဖ(၁၁)လမ်းေြမသားြပြပင်ြခင်း
(၂၁၀'x၃၀'x၉'')ှင့်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း (၂၁၀'x၂၄'
x၀'- ၈'')(ရတီလမ်းှင့်ရတီ (၉) လမ်းကား)
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၂၁၀'x၃၀'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၂၁၀'x၂၄'x၈")

ပဏာမ
စဉ်

Lot No

အေကာင်းအရာ

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်
ကုမဏီ

၁၀

(၁) ဒကိဏသီရိမိ ေရအင်ကင်းရပ်ကွက် မသက (၁၁)
လမ်းေြမသားြပြပင်ြခင်း ှင့် ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၁၅၆၀'x၁၈'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၁၅၆၀'x၁၂'x၈")
(၂) ဒကိဏသီရိမိ မိုးေဝ(၂၉)လမ်း ေြမသားြပြပင်ြခင်း
Lot (13)

ေမာ်ကွန်းလင်း

(၂၁၅၀'x၁၈'x၉")ှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း
(၂၁၅၀'x၁၂'x၈")
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၂၁၅၀'x၁၈'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၂၁၅၀'x၁၂'x၈")
(၃) ဒကိဏသီရိမိ ေရအင်ကင်းရပ်ကွက် ဧရာဝတီလမ်း
ေြမသားြပြပင်ြခင်း ှင့်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
- ေြမသားြပြပင်ြခင်း (၈၀၀'x၁၈'x၉")
- ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း (၈၀၀'x၁၂'x၈")

