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ေနာက်ဆက်တွဲများ 

ေနာက်ဆက်တွဲ-(က) စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မ အေြခြပပုံ 

 ေနာက်ဆက်တွဲ-(ခ) စီမံကိန်းေကျးရ�ာှင့် လုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း 

 ေနာက်ဆက်တွဲ-(ဂ) WSAP စီမံကိန်းြဖင့်ေဆာင်ရ�က်ေသာ ေကျးရ�ာများစာရင်း 

 ေနာက်ဆက်တွဲ-(ဃ) ေဝဖန်အ?ကံြပေြဖရှင်းေဆာင်ရ�က်ခဲ့မအေြခအေန 

 ေနာက်ဆက်တွဲ-(င) စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်မ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

Cash- for – Work စီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ အစီရင်ခံစာ  

၁။ ေနာက်ခံအေကာင်းအရာ 

၁။ ကမာလံုးဆုိင်ရာ ကပ်ေရာဂါအြဖစ် သတ်မှတ်သတ်ထားေသာ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်ေရာဂါ (Covid-19) 

သည် ြမန်မာုိင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ (၂၃)ရက်ေန=တွင် စတင်ြဖစ်ပွားခ့ဲပီး ေကျးလက်ေဒသ 

များအပါအဝင် ုိင်ငံအံှကူးစက်ြပန=်ပွားလျက်ရိှပါသည်။ အဆုိပါကပ်ေရာဂါသည် ြပည်သူများ၏ 

ကျန်းမာေရးအေပတွင်သာမက လူမစီးပွားဘဝများအေပတွင်လည်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ြဖစ်ေပ 

ေစခဲ့ပါသည်။ ေရာဂါကူးစက်မအား ထိန်းချပ်ိုင်ရန်အတွက် မြဖစ်မေနေဆာင်ရ�က်ရသည့် အသွား 

အလာထိန်းချပ်ကန=်သတ်ြခင်း၊ လူစုလူေဝးတားြမစ်ြခင်းတိုေကာင့် ြပည်သူများ၏ မိသားစုဝင်ေငွ 

ရရှိေရးလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၂။ ယင်းထိခိုက်မများကို ကုစားိုင်ေရးအတွက် (၂၇-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန=တွင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

အစုိးရမှ Covid-19 စီးပွားေရးထိခုိက်မ သက်သာေစေရးစီမံချက် (Covid-19 Economic Relief 

Plan) ကို ေရးဆွဲထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ CERP စီမံချက်တွင် မက်ခိုစီးပွားေရးတည်ငိမ်မ 

မူဝါဒများမှ စ၍ အလုပ်လက်မဲ့များအတွက် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးေပးိုင်မည့် အစီအစဉ်များလည်း 

ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းစီမံချက်၏ လုပ်ငန်းစီမံချက် Action Plan 2.1.7(d) အရ စုိက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

ှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘာေရးှစ်တွင် ေကျးလက်ေဒသများ၌ ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် ေကျးလက်အေြခခံအေဆာက် 

အအုံဖွံဖိးေရး အေထာက်အကူြပ  Cash for Work  စီမံကိန်းကုိ ေကျးရ�ာေပါင်း (၂၅၀၅) ရ�ာတွင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ 

၂။ အစီရင်ခံစာ၏ ရည်ရ,ယ်ချက်  

၃။ ယခုအစီရင်ခံစာ တင်ြပရြခင်း၏ အဓိကရည်ရ�ယ်ချက်မှာ စီမံကိန်းေကျးရ�ာများ၌ Cash 

for Work စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းတိုးတက်မအေြခအေနများ၊ 

စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် ရရှိသည့်အကျ ိးေကျးဇူးများ၊ ေတွ?ကံခဲ့ရသည့် အခက်အခဲများ၊ 

သင်ခန်းစာေဖာ်ထုတ်ချက်များှင့် အနာဂတ်စီမံကိန်းများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့် 

အချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ိုင်ရန်အတွက် ေရးသားြပစုရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

 



 
 

 

 

၃။ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း

၄။ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် Covid-19 ကူးစက်ကပ်ေရာဂါေကာင့် 

အလုပ်အကိုင်များ ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပီး ထိခိုက်ဆုံးံးမများရှိေသာ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ 

ချက်ချင်းဝင်ေငွရရှိေစရန်အတွက် မိမိတိုေကျးရ�ာများတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် ေကျးရ�ာအေြခခံ 

အေဆာက်အအုံဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကို ေကျးလက်ေနြပည်သူများ ကိုယ်တိုင်ေဆာင်ရ�က်ေစ၍ 

လုပ်အားခေငွေထာက်ပံ့ေပးသည့် Cash for Work အစီအစဉ်အား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလ ပထမ 

အပတ်မှစတင်၍ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ 

၅။ COVID-19 ကာလ၌ ေြမြပင်တွင် ကန=်သတ်ချက်များအတွင်းမှ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်အတွက်  စီမံကိန်းဒီဇိုင်းေရးဆွဲရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့် 

အချက်အလက်များရရိှုိင်ရန် ေကျးလက်ဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)မှ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီး 

ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာနများှင့် ညိင်းတုိင်ပင်မများကုိ Video Conferencing 

စနစ်ြဖင့်(၅)ကိမ် ေဆာင်ရ�က်ခ့ဲပါသည်။ ထုိအြပင် စုိက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီး 

ဌာန ကွပ်ကဲမေအာက်ရှိ ဆက်စပ်ဦးစီးဌာနများ၊ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာနမှ 

တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၊ ြပည်သူ=အင်အားဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၊ ြပည်နယ် /တိုင်းေဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲများှင့် ညိင်းတိုင်ပငမ်များကိုလည်း ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။  

၆။ ထုိအြပင် ုိင်ငံတကာအဆင့်မီ စီမံကိန်းဒီဇုိင်းြဖစ်ေပေစေရးအတွက် ကမာ့ဘဏ်မှ ကမ်းကျင် 

ပညာရှင်များ၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင် အလားတူစီမံကိန်းများ ေဆာင်ရ�က်ဖူးသည့် အေတွအ?ကံရိှေသာ 

ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမအဖဲွအစည်းများှင့် ေဆွးေွးအ?ကံ 

ာဏ် ရယူြခင်းများကိုလည်း ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ကမာ့ဘဏ်၏ ရန်ပုံေငွအရင်း 

အြမစ်ကို ရယူသုံးစွဲိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များြဖစ်သည့် ေကျးရ�ာေရ�းချယ်ေရးန်းကိန်းများ 

ခိုင်မာေစေရး၊ လူမပတ်ဝန်းကျင်ှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်များ၊ ကျား/မေရးရာ 

ကိစရပ်များ၊ ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်စီမံခန=်ခွဲမ စနစ် 

များ၊ ေဝဖန်အ?ကံြပတိုင်ကားေြဖရှင်းြခင်းစနစ်များ ပါဝင်ေစေရးအတွက် ိုင်ငံတကာပညာရှင် 

များှင့် ေဆွးေွးညိင်းမများကုိ အကိမ်ကိမ်ေဆာင်ရ�က်ခ့ဲပါသည်။ စီမံကိန်းကုိ ေြမြပင်တွင် စနစ် 

တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန်အတွက် “စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး လက်စဲွ 

စာေစာင်” ကို ေရးဆွဲြပစုခဲ့ပီး ယင်းလက်စွဲစာေစာင်ှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က် 

ုိင်ခ့ဲပါသည်။  

၇။ ေရးဆွဲပီးေသာ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းအား အတည်ြပိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် 

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ဒုတိယဝန်ကီးတိုထံ တင်ြပအတည်ြပချက်ရယူ 



 
 

 

 

ြခင်း၊ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးများထံ တင်ြပြခင်းတုိကုိ

လည်းေဆာင် ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ ေရးဆွဲထားေသာ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းကို အေြခခံပီး Cash for Work  

ေရှေြပးစီမံကိန်း အြဖစ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ(ေနြပည်ေတာ်)ှင့် ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီးများတွင် 

ေကျးရ�ာ (၁) ရ�ာစီြဖင့် စုစုေပါင်းေကျးရ�ာ (၁၇) ရ�ာတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါ 

သည်။ ကနဦးစီမံကိန်း ေဆာင်ရ�က်မ၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို သင်ခန်းစာရယူ၍ 

“စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး လက်စွဲစာေစာင်” ကို မွမ်းမံြပင်ဆင်ိုင်ခဲ့ပီး စီမံကိန်းအား 

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။  

၄။ ရန်ပုံေငွ တင်ြပေတာင်းခံြခင်းှင့် ခွင့်ြပချက်ရရှိြခင်း 

၈။ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် Covid-19 စီးပွားေရးထိခိုက်မ 

သက်သာေစေရးစီမံချက် CERP အရ Cash for Work စီမံကိန်းကုိ ေကျးရ�ာ (၂,၄၈၈)ရ�ာတွင် ရန်ပံုေငွ 

ကျပ်သန်း (၂၅,၀၀၀) သုံးစွဲိုင်ေရး လျာထားတင်ြပခဲ့ရာ စီးပွားေရးရာေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၀)ှင့် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ အစည်းအေဝးအမှတ်စဉ်(၁၃/၂၀၂၀) တို၏ 

ကိတင်ခွင့်ြပချက်များအရ စီမံကိန်း၊ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီးဌာနမှ (၂.၇.၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ 

စာအမှတ်၊ စဘစ/ ဘာ-၄/၁/၁(၂၃၃၀/၂၀၂၀) ြဖင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘာေရးှစ် “အေထွေထွ 

ပိုလရံန်ပုံေငွ” (GRF) မှ လဲေြပာင်းသုံးစွဲရန် ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ 

၉။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် ကမာ့ဘဏ်ှင့် ညိင်းချက်အရ ရခုိင်ြပည်နယ် 

အတွင်း ေဆာင်ရ�က်မည့်လုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးတွင် ေဆာင်ရ�က်မည့် 

လုပ်ငန်းများ၏ အသံုးစရိတ်များအား ကမာ့ဘဏ်မှ ေထာက်ပံ့ေပးမည်ြဖစ်ပီး လတ်တေလာတွင် 

ရရှိပီး လူထုဗဟိုြပ စီမံကိန်းရန်ပုံေငွမှ သုံးစွဲရန်ှင့် ယင်းေငွပမာဏကို ေချးေငွရယူ၍ ြပန်လည် 

ြဖည့်တင်းရန် စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီးဌာနှင့် ဆက်လက်ေဆွးေွးညိင်းေဆာင် 

ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်ရန် ခွင့်ြပရန်ပုံေငွ ကျပ်သန်း (၂၅,၀၀၀) အနက် 

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွက် သုံးစွဲမည့် ေငွကျပ်သန်း(၁၁၀၅.၃၀၅)အား အေထွေထွပိုလရံန်ပုံေငွ (GRF) 

မှ ဆက်လက်သံုးစဲွခွင့်ြပရန်ှင့် ကျန်ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီးများအတွက် သံုးစဲွမည့် ေငွကျပ်သန်း 

(၂၃၈၉၄.၆၉၅) အား ကမာ့ဘဏ်မှ ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိေသာ CDD Project ေချးေငွ၏ 

Contingency Emergency Response Component (CERC) မှ သုံးစွဲိုင်ေရးအတွက် စီးပွား 

ေရးရာေကာ်မတီသုိ (၂၀.၈.၂၀၂၀) ရက်ေန=တွင် တင်ြပခဲ့ပီး စီးပွားေရးရာေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ် 

ချက်အရ (၂.၉.၂၀၂၀) ရက်ေန=တွင် သမတံုးထံကိတင်ခွင့်ြပချက် ေတာင်းခံရယူခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ 

ရန်ပုံေငွအား ကမာ့ဘဏ်မှ ြမန်မာကျပ်ေငွစာရင်းသို လဲေြပာင်းေပးပိုခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်၊၊ 



 
 

 

 

၁၀။ အဆိုပါေငွအား ရေငွအြဖစ် အရစာရင်းြပခွင့်ြပပါရန်ှင့် ေငွလုံးေငွရင်း အြခားေခါင်းစဉ်မှ 

သုံးစွဲခွင့်ြပိုင်ေရးအတွက် စီမံကိန်း၊ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီးဌာနသို ညိင်းေပးိုင်ပါရန် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုးမှတဆင့် တင်ြပေဆာင်ရ�က်ခ့ဲပီး ဉီးစီးဌာန (MD) စာရင်းသို (DA) စာရင်းမှ 

သတ်မှတ်ေခါင်းစဉ်များတွင် အရအေပး စာရင်းြပစုပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

၁၁။ Cash for Work စီမံကိန်းအား ေကျးရ�ာေပါင်း(၂၄၈၈)ရ�ာတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ 

စက်တင်ဘာလအထိ (၃)လတာကာလအတွင်း ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရ�က်ရမည်ြဖစ်သကဲ့သုိ 

တဖက်တွင်လည်း Covid-19ေရာဂါ ကူးစက်မကာလြဖစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က် 

ရာတွင် ကန=်သတ်ချက်များ၊ စိန်ေခမများ အေြမာက်အများ ြဖစ်ေပလာပါသည်။ ယင်းတိုကို 

ရင်ဆိုင်ေကျာ်လားိုင်ရန်ှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စံချနိ်စံန်းြပည့်မီစွာ ပီးစီးိုင်ရန်အတွက် 

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)သည် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်၊ 

မိနယ်ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနများှင့် Video Conferencing စနစ်ြဖင့် 

ညိင်းအစည်း အေဝးများကို (၅)ကိမ် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

၁၂။ ယင်းလုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝးပဲွများတွင် စီမံကိန်း၏ သေဘာသဘာဝှင့် ေဆာင်ရ�က် 

ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အေသးစိတ်အား ချြပရှင်းလင်းြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမိနယ် တစ်ခုချင်းအလိုက် 

Work Plan များ အေသးစိတ်ေရးဆွဲြခင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အား စုဖွဲြခင်းှင့် ိုင်ငံေတာ်မှ ခွင့်ြပပီးြဖစ် 

သည့် ဝန်ထမ်းသစ် (၆၀၀)ဦး အချန်ိမီခန=်ထားုိင်ေရး စီစဉ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ လက်ရိှဝန်ထမ်း 

အင်အား မလံုေလာက်ေသာ မိနယ်များတွင် ပုတ်ြပတ်ေန=စားများ ငှားရမ်းသံုးစဲွုိင်ေရးစီစဉ်ြခင်း၊ 

ေကျးရ�ာများသို ဝန်ထမ်းများ ကွင်းဆင်းရာတွင် အုပ်ချပ်/ေထာက်ပံ့ကိစများ အဆင်ေြပေစရန် 

အတွက် လိုအပ်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ဆိုင်ကယ်များ ခွဲေဝချထားေပးိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရ�က် 

ြခင်း၊ ကွင်းဆင်းစရိတ်များ ထပ်မံခဲွေဝချထားြခင်း၊ ဝန်ထမ်းများ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတက်ကေစရန် 

အတွက် တာဝန်ရိှသူအဆင့်ဆင့်မှ အားေပးစကားေြပာကားြခင်း၊ လုိအပ်ေသာ ေရာဂါကာကွယ်ေရး 

ပစည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးအပ်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ 

၆။ Cash For Work စီမံကိန်းေဆာင်ရ,က်မအေြခအေန 

၆-၁။ စီမံကိန်းရည်ရ,ယ်ချက်  

၁၃။ ကုိုိနာဗုိင်းရပ်ကူးစက်ေရာဂါအကျ ိးဆက်သက်ေရာက်ြခင်းခံရေသာ ေကျးလက်ေဒသများရိှ 

ြပည်သူများအား ၎င်းတုိေကျးရ�ာ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ ဖံွဖိးေရး 

လုပ်ငန်းများကုိ ၎င်းတုိကုိယ်တုိင်ေဆာင်ရ�က်ေစပီး လုပ်အားခေငွေပးေချြခင်းြဖင့် ေကျးလက်ေန 



 
 

 

 

ြပည်သူများ ဝင်ေငွရရိှေစရန်ှင့် ေကျးရ�ာအေြခခံအေဆာက်အအံုများဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်

ရည်ရ�ယ်ပါသည်။  

၆-၂။ ေဆာင်ရ,က်ခဲ့သည့်နည်းလမ်း 

၁၄။ Cash for Work စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် တစ်ရ�ာလင် ကျပ်သိန်း(၁၀၀) 

ေထာက်ပ့ံေပးပီး ေကျးရ�ာကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုဖံွဖိးေရး လုပ်ငန်းများကုိ 

လုပ်သားအင်အား အသံုးြပရသည့် (Labor Intensive) လုပ်ငန်းများကုိ ဉီးစားေပးေရ�းချယ်၍ 

ေကျးရ�ာလူထုကုိယ်တုိင် ပူးေပါင်းပါဝင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် 

ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါ သည်။ 

၆-၃။ စီမံကိန်းဧရိယာေရ,းချယ်ြခင်း 

၁၅။ စီမံကိန်းေကျးရ�ာများ ေရ�းချယ်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်အေနြဖင့် အဖက်ဖက်မှ ချ ိတ့ဲမရှိ 

ေသာ န်းကိန်း (Multi-Dimensional disadvantages index II) တန်ဖိုး 40% အတွင်းရှိေသာ 

ေကျးရ�ာအုပ်စုရှိ ေကျးရ�ာများ၊ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားသည့် ေကျးရ�ာများ၊  COVID-19 

ကူးစက်ေရာဂါ၏ အကျ ိးဆက်ေကာင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဆုံးံးလျက်ရှိေသာ ေကျးရ�ာ 

များ၊ ေနရပ်ြပန်လုပ်သားများရှိေသာ ေကျးရ�ာများကို အေြခခံ၍ ေရ�းချယ်ပီး အဆိုပါေရ�းချယ် 

ခံရေသာ ေကျးရ�ာများသည် နယ်ေြမေအးချမ်းမရှိြခင်းှင့် စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်ရန် စိတ်အား 

ထက်သန်မများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားေရ�းချယ်ထားရှိပါသည်။ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး 

အလိုက် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်မအေြခြပေြမပုံအား ေနာက်ဆက်တွဲ(က) ြဖင့် ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ 

၁၆။ စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်ခဲ့သည့် မိနယ်ှင့် ေကျးရ�ာအေရအတွက်အား ေအာက်ပါအတိုင်း 

ပူးတွဲ ေဖာ်ြပထားပါသည်- 

စီမံကိန်းေဆာင်ရ,က်ခဲ့သည့်မိနယ်ှင့်ေကျးရ,ာစာရင်းချပ် 

စဉ် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး မိနယ ် ေကျးရ�ာ 

၁ ေနြပည်ေတာ် ၅ ၁၁၁ 

၂ ကချင် ၁၃ ၉၁ 

၃ ကယား ၇ ၁၁၁ 

၄ ကရင် ၇ ၁၁၁ 

၅ ချင်း ၈ ၁၁၁ 



 
 

 

 

စဉ် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး မိနယ ် ေကျးရ�ာ 

၆ စစ်ကိုင်း ၃၇ ၂၅၁ 

၇ တနသာရီ ၁၀ ၁၁၁ 

၈ ပဲခူး ၂၈ ၂၅၁ 

၉ မေကွး ၂၄ ၂၅၀ 

၁၀ မေလး ၂၃ ၂၅၀ 

၁၁ မွန် ၁၀ ၁၁၁ 

၁၂ ရခိုင် ၄ ၁၁၁ 

၁၃ ရန်ကုန် ၁၁ ၁၁၁ 

၁၄ ရှမ်း (ေတာင်) ၂၁ ၁၁၃ 

၁၅ ရှမ်း (ေြမာက်) ၂၀ ၉၅ 

၁၆ ရှမ်း (ေရှ) ၈ ၆၅ 

၁၇ ဧရာဝတီ ၂၃ ၂၅၁ 

 စုစုေပါင်း ၂၅၉ ၂၅၀၅ 

မှတ်ချက်။      Pilot စီမံကိန်းေကျးရ�ာ (၁၇) ရ�ာအပါအဝင် ၊ စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်သည့် ေကျးရ�ာ   

(၂၄၈၈)ရ�ာ၊ စုစုေပါင်း (၂၅၀၅)ရ�ာြဖစ်ပါသည်။ 

၆-၄။သင်တန်းပိုချမ 

၁၇။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်မေဆာင်ရ�က်မီှင့် ေဆာင်ရ�က်ဆဲတွင် စီမံကိန်းအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မများအား အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် ဆရာြဖစ်သင်တန်းများ ပိုချြခင်း၊ 

ေကျးရ�ာစီမံကိန်း စက်ဝန်း၊ ဝယ်ယူေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဘာေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ 

ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

အကာအကွယ်များ၊ ေဝဖန်အ?ကံြပတိုင်ကားေြဖရှင်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အေြခခံ 

အေဆာက်အဦဆိုင်ရာ လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရမည့်လုပ်စဉ်များကို ေကျးလက်ဉီးစီးဌာန(ုံးချပ်)မှ 

သက်ဆိုင်ရာ ကအလိုက် Video conferencing စနစ်ြဖင့် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်ှင့် 

မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးဌာန များသို (၈)ကိမ် ပိုချေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကအလိုက်သင်ကားပိုချမ 

ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင်ှင့် စီမံကိန်းမိနယ်များသို 



 
 

 

 

ြဖန=်ေဝိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆင့်ပွားသင်တန်းအြဖစ် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးများမှ မိနယ်များသို 

Video conferencing စနစ်ြဖင့် သင်တန်း (၂၃)ကိမ် ပိုချေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။  

၁၈။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးသင်တန်းများအား ေအာက်ပါအတိုင်း ပိုချေပးိုင်ခဲ့ပါ 

သည်- 

စဉ ်

ပိုချခဲ့သည့်  

သင်တန်း  

ေခါင်းစဉ် 

ပိုချခဲ့ 

သည့် 

ကိမ်ေရ 

ပုိချခ့ဲသည် ြပည်နယ်/တိုင်း ှင့် 

မိနယ်ေပါင်း 
တက် 

ေရာက် 

သူ  

ဉီးေရ 

မှတ်ချက် ြပည်နယ်/ 

တုိင်း၊ ခိုင် 

မိ    

နယ် 
ေကျးရ�ာ 

၁။ 
Pilotမိနယ်များ အတွက် 

လုပ်ငန်းခွင်ဝင် သင်တန်း 
၁ ၁၇ ၁၇  ၈၁ 

ုံးချပ်မှ ြပည်နယ်/တုိင်း 

ှင့် မိနယ်များသို 

ပိုချြခင်း 

၂။ 
TOT လုပ်ငန်းခွင်ဝင် 

သင်တန်း 
၁ ၁၇ -  ၉၀ 

ြပည်နယ်/တုိငး်တာဝန်ခံ၊ 

DSE ၊ Regional Infra 

၃။ ဆင့်ပွားသင်တန်း ၂၃ - ၂၉၅  ၁၁၅၆ 

ြပည်နယ်/တုိင်းတာဝန်ခံ

များမှ မိနယ်သို 

သင်တန်းြပန်လည်     

ပိုချေပးြခင်း 

၄။ 
TOT လုပ်ငန်းခွင်ဝင် 

သင်တန်း 
၃ ၁၇ ၂၉၅  ၁၉၁၁ 

ုံးချပ်မှ ြပည်နယ်/တုိင်း 

ှင့် မိနယ်များသို 

ပိုချြခင်း 

၅။ 

MIS စနစ်သို အချက် 

အလက်များ လက်ေတွ 

ြဖည့်သွင်းြခင်းသင်တန်း 

၃ ၁၇/၁၁ ၂၉၅  ၈၅၉ 

ုံးချပ်မှ ြပည်နယ်/တုိင်း 

ှင့် မိနယ်များသို       

ပိုချြခင်း 

၆။ 
ေကျးရ�ာစီမံခန=်ခွဲမ 

သင်တန်း 
၂၅၀၅ - - ၂၅၀၅ ၁၅၃၇၇ 

မိနယ်စီမံကိန်းဝန်ထမ်း

များမှ ေကျးရ�ာစီေထာက် 

ေကာ်မတီဝင်များသို   

ပိုချြခင်း 

 

 

 



 
 

 

 

၆-၅။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်ြခင်း

၁၉။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘေရးှစ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ(ေနြပည်ေတာ်) အပါအဝင် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်(၁၇)ခုမှ မိနယ်(၁၇)မိနယ်ရှိ ေကျးရ�ာ(၁၇)ရ�ာတွင် ကနဉီးစီမံကိန်း 

(Pilot)အား စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ကနဦးစီမံကိန်း(Pilot) အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ြခင်းမှ ရရှိေသာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို သင်ခန်းစာရယူ၍ 

မိနယ်ေပါင်း (၂၅၉) မိနယ်ရှိ ေကျးရ�ာေပါင်း (၂၄၈၈)ရ�ာ တွင် စီမံကိန်းကို ရည်မှန်းချက်ှင့်အညီ 

ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် 

ရ�က်သည့် ေကျးရ�ာှင့် လုပ်ငန်းခွဲများစာရင်းအား ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ) ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၆-၅.၁။ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများြဖင့် ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်ြခင်း 

၂၀။ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းေရးဆွဲရာတွင် ကမာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီကိုရယူ၍ ေဆာင်ရ�က် 

သကဲ့သို စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်လည်း ေကျးလက်ဦးစီးဌာနမှ အြပည် 

ြပည်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျ ိးေရး ဖွံဖိးတိုးတက်မ ရန်ပုံေငွအဖွဲ (IFAD) ၏ အကူအညီြဖင့် ေဆာင်ရ�က် 

လျက်ရှိေသာ အေနာက်ပိုင်းေဒသများ စိုက်ပျ ိးစီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရး စီမံကိန်း (WSAP) ဧရိယာ 

များြဖစ်သည့် ချင်းြပည်နယ်ှင့် မေကွးတုိင်းေဒသကီး အတွင်းရိှ မိနယ် (၄) မိနယ်မှ ေကျးရ�ာ 

(၃၇) ရ�ာအား စီမံကိန်းရန်ပုံေငကွျပ် (၃၂၂.၅၅၀)သန်းြဖင့် Cash for work စီမံကိန်းကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ုိင်ခ့ဲပါသည်။ WSAP စီမံကိန်းြဖင့်ေဆာင်ရ�က်ေသာ မိနယ်များ၏ စီမံကိန်း 

ေဆာင်ရ�က်မ အေြခအေနအား ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ)ြဖင့်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

၂၁။  ထိုအြပင် ကမာ့စားနပ်ရိကာ ဖူလုံမအစီအစဉ် (WFP) အဖွဲအစည်းမှလည်း ေကျးလက် 

ဦးစီးဌာနမှ Cash For Work စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်လျက်ရိှသည့် မေကွးတုိင်းေဒသကီး မေကွးမိနယ်၊ 

ေစတုတရာမိနယ်၊ နတ်ေမာက်မိနယ်၊ ပခုကမိနယ်၊ ေရစကိမိနယ်ှင့် ေပါက်မိနယ်တုိ၏ 

စီမံကိန်းေကျးရ�ာ (၆၆) ရ�ာအားလည်းေကာင်း၊ မေလးတုိင်းေဒသကီး ေတာင်သာမိနယ်ရှိ 

ေကျးရ�ာ (၁၄) ရ�ာအားလည်းေကာင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး ခီးမိနယ်ှင့် နန်းယွန်းမိနယ် 

တို၏ စီမံကိန်းေကျးရ�ာ (၂၆) ရ�ာအားလည်းေကာင်း၊ ချင်းြပည်နယ်ရိှ တီးတိန်မိနယ်၊ တွန်းဇံမိ 

နယ်၊ ဟားခါးမိနယ်တို၏ စီမံကိန်းေကျးရ�ာ (၆၀)အားလည်းေကာင်း၊ စုစုေပါင်း  စီမံကိန်း 

ေကျးရ�ာ (၁၅၃) ရ�ာ၏ စီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မ ကွင်းဆင်းကီးကပ်ြခင်း 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ကိုပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည်။ 

၆-၅.၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း 

၂၂။ စီမံကိန်းစတင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးမှ 

တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများသည် ေကျးရ�ာများသို ကွင်းဆင်း၍ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း အစည်းအေဝး 



 
 

 

 

များအား ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ မိတ်ဆက်ြခင်းအစည်းအေဝးတွင် စီမံကိန်း၏

ရည်ရ�ယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို ေကျးရ�ာ လူထုသုိ ချြပရှင်းလင်းေပးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအေဝး 

သို ေကျးရ�ာလူထုမှ (၁၉၅,၅၀၀) ဉီးခန=် ပူးေပါင်းပါဝင် တက်ေရာက်ခဲ့ပီး အမျ ိးသမီး (၄၇%) 

ပူးေပါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။  

၂၃။  စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်(၈)ဆင့်ြဖင့် ေကျးရ�ာ 

များတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ခ့ဲပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါ 

သည်- 

 

 

 

 

၆-၅.၃။  ေကာ်မတီဝင်များေရ,းချယ်ဖွဲစည်းြခင်း 

၂၄။ စီမံကိန်းမှာ ေကျးရ�ာလူထုကိုယ်တိုင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရမည်ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ေကျးရ�ာလူထုကုိယ်စားဦးေဆာင်မည့် ေကာ်မတီဝင်များကုိ ေကျးရ�ာလူထုမှ အများအေဘာ 

တူ ေရ�းချယ်ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ ေကျးရ�ာတစ်ရ�ာလင် ေကာ်မတီဝင်(၇)ဉီးှင့် ေဝဖန်အ?ကံြပ 

ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဉီး စုစုေပါင်း (၉)ဉီးအား ဖွဲစည်းထားရှိပီး ေကာ်မတီဝင်များတွင် အမျ ိးသမီး 

Cash for Work စီမံကိန်း ေကျးရ,ာလူထုစီမံကိန်းစက်ဝန်း 

၈။ စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းြခင်း ၁။ ေကျးရ�ာေရ�းချယ်ြခင်း 

၂။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်း 

ှင့် ေကာ်မတီဖွဲစည်းြခင်း 

၃။ သင်တန်းပိုချြခင်း 

၅။  စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတည် 

ြပြခင်းှင့် ရန်ပံုေငွလဲေြပာင်း 

ေပးအပ်ြခင်း 

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစတင် 

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

၇။ ကီးကပ်ြခင်းှင့်ေစာင့်ကည့် 

စစ်ေဆးြခင်း 

၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းှင့်  

အိမ်ေထာင်စုများ ေရ�းချယ်ြခင်း 



 
 

 

 

များလည်း ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ေသာ ေကျးရ�ာများ

တွင် စုစုေပါင်း ေကာ်မတီဝင် (၁၈၆၀၂) ဦးဖွဲစည်းိုင်ခဲ့ပီး အမျ ိးသမီး(၄၀%) ပါဝင်ေအာင် ဖွဲစည်း 

ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၆-၅.၄။ ေကျးရ,ာအဆင့် စီမံခနX်ခွဲမသင်တန်းပိုချြခင်း(Community Management Training) 

၂၅။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရ�က်တတ်ေစရန် မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးဌာန တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများမှ ေကျးရ�ာေကာ်မတီဝင် 

များကို ေကျးရ�ာအဆင့် စီမံခန=်ခွဲမသင်တန်းပိုချခဲ့ပါသည်။အဆိုပါသင်တန်းတွင် ေကျးရ�ာအဆင့် 

ဝယ်ယူေရးဆိုင်ရာများ၊ ေကျးရ�ာအဆင့် ဘာေရးဆိုင်ရာများ၊ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းဆိုင်ရာ 

များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရမည့်အချက်များ၊ 

ကအလိုက်ြဖည့်သွင်းရမည့်ပုံစံများကို သင်ကားပိုချေပးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ေကျးရ�ာ 

ဖွံဖိးေရးေကာ်မတီဝင်များအြပင် စီမံကိန်းအား စိတ်ပါဝင်စားေသာ ေကျးရ�ာအုပ်ချပ်ေရးမှး/ 

ေကျးရ�ာသူ/သားများ၊ ေကျးရ�ာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများလည်း တက်ေရာက်ခဲ့ပီး စုစုေပါင်း 

(၁၆,၀၀၀) ဦးခန=်အား သင်တန်းပုိချေပးုိင်ခ့ဲပါသည်။ သင်တန်းရရိှသူများ တွင် အမျ ိးသမီး (၃၈%) 

ပါဝင်ပါသည်။ 

၆-၅.၅။ လုပ်ငန်းခွဲများေရ,းချယ်ြခင်း 

၂၆။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးလက်စွဲတွင် အကျံးဝင်ေသာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများှင့် 

အကျံးမဝင်ေသာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကုိ ြပဌာန်းထားပီး ေကျးရ�ာလူထုမှ အကျံးဝင်ေသာစီမံကိန်း 

လုပ်ငန်းများကိုသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရပါသည်။ ဦးစီးဌာနမှ စီမံကိန်းတာဝန်ခံ 

အင်ဂျင်နီယာသည် စီမံကိန်း၏ အကျံးဝင်ေသာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများှင့် အကျံးမဝင်ေသာ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ေကျးရ�ာလူထုသုိ ရှင်းလင်းေြပာြပ၍ ေကျးရ�ာမှ အမှန်တကယ် လိုအပ် 

ေသာ၊ စီမံကိန်း၏ရည်ရ�ယ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ေကျးရ�ာသူ/ 

ေကျးရ�ာသားများ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်  ေရ�းချယ်ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ ေကျးရ�ာမှ  ေရ�းချယ် 

ထားေသာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးဌာနမှ စိစစ်၍ မိနယ်စီမံကိန်း 

ေရးဆဲွေရးှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီသုိ တင်ြပအတည်ြပ ချက်ရယူပီး စီမံကိန်းကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။  

၆-၆။ ေငွေကးစီမံခနX်ခွဲြခင်း 

၆-၆.၁။ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ေပးြခင်း 

၂၇။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘေရးှစ်အတွင်း ြပည်ေထာငစ်ုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်အပါအဝင် 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် (၁၇)ခုမှ မိနယ်(၁၇)ခုရှိ ေကျးရ�ာ(၁၇)ရ�ာတွင် ကနဉီးစီမံကိန်း (Pilot) 



 
 

 

 

အား ိုင်ငံေတာ်ေထာက်ပံ့ေငွ ကျပ်(၀.၁၇)သန်းြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ 

စီမံကိန်း ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မည့် ေကျးရ�ာ(၂,၄၈၈)ရ�ာတွင် တစ်ရ�ာလင် 

ေငွကျပ် (၁၀) သန်းန်းြဖင့် (၂၄,၈၈၀) ကျပ်သန်း၊ အသိပညာေပးြခင်းှင့် စီမံခန်=ခွဲမ အသံုးစရိတ် 

တိုအတွက် ကျပ်သန်း (၁၂၀)၊ စုစုေပါင်း ကျပ်သန်း (၂၅၀၀၀)အား ေငွလုံးေငွရင်း အြခားအသံုး 

စရိတ်မှ ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပါသည်။ 

၂၈။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် စီမံကိန်းရန်ပုံေငွေခါင်းစဉ်အလိုက် 

သုံးစွဲမစာရင်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

CFW စီမံကိန်း ရံပုံေငွေခါင်းစဉ်အလိုက်သုံးစွဲမစာရင်း 

စဉ် အေကာင်းအရာ အေရအတွက် 
ခန=်မှန်းကုန်ကျေငွ 

(ကျပ်သန်း) 
မှတ်ချက် 

၁ 
CFW စီမံကိန်း ရံပုံေငွအတွက် ရံပုံေငွ 

(ေကျးရ�ာတစ်ရ�ာလင် ကျပ် ၁၀၀သိန်း) 
၂၅၀၅ ၂၅,၀၅၀  

၂ စီမံကိန်းအသိပညာေပးြခင်း  ၂၀  

၃ ေကျးရ�ာအဆင့်သင်တန်းေပးြခင်း  ၅၀  

၄ စီမံခန=်ခွဲမအသုံးစရိတ်  ၅၀  

 စုစုေပါင်း  ၂၅,၁၇၀  

 

၆-၆.၂။ ေငွစာရင်းစစ်ေဆးိုင်မ 

၂၉။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်သည့် ဘာှစ်အတွင်း စာရင်းစစ်အဖွဲမှ 

စာရင်းစစ်ေဆးိုင်မ မရှိေသးေသာ်လည်း ေကျးလက်ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)မှ အဖွဲဖွဲစည်းပီး 

ေနြပည်ေတာ်တိုင်းအတွင်း pilot အေနြဖင့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ေတွရှိချက်များ အရလိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရန် ကိစရပ်များ၊ မိနယ်/ေကျးရ�ာများတွင် ေဆာင်ရ�က် 

ထားရှိရမည့် စာရ�က်စာတမ်းများကို ြပစုထုတ်ြပန်ိုင်ခဲ့ပီး ေတွရှိချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ 

ြပည်နယ် /တိုင်းေဒသကီး စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ခိုင်ဦးစီးမှး၊ မိနယ် ဦးစီးမှးများသို Video 

conferencing စနစ်ြဖင့် သင်တန်းပိုချြခင်း ြပလုပ်ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ ြပည်နယ/်တိုင်းေဒသကီးှင့် 

ခိုင်ေကျးလက် ဦးစီးဌာနများမှလည်း မိနယ်များသို ကွင်းဆင်း၍ ေပါင်းစပ်ကူညီ ေဆာင်ရ�က် 

ေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ 



 
 

 

 

၆-၇။ ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်ြခင်းှင့်သတင်းအချက်အလက်များစီမံခနX်ခွဲြခင်း

၆-၇.၁။ ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်ြခင်း 

၃၀။ ေကျးရ�ာဖွံဖိး ေရးေကာ်မတီသည် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မများကို 

အချန်ိှင့် တေြပးညီ စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာင့်ကည့်ကီးကပ်ပီး လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလုိက် လက်ေတွ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ေနမများအား တစ်ပတ်လင် တစ်ကိမ် လုပ်ငန်းေစာင့်ကည့် 

ကီးကပ်ြခင်းပုံစံ အသံုးြပ၍ လုပ်ငန်းပီးစီးမမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများှင့်တကွ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဉီးစီးဌာနမှ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများထံသို တင်ြပအစီရင်ခံိုင်ခဲ့ပါသည်။ ေကျးရ�ာများ 

မှ တင်ြပလာေသာ လုပ်ငန်းတိုးတက်မများ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား မိနယ် 

ေကျးလက်ဦးစီးများမှ လစဉ်အစီရင်ခံစာြပစုပီး သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးအလိုက် 

တင်ြပရပါသည်။ မိနယ်မှ ေပးပိုလာေသာ အစီရင်ခံစာများအား စီမံကိန်းတာဝန်ခံများမှ 

ြပည်နယ်/တိုင်း လစဉ်အစီရင်ခံစာများ ြပစုပီး ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဉီးစီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ုံးချပ် စီမံကနိ်းအဖွဲသို တင်ြပရပါသည်။  

၃၁။ အစီရင်ခံသည့် ကာလပတ်အတွင်း ေတွ?ကံရသည့်အခက်အခဲများ၊ အားသာချက်၊ 

အားနည်းချက်များကို  video conferencing စနစ်ြဖင့် ေဆွးေွးြခင်း၊ အ?ကံာဏ်များရယူြခင်း၊ 

လိုအပ်ပါက သင်တန်းများထပ်မံပိုချြခင်းတိုကိုေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိေသာ မိနယ်များသို သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး၊ ခိုင် 

ေကျးလက်ဦးစီးမှ ပံုမှန် ကွင်းဆင်းကီးကပ်ြခင်း၊ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင်ရ�က်ေပးသည့်အြပင် ေကျးလက် 

ဦးစီးဌာန(ုံးချပ်) မှလည်း အဖွဲများဖွဲ၍ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနမများအား ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆး၍ လိုအပ်သည်များကို အချနိ်ှင့် တေြပးညီ ပံ့ပိုးကူညီေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၃၂။ ထိုအြပင် စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရ်�က်လျက်ရှိေသာ မိနယ်များသို 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး၊ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များမှ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ေနမအေြခအေနများအား ေအာက်ပါအတုိင်း ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးခဲ့ပီး လိုအပ်သည်များကို အချနိ်ှင့်တေြပးညီ လမ်းန်မြပိုင်ခဲ့ပါသည်-  

စဉ ် စစ်ေဆးသူ ရက်စွဲ ြပည်နယ်/တုိင်း မိနယ် 

၁ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ေဒါက်တာေအာင်သူ 
န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် 

၆-၈-၂၀၂၀ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝး 

၂ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ေဒါက်တာေအာင်သူ 
န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် 

၁၄-၈-၂၀၂၀ မှ 
၁၆-၈-၂၀၂၀ 

ပခဲးူ၊ ရန်ကုန်၊ 
ဧရာဝတီ 

ဒိုက်ဦး၊ ေတာင်ငူ၊ ြဖး၊ 
ကွမ်း�ခံကုန်း၊ ေဒးဒရဲ၊ 

ကျ ိတ်လတ်၊ လှည်းကူး 



 
 

 

 

စဉ ် စစ်ေဆးသူ ရက်စွဲ ြပည်နယ်/တုိင်း မိနယ် 

၃ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ေဒါက်တာေအာင်သူ 
န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် 

၂၁-၈-၂၀၂၀ မှ 
၂၃-၈-၂၀၂၀ 

ပဲခူး ြပည်၊ ေအာင်လံ၊ 
 

မေကွး ေချာက်၊ ေတာင်တွင်းကီး 

၄ ဒုဝန်ကီး ဦးလှေကျာ် 
န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် 

၇-၈-၂၀၂၀ မှ 
၁၀-၈-၂၀၂၀ 

ဧရာဝတီ 
 
 

ဓုြဖ၊ ဇလွန်၊ ဟသာတ၊ 
ြမန်ေအာင်၊ ?ကံခင်း၊ 

ေကျာင်းကုန်း 

၅ ဒုဝန်ကီး ဦးလှေကျာ် 
န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် 

၃၀-၈-၂၀၂၀ ေနြပည်ေတာ် ေဇယျာသီရိ 

၆ ဒုဝန်ကီး ဦးလှေကျာ် 
ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးသိန်းလွင် 

၁၅-၈-၂၀၂၀ မှ 
၁၇-၈-၂၀၂၀ 

ကရင် ဘားအံ၊ လင်းဘဲွ၊ 
ြမဝတီ၊ ေကာ့ကရိတ် 

မွန ် ေမာ်လမိင် 

၇ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် ၇-၇-၂၀၂၀ မေလး မိတီလာ၊  ေပျာ်ဘွယ် 

၈ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် ၁၈-၇-၂၀၂၀ ပဲခူး ပဲခူး၊ ဒိုက်ဦး၊  ြဖး၊ 
အုတ်တွင်း၊ ေတာင်ငူ 

၉ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် ၂၅-၇-၂၀၂၀ မှ 
၂၆-၇-၂၀၂၀ 

မေကွး မိသစ်၊ နတ်ေမာက်၊ 
မေကွး၊ ေရနံေချာင်း၊ 
ေကျာက်ပန်းေတာင်း 

ေညာင်ဦး၊  ေရစကိ၊ ေချာက် 

၁၀ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ေနြပည်ေတာ် ေဇယျာသီရိ၊  ပုဗသီရိ 

၁၁ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးမျ ိးုိင်ေအာင် 

၄-၇-၂၀၂၀ မေလး ေကျာက်ဆည်၊ တံတားဦး 
 

၁၂ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးမျ ိးုိင်ေအာင် 

၂၀-၇-၂၀၂၀ ကချင် ြမစ်ကီးနား၊ ဝိုင်းေမာ် 

၁၃ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးမျ ိးုိင်ေအာင် 

၁၂-၈-၂၀၂၀ မှ 
၁၅-၈-၂၀၂၀ 

ရှမ်း(ေြမာက်) တန=်ယန်း၊ သိီ၊ ကွတ်ခိုင်၊ 
သီေပါ၊ 

ေကျာက်မဲ၊ ေနာင်ချ ိ 

မေလး ြပင်ဦးလွင် 

၁၄ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးခန=်ေဇာ် ၃၁-၇-၂၀၂၀ မှ 
၃-၈-၂၀၂၀ ထိ 

ရန်ကုန ် လှည်းကူး 

ဧရာဝတီ ေဒးဒရဲ၊ ကျ ိက်လတ်၊ 
မအူပင် 

၁၅ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးသိန်းလွင် 

၂၈-၇-၂၀၂၀ မှ 
၃၀-၇-၂၀၂၀ 

မွန ် ေမာ်လမိင် 

ကရင် ဘားအံ 



 
 

 

 

စဉ ် စစ်ေဆးသူ ရက်စွဲ ြပည်နယ်/တုိင်း မိနယ် 

၁၆ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးသိန်းလွင်၊  
န်ကားေရးမှး ေဒမီမီေထွး 

၅-၈-၂၀၂၀ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝး၊ ေဇယျာသီရိ 

၁၇ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးသိန်းလွင် 

၇-၈-၂၀၂၀ မှ 
၁၀-၈-၂၀၂၀ 

တနသာရီ ေကာ့ေသာင်း၊ ဘုတ်ြပင်း၊ 
တနသာရီ 

မိတ်၊ ပုေလာ 

၁၈ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးသိန်းလွင်၊  
န်ကားေရးမှး ေဒမီမီေထွး 

၁၂.၈.၂၀၂၀ မှ  
၁၄.၈.၂၀၂၀ 

ပဲခူး ဒိုက်ဦး၊ ေတာင်ငူ၊ ြဖး 

ရန်ကုန် ကမွး်�ခံကန်ုး၊ ေကာ့မှး 

၁၉ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးေမာင်ဝင်း 

၄-၇-၂၀၂၀ မေကွး မိသစ်၊ နတ်ေမာက် 

၂၀ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးေမာင်ဝင်း 

၂၄-၇-၂၀၂၀ မှ 
၂၈-၇-၂၀၂၀ 

ရခိုင် ဂွ၊ သံတွဲ 

၂၁ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးေမာင်ဝင်း 

၇-၈-၂၀၂၀ မှ 
၁၀-၈-၂၀၂၀ 

ရှမ်း (ေရှ) ကျ ိင်းတံု၊ မုိင်းဆတ်၊ 
မိုင်းြဖတ်၊ တာချလိီတ် 

၂၂ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ဦးေမာင်ဝင်း 

၂၁-၈-၂၀၂၀ မှ     
၂၅-၈-၂၀၂၀ 

ချင်း တီးတိန်၊ တွန်းဇံ 

စစ်ကုိင်း ကေလး 

၂၃ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ေဒညိညိဝင်း 

၅-၆-၂၀၂၀ ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝး၊ ပျဉ်းမနား 

၂၄ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ေဒညိညိဝင်း 

၆-၇-၂၀၂၀ မှ 
၁၂-၇-၂၀၂၀ 

ရန်ကုန ် သုံးခွ၊ ခရမ်း၊ တံွေတး 

၂၅ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ေဒညိညိဝင်း 

၁၈-၇-၂၀၂၀ 
 

မေလး ေတာင်သာ 

၂၆ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ေဒညိညိဝင်း 

၁၃-၈-၂၀၂၀ မှ    
၁၄-၈-၂၀၂၀ 

ပဲခူး သဲကုန်း၊ ေပါင်းတည်၊ 
ကိပင်ေကာက်၊ မင်းလှ 

လကပ်န်တန်း 

၂၇ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
ေဒညိညိဝင်း 

၂၂-၈-၂၀၂၀၊  
၇-၉-၂၀၂၀ 

ေနြပည်ေတာ် လယ်ေဝး 

၂၈ န်ကားေရးမှး ေဒစုိးစိုးအုန်း ၂၅.၇.၂၀၂၀ မှ 
၂၆.၇.၂၀၂၀ 

ရှမ်းြပည်နယ် 
(ေတာင်ပိုင်း) 

ေညာင်ေရ� 

၂၉ လ/ထ န်ကားေရးမှး 
ေဒြမတ်စုေအာင်ှင့် အဖွဲ 

၁၃-၇-၂၀၂၀ မှ  
၁၈-၇-၂၀၂၀ 

စစ်ကုိင်း ထီးချ ိင့်၊ ပင်လည်ဘူး၊ 
ဗန်းေမာက် 

၃၀ ြပည်ေထာင်စု အဆင့် 
လူထုဗဟိုြပ စီမံကိန်းအဖဲွ 

၁၃-၇-၂၀၂၀ မှ  
၁၈-၇-၂၀၂၀ 

စစ်ကုိင်း စစ်ကုိင်း၊ ေြမာင်၊ ြမင်းမ 

 



 
 

 

 

၆-၇.၂။ သတင်းအချက်အလက်များစီမံခနX်ခွဲြခင်း (Project MIS)

၃၃။ ေကျးရ�ာဖံွဖိးေရးေကာ်မတီဝင်များ၊ မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီး စီမံကိန်းတာဝန်ခံများမှ  

ြဖည့်သွင်းထားေသာ စီမံကိန်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် အချက်အလက်များအား အချနိ်ှင့်တေြပးညီ 

သိရှိိုင်ရန်ှင့် အစီရင်ခံစာများ ြပစုတငြ်ပိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက် စီမံခန=်ခွဲမ 

စနစ်(MIS)ကို အသံုးြပခဲ့ပါသည်။ MIS စနစ်တွင် အချက်အလက် များစုေဆာင်းြခင်း၊ ေကျးရ�ာ 

အေြခခံအချက်အလက်များ ြဖည့်သွင်းြခင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများှင့် သက်ဆိုင်သည့်အချက် 

အလက်များြဖည့်သွင်းြခင်းတိုအား မိနယ် MIS တာဝန်ခံများမှ အချနိ်ှင့် တေြပးညီ အချက် 

အလက်များ ြဖည့်သွင်းိုင်ခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက်များြဖည့်သွင်းရာတွင် အခက်အခဲမရှိေစရန် 

ှင့် လိုအပ်ချက်များကို အချနိ်မီ ေြဖရှင်း ေပးိုင်ရန်အတွက် မိနယ် MIS တာဝန်ခံများှင့် 

ေကျးလက်ဦးစီးုံးချပ်မှ M&E/MIS တာဝန်ခံ များသည် Video Conferencing များြပလုပ်ြခင်း၊ 

Chat Group  တွင်ေဆွးေွးြခင်း များြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရ�က်မ၏ တိုးတက်ြဖစ်ေပမအား အချနိ်ှင့် တေြပးညီ သိရှိိုင်ရန် https://drdmm.com/cfw/ 

တွင်လည်း ဝင်ေရာက်ေလ့လာိုင်ပါသည်။ 

၆-၈။ ေဝဖန်အ^ကံြပြခင်းဆိုင်ရာအခန်းက 

၃၄။ စီမံကိန်းအေနြဖင့် လုပ်ငန်းများအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမ 

ရှိေစရန်ှင့် ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာအခက်အခဲများအချနိ်ှင့်တေြပးညီ ေြဖရှင်းိုင်ရန်တိုအတွက် 

ေဝဖန်အ?ကံြပတိုင်ကားြခင်းစနစ်ကို ထည့်သွင်းေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ ေကျးရ�ာသူ/သားများမှ 

ေကျးဇူးတင်စာများ၊ ေဝဖန်မများှင့် မေကျနပ်မများရှိပါက ေအာက်ပါနည်းလမ်းများြဖင့် 

တိုင်ကားိုင်ရန် ေဆာင်ရ�က်ေပးခဲ့ပါသည် - 

(က) အစည်းအေဝးများတွင် တင်ြပအ?ကံြပြခင်း၊ 

(ခ) တယ်လီဖုန်းြဖင့် အ?ကံြပတိုင်ကားြခင်း၊ 

(ဂ) စာြဖင့်ေရးသားေပးပို အ?ကံြပတိုင်ကားြခင်း၊ 

(ဃ) အီးေမးလ်၊ website၊ Social Media တိုမှတဆင့် အ?ကံြပတိုင်ကားြခင်း။ 

၃၅။  အဆိုပါ ေဝဖန်အ?ကံြပတိုင်ကားစနစ်တွင် မိနယ်အဆင့်၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 

အဆင့်ှင့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ရိှဆက်သွယ်ရမည့် အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်များကို ေဆာင်ရ�က်မည့် 

ေကျးရ�ာအဆင့်ထိ အသိေပးေဖာ်ြပထားပီး စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မများှင့် 

ပတ်သက်၍ ေဝဖန်အ?ကံြပိုင်ရန် ရည်ရ�ယ်ပါသည်။ေဝဖန်အ?ကံြပတိုင်ကားေြဖရှင်းေရး၏ 

လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ေကျးရ�ာလူထုသိရိှေစရန် ေကျးရ�ာအစည်းအေဝးများတွင် ချြပရှင်းလင်းြခင်းှင့် 



 
 

 

 

စီမံကိန်းေကျးရ�ာ တစ်ရ�ာလျင် ေကျးရ�ာလူထုမှ ယုံကည်ရေသာ ေဝဖန်အ?ကံြပကိုယ်စားလှယ် (၂) 

ဦးအား ဖွဲစည်းထားရှိိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၃၆။ စီမံကိန်းစတင်သည့် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊    ဇွန်လမှ ၂၀၂၀ ခုှစ် စက်တင်ဘာလအထိ ေဝဖန်အ?ကံ 

ြပစာ စုစုေပါင်း(၈)ေစာင် လက်ခံရရှိခဲ့ပီး ြပည်ေထာင်စုအဆင့်တွင် (၆) ေစာင်ှင့် တိုင်းေဒသကီး 

အဆင့်တွင် (၁)ေစာင်၊ မိနယ်အဆင့်တွင် (၁) ေစာင်ရရှိပီး အားလုံးေြဖရှင်းေဆာင်ရ�က်ပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ေဝဖန်အ?ကံြပေြဖရှင်းေဆာင်ရ�က်ခဲ့မအေြခအေနအား ေနာက်ဆက်တွဲ(ဃ) ြဖင့် ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ မိနယ်အလိုက် ေဝဖန်အ?ကံြပစာများ လက်ခံေြဖရှင်းပီးစီးမများမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ြဖစ်ပါသည် -  

စဉ် မိနယ် 

ြပည်ေထာင်စု 

အဆင့်တွင် 

လက်ခံရရှိေသာ 

အ?ကံြပစာ 

တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်အဆင့်တွင် 

လက်ခံရရှိေသာ 

အ?ကံြပစာ 

မိနယ်အဆင့်တွင် 

လက်ခံရရှိေသာ 

အ?ကံြပစာ 

ေြဖရှင်းပီး 

အ?ကံြပစာ 

စုစုေပါင်း 

ေြဖရှင်းပီး 

ရာခိုင်န်း 

မှတ် 

ချက် 

၁ ကသာ ၁ - - ၁ ၁၀၀%  
၂ ယင်းမာပင် ၁ - - ၁ ၁၀၀%  
၃ အုတ်တွင်း ၁ - - ၁ ၁၀၀%  
၄ ေတာင်ငူ ၁ - - ၁ ၁၀၀%  
၅ တီးတိန် ၁ - - ၁ ၁၀၀%  
၆ မင်းလှ - ၁ - ၁ ၁၀၀%  
၇ ြပည် ၁ - - ၁ ၁၀၀%  
၈ ေပါက် - - ၁ ၁ ၁၀၀%  
 စုစုေပါင်း ၆ ၁ ၁ ၈ ၁၀၀%  

 

၃၇။ အ?ကံြပေြဖရှင်းေရးအဖွဲအေနြဖင့် စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်ကာလအတွင်း 

ေဝဖန်အ?ကံြပတိုင်ကားလာမအေပ လုပ်ငန်းများေှာင့်ေှးမမရှိေစရန် အချနိ်ှင့်တေြပးညီ 

ေြဖရှင်းေပးိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါတိုကိုလုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ပါသည် - 

(က)  ထိခိုက်လွယ်ေသာ အြငင်းပွားမများကို စုံစမ်းေမးြမန်းမများ ြပလုပ်ြခင်းြဖင့် 

ေြပလည်ေအာင် ေြဖရှင်းေပးြခင်း၊  

(ခ) လက်ခံရရှိေသာ အ?ကံြပစာများအား စုံစမ်းေမးြမန်းမများြပလုပ်ပီး ရာန်းြပည် 

ေြဖရှင်းေပးိုင်ြခင်း၊ 



 
 

 

 

(ဂ) မိနယ်၊ ခိုင်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့်ဆင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရ�က် 

ိုင်ခဲ့သြဖင့် ေကျးရ�ာတွင် မေကျနပ်  တိုင်ကားမြဖစ်စဉ်ေကာင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မအား ကန=်ကာမများ မရိှြခင်း။ 

၆-၉။ လူမဆိုင်ရာပူးေပါင်းပါဝင်မ 

၆-၉.၁။ ကျား/မ ဆိုင်ရာက 

၃၈။  Cash for Work စီမံကိန်းအေကာင်အထည် ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ရာ၌ ကျား/မ ေရးရာက 

တွင် အမျ ိးသမီးများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ လက်လှမ်းမီမရှိေစရန်၊ တန်းတူ အကျ ိးခံစားခွင့် 

ရရှိေစရန်၊ တူညီေသာလုပ်အားခများ ရရှိေစရန်၊ ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်ရှိေစရန် အခွင့်အလမ်းများ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစား ေဆာင်ရ�က်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကျား/မ ေရးရာဆိုင်ရာ န်းကိန်းတွင် 

စီမံကိန်းမှ အလုပ်အကိုင်ရရှိေသာ အမျ ိးသမီးဦးေရ၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိေသာ အမျ ိးသမီး 

ဦးေဆာင်အိမ်ေထာင်စု၊ ေကျးရ�ာစီမံကိန်းေကာ်မတီအဖွဲတွင် အမျ ိးသမီးပါဝင်မ၊ စီမံကိန်းလုပ် 

ငန်းခဲွများ ေရ�းချယ်ရာတွင် အမျ ိးသမီးအဆုိြပလုပ်ငန်းခဲွများစာရင်းများအား ထည့်သွင်း ေဆာင်ရ�က် 

ထားိုင်ခဲ့ပါသည်။ ေကျးရ�ာဖွံဖိးေရးေကာ်မတီတွင် အမျ ိးသမီး (၄၀%) ပါဝင်မရှိပီး စီမံကိန်း 

လုပ်ငန်းခွဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် အမျ ိးသမီးလုပ်သားဦးေရေပါင်း (၁.၂)သိန်း 

ခန=် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့ပီး စုစုေပါင်းလုပ်သားဦးေရ၏ (၄၂%) ခန=် ပါဝင်အလုပ်လုပ် 

ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၆-၉.၂။ တိုင်းရင်းသားများှင့်ဘာသာေရးအုပ်စုများ 

၃၉။  စီမံကိန်းသည် တုိင်းရင်းသား လူမျ ိးများ၊ ဘာသာေရး လူနည်းစုှင့် အပယ်ခံအုပ်စုများ 

(ဥပမာ-မသန်စွမ်းသူများ စသြဖင့်)၊  အမျ ိး သမီးဉီးေဆာင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများလည်း  ပါဝင် 

အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပီး  တူညီေသာအခွင့်အလမး်ှင့် တူညီေသာလုပ်အားခများကို ရရှိေစခဲ့ပါ 

သည်။ တိုင်းရင်း သားလူမျ ိးစုများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိမ အေြခအေနကို န်ကိန်း 

အြဖစ် ထည့်သွင်းေဆာင်ရ�က်ထားရှိခဲ့ပီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

တိုင်းရင်းသားလူမျ ိးများ ပါဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မမှာ (၃၈%) ခန=် ရှိပါသည်။ 

 

၆-၁၀။ သတင်းြပန်ကားဆက်သွယ်ေရး 

၄၀။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး တက်ကစွာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းတိုးတက်မအေြခအေနများအား သိရှိိုင်ရန်အတွက် 

ေန=စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ၊ ဂျာနယ်များ၊ ြမန်မာ့ုပ်ြမင်သံကားှင့် သတင်းမီဒီယာများမှတဆင့် 

စီမံကိန်း အေကာင်းအရာများအား ကျယ်ကျယ်ြပန=်ြပန=် ထုတ်လင့်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအေကာင် 



 
 

 

 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ေနမ သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိုးတက်ြဖစ် ေပမများအား အချနိ်

ှင့် တေြပးညီ သိရှိိုင်ရန်အတွက် ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဉီးစီးဌာန website ြဖစ် 

ေသာ http://drdmyanmar.org/   တွင်လည်း တင်ြပထားပါသည်။ 

၄၁။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များမှလည်း social media တစ်ခုြဖစ်ေသာ 

Facebook များတွင် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ေကျးရ�ာလူထမုှ ပူးေပါင်းပါဝင်မများ၊ လုပ်ငန်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ေနမများ၊ တိုးတက်မများှင့်  လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 

အား အများြပည်သူသိရှိိုင်ရန်အတွက် အချနိ်ှင့်တေြပးညီ သတင်းအချက်အလက်များကို မေဝ 

ိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ြပန်ိုင်မအေြခအေနများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါ 

သည် - 

စဉ် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

သတင်းထုတ်ြပန်မ 

သတင်းစာ၊ 

ဂျာနယ် 
ုပ်သံ ေပါင်း 

၁ ုံးချပ် ၃၂ ၂၅ ၅၇ 

၂ ေနြပည်ေတာ် ၂၂ ၁၃ ၃၅ 

၃ ကချင် ၄ ၅၁ ၅၅ 

၄ ကယား ၃၈ ၃၇ ၇၅ 

၅ ကရင် ၆ ၁၂ ၁၈ 

၆ ချင်း ၂၇ ၁၀ ၃၇ 

၇ စစ်ကိုင်း ၈၁ ၅၅ ၁၃၆ 

၈ တနသာရီ ၇ ၁၉ ၂၆ 

၉ ပဲခူး ၂၉ ၄၃ ၇၂ 

၁၀ မေကွး ၈၄ ၁၈၆ ၂၇၀ 

၁၁ မေလး ၃၀ ၈၂ ၁၁၂ 

၁၂ မွန် ၂၇ ၃ ၃၀ 

၁၃ ရခိုင် ၂၀ ၂ ၂၂ 

၁၄ ရန်ကုန် ၁၄ ၂၁ ၃၅ 

၁၅ ရှမ်း(ေတာင်) ၆၀ ၄၅ ၁၀၅ 



 
 

 

 

စဉ် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

သတင်းထုတ်ြပန်မ 

သတင်းစာ၊ 

ဂျာနယ် 
ုပ်သံ ေပါင်း 

၁၆ ရှမ်း(ေြမာက်) ၁၈ ၂၄ ၄၂ 

၁၇ ရမ်း(အေရှ) ၂၃ ၇ ၃၀ 

၁၈ ဧရာဝတီ ၂၈ ၃၉ ၆၇ 

 စုစုေပါင်း ၅၅၀ ၆၇၄ ၁၂၂၄ 

 

၇။ အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာကများ 

၇-၁။ ကအလိုက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမျ ိးအစားများ 

၄၂။ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ေနြပည်ေတာ်ှင့် ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီး(၁၇)ခုမှ မိနယ်ေပါင်း 

(၂၅၉) မိနယ်၊ ေကျးရ�ာေပါင်း (၂၅၀၅)ရ�ာတွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း (၄၄၀၂)ခုအား အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကအလိုက် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မများမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး (လမ်း၊တံတား၊ ဆိပ်ခံတံတား)-   ၅၈.၂% 

 (ခ) ပညာေရး      -       ၅.၇ % 

 (ဂ) ေရရရှိေရးှင့်ကျန်းမာသန=်ရှင်းေရး   -      ၂၇.၉% 

 (ဃ) ကျန်းမာေရး      -       ၀.၂ % 

 (င) အြခားအေဆာက်ဉီး     -       ၁.၉% 

(စ) အြခား        -      ၆.၁%  

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးအလိုက် လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားကအေြခြပဇယား 

စဉ် 
ြပည်နယ်/ 

တုိင်း 

စီမံကိန်း 

ေဆာင်ရ�က် 

သည့် 

မိနယ် 

ေပါင်း 

စီမံကိန်း 

ေဆာင် 

ရ�က်သည့် 

ေကျးရ�ာ 

ေပါင်း 

လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားက 

စုစု 

ေပါင်း 

လ
မ်း

ပန်
း  

   
 

ဆ
က်

သွ
ယ်

ေရ
း 

ပည
ာေ

ရး
 

ေရ
ှင့်

က
ျန်

းမ
ာ 

သ
န=်

ရှင်
းေ

ရး
 

က
ျန်

းမ
ာေ

ရး
 

အ
ြခ

ား
အ

ေဆ
ာက်

အ
ဉီ 

အ
ြခ

ား
 

၁။ ကချင်ြပည်နယ် ၁၃ ၉၁ ၇၃ ၁၄ ၇၇ ၁ ၁၅ ၁၁ ၁၉၁ 

၂။ ကယားြပည်နယ် ၇ ၁၁၁ ၁၃၃ ၉ ၃၃ ၀ ၁၇ ၆ ၁၉၈ 



 
 

 

 

စဉ် 
ြပည်နယ်/ 

တုိင်း 

စီမံကိန်း 

ေဆာင်ရ�က် 

သည့် 

မိနယ် 

ေပါင်း 

စီမံကိန်း 

ေဆာင် 

ရ�က်သည့် 

ေကျးရ�ာ 

ေပါင်း 

လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားက 

စုစု 

ေပါင်း 

လ
မ်း

ပန်
း  

   
 

ဆ
က်

သွ
ယ်

ေရ
း 

ပည
ာေ

ရး
 

ေရ
ှင့်

က
ျန်

းမ
ာ 

သ
န=်

ရှင်
းေ

ရး
 

က
ျန်

းမ
ာေ

ရး
 

အ
ြခ

ား
အ

ေဆ
ာက်

အ
ဉီ 

အ
ြခ

ား
 

၃။ ကရင်ြပည်နယ် ၇ ၁၁၁ ၈၉ ၁၈ ၂၄ ၀ ၁ ၀ ၁၃၂ 

၄။ ချင်းြပည်နယ် ၈ ၁၁၁ ၁၀၉ ၄ ၃၀ ၀ ၃ ၃ ၁၄၉ 

၅။ စစ်ကုိင်းတုိင်း ေဒသကီး ၃၇ ၂၅၁ ၂၂၂ ၃၈ ၉၄ ၁ ၅ ၁၉ ၃၇၉ 

၆။ တနသာရီတုိင်းေဒသကီး ၁၀ ၁၁၁ ၅၉ ၁၅ ၅၇ ၀ ၈ ၂ ၁၄၁ 

၇။ မေကွးတုိင်းေဒသကီး ၂၄ ၂၅၀ ၁၇၃ ၅ ၇၉ ၀ ၄ ၇ ၂၆၈ 

၈။ မေလးတုိင်းေဒသကီး ၂၃ ၂၅၀ ၂၁၄ ၉ ၁၀၀ ၀ ၆ ၂၉ ၃၅၈ 

၉။ မွန်ြပည်နယ် ၁၀ ၁၁၁ ၁၂၇ ၁၇ ၁၀၀ ၀ ၃ ၂၄ ၂၇၁ 

၁၀။ ရခုိင်ြပည်နယ် ၄ ၁၁၁ ၁၅၈ ၁၄ ၉၀ ၄ ၀ ၃ ၂၆၉ 

၁၁။ ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီး ၁၁ ၁၁၁ ၁၀၇ ၀ ၉၉ ၁ ၁ ၁၃ ၂၂၁ 

၁၂။ ရှမ်းြပည်နယ်(ေတာင်) ၂၁ ၁၁၃ ၁၁၆ ၄ ၁၁ ၀ ၁ ၁၀ ၁၄၂ 

၁၃။ ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်) ၂၀ ၉၅ ၈၅ ၁၃ ၅၆ ၀ ၃ ၆ ၁၆၃ 

၁၄။ ရှမ်းြပည်နယ်( ေရှ) ၈ ၆၅ ၄၆ ၂ ၁၉ ၀ ၀ ၄ ၇၁ 

၁၅။ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး ၂၃ ၂၅၁ ၃၆၂ ၈ ၆၅ ၀ ၈ ၂၃ ၄၆၆ 

၁၆။ ေနြပည်ေတာ် ၅ ၁၁၁ ၉၆ ၄၃ ၅၀ ၂ ၅ ၂၉ ၂၂၅ 

၁၇။ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး ၂၈ ၂၅၁ ၃၉၄ ၃၆ ၂၄၂ ၁ ၅ ၈၀ ၇၅၈ 

 စုစုေပါင်း ၂၅၉ ၂၅၀၅ ၂၅၆၃ ၂၄၉ ၁၂၂၆ ၁၀ ၈၅ ၂၆၉ ၄၄၀၂ 

မှတ်ချက်။ Pilot ေကျးရ�ာ (၁၇)ရ�ာှင့် စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် ေကျးရ�ာ (၂၄၈၈) 

စုစုေပါင်း (၂၅၀၅)ရ�ာ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၇-၂။ လုပ်သားပါဝင်မ 

၄၃။  စီမံကိန်းသည် လုပ်အားခေပးေချလိုသည့် ရည်ရ�ယ်ချက်ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ေသာ စီမံကိန်း 

ြဖစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းမိနယ်ေပါင်း (၂၅၉) မိနယ်၊ ေကျးရ�ာ (၂၅၀၅) ရ�ာရှိ အကျ ိးြပ 

အိမ်ေထာင်စုေပါင်း (၃) သိန်းခန=်ကို အကျ ိးခံစားခွင့် ရရှိေစခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း အကျ ိးခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည် - 

(က)  လုပ်သားအေရအတွက်ေပါင်း (၂.၈) သန်းခန=် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရိှေစ 

ြခင်း၊ 



 
 

 

 

(ခ) ေဒသတွင်းြပည်သူများမှ လုပ်အားခေငွကျပ် (၁၇) ဘီလီယံခန=် အကျ ိးခံစားခွင့်ရရှိ

ေစြခငး်၊ 

(ဂ) အမျ ိးသမီးလုပ်သား (၄၂%)ခန=် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိေစြခင်း၊ 

(ဃ) စီမံကိန်းမှ အမျ ိးသမီးများဦးေဆာင်ခွင့်၊ ဆုံးြဖတ်ခွင့်၊ ပါဝင်ိုင်ခွင့်အြပင် တန်းတူ 

လုပ်အားခများ ရရှိေအာင် ေဆာင်ရ�က်ိုင်ြခင်း၊ 

(င)  အမျ ိးသမီးဦးေဆာင်ေသာ အမိ်ေထာင်စုများမှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ 

ရရှိေစြခင်း။ 

၇-၃။ သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့်ပျက်စီးဆုံးံးမများ 

၄၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ချနိ်သည် မိုးတွင်းကာလြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခဲွအချ ိမှာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေှာင့်ေှးကန=်ကာြခင်း၊ မုိးသည်း 

ထန်စွာရ�ာသွန်းမေကာင့် လုပ်ငန်းခဲွအချ ိမှာ ပျက်စီးဆံုးံးြခင်းများ ?ကံေတွခ့ဲရပါသည်။ သဘာဝ 

ေဘးအရာယ်ကျေရာက်လာပါက တံုြပန်ေဆာင်ရ�က်တတ်ေစရန်၊ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာ 

ကိတင်ကာကွယ်ရမည်များကုိ သိရိှေစရန်၊ သဘာဝေဘးေကာင့် ပျက်စီးဆုံးံးမများကို ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်တတ်ေစရန်မိနယ် ေကျးလက်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း တာဝန်ခံများ၏ အေတွအ?ကံများ အေပ 

အေြခခံ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ယင်းမာပင်မိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်း၊ ဆီဆိုင်မိနယ် 

တို၏ ေကျးရ�ာ(၄) ရ�ာတွင် လမ်းလုပ်ငန်းခွဲ (၄) ခု၏ ပျက်စီးမများကုိ ေကျးရ�ာြပည်သူလူထု 

ကုိယ်တုိင်ြပန်လည်ြပြပင် ေဆာင်ရ�က်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၈။ ကအလိုက်စစ်ေဆးြခင်း 

၈-၁။ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ေဆးြခင်း (Internal Audit) 

၄၅။ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ (၁၀)ဖွဲ ဖွဲစည်းပီး ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ 

လယ်ေဝးမိနယ်သို (၇.၉.၂၀၂၀) ရက်ေန=တွင် ကွငး်ဆင်းသွားေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ 

ယင်းကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေတွရှိချက်များကို အေြခခံ၍  မိနယ်/ေကျးရ�ာများတွင် ထားရှိရမည့် 

စာရ�က်စာတမ်းများစာရင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ၊ စစ်ေဆးရမည့် 

အချက်များပါရိှေသာ လမ်းန်ချက်များကုိ ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီး ဦးစီးမှးများအား န်ကားချက် 

ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး စီမံကိန်း တာဝန်ခံများ၊ 

ခိုင်ဦးစီးမှး၊ မိနယ်ဦးစီးမှးများသို (၁၄.၉.၂၀၂၀) ရက်ေန=တွင် Video conferencing စနစ်ြဖင့် 

ယင်းလမ်းန်ချက်များကို ကျယ်ကျယ်ြပန=်ြပန=် သင်တန်းပိုချေပးခဲ့ပါသည်။ 

 



 
 

 

 

၈-၂။ နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ေဆးြခင်း (Technical Audit )

၄၆။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ေသာ မိနယ်များှင့်ေကျးရ�ာများသို န်ကား 

ေရးမှးချပ်ှင့် ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးချက် အရလည်းေကာင်း၊ 

ုံးချပ်မှအဖွဲများ၏ ကွင်းဆင်းေတွရှိချက်များအရ လည်းေကာင်း အဆိုပါကွင်းဆင်းေတွရှိချက် 

များအေပ အေြခခံပီး သင်ခန်းစာများ ေဖာ်ထုတ်၍ လမ်းန်ချက်များ ထုတ်ြပန်ိုင်ခဲ့ပါ သည်။ 

အဆိုပါလမ်းန်ချက်သည် စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်သည့် မိနယ်ှင့် ေကျးရ�ာအားလုံးကို လမ်း�ခံ 

ေသာ လိုက်နာေဆာင်ရ�က်ရမည့် န်ကားချက်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄၇။ နည်းပညာဆိုင်ရာ စစ်ေဆးမအေနြဖင့် တပ်ကုန်းမိနယ် ကုန်းရ�ာေကျးရ�ာ၏ စီမံကိန်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မကို စီမံကိန်းလက်စွဲပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရ�က် ြခင်းရှိ/မရှိ၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မ ရှိ/မရှိ စီမံကိန်းမှ ေဆာင်ရ�က်ခွင့် 

ရှိေသာ လုပ်ငန်း ဟုတ်/မဟုတ်၊ စီမံကိန်းမှ သတ်မှတ်သည့်လုပ်သားပါဝင်မ ြပည့်မီြခင်း ရှိ/မရိှ 

စသည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ေဆးြခငး်များအား ေကျးလက်ဦးစီးုံးချပ်မှ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး 

ခဲ့ပီး စိစစ်ေတွရှိချက်အရ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ေဖာ်ထုတ် 

၍ လမ်းန်ချက်များ၊ မိနယ်မှ စစ်ေဆးိုငေ်စရန် စစ်ေဆးရမည့်စာရင်းများ(Check List) ကို  

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ေနေသာ မိနယ်များသို ထုတ်ြပန်ိုင်ခဲ့ပါသည်။  

၈-၃။  လုပ်ေဆာင်ချက်ဆိုင်ရာစစ်ေဆးြခင်း(Performance Audit) 

၄၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရန်အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း 

များ ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးများ၏ သေဘာထားများ ရယူိုင်ရန်အတွက် 

အကိညိင်းအစည်းအေဝးများြပလုပ်ြခင်း၊ ပီးြပည့်စုံေသာစီမံကိန်းဒီဇိုင်းြဖစ်ေစရန်အတွက် 

လူထုဗဟိုြပစီမံကိန်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ် လူမပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ေလ့လာဆန်းစစ် 

ချက်မူေဘာင် (Environmental and Social Management Framework) ကိုအေြခခံပီး ကမာ့ 

ဘဏ်မှ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကူအညီြဖင့်  စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး လက်စွဲ 

ြပစုြခင်းများ ကို ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ရန် 

အတွက် ြပည်နယ်/ တိုင်းေဒသကီးှင့် မိနယ်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများကို ေကျးလက်ဦးစီးဌာန 

(ုံးချပ်)မှ Video Conferencing စနစ်ြဖင့် စီမံကိန်းှင့် ပတ်သက်သည့် ဆရာြဖစ်သင်တန်း၊ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိုင်ရာ ကအလိုက်သင်တန်းများကို  ပိုချေပးခဲ့ပါသည်။  

၄၉။ ေကျးလက်ဦးစီးဝန်ထမ်းများမှာ VDP စီမံကိန်း၊ CDD စီမံကိန်းတိုတွင် အေတွအ?ကံများ 

ရှိသည့်အြပင် ေကျးရ�ာေကာ်မတီဝင်များမှာလည်း ေကျးရ�ာဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

အေတွအ?ကံများရိှေသာေကာင့် လုပ်ငန်းခွဲများအား သတ်မှတ်အချနိ်အတွင်း အချနိ်မီပီးစီး 



 
 

 

 

ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ုိင်ခ့ဲပါသည်။ ဝန်ထမ်းလုိအပ်ချက်ရိှေသာ စီမံကိန်းမိနယ်များအား လူထုဗဟုိြပ

စီမံကိန်းမှ အေြခခံအေဆာက်အဦတာဝန်ခံများ၊ လူထုစည်းံုးေရးမှးှင့် လက်ေထာက်နည်းပညာမှး 

များအား ပ့ံပုိေပးြခင်း ှင့် ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီး၊ ခုိင်ေကျးလက်ဦးစီးမှ ဝန်ထမ်းများ ြဖည့်တင်း 

ေပးြခင်းနည်းလမ်းများြဖင့် ဝန်ထမ်းအင်အားအရင်းအြမစ်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ိုင်ခဲ့ပါသည်။  

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် ကာလတစ်ေလျာက်တွင် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးှင့် ခိုင် 

အဆင့်မှ ဝန်ထမ်းများလည်း လုပ်ငန်းကွင်းဆငး်ကီးကပ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၅၀။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် COVID-19 ကာလြဖစ်သည့်အတွက်  

ြပည့်သူ=ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၏ လမ်းန်ချက်များ၊ ေဒသဆိုင်ရာလမ်းန်ချက်များကို အြပည့် 

အဝလိုက်နာ၍ ကန=်သတ်ချက်ေဘာင်အတွင်းမှ ေကျးရ�ာေကာ်မတီများ၏ အားကို အဓိကရယူ၍ 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စီမံကိန်းကို ရာန်းြပည့်ပီးစီးေအာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က် 

ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

၉။ ေတွ^ကံခဲ့ရေသာအခက်အခဲများ 

၅၁။ Cash For Work စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ဝန်ထမ်းများသို သင်တန်းပိုချ 

ြခင်းမှ စီမံကိန်းပီးဆုံးသည်အထိ ေလးလခန=်သာ ကာြမင့်ေသာေကာင့် အချနိ်လုံေလာက်မမရှိ 

ြခင်း၊ သင်တန်းပိုချရာတွင် video Conferencing စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ရေသာေကာင့် ထိေရာက် 

မအားနည်းြခင်း၊ COVID ကာလြဖစ်သည့်အတွက် ေကျးရ�ာများသုိ ကွင်းဆင်းရာတွင် လည်းေကာင်း 

ေကျးရ�ာသားများကို သင်တန်းပိုချရာတွင် လည်းေကာင်း ကန=်သတ်ချက်အတွင်းမှ ေဆာင်ရ�က် 

ရသည့်အတွက် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ေအာက်ပါအခက်အခဲများ 

?ကံေတွရပါသည်- 

(က) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ချနိ်သည် မိုးတွင်းကာလြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မများ ေှာင့်ေှးြခင်း၊ 

(ခ) စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိေသာ ေကျးရ�ာများအနက်မှ အချ ိေသာေကျးရ�ာများမှာ 

ဖုန်း၊ Internet လိုင်းမေကာင်းေသာေကာင့် စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်မ အချက်အလက် 

များ၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ေကာက်ယူရာတွင် ခက်ခဲြခင်း၊ 

(ဂ) စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိေသာ အချ ိေကျးရ�ာများမှာ ေတာင်ေပေဒသများြဖစ် 

ပီး သွားလာရခက်ခဲြခင်း၊ မိနယ်ှင့် အလှမ်းကွာေဝးပီး သွားလာရခက်ခဲြခင်း၊ 



 
 

 

 

(ဃ) စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်သည့် အချ ိမိနယ်များတွင်  ဝန်ထမ်း 

အင်အား ကန=်သတ်ချက်ရှိြခင်း၊ 

(င) COVID-19 ကန=်သတ်ချက်များေကာင့် လူစုလူေဝးမြပလုပ်ရဘဲ Video 

Conferencing စနစ်ြဖင့်သာ သင်တန်းပိုချရေသာေကာင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် 

များအား နားလည်သေဘာေပါက်မအားနည်းြခင်း၊ 

(စ) လုပ်သားအင်အားအသုံးြပရေသာ Labor Intensive နည်းလမ်းြဖင့် လုပ်အားခ 

(၆၀%) ရရှိေအာင် ေဆာင်ရ�က်ရေသာေကာင့် လုပ်ငန်းအများစုမှာ ေရေြမာင်းတူး 

ေဖာ်ြခင်းှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာေကာင့် ေရရှည်တည်တံ့ိုင်မ 

အားနည်းပီး ေရရှည်တွင် ေကျးရ�ာမှ ဆက်လက်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းသွားရန် လိုအပ် 

ြခင်း၊ 

(ဆ) ရခုိင်ြပည်နယ်၊Cash for Work စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်လျက်ရိှသည့် မိနယ်များတွင် 

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း 

Covid-19 ေရာဂါ (ဒုတိယလင်း) ပျ ံံှ ကူးစက်မေကာင့် လူစုလူေဝးများ မြပလုပ်ရ 

သည့်အတွက် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ေှာင့်ေှးကန်=ကာမများရိှြခင်း၊ 

 

(ဇ) မိနယ်အတွင်းရိှ အချ ိေကျးရ�ာများတွင် ကမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးသြဖင့် လုပ်သား 

များ ငှားရမ်းမအခက်အခဲရိှခ့ဲပီး ေကျးရ�ာအနီးမှ ကမ်းကျင်လုပ်သားများ ငှားရမ်း 

အသံုးြပရြခင်း၊ 

 

၉-၁။ အခက်အခဲများကုိ ေြဖရှင်းေကျာ်လားုိင်မများ 

၅၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ေတွ?ကံရိုင်သည့် 

အခက်အခဲများကုိ ကိတင်ေမာ်ေတွး၍ လုိအပ်သည့် အုပ်ချပ်/ေထာက်ပ့ံမကိစရပ်များကုိ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း စီမံေဆာင်ရ�က်ိုင်ခဲ့ပါသည် - 

 

(က) စီမံကိန်းမိနယ်များတွင် ကွင်းဆင်းရန်အတွက် အုပ်ချပ်/ေထာက်ပ့ံကိစများ အဆင် 

ေြပေစရန် အလုိငှာ လုိအပ်ေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ဆုိင်ကယ်များ ေထာက်ပ့ံ 

ေပးြခင်း၊ 

(ခ) ကွင်းဆင်းစရိတ်များ ထပ်မံခဲွေဝချထားေပးြခင်း၊ 



 
 

 

 

(ဂ) ဝန်ထမ်းအင်အားလံုေလာက်မမရိှေသာ မိနယ်များသုိ ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီးှင့် 

ခုိင်မှ ဝန်ထမ်းများ တဲွဖက်တာဝန်ချထားေပးြခင်း၊ 

(ဃ) လုိအပ်ေသာ ေရာဂါကာကွယ်ေရးပစည်းများ ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း၊ 

(င) စီမံကိန်းမိနယ်များမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီး စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊  

ေကျးလက်ဦးစီးဌာန(ံုးချပ်) မှ တာဝန်ရိှသူများပါဝင်၍ Chat Group များြပလုပ်ပီး 

ေန=စဉ်ေဆာင်ရ�က်မ အခက်အခဲများကုိ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ ေြဖရှင်းေဆာင်ရ�က် 

ေပးြခင်း၊ 

(စ) ဝန်ထမ်းများကုိ Video Conferencing စနစ်ြဖင့် သင်တန်းများပုိချေပးုိင်ပီး 

သင်တန်းကုိ တစ်ကိမ်တည်းသာ မဟုတ်ဘဲ ကွင်းဆင်းေတွရိှချက်များအေပ 

မူတည်ပီး လုိအပ်ေသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဆုိင်ရာသင်တန်းများ ထပ်မံပုိချ 

ေပးြခင်း၊ 

(ဆ) ေကျးရ�ာေကာ်မတီများမှာ ေကျးရ�ာဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် အေတွ 

အ?ကံများရိှေသာေကာင့် စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် 

ေကျးရ�ာေကာ်မတီ၏ အားကုိ အဓိက ရယူ၍ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

၁၀။ သုံးသပ်ချက်ှင့်အ^ကံြပတင်ြပချက် 

၅၃။ Cash For Work စီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် ေကျးရ�ာသူ/သားများ အေနြဖင့် ဖံွဖိးေရး 

လုပ်ငန်းများအား ကုိယ်တုိင်ဦးေဆာင်၍ စနစ်တကျေဆာင်ရ�က်သည့် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ ရရိှ 

ြခင်း၊ စီမံကိန်းမှ ရရိှလာသည့် အကျ ိးေကျးဇူးများအား ကုိယ်တုိင်သိြမင်ခံစားရြခင်း၊ ေကျးရ�ာေန 

ြပည်သူများ လုပ်အားခေငွ ရရိှသည့် စီမံကိန်းြဖစ်သည့်အတွက် ေကျးရ�ာေနြပည်သူများမှ 

တက်ကစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ခ့ဲကပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်မှန်းချက်ပါအတုိင်း ေကျးရ�ာ၏ 

အေြခခံအေဆာက် အအံုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ုိင်ခ့ဲပီး ေကျးရ�ာလူထုကုိ အလုပ်အကုိင် အခွင့်  

အလမ်းများ ေဖာ်ေဆာင်ေပးုိင်ခ့ဲပါသည်။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မအေပ 

ေအာက်ပါအတုိင်းသံုးသပ် အ?ကံြပတင်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) လုပ်အားခ ပျမ်းမတန်ဖုိးသည် ၆၀% လျာထားေသာ်လည်း ေြမြပင်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် လုပ်အားခတန်ဖုိးပျမ်းမ (၇၀%) ခန=်ရရိှေစခ့ဲပါ 

သည်၊ 

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခဲွေပါင်း (၄၄၀၀) ေကျာ်မှ ေဒသခံြပည်သူလူထုကုိ အလုပ်အကုိင် 

အခွင့်အလမ်းများ ရရိှေစခ့ဲပီး လုပ်သားအေရအတွက် (၂.၈) သန်းအတွက် 

လုပ်အားခ (၁၇.၇၈) ဘီလီယံကျပ် ေပးေချေဆာင်ရ�က်ုိင်ခ့ဲပါသည်၊ 



 
 

 

 

(ဂ) စီမံကိန်းမှ ေကျးရ�ာအတွက် လုိအပ်ေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများကုိ အချန်ိတုိ 

အတွင်း  ရာန်းြပည့်ပီးစီးေအာင် ေဆာင်ရ�က်ုိင်ခ့ဲပါ သည်၊ 

 (ဃ) ပစည်းှင့် လုပ်အားခအချ ိးကန=်သတ်ချက်များေကာင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခဲွအများစု 

မှာ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းများှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ 

အဓိက ေဆာင်ရ�က်ခ့ဲေသာေကာင့် ေရရှည်တည်တ့ံမအားနည်းုိင်ပီး ေကျးရ�ာမှ 

လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ေဆာင်ရ�က်သွားရန် လုိအပ်ပါ 

သည်။ 

(င) စီမံကိန်းကုိ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ေဆာင်ရ�က်ရပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခဲွများ၏ အရည် 

အေသွးပုိမုိေကာင်းမွန်ုိင်ပီး ပစည်းှင့် လုပ်အားခအချ ိးကန=်သတ်ချက်ကုိ ြပင်ဆင် 

ုိင်မည်ဆုိပါက ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုလုပ်ငန်းများကုိ 

ေဆာင် ရ�က်ေပးုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်၊ 

 (စ) လုပ်ငန်းခဲွများကုိ COVID-19 ကာလအတွင်း ေဆာင်ရ�က်ရသည်ြဖစ်ေသာေကာင့် 

စီမံကိန်းှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြဖန=်ေဝြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်း 

ေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းဆုိင်ရာအချက်အလက် ေကာက်ယူ 

ြခင်း/ေပးပုိြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ Online စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ေနရသည်ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် Online ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အေြခခံလုိအပ်ချက်များကုိလည်း ြဖည့်ဆည်း 

ေပးရန် လုိအပ်ပါသည်၊ 

(ဆ) စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ေြမြပင်တွင် အမှန်တကယ် 

ေဆာင်ရ�က်လျက်ရိှေသာ ဝန်ထမ်းများ/အဖဲွအစည်းများကုိ စီမံကိန်းှင့် ပတ်သက် 

သည့် သင်တန်းများပုိချြခင်း၊ အသိပညာေပးြခင်းစသည့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ရန်အတွက် ယခုထက်ပုိ၍ အချန်ိလံုေလာက်စွာရရိှရန် 

လုိအပ်ပါသည်။ 

၁၁။ ေရရှည်တည်တံေစေရးအတွက် ေဆာင်ရ,က်မည့်အစီအစဉ် 

၁၁-၁။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းေရးအစီအစဉ်(Operation & Maintained Plan) 

၅၄။ စီမံကိန်းမှ ေဆာင်ရ�က်ေသာလုပ်ငန်းခွဲများမှာ လုပ်သားအင်အားအသုံးြပရေသာ Labor 

Intensive နည်းလမ်းြဖင့် လုပ်အားခ(၆၀%)ရရှိေအာင်ေဆာင်ရ�က်ရေသာေကာင့် လုပ်ငန်းအများ 

စုမှာ ေရရှည် တည်တံ့မအားနည်းိုင်ပီး လုပ်ငန်းများေရရှည်တည်တံ့ေစရန် ေကျးရ�ာမှ ြပြပင် 

ထိန်းသိမ်းမများ ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်သွားရန်  လိုအပ်ပါသည်။ 



 
 

 

 

၅၅။ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ေသာ ေကျးရ�ာများတွင် လည်ပတ်ြပင်ထိန်း

လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်သွားရန် “လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေရးှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်း ေရး 

အစီအစဉ်” ကို ေရးဆွဲေဆာင်ရ�က်ထားရှိပါသည်။ ေရးဆွဲထားရှိသည့် “လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေရးှင့် 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်း ေရး အစီအစဉ်” တွင် ြပြပင်ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ ရန်ပုံေငွရရှိိုင်မ 

အေြခအေန၊ ြပြပင် ထိန်းသိမ်းမည့်သူများကို ထည့်သွင်းထားပီး လည်ပတ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရး 

အစီအစဉ်ကို မိနယ်ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီြဖင့် ေကာ်မတီဝင်များ၊ ေကျးရ�ာသား 

များ ပါဝင်၍ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများအလိုက် ေရးဆွဲထားရှိြခင်းြဖစ်ပါသည်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်လည်း လိုအပ်သည့် 

နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများအား မိနယ်ေကျးလက်ဦးစီးဌာနမှ ပံ့ပိုးေပးသွားမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

၁၁-၂။ ေရရှည်ေဆာင်ရ,က်မည့်အစီအမံ  

၅၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ေရရှည်တည်တ့ံေစရန်အတွက် ေကျးရ�ာများမှ လည်ပတ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်း 

ေရး အစီအစဉ်များ ေရးဆဲွလုပ်ေဆာင်သွားမည့်အြပင် ေကျးရ�ာမှ ေကျးလက်ဦးစီး၊ သက်ဆုိင်ရာဌာနများ 

ှင့် ချတ်ိဆက်၍လည်း လည်ပတ်ြပင်ထိန်းလုပ်ငန်းများှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင် 

ရ�က်သွားမည်ြဖစ်သည်။ စီမံကိန်းမှ ေဆာင်ရ�က်ေသာ ကုန်ထုတ်လမ်း၊ ေရေပးေရးလုပ်ငန်းများ၏ 

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေစေရးအတွက် ြပြပင်အဆင့်ြမင့်တငြ်ခင်းေဆာင်ရ�က်မည့် အစီအစဉ်အား 

ေကျးလက်ဦးစီးဌာနမှ လည်းေကာင်း၊ ကျန်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ လည်ပတ်ြပြပင် ထိန်းသိမ်း 

ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဌာနမှ အြခားဌာနများြဖင့် လိုအပ်သလိုချတိ်ဆက် ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း 

ြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရ�က်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅၇။ စီမံကိန်းသည် လုပ်သားအင်အားအသုံးြပရသည့် Labor Intensive နည်းလမ်းြဖင့် 

ေဆာင်ရ�က်သည့် စီမံကိန်းြဖစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအားလုံး၏ (၅၈.၂%) သည် 

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ လမ်း၊တံတားှင့် ဆိပ်ခံတံတား ြပြပင်ေရးလုပ်ငန်းများ ြဖစ်ပါ 

သည်။ လုပ်အားခ(၆၀%) ရရှိေအာင် ေဆာင်ရ�က်ရေသာေကာင့် လမ်းလုပ်ငန်းအများစုမှာ 

ေကျာက်ေရာေြမလမ်းများြဖစ်ပီး အဆိုပါ ေဆာင်ရ�က်ပီး လမ်းများအား ေရရှည်တည်တံ့ေစရန် 

အတွက် ကုန်ထုတ်လမ်းများကို ေကျးလက်ဦးစီးဌာန ဘတ်ဂျက်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊  ေကျးရ�ာ 

တွင်းလမ်းများကို ေကျးလက်ဦးစီးဌာနေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိေသာ VDP စီမံကိန်း၊ ြမစိမ်းေရာင် 

စီမံကိန်းအတိုးရေငွ၊ CDD စီမံကိန်းရန်ပုံေငွတိုြဖင့် လည်းေကာင်း ြပြပင်ြခင်းှင့်  အဆင့်ြမင့်တင် 

ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရ�က်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လမ်းအမျ ိးအစားှင့် လမ်းအသုံးြပမ ှင့် 

ေဒသအေနအထားတိုအေပမူတည်၍ ေဆာင်ရ�က်ရမည့် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကို ိုင်ငံ 



 
 

 

 

ေတာ်ေထာက်ပံ့ရန်ပုံေငွ၊ မွမ်းမံရန်ပုံေငွ၊ ြပည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးအစိုးရ ေထာက်ပံ့ရန်ပုံေငွ၊ 

လတ်ေတာ်ရန်ပုံေငွများြဖင့် ှစ်အလိုက်ဦးစားေပးေဆာင်ရ�က်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်၊ 

၁၂။ နိဂုံး 

၅၈။ ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ လူမ 

စီးပွားဘဝ အစဉ်တိုးတက်ေနေစေရးှင့် သဘာဝေဘးအရာယ်များကျေရာက်ချနိ်တွင် လိုအပ် 

ေသာကူညီ ပံ့ပိုးမများကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီကူညီပံ့ပိုး ေဆာင်ရ�က်ေပးလျက် ရှိပါသည်။ ိုင်ငံ 

အတွင်း ကိုိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ေရာဂါအကျ ိးဆက် သက်ေရာက်ြခင်းခံရေသာ ေကျးလက်ေဒသ 

များရှိ ြပည်သူများအား ၎င်းတို ေကျးရ�ာ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ 

ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကို ၎င်းကိုယ်တိုင် ေဆာင်ရ�က်ေစြခင်းြဖင့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ 

ဝင်ေငွရရှိေရး ကို အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစခဲ့ပီး  ေကျးရ�ာအေြခခံအေဆာက်အအုံလုပ်ငန်းများ 

လည်း ဖွံဖိးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ Cash For Work စီမံကိန်း ေအာင်ြမင် ေစေရးအတွက် 

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန ုံးအဆင့်ဆင့်ရိှဝန်ထမ်းများမှ ဝန်ကီးဌာန၏ 

လမ်းန်ချက်ှင့်အညီ ြပည်သူများှင့်အတူ အစွမ်းကုန် ကိးပမ်းေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါေကာင်း 

အစီရင်ခံ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

    

 

 

ေကျးလက်ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

 





စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

လယ်ေဝးမိနယ်
၁ သစ်ကိမ်း  ေဗာဓိကုန်း ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၂ သစ်ကိမ်း ဘုရားကုန်း စာသင်ေကျာင်းြပြပင်မွမ်းမြံခင်း ၃၉/၆၁

စာသင်ေကျာင်းဝင်း+ခံယ်ွများရှင်းလင်းြခင်းင့်ှ သဲဖုိြခင်း
ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်သွယ်များေကျာကေ်ရာေြမခင်းြခင်းင့်ှေရေြမာင်းတးူြခင်း

၃ ဝင်တကူဲး ကတီကီး ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
ေရတင်ွး+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း
ေရတင်ွး+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း

၄ ဝင်တကူဲး သစ်ေတာ ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
အားကစားကွင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း

၅ တည်ေထာင် 6ကံဖိုစု ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
အုတ်ေရေြမာင်း
စာသင်ေကျာင်းေြမညိြခင်း/ေြမဖုိြခင်း

၆ ေချာင်းခွ နင်ွးကျင်း ေဘာလုံးကွင်းေြမသားြဖင် ့ြပြပင်ြခင်းလပ်ုငနး် င့်ှ ဂုိးတိုင်ဆကစ်ပ်ပစည်းများ ၃၇/၆၃
ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း
ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း

၇ ေချာင်းခွ ေချာင်းခွ စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း ၃၂/၆၈
ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း

၈ လယတ်ာကီး မန်ကျည်းေြမာင် ေရပုိက်လိုင်းသွယတ်န်းြခင်း ၄၀/၆၀
ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း
ေမျာြဖင့် +ခံစည်းုိးကာရံြခင်းလုပင်နး်

၉ လယတ်ာကီး ပန်းညိ ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၉/၆၁
၁၀ ေအာင်သာ အိမ်ေြခှစ်ဆယ် လက်တူးတွင်းဆယ်ြခင်းှင့် ေကျာက်စီနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း ၃၉/၆၁

 ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း
အစည်းအေဝးခန်းမြပြပင်ြခင်း
လမး်ေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း

၁၁  ေအာငသ်ာ  ေအာင်သာ ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ဝါးကပ်ကာရံြခင်း ၃၉/၆၁
၁၂ ြပည်ဝင် သဲေကာ(တက်တိုး) စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁

စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းုိးေဆာင်ရ�က်ြခင်း
ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း

၁၃ ကူသပိတ် ကက်သွန်ခင်း ရ�ာတင်ွးလမ်း၊ကုန်ထတုလ်မ်းရိစာခငး်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတးူြခင်းှင့်ဝါးကပ်ကာရံြခင်း ၃၈/၆၂
စာသင်ေကျာင်းဝန်းသန်Bရှင်းေရးြပလုပ်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၁၄ သာဝတိ ရေသ့ေတာင် စာသင်ေကျာင်းအဝင်လမ်းရိစာခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၈/၆၂
စာသင်ေကျာင်း+ခံစညး်ိုးတညေ်ဆာကြ်ခင်းှင်ေ့ြမဖုိြခင်းလပ်ုငနး်
အိမ်သာတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း (ှစ်ခန်းတွဲ)၊ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း

၁၅ ဥသစ်လင်း ဥသစ်လင်း Box Culvert (၃)စင်း ၂၁/၇၉
ေရေြမာင်းတူးြခင်း

၁၆ ဥသစ်လင်း ထိန်ေတာ ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၁၇ ေအးချမ်းသာ ေအာင်ချမ်းသာ ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၁၈ ေအးချမ်းသာ အုတဖုိ်ေဇာင်း ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၁၉ ေအးချမ်းသာ လက်ပံတန်း ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၂၀ ေပါက်မိင်  ေအာင်သုခ စာသင်ေကျာင်း+ခံွယ်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် လမ်းေဘးဝယဲာ+ခံွယ်ရှင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၂၁  ေပါက်မိင် မိင်သာယာ ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀

ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမေနြပည်ေတာ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) 



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမေနြပည်ေတာ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

စာသင်ေကျာင်းြပြပင်၊+ခံယ်ွရှင်းလင်းြခင်းှင့် ရိစာဖိုြခင်း
သစ်ပင်စိုက်ပျ ိးြခင်း

၂၂ ကျေသာင်းေတာင် ေကျးတန်းကူး ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀
စာသင်ေကျာင်းဝန်းသဲဖုိြခင်း
စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း

၂၃ ကျေသာင်း ေတာင် ေြမာင်သာ စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း ၄၀/၆၀
ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း
စာသင်ေကျာင်းင့်ှလမ်းေဘးဝဲယာ ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း

၂၄ ကျေသာင်း ေတာင် ထန်းပင်ကုန်း စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း(အမိုးမုိးြခင်း) ၄၀/၆၀
ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း
ေရကာြပြပင်ြခင်း

၂၅ ရဘိန်း ကိမ်ေြမာင် ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ကွန်ကရစ်ေရပန် ၂၆/၇၄
အမက်ကနြ်ပလပ်ုြခင်း

၂၆ ရဘိနး် ဆပ်ြပာကျင်း ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၉/၆၁
အမက်ကနြ်ပလပ်ုြခင်း
ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း
ေကျာင်းအိမသ်ာြပြပင်ြခင်း
ေြမမာတွင်ေတာင်ပိုေြမများတူးြဖတ်ပီး ေြမမျက်ှာြပင်ညိြခင်း

၂၇ ရဘိနး် ေအာင်သေြပ ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း၊ကနွက်ရစေ်ရပန် ၃၇/၆၃
ေကျာက်စီနံရံြပလုပ်ြခင်း
ေမျာိုက်ပီးသဲအိတ်ြဖည့်ြခင်း

၂၈ ရဘိန်း ရဘိန်း ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ကွန်ကရစ်ေရပန် ၃၆/၆၄
အမက်ကနြ်ပလပ်ုြခင်း
ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်းှင့် စာသင်ေကျာင်းကမ်းခင်းေလာင်းြခင်း
စာသင်ေကျာင်းှင့်ေကျးရ�ာလမ်းေဘးသန်Bရင်ှးေရး ြပလုပ်ြခင်း

၂၉  ေပတုန်းေြမာင် ကုန်းေပစု ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း၊ဝါးကပ်ြဖင့်ကာရံြခင်း ၃၉/၆၁
၃၀ သစ်ပုတ်ပင် ေလာ်ြဖ ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ဝါးကပ်ြဖင့်ကာရံြခင်း ၃၈/၆၂

စာသင်ေကျာင်းဝင်းချံွယ်များရှင်းလင်းြခင်း/သဲဖိုြခင်း/ေရနံေချးသုတ်ြခင်း
၃၁ သစ်ပတ်ုပင် အုတ်ဖုိ ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင် ့ဝါးကပ်ကာရံြခင်း ၃၆/၆၄

စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း(အမိုး+ကမ်းခင်း)
စာသင်ေကျာင်းဝန်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း

၃၂ သစ်ပုတပ်င် သစ်ပုတပ်င် ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း၊ဝါးကပ်ြဖင့်ကာရံြခင်း ၃၉/၆၁
၃၃ သစ်ပတ်ုပင် ပင်ငါးေြမာင် စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်းှင့် +ခံွယ်များရှင်းလင်းြခင်း၊ ၄၀/၆၀

ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ဝါးကပ်ြဖင့်ကာရံြခင်း
၃၄ ေကျာက်တစ်လုံး ေကျာင်းစု ေကျာက်တစ်လံုး ေကျာBox Culvert တည်ေဆာက်ြခင်း/ြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁

ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊+ခံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း
၃၅ ေကျာက်တစ်လုံး ေကျာင်းစု ေကျာက်တစ်လံုး ေကျာရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငနး်Box Culvert (၂)စင်း ၄၀/၆၀

တည်ေဆာက်ြခင်း/ြပြပင်ြခင်း၊ ေြမသားေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း
၃၆ ေကျကတ်စ်လုံး ေကျာင်းစု ကနစုိ ေကျးရ�ာခန်းမြပြပင်ြခင်းှင့် +ခံစည်းုိးကာရံြခင်း ၄၀/၆၀

ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း
ရ�ာပတ်လမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ရိစာလမ်းခင်းြခင်း

၃၇ မေဒါ့ပင် မေဒါ့ပင် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ရ�ာတင်ွးေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၃၈ မေဒါ့ပင် ကိမဖ်န် ကွန်ကရစလ်မ်းခင်းြခင်းှင် ့ကနုထ်တုလ်မး်ြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁
၃၉ မေဒါ့ပင် ပန်းညိစမ်း ရ�ာတင်ွးလမး်ေြမသား၊ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၃/၆၇



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
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မှတ်
ချက်

ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမေနြပည်ေတာ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၄၀ စွယ်ေတာ်ေမာင် ေအးချမ်းသာ ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၉/၆၁
စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်းင့်ှ ေြမဖုိြခငး်

၄၁ စွယေ်တာ်ေြမာင် စွယေ်တာ်ေြမာင် ရ�ာတင်ွးလမး်ေြမသားြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၈/၆၂
စာသင်ေကျာင်း+ခံစညး်ိုးင့်ှ ေြမဖုိြခင်း

၄၂ သရက်ေချာင်း သရက်ေချာင်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၈/၆၂
၄၃ မင်းြပင် ေအာင်ေြမယာ ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀

စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းုိး
စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း

၄၄ မင်းြပင် ြမင်းေဇာင် ရ�ာတင်ွးလမး်ေြမသားြပြပင်ြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
သုသာန်ဇရပ်ြပြပင်ြခင်း
စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်း

၄၅ ကုန်းသာ ေြခာက်ပင်ခံုတစုဲ ပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၂၈/၇၂
ရ�ာအဝင်လမ်းေြမြဖတ်ြခင်းင့်ှ ေြမေနရာ ရှင်းလင်းြခင်း
ေရကန်+ခံစညး်ိုး ကာရံြခင်း
စာသင်ေကျာင်းအကာြပြပင်ြခင်း(ဝါးကပြ်ဖင့်)

၄၅ ကုန်းသာ မိင်သာယာ Box Culvert (2)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း ၃၃/၆၇
ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း(ဝါးကပ်ကာရံြခင်းအပါ)

၄၇ ကုန်းသာ သဲြဖ စာသင်ေကျာင်းဝနး်သန်Bရှင်းေရးေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းှင် ့ေြမဖုိြခင်း ၃၃/၆၇
စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း
ရ�ာအဝင်လမ်းရိစာြဖင့်ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းဆယ်ြခင်း
စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း
အမက်ကနတူ်းြခင်း
ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးြခင်း

၄၈ ေချာင်းကျ ိး ေချာင်းကျ ိး ရ�ာတင်ွးလမး်ရိစာြဖင့် ြပြပင်ြခင်းှင့ေ်ရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၆/၆၄
စာသင်ေကျာင်းဝန်းေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်း ှင့်ေြမညိြခင်း

၄၉ ေသာ်ေမှာက်နု်း ကံသာ ရ�ာအဝင်လမ်းရိစာခင်းြခင်းှင့် လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၈/၅၂
ရ�ာတွင်းလမ်းသွယ်လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးြခင်း
သစ်ပင်စိုက်ပျ ိးြခင်း

(၂၄)အုပ်စု (၄၉)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၁၄)ခု ၃၇/၆၃
တပ်ကုန်းမိနယ်

၁ ကိးကာအင်း ေပျာ်ရ�ာ ရိစာလမး်၊ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်ဝါးကပ်ိုက်ြခင်း ၄၀/၆၀
စာသင်ေကျာင်းေဆာင်င့်ှ +ခံစည်းုိး ြပြပင်မွမ်းမံြခင်း

၂ ကိးကာအင်း ဆည်ကီး ေကျာက်ေဘာင် ရိစာခင်းြခင်း၊ ရ�ာထွက်လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၃/၇၇
ေဆးခန်း+ခံစညး်ိုး ြပြပင်ြခင်းှင့် ေဆးခန်းဝင်းှင့်ေကျာင်းဝင်းရိစာဖိုြခင်း

၃ ဗျ ိငး်အင်း ဗျ ိငး်အင်း ရိစာလမ်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းင့်ှဝါးကပ်ိုကြ်ခင်း ၃၉/၆၁
၄ ဗျ ိငး်အင်း ကံသာ ရိစာလမ်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းင့်ှဝါးကပ်ုိက်ြခင်း ၃၈/၆၂
၅ ကင်းသာ ကင်းသာ ေကျးရ�ာတွင်း ရိစာလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၈/၇၂

ေကျးရ�ာစိုက်ပျ ိး ေရသွယ်ေြမာင်းအေဟာင်းြပန်တူးေဖာြ်ခင်း
မူလတန်း ေကျာင်းတွင်းချံရှင်းှင့်လမ်းေဘး ချံရှင်းြခင်း

၆ ကင်းသာ သေြပကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်း ရိစာ၃''ထုခင်းြခင်း/ ရ�ာလမ်းေဘးဝဲယာ +ခံရှင်းြခင်းလုပ်ငန်း/ ၃၉/၆၁
လမး်ေဘးဝဲယာေရ တ်ုေြမာင်းတးူြခင်း
ေရကန်+ခံစညး်ိုး ကာရံြခင်း

၇ သဖန်းေချာင်း ကနBန်ီ ရ�ာတွင်းလမ်း ေြမြဖတ်ြခင်း၊ 3"ထုရိစာခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၈ ထန်းေတာကီး ထန်းေတာကီး ေကျာင်း+ခံစညး်ိုးြပြပင်ြခင်းှင့် ချံများရှင်းလင်းြခင်း/အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမေနြပည်ေတာ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

အမက်ကျင်း(၃)ကျင်းတူးေဖာြ်ခင်း
သစ်ပင်စိုက်ြခင်း
ရိစာလမး်ခင်းြခင်း/ ေရေြမာင်းတူးြခင်း/ လမ်းချဲြခင်း

၉ ထန်းေတာကီး ကုန်းရ�ာ ေြမသားေရကန် ြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၁၀ သံပုရာကုန်း သံပုရာကုန်း ရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခင်း၊ ေရေြမာင်းတးူြခင်းင့်ှဝါးကပ်ကာရံြခင်း ၄၀/၆၀
၁၁ သံပုရာကုန်း လက်ပံအိုင့် ရ�ာတွင်းလမ်း ရိစာခင်းြခင်း ၃၄/၆၆

ရ�ာအြပင်ေရ ထုတ်ေြမာင်းတူးြခင်း
၁၂ လဘုံ ေညာင်ပင်သာေလး ရိစာလမ်းခင်းြခင်း/ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့်ဝါးကပ်ကာရံြခင်း ၄၀/၆၀
၁၃ သ ေြပေချာင်း သေြပေချာင်း ရ�ာတွင်းလမ်း ြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂

ကုနထု်တလ်မ်း ြပြပင်ြခင်း
၁၄ ေညာင်ကုိင်း ပင်ေသာင် ရ�ာတင်ွးလမး် ြပြပင်ြခင်းှင့ ်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၉/၆၁

ေရပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းြခင်း
၁၅ ေညာင်တုန်းအုိင် ကျးီအင်း 3"ထုရိစာခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတးူြခင်း၊ ဝါးကပ်ြဖင့်ကာရံြခင်း ၄၀/၆၀

ရ�ာအဝင်လမ်း +ခံရှင်းြခင်း
၁၆ ေညာင်တုန်းအိုင် ေညာင်တုန်းအိုင် အားကစားကွင်း သဲခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

+ခံများရှင်း လင်းြခင်း
ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ဝါးကပ်ြဖင့် ကာရံြခင်း၊3"ထုေြမသားြပြပင်ြခင်း၊3"ထုရိစာခင်းြခင်း၊

အမက်ကန ်ြပြပင်ြခင်း
၁၇ ေညာင်တုန်းအိုင်  6ကံခင်း ရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတးူဝါးကပ်ကာရံြခင်းှင့်လမ်းေဘးချံရှင်းြခငး် ၃၆/၆၄

ေြမသားေရကန် ြပြပင်ြခင်း
၁၈ လက်ပန် လက်ပန် ေကျးရ�ာပိုင်စိုက် ခင်း+ခံရှင်းြခင်း ၃၉/၆၁

3''ထုရိစာ ခင်းြခင်း၊ေြမသားလမ်းညိြခင်း
အမက်ကန ်ြပြပင်ြခင်း

၁၉ သစ်ဆိမ့်ပင် သစ်ဆိမ့်ပင်(လ)  ရ�ာတင်ွးလမး် ရိစာခင်းြခင်း ၁၀/၉၀

ေရပိုက်လိုင်းများြပန်လည်ြပြပင်ြခင်း
ေရတွင်းအမိုးမိုး ြခင်းှင့်ကမ်းခင်း ေလာင်းြခင်း 

၂၀ သစ်ဆိမ့်ပင် ချင်းစု ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းအားြပန်လညတ်ူးေဖာြ်ခင်း ၂/၉၈
ေဆးေပးခန်းရိစာဖိုြခင်း
စာသင်ေကျာင်းေဆာင်ေရှ ရိစာဖုိြခငး်

၂၁ အုန်းပင် အုန်းပင်(န) ရ�ာတွင်းလမ်း ရိစာခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း လုပင်န်း ၉/၉၁
ေရပိုက်လိုင်းများြပန်လည်ြပြပင် ြခင်းလုပ်ငန်း
စာသင်ေကျာင်းဝိုင်းအတွင်းချံွယ် ပတိေ်ပါင်းများ ရှင်းလင်းြခင်း
အားကစားကွင်း ေြမညိြခင်း

၂၂ အန်ုးပင် ေတာင်ပုိသာ ရ�ာတင်ွးလမရိ်စာခင်းြခင်း ၀/၁၀၀
၂၃ ေကျာင်းကုနး်  ေကျာင်းကုန်း လမ်းေဘးဝဲယာချံွယ်ပတိ်ေပါင်းများရှင်းလင်းြခင်း/ရ�ာတွင်းလမ်းများကို ၄၀/၆၀

ြပြပင်ေြမဖိုြခင်း
စာသင်ေကျာင်းဝန်း+ခံစည်းုိး (ချန်ိးလိပ်)ကာရံြခင်း

၂၄ ေအာင်သေြပ  ေအာင်သေြပ စာသင်ေကျာင်းေရှလ ိအား ေြမဖိုြခင်း ၀/၁၀၀
၂၅ ေအာင်သေြပ  ေညာင်ပတ် လမ်းေဘးဝဲယာ +ခံရှင်းြခင်း/ ရ�ာတွင်းလမ်း များ 3"ထုရိစာခင်း ြခင်း/ ၃၈/၆၂

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း/ေရေြမာင်းအား ဝါးကပက်ာရံြခင်း
၂၆ လယ်ဇပင် ဖက်သန်းေတာင် ရ�ာတင်ွးလမး်များကိုြပြပင်ေြမဖုိြခင်း ၄၀/၆၀

စာသင်ေကျာင်း +ခံစည်းုိး(ချန်ိးလိပ်) ကာရံြခင်းလုပ်ငနး်
၂၇ အိုင့်ကျယ် ဘုတ်ေတာင် ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ဝါးကပ်ြဖင့်ကာရံြခင်း၊ ရ�ာတွင်းေြမြဖတ်ြခင်းှင့်ေြမဖုိြခင်း ၃၃/၆၇
၂၈ အိုင့်ကျယ် အိုင့်ကျယ် ရ�ာတွင်းေြမြဖတ် ြခင်းှင့်လိုေသာေနရာေြမဖိုြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၃/၇၇



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမေနြပည်ေတာ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၂၉ လယြ်ပင်မ လယြ်ပင်မ ေရထုတ်ေြမာင်း တူးေဖာြ်ခင်း ၄၀/၆၀
ေြမကာနံရံ ြပလုပ်ြခင်း

၃၀ ေရXေမာင်းဂွက် ေညာင်ပင်ကွင်း ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း/ဝါးကပက်ာရံြခင်း ၂၇/၇၃
ေရပုိက်လိုင်း သယ်ွတနး်ြခင်း
စာသင်ေကျာင်းဝန်းေြမဖုိြခင်း

၃၁ ေရXေမာင်းဂွက် ေရXေမာင်းဂွက် လမး်ေဘးဝဲယာ ေရေြမာင်းတူးြခင်း/ဝါးကပ်ကာရံြခင်း/ ရ�ာတွင်းလမ်းများအား ၄၀/၆၀
 3""ထုရိစာ ခင်းြခင်း/လမ်းေဘးဝယဲာ +ခံရှင်းြခင်းလုပ်ငန်း

(၁၉)အုပ်စု (၃၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၆၁)ခု ၃၀/၇၀
ေဇယျာသီရိမိနယ်

၁ ေခတေ်အး တကုဲနး် တကုဲန်းေကျးရ�ာတင်ွးလမး်များရိစာြဖင့်ြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁
၂ ေခတ်ေအး ရင်ကွဲပင် ရင်ကဲွပင်ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်များရိစာြဖင့်ြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
၃ ေခတ်ေအး ဝင်ြပန် ဝင်ြပနေ်ကျးရ�ာစာသင်ေကျာင်း +ခံစညး်ိုးခတ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၉/၆၁

ဝင်ြပန်ေကျးရ�ာစာသင်ေကျာင်းလမ်းရိစာြဖင့်ြပြပင်ြခင်း
၄ ေခတ်ေအး အင်းသာ အင်းသာေကျးရ�ာတွင်းလမ်းများရိစာခင်းြခင်းလုပင်န်း ၃၀/၇၀
၅ ေကျာက်ဖျာ ေကျာက်ဖျာ ေကျာက်ဖျာေကျးရ�ာ အဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၃၉/၆၁
၆ သစ်တပ် ကိပင် ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
၇ သစ်တပ် သစ်တပ် ေြမသားေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊အုတ်စီေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၉/၆၁
၈ သက်ှင်းအင်း သက်ှင်းအင်း ငါးေမးွြမေရးကန်ြပြပင်ြခင်း ၉၈/၂
၉ သာစည် သာစည် ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၁၀ သာစည် ေအာင်သာ ရ�ာတွင်းလမ်းများရိစာခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၁၁ နန်းဩ သိုက်ေချာင်း ေြမသားေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊အုတ်စီေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လပုင်နး်ခဲွ(၁၃)ခု ၄၄/၃၆
ပုဗသီရိမိနယ်

၁ ေအးြမင့်သာယာ ေအးြမင့်သာယာ ရ�ာတင်ွးရိစာလမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၇/၆၃
၂ ေအးြမင့်သာယာ စက်ကုန်း ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၄၂/၅၈
၃ ြဖတခ်ွဲ ြဖတကု်နး် ရ�ာတင်ွးရစိာလမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၇/၆၃

ရ�ာတင်ွးသစ်ပင်စိုကြ်ခင်း
၄ ြဖတခ်ွဲ ြဖတခ်ွဲ ရ�ာတင်ွးရစိာလမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀

ေရကန်+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း
ရ�ာတင်ွးသစ်ပင်စိုကြ်ခင်း

၅ ြဖတ်ခွဲ သင်းလင်း ရ�ာဝင်လမ်းရိစာခင်းြခင်း ၁၈/၈၂
တာိုးေြမာင်းြပန်လည်တူးေဖာြ်ခ့င်း
စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း

၆ သေြပတန်း သေြပတန်း ရ�ာတွင်းရိစာလမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
၇ သေြပတန်း ေငွလကံနု်း+ကိပင်သရ�ာတွင်းရိစာလမး်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၃၈/၆၂
၈ ပဇွုန်ဆိပ် ကနး်ေတာကီး ေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၃၇/၆၃

Box Culvert (၅စင်း)
ရ�ာတွင်းလမ်း ေြမတူးြခင်း/ဖိုြခင်းလုပ်ငန်း

၉ ပုဇွန်ဆိပ် ပုဇွန်ဆိပ် ရ�ာတွင်းလမ်း ရိစာခင်းြခင်းလုပင်န်း ၄၂/၅၈
သစ်ပင်စိုက်ြခင်းလုပ်ငန်း

၁၀ ေညာင်လူး ေကျာင်းစု ေရပုိက်လိုင်းသွယတ်န်းြခင်းလုပ်ငနး် ၄၂/၅၈
သစ်ပင်စိုက်ြခင်းလုပ်ငန်း

၁၁ ဝဲကီး အင်းတန်ိ+ေကျာက်ခွက် ရ�ာတင်ွးလမရိ်စာခင်းြခင်းလပုင်နး် ၂၂/၇၂
ကုန်ထုတ်လမ်းေြမချဲြခင်း



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမေနြပည်ေတာ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၁၂ ဇီးကုနး် ကုလားရ�ာ ေြမသားေရမေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းလုပ်ငန်း ၃၅/၆၅
တာိုးေြမာင်းြပန်လည်တူးေဖာြ်ခင်း
ရ�ာတွင်းရိစာခင်းြခင်း

(၇)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၄)ခု ၃၃/၆၇
ဉတရသီရိမိနယ်

၁ မင်းကုန်း မင်းကုန်း ေကျးရ�ာတင်ွးရိစာလမ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၂ မင်းကုနး် သဲကနး် ေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
၃ မင်းကုန်း ကဲရှင်း ေရုတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ၃၆/၆၄
၄ မင်းကုန်း မအူေလးပင် ေကျးရ�ာတွင်းရိစာလမး်ခင်းြခင်း။ ၃၆/၆၄
၅ ေမာင်းရမ်း ဘုရားကုန်း ရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ေကျာက်စီေြမထိန်းနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
၆ ေမာင်းရမ်း စညသ်ာေအး စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း။ ေကျာက်စီေြမထိန်းနံရံတညေ်ဆာက်ြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။
၇ သရက်ေတာ မသိမ် ရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ေကျာက်စီေြမထိန်းနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
၈  မုိးေစွ လဝဲန်း ရ�ာတင်ွးလမး်များြပြပင်ြခင်း။ ေရပုိက်သွယတ်န်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၄)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လပုင်နး်ခဲွ(၁၃)ခု ၃၈/၆၂
(၆၀)အုပ်စု (၁၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွေပါင်း(၂၂၅)ခု ၃၆/၆၄



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မိုးညင်းမိနယ်
၁ လယ်မှီး လယ်မှီး ေကျာင်း+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၂/၅၈
၂ လယ်မှီး ကွင်းကီး ေစျး+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်ေရတ်ုေြမာင်း ၅၄/၄၆

ြပလုပ်ြခင်း၊ သဲေကျာက်ခင်းလမး်ခင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၃ အင်းကုန်း ဘုိကုန်း ရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်ကာတံုးသဲေကျာက်ခင်းလမ်းခင်းြခင်းှင့် ၃၇/၆၃

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၄ အင်းကုန်း ဘံုေချာင်း ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်ကာတံုးသဲေကျာက်ခင်းလမ်းခင်းြခင်းှင့် ၇/၉၃

ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၅ ဘီလူး စစုညး်(ေအာငေ်ြမ) ေကျးရ�ာတွင်းသဲေကျာက်ခင်းလမ်းခင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်း ၃၀/၇၀

တူးေဖာ်ြခင်း၊၁' Ø ေရပန(်၁၂)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း
၆ ရ�ာသစ်ကုန်း ထန်းတပင် ေကျးရ�ာတွင်းသဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ၃၆/၆၄

ေကျးရ�ာအားကစားကွင်းေြမညိြခင်း
၇ အင်ကင်းကုန်းအင်ကင်းကုန်း ေကျာင်း+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း၊ ေကျးရ�ာတွင်းေြမာင်းေကျာက်စီေရကာ ၅၄/၄၆

နံရံတည်ေဆာက်ြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၈ ေမာ်ဟန် ေမာပ်င့် ေကျးရ�ာတွင်းေရဆိုးထုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊၂ "Ø ေရပုိက်လုိင်း ၄၉/၅၁

တုိးချဲသွယတ်န်းြခင်း၊ကွနက်ရစတံ်တားြပြပင်ြခင်းှင့်
သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း

၉ မမုန်ကုိင် မမုန်ကုိင် ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ကွန်ကရစ်ေရုတ်ေြမာင်းြပလုပြ်ခင်း ၂၈/၇၂

၁၀ လွဲမွန် နနB်မီးေလာင် ကုန်ထုတ်လမး်သဲေကျာက်ခင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၁/၆၀

၁၁ ကုန်းမန ကုန်းမန ေဆးေပးခန်း ြပြပင်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့် ၄၁/၅၉
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၁၂ ဟဲပု ဟဲပါး ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း၊ သဲေကျာက်ထပ်ပုိးလာခင်းြခင်းှင့် ၄၃/၅၇
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၁၃ ဟဲပု ဟဲပု ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊စာသင်ေကျာင်း+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း ၄၄/၅၆
ရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်တံတားတည်ေဆာက်ြခင်း(၂)စင်း

၁၄ လုံးစနB် လုံးစနB် ရ�ာတွင်းသဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ၃၅/၆၅
ကွန်ကရစ်တတံားတညေ်ဆာက်ြခင်း(၃)စင်း

၁၅ ဆွင်းကုန်း အင်းသာ ကွန်ကရစ်တတံားတည်ေဆာက်ြခင်း(၂)စင်းှင့်ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၆/၆၄
(၁၅)အုပ်စု (၁၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၄၀)ခု ၃၈/၆၂

ချေီဖွမိနယ်
၁ ဂျစ်လိုင် ဂျစ်လိုင် စာသင်ေကျာင်း+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း၊  ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၂ ကျင်ထံုး ကျင်ထံုး ေြမသားလမ်းတိုးချဲြပြပင်ြခင်း၊ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၁/၉၉
၃ လုပိ လုပိ ေကျးရ�ာအားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း ၁/၉၉

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု ၁၄/၈၆
ဗန်းေမာ်မိနယ်

၁ စင်းခန်း ြမလယ် သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း  ၃၉/၆၁

၂ စင်းခန်း ရ�ာသာယာ ေကျးရ�ာခန်းမြပြပင်ြခင်း၊ခန်းမ+ခံစည်းိုးကာရန်ြခင်း၊ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆံ့ ၄၀/၆၀

ေရေလှာင်ကန်တညေ်ဆာက်ြခင်း၊သဲေကျာက်လမး်ခင်းြခင်းှင့်
ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ကချင်ြပညန်ယ် CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ကချင်ြပညန်ယ် CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

၃ တိန်းေသာ် ေနာင်းလန် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄/၉၆
၄ မံမလင်း သာယာကုန်း သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၅ ကဲဂျ ိကမဏိ ေကာင်ဂျာယန် ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေကျးရ�ာ ၄၀/၆၀

ပတ်ဝန်းကျင်သန်Bရှင်းြခင်း
၆ စာဝတီး ကံသာသစ် ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေကျးရ�ာ ၄၀/၆၀

ပတ်ဝန်းကျင်သန်Bရှင်းြခင်း
၇ ပါေပါင်း ဟာခင်း သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

၈ ပါေပါင်း ေကာင်ဂျာ ေကျးရ�ာခမး်မြပြပင်ြခင်း၊သဲေကျာကလ်မး်ခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၄၀/၆၀

၉ ပါေပါင်း လကပ်ကီး သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၁၀ ပါေပါင်း ဆင်ကျးံ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေရပန်ထည့်ြခင်း ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၂၄)ခု ၃၆/၆၄
ဝုိင်းေမာ်မိနယ်

၁ မန်ဝိန်း မန်ဝိန်း သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့် ၃၅/၆၅
ကွန်ကရစ်တတံားတညေ်ဆာက်ြခင်း

၂ ဆိုင်ေလာ် ဆိုင်ေလာ် သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း ၊လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၃/၆၇
၃ စန်းကား မိုင်းေမာ အားကစားကွင်း+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊+ခံရှင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၄ မိုင်းနား ခယန် သဲေကျာက်လမး်ခင်းြခငး် ၊ေရေြမာငး်တးူြခင်း ၃၈/၆၂
၅ မိုင်းနား ေဂွထု အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း ၃၃/၆၇
၆ ေနာင်ချနိ်း ထွယ်ဆန်ယန် သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း၊လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၆/၆၄
၇ ေနာင်စီေပါ ေနာင်စီေပါ သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ေစျးြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀
၈ ဆနာ ဆနာ ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း၊ကွန်ကရစ်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ၃၉/၆၁

ရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း
၉ ေဝါ့ချံး ေဝါ့ချံး ေရပုိက်လုိင်းသွယ်တန်းြခင်း၊ကွန်ကရစလ်မ်းခင်းြခင်း၊ ၃၆/၆၄

ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း
၁၀ ေဝါ့ချံး ေဝမိုး ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း၊ေြမထိန်းနံရံေကျာက်စီြခင်း ၄၀/၆၀

စာသင်ေကျာင်းေနာက်ကမ်းပါးယံတူးြဖတ်ဖယ်ရှားြခင်း
(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၂၉)ခု ၃၇/၆၃

ြမစ်ကီးနားမိနယ်
၁ နန်ကျင် ေအာင်ေြမ ေကျးရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ေရပန်(၇)စင်း ၃၅/၆၅

တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေကျးရ�ာတွင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း
၂ ေနာင်နန်း လဘန်ိုဇနာ ေကျးရ�ာအားကစားကွင်း+ခံစညုိ်းကာရံြခင်းှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေကျးရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်း
၃ အာလမ် လမုန်ဇွပ်  ေရပုိက်လုိင်းြပြပင်ြခင်း၊ ေရတားတမံတည်ေဆာက်ြခင်း၊ ၄၀/၆၀

ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း၊ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၄ လွယ်ေခါ (၁၆) မိုင် ရ�ာတွင်းလမ်းခွဲေကျာက်(ဆုိက်ပျက်)ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၅ လွယ်ေခါ (၁၉)မိုင် စက်ေရတင်ွးတူးေဖာြ်ခင်း(တွင်းတိမ်)၊ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၀/၆၀

လမ်းေဘးေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်း
၆ နန်းေကွ ကဘူဒမ်း ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ေဘာင်ခတ ်သဲေကျာက်လမး်ြခင်း ၄၀/၆၀
၇ နန်းေကွ ြပညေ်ထာင် ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ကွန်ကရစ်တံတား(၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၄၀/၆၀
၈ ဝဲကီး ဝဲကီး ေရပိုက်လိုင်းတိုးချဲသွယ်တန်းြခင်းှင့်ြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေကျးရ�ာကုန်ထုတ်ေရဆိပလ်မ်းြပြပင်ြခင်း



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ကချင်ြပညန်ယ် CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

(၆)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခု ၄၀/၆၀
ေဆာ့ေလာ်မိနယ်

၁ ဝေဟာင် ဘုတ်ေဝ လမ်းြပြပင်ြခင်းလုပင်န်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၆/၉၄
၂ ေလာင်ဒင် ေလာင်ဒင် လမ်းြပြပင်ြခင်းလုပင်န်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၆/၉၄
၃ ေယာ်ေဂျာ် ေလာက်ေလာင် ေကျးရ�ာတွင်းဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်ြခင်း ၆/၉၄

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု ၆/၉၄
မုိးေကာင်းမိနယ်

၁ ေအာင်သာ ေအာင်သာ ခန်းမေဆာင်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၂ မန်ရ�က် မီးေသွးကုန်း စာသင်ေကျာင်း+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း၊ေကျးရ�ာပုိင်ေြမရှင်းလင်းြခင်း ၅၀/၅၀
၃ ထိုပူး ေဖွးေဟာ် ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းများတူးေဖာ်ြခင်း ၃၃/၆၇

၄ ေရရှင် ေအာင်ချမ်းသာ ရ�ာတွင်းသဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂

၅ လွဲေလာ လွဲေလာ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း၊ ၂၀/၈၀
ေကျးရ�ာပိုင်ေြမရှင်းလင်းြခင်း

(၅)အုပ်စု (၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု ၃၆/၆၄
ဖားကန>်မိနယ်

၁ ကပ်ေမှာ်ဇွပ် မေနာ့ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၂ နန်Bယား နန်Bယား သဲေကျာက်ခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၈/၆၂
၃  ေဟာင်ပါး နမ့်စမ်း စာသင်ေကျာင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း ၅၀/၅၀
၄ နမ့်မြဖစ် နမ့်မြဖစ်  ေကျာက်စီေရေြမာင်း ၄၁/၅၉
၅ ဝါရာဇွပ် ရှဒူးဇွပ် သဲေကျာက်ခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၈/၆၂
၆ လံုးခင်း နန်Bယုန်း  လမ်းေဘး+ခံွယ်ရှင်းြခင်း၊ လမ်း၂ဖက်ေြမဖိုြခင်းတူးချဲြခင်း ၃၅/၆၅

ဂဝံေြမြခင်းြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း
၇ လံုးခင်း ငိမ်းချမ်းသာယာ သဲေကျာက်ခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၈/၆၂
၈ လံုးခင်း သာယာကုန်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု ၄၀/၆၀
မုိးေမာက်မိနယ်

၁ ဖာေက နမ့်ဝိုင် ရ�ာတွင်းစာသင်ေကျာင်းေဆာင်အမိုးြပြပင်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမ်း ၄၀/၆၀

ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်း
၂ တိန်းဘုရား တိန်းငိတ်  ေြမထိန်းနံရံြပြပင်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ၄၀/၆၀

ေရပန်(၂)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း
၃ သိန်လံု မိုင်းမု ရ�ာတင်ွးေရုတေ်ြမာင်းတူးြခင်းှင့်ေရပန်(၇)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၃၂/၆၈

၄ စီေကာ် စီေကာ် ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းှင့် ေရပန်(၃)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်း
၅ ခုံဆင့် ခုံဆင့်ေဟာင်း ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ေရပန်(၃)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၂၇/၇၃

(၅)အုပ်စု (၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု ၃၆/၆၄
မံစီမိနယ်

၁ နမ့်မဖွဲ ဂါးရာယန် ေကျးရ�ာအားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမ်း ေရုတ်ေြမာင်း ၁/၉၉
တူးေဖာ်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမ်း သဲေကျာက်ခင်းြခင်း

၂ ဟန်ထက် ဟန်ထက် ေကျးရ�ာတွင်း ကွန်ကရစလ်မ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ကချင်ြပညန်ယ် CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

၃ မိုင်းေခါင် မိုင်းေခါင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစေ်ဘာင်သဲေကျာက်ခင်းြခင်း ၃၇/၆၃
၄ မိုင်းေခါင် စံလွန် ေကျးရ�ာတွင်း ကွန်ကရစလ်မ်းခင်းြခင်း ၄၂/၅၈
၅ မံသာ မံသာ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း သဲေကျာက်ခင်းြခင်း ၄၂/၅၈

၆ ေချာင်းေထာက် ေကျာ်ေခါင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း သဲေကျာက်ခင်းြခင်း၊ ခန်းမေဆာင် ြပြပင်ြခင်း၊ ၃၁/၆၉

ခန်းမေဆာင် +ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း
၇ မုန်းဒိန်ပါ မုန်းဒိန်ပါ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း သဲေကျာက်ခင်းြခင်း ၀/၁၀၀

(၇)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု ၂၇/၇၃
ေရ?ကူမိနယ်

၁ ပန်းတင် လမ်းကူး စာသင်ေကျာင်း+ခံစညး်ုိး ၅၄/၄၆
၂ စင်းဖုတ် စင်းဖုတ် ကွန်ကရစ်ေဘာင်သဲေကျာက်လမ်း ၃၀/၇၀
၃ ဘုိကုန်း မိင်သာယာ စာသင်ေကျာင်း+ခံစညး်ုိး၊ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၂/၅၈
၄ ငါးဘတ်ကီး ငါးဘတ်ကီး ကွန်ကရစ်ေဘာင်သဲေကျာက်လမ်း ၄၇/၅၃
၅ ငါးဘတ်ကီး ငါးဘတဝ် သဲေကျာက်လမး်၊စာသင်ေကျာင်း+ခစံညး်ိုး ၂၃/၇၇
၆ ပန်းတင် မိင်သာ စာသင်ေကျာင်း+ခံစညး်ုိး၊ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၅၄/၄၆

ကွန်ကရစ်ေဘာင်သဲေကျာက်လမ်း
၇ မိကုန်း ဟင်းအွန် အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း၊သဲေကျာက်လမ်း ၁၉/၈၁
၈ စင်းဖုတ်  ေခါလဲ စိမ့်စမ်းေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၄/၅၆
၉ ပန်းတင် ပန်းတင် ကွန်ကရစ်ေဘာင်သဲေကျာက်လမ်း ၀/၁၀၀

၁၀ စင်းဖုတ် တာလီ သဲေကျာက်လမ်း ၁/၉၉
(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၅)ခု ၃၁/၆၉

ပူတာအုိမိနယ်

၁ မနေ်စ မနပ်န် ရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းြပြပင်ြခင်း၊ေရပန်(၁၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၃၆/၆၄

၂ မန်ေစ ဖန်ခိုင်(၁) ေကျးရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းြပြပင်ြခင်း ၂/၉၈
၃ မန်ေစခွန် ဆထီေလာ်(၂) စားကျက်ေြမ+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း ၆၆/၃၄

၄ မန်ေစခွန် ဆထီေလာ်(၃) ရ�ာတွင်းသဲေကျာက်လမ်းြပြပင်ြခင်း၊ေရပန်(၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၁၁/၈၉

၅ ပမတီး နမ်ရှယ်ဇွပ် ေကျာင်း+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း ၆၆/၃၄
(၃)အုပ်စု (၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု ၃၆/၆၄

မချမ်းေဘာမိနယ်
၁ ထန်ဂါး ထန်ဂါး ေကျးရ�ာကုန်ထုတ်လမ်း(ေြမသား)၊စိမ့်စမး်ေရသွယ်(တိုးချဲ) ၂၅/၇၅

၂ ရှိန်ေမွယာန် ရှိန် ကိုင်ယာန် စိမ့်စမ်းေရသွယ်(တိုးချဲ)၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းချံွယမ်ျား ၂၅/၇၅

ရှင်းလင်းြခင်း၊ရ�ာတွင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းေရတွင်းြပြပင်ြခင်း၊
+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း

(၂)အုပ်စု (၂)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု ၂၅/၇၅
(၈၃)အုပ်စု (၉၁)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း(၁၉၁)ခု ၃၁/၆၉



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

လွိင်ေကာ်မိနယ်
၁ ေလာဓေလး ပေဒါင်ကုန်း ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၁)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၂၆.၅/၇၃.၅

ရ�ာတငွ်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၂ ေလာဓေလး ေလးအိမ်စု ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ တတံား (၂)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၃ ထီးစဲခါး ကျ ိင်းတံု ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၃)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၉/၆၁
၄ ထီးစဲခါး ေဒါေဆာ်ဝဲ ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၄)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၇/၆၃
၅ ထီးစဲခါး နန်းဟူး ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၂)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၈.၅/၆၁.၅
၆ ထီးစဲခါး ဝမပ်န် ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၆)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၈.၃/၆၁.၇

ေရေြမာင်းအုတ်စီြခင်း
၇ ထီးစဲခါး ထီးစဲခါး ေကျးရ�ာစာသင်ေကျာင်းလမး်ှင့် ေဆးေပးခန်းသွားလမ်းခင်းြခင်းလုပင်န်း ၄၂/၅၈
၈ ပိန်းချစ် ပိန်းချစ် ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၂)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၄၀/၆၀

စာကည့်တိုက်ေြမကာနံရံစီ ြခငး်
၉ ပိန်းချစ် သာယု ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၅)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၉/၆၁

၁၀ ပါေလာငး် ပါေလာင်း ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၄)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၁၁ မေထာခူ ေလာပတိစံြပ ခန်းမေဆာင်+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း၊  အမာခံ လမး်ခငး်ြခင်း ၃၄.၅/၆၅.၅

ေရပန်တံတား (၂)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း
၁၂ မေထာခူ ေရနီကန် ခန်းမေဆာင်+ခံစည်းိုး ကာရံြခင်း၊ ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ၃၄.၄/၆၅.၆

ေရပန်တံတား (၄)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း
၁၃ ပန်ကန်း ရ�ာတန်းရှည် ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၄)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၆.၅/၆၃.၅
၁၄ ေဒါေပကလဲ ေထးငှားလျား ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၄)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၁၅ ေဒါေပကလဲ ဘုရားနီ ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၄)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေကျးလက်ေဆးေပးခနး် သွားလမး်ေရေြမာင်းတးူ ေဖာ်ြခင်း (ေကျာက်စီြခငး်)
၁၆ ွားလဝိုး ကယမး်သာယာ (ေတာင်) ရ�ာချင်းဆက်သွယ်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တံတား(၇)စင်းေဆာက်လုပြ်ခင်း ၃၉/၆၁
၁၇ ွားလဝိုး ကယန်းသာယာ (ေြမာက်) ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၅)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၀/၇၀
၁၈ ွားလဝိုး လင်ဖံု (အေပ) ရ�ာတငွ်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈.၈/၆၂.၂
၁၉ ွားလဝိုး ေြမနီကုန်း ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၆)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၉/၆၁
၂၀ ွားလဝိုး ကယန်း6ကံခူ ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၄)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၉.၅/၆၀.၅
၂၁ ွားလဝိုး ေဒါေခခူ ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၅)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၇/၆၃
၂၂ ွားလဝိုး သေြပကုန်း ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၁၀)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၇.၅/၆၂.၅
၂၃ ချကိယ် ေဒါေဆာ်ဘီး ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၃)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၄၀/၆၀

လူငယရ်ိပ်သာ အေရှ မျက်ှာစာ ကွန်ကရစ် ကမ်းခင်း ေလာင်းြခင်း
၂၄ ချကိယ် ေဒါတချား (ပအိုဝ့်) ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၃)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၂၅ ချကိယ် ေဒါမူကလား ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၆)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၉/၆၁
၂၆ ချကိယ် ေဒါတချား (ကယား) ရ�ာတငွ်းလမး်အမာခံလမး်ခင်းြခင်း၊ ေရပန်တတံား (၂)စင်း ေဆာက်လုပ်ြခင်း ၃၇/၆၃

(၉)အုပ်စု (၂၆)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၅၈)ခု ၃၈/၆၂
ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်

၁ ေဒါတမကီး ေဒါေကာ့ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း လုပင်န်း ှင့် ၂'Øေရပန်(၉)စင်း ၃၈/၆၂
၂ ေဒါတမကီး ေဒါတချ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းှင့် ၂၂''Ø ေရပန်  ( ၅ )စင်း ၃၀/၇၀
၃ ေဒါတမကီး ေဒါဖာ ရ�ာတွငး်လမ်းခင်းြခင်းှင့်၂''Ø ေရပန် ( ၅ )စင်း  ၂၉/၇၁
၄ ေဒါကေလာ်ဒူ ေဒါတမးီ လမး်ေဘးေရတေ်ြမာင်း တးူြခင်း လုပင်န်းှင့် ၂.၅'Øေရပန် ၂၄'(၃)စင်း၊ ၇/၉၃

၂.၅'Øေရပန် ၁၈'(၁)စင်း 
၅ ေဒါကေလာ်ဒူ တနီးလာလဲ လမ်းေဘးေရတ်ေြမာင်းတူးြခငး်လုပ်ငန်း ှင့် ၂'Ø ေရပန်၂၁'(၂)စင်း ၆/၉၄
၆ ေဒါကေလာ်ဒူ ေဒါစဲ ေကျာင်း+ခစံညး်ုိးကာရံြခင်း လုပ်ငန်း ၄၄/၅၆
၇ ေဒါဖု ေဒါဖု ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းှင့်၂''Ø x၂''Ø ေရပန် (၈)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း ၃၇/၆၃
၈ ေဒါဖု ေဆာ်ဘွား ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းှင့်၂''Ø ေရပန် (၇)စင်း ၃၂/၆၈
၉ ေဒါဖု ေဒါပဲ့ဒု ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့်၂''Ø ေရပန် (၈)စင်း ၂၁/၇၉

၁၀ ေဒါဖု ေဒါေလာ်ခူ ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့်၂''Ø ေရပန်(၉)စင်း ၁၁/၈၉
၁၁ ေဒါေရာက်ခူ ေဒါေရာက်ခူ (ေတာင်) ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့်၂' Øေရပန်(၆)စင်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း ၁၅/၈၅
၁၂ ေဒါေရာက်ခူ လဲမအမ်းခူရ�ာေဟာင်း မူကိေကျာင်းေြမထိန်းနံရံေကျာက်စီ ြခငး် ၄၃/၅၇
၁၃ ေဒါေရာက်ခူ ေဒါဝယ်ကူး ခန်းမေဆာင်+ခံစည်းိုးေြမကာနံရံ၊တံခါး တပ်ဆင်ေလှကားြပြပင်ြခင်း ၄၄/၅၆
၁၄ ေဆာင်ဒူလာ ငံိုး ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း၊ေရထုတ်ေြမာင်းတူးြခငး်ှင့်၂' Ø ေရပန်(၄)စင်း ၂၀/၈၀

 ေနာက်ဆကတ်ွဲ (ခ) အဆက်

ကယားြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆကတ်ွဲ (ခ) အဆက်

ကယားြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

၁၅ ေဆာင်ဒူလာ ကွိင်ငံ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၂၉/၇၁
၁၆ ေဆာင်ဒူလာ ကွိင်ငံရ�ာသစ် ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၂၉/၇၁
၁၇ ေဆာင်ဒူလာ ခူးပရာပတုိငံ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ှင့်၂'Ø ေရပန်၂၁'(၈)စင်း ၃၃/၆၇
၁၈ ေဆာင်ဒူလာ ဒုိင်းလငး်ေအးသာ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းှင့်၂'Øေရပန်၂၁'(၂)စင်:၊၁၈'ေရပန်(၃)စင်း ၃၂/၆၈
၁၉ ေဆာင်ဒူလာ ေအေနာင်ပုလဲ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းှင့်၂' Ø ေရပန်၂၁'(၉)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း ၄၅/၅၅
၂၀ ေဆာင်ဒူလာ ေဒါတဝီ ခန်းမေဆာင်+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း ၅၁/၄၉
၂၁ ေဆာင်ဒူလာ ေဆာ်ပထန် လမး်ေဘးေရတေ်ြမာင်းတူးြခင်း လုပ်ငန်းှင့်  ၂' Ø ေရပန်၂၁'(၉)စင်း ၂၁/၇၉
၂၂ ဟိုဝမ် ဟိုဝမ် (ထက်) ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၂၂/၇၈
၂၃ ထီးဖိုးကလုိး ထီးသဲကလုိး ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ှင့်  ၂'Ø ေရပန်၂၁' (၁)စင်း၊ ၁.၅'Ø ၂၃/၇၇

ေရပန်၁၈' (၄)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း
၂၄ ထီးဖိုးကလုိး ေဒါခူလီ လမ်းေဘးေရတ်ေြမာင်းတူးြခငး် ှင့် ၂' Ø ေရပန်၂၁'(၄)စင်း၊၁.၅' Ø ေရပန်၁၈'(၇)စင်း ၁၇/၈၃
၂၅ ထီးဖိုးကလုိး ေဒါတဒါး ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းှင့် ၂.၅'Ø ေရပန်၂၇' ၁စင်း၊ ၃၃/၆၇

၂'Ø ေရပန်၂၁' ၁စင်း၊၁.၅' Ø ေရပန်၂၁'(၃)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း
၂၆ ထီးဖိုးကလုိး ေဒါဘျာကူး ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းှင့်   ၂' Ø ေရပန်၂၁'(၅)စင်းတည်ေဆာက် ြခငး် ၂၅/၇၅
၂၇ ထီးဖိုးကလုိး ေဒါခူသွဲ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းှင့်      ၂' Ø ေရပန်၁၅' (၂)စင်း၊ ၃၇/၆၃

 ၁.၅' Ø ေရပန်၁၅' (၃)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း
၂၈ ထီးဖိုးကလုိး ဖဲလျား ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်းှင့်၂' Ø ေရပန် ၂၁'( ၁၀)စင်း ၁၉/၈၁
၂၉ ထီးဖိုးကလုိး ေဒါလျားခူ ေကျာက်ေရာေြမ လမး်ခင်းြခင်း၊၂' Øေရပန်၁၈' ၁စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ၄၄/၅၆

၅' Box Culvert  ၃စင်း တိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်း
၃၀ ပန်ပက် ပန်ပက်ေဆာင်းလူး ပန်ပက်ေဆာင်လူးကနားေကျးရ�ာ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၁၆/၈၄
၃၁ ပန်ပက် ပန်ပက်ကတဲကူ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၁၈/၈၂
၃၂ ပန်ပက် ပန်ပက်ရ�မ်းကူ ေကျးရ�ာခန်းမေဆာင်ေကျာက်စီေြမကာနံရံ တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း ၄၉/၅၁

ေကျာက်ေရာေြမလမ်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း
၃၃ ခူးပရာ ခူးပရာ (အထက်) ေကျာင်း+ခစံညး်ုိးကာရံြခင်း ၅၄/၄၆
၃၄ ခူးပရာ ခူးပရာ (ေအာက်) ေြမလမ်းတိုးချဲြခင်း ှင့်၂' Ø ေရပန်၁၅' (၄)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း ၊ ၁၂/၈၈

ေကျးရ�ာသနB်ရှင်းေရး ြပလုပ်ြခငး်
၃၅ ခူးပရာ သာေဒးခုိ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း၊ ေကျာင်း+ခစံည်းုိးြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁
၃၆ လိုပူ လိုပိုနာေယာင်လာ ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ှင့်၁.၅' Ø ေရပန်၂၁' (၂)စင်း၊ ၁.၅' Ø ေရပန်၁၅' (၂)စင်း ၁၂/၈၈

(၁၀)အုပ်စု (၃၆)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၃၈)ခု ၂၉/၇၁
ဖူဆိုမိနယ်

၁ ဟိုယာ ဘီယာ ဆိုင်ကယ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၂ ဟိုယာ ဒုိေရာ (အထက်) ဆိုင်ကယ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၃ ဟိုယာ ဒုိေရာ (ေအာက်) ဆိုင်ကယ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၄ ဟိုယာ ဟိုယာ ဆိုင်ကယ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၅ ဟိုယာ လီခူပရား ေရပုိက်သွယ်တန်းြခင်း ၅၄/၄၆
၆ ေကးလျား(ကယ်ဖိုးကီး) ေလာလျာခူ ရ�ာတငွ်းလမး်ေြမညိြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း၊ ေရပန်(7)စင်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
၇ ေကးလျား(ကယ်ဖိုးကီး) ေဒါကူလီ ေတာင်ယာသွားလမး်ေြမညိှြခင်းှင့် ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၉/၅၁

ေရကနေ်ရဝင်လမ်းေကာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ မုိးေရေလှာင်ကန်+ခံစညး်ုိးြပြပင်ြခင်း (၂)ခု
၈ ေကးလျား(ကယ်ဖိုးကီး) ေဒါပိုေရှ မူကိေကျာင်း+ခံစည်းိုးြပြပင်ြခင်း၊ ေရခပ်လမ်းေြမညိြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၄/၅၆
၉ ေကးလျား(ကယ်ဖိုးကီး) ေဒါဗျာကူး ရ�ာတငွ်းလမး်ေြမညိြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း၊ ေြမသားလမ်းတိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၄၁/၅၉

ေရပန်(5)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း၊ စိမ့်စမး်ကန်+ခံစည်းိုးြပြပင်ြခင်း
၁၀ မာခေရာ်ေရှ ေဒါေလာခူ ေကျးရ�ာတငွ်းလမး် ြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁
၁၁ မာခေရာ်ေရှ ေလာေကျခူေဒါသဲ ေရခပ်သွားလမ်း ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ တံတားငယ်(၃)စင်းြပြပင်ြခင်း ၂၈/၇၂

ေရကန်+ခံစညး်ုိးြပြပင်ြခင်း
၁၂ မာခေရာ်ေရှ ပရယ်ေတာ် ရ�ာဝင်လမ်းေရေြမာင်းြပြပင်မွမ်းမံြခင်းလုပ်ငန်း၊မူကိေကျာင်း+ခစံညး်ုိးြပြပင်ြခင်း ၂၈/၇၂

အားကစားကွင်းေြမညိြခင်းှင့် ပတ်လည်ေရေြမာင်းတူးြခင်း
၁၃ မာခေရာ်ေရှ ေဒါကေလာ်လဲ ေကျးရ�ာတငွ်းလမး်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ခန်းမေဆာင်+ခံစညး်ိုးြပြပင်ြခင်း ၂၈/၇၁
၁၄ မာခေရာ်ေရှ ေဒါဆီးခူ ေကျးရ�ာတငွ်းလမး် ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေရပန်(၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၂/၉၈

၁၅ ဒိုမိုေစာ ေခါသေခါ ဆိုင်ကယ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၆ ဒိုမိုေစာ ဒိုမိုေစာ ဆိုင်ကယ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆကတ်ွဲ (ခ) အဆက်

ကယားြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

၁၇ ရာဧပရား ယိုစပရား ဆိုင်ကယ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၁၈ ရာဧပရား ေခါဘာ ေြမသားလမ်းတိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၂/၉၈
၁၉ ရာဧပရား ရာဧပရား ရ�ာလယ်ေကျာက်အမာခံလမး်ြပြပင်ြခင်း၊ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းငှ့်ေရေြမာင်းတးူြခင်း ၄၂/၅၈

ေြမကာနံရံြပြပင်ြခငး်လုပ်ငန်း၊ ေရပုိက်လုိင်းအားြပြပင်မွမ်းမံြခင်း
၂၀ ဒုိးပရယ် ဝှယ်သူေတာ် ေကျးရ�ာအတငွး်လမး်ြပြပင်ြခင်းလုပင်နး်၊ တတံားငယ်(၁)စင်းြပြပင်ြခင်း ၄၈/၅၂

ခန်းမေဆာင်+ခံစည်းိုးြပြပင်ြခင်း
၂၁ ဒုိးပရယ် ထီးဒူးလယ် ေကျးရ�ာအဝင်လမး်ြပြပင်ြခင်း၊ ေကျးရ�ာအတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ၄၇/၅၃

တံတားငယ်(၄)စင်းြပြပင်ြခင်း
၂၂ ဒုိးပရယ် ထီးဒူးခူ ေရခပ်သွားလမး်အားြပြပင်ြခင်း၊ တံတားငယ်(၃)စင်းြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀
၂၃ ဒုိးပရယ် ဘီဆို ေြမသားလမ်းတိုးချဲြပြပင်ြခင်း၊ တံတားငယ်(၂)စင်းြပြပင်ြခင်း ၂၉/၇၀
၂၄ မိမ ထီးကလူေဒါ ရ�ာတငွ်းလမး်ေြမညိြခင်းှင့် ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၁၈/၈၂

(၇)အုပ်စု (၂၄)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၄၇)ခု ၂၄/၇၆
ရာှးေတာမိနယ်

၁ ရှားေတာေြမာက်ပိုင်း ပွန်ေချာင်း ရ�ာတငွ်းအမာခံလမ်းခင်းြခင်း၊  Box Culvert (၁)စင်း  ၃၅/၆၅

၂ ရှားေတာေြမာကပုိ်ငး် ေဒါလဲဒူ ရ�ာတငွ်းအမာခံလမ်းခင်းြခင်း၊  Box Culvert (၁)စင်း  ၃၉/၆၁

၃ ရှားေတာေြမာက်ပိုင်း ေဒါဝယ်ေရာ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ေကျးရ�ာခန်းမေဆာင်ြပြပင်ြခင်း  ၃၈/၆၂
၄ ရှားေတာေြမာက်ပိုင်း ေတလဲ ရ�ာတငွ်းအမာခံလမ်းခင်းြခင်း၊  ေကျာင်း+ခံစည်းိုးြပြပင်ြခင်း  ၃၈/၆၂
၅ ရှားေတာအလယပ်ိုင်း စေလာင်း ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ အ.မ.က ေကျာင်း+ခစံညး်ုိးြပြပင်ြခင်း  ၃၈/၆၂
၆ ရှားေတာအလယပ်ိုင်း ရှားေတာ (ေြမာက်) ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ခနး်မေဆာင်+ခစံညး်ုိးြပြပင်ြခင်း၊ Box Culvert(၁)စင်း  ၃၈/၆၂
၇ ရှားေတာအလယပုိ်ငး် ပန်လုိ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ခန်းမေဆာင်+ခစံညး်ုိးြပြပင်ြခင်း၊ ၄၀/၆၀

လက်တူးတငွး်တူးြခင်း၊ ခန်းမေဆာင်ြပြပင်ြခင်း၊  ေရပိုက်လိုင်းသွယတ်န်းြခင်း
(၂)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၈)ခု ၃၈/၆၂

ေဘာလခဲမိနယ်
၁ ေစာလုံ ေစာလုံ ေရပုိက်လုိင်းြပြပင်လဲလှယ်ြခငး်၊ ၃၇/၆၃
၂ ဘူးခူ ဘူးခူ ေကျးရ�ာခန်းမေဆာင်+ခံစည်းိုးြပြပင်ြခင်း၊ေကျးရ�ာတငွး်လမး်ေဘးေရုတေ်ြမာင်း ၄၂/၅၈

တူးေဖာ်ြခင်း၊ Box culvert  (၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း
၃ နန်းဖဲ နန်းဖဲ ေကျးရ�ာခန်းမေဆာင်+ခံစည်းိုးြပြပင်ြခင်း၊ ၃၈/၆၂

ခန်းမေဆာင်အဝင်ေြမသားလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း
ေကျးရ�ာတငွ်းလမး်ေဘးေရုတေ်ြမာင်းြပနလ်ည်တးူေဖာ်ြခင်း

၄ ချကိွဲ နန်းေနာက် ေကျးရ�ာတငွ်းေြမသားလမ်းအားကွန်ကရစ်လမး် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း ၄၄/၅၆
(၄)အုပ်စု (၄)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၈)ခု ၄၀/၆၀

ဖားေဆာင်းမိနယ်
၁ ဖားေဆာင်း စုစည်း ေရပိုက်သွယတ်န်းြခင်း၊ ရိစာလမ်း ၅၁/၄၉
၂ ဖားေဆာင်း ခဲမြဖ ေရပုိက်လုိင်းေဟာင်းေြမတူးြခင်းေြမြပန်ဖုိြခင်း+ေရပိုက်လုိင်းလဲလှယြ်ခင်း ၅၁/၄၉
၃ ဖားေဆာင်း ပါပု ရိစာလမ်း၊ ေရပန် ၁၅/၈၅
၄ ဖားေဆာင်း ဖါးေဆာင်းေတာင်ေပရ�ာ ရိစာလမ်း၊ အများသုံးသုသာန်ဇရပ်၊ ေရပန် ၄၇/၅၃
၅ ဖားေဆာင်း နမ့်ကစ် ရိစာလမ်း၊ ေရပန် ၁၈/၈၂
၆ ဝမ်ေအာင်း ဝမ်ေအာင်း (ကယား) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၅၀/၅၀
၇ ဝမ်ေအာင်း ေကျာက်ပဲညိ ရိစာလမ်း၊ ေရပန် ၈/၉၂
၈ ေမာ်ချးီ ေမာ်ချးီ (ေအာက်) ေရပုိက်လုိင်း ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း ၅၇/၄၃
၉ ေမာ်ချးီ လိုခါးလုိ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း၊ ေြမကာနံရံြပလုပြ်ခင်း ၄၂/၅၈

၁၀ ေမာ်ချးီ ေမာခ်ျးီေတာင်ေပရ�ာ ေရကန်+ခံစည်းိုး၊ ေကျာင်း+ခံစည်းိုး၊ ေြမမကှွန်ကရစ်ြမင့်တင်ြခင်း ၄၄/၅၆
၁၁ ေမာ်ချးီ ေရပူး ေရပိုက်လုိင်း ြပြပင်လဲလှယ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ အုတ်ေရကန် ၆၀/၄၀

(၃)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၂၁)ခု ၄၀/၆၀
မယ်စဲ့မိနယ်

၁ ဟိုဂျစ် ဟိုဂျစ် ဂါလံ(၃၀၀၀)ဆံ့အုတ်ေရကန် တည်ေဆာက်ြခင်း ၂၅/၇၅
ရ�ာတငွ်းေရပိုက်လုိင်းသွယတ်န်းြခင်း၊ ရ�ာတငွ်းလမး်ြပြပင်ြခင်း

၂ မယ်စဲ့ ဟိုစဲ့ မူကိေကျာင်းတုိးချဲြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀
၃ မယ်ဆည်နမ် နန်းဟူး ေကျးရ�ာခန်းမေဆာင်+ခံစည်းိုး(Chain Links)ြပြပင်ြခင်း၊ ၃၉/၆၁

ေကျးရ�ာခန်းမေဆာင်(၂)ခန်းတွဲ အိမ်သာ တည်ေဆာက်ြခင်း၊



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆကတ်ွဲ (ခ) အဆက်

ကယားြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

ေကျးရ�ာေဆးေပးခန်းအဝင် ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်း၊
 Pipe Culvertတံတား(၁)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၈)ခု ၃၄/၆၆
(၃၈)အုပ်စု (၁၁၁)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၁၉၈)ခု ၃၄/၆၆



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဘားအံမိနယ်
၁ ေနာင်ထလုံး မူးကဝ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၄/၆၆
၂ ေနာင်ထလုံး ေကာ့ဒုိက်ြပင် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၇/၆၃
၃ ှစ်ြခား ှစ်ြခား ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း ၂၄/၇၆

ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၄ ဝတ်ကီး ထုံးေတာင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၅ ဝတ်ကီး ဝတ်ကီး ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၆ ဗျက အလယ်ရ�ာ ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း ၃၃/၆၇

ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၇ အီဟယ် ရ�ာကီး ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၄/၆၆
၈ နတ်ကန်း နတ်ကန်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၆/၆၄
၉ ကျံဖဲ ကျံဖဲ ေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း ၃၈/၆၂

လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း
အမက်ကျင်းတူးေဖာ်ြခင်း
ေရေြမာင်းအုတ်စီြခင်း

၁၀ ေကာ့တုတရ် ေကာ့တုတရ် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၁၁ ပန်းကုန်း ကျံဖရဲ လမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၂/၆၈
၁၂ ေထာင်ကလပ် ကေမာ့ ေညာ လမ်း+ခံရှင်းလင်းြခင်းှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း ၂၀/၈၀
၁၃ ေနာင်ပလိန် လင်းေထာင် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀
၁၄ ေနာင်ပလိန် ေနာင်ပလိန် လမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၂၉/၇၁
၁၅  ေကာ့ကဒါ  ေကာ့ကဒါ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃/၉၇
၁၆ ေကာ့ကဒါ  ေကာ့စံမနိ် လမ်းြပြပင်ြခင်းေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၈/၆၂
၁၇ ေကာ့စိန်ဘန်ေအာက်  ေကာ့ေပါက် တတံားချဉ်ကပ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်လက်ရန်းြပလုပ်ြခင်း ၃၆/၆၄
၁၈ ကျံမသွယ် ေတာ်သေလခို လမ်းြပြပင်ြခင်းေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၂၀/၈၀
၁၉ ကျံမသွယ်  ေရXလူ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၁၅/၈၅
၂၀ ဘင်ဂျီ ရ�ာကီး ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၂၁ ေကာ့ရင် ေအာက် မရင်းကုန်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၂၂ ေကာ့ ရင်းအထက် ေကာ့ရင်းကေလး ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၀/၁၀၀
၂၃ ေကာ့ရင်း အထက် ဥသစ်ကုန်း လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၈/၆၂
၂၄ ေကာ့မူးတာ ေကာ့ဝါးရှး လမ်းြပြပင်ြခင်း ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၀/၇၀
၂၅ ေနာင်ကျန် ေနာင်ကျန် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၂၆ ေနာင်ကျန် ဆယ်မိုင်ကုန်း လမ်းြပြပင်ြခင်း ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၂၇ မိကရင် ကာအင်းရ�ာကီး လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၈/၆၂

စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း
၂၈ မိကရင် ကာအင်းရ�ာေလး လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၁၅/၈၅
၂၉ ေနာင်ကုန်း ရမ်ှးကုန်း ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း ၃၂/၆၈

ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၃၀ တေကာင်းဘုိး  ေနာ်ကွား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၃၁ ကုလားစု  ေကာ့ေရး လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၇/၆၃
၃၂ စံဖရီး စံဖရီး ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၃၃ သာယာကုန်း သာယာကုန်း ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၃၄ ဝင်းကျန်  ေတာကီး ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၈/၆၂

ကရင်ြပညန်ယ်၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ကရင်ြပညန်ယ်၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၃၅ ေထာင်ကလပ် ေထာင်ကလပ် ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း ၃၂/၆၈
ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၃၆ နတ်ထိပ်  ေနာငတ်တ်ု   ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၄/၆၆
ေကျာင်းေရေြမာင်းေကျာက်စီြခင်း
ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း

၃၇ ထံုးအုိင် ထုံးအိုင် (ေအာက်ရ�ာ) စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း ၆၈/၃၂
(၂၉)အုပ်စု (၃၇)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၄၆)ခု ၃၃/၆၇

လင်းဘွဲမိနယ်
၁ ကေမာက့ချး ေရမင်းသာယာ ေကျးရ�ာတငွ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁
၂ ေနာင်ခွီး ေနာင်ခွီး +ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၃ ေနာင်ခွီး ေနာင်ဒဲ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၅/၆၅
၄ မုိင်းုိင်း မုိးုိင်ကီး  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၂၂/၇၈
၅ အထက်ေရပူ ထီးလင်းဝင်းသာ  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၁၅/၈၅
၆ ပတ်ေကျာ ကုန်းကေလး  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၃၅/၆၅
၇ ပတ်ေကျာ ဆင်ေသကုန်း  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၃၆/၆၄
၈ ကီွးေလး ကွီးေလး  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၃၇/၆၃
၉ ကက်တူေရ�း ယာခလုံိုင် ေရပုိက်လိင်ုးသွယ်တန်း ၃၈/၆၂

၁၀ ပိုးပေလး ခေလာေဒး  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
၁၁ ေစာေလာ ကွီးေလာ်ဖလိုး  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၃၇/၆၃
၁၂ ပတ်ေကျာ မဲေလာင်းကီး  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၃၇/၆၃
၁၃ ကက်တေူရ�း ထးီဖုိးခီး  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၃၆/၆၄
၁၄ မုိးုိင်း မုိးုိင်းဘရုား ေြခရငး်  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာကေ်ရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၁၇/၈၃
၁၅ ေလာ်ေကာ် ေလာ်ေကာ် ေကျာင်းအိမ်သာတည်ေဆာက်ြခင်း၊ ၃၉/၆၁

အုတစ်ီေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့် ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၁၆ မဲသမူ မကဲေတာခီး ေရပုိက်လိင်ုးသွယ်တန်း ၃၈/၆၂
၁၇ ထီးဖိုးကိန် ေနာင်ခရိန် +ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၅/၆၅
၁၈ ထီးဖိုးကိန် ရ�ာသစ် +ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၅/၆၅
၁၉ အထက်ေရပူ အထက်ေရပူ +ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၇/၆၃
၂၀ အထက်ေရပူ ေရXေအာင် +ခစံည်းုိးကာရံြခင်း၊ေကျာင်းအားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
၂၁ ေအာက်ေရပူ ဘရုားကုန်း ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခငး်ှင့် ေကျာက်ေရာ ေြမသားလမ်းြခင်း ၃၅/၆၅
၂၂ ေပါေလာက် ရစ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ဂဝံေြမသားလမး်ြခင်း ၁၈/၈၂
၂၃ ထီးဖုိးကိန် ကျံမဒီ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့် ေကျာက်ေရာ ေြမသားလမ်းြခင်း ၂၂/၇၈
၂၄ မဲလေရာ ထီးကနဲ ေရပုိက်လိင်ုးသွယ်တန်း ၂၂/၇၈
၂၅ မိုးိုင်း မိုးုိင်းေအာက် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းငှ့် ေကျာက်ေရာ ေြမသားလမ်းြခင်း ၂၀/၈၀

(၂၁)အုပ်စု (၂၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၃၂)ခု ၃၂/၆၈
သံေတာင်ကီးမိနယ်

၁ စီပင်ကေလး ဆူးပုတ်ေြမာင် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
၂ ထီးသာေစာ ထီးသာေစာ(ေအာက်) ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ကွန်ကရစ် box Culvert ၃၈/၆၂
၃ ေချာင်းမငယ် ေချာင်းမငယ် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်အုတ်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၄ ေကျးကေကာ့ ေကျးကေကာ့ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ဆိင်ုကယသွ်ားလမ်း ၃၈/၆၂

ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းြခင်း
၅ မင်းလမ်းေတာင် မင်းလမ်းေတာင် ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ဆိင်ုကယသွ်ားလမ်း ၄၀/၆၀



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
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မှတ်
ချက်

ကရင်ြပညန်ယ်၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း
၆ ေမာင်ဘေလာက် ကံေထး လမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ကွန်ကရစ်တံတားြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀
၇ ကေလခုိ ကေလခုိ (ေအာက်) ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ဆိင်ုကယသွ်ားလမ်း ၄၀/၆၀

ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းြခင်း
၈ သာမိတုိက် သစအ်ယ်ေတာင်(အထက်) ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ဆိင်ုကယသွ်ားလမ်း ၄၀/၆၀

ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းြခင်း
၉ လိပ်ြပာ ကေလး ကသီွးဒီး ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ဆိင်ုကယသွ်ားလမ်း ၃၈/၆၂

ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းြခင်း
(၉)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု ၃၉/၆၁

ေကာ့ကရတိ်မိနယ်
၁ ရန်ကုတ် လင်စိန်း ေကျးရ�ာတငွ်းဂဝံေြမသားလမ်းတုိးချဲြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၂ ဘားကုတ် ရ�ာေဟာင်းကန်း ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၃ နဘူးတခွန်တိုင် ေတာင်နား ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၄ နဘူးတခွန်တိုင် နန်းဆန်ရစ် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၅ နဘူးတခွန်တိုင်  ေသာက်ပိန် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၆ အီဘုိင်း ေရေကျာ် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၇ အီဘုိင်း ပိေတာက်ကုန်း ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၈ အီဘုိင်း ရ�ာတန်း ရှည် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၉ ခရငး် ဝင်းပတု် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

၁၀ ခရင်း ထီဖိုးေမာ် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၁၅/၈၅
၁၁ ခရင်း တကုံးက ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၁၅/၈၅
၁၂  ေနာင်ကိုင်း မိပါလဲ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၀/၇၀

(၆)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု ၃၅/၆၅
ကာအင်းဆိပ်ကီးမိနယ်

၁ နတ် ေချာင်း အလယ် သမိန်လစ် ေကျးရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းတူး ေဖာ်ြခင်းှင့်လမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၂/၇၈
၂ နတ် ေချာင်း အလယ် ကိးတနး် ေကျးရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းတူး ေဖာ်ြခင်းှင့်လမး်ြပြပင်ြခင်း ၄၁/၅၉
၃ နတ် ေချာင်း အလယ် တတံားဦး ေကျးရ�ာပုိင ်အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း လုပ်ငန်း ၁၂/၈၈
၄ ေနာငတ်ခုိ ပေလာဖာေထာ ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၅/၉၅
၅ ေနာင်တခုိ ဘုရား ေတာင် ေကျးရ�ာတွင်းေရပုိက်သွယ်တန်းြခင်း၊ ၃၅/၆၅

ေကျးရ�ာတွင်းေရ ုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း
၆ ေနာင်တခုိ ဝက်တခံု ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
၇ ဝင်းလံု ေကာဲွ ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀
၈ ဝင်းလံု ထီးုိဘုိး လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀
၉ ဝင်းလံု ကီွးကနဲေခါ ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၂၈/၇၂

၁၀ ဝင်းလံု ဝင်းလံု ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
၁၁ ရေသ့ ေလးေထာ်ထ ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၆/၆၄
၁၂ ရေသ့ ရေသ့ ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၅/၆၅
၁၃ ကစပ် ဆင်ပုတ်အင်း ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၂၁/၇၉
၁၄ ကစပ် ကစပ် ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၂၁/၇၉
၁၅ လတ်ရှမး် ေလး ခေတခီး ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၆/၆၄

(၆)အုပ်စု (၁၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု ၂၈/၇၂
ဖာပနွ်မိနယ်



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ကရင်ြပညန်ယ်၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၁ ကတိင်ုတိ ကတိင်ုတိ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းငှ့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၃/၆၇
၂ ကတိုင်တိ ကကုလား ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၁၇/၈၃
၃ ကတုိင်တိ ကကုိင်းေတာ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၄/၆၆

ေကျာင်းအားကစား ကွင်းြပြပင်ြခင်း
(၁)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၄)ခု ၂၈/၇၂

ြမဝတီမိနယ်
၁ မယ်ေထာသ်ေလ  ေမတာလင်းမိင် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၆/၆၄
၂ ဖားကလူ ေတာအုပ် ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၇/၆၃
၃ ဖားကလူ ထိုသူခီး လမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ ၃၇/၆၃

ေကျာင်း+ခံစညး်ုိးြပြပင်ြခင်း
၄ ဖားကလူ မဲပလ့ဲဝ ေကျာင်း+ခံစညး်ုိးြပြပင်ြခင်း ၃၄/၆၆

ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း
၅ ဖားကလူ ထးီဝကေလး ေကျာင်း+ခစံညး်ိုးြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁
၆ ပလဲွူပူ ဝမ်ခေဟာင်း ေကျာင်းေရှလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
၇ ပူလွဲပူ ညလိအထ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၅/၇၅
၈ ဖလူး ေလးေကေကာ် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၂၅/၇၅
၉ မဲ့ပလဲ့ ေကျာ်ခုိ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း၊ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၁/၆၉

၁၀ မဲ့ပလဲ့ ကွီးေလး ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၈/၇၂
(၅)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု ၃၃/၆၇

(၇၇)အုပ်စု (၁၁၁)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၁၃၂)ခု ၃၃/၆၇



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဟားခါးမိနယ်
၁ ကျန်ဗား ေချာန်ကမ်း ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၂ ကျနဗ်ား ေလအွမ်(ခ) ေကျာင်းသွားလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၁၆.၅/ ၈၃.၅
၃ ဆွမ်းဆီး ေဟာက်ဆင် လယ်ယာသွားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/ ၁၀၀
၄ ဆွမ်းဆီး သီလာခ့် ရ�ာတွင်းလမး်(ဆိုင်ကယ်လမ်း) ေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/ ၁၀၀
၅ ဆမ်ွးဆီး လံုေဟာက် ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/ ၁၀၀
၆ ဆွမ်းဆီး ဆွမ်းဆီး ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/ ၁၀၀
၇ သီဖူးလ် သီဖးူလ် ေတာင်ယာသွားလမး်ေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/ ၁၀၀
၈ သီဖူးလ် ဟုိင်ေရာန်း ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လပ်ုြခင်း ၀/ ၁၀၀
၉ လုံသာရ် မာအုိခွါး ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လပ်ုြခင်း ၀/ ၁၀၀

၁၀ ဘွာလ်တပ် မန်ူး ေရေြမာင်းတူးရန်လမ်းတာချဲြခင်း၊  ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းြပလပ်ုြခင်းှင့်  ၃၅ /၆၅
ေကျာက်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း

၁၁ ရ�န်း ရ�ာဒအဲို ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လပ်ုြခင်း ၀/ ၁၀၀
၁၂ သီနမ်း လုံေကး ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/ ၁၀၀
၁၃ ဖာရ�န်း ဖိုင် ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/ ၁၀၀
၁၄ ခွါဘဲ နာဘွာလ် ေတာင်ယာသွားလမး်ေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/ ၁၀၀
၁၅ ခွါဘဲ လုံှမး် ရ�ာတငွး်ေရေြမာငး်ြပလုပြ်ခငး်ငှ့ ် ရ�ာတငွ်းေကျာက်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၁၆ ခန်ကျံး ခန်ကျံး စားကျက်ေြမှင့်ေတာင်ယာသွားလမ်းတူးေဖာြ်ခင်း ၁/၉၉

(၁၀)အုပ်စု (၁၆)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု ၆/၉၄
ထန်တလန်မိနယ်

၁ သီခွန်သွမ်း ထိန်ဟွာလ် ေတာင်ယာသွားလမး်ေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၂ ဇန်တလန် ဇန်တလန် ကုန်ထုတ်လမး်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၃ ဆုိင်က ရ�ာဘုတ် ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၄ လုံဒိန်း လုံဒိန်; ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၅ ရာှလမ်း မန်ဟာလ့် ေသာက်သံုးေရသွယပုိ်ကလုိ်င်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၆ ေကာင် ထီးယား ေကာင် ထီးယား ေတာင်ယာသွားလမး်(ဆိုင်ကယ်လမ်း)၊ ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၇ ေကာင် ထီးယား ဖုိင်ခွါ အားကစားေဘာလံုးကွင်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၈ ဆူရ်ငဲင်း သီဆင်(က) ေရအားလပ်စစ်ံုးသွားလမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၉ ဘဲလ်ဟာရ် ဆန်ပီးချံး အားကစားေဘာလုံးကွင်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၀ ငါဖိုင်သဲ အင်မန်ပးီ ေတာင်ယာသွားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀
(၉)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု ၀/၁၀၀

ဖလမး်မိနယ်
၁ တာရ�န်း တာရ�န်း ရ�ာတွင်းလမး်တာချဲြခင်းှင့်  ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/ ၁၀၀
၂ ူလ်ဘူး ူလ်ဘူး ေကျးရ�ာကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/ ၁၀၀
၃ ငါမွာလ် အငဲ်မွန်ပးီ ေကျးရ�ာကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/ ၁၀၀
၄ ဆွန်ထလာ ဆွန်ထလာ ရ�ာတွင်းလမး်တာချဲြခင်း ၆/၉၄

ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့် ရ�ာတွင်းလမ်းမျက်ှာြပင်ေြမဖုိြခင်း
ေရပန်တညေ်ဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း

၅ ဆဲေလာန် ေလးလက် ကုန်ထုတ်လမ်းတာချဲြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းငှ့်ေြမမျက်ှာြပင်ညိြခင်း ၀/၁၀၀
၆ အိငု်ရဲဘွာလ် အိုင်ရဲဘွာလ် ေရအားလပ်စစ်စက်ုံသွားလမ်းေဖာက် လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၇ ဆအက် ရှာလ်လမ် ရ�ာတွင်းလမး်တာချဲြခင်း ၁၁/၈၉

ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့် ရ�ာတွင်းလမ်းမျက်ှာြပင်ေြမဖုိြခင်း

ချင်းြပညန်ယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ချင်းြပညန်ယ်၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

သစ်သားေရပန်(၃)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း
၈ ဖိုင်ေဇာလ် ဖိုင်ေဇာလ် ေကျးရ�ာကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၂၇/၇၃

ေရပုိက်လိင်ုးြပြပင်ြခင်း(11/4" PVC)
၉ ဇာသွာလ် ပါမွန်ေချာင်း ေကျးရ�ာကုန်ထုတလ်မ်းေဖာက်လုပ်ြခငး် ၄၀/၆၀

ရ�ာတွင်းသစ်သားဆိပ်ခံတံတား
၁၀ ေတာရ်ဇန် ေတာရ်ဇန် ကုန်ထုတ်လမ်းတာချဲြခင်း ၀/၁၀၀

(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ခု ၈/၉၂
တးီတိန်မိနယ်

၁ ကပ်တဲလ် ကပ်တဲလ် ရ�ာတွင်းဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၂ ဆိုင်းဇန် ဖိုင်လင်+ ေရှာင်စာန်း ရ�ာတွင်းလမး်တာချဲြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမး်သစ်ေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀

ေကျာင်းေဆာင်တိုးချဲမည့် ေြမဖုိ ေြမညိြခင်း
၃ ဆိုင်းဇန် ရ�ာတွင်းလမး်တာချဲြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမး်သစ်ေဖာက်လုပြ်ခင်းလုပင်န်း ၀/၁၀၀

ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၄ ေဆွာင်ဇန် ေဆွာင်းဇန် ရ�ာတွင်းလမး်တာချဲြခင်း ၀/၁၀၀
၅ တွီးဒီးလ် ဟိုင်မွာလ်(သ) ရ�ာတွင်းလမး်တာချဲြခင်း ၀/၁၀၀

၆ တွီးဒီလ်း+ ဟုိငမွ်ာလ်(ဟ) ေရအားလပ်စစ်စက်ုံးသွားလမး် ၀/၁၀၀

၇ တွီးေတာ့ တွီးေတာ့ ရ�ာချင်းဆက်လမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ေရထုတ်ပန်ပုိက်လုံး(၁၀)စင်း ၃၃/၆၇
၈ ဒမ်ပီး ဒမ်ပီး+ တွီးဆန်ဇန် ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၉ ေဒလွင် ဇုိွမ်းဇန်+ မုိင်ဲွ ရ�ာအေရှပုိငး်လမ်း သဲေကျာက်ခင်းြခင်း ၃၀/၇၀

၁၀ ဇိုဇန်(ေအာက)် ရ�ာအေနာက်ပုိငး်လမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း ၃၀/၇၀
၁၁ လိမ်ခုိင် ေလးေဒါ့+ လမ်ိခိင်ု(ဘုန်း) ေရပင်ရင်းသွားရာလမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၁၂ ဘွင် ဘင်ွ+ဒါတဒ်ုံး ကုန်ထုတလ်မ်းြပြပင်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၁၃ ဘွင်မံ ေဝါလပ်+ ဘဲကနB် ရ�ာပတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၁၄ လိုင်လိုး လိုင်လိုး ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ ေရပိုက်လိုင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၁၅ တွီးလနB် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၁၆ လုိင်တွီး လိုင်တွီး ေရပင်ရင်းသွားရာလမ်းေဖာက်လပ်ုြခင်း ၀/၁၀၀
၁၇ ပတ်ဇန် ပတ်ဇန် ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း၊ေရပိုက်လိုင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၁၈ အန်းလနB် အန်းလနB် ရ�ာအဝင်လမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ေရေလှာင်ကန်သွားရာလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၁၉ လဇဲန် ရ�ာတွင်းလမး်ေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၂၀ ခိန်းဇန် ကိမ်းလုိင် ကိမ်းလုိင်ေကျးရ�ာသဲေကျာက်ခင်းြခင်း ၃၀/၇၀
၂၁ ဘုတ်ဖီရ် ဘုတ်ဖီရ် ေကျးရ�ာမှ ေရတင်ွးအထလိမ်းသစ်၊ ေရပုိကလုိ်င်းတးူေဖာြ်ခင်း၊ေရပုိကသွ်ယ်တန်းြခင်း၃၀/၇၀
၂၂ တနု်းဇန် တန်ုးဇန် ေရအားလပ်စစ်စက်ုံးသွားလမး်တာချဲြခင်း၊ ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၂၃ ေဆွာင်းဆန် ငါလဘွ်ာလ် ရ�ာတွင်းလမ်းတာချဲြခင်း ၀/၁၀၀
၂၄ ေခါဆ ပမု်းဗား+ ဘင်ွမံ+ လိုေဖ ကုန်ထုတ်လမ်းတာချဲြခင်း ၀/၁၀၀
၂၅ ေဟေလး ေဟေလး ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ ေကျာင်းအားကစားကွင်းြပြပင်မွမ်းမံြခင်း ၀/၁၀၀
၂၆ ေထးဇန် ေထးဇန်+ သိုင်းငင်း+ ဟိန်ဇိန် ရ�ာပတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း (ဆိုင်ကယ်လမ်း) ၀/၁၀၀

ေကျးလက်အမ်ိရာေဆာက်မည့်(၂)ေနရာ ေြမညိြခင်း
ေရပင်ရင်းလမ်းရှင်းလင်းြခင်း၊ ေရပိုက်လိုင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၂၇ ဘုမ်ဇန် ဘုမ်ဇန်+ ေခါဒုိင်း+ တွာလ်မူး ေရပုိက်လိင်ုးြပြပင်ြခင်း၊ ေြမစာဖယ်ရှားြခင်း၊ေြမညိြခငး် ၄၀/၆၀
ရ�ာတွင်းလမး်ေကျာက်ပွခင်းြခင်း

၂၈ မွာလ်ဘဲင်း ရှာလ်တွီး+ ဇန်ေဇာလ် ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ချင်းြပညန်ယ်၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၂၉ ေဟာက်ပီး ေဟာက်ပီး+ ေတွာင်ဒုန် ကုန်ထုတ်လမ်း၊ ရ�ာတွင်းေရေြမာင်း၊ ေရပန် ၀/၁၀၀

၃၀ ငါလ်ဇန်
ငါလ်ဇန်+ထကေဆွာင်းပီး(သ)+

ထကေဆွာင်းပီး (ဟ)
ေရပင်ရင်းသွားရာလမ်း(၃/၀)ဆုိင်ကယလ်မ်းေဖာက်လုပ်ြခငး် ၀/၁၀၀

၃၁ ဖူွမ်း ဆူဇန်+ဇုံး ေကျာင်းလမ်းတးူေဖာြ်ခင်း ၊ အိမ်ရာေဆာက်မည့်ေနရာေြမညိြခင်း ၀/၁၀၀
ေဘာ်လုံးကွင်းြပြပင်ြခင်း ၊ ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၃၂ ပင်းပိ ပင်းပိ ရ�ာတွင်းလမ်းေဖာက်လပ်ုြခင်း ၀/၁၀၀
၃၃ ထန်းဇန် ထန်းဇန်+ဇိုဇန်(ထ) ရ�ာအဝင်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၊ ေဘာ်လုံးကွင်းေြမဖိုြခင်း ၄၀/၆၀

ေရပုိက်လိင်ုးြပြပင်ြခင်း၊ ေကျာင်းအဝင်လမ်းြပြပင်ြခင်း
၃၄ ေကွးလမ်း ေကွးလမ်း+ ဝုက်ဘွက်+ မီွေဇာလ် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း၊ ေရပင်ရင်းလမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၃၅ တီွးပီး တွီးပီး+ပန်ဇန် ရ�ာတွင်းေရြဖနB်ေဝပုိက်လုိင်းြပြပင်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

(၃၀)အုပ်စု (၃၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၆၅)ခု ၈/၉၂
တန်ွးဇံမိနယ်

၁ တွီးမွီ တွီးမွီ ရ�ာတွင်းအိမ်ကားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၂ ဇမ်းပီး ဇမ်းပးီ ရ�ာတွင်းအိမ်ကားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း�့် ၀/၁၀၀
၃ ဒါရ်ခိုင်း ဒါရ်ခိုင်(ဟ) ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၄ တွီးမန် တွီးမန် ရ�ာတွင်းအိမ်ကားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၅ ကနB်ေဆာက် မာအိုဝမ် ရ�ာတွင်းအိမ်ကားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၆ ဖိုင်တူ ဖိုင်တူ ရ�ာတွင်းအိမ်ကားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၇ လုံတပ် လုံတပ် ရ�ာတွင်းအိမ်ကားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၈ စိန်ပျဲလ် ဟိန်ဇန် ရ�ာတွင်းအိမ်ကားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၉ ဆဲ ေဘာက် စိန်းတူမ်း ရ�ာတွင်းအိမ်ကားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၁၀ ဟုိင်ကျင်း ဟိုင်ကျငး် ရ�ာတွင်းအိမ်ကားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု ၀/၁၀၀

မင်းတပ်မိနယ်
၁ ေလှးေကာင်း ေဘာ(၃) ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း(ဆိုင်ကယ်) ၂ /၉၈
၂ မဒပ် ပကူန်ွး ကုန်ထုတ်လမး်ေဖာက်လုပြ်ခင်း(ဆိုင်ကယ်) ၂ /၉၈
၃ ကတ် လှတွီ ကုန်ထုတ်လမး်ေဖာက်လုပြ်ခင်း(ဆိုင်ကယ်) ၂ /၉၈
၄ ဝေကာက် ဝေကာက် ကုန်ထုတလ်မ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း(ဆုိင်ကယ)် ၂ /၉၈
၅ မဒပ် လုပပ်ဲ ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း(ဆိုင်ကယ်) ၂ /၉၈
၆ မရိှေယာ ကားေတာ် ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း(ဆိုင်ကယ်) ၂ /၉၈
၇ ေဘွရိှ ေဘရွှိ ကုန်ထုတလ်မ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း(ဆုိင်ကယ)် ၂ /၉၈
၈ ခွဲလံု ချာခင် ကုန်ထတ်ုလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း(ဆုိင်ကယ)် ၂ /၉၈
၉ ဟီးေလာင်း ဟးီေလာင်း ကုန်ထုတလ်မ်းေဖာက်လပ်ုြခင်း(ဆုိင်ကယ)် ၂ /၉၈

၁၀ +ပံး ေဘာင် ကုန်ထုတလ်မ်းေဖာက်လုပ်ြခငး်(ဆုိင်ကယ)် ၂ /၉၈
(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု ၂/၉၈

ကန်ပက်လက်မိနယ်
၁ ငံုေလာင်း အပိင်း ေရပုိက်လုိင်းြပြပင်ြခင်း ၅၁ /
၂ ငုံေလာင်း ေကျာ့ေတာ် ေရပိုက်လိုင်းြပြပင်ြခင်း ၅၁ /
၃ ငံုေလာင်း အမ်ပံု ေရပုိက်လုိင်းြပြပင်ြခင်း ၅၁ /
၄ ခိေတာ် စံအိမ်ူး ေရပုိက်လုိင်းြပြပင်ြခင်း ၅၃ /
၅ ေလာက်ေမာ့ ေလာက်ေမာ့ ကုန်ထုတလ်မ်းေဖာက်လပ်ုြခင်း ၀/၁၀၀
၆ ငွန်းစိုင် ကွန်တိုး ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ အားကစားေဘာလုံးကွင်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၇ ဆတေ်ချာက် ဆတေ်ချာက် ကုန်ထုတလ်မ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ချင်းြပညန်ယ်၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၈ မုေလာင်း ေချာင်းမု ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၉ မကား ေခါက်ထူ ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၀ လွန်ဒံု ြဖတွင်းကျင်း ေရပုိက်လုိင်းြပြပင်ြခင်း ၅၃ /
(၈)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု ၂၆/၇၄

မတူပီမိနယ်
၁ တန်ကူ ရဲန်ခဲန်း ရ�ာချင်းဆက်လမ်း(ပါခဲန်း-ရဲန်ခဲန်း) ြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၂ ဟရင်ပီး ဟရင်ပီး(က) ရ�ာတွင်းလမး်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၃ ေထာင်လန် လုံဖျားလျာ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၄ လုံပန် လုံပန် လူထုခန်းမေဆာင် လမ်းတူးေဖာ်ြခင်း ၂/၉၈
၅ ဝလံတယ် ကလား ရ�ာတွင်းေကျာင်းသွားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၆ ကစဲ ကီးလန်း ေရအားလပ်စစ်သွားရာလမ်းြပြပင်ြခင်း ၁/၉၉
၇ ရာဒွီး ေဘွထီယား လယ်ယာသွားလမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
၈ ေအာက်လား တင်ေလာင်း ေရပင်ရင်းသိုသွားရာလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၂/၉၈
၉ ရမ်တိန် ရမတ်ိန်(က) လယ်ယာသွားလမ်းတိုးချဲြခင်း ၀.၅/၉၉.၅

၁၀ ဝီလူး ဝီးလူ လည်မျ ိေချာင်းကုန်ထုတ်လမ်းေြမပိဖယ်ြခင်း ၀/၁၀၀
(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု ၀.၅/၉၉.၅
(၉၇)အုပ်စု (၁၁၁)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၁၄၉)ခု ၆/၉၄



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ကေလးမိနယ်
၁ ခုံတုန်းမိသာ ဘိုကုန်း သဲေကျာက်ခင်းြခင်းလပု်ငန်း။ ၃၄/၆၆

၂ ခုံတုန်းမိသာ ရန်ကီးေအာင် သဲေကျာက်ခင်းြခင်းလပု်ငန်း။ ၃၄/၆၆

၃ နတ်ကီးကုန်း(ကာ) နန်းဇလိန် သဲေကျာက်ခင်းြခင်းလပု်ငန်း။ ၃၈/၆၂

၄ ခုံသာ 6ကံစက်ကုန်း  ေြမသားေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ တံတား(၃)စင်း ြပြပင်ြခင်း ။ ၂၁/၇၉

၅  ေကျာ်ရ�ာ  ေကျာ်ရ�ာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၆  ေစာ်ဘွားေရရှင် ဖက်ယားေရရှင် ဂါလ(ံ၅၀၀၀)ဆ့ံေရေလှာင်ကန်တည်ေဆာက်ြခင်း။ ေရပိုက်လိုင်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၉/၆၁

အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း။

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၉)ခု ၃၄/၆၆
ကေလးဝမိနယ်

၁ ေကျာ်ဇင် အုန်းပင်စု ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

၂ မိုးေကာင်း စင်းပဲ ကွနက်ရစလ်မ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

၃ တုန်နန်း မန်လုံ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

၄ ရှဲဂနး် ေခါမ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

၅ နန်းပင်း ဟင်တင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

၆ ေကျာ်ဇင် စခန်းကီး ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၉/၆၁

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၈)ခု ၃၉/၆၁
မင်းကင်းမိနယ်

၁ တိန်း သိမ်ကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ၂/၉၈

၂ နငွး်ေချာငး် ပုထိုးလုံး ရ�ာတင်ွးလမး်ကနွက်ရစခ်င်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၃  ေပါက်အိုင်  ေတာင်ကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ေရဆင်းြပလုပ်ြခင်း ၄၀/၆၀

၄ အင်ပင်လှ အငပ်င်လှ  ေြမထိန်းနံရံြပလုပ်ြခင်း။တာေဘာင်တင်ြခင်း။ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

၅ အူ ထေမာင်း ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

၆ ကုန်းေမာ် ကုန်းေမာ် ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ၃၄/၆၆

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၉)ခု ၃၂/၆၈
ကသာမိနယ်

၁ ဟဲနား ကန်းပင် ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းေြမခင်းြခင်း ၁၁/၈၉

၂ လမး်ခွ နတေ်ရတငွး် ရ�ာတွင်းလမ်း လမ်းေဘး ဝဲ/ယာ ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၀ေပ ၀/၁၀၀

ကွန်ကရစ်ေရပန်ြပလုပ်ြခင်း ၆ ခု ၁'-၆" Ø ၂၀ ေပ ၁၆/၈၆

ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၁၅/၈၅

၃ တုန်းေပါ တုန်းေပါ ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၄ မှတ်တိုင် မှတ်တိုင် ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်ေြမခင်းြခင်း ၁၁/၈၉

၅ ေချာင်းဝ ကချင်စုကီး ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်ေြမခင်းြခင်း ၁၄/၈၆

၆ ေကျာက် ထုံးကီး ေလှာ်ကဆင်း ကွနက်ရစလ်မ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၈)ခု ၂၅/၇၅
အငး်ေတာ်မိနယ်

၁ နမးီ   ေလဘို ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့် အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၄/၆၆

၂ လယြ်ပင် နန်းကင် ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းလပု်ငန်း ၃၂/၆၈

၃ နတေ်ရတွင်း ပါေအာ့ စာသင်ေကျာင်းဝန်းေြမဖိုြခင်း၊ေြမညိြခင်းလုပ်ငန်း ၄/၉၆

၄ အလယက်နး်  ေဂွကီး ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းေြမခင်းြခင်း ၃၄/၆၆

၅ မအူကုန်း မအူကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းလပု်ငန်း ၃၂/၆၈

၆ နဘား နဘား ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၂၆/၇၄

ေရုတ်ေြမာင်းြပြပင်ြခင်းှင့်   အသစ်တူးေဖာြ်ခင်းလပု်ငန်း

ေသာက်ေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း(၂)ခု

စစကုိ်ငး်တိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမကိံနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်နး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

စစကုိ်ငး်တိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမကိံနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်နး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၈)ခု ၂၇/၇၃
ထးီချ ိင့်မိနယ်

၁ ေမာငး်ကနုး် အုတဆံု် ကွနက်ရစဘီ်းလမး်ခင်းြခင်းင့်ှ ေြမသားလမး်ြခင်း ၄၀/၆၀

၂ ေမာငး်ကုန်း ဖုန်ကုနး်ကီး ကွနက်ရစဘီ်းလမး်ခင်းြခင်းှင့ ်ေြမသားလမး်ြခင်း ၄၀/၆၀

၃ ခန်းေတာင် ဘိုကုန်း ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်းငှ့် ေြမသားလမ်းြခင်း ၄၀/၆၀

၄ ဇီးေသာင် ဇီးေသာင်(ေရှ) ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်းှင့် ေြမသားလမ်းြခင်း ၄၀/၆၀

၅ ချတိသ်င် ချတိသ်င် ကွနက်ရစဘီ်းလမး်ခင်းြခင်းင့်ှ ေြမသားလမး်ြခင်း ၄၀/၆၀

၆ ဆပက်ျ ဝန်တင်ကုန်း ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်းှင့် ေြမသားလမ်းြခင်း ၄၀/၆၀

(၅)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၆)ခု ၄၀/၆၀
ဗနး်ေမာက်မိနယ်

၁ အင်း ေပါက် ေခါင်တုံး ေချာင်းသဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း ၂၉/၇၁

၂ ကနန်းနန်းညငး် နနး်ညင်း အုပ်စီေရေြမာင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း ၃၆/၆၄

ေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်း

၃ ကနန်း ေရXေကျာင်း ေရXေကျာင်း အုပ်စီေရေြမာင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း ၃၆/၆၄

ေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်း

၄ မကံပ် မကံပ် ရ�ာတငွး်လမး်ြပြပငြ်ခင်း ၁၂/၈၈

ေရကန်+ခံစည်းိုးတညေ်ဆာက်ြခင်း

၅ မံလူ ပါထွန် ေဘာလုံးကွင်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

ေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်း

၆ ေနာင်ကန် ေနာင်ကန် စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးြပြပင်ြခင်း ၃၃/၆၇

ရ�ာတွင်းလမ်းေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၁)ခု ၂၉/၇၁
ေကာလင်းမိနယ်

၁ ဉမင်ကုန်း ေတာင်ပုတ်စု ရ�ာတွင်းလမ်း+ခံွယ်ရှင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ဂျင်းေြမခင်းြခင်း ၁၄/၈၆

၂ ယားေတာင် ေမာင်းေကာ် စာသင်ေကျာင်းအားကစားကွင်း ေြမဖိုြပြပင်ြခင်း ၁၃/၈၇

၃ ဝါးုံခုံ လညှး်ပွဲ ရ�ာတငွ်းလမ်း+ခံယ်ွရှင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်းငှ့်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၄ အင်ပင်လှ စစ်ေတာ ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတးူြခင်း၊ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၅ ေတာင်ကား ေတာင်ကား ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတးူြခင်း၊ဂျင်းေြမခင်းြခင်း ၃၄/၆၆

၆  ေတာင်ေမာ် ပဇင်းတာ ရ�ာတွင်းလမ်း+ခံွယ်ရှင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ဂျင်းေြမခင်းြခင်း ၃၃/၆၇

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၆)ခု ၂၉/၇၁
ပင်လည်ဘူးမိနယ်

၁ တံတားကိုင်း တတံားကိုင်း ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ၁/၉၉

၂ တံတားကိုင်း အလယစ်ု ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းငှ့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၁/၉၉

၃ ကပာ ဟံဖဲ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။ ဂါလံ၂၀၀၀ဆံ့ေရကန်။ ၂၆/၇၄

၄ နန်းတပ် ဥသစ်ကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၄/၆၆

Box Culvert(၃)စင်းြပြပင်ြခင်း။

၅ ဝါးုံကုန်း ဝါးုံသာ ေကျးရ�ာပိုင်အားကစားကွင်း ြပြပင်မွမ်းမံြခင်း။ ၁/၉၉

၆ ကန်းေတာ သာစည် ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၁/၉၉

(၅)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၉)ခု ၁၁/၈၉
ဝနး်သုိမိနယ်

၁ တပကု်နး် ေလးရ�ာ ရ�ာတငွး်လမး်ဂျငး်ခင်းြခငး်။ ၄၀/၆၀

၂ မကလက်  ေကျာက်တိုင် ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၄၀/၆၀

ရ�ာတင်ွးတတံားတည်ေဆာက်ြခင်း(၂)စငး်။

၃ ေမာ်ုိင်း ေမာ်ိုင်း ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

စစကုိ်ငး်တိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမကိံနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်နး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ဂျင်းခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။

၄ ေဆးခင်းခုံ သဖန်းဆိပ် ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ေရပန်တည်ေဆာက်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

၅ နမ်းခမ်း အေရှစက် ရ�ာအထွက်လမ်းဂျင်းခင်းြပြပင်ြခင်းှင့် ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၃၅/၆၅

ေြမသားေရကန် ေြမထိန်းေကျာက်ိုးစီအြမင့် တိုးြခင်း။

၆  ေရေဝြမင်သာ ြမင်သာကုန်း ရ�ာတွင်း ကွန်ကရစ်ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့် ဂျင်းေြမတင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၄၀/၆၀
ကန>်ဘလူမိနယ်

၁ ကုိင်းိုး အဂါေဒါင့် ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၂၈/၇၂

တတံားချဉ်းကပ်လမ်းဂျင်းေြမဖိုြခင်း။

၂ ပင့သ်ာကးီ ပေိတာက်ပင် ရ�ာတင်ွးလမး်သဲေကျာကခ်င်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၇/၈၃

၃ ဘူးကုန်း ဘူးကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၂၆/၇၄

၄ ပဇီကီး  ေချာင်းသာ ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ၃၃/၆၇

၅ ေြမမနွ် ေမတာမနွ် ရ�ာတငွး်လမး်ဂျငး်ခင်းြခငး်။ ၃၇/၆၃

၆ ေရရှင် ကဲြဖ  ေကျာက်စီေြမထိန်းနံရံတညေ်ဆာက်ြခင်း။ကုန်ထုတ်လမ်း(ေြမသားလမ်း) ၁၆/၈၄

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၁)ခု ၂၄/၇၆
ကန်းလှမိနယ်

၁ ကျကီနုး်  ေချာင်းေကွ အုတ်ေရေြမာင်း တညေ်ဆာက်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀

၂ ကျကီနု်း ဇီးေတာ ကွန်ကရစ် ေရေြမာင်း တညေ်ဆာက်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးချဲြခင်း ၄၀/၆၀

၃  ေညာင်ကိုင်း စစ်ေတာ ကွန်ကရစ်ေရ ေြမာင်းတညေ်ဆာက်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်း တးူချဲြခင်း ၄၀/၆၀

၄ ကုန်းစည်း  ေတာင်နီ စိုက်ပျ ိးေရေြမာင်း တးူေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၅  ေမာက်ယ်  ေညာင်ပင် ေကျာင်း+ခံစည်းိုး တညေ်ဆာက်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူး ေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

၆ လတတ်ိုက်  လတတ်ိုက် ေကျာင်း+ခံစည်းိုး တညေ်ဆာက်ြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူး ေဖာ်ြခင်း ၃၅/၆၅

(၅)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၆)ခု ၃၃/၆၇
တမူးမိနယ်

၁ ထငး်ဇင် ကမကီး  ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ၃၉/၆၁

 ေရပန်(၄)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။

၂ ခမိတ် နန်းမွန်းတား ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။  ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

၃  ဖိုင်လင်း နန်းေအာင် ေမာ်  ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး်။  ေရပိုကလ်ိုင်းသွယတ်န်းြခင်း။ ၁၂/၈၈

၄ ဟဲဇငး်  ေရနန်း  ေကျာင်းအားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၂/၆၈

ေြမာငး်ကးူသစသ်ားတတံား(၈)စင်းြပြပင်ြခင်း။
၅ ဖိုင်လင်း ဖိုင်လင်း Box Culvert တညေ်ဆာက်ြခင်း။  ေရပန်(၄)စငး်တည်ေဆာက်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

၆ ထုံကတင် ေနာင်ကက် (ဟ) ရ�ာတင်ွးလမး်သဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ Box Culvert တညေ်ဆာက်ြခင်း။ ၃၄/၆၆

 ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

(၅)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၅)ခု ၃၀/၇၀
ခီးမိနယ်

၁ စိန်နန်း ဖားေမာင် ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးဝဲ/ယာေရေြမာင်းတးူြခင်း ၅/၉၅

၂ ဆင်ေသ လက်ဖက်ခင်း ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးဝဲ/ယာေရေြမာင်းတးူြခင်း ၃/၉၇

၃ မှန်ပင် ေကာင်းမ ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးဝဲ/ယာေရေြမာင်းတးူြခင်း ၄/၉၆

၄ မှန်ပင် တိန်းအင် ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးဝဲ/ယာေရေြမာင်းတးူြခင်း ၂/၉၈

၅ မင်းဆင် မိုလွန်း ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်သုသာန်သွားလမ်းေဖာက်ြခင်း ၂/၉၈

၆ ရပန်ား ေမာက်ခေလာက် ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးဝဲ/ယာေရေြမာင်းတးူြခင်း ၂/၉၈

၇ အေနာက်ေကာက်ေတာင်း ကင်ကွန် စာသင်ေကျာင်းဝန်းေြမညိြခင်းငှ့် +ခံရှင်းြခင်း ၈/၉၂

ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးဝဲ/ယာေရေြမာင်းတူးြခင်း



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

စစကုိ်ငး်တိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမကိံနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်နး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

၈ အေနာက်ေကာက်ေတာင်း ေမာင်းတဲ ြမစ်ဆိပ်သွားလမ်းြပြပင်ြခင်း ၉/၉၁

စာသင်ေကျာင်းမးီတာလမ်းြပလုပ်ြခင်းငှ့် ေဘာလုံးကွင်းေဖာြ်ခင်း

ရ�ာတွင်းလမ်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးဝဲ/ယာေရေြမာင်းတးူြခင်း

၉ ခေမာငး် မက် ေထာက် ဆုိင်ကယလ်မး်ေဖာက်လပ်ုြခင်း ၃/၉၇

၁၀ မယ်ပုတ် မလန်ပိုင် ေြမြဖတ်ထုတ်ြခင်းလုပ်ငန်း (ရ�ာတွင်းလမ်း၊ရ�ာဝင်လမ်း၊ေတာင်ယာသွားလမ်း) ၁၅/၈၅

၁၁ ပင်လုံ (ဟတိ) ကုန်းေခါင် ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၄/၉၆

ေဘာလုံးကွင်းသစ်ေဖာ်ြခင်း

၁၂ အေရှေကာက် ေတာင်း ေချာင်းဝ စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း ၂၈/၇၂

ြမစ်ထိန်းနံရံေဆာင်ရ�က်ြခင်း

၁၃ ေရXြပညသ်ာ လသာ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၅/၉၅

(၁၁)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၈)ခု ၇/၉၃
ဟုမလင်းမိနယ်

၁ ထနိက်ငး် ဆနက်ျန်ိး  ေကျးရ�ာေဘာလုံးကွင်းချဲြခင်း၊ ေြမဖိုြခင်း ၄/၉၆

၂ ေနာင်မိုး  ေနာင်မိုး တတံားချဉ်းကပလ်မး်ေြမဖုိြခင်း              ၄၀/၆၀

ေကျာင်းအားကစားကွငး်ေြမဖုိြခင်း

၃ ေနာင်လန်ွ ေနာင်လန်ွ ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ေကျာက်ေရာေြမဖုိြခင်း ၄၀/၆၀

၄ ရှမ်းမိုင်းေတာင်း ရှမ်းမိုင်းေတာင်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမဖိုြခင်း ၃၅/၆၅

၅ ဆပက်ယား မာန်ေမာ် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမဖိုြခင်း ၄၀/၆၀

၆  ေနာငရ်ငး် ေနာင်ရင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ေကျာကေ်ရာေြမဖုိြခင်း ၃၀/၇၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၇)ခု ၃၂/၆၈
စစကုိ်ငး်မိနယ်

၁ စမနွ်း ကန်းဦးေတာ ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၄၁/၅၉

ကုန်ထတ်ုလမး်ေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်းှင့်ေြမမာေတာင်ပိုေြမများကုိတူးေဖာ်

ြဖတထ်တု၍်ေြမမျက်ာှြပင်ညိြခင်း။

၂ ကခတ် ေအာင်ေြမ ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၃ ေဘာက်ေသာက် ရှမး်ကုန်း ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း။ ေရစစ်ကန်တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေရဝင်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၁/၅၉

၄ သားေပျာက်ကုန်း သားေပျာက်ကုန်း ေရေြမာင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၉/၇၁

၅ စဉ့်ကိုင် အုတ်ဖို ကွန်ကရစ်လမ်းချဲြခင်းှင့် အသစ်ခင်းြခင်း။ ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၄၈/၅၂

ေကျာက်ိုးစီေြမကာနံရံြပလုပ်ြခင်း။

၆ ထုံးဘို ေြမတိုင်း ေကျာက်ိုးစီေြမကာနံရံြပလုပ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၄၀/၆၀
ြမငး်မူမိနယ်

၁ ကဲိုက် သာယာေပါင်း ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၂ ေညာင်ရင်း ေညာင်ရင်း ကနွက်ရစလ်မ်းခင်းြခင်း ၄၅/၅၅

၃ ပဲေတာင်း ပဲေတာင်း(မ) ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၀/၆၀

၄ ငါးကင်း ငါးကင်း(တ) ကုန်ထုတ်လမ်းဂျင်းခင်းြခင်း ၃၇/၆၃

၅ စညပ်င် စညပ်င် စာသင်ေကျာင်းေဆာင် အပးီသတ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ၂၉/၆၁

၆ စညပ်င် စညပ်င်  ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း ၈/၉၂

၇ ဝမ်းြပည့် ဝမ်းြပည့် ေရပုိက်လိင်ုးသွယ်တနး်ြခင်း ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၇)ခု ၄၀/၆၀
ေြမာင်မိနယ်

၁ ဖွားေစာ ဖွားေစာ  ေကျးရ�ာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း ၄၅/၅၅

၂ လက်ယက်မ လက်ယက်မ ေြမသားေရကန်ြပြပင်တူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၃ ေကျာက်ဖးူကုနး် ကသစကု်နး် ေရပိုက်လိုင်းသွယတ်န်းြခင်း ၄၆/၅၄



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

စစကုိ်ငး်တိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမကိံနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်နး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

၄ ေကျာင်းြဖ ှဲမတ် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းများ သဲေကျာက်ခင်းြခင်; ၅၆/၄၄

ြမစက်မး်ေဘး သစပ်င်စိုက်ြခင်း ၀/၁၀၀

၅ တွင်းကီး ကံေတာ အ.မ.က ေကျာင်း +ခံစည်းိုး Chain Link ကာရံြခင်း ၄၂/၅၈

ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း ၂/၉၈

၆ ဇရပ်ကုန်း ဇရပ်ကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းများဂျင်းခင်းြခင်း ၈/၉၂

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၈)ခု ၃၃/၆၇
မုံရ
ာမိနယ်

၁ သာစည် ထန်းပင်လှ ရ�ာအဝင်လမ်းှင့် ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းလပု်ငန်း။ ၅၅/၄၅

၂ ခတကန်(မ) ေကျာက်ကွဲ ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၃ ေကျာင်းကုန်း မကျးီကုနး် ကွနက်ရစဘီ်းလမး်ခင်းြခင်းှင့ ်ေရတုေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၄၂/၅၈

၄ ဇီးကနး် ကုိင်းေတာ ကုနထု်တလ်မ်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

၅ ကံြပား ရ�ာေတာ် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၄၉/၅၁

၆ ေရာင်ေတာ်ထုံး အေရှပျကံျ ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း။ အမက်ကျင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၄၂/၅၈

၇ ကီးအုပ် ဘန်စီ ကွန်ကရစ်ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၄၈/၅၂

စာသင်ေကျာင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံြခင်း။

(၇)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၉)ခု ၄၀/၆၀
ဘုတလင်မိနယ်

၁ ေတာင်ကုန်း ေတာင်ကုန်း(လ) ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့်ရ�ာအဝင်လမ်းေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း ၂၇/၇၃

၂ ေမာက်တက် ေတာ်ဦးဘ ရ�ာတင်ွးလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း ၂၄/၇၆

၃ ဆညဝ် ဆညဝ်(ရ�ာေဟာင်း) ရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းခင်းြခင်းှင့်ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း ၂၇/၇၃

၄ ကုနး်သာ ေအာင်သာ ရ�ာတင်ွးဂျင်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

၅ ေှာပင်ကီး ေချာင်းမီးတို ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာ  ေြမခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၆ ေလးေြမ သမေတာ ရ�ာတွင်းဂျင်းခင်းြခင်း ၂၅/၇၅

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၆)ခု ၃၁/၆၉
အရာေတာ်မိနယ်

၁ ေပျာ်ပုံ တဲစု ဂျင်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၂၀/၈၀

၂ သခွတ်ပင်လယ် ွားမသင်း(ရ) ဂျင်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၂၉/၇၁

၃ ေြမနက် ေြမနက် ဂျင်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၁၈/၈၂

၄ ခင်သာ ေအာင်စည် ဂျင်းခင်းြခင်းလပု်ငန်း ၃၉/၆၁

၅ ရှားကုနး် ရှားကုနး် ဂျင်းခင်းြခင်းလပ်ုငနး် ၃၂/၆၈

၆ ေရယို ကံေြပ့ ဂျင်းခင်းြခင်းလပု်ငန်း ၂၅/၇၅

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၆)ခု ၂၇/၇၃
ေချာင်းဦးမိနယ်

၁ မှန်ချ ိ မှန်ချ ိ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ေရဝင်လမ်းေကာင်း+ခံရှင်းလင်း၍ ၃၉/၆၁

 ြပန်လညတ်ူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေြမသားေရကန်အနက်က်ြခင်း။

၂ ထူးနီ ထူးနီ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေရတ်ေြမာင်းအမက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် အနက်က်ြခင်း။

၃ ငါးယနှ် ငါးယှန် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။  ေြမသားေရကန ်ေရဝင်လမ်းေကာင်း ၃၉/၆၁

အမက်ရှင်းလင်းြခင်းှင့် အနက်က်ြခင်း။

၄ ကင်မနွး်ေတာ် ကငမ်နွး်ေတာ် ကနွက်ရစလ်မး်ခငး်ြခငး်။ ၄၀/၆၀

၅  ေရXကူ ေရXကူ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ အမက်စွန်Bပစ်ကန်တူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

၆  ေရXေလှ  ေရXေလှ ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၄၀/၆၀
ေမာ်လိုက်မိနယ်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

စစကုိ်ငး်တိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမကိံနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်နး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

၁  ေကာင်းေကွ မန်ွဲ  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ လမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ၂၂/၇၈

Slab Culvert (၁)စင်း တညေ်ဆာက်ြခင်း။

၂ ေအာ်ဇီးခုန် ရ�ာသစ်  ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း။Slab Culvert (၆)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း။ ၄၃/၅၇

၃  ေအာ်ဇီးခုန် ရ�ာတန်းရှည်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၉/၇၁

Slab Culvert (၃)စင်း တညေ်ဆာက်ြခင်း၊

၄ ဖကဲဇက် ဆွတ်နန်း  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။လမ်းေဘးကွန်ကရစ်ေဘာင်ြပလုပ်ြခင်း။ ၃၂/၆၈

၅ နားပင် နားပင်+ကိကုန်း+ဝါးုံကုန်း ကိကုန်း-နားပင် လမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ၁၄/၈၆

နားပင်ေကျးရ�ာလမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးြခင်း။

 ကိကုန်းေကျးရ�ာ ေရကာနံရံ။ ဝါးုံကုန်းေကျးရ�ာ ေရကာနံရံ။

၆ ေတာငကု်နး် နနး်ြဖ  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ လမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ၂၉/၇၁

Slab Culvert (၂)စင်း တညေ်ဆာက်ြခင်း ၂၈/၇၂

(၅)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၇)ခု ၂၈/၇၂
ေဖာင်းြပင်မိနယ်

၁ မိုင်းေချာင်း မိုင်းေချာင်း  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ၂၃/၇၇

၂ နန်းဘုန်း ဘိုင်းလယ်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ၂၄/၇၆

၃ လယဦ်း တုံေကာင်းမ ေကျးရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၁၇/၈၃

 ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။

၄ ရ�ာတန်းရှည် ရ�ာတန်းရှည်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ၂၃/၇၇

၅ ဟဲေလှာ် ဟဲေလှာ်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၂၉/၇၁

၆ နတစ်က် နတစ်က်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၃၀/၇၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၇)ခု ၂၅/၇၅
ယငး်မာပင်မိနယ်

၁ စညေ်လာှင် စည်ေလှာင် ဂျင်းလမး်ခင်းြခင်း။ ၃၅/၆၅

၂ ဝါးုံ ဝါးုံ ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

၃ ဘနB်ေဘွး ကံစု ရ�ာအထွက်လမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၃၄/၆၆

၄ စိုင်လျား စိုင်လျား ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်း ှင့်ေြမသားေရကန်အား+ခံ စည်းိုးကာရံြခင်း ၂၀/၈၀

၅ ကပိုင် ကြဗ ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

၆ မင်းကံကီး မင်းကံတိုက် ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

အမက်ကျင်းတူးေဖာ်ြခင်း

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၇)ခု ၃၅/၆၅
ဆားလင်းကီးမိနယ်

၁ ဒူးေထာက် ပိုင်းေတာင်ကီး လမ်းေဘးေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေြမသားေရကန+်ခစံညး်ုိးကာရံြခင်း။ ၄၀/၆၀

၂ ငါးခုန် ေတာင်ကား အုတ်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း။ ရ�ာတွင်းလမ်းများဂျင်းခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃

၃ မိုးကိးြပင် ကုိငး်  ေြမသားေရကန+်ခစံညး်ုိးကာရံြခင်း။  ေကျာက်ိုးစီေြမကာနံရံြပလုပ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

ရ�ာတွင်းလမ်းများဂျင်းခင်းြခင်း။

၄ မိုးကိးြပင် ရာဇေကျာ် ေြမသားေရကန်ေကျာက်ိုးစီေြမကာနံရံြပလုပ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

ရ�ာတွင်းလမ်းများဂျင်းခင်းြခင်း။

၅ တရား  ေပေတာ ရ�ာတငွး်လမး်များဂျင်းခင်းြခငး်။ ၃၈/၆၂

၆ ကဲခိုေတာ ကုန်းပိုင်း ရ�ာတွင်းလမ်းများဂျင်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၁)ခု ၄၀/၆၀
ကနီမိနယ်

၁ ကငး်ေတာင် ဆင်ဆန်း ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၃၆/၆၄

ဘုနး်ကီေကျာင်းအဝင်လမ်းကွနက်ရစခ်င်းြခင်း။ ၆၁/၃၉

၂ ကန်းပင်အိုင် ေတာင်ရ�ာ ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၈/၇၂



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

စစကုိ်ငး်တိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမကိံနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်နး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

၃ ခံုကီး ပါဟဲ(မ) ကွန်ကရစ်ေရေြမာင်းေဖာက်လုပြ်ခင်းှင့်ေြမသားေရဆိုးေြမာင်းေဖာက်လုပြ်ခင်း ၄၉/၅၁
၄ ဆင်အို အိုင်သား ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၃၃/၆၇
၅ ဘုတ်ကုန်း ပကား ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၃၇/၆၃

၆ လင်ပုန်းရည် လင်ပုန်းရည် ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းငှ့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၄၉/၅၁

Boxculvert။ ၆၇/၃၃

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၈)ခု ၄၀/၆၀
ပုလဲမိနယ်

၁ မင်းတိုင်ပင် အိုးဘို စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံြခင်း။ ၄၀/၆၀

ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတူးြခင်း။

၂ ပထုိုးသာ ရ�ာသစ် ရ�ာတင်ွးလမး်ကွနက်ရစခ်င်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၃ စစ်ရင်  ေရသာ ရ�ာအဝင်လမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ၃၈/၆၂

၄ စစ်ရင် ဆည်ကီး စိမ့်စမ်းေရပိုက်လိုင်းြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

၅ မယင်း မယင်း ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့်ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ၁၆/၈၄

၆ ရ�ာသာ ရ�ာသာ ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ကန်ေရဝင်လမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၁၆/၈၄

 စာသင်ေကျာင်းဝနး် ေြမဖိုြခင်း

(၅)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၃၂/၆၈
ေရ?ဘိုမိနယ်

၁ ကံကီးေတာ ရ�ာသစ်ကုန်း ေကျးရ�ာအ၀င်လမ်းေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့်  ေြမသားတငြ်ခင်းလပုင်နး် ၀/၁၀၀

၂ မအူ သာယာေအး စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ဂျင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၄၂/၅၈

၃ ထနး်စင် သစ်ကီးေတာ ဂျငး်ေကျာကခ်င်းြခင်း။ ေြမသားေရကနအ်နက်ကြ်ခင်း။ ၃၃/၆၇

ေြမသားေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။

၄ သေြပသစ်ချ ိ ကုနး်ကီး ေကျးရ�ာအထက်ွလမ်းကမာေြမခင်းြခင်း။ ၄၂/၅၈

၅ ထေနာင်းဝန်း ထေနာင်းဝန်း စာသင်ေကျာင်းေဆာင်foundationြမင့်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

၆ ထေနာင်းဝန်း ွားကုတ် ရ�ာလယ်လမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်အုတ်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၅)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၉)ခု ၃၄/၆၆
ေရဦးမိနယ်

၁ ထနး်ကီး ထန်းေတာကုန်း ပုံေပေချာင်းမှေရသွယ်ယူေြမာင်းြပြပင်ရှင်းလင်းြခင်း ၀/၁၀၀

၂ ြမင်းေပါက် ဝက်ဖိုး  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၃ ရ�ာဗုကီး ရ�ာဗုကီး  ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

၄  ေရမျက်  ေရXကျင်ေမာ်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၅ ဇန်ိBဇွနး် ဇိန်Bဇွနး်(န)  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

၆ ဘတု် ဘုတ် ဘုတ်ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းဂျင်းလမး်ခင်းြခင်းှင့်ေြမသားေရကန်ြပြပင်တူးေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၆)ခု ၃၃/၆၇
တန>်ဆည်မိနယ်

၁ တပိုး မှး်ခငး်ကီး ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းေဘးေရေြမာင်း အုတ်စီြခင်းငှ့်ေြမသားေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁

၂ ဇီးေပါက် ေတာင်ေကျာင်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၃  ေချာင်းဆုံ(မ) အင်းေရှ စာသင်ေကျာင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံြခင်းှင့်ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၄ စိန်းနန်း ကဒိတ်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။  လမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၂၃/၇၇

ကဘားေြမဖိ၍ ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။

၅ ေအာင်စွာ ေပေချာင်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂

၆ ေရXကူ ေရXကူေလး စာသင်ေကျာင်းအုတတ်တံိုင်းကာရံြခင်း။ ၃၈/၆၂

အားကစာကွင်းေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်း။

ေကျာင်းအဝင်လမ်းေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၃၆/၆၄



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

စစကုိ်ငး်တိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမကိံနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်နး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

ဝက်လက်မိနယ်
၁ ဆင်းကွတ် ဆင်းကွတ်(တ) ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းဂျင်ခင်းြခင်း ။ ၂၆/၇၄

၂ ပင်းဇငး် တံတားဦး ေကျးရ�ာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း ။ ၃၉/၆၁

ေသာက်သုံးေရကန်ြပြပင်ြခင်းှင့်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။

၃ မဲကုန်း ကျးီရစ်ကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း။ ေသာက်သုံးေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၄၁/၅၉

၄ ေကျးသးီကုနး် ပဏုား ေကျးရ�ာတင်ွးဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း။ ေသာကသံု်းေရကနြ်ပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

၅ သစဆ်ိမ့်ကီး ရ�ာသစ် ေကျးရ�ာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း ။ ၃၂/၆၈

၆ သစဆ်ိမ့်ကီး  ေလှပိုဆိပ် ေကျးရ�ာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း ။  ေရေကျာ်(၂)စငး်တည်ေဆာက်ြခင်း။ ၃၇/၆၃

(၅)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၃၆/၆၄
ခင်ဦးမိနယ်

၁ သင်ေပါင်း သင်ေပါငး် အုတ်ေရေြမာင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

စာသင်ေကျာင်းဝင်းအတွင်းေြမဖိုြခင်း။

၂ ကိကန် ကိကန် ေြမသားမိုးေရကန်ေဟာင်းြပန်လညတ်းူေဖာ်ြခင်း။ ၃၅/၆၅

ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေချာခင်းြခင်း။

၃ ကိကန်  ေြမနီသ ိ ရ�ာလယလ်မး်မကီးေဘး ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာက်ုိးစီြခင်း။ ၄၀/၆၀

၄  ထေနာင်း ကိုင်းကီး  ထေနာင်း ကိုင်းကီး  ေကျးရ�ာအဝင်လမ်း လမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူြခင်းှင့် ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၅ သံဘို သံဘို ရ�ာတွင်း လမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူြခင်းှင့် ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၆ ငါးတင်းကီး ငါးတငး်ကီး ရ�ာလယ်လမ်းမကီးေဘး ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေကျာက်ေချာခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၈)ခု ၃၉/၆၁
ဒပီယဲင်းမိနယ်

၁ မရကန် အုန်းခါး  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း ငှ့်  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၉/၆၁

၂ သရက်ေတာ  ေချာင်းေပါက်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း၊  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ၄၀/၆၀

လမ်းေဘးဝဲယာရှိချံွယ်များရှင်းလင်းြခင်း။

၃ တည်ေတာ ကဲတိုး+ခံ ကဲတိုး+ခံ-ေချာင်းမတီိုလမ်း ဂျင်းခင်းြခင်းငှ့်ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

၄ အင်ကင်းသပုိး  ေအးငိမ်းသာယာ  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းငှ့်  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၆/၉၄

၅ ဆည်ေတာ အိုင်ရှည် စာသင်ေကျာင်းဝင်းအတွင်းသဲြဖည့်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်း ၈/၉၂

တးူေဖာ်ြခင်းှင့်လိုအပ်ေသာေနရာများတွင် ကွန်ကရစ်ေရပန်များ

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။

၆ မင်းတဲကုန်း ရှမ်းေတာ ရှမ်းေတာ-ကန်Bလန်Bလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၉/၆၁

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၆)ခု ၂၉/၆၁
လဟယ်မိနယ်

၁ ေဆာ်ေလာ်ေနာက်အင်း မွန်ေနာက်ေြပာင် ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်းှင့်  ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၂ လုံခင် လုံခင် ရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းခင်းြခင်း၊ ေတာင်ယာလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ ၈/၉၂

ေရကန်(၃)ကန်+ခံစည်းိုးခတ်ြခင်း

၃ ခမလား လန်တိုင်းေနာက်ကုန်း ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၄ မကျန် စံတုံေနာက်အင်း ေတာင်ယာလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၅ ေလာေနာက်ကုန်း ေလာေနာက်အင်း ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ တတံား (၁)စင်းြပြပင်ြခင်း ၈/၉၂

၆ ယမ်း6ကံး ဂမ်းညရ�ာသစ် ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ ေြမသားလက်တူးတငွ်း တးူေဖာ်ြခင်း ၁/၉၉

၇ ေဟွထိုက် ေဟွထိုက် ဆုိင်ကယလ်မး်ေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၈ ခမလား ခမလား ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၉ ကာေမွေလာရီ ဂမ်းဆာ ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၀ လကျန်း လကျန်းရ�ာမ ေရပိုက်လိုင်းြပြပင်ြခင်း၊ ေရစုကန်(၄)ကန်(၅')အြမင့်+ခံစည်းိုးခတ်ြခင်း၊ ၃၂/၆၈

သစ်သားတံတားတညေ်ဆာက်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းခင်းြခင်း

၁၁ ကန်းေခါင် ကန်းေခါင် သစ်လုံးတံတား(၂)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း၊ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၁၁/၈၉



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

စစကုိ်ငး်တိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမကိံနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်နး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

၁၂ ကန်းေခါင် စစေ်ဖာင် ဆုိငက်ယလ်မး်ေဖာကလု်ပြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၁၃ ထန်ေခေနာက်ကုန်း ထန်ေခေဟဖွန် ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀

(၁၂)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၂၂)ခု ၅/၉၅
ေလရီှးမိနယ်

၁ ေရာပ်ါးမီ  ေရာ်ပါးမီ ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၂ ေရာ်ပါးမီ ကျဲေကာ့ ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၃ မေသာ်ရီ အမိမီ ဆိုင်ကယ်လမ်းချဲြခင်းလပု်ြခင်း ၀/၁၀၀

၄ မေသာ်ရီ ဂျခီျဲခါး ကုန်ထုတ်လမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း)ေဖာက်လုပ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၅ မေသာရ်ီ  မေသာ်ရီ ကုနထု်တလ်မ်း(ဆုိငက်ယလ်မး်)ေဖာက်လုပြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၆ လန်ှလင်လှ ဆုံကင်း  ေကျးရ�ာအတွင်း ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၇ လှန်လင်လှ ေအာင်ေဇယျ စိုက်ပျ ိးေြမြပြပင်ြခင်းှင့်ပျ ိးပင်စိုက်ပျ ိးြခင်း ၀/၁၀၀

၈  ေလတနိ် ထဝိုင် ကုနထု်တလ်မ်း(ဆုိငက်ယလ်မး်)ေဖာကလု်ပြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၉ ကကူးီ ကူကီးရ�ာမ ကုနထု်တလ်မ်း(ဆုိငက်ယလ်မး်)ေဖာကလု်ပြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၁၀ ကူကီး ေြမနီကုန်း ကဲစားကျက်ေြမေနရာေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၁ ကူကီး သာယာ ကဲစားကျက်ေြမေနရာေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၂ ဟိနကွ်တ် ငကျန် ကုနထု်တလ်မ်း(ဆုိငက်ယလ်မး်)ေဖာကလု်ပြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၁၃ ဖွန်သရက် ဖနွ်သရက် ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း   ၀/၁၀၀

(၇)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၃)ခု ၀/၁၀၀
နန်းယွန်းမိနယ်

၁ ဟခနး်ဆာ ဟခန်းဆာ ေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ၂၂/၇၈

ေကျာင်းအိမ်သာေဆာက်လုပ်ြခင်း။ ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း

၂ ပွန်ရှိန်း ပွန်ရှိန်း လမ်းေဘးဝဲယာ+ခံခုတ်ရှင်းလင်းြခင်း။ ေရတုေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၂၅/၇၅

ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။

၃ ချမေကာက် လုံေကာင်း ချမေကာက် လုံေကာင်း ေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းတိုးချဲေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ၃၃/၆၇

ေဆးေပးခန်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။

၄ ရန်ေနာဆန်ရီ ရန်ေနာဆန်ရီ စာသင်ေကျာင်းသွပ်မိုးြခင်း။ စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ၃၆/၆၄

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

၅ မကူီး ေနာက်ကုနး် မီကူး ေနာက်ကုန်း ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၂၁/၇၉

ဆုိငက်ယလ်မး်ေဖာကလု်ပြ်ခင်း။

၆ သမနး် ေချာင်းဆုံ သမန်း ေချာင်းဆုံ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ၃၇/၆၃

၇ ဟေဟာင် ဟေဟာင် ေကျာင်းအိမသ်ာေဆာက်လပ်ုြခင်း။ ဆုိင်ကယလ်မး်ေဖာက်လုပြ်ခင်း။ ၇/၉၃

၈ ကားေရာ်ကုန်ေရX ကားေရာ်ကုန်ေရX ေကျာင်းအိမ်သာေဆာက်လုပ်ြခင်း။ ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ၉/၉၁

၉ လွန်ူး လနွ်ူး ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၂/၆၈

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

၁၀ ဟာဝါး ဟာဝါး ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ၃၁/၆၉

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ လမ်းေဘးဝဲယာ+ခံခုတ်ရှင်းလင်းြခင်း။

၁၁ ေတာ်ကဲ ေတာ်ကဲ(တုံကီ) ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ေကျာင်းအိမ်သာေဆာက်လုပ်ြခင်း။ ၂၉/၇၁

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

၁၂ ဝပ်ထမ်း နာယန်း ဆိုင်ကယ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ေရတုေ်ြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၁၃ ဝပ်ထမ်း ပါပုန် ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းတိုးချဲေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ၂၄/၇၆

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

(၁၂)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၃၈)ခု ၂၅/၇၅
(၂၃၃)အုပ်စု (၂၅၁)ရ
ာ လပ်ုငနး်ခွဲေပါင်း(၃၇၉)ခု ၃၀/၇၀



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

ထားဝယ်မိနယ်
၁ ေြမးခံေဘာ် သြဗေချာင်း ေကျးရ�ာအတင်ွးလမး်ေဘးဝဲယာေရေြမာင်းတးူ ေဖာ်ြခင်းှင့်ချံွယ်များ ရှင်းလင်းြခင်း ၀/၁၀၀
၂ ေြမးခေံဘာ် ကမတိ် ေကျးရ�ာအတွင်း လမ်းေဘးဝယဲာေရေြမာင်းတူး ေဖာ်ြခင်းှင့်ချံွယ်များ ရှင်းလင်းြခင်း ၀/၁၀၀
၃ အညာဖျား ဆိတ်ေချာင်း ေကျးရ�ာအဝင်လမ်း ေြမသားလမ်းချဲြခင်း ၀/၁၀၀
၄ ကလစ်ကီး ကလစ်ကီး ေကျးရ�ာတွင်းလမး် သဲေရာေကျာက်ခင်းြခင်း ၂၆/၇၄
၅ ဟိား ဟိား ေကျးရ�ာတွင်းလမး် Gravelly Soil ခင်းြခင်း ၅၀/၅၀
၆ ဟိား ဟိားြပင် (အ.မ.က)စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိးု(သံဇကာ)ကာရံြခင်း ၅၃/၄၇
၇ ဟိား ဝဇွမး်ေချာင်း (အ.မ.က)စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိးု(သံဇကာ)ကာရံြခင်း ၃၁/၆၉

ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း
၈ ဟိား ဖတ်ွလက်တို (အ.မ.က)စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုး(အုတ်)ကာရံြခင်း ၃၁/၆၉

ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း
၉ ဟိား ေရပဝူ (အ.မ.က)စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိးု(သံဇကာ)ကာရံြခင်း ၅၉/၄၁

၁၀ ဟာြမင်းကီး ြမင်းမတတ်ပ် (အ.မ.က)စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိးု(အုတ်)ကာရံြခင်း ၅၇/၄၃
ေြမထိနး်နံရံတည်ေဆာက်ြခင်း

၁၁ ေကျာကမ်ေဲတာင် ကင်းပနွး်ချံ ေကျးရ�ာခနး်မေဆာင် +ခစံညး်ိုးကာရံြခင်း(အုတ်+သံဇကာ) ၄၉/၅၁
ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၁၂ ကိုင်းဒါ ကဒင်ဝ လမး်ေဘးဝယဲာေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၅/၉၅
(၇)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၆)ခု ၃၀/၇၀

သရက်ေချာင်းမိနယ်
၁ ေစာဖ်ျား မိုးေရXကူး ကုနထု်တလ်မး် ြပြပင်ြခင်း ၁/၉၉
၂ ပဒဲက် တခွံနတ်ိုင် ကုနထု်တလ်မး် ြပြပင်ြခင်း ၂၇/၇၃
၃ ပဒဲက် ပဝဲ ရ�ာတငွး်လမး် ြပြပင်ြခင်း ၂/၉၈
၄ ြပင်းြဖသား ဆီဒတ် ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခင်း၊ ေရတုေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၄၈/၅၂

မူကိေကျာင်း ြပြပင်ြခင်း
၅ ကညင်ေချာင်း ကညင်ေချာင်း ေရုတေ်ြမာင်း တးူေဖာြ်ခင်း ၁/၉၉
၆ စုစံင် စုစံင် စာသင်ေကျာင်း ြပြပင်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမး် ြပြပင်ြခင်း ၅၆/၄၄
၇ ပေဒါက်ကီး ပေဒါက်ကီး ကုနထု်တလ်မး် ြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀
၈ မယ်ကဲ မယ်ကဲ ကုနထု်တလ်မး် လုပင်နး် ၁/၉၉
၉ ပဒတေ်ချာင်း ပဒတေ်ချာင်း ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း၊Box Culvert တည်ေဆာက်ြခင်း ၄၀/၆၀

၁၀ ြမနမ်ာပေအာ့ ဆေီတာကီး ေရတုေ်ြမာင်း တးူေဖာြ်ခင်း ၁/၉၉
၁၁ ကတွဲ ဘုတ် ကုန်ထုတ်လမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ေရပန်တညေ်ဆာက်ြခင်း ၃၀/၇၀

(၁၀)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၆)ခု ၂၂/၇၈
ေရြဖမိနယ်

၁  ေကျာက်ရှပ်  ေကျာက်ရပှ်  ေကျးရ�ာခနး်မြပြပင်ြခင်း၊ +ခံစည်းိုးကာရံြခင်း ၅၇/၄၃
၂ ရာဖးူ ရာဖးူ ေရပိက်ုသွယတ်နး်ြခင်း ၅၁/၄၉
၃ တလုိင်းယာ  ေဒါက်ေလာက် ေရပိက်ုသွယ်တန်းြခင်း ၄၉/၅၁
၄ သစတုိ်ေထာင့်  ေကျာက်ဝက်ှကုနး် ေရပိုက်သွယတ်နး်ြခင်း ၄၉/၅၁
၅ ကဲသံုးညီမ မေဲတာ ေရပိုက်သွယတ်နး်ြခင်း ၄၉/၅၁
၆ လေဲရှာင် လေဲရှာင် ေရပိက်ုသွယတ်နး်ြခင်း ၄၉/၅၁
၇ ပရဒတ် ထက်ွဝ ေရပုိက်သွယတ်နး်ြခင်း ၄၉/၅၁
၈ မးူဒူး မးူဒူး လမ်းေဘးဝယဲာ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၉ ကံေပါက် ကံေပါက် လမး်ေဘးဝယဲာ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၀ သဲေချာင်း သကနး်ေတာ လမး်ေဘးဝယဲာ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

 တနသာရတုိီင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

 တနသာရတုိီင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၁၁ နတ်ကီးစင် ဘုရားသံုးဆူ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း ၄၉/၅၁
(၁၁)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၂)ခု ၃၆/၆၄

ေလာင်းလုံးမိနယ်
၁ စမ်းလှမး် စမး်လှမး် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့် အုတစ်ြီခင်း ၂၉/၇၁
၂ ေရြဖ ကဒက် ငယ်ထန်ိ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့် အုတစ်ြီခင်း ၄၇/၅၃
၃ ေကျာက် နေီမာ် အင်းဂန ီတင်ွး ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့် အုတ်စီြခင်း။ တွင်းတိမ်တးူေဖာြ်ခင်း၊ ၄၇/၅၃

ေရပိုက်သွယ် တနး်ြခင်းင့်ှ ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆ့ံေရကန ်တည်ေဆာကြ်ခင်း
၄ သကျက် ေတာ သကျက် ေတာ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၅/၉၅
၅ သကျက် ေတာ လယလ်ှ အားကစားကွင်းေရေြမာင်းတးူေဖာ် ြခင်းင့်ှ+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း ၅၅/၄၅
၆ ပနး်ဒလဲ ေကျး တ်ုြပင် ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၅၀/၅၀
၇ မင်းရပ် ထနိ် လယ် ကနွက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၄၅/၅၅
၈ စခနး်ကီး စခန်းကီး ေကျးရ�ာအားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း၊ စာသင်ေကျာင်းကမ်းခင်းေလာင်းြခင်း ၅၀/၅၀
၉ စခနး်ကီး ေတာ ရှည် ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၅၀/၅၀

၁၀ ေမာင်း မကန် ပင်လယ ်စခနး် ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းင့်ှ အုတစ်ြီခင်း ၄၃/၅၇
၁၁ ေကျာက် ဆင် ြပင်ကီး ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀

(၉)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၆)ခု ၃၈/၆၂
မိတ်မိနယ်

၁ မေဇာ ေတာင်ပု ေြမသားေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း+ ဝါးကနBေ်ြမတားြပလပုြ်ခင်း ၁၉/၈၁
၂ မေဇာ ေတာတန်း (ဝုိင်းေတာင်) အုတစ်ေီရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၆၄/၃၇
၃ တုံးေဗျာ ေမေရှာင် ၂" PVC Pipe သွယ်တန်းြခင်း ၃၉/၆၁
၄ တုံးေဗျာ ဘရုားကုနး် ေြမသားေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀
၅ မင်းသနး် သကယက်ျင်း ေြမသားေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း+ ဝါးကနBေ်ြမတားြပလပုြ်ခင်း ၂၃/၇၇
၆ တညက် (ကုလား) ေကျာင်းေတာင် ၂" PVC Pipe သွယတ်န်းြခင်း ၃၉/၆၁
၇ တညက် (ကုလား) တညက်(န) အုတစ်ေီရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၆၄/၃၇
၈ ေတာင်ရှည် တပေ်တာင် ၂" PVC Pipe သွယတ်နး်ြခင်း ၃၉/၆၁
၉ အလယ်ေချာင်း ေကျာက်ြဖ ၂" PVC Pipe သွယ်တန်းြခင်း၊ ေြမသားေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၂၀/၈၀

၁၀ ပြပင် ဘဲမဒီ အုတ်စီေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၆၄/၃၇
၁၁ တညက် (ကရင်) ဒါးေသွး (ပေိတာက်) ၂" PVC Pipe သွယတ်န်းြခင်း ၃၉/၆၁

(၈)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၂)ခု ၃၆/၆၄
ပေုလာမိနယ်

၁ မကျဉး်ကုနး် နတအိ်မက်မး် ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၁၁/၈၉
၂ ရှပ်ပုံ မးီေလာင်ေအာ် ဂဝေံြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၂၀/၈၀
၃ ြပင်ဘုကီး ကပ်ေချာင်း ၂" PVC Pipe သွယတ်န်းြခင်း ၁၈/၈၂
၄ ပေုလာကုနး် မိေဟာင်း ဂဝံေြမသားလမး်ခင်းြခင်း၊ Box Culvert တည်ေဆာက်ြခင်း ၄၃/၅၈
၅ လပိေ်သာင် လယထဲ် ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း ၆၃/၃၇
၆ ထမင်းမစား ဆယ်အမ်ိစု ၂" PVC Pipe သွယတ်န်းြခင်း ၄၈/၅၂
၇ ပေုလာဖျား ေရရှမး် စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း၊ ဂဝံေြမသားလမ်းခင်းြခင်း၊Box Culvert တည်ေဆာက်ြခင်း ၆၇/၃၃
၈ နနး်သီလာ သြပြပင် ဂဝေံြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၂၆/၇၄
၉ ြပည်ြခား ကေထာင်းနီ စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း၊ ဂဝံေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၄၉/၅၁

၁၀ ကဲ ကပေတာင်ကီး ေဘာလံုးကွင်းြပြပင်ြခင်း+ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ Box Culvert တည်ေဆာက်ြခင်း ၄၅/၅၅
၁၁ နနး်ေတာင် ဥယျာဉ်ကမး် ဂဝေံြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၂၃/၇၇

(၁၁)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၆)ခု ၃၈/၆၂
တနသာရီမိနယ်



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

 တနသာရတုိီင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၁ ေမာတ်နုး်(န) ထိန်ထဲ ေရေြမာင်းတးူြခင်းလုပင်နး် ၅/၉၅
၂ ေမာ်တုနး်(န) ေညာင်ဇင်ေထာင့် အုတ်ေရေြမာင်းတးူြခင်းလုပင်နး်၊ ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၆/၅၄
၃ သာရဘွင် သာရဘွင်(ရ) ေရေြမာင်းတးူြခင်းလုပင်နး် ၀/၁၀၀
၄ သာရဘွင် သယာကုနး်(မ) ေရေြမာင်းတးူြခင်းလုပင်နး် ၀/၁၀၀
၅ သာရဘွင် ပတြမား စာသင်ေကျာင်း+ခစံညး်ိုး ကာရံြခင်းလုပင်နး် ၆၅/၃၅
၆ သာရဘွင် ကဲကူး ေရေြမာင်းတးူြခင်းလုပင်နး် ၀/၁၀၀
၇ သာရဘွင် ကဝက် ေရေြမာင်းတးူြခင်းလုပင်နး် ၀/၁၀၀
၈ တမတု်ချးံ တမတု်ချးံ ရ�ာတွင်းေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း င့်ှေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းလုပင်နး် ၃၇/၆၃
၉ တမတ်ုချံး ရှမး်အင်းေတာ် စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပင်နး် ၆၅/၃၅

၁၀ တမတ်ုချံး ေရြဖ ရ�ာတွင်းေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းလုပင်နး် ၇/၉၃
၁၁ တမတ်ုချံး ြမန်မာအ့င်းေတာ် စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်းလုပင်န်း ၆၇/၃၃

(၃)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၂)ခု ၂၈/၇၂
ကန်းစုမိနယ်

၁ ကဘင် ကန်းေတာင် သစသ်ားတံတားြပြပင်ြခင်း ၅၂/၄၈
၂ တာရပုိင်း မဆနး်ေအာ် ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း၊ ေကျာင်းအားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း ၂၁/၆၉
၃ ဘနဲ သဲြဖကနး် ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း ၃၅/၆၅
၄ မအိုင် ပေထာ် အတုစ်ေီရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၄၇/၅၃
၅ ကံေမာ် ေြမနီေတာင် ၂" PVC Pipe သွယတ်န်းြခင်း၊ ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း ၄၄/၅၆
၆ ကံေမာ် ေကာမ်ယ်(န) ေကျာင်းအားကစားကွင်း ြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
၇ ေတာြပား ေတာြပား ကနွက်ရစလ်မး်ခငး်ြခင်း၊ အတုေ်ရေြမာင်းြပလပုြ်ခင်း ၃၉/၆၁
၈ ေတာြပား တုးံပဲ ေကျာက်ေဘာင်စကွီနက်ရစလ်မး် ခင်းြခင်း ၄၆/၅၄
၉ ကမး်ကီး ကဘင်းေချာင်း ေချာင်းကူးတတံား(၁)စင်းြပြပင်ြခင်း၊ ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း ၅၀/၅၀

၁၀ ကမး်ကီး တးီပူ ရ�ာတွင်းလမး်ေကျာက်ခင်းြခင်း ၀/၁၀၀
၁၁ ကမး်ကီး သကန်းေအာ် ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း ၄၉/၅၁

(၇)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၅)ခု ၃၈/၆၁
ေကာ့ေသာင်းမိနယ်

၁ စငူယ်ဘာလုိင်း ေအာင်ဘာ ေကျးရ�ာတွင်းကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း ၅၀/၅၀
၂ စငူယဘ်ာလိင်ုး ေအာင်ဇဗ ေရပန်၊ ေကျာက်စေီြမကာနရံံ ၃၂/၆၈
၃ ေအာင်ချမး်သာ ေအာင်ချမး်သာ +ခံစည်းိုးကာရံြခင်း (ချန်ိးလင့်+သွပဆူ်းကိး) ၄၇/၅၃
၄ ေအာ်ကီး ေအာ်ကီး ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း ၅၀/၅၀
၅ လုံးေဖာ လုံးေဖာငယ် စမ့်ိစမ်းေရသွယ်ယူြခင်း၊ ဂါလံ(၁၀၀၀)ဆ့ံေရကန် ၅၂/၄၈
၆ လုံးေဖာ ေအာင်သာယာ ေကျာကလ်မး်ခင်းြခင်း(ေရေြမာင်းပါ) ၈/၉၂
၇ လုံးေဖာ ေအးြမသာယာ ေကျာက်လမး်ခင်းြခင်း(ေရေြမာင်းပါ) ၁၅/၈၅
၈ လုံးေဖာ ဝိုင်ဒင်း ေြမသားလမး်ညြိခင်း(ေရေြမာင်းပါ) ၁၅/၈၅
၉ ချမး်ဖနး် ေအာက်ကပ-်၂ ေြမသားလမ်းချဲြခင်း(ေရေြမာင်းပါ) ၀/၁၀၀

၁၀ ဆယ်မိုင် ကံပိုတလုိ ကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း ၆၄/၃၆
၁၁ ဘနး်ကခန် ေရငနး်င် ေရပိုက်သွယတ်နး်ြခင်း ၅၄/၄၆

(၇)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၂)ခု ၃၅/၆၅
ဘုတ်ြပင်းမိနယ်

၁ အတင်ွး ဘုတြ်ပင်း ခမုိဲင်း ကွနက်ရစလ်မး် ခင်း ြခင်းWheel Track ၄၉/၅၁
၂ အတင်ွး ဘုတြ်ပင်း ေထာင်မန်ွ ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၅၀/၅၀
၃ ဘနဂ်လား ပျဉ်းမေချာင်း ကုနထု်တလ်မး် ေကျာက်ခင်းြခင်း ၆/၉၄
၄ ကမာ ေချာင်း ေအးချမး် မိင်-၁ ကုနထု်တလ်မး် ေကျာက်ခင်းြခင်း ၆/၉၄



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

 တနသာရတုိီင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၅ ကမာ ေချာင်း သဲြဖ ရ�ာတွင်း ကွနက်ရစခ်င်းြခင်း Wheel Track ၄၉/၅၁
၆ ကမာ ေချာင်း ေကးေချာင်း ကနုထ်တုလ်မး်ကွနက်ရစခ်င်းြခင်း Wheel Track ၄၉/၅၁
၇ ဟနက်ြပ ဟနက်ြပ ရ�ာတွင်းလမး်ကွနက်ရစခ်င်းြခင်း ၊ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၆/၇၄
၈ ဟနက်ြပ (၄)မိုင် ေကျးရ�ာခနး်မအဝင်လမ်းကွနက်ရစခ်င်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၆/၇၄
၉ ေချာင်း ကဖက် ထင်းမယ် ရ�ာတွင်းလမး် ကွနက်ရစခ်င်းြခင်း ၆၃/၃၆

၁၀ ေချာင်း ကဖက် နနး်ေတာင် ရ�ာတွင်းကွနက်ရစ ်ခင်းြခင်း ၆၃/၃၆
၁၁ အနု်းေတာ ကမး် လိပဥ်ေချာင်း ရ�ာလမး်ေြမဖိုြခင်း၊ေြမညြိခင်း၊ ေရေြမာင်းတးူြခင်း ၆/၉၄

(၆)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၄)ခု ၃၈/၆၂
(၇၉)အုပ်စု (၁၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွေပါင်း(၁၄၁)ခု ၃၄/၆၆



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ကဝမိနယ်
၁  ေအးရ�ာ  ေအးရ�ာ  ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊စာသင်ေကျာင်းဝန်းေြမဖိုြခင်း ၃၇/၆၃
၂  ေပျာဘွ်ယ်  ေပျာဘွ်ယ် ေသာက်သံုးေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမညိြခင်း၊+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း ၄၀/၆၀

ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းလုပင်န်း

၃ ကန်ညီေနာင် ကန်ညီေနာင် ရ�ာတွင်းလမ်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း(၂)ခု ၃၀/၇၀
ေသာက်သံုးေရကနေ်ဘာင်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမညိြခင်း၊+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း

၄ ေပါက်ကန် ေပါက်ကန် ေသာက်သံုးေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမညိြခင်း၊+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း ၄၂/၅၈
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း

၅ ချမး်သာကီး ချမ်းသာကီး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပင်န်း၊ေြမသားြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း ၄၀/၆၀
၆ ေရXဂန် ေရXဂန် ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀
၇ ေအာင်သေြပ ေအာင်သေြပ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း၊ ေြမသားြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း ၄၀/၆၀
၈ သံတံခါး သံတံခါး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေြမသားြပြပင်ြခင်း၊ေရပန်တည်ေဆာက်ြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀

ေသာက်သံုးေရကနေ်ဘာင်ြပြပင်ြခင်းှင့်ေြမညိြခင်းလုပ်ငန်း(၂)ခု

ေသာက်သံုးေရကန+်ခံစညး်ုိးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၂၅)ခု ၃၈/၆၁

၁ ဂံုမင်းကွင်း ြမန်မာဂုမံင်းကွင်း ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း၊ဂဝံခင်းြခင်း ၃၆/၆၄
၂ ကာအင်းကုန်း ေကျာက်ခဲအင်း ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း ၁/၉၉

၃ သံပုရာခံု ဇလုတ်ကီး ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရပနေ်ဆာင်ရ�က်ြခင်း ၃၇/၆၃

၄ မိေချာင်း မိေချာင်းရ�ာမ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း၊ဂဝံခင်းြခင်း၊ေရပနေ်ဆာင်ရ�က်ြခင်း ၄၁/၅၉

၅ ဂံုမင်းကွင်း လှည်းဘီးကဲွ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း၊ဂဝံခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
၆ ကာအင်းကုန်း ကိင်းအံု ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း၊ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၇ သံပုရာခံု ေရေအး ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

ေြမထိန်းနရံံေဆာင်ရ�က်ြခင်း

၈ အင်းပတ်လည် ဂျ ိကုန်း ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း၊ ဂဝံခင်းြခင်း ၁၈/၈၂
ေရပန်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

၉ ကုန်းလည်ိုး ရ�ာသစ် ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း၊ ဂဝံခင်းြခင်း၊ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၄၁/၅၉
၁၀ ကင်း ထီးလပ်(ေြမာက်) ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း၊ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း ၃၆/၆၄
၁၁ သူေဌးကးီရ�ာသစ် သေြပကုန်း ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း ၃၂/၆၈

(၈)အုပစ်ု (၁၁)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၃၃)ခု ၃၂/၆၈

၁ လှည်းဆိပ်  ေရXဝါထွန်း  ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားချဲခင်းြခင်း ၊ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်း ၂၃/၇၇
၂  ေရေကျာ် ကင်မွနး်ကံ  ရ�ာအဝငလ်မး်ေြမသားချဲခင်းြခငး် ၁/၉၉
၃ ကျဘနး် အုပလင်  ေရတ်ေြမာင်းေဟာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

ေကျးရ�ာအဝင်လမ်း မျက်ှာြပင်ရှင်းလင်းြခင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

ေကျာက်တံခါးမိနယ်

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

၄ စမ်းကီး စမး်ေချာင်း  ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားချဲခင်းြခင်း ၊ဂဝခံင်းြခင်း ၊ ေရပနခ်ျြခင်းလုပ်ငန်း ၄၁/၅၉
 ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊အမက်ကန်တူးေဖာ်ြခင်း

၅ ဝါးပေတာ ဇီးြဖခင်  ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားချဲခင်းြခင်း ၊ဂဝခံင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၆  ေဂွးကုန်း  ေဂွးကုန်း  ရ�ာအဝငလ်မး်ေြမသားချဲခင်းြခငး်၊ဂဝခံငး်ြခငး် ၃၈/၆၂
၇ ေရတငွး်ကုနး် အင်းပရိ  ေရတ်ေြမာင်းေဟာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊  ေြမသားလမ်းချဲခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

 ေကျးရ�ာအဝင်တံတားြပြပင်ြခင်း 

၈ 6ကံဘုိ လက်ပဘုံအေရှ  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်း ၊ ေြမသားလမ်းချဲခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၄၀/၆၀
 ေရတ်ေြမာင်းေဟာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း(၂၁)ခု ၃၃/၆၇
ပဲခူးမိနယ်

၁ ဝမး်ဘဲအင်း ဝမး်ဘဲအင်း ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် အမက်ကန်ြပြပင်တးူေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၂ မယင်း ေလးအိမစ်ု ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း(၅)ခု၊ ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း ၄၃/၅၇

စာသင်ေကျာင်းအတွင်းေြမစာပံုအားြဖနBခ်င်း၍ ရှင်းလင်းြခင်းလုပ်ငန်း

ဂဝံခင်းြပြပင်ြခင်း(၂)ခ၊ု အုတေ်ရေြမာင်းြပလပ်ုြခင်း

၃ သံစုိပင် ဝံကုိက်လ ိ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း(၂)ခု၊ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၄၁/၅၉

လမ်းအူေကာင်းရှင်းလင်းြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမး်ဂဝံခင်းြပြပင်ြခင်း
ေကျးရ�ာရိှသဲများအား ပနီန်အိတ်အတင်ွးထည့်၍လမး်ေဘးဝဲ/ယာ စီခင်းြခင်း

၄ သံစုိပင် မတု်ရှစ်ဝ ေချာင်းေရကာတမဖုိံြခင်း၊ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၂/၅၈

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြပြပင်ြခင်း

၅ မကုလ မကုလ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ေရကန်သနB်ရှင်းေရးြပလုပ်ြခင်း၊ ၄၂/၅၇

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြပြပင်ြခင်း

၆ ဘူးလယ်အင်း ဘူးလယ်အင်း ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း(၄)ခု၊လမ်းများဂဝံခင်းြပြပင်ြခင်း ၄၂/၅၈

လမ်းအူေကာင်းရှင်းလင်းြခင်း၊Filling, Cutting ြပလုပ၍် ေြမညိြခင်း

၇ ဘူးလယ်အင်း ဝက်ကုန်း ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း(၂)ခု၊ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၃၂/၆၈

ေကျးရ�ာလမး်များဂဝံခင်းြပြပင်ြခင်း၊တာုိးဖိုြခင်း

၈ တပ်ကေလး
ေြမာက်စု(တပ်

ကေလး(မ))
ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊လမး်အူေကာင်းရှင်းလင်းြခင်း ၃၅/၆၅

ေကျးရ�ာေသာက်သုံးေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ဝါးကပယ်က်ြခင်း
ေရတ်ေြမာင်းအား တုပ်ုိက်ကာရံြခင်း

Filling ,Cutting လုပ်၍ေြမသားလမ်းညိခင်းြခင်း

၉ အုိးဘုိ အုိးဘုိ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

ရ�ာလယေ်ချာင်းေဘးဝဲ/ယာ ေရလမ်းေကာင်းရှင်းလင်းြခင်း

စာသင်ေကျာင်းေနာက်ေြမကွက်လပအ်ားတုပ်ိုက်ကာရံြခင်း

ေကျာင်းအတွင်း အားကစားကွင်းကွန်ကရစ်ေလာင်းြခင်း

၁၀ ကလိ ေရXပန်း ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

ရ�ာလယေ်ချာင်းေဘးဝဲ/ယာ ေရလမ်းေကာင်းရှင်းလင်းြခင်း ၄၀/၆၀



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားခင်းြခင်း၊ဂဝံခင်းြပြပင်ြခင်း

 ေရကန်သနB်ရှင်းေရးြပလုပ်ြခင်း၊ ဝါးကပ်ယပ်ြခင်း

ေရတေ်ြမာင်း/ေြမသားလမ်းအားတပု်ိုက်ကာရံြခင်း
(၇)အုပစ်ု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၅၂)ခု ၄၂/၅၈

၁ ကုကိင်း ေကျးေတာစု ေရေြမာင်းတူးလမ်းေပသို ေြမဖိုေရေြမာင်းတတု်ိုက်ြခင်းလုပ်ငန်း ၄၁/၅၉
ေကျာင်း+ခံစညး်ိုးကာရံြခင်း
ရ�ာေြမာက်ဘက်လမ်း(၂)ေြမတူး၍ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း

၂ ကုကိင်း သင်အင်း ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း၊ေရပန်ထည့်သွင်းြခင်း၊ဂဝံခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
၃ ပွတ် ှင်းပလုဲ  ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း၊ဂဝံလမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၄ သံုးခွ သံုးခွ လမ်းအူေကာင်းေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေြမသားလမ်းမျက်ှာြပင်ညိြခင်း၊ဂဝံေကျာက်မနB်ခင်းြခင်းလုပင်န်း
၅ ကုကိင်း ေရ�ေညာင်ပင် ရ�ာလယလ်မ်းေြမသားခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
၆ မဂလွန်း မဂလွန်း စာသင်ေကျာင်းလမ်း ေြမသားခင်းြခင်း၊လမ်းအူေကာင်းေဖာြ်ခင်း ၄၀/၆၀

ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ဂဝံခင်းြခင်းလုပင်န်း
၇ အင်းသဇင် ကုန်းဝုိင်းကီး လမ်းအူေကာင်းေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားခင်းြခင်း ၄၂/၅၈

ရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်းလုပင်န်း၊ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
၈ ပွဲတေမာ့ လင်းေရာင်ြခည် ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း၊ဂဝံခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

စာသင်ေကျာင်းေဆးသုတြ်ခင်း၊ေြမထိန်းနံရံ ြပလုပ ်ြခင်း
(၈)အုပစ်ု (၈)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၂၇)ခု ၄၀/၆၀

၁ ပဒဲေကာ ပဒဲေကာ ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၄/၆၆
၂ ပဒဲေကာ ငါးဖယ်အင်း ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၄၁/၅၉
၃ ပဒဲေကာ  ေတာင်သူစု ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားခင်းြခင်း ၂/၉၈
၄ ပဒဲေကာ တုံးတံတား အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း၊  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ရှင်းလငး်ြခင်း ၂၈/၇၂

စာသင်ေကျာင်းဝန်းရှင်းလငး်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း

၅ သရက်ေချာင်း ုံးတိုင်း ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း(တစ်ဘက်) ၃၈/၆၂
၆ မအူပင် မအူပင် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားခင်းြခင်း၊စာသင်ေကျာင်း+ခံစညး်ိုးြပြပင်ြခင်း၊ ၄၂/၅၈

လမ်းပခံုးြပြပင်ြခင်းငှ့် ရှင်းလင်းြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း

၇ မအူပင် လက်ေကာက်ဝ ရ�ာတွင်းလမ်းအမတှ်(၁)ေြမသားခင်းြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းအမတှ်(၂) ၂/၉၈
ေြမသားခင်းြခင်း၊ ရ�ာလယလ်မ်းေြမသားခင်းြခင်း

(၃)အုပစ်ု (၇)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၁၇)ခု ၂၇/၇၃
ေဝါမိနယ်

၁ တမာတေက တမာတေက ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်  ေရပန်(၃၅)လံုး ထည့်သွင်းြခင်း ၃၈/၆၂
 ေြမသားကန်ေဘာင် တမံအကာ ြပလုပ်ြခင်း

၂ မိုးနက် ကံလျားရှည် စာသင်ေကျာင်းတွင်း  ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း၊စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂

ဒိုက်ဦးမိနယ်

ေရ?ကျင်မိနယ်



စဉ်
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ာ
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ာ လုပင်န်းအမည်
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ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

ေကျးရ�ာတွင်းဂဝလံမး်ခင်းြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်း

ပတ်ဝန်းကျင်သန်Bရှင်းေရး ြပလုပ်ြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း

၃ အင်းတုိင်စု အင်းတုိင်စု ေကျးရ�ာတွင်းဂဝလံမး် ခင်းြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁
၄ အင်းတုိင်စု ပန်စု ေကျးရ�ာတွင်းဂဝလံမး် ခင်းြခင်း၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁

ေကျးရ�ာတွင်းေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေစရန် ေရပန်ထည့်ြခင်း

၅ စုိင်တီစု စုိင်တီစု ေကျးရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းများတူးေဖာြ်ခင်း ငှ့်ေရပန်များ ၃၉/၆၁
ထည့်သွင်းြခင်း၊ ရ�ာလယလ်မ်းမကီးဂဝံေြမနီခင်းြခင်း

အမတှ်(၂)လမ်းအားဂဝံေြမနီခင်းြခင်း၊ကွက်သစ်ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း

၆ ဧကရာဇ် ဧကရာဇ်  ေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူး၍လမ်းချဲြခင်း၊ ၄၇/၅၃
ေကျာင်းတွင်းဂဝလံမ်းခင်းြခင်း၊ ဇန်လမ်းဂဝခံင်းြခင်း

ေကျာင်းလမ်းဂဝေံြမနီခင်းြခင်း၊  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၇ ကမာကဘန် ေလးအိမစ်ု ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း၊ေကျာင်း+ခံစညး်ိုးကာရံြခင်း၊ ေြမသားေရကန် ၃၉/၆၁
ြပြပင်မွမ်းမြံခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် အမက်များဆည်ြခင်း

(၆)အုပစ်ု (၇)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၂၈)ခု ၄၀/၆၀

ေအာက်တကဲ ေအာက်တကဲ ရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်း၊Box Culvert ြပလုပြ်ခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀
ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း

ေရXေလှစု ေရXေလှစု ရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်း၊ ေြမေနရာညိြခင်းှင့် ေြမဖုိြခင်း ၄၀/၆၀
ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့်ေရေြမာင်းရှင်းလင်းြခင်း

ဇီးပင် ဇီးပင် ရ�ာတွင်းလမး်ဂဝံခင်းြခင်း၊ ေသာက်သံုးေရကန် ကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀
ဇီးပင်-ထပ်ခနိမေ်ရလမး်ေကာင်းရှင်းလင်းြခင်း၊

စာသင်ေကျာင်းဝန်းေြမညိြခင်းေြမဖုိြခင်း
ေလာင်မီး ေလာင်မီး ရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀

ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့် လုပင်န်းခွင်ရှင်းလင်းြခင်း

စာသင်ေကျာင်းဝန်းေြမညိြခင်းှင့်ရှင်းလင်းြခင်းလုပ်ငန်း  

ေရကန်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမသားြပင်ြခင်း(၂)ကန်
ေလာင်မီး ေလာင်မီးေချာင်းဝ ဂဝံခင်းြခင်းလုပ်ငန်း၊ ေရကန်ြပြပင်ြခင်းှင့်ေြမသားြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀

ရ�ာတွင်းလမ်းေြမရှင်းလင်းြခင်း၊ေြမညိြခင်း၊ေြမဖိုြခင်း 
မငး်ရ�ာတာဝ မင်းရ�ာတာဝ ေရပန်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀

ေရုတေ်ြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း၊ ရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်းလုပင်န်း
ေသာက်ေရကန်ရှင်းလင်းြခင်းှင့်ေြမညိြခင်း၊ ေရကန်ြပြပင်ြခင်းှင့် 

ေြမသားြပင်ြခင်း၊စာသင်ေချာင်းဝင်းရှင်းလငး်ြခင်းှင့် ေြမညြိခင်း
ေသာက်ေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း

မင်းရ�ာတာဝ ကုကိလ်တန်း ေရပန်တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀
ေရကန်ရှင်းလင်းြခင်းှင့တ်ာေဘာင်ညိြခင်း

ေသာက်ေရကန်တတု်ိုက်ြခင်း၊ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း

သနပ်ပင်မိနယ်



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

(၅)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပင်နး်ခွဲ(၂၈)ခု ၄၀/၆၀
ြပည်မိနယ်

အုတဆ်ွဲ ဝန်တင်ဆိပ်  ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း(၃)ခု ၄၀/၆၀
ကာအင်း ဖုမသိမ် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း(၂)ခု၊ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
ကာအင်း  ေပါက်ေတာ ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
ေကျာသာ 6က့ံတုိး ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၀/၇၀

ကံကီးကုန်း ဇီးြဖကွင်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
သစ်ချ ိပင် ကံစု ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

အုတေ်ရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း
အလိုေတာရ် ကိ ေဂါင်းသာ ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

Box Culvert   ြပလုပြ်ခင်း၊ ပန်ထည့်ြခင်းလုပ်ငန်း
ေြမာက်နဝင်းရ�ာသစ် ေြမာက်နဝင်းရ�ာသစ် တာေဘာင်ေြမဖုိြခင်းလုပ်ငနး်(၂)ခု၊ ေြမသားေရကန်အနက်က်ြခင်း ၂၀/၈၀
အေနာက်ရ�ာသစ် ပျဉ်းပင်ကိုင်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

(၈)အုပစ်ု (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၂၅)ခု ၄၀/၆၀

၁ ကျးီေတာ စာစီ  ေရကန်သွားလမ်း ေြမသားတာေဘာင်ြပြပင်ြခင်း ၇/၉၃
ေရကန်ဝန်းကျင်သနB်ရှင်းေရးြပလုပ်ြခင်း၊ အနက်က်ြခင်းှင့် 

+ခံစညး်ိုးကာရံြခင်း
၂ ဖံုကား ေကျာက်ဇကွဲ ရ�ာလမး်များေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်းှင့် ေရတေ်ြမာင်းတူးြခင်း ၁၈/၈၂
၃ သူရဲတန်း ေကျာင်းကုန်း အုတစ်ီေရေြမာင်းှင့် ေြမသားေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း ၃၉/၆၁
၄ ေရေကျာ် ေရေကျာ် ရ�ာလမး်များေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၂၃/၇၇
၅ ေကျာင်းဦး သံလယ်ကီး ေရကာတာေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ေြမထိန်းနံရံြပလုပ်ြခင်း ၂၃/၇၇

ရ�ာလမး်များေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း

၆ ေညာင်ပင် ေတာမ (လယ်) ရ�ာလမး်များေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၂၃/၇၇
၇ ထိပ်ေပါက် ေြမာက်ဘက် ရ�ာလမး်များေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၁/၉၉
၈ ငါးဆယ်ေပး အုတဖ်ို ေြမနီထပပ်ိုးခင်းြခင်းှင့် ေရတေ်ြမာင်းတူးြခင်း ၃၈/၆၂
၉ ရ�ာသာယာ တယ်ပင်ကျ ိး ေရတေ်ြမာင်းြပလုပ်ြခင်း၊ ေြမနီလမ်းခင်းြခင်း၊ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀

(၉)အုပစ်ု (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၁၄)ခု ၂၄/၇၆

၁ လှည်းကူး ေကျာက်ြပင်သာ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊ေြမသားေရကန်အနက်က်ြခင်း ၃၇/၆၃
၂ လှည်းကူး ဖလံပင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေြမနီခင်းြခင်း ၃၇/၆၃
၃ ဝါးုံပင်လယ် ဝါးုံပင်လယ် ေရေြမာင်းြပြပင်ြခင်း၊လမ်းေြမဖိုြခင်း ၃၅/၆၅

စာသင်ေကျာင်းအေနာက်ဘက်ေြမဖုိြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၄ ဝါးုံပင်လယ် ေကျာက်တလံုး ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ကီးခင်းြခင်း ၃၇/၆၃
၅ ထန်းတပင် ဂတ်အစ်ကုန်း ေရေကျာ်ြပလုပြ်ခင်း၊ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁
၆ စမ်းမိင်ေအး စမး်ရ�ာ ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်းငှ့် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၂/၆၈

ေပါက်ေခါင်းမိနယ်

ပန်းေတာင်းမိနယ်



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

၇ သဖန်းကုိင်း ေညာင်ပင်တက် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်းငှ့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
၈ ေတာင်လက်ကီး ေတာင်လက်ကီး ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်းငှ့် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၉/၆၁
၉ သဖန်းကုိင်း ေတာင်ကန်ကေလး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၂၃/၇၇

(၆)အုပစ်ု (၉)ရ
ာ ၁၄ ၃၅/၆၅
ေရ?ေတာင်မိနယ်

၁ ဇီးကန်း ေဇယျဝတီ ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၃၅/၆၅
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊အဝင်လမး်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း

၂ ေညာင်စာေရး ပန်းတင် ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၃၅/၆၅
၃ သရက်တပင် သရက်တပင် ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၂၅/၇၅
၄ သရက်တပင် တွင်းဗဲ ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၂၅/၇၅
၅ ေကျက်ထရံ ေကျာက်ထရံ ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၆ သရက်သံုးပင် ေရXကန်းကုန်းရ�ာသစ် အုတေ်ရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၇ ကသစ်တုိင်း မာလကာကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

 Box Culvert (၂)စင်းြပြပင်ြခင်း

၈ ဆိတ်ကီး ဆိတ်ကီး ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၂၀/၈၀
၉ ေဂွးေတာက်ေြမာင် သစ်ေရာင်းကန် ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၂၅/၇၅

ေြမသားေရကန်တးူေဖာ်ြခင်း

၁၀ တပူစား အင်ငူ ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ရ�ာတွင်းလမး်ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၂၅/၇၅
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း

၁၁ ယင်းမူကုန်း ယင်းမူကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
(၁၀)အုပစ်ု (၁၁)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၂၅)ခု ၃၀/၇၀

သဲကုန်းမိနယ်
၁ ကိရပသ်ာ လယ်ေပ  ေြမနီခင်းြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးြခငး်၊Slab Culvert ၊Pipe Culvert ၄၃/၅၇

 ေြမထိန်းနရံံေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ဓာတ်တိုင် Foundation ေလာင်းြခင်း

အားကစားကွင်းသွားသည့်လမ်းေြမနီခင်းြခင်း

၂ ကန်ကီးကုန်း ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ေြမနီခင်းြခင်း(ေရေြမာင်းပါ)၊Pipe Culvert ၄၃/၅၇
၃ ကဲေခါင်း  ေချာင်းကမ်းကီး ေကျာင်းအားကစားကွင်းေြမဖိုြခင်း၊သစ်ပင်စိုက်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၈/၉၂

စာသင်ေကျာင်းအဝင်လမ်းေြမသားခင်းြခင်း၊Slab Culvert 

ေသာက်ေရတငွ်း အမိုးှင့် ေရကန်ြပြပင်ြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း

ခန်းမေဆာင်ေြမဖုိြခင်းှင့်+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း

၄ အုပဖ်ို  ေှာကုန်း  ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်းှင့် +ခံစညး်ိုးကာရံြခင်း ၄၉/၅၁
၅ ံုးပင်တက် ဘုိကုန်း ကွန်ကရစ်လမ်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း ၃၆/၆၄
၆ ံုးပင်တက်  ေသာင်းမဲကီး  ေြမနီခင်းြခင်း၊ ေရသွင်းေရထုတ်ေြမာင်း၊ကုန်ထုတ်လမ်း ၄၄/၅၆

 ေချာင်းေဘာင်နံရံ

၇ ံုးပင်တက် ဆည်ကီးကျ ိး  ေြမသားလမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း ၂၁/၇၉
၈ ွယ်ေကာက် ွယ်ေကာက် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်း တူးေဖာ်ြခင်း ၃၁/၆၉



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

လယ်ေရသွင်းေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ေကျာင်းအားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း

၉ ချားလျားကုန်း ချားလျားကုနး်  ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၃၄/၆၆
 ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်းှင့် +ခံစညး်ိုးကာရံြခင်း

ေကျးရ�ာအားကစားကွင်းရှင်းလင်းြခင်း

၁၀ ြဗဟာ့အင်း သရက်ကုိင်းကျ ိး  ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ေြမနီခင်းြခင်း ၂၉/၇၁
၁၁ ကရင်ကုန်း လှည်းဝုိင်းကုန်း  ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့်  ေြမနီခင်းြခင်း၊ေရေကျာြ်ပြပင်ြခင်း ၄၆/၅၄

သုဿန် ဇရပ်ြပြပင်ြခင်း၊သစ်ပင်စိုက်ြခင်း၊ေဆးေပးခန်းေြမဖုိြခင်း

(၈)အုပစ်ု (၁၁)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၃၉)ခု ၃၅/၆၅
ေပါင်းတည်မိနယ်

၁ ေညာင်ကပင် 6ကံေတာစု ရ�ာလယ်လမ်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေြမသားတာေဘာင်ဖုိြခင်း ၄၀/၆၀
၂ ေကျက်တံခါး ေအာင်သေြပ ေြမသားေရကန်တးူေဖာ်ြခင်းှင့်တာိုးတာေဘာင်ဖိုြခင်း၊ ၉/၉၁

ေြမသားကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း

၃ အဂရာြပည့် သခွပ်ေစာက်
ရ�ာတွင်းလမး်များြပြပင်ြခင်းှင့်ေြမနီခင်းြခင်း၊လမ်းေဘးေရေြမာင်း 

တူးေဖာ်ြခင်း၊ေရပန်ချြခင်း
၄၇/၅၃

၄ မေဲခါင်း အင်တိုင်းဇင်း ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့ေ်ရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၂၈/၇၃
၅ ကုိင်းကွင်း ပဒက်ေြမာင် ရ�ာြခင်းဆက်ေြမနီလမ်းအဆင့်ြမင့်ြခင်း၊ဂုံးတံတားငယြ်ပြပင်ြခင်း ၄၄/၅၆
၆ ြပန်ချတီက် ြပန်ချတီက် ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၃၆/၆၄
၇ သစ်ပုတ် ေပါက်ပင်ကွင်း ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ေြမနီခင်းြခင်း ၃၂/၆၈
၈ မကီးစမး် မကီးစမး် ရ�ာတွင်းေြမနီလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခငး် ၂/၉၈
၉ မကီးပင် ကုကိလ်ကုန်း ေြမထိန်းနရံံြပြပင်ြခင်း၊ေြမနီခင်းြခင်း ၅၀/၅၀

(၉)အုပစ်ု (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၁၅)ခု ၃၂/၆၈
ေရတာရှည်မိနယ်

၁ သိုင်းဝ သမဆယ် ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း၊ ၃၆/၆၄
၂ စည်ပိုင်း ရှမး်ရ�ာေလး ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း၊ ၃၉/၆၁
၃ ဝဲေဒါင့် ဝဲေဒါင့် ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း၊ ၄၀/၆၀

၄ မိ ေချာင်း အုိင် မ ိေချာင်း အုိင် ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း၊ ၄၀/၆၀

၅ 6ကံသွယ် ဖျံေချာင်း ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း၊ ၃၆/၆၄

၆ ေဒါင့်အင်းကုန်း ေဒါင့်အင်းကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်း၊ ၄၀/၆၀

၇ နဂျပ် နဂျပ် ရ�ာဝင်လမ်းေြမဖုိေရေြမာင်းတူး၊ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
ေရကာုိက်ြခင်း၊ ေရတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတူး၊ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း

၈ ကာအငး်ကုနး် ကာအင်းကုန်း စာသင်ေကျာင်းဝနး်သနB်ရငှး်ေရးလပ်ုငနး်၊ကိုယထူ်ကိုယထ်စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀

ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ေြမဖိုြခင်း

၉ ပိေတာက်ကုန်း ပ ိေတာက် ကုန်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း၊ေကျာင်းအားကစားကွင်းြပြပင်မွမ်းမံြခင်း ၂၉/၇၁

ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်း+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း

(၉)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း(၂၁)ခု ၃၆/၆၃



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

အုတ်တွင်းမိနယ်
၁ ဇီးြဖေသာင် မအူပင် ရ�ာတွင်းလမ်း ြမင့်တင်ြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်သုသာန်ရှင်းလင်းြခင်း ၃၇/၆၃
၂ ေဂွးေတာက်ခင် အေရှဇီးကုန်း ရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလ မး် ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၂၉/၇၁

ေကျာင်းအ၀င်လမ်းေြမဖိုြခင်းှင့် ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း

၃ လက်စပ်ွကျ အေရှကွင်း ေရတ် ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း၊slab culvert တညေ်ဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၂/၆၈
ကုန်ထုတ်လမ်းေြမသားဖို ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းလပု်ငန်း

၄ ေပါကေ်တာ ေရသုိး ရ�ာတွင်း ေရတ် ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
ရ�ာလ မး်ေြမသားဖိုြပြပင်ြခင်းှင့်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း

၅ ဆွဲလဲေချာင်း ဆဲွလေဲချာင်း(သံလမး်) ရ�ာတွင်း ေရတ် ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလ မး် ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

ရ�ာတွင်းလမ်းေြမဖိုြခင်းလုပ်ငန်း

၆ ငှက်ေပျာေတာ ေရသုိး ကုန်ထုတ်လမ်းslab culvert တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း၊ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၃၇/၆၃

ရ�ာတွင်းလမ်းေြမညိြခင်းှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း

၇ ေြမစီး ေြမစီးရ�ာသစ် ရ�ာတွင်းလမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းှင့် ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၁၈/၈၂
စာသင်ေကျာင်းဝနး်ေြမသား ဖုိြခင်း

၈ ေရXေလာင်း တဘက်ေကွ ေရတ်ေြမာင်းတူးေြမသားဖို ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၃၆/၆၄
ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း လပု်ငန်း

၉ ကယဂံ် အင်ကင်းခင် ေကျာင်းဝန်းအတွင်းေြမသားဖိုြခင်း၊ရ�ာတွင်းလ မး် ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
(၉)အုပစု် (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း(၁၆)ခု ၃၄/၆၆

ေတာင်ငူမိနယ်

၁ ကန်းကုန်း မယ်ဇလီကုန်း ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ အုတ်ေရေြမာင်းစီြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀

၂ ထန်းကုန်း ထန်းကုန်း ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
စုိက်ပျိးေြမအတွက်ေရသွင်းေရထုတေ်ြမာင်းြပြပင်ြခင်း

ေကျးရ�ာတွင်းစာသင်ေကျာငး်သနB်ရှင်းေရးြပလုပ်ြခင်းှင့် မီးတိုင်ှင့်မလွတ်ေသာ

သစ်ပင်များခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းြခင်း၊ လမ်းမီးတိုင်အုတ်ခုံကွန်ကရစ်ေလာင်းြခင်း

၃ အေနာက်ဆင် ဆင်ရ�ာ ေရေြမာငး်တးူေဖာြ်ခငး်၊ ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၄၂/၅၈

၄ စပါးကယ် ကိပင်ဆိပ် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းသဲခင်းြခင်း၊စာသင်ေကျာင်းထရံြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀

စုိက်ပျိးေြမအတွက်ေရသွင်းေရထုတေ်ြမာင်းြပြပင်ြခင်း

၅ ကွမ်းပင် ကွမ်းပင် ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမဖိုြခင်း ၄၀/၆၀
၆ ေရအိုးစင် ေရအိုးစင် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရပိုက်သွယ်ြခင်း ၃၅/၆၅
၇ ကညင်ေြမာင် ကညင်ေြမာင် ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၁၉/၈၁

စုိက်ပျိးေြမအတွက်ေရသွင်းေရထုတေ်ြမာင်းြပြပင်ြခင်း

၈ ကရင်ေချာင်း ကရင်ေချာင်း ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း၊ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ေြမဖိုြခင်း ၃၉/၆၁
၉ ဇီးကုန်း ကရင်ရ�ာကီး စုိက်ပျိးေြမအတွက်ေရသွင်းေရထုတေ်ြမာင်းြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀

ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း(သဲခင်းြခင်း)



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

ကုိယ်ထူကုိယ်ထစာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း

သစ်သားတံတားြပြပင်ြခင်း(ကမ်းခင်း/ယက်မ)

(၉)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း(၃၁)ခု ၃၅/၆၅
ြဖးမိနယ်

၁ မင်းဂံုိး ခရမ်း ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၄/၆၆
၂ ကညင်ဒုိင်း ဇဟား ရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၃ မဿိလင် မဿိလင် ေရကာေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၁၀၀/၀
၄ သေြပလဟာ ရ�ာမကီး ရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၅ ခင်ကီး ခင်ကီး ရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေကျးရ�ာအဝင်လမး်ြပြပင်ြခင်း

၆ သမင်ကွင်း လင်းေယာခင် ရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁
၇ လက်တက်ကီး ေနာင်ဘို ရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁
၈ ငတိုးခင် ငတိုးခင်(ကရင်) ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း၊ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၇/၆၃
၉ ကက်ေပါင်ေချာင်း စီအုိပူ ရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁

Box Culvertြပြပင်ြခင်း

၁၀ လယ်ြပင်ကီး ကီးလား(လယ်) ရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၃၄/၆၆
၁၁ လယ်ြပင်ကီး စမ်းေြမာင်း(ဗမာ) ရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်း ၊ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေရကာေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း
(၁၀)အုပစ်ု (၁၁)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၂၅)ခု ၄၄/၅၆

ထနး်တပင်မိနယ်
၁ ေလးသစ် ေရXကျင်စု ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်း၊ေြမြဖနB်ဒင်ေစာင့်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၈/၆၂

လမ်းေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်း၊လမး်ြပြပင်ရိစာခင်းြခင်းလုပ်ငန်း

ေရပန်ပိုက်ချရန် ေြမကီးတးူြခင်း၊ေရပန်(၄)စင်းပုိကခ်ျြခင်း

၂ ေချာင်းဝ ကန်းသံုးပင် ရ�ာတွင်း ေရတ် ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမြဖနBဒ်င်ေစာင့်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၈/၆၂
ေြမဖုိြခင်းလုပ်ငန်း၊ရ�ာတွင်းလမ်းေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်း

ရ�ာတွင်းလမ်းရိစာခင်းြခင်း၊ေရပန်ပိုက်ချရန် ေြမကီးတူးြခင်း

၁'Øေရပန်(၃)စင်းပိုက်ချြခင်း၊အမက်ကန်တူးြခင်း

၃ ဘုမတီး ဘုမတီး ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းလုပ်ငန်း၊မီးတားလမ်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၈/၆၂
ေြမဖုိြခင်းလုပ်ငန်း၊လမ်းြပြပင်ရိစာဖိုြခင်း

ေရပန်ပိုက်ချရန် ေြမကီးတးူြခင်း၊ေရပန်(၄)စင်းပုိကခ်ျြခင်း

၄ ကိမ်ေတာေြမာင် ပနိ်ေကျာ် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေရေြမာင်းြပြပင်ြခင်း၊ေြမဖိုြခင်း၊လမ်းြပြပင်ြခင်း ၁၅/၈၅
၅ ငါးဆီးေလှာင် သက်ကယ်ကုန်း ေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ေရေြမာင်းေဟာင်းြပြပင်ြခင်း၊ေြမဖိုြခင်းလုပ်ငန်း ၃၈/၆၂

ေကျာင်းဝန်းအတွင်းေြမေနရာရှင်းြခင်း၊လမ်းြပြပင်ရိစာဖုိြခင်း

အမက်ကန်တူးေဖာြ်ခင်း

၆ ေချာင်းဝ ရ�ာသာယာ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမြဖနB်ဒင်ေစာင့်ြခင်း၊လမ်းြပြပင်ရိစာတင်ြခင်း ၃၈/၆၂
ရိစာေြမဖိုြခင်း၊ေရပန်ပိုက်ချရန် ေြမကီးတူးြခင်း၊ေရပန်(၃)စင်း
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ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

၇ ငါးဆီးေလှာင် ေကွကီး ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ေရေြမာင်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀
(၅)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၃၈)ခု ၂၉/၇၁

ေကျာက်ကီးမိနယ်
၁ မအူပင်ဆိပ် ဒုံးတို ေရေြမာင်းတူးေဖြခင်း၊ေြမသားလမ်း(၂)လမ်းြပြပင်ြခင်း ၁၆/၈၄

၂ မအူပင်ဆိပ် ေကျာက်ခဲကီး ေရေြမာင်းတူးေဖ၍လမ်းပုခံုးကပ်ြခင်း၊ေချာင်းကမ်းပါးေြမထိန်းနံရံြပြပင်ြခင်း ၁၃/၈၇

၃ မအူပင်ဆိပ် မအူပင်ဆိပ် ေရေြမာင်းတူးေဖြခင်း ၊ေြမထိန်းနံရံြပြပင်ြခင်း ၂၂/၇၈
ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ေြမသားတာေဘာင်တင်ြခင်း

၄ မအူပင်ဆိပ် ဆိပ်ကီး သုဿန်ေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်းှင့်သုဿန်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၂၂/၇၈
ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖ၍ေြမသားတင်ဂဝံခင်းြခင်း
ေကျာင်းေရှေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်းှင့်ေြမဖိုြခင်း၊ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖြခင်း

၅ မအူပင်ဆိပ် သဲကုန်း သုဿန်ေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်းှင့်သုဿန်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၄၂/၅၈
ဂဝံလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်၍လမ်းပုခံုးကပ်ြခင်း

၆ မအူပင်ဆိပ် လပတ် ပယ်ေြမာင်း(ေရေြမာင်း)တူးေဖာ်ြခင်း၊တွင်းေြမသားလမ်းြပြပင်၍ဂဝံခင်းြခင်း ၂၃/၇၈
ေကျာင်းအမိုးြပြပင်ြခင်း၊စာသင်ေကျာင်းဝန်းအတငွ်း+ခံွယ်များ ရှင်းလင်းြခင်း
ရ�ာတွင်းလမ်းေဘးဝဲ/ယာြမက်ရှင်း၍ ေရေြမာင်းတူးပီးလမ်းပုခုံးကပ်ြခင်း
ေြမထိန်းနံရံြပြပင်ြခင်း

၇ တံုးကီး သံဘုိ ေကျးရ�ာေရေြမာင်းတူးေဖြခင်း၊ စာသင်ေကျာင်းဝန်းအတင်ွးေြမဖုိြခင်း ၂၁/၇၉
ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားြပြပင်ြခင်းှင့်ဂဝခံင်းြခင်း

၈ ေကျာကပ်ုံလယ် ကဲ+ခံ သုဿန်အတင်ွး+ခံြမက်များရှင်းလင်းြခင်း၊ေရတ်ေြမာင်းတူး၍ေြမသားလမး်ြပြပင်ပးီ ၁၄/၈၆
ဂဝံခင်းြခင်း ၊ ေကျးရ�ာခန်းမေဆာင်ဝန်းအတွင်းေြမဖိုြခင်း

(၃)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း (၂၅)ခု ၂၂/၇၈
သာယာဝတီမိနယ်

၁ ေဒါဝိ ကျဗဲ(ထက်) ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားဖိုြပြပင်ြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁
ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမး်ခင်းြခင်း

စုိက်ပျ ိးေရးသံုးေရသုိေလှာင်ကနအ်နက်က်တူးေဖာ်ြခင်း

၂ ဘီးလင်း ဘီးလင်းအေရှစု ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းသဲေြမဖိုြပြပင်ြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၇/၉၃
၃ သဇင်အုိင် သစ်ဆိမ့်ကုန်း သုဿာန်+ခွံယ်ရှင်းလင်းြခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းချဲရှင်းလင်းြခင်း ၃၉/၆၁

ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်း၊ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းတစ်ဖက်ခင်းြခင်း

၄ အိပ်လဟာ စိန်ကေတာ် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားဖုိြပြပင်ြခင်း၊ကွန်ကရစခ်င်းြပြပင်ြခင်း ၁၁/၈၉
၅ ဖုိးေခါင် ဇရပ်ကီး(ထက်) ေြမသားေရကန်အနက်က်တးူေဖာြ်ပြပင်ြခင်း၊ေရကန်+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း ၃၀/၇၀

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြပြပင်ြခင်း၊ေြမသားဖုိြပြပင်ြခင်း

၆ လှည်းလမ်းကူး ကမ်းနီ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းသဲေြမဖိုြပြပင်ြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၆/၆၄
ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမး်ခင်းြခင်း

၇ စည်ပင် ကံသာယာ ေကျးရ�ာတွင်းေြမနီခင်းြပြပင်ြခင်း၊ေကျးရ�ာပိုင်ေတာင်ယာရှင်းလင်းြခင်း ၃၃/၆၇
အမက်ကန်တးူေဖာြ်ခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း

၈ ေတာင်ဘုိရညှ် ေခါြပင်ကွင်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ဘီးနင်းခင်းြခင်းှင့်လမ်းသားြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀
ေြမသားဖုိြပြပင်ြခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

၉ ဖားေရXေကျာ် ေတာင်စု ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားဖိုြပြပင်ြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၃/၆၇
ေကျးရ�ာတွင်း အုတ်စီေြမကာနံရံြပလုပ်ြခင်း

(၉)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း(၂၉)ခု ၃၀/၇၀
လက်ပံတန်းမိနယ်

၁ ဝါးုံပင်ဇင်း သရက်ေချာင်းရ�ာမ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ေြမနီခင်းြခင်း၊ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၂၅/၇၅
၂ ေမှာအ်င်း ကမ်းပိကီး ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ေြမနီခင်းြခင်း ၂၃/၇၇
၃ ေအာင်လံကုန်း ေဒါင်းသာယာကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၂/၆၈

ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းြခင်း

၄ ပုတိမ်စု ြမန်မာသုံးဆယ်စု ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်းခင်းြခင်း

၅ ြမင်ကဝ ြမင်ကဝ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
၆ ပျဉ်းကတိုးကုန်း ရ�ာကနB်လနB် ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁

ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ကွနက်ရစလ်မ်းခင်းြခင်း

၇ အုတတွ်င်း အုတတွ်င်း ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ကွနက်ရစဘီ်းနင်းလမ်းခင်းြခင်း

၈ ဂုံညင်းတန်း ငှက်ေပျာေတာ ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ကွနက်ရစဘီ်းနင်းလမ်းခင်းြခင်း

၉ ရှမ်းစု သရက်ေချာငး် ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ကွနက်ရစဘီ်းနင်းလမ်းခင်းြခင်း

၁၀ တာဆုံး ထန်းပင်ကုန်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ကွနက်ရစဘီ်းနင်းလမ်းခင်းြခင်း ၁၂/၈၈
၁၁ ေရငံ ငှက်ေပျာတုံး ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

(၁၁)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း(၃၀)ခု ၂၉/၇၁
မင်းလှမိနယ်

၁ ေရ�းကုန်း ဟုိင်းယု ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံအေကခင်းြခင်း ၀/၁၀၀
၂ သနာပုိ သနာပုိကီး ရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံအေကခင်းြခင်း၊အများသုံးေရကန်(၂)ကန်ြပန်လည်တူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၃ လက်ဆက် စန်ိကနB်လနB် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံ(အေက)ခင်းြခင်း၊ေဆးခန်းေရကန်တည်ေဆာက်ြခင်း ၄၀/၆၀

အမက်ကန်ရှင်းလင်း၍+ခံစည်းိုးခတြ်ခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၄ ေရXေလာင်း ေရXေလာင်း ေကျးရ�ာတံတားြပြပင်ြခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁
ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးပုခံုးကပ်ြခင်း

၅ ဇရစ်ေချာင်း နတ်ကျ ရ�ာတွင်းလမ်း ဂဝံ(အေက)ခင်းြခင်း၊ေကျးရ�ာ ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့်+ခံရှင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၆ အုတတ်ွင်း ေဒဘုတ်ဆံစု ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားဖိုြခင်းှင့်ပန်ချြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀

+ခံစညး်ိုးကာရံြခင်း၊တံတားေြမထိန်းနရံံေြမဖိုြခင်း
၇ သဲေကာ သဲေကာ ရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံ(အေက)ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

ေရေြမာင်းတူးြခင်း ငှ့်ေကျးရ�ာေရကန်ပတ်လည်+ခရံှင်းြခင်း
၈ လှည်းြပင်တင် လည်ှးြပင်တင်ရ�ာမ ေြမကာနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေကျးရ�ာအေနာက်ဘက်လမး်ေြမဖိုြခင်းှင့်ဂဝံ(အေကခင်းြခင်း)



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
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မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

၉ ေညာင်ကုန်း ြဖကွင်း ေြမသားလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေကျးရ�ာတွင်းဂဝ(ံအေကခင်းြခင်း) ၄၀/၆၀
တံတားေြမထိန်းနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း

(၉)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း(၂၄)ခု ၃၅/၆၅
မိုးညိမိနယ်

၁ ကရင်ေချာင် ကိချ ိပင် ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ေြမသားတာေဘာင်တင်ြခင်း ၄၀/၆၀
ေြမနီေကျာက်စရစခ်င်း၍သဲကပ်ြခင်း၊တတံားြပြပင်ြခင်း

၂ ေပါက်ကုန်း ေရှာက်ပင်ကွင်း လမး်ေအာက်ခံေြမဖိုြပြပင်ြခင်း(တာုိးေဖာ်ြခင်း) ၃၉/၆၁
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း
ေကျးရ�ာတငွး်ေရတုေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း

၃ ဖန်ခါးပင် ေရXေတာငစ်ု ေကျးရ�ာပိုင်သုဿန်+ခံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း ၃၉/၆၁
သစ်ပင်စိုက်ရန်ေြမတူးြခင်း၊သစ်ပင်စိုက်ြခင်း
ေရတိုက်စား၍ပျက်စီးသွားေသာေြမနီေကျာက်စရစ်များြပန်တင်ြခင်း
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း
Box-Culvertတည်ေဆာက်ြခင်းှင့်ေရေကျာ်တည်ေဆာက်ြခင်း

၄ ထနး်ပင်ကုန်း ငကျးီ ေြမသားလမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်း၊ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
တာေဘာင်ြမက်ရှင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း

၅ ကန်းညိ ပေဒသာကနး် ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း၊လမး်ပုခုံးေြမဖုိကပ်ြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၆ ဇင်းေချာင်း ဇင်းေချာင်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းမျက်ှာြပင်ရှင်းလင်းြခင်း၊လမး်ပုခုံးကပ်ြခင်း ၃၉/၆၁

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၇ ေညာငေ်လးပင် ပိုးစေတာေလး ကွန်ကရစ်လမး်တိုးချဲြခင်း၊လမ်းပခုုံးကပ်ြခင်း ၄၀/၆၀

စာသင်ေကျာင်း၊သုဿန်+ခံရှင်းလင်းြခင်း
၈ ေရXခဲ မအူကုန် ကုန်ထုတ်လမး်မျက်ှာြပင်ရှင်းလင်းြခင်း ၃၈/၆၂

ေရတုေ်ြမာငး်တးူေဖာ်ြခင်း၊စာသငေ်ကျာငး်ြပြပငြ်ခင်း
၉ ဖန်ခါးပင် မကျးီကုန်း ေြမသားလမ်းေဖာက်လုပြ်ခင်းှင့်လမး်ပခုုံးကပ်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း
ေကျာင်း+ခံှင့်သုဿနရှ်င်းြခင်း၊box-Culvertတညေ်ဆာက်ြခငး်

(၈)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၃၄)ခု ၃၉/၆၁
အုတ်ဖိုမိနယ်

၁ ဝင်းသရက် ဇီးကုန်းေလး ရ�ာတွင်းလမ်းခင်းြခင်း(ေချာင်း၊ သဲ၊ ေကျာက်) ၂/၉၈
ေချာင်းေရလဲွေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း

၂ ဝိုင်း ကျးီပင်အင်းရ�ာသစ် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း၊ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၃ ကိကိုးပင် ကဲြဖမ ေြမနခီင်းြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀

သစ်သားတံတားတိုးချဲတည်ေဆာက်ြခင်း
၄ လက်ပေတာ ေအာငသ်ေြပစမး် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၄၀/၆၀

အုတ်ခုံခံကွန်ကရစ်ကမ်းခင်းတတံားြပြပင်ြခင်း
၅ ကံသာယာ ရ�ာသစ် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၉/၆၁



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

၆ ကုိင်းကီး ေဂွးချ ိကငွ်း
ရ�ာတွင်းလမ်းေြမဖုိြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့် 

ေချာင်း(သဲ+ေကျာက်)ခင်းြခင်းလုပင်န်း
၁/၉၉

ရ�ာထိပ်ေချာင်းေရလဲရန်ေြမဖိုြခင်း
၇ သမန်းကုန်း စစ်ေတာ ေြမသားလမ်းခင်းြခင်းှှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၇/၉၃

ေြမသားေရကန်အနက်က်တူးေဖာ်ြပြပင်ြခင်း
၈ သရက်ကုန်း ဂုံညင်းတန်း ရ�ာတွင်းှင့်ရ�ာအဝင်လမ်းေြမနီခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

ဘုန်းကီးေကျာင်းအ၀င်လမ်းေြမနီခင်းြခင်း
၉ ဂုံညင်းတန်း ဘုတသုိ်း ရ�ာတွင်းေြမနီခင်းြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေြမနီခင်းြခင်း ၂၈/၇၂

ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း

(၉)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၁၈)ခု ၂၆/၇၄
ကိပငေ်ကာက်မိနယ်

၁ ုံးေချာင်း ုံးေချာင်း ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၂ ကဲေသ မှတ်တိုင် ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၃၄/၆၆

သုဿန်+ခံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း၊Box-Culvert(၂)စင်း
၃ ဇင်ပနး်ကုန်း စမ်းအိုင် ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေြမထိန်းနံရံြပြပင်ြခင်း ၃၇/၆၃

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၄ ဥယျာဉ်ကီး ဥယျာဉ်ကီးအေရှစေြမထိန်းနံရံ စှ်ဘက် ြပြပင်ြခင်း၊ေြမသားဖိုြခင်း ၄၀/၆၀
၅ ေကျာက်ဝ ေချာင်းမ ကွန်ကရစ်ဘီးနင်းလမ်း၊Box-Culvert(၃)စင်း ၃၉/၆၁
၆ မယင်းေချာင်းခွ ရ�ာတန်းရှည် ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၇ တးူေြမာင်း ေလးတဲ ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀
၈ ရှားပင်ထ ေယာက်ေချာင်း ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
၉ ကျခတန်း ေလးအမိတ်နး် ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေြမထိန်းနံရံြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
(၉)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၂၂)ခု ၄၀/၆၀

ဇီးကုန်းမိနယ်
၁ ဘုရားပျ ိ ကဲကွင်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်+ခံရှင်းလင်းြခင်း ၂၈/၇၂

ေကျးရ�ာတငွး်ေြမသားေရကန်(၂)ကန်+ခံရှင်းလင်းြခင်း၊
+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊လမ်းြပြပင်ြခင်း(ေြမသား+ေြမန)ီ
Boxculvert တညေ်ဆာက်ြခငး်

၂ ဆိတဖ်ူးကျင်း ကံကီး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၂/၆၈
Boxculvert(၃)စငး်တညေ်ဆာက်ြခင်း
ေြမသားေရကန်(၁)ကန်+ခံရှင်းြခင်း

၃ ဘဲအင်း ေပါက်ကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း+ခံရှင်းလင်းြခင်း၊ေြမသားကန်အနက်က်ြခင်း ၃၇/၆၃
+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း

၄ ဘဲအင်း ဘဲအင်း ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ေြမသားကန်ချဲြခင်း ၃၅/၆၅
ေကျးရ�ာတွင်းBoxculvert တညေ်ဆာက်ြခငး်



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

ေကျးရ�ာထိပ်တွင် ေမာတိုင်/ဝါးထရံအသုံးြပ၍တမကံာြခင်း
ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားေရကန်+ခံရှင်းလင်းြခင်း၊
သုဿာန်လမး်ှင့်ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း

၅ ကံကေလး သစ်ြဖပင် ေကျးရ�ာတွင်းှင့်ေကျးရ�ာြပင်ပေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၄၀/၆၀
သုဿာန်သွားလမး်ှင့်တည်ေနရာ+ခံရှင်းလင်းြခင်း
လမ်းြပြပင်ြခင်း၊Boxculvertတညေ်ဆာက်ြခင်း၊
ေြမသားေရကန်(၁)ကန်+ခံရှင်းလင်းြခင်း၊ေရကန်သနB်ရှင်းေရး
ေြမသားေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း
ဘုနး်ကီးေကျာင်းလမး်ငှ့်ရ�ာတငွး်လမး်ေြမသားချဲြခငး်၊

ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း
၆ ရ�ာဝိုင်းကီး ေရXဖလား ေကျးရ�ာတွင်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၁၅/၈၅

ေကျးရ�ာတွင်းBoxculvertတညေ်ဆာက်ြခငး်
၈ တယ်ပင်ကန် နဂျေီချာင်း ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းလုပင်န်း၊ Box Culvert ြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀

ေကျးရ�ာထိပ်တွင် ေမာတိုင်/ဝါးထရံ အသံုးြပ၍ တမံကာြခင်းလုပ်ငန်း
ေြမသားေရကန် (၂)ကန်  +ခံရှင်း လင်းြခင်း၊ ေရကန်သနB်ရှင်း ေရး
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းှင့်ဘုန်းကီးေကျာင်းလမ်း 

ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း၊ေြမသားကန်ချဲြခင်း လုပ်ငန်း
(၆)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၃၅)ခု ၃၂/၆၈

နတ်တလင်းမိနယ်
၁ ဆီဆံုကုန်း ေရေနာက် လမး်ေဘးေရေြမာငး်တးူြခငး်၊ေြမသားတာေဘာငဖုိ်ြခင်း ၃၉/၆၁

ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း
၂ ေတာင်ယာေတာ ေတာငယ်ာေတာ ေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း၊ေြမနီခင်းြခင်း၊လမး်မျက်ှာြပင်ညိြခင်း ၃၈/၆၂
၃ ေရေမး ေရေမး ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေြမသားတာေဘာင်ချဲြခင်း ၄၀/၆၀
၄ လယ်မအင်း ဘန်ေဘွးကုန်း လမး်ေဘးေရေြမာငး်တးူြခငး်၊ေြမသားတာေဘာငဖုိ်ြခင်း ၃၈/၆၂

ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း
၅ ပဲွသာ ြမန်မာဇီးကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း၊ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

လမး်ေဘးေရုတ်ေြမာင်းြပန်လည်တူးေဖာြ်ခင်း(ှစ်ဘက်)
၆ အုတ်တန်း အုတ်တန်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားတာေဘာင်ချဲြခင်း၊ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

လမး်ေဘးေရုတ်ေြမာင်း ြပန်လည်တူးေဖာ်ြခင်း(တစဘ်က်)

၇ ေအာင်သာယာ ညံလယ် လမး်ေဘးေရေြမာင်းတးူြခင်း၊ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
ေြမသားတာေဘာငြ်ပြပငြ်ခငး်

၈ ဖလံကုန်း ကိပငစ်ခနး် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားတာေဘာင်ချဲြခင်း၊ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၄၀/၆၀
ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေြမသားေရကန်+ခံရှင်းြခင်း

၉ ေချာင်းခွ သခွတကု်န်း ေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်း၊ေြမသားတာေဘာင်ြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
လမး်ေဘးေရေြမာင်းတးူြခင်း၊ရ�ာတွင်းေြမနီခင်းြခင်း
ေြမသားေရကန်+ခံရှင်းြခင်း၊ေြမသားကန်အနက်က်ြခင်း



စဉ်
ေကျးရ
ာ
အုပ်စု

ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ပခူဲးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငြွဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရငး်

၁၀ ပျဉ်းမကုန်း ပျဉ်းမကုန်း ေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း၊ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
ေြမသားေရကန်ချံရှင်းလင်းြခင်း၊လမ်းမျက်ှာြပင်+ခံရှင်းြခင်း
ေြမသားေရကန်သုိေရသွယေ်သာေြမာင်းေဟာင်းြပြပင်ြခင်း

၁၁ ေစာင်းဝှက် ေရတငွ်းကုန်း လမး်မျက်ှာြပင်ေြမညိြခင်း၊ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
ေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း၊လမး်ေဘးေရေြမာင်းတူးြခင်း
ေြမသားေရကန်+ခံရှင်းြခင်း၊ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း

(၁၁)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၄၁)ခု ၃၉/၆၁
(၂၁၄)အုပ်စု (၂၅၁)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၇၅၈)ခု ၃၆/၆၄



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဂန်>ေဂါမိနယ်
၁ ေရရှင် ေချာင်းခွ  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း (ေချာင်းသဲကမ်း)ခင်းြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၈/၆၂

၂ ေခါင်းတုံ ဘူတာသစ်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း (ေြမနီေကျာက်စရစ်)ခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး် ၃၁/၆၉

၃ တဇနး် တဇန်း  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း (ေချာင်းသဲကမ်း)ခင်းြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၄/၆၆

၄ တဇန်း ချ ိင်း  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း (ေချာင်းသဲကမ်း)ခင်းြခင်းှင့် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၃၆/၆၄

၅ ကွမ်းဇဲ ကွမ်းဇဲ  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း (ေြမနီေကျာက်စရစ်)ခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး် ၃၈/၆၂

၆ မုိးစုိ မုိးစုိရ�ာသစ်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း (ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း)ှင့် ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး် ၂၀/၈၀

၇ ဟံသာဝတီ ကုကား  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း (ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း)ှင့် ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး် ၃၆/၆၄

၈ သာေကာင်း သာေကာင်း  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း (ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း)ှင့် ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး် ၃၇/၆၃

၉ ကက်ိုး ဖုန်းဆိုးကယ် ကုန်ထုတ်လမး်ြပြပင်ြခင်း (ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း)ှင့် ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး် ၃၂/၆၈

၁၀ လုံေဟာ လုံေဟာ  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း (ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း)ှင့် ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး် ၃၇/၆၃

(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၃၃/၆၇
ေဆာမိနယ်

၁ ကိမ်ကီး ကိမ်ကီး ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂

၂ ကိမ်ကီး လယ်ဦး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂

၃ ေချာငး်ကူး ေချာင်းကူး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ကွန်ကရစ်ေရေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၃၇/၆၃

(၂)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၃)ခု ၃၈/၆၂
ပခုကမိနယ်

၁ မကျးီပင်ပု မကျးီပင်ပု ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း ၃၆/၆၄

၂ ပန်းတိုင်း+ခံ ေြမာက်လူးကန် ေြမသားေရကန်+ခံစည်းုိးChain Link ကာရံြခင်း ၃၇/၆၃

၃ မိခင်းသာ မက်ပင်ကုန်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခငး် ၃၆/၆၄

၄ ကန်လှ မကျးီကန် အ.မ.က စာသင်ေကျာင်းေဆာင်ြပြပင်ြခင်း ၂၇/၇၃

၅ တင်းဂါတ် ရှားေတာ ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း ၃၆/၆၄

၆ မကျးီသံုးပင် သစ်ပုေလကုွန်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခငး် ၃၆/၆၄

၇ ေဖာင်းကဲွ မကျးီတန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၂၇/၇၃

၈ ဒ့ဲြပား ဒဲ့ြပား ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း ၃၀/၇၀

၉ ြမစ်ဖျား ြမစ်ဖျား ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၂၄/၇၆

၁၀ ရှားဒူး ရှားဒူး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းများြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၈/၉၂

၁၁ ချ ိက် ြမင်းစေကာ အ.လ.က(ခွဲ) စာသင်ေကျာင်းေဆာင်ြပြပင်ြခင်း၊ +ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။ ၃၇/၆၃

၁၂ ရှင်မကန် ဇီးကုန်း-၁ ေကျးရ�ာခန်းမေဆာင်ြပြပင်ြခင်း၊ +ခစံည်းုိးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း။ ၃၉/၆၁

(၁၂)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၃)ခု ၃၁/၆၉
 ေရစကိမိနယ်

၁ ေြမြဖ ေြမြဖ ေြမသားေရကန်တိုးချဲတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၂ ဝကေတာ သစ်ေခါက်ဆိပ် ေြမသားေရကန်တိုးချဲတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၃ အညာေတာ အညာေတာ ေြမသားေရကန်တိုးချဲတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၄ အညာေတာ ေဘာင်ဘဲတ့န်း(တ) ေြမသားေရကန်တိုးချဲတးူေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၅ အညာေတာ ဆပ်သွား ရ�ာအဝင်လမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၁၀/၉၀

၆ ေခွးြမပ် ယာကီးကုန်း ေြမသားေရကန်တိုးချဲတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၇ ေခွးြမပ် ေခွးြမပ် ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၈ ေကျာကာ ေကျာက်တခံါး ေြမသားေရကန်တိုးချဲတးူေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၉ ပရိမ်သာ ထင်းတန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းများေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၃၆/၆၄

၁၀ သစ်ကီးေတာ သစ်ကီး ေတာ ေြမသားေရကန်တူးေဖာြ်ခင်းလုပ်ငန်း ၁၁/၈၉

၁၁ သရက်ပင်ကန် သရက်ပင်ကန် ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၁၂ ကမ်းြဖ ကိုင်း ရ�ာတွင်းလမ်းများေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၃၆/၆၄

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

(၉)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၂)ခု ၈/၉၂
မိင်မိနယ်

၁ ကွန်လပ် ဝါးကီးေတာ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်း၍ြပြပင်ြခင်း  ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၆/၆၄

၂ သကယက်န် သကယ်ကန် ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီခင်း၍ြပြပင်ြခင်း  ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၆/၆၄

၃ သကယက်န် ဇီးြဖပင် ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီခင်း၍ြပြပင်ြခင်း  ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၆/၆၄

၄ မင်းသားကျ မင်းသားကျ(တ) ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီခင်း၍ြပြပင်ြခင်း  ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၇/၆၃

၅ မင်းသားကျ မင်းသားကျ(မ) 2'Ø20'ေရပန်(၂)စင်းှင့်ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေြမနခီင်း၍ြပြပင်ြခင်း ၃၇/၆၃

၆ ေဌးေအာင် ပန်းေတာ်ြပင် ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်း၍ ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခငး် ၃၇/၆၃

၇ ေချာင်းဆုံ ေအးချမး်သာစြံပ 2'Ø30'ေရပန်(3)စင်းှင့်ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေကျာက်ေရာေြမင့်ှေြမနီခင်း၍ြပြပင်ြခင်း ၃၇/၆၃

၈ သီးတန်ုး ပျဉး်ဝင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်း၍ ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခငး် ၃၇/၆၃

၉ သီးတုန်း ငါးဝင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီခင်း၍ြပြပင်ြခင်း  ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၆/၆၄

၁၀ သဒွတ် သဒွတ(်ရ) ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်း၍ ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခငး် ၃၇/၆၃

၁၁ ထေနာင်းဝင်း ထေနာင်းဝင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီခင်း၍ြပြပင်ြခင်း  ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂

၁၂ အလယ်ကန် လယ်စု ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၄/၆၆

(၉)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၂)ခု ၃၆.၅/၆၃.၅
 ေပါက်မိနယ်

၁ ကပုိင် မျဉး်ေချာင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်  ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၆/၆၄

၂ ကပိုင် ေချာင်းဆုံ အုတ်စီေရေြမာင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂

၃ ေဇာင်းယားပင် ေဇာင်းယားပင် ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်  ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၇/၆၃

၄ ခင်ရှည် ခင်ရှည်(တ) အုတ်စီေြမကာနံရံြပလပု်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂

၅ နံBသာ ရှားပင်ေရ ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂

၆ ဆယပ်ငး် ဆယပ်င်း ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၇ ဆယပ်င်း ေညာငပ်င်သာ ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂

၈ ေကျာက်တိုင်ခင် ထန်းေပါက်ကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၇/၆၃

(၆)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၈)ခု ၃၃/၆၇
ဆိပ်ြဖမိနယ်

၁ ကန်းေချာင်း ကန်းေချာင်း ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၂ ကျားေဘ ကျားကွဲ ေရေြမာင်းအားံးသဲများြပန်လညဆ်ယ်ယူြခင်း။ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၃ ကင်မွန်းေတာင့် သဖန်းေတာင့် ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၄ ေရှာက်ပင်အင်း မင်းကမ်း ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၅ ေကျာင်းရ�ာ ေကျာင်းရ�ာ ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၆ ေကျာင်းရ�ာ ကန်းမကီး ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၇ ေကျာက်ကီး ေကျာက်ကီး ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၈ ေညာင်နီေချာင်း ေညာင်နီေချာင်း ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၉ ကူရှည် ေြမာက်ေတာ ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၁၀ အေရှကံတွင်း အေနာက်ကပိုင် ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းများြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

(၉)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၁)ခု ၀/၁၀၀
မေကွးမိနယ်

၁ ကန်းြပတ် ကန်းြပတ် ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၃၇/၆၃

၂  ေပပင်စမး် တည်ပင်ကန် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

၃ ပဌနဂိုရ် ပဌနဂိုရ် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

၄ ပဌနဂိုရ် စစ်ကိုးပင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

၅ ြမစ်သာစည် ြမစ်သာစည် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

၆ မင်းရ�ာ မင်းရ�ာ ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၃၇/၆၃



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

၇ ရှားပင်လှ ရှားပင်လှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

၈ ကာကန် ကာကန် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခငး် ၃၈/၆၂

၉ ကာကန် ကေချာင်းရ�ာမ ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၀ လင့်ြမင့် လက်ဆည်ကန် ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၁ လင့်ြမင့် ေအာင်ပန်းပင် ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၂ လင့်ြမင့် စိတ်ကည် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

၁၃ လင့်ြမင့် အလယ်တည် ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်း ၂/၉၈

၁၄ သက်ရင်းေတာ သက်ရင်းေတာ ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၅ ဂျတ်ကုန်း ဂျတ်ကုန်း ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

(၁၀)အုပ်စု (၁၅)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၅)ခု ၂၄/၇၆
ေတာင်တင်ွးကီးမိနယ်

၁ ငမင် စံြပ ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

ေကျာင်း+ခံစည်းုိးChain Link ကာရံြခင်း။

၂ ေရဦး ေရဦး ရ�ာတွင်းလမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

ရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်း(ေြမသား+ေြမနီ)။

၃ အိုးေပါက် ဆင်ချတီိုင် ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ဝါးကပ်ကာရန်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

၄ လယ်သာ(၂) ပန်ဝကီး ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

(ေြမနီေကျာက်စရစ်)

၅ လယသ်ာ(၂) ဆည်ကီး ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်း(ေြမသား) ၀/၁၀၀

၆ ဝါးသံုးြပး ေထာက်6ကံ့ကွင်း ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

(ေြမနီေကျာက်စရစ်)

၇ ပတ်လည်ကီး ပျဉ်းေချာင်း ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း ။ ၉/၉၂

၈ ေရေဝ ရခုိင်စု ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်း ။ ၃၀/၇၀

(ေြမနီေကျာက်စရစ်)

၉ မတရှ်ည် ေညာင်ေလးပင် ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့် ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးြပြပင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

၁၀ မတ်ရှည် ေပါက်ပင်ကွက် ရ�ာတွင်းလမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ရ�ာတငွ်းလမ်းြပြပင်ြခင်း(ေြမသား) ၂၂/၇၈

၁၁ လိပ်တိုက် လပ်ိတိုက် ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

(ေြမနီေကျာက်စရစ်)

၁၂ ကံသာ အင်ေတာသာ ရ�ာတင်ွးလမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်း(ေြမသား) ၃၈/၆၂

(၁၀)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၄)ခု ၂၄/၇၆
ေချာက်မိနယ်

၁ သံဘို ကန်ေရကီး(တ)  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းများ ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉

၂ သဘုိံ ကန်ေရကီး(မ)  ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

၃ သံဘို ခေပါင်းစမ်း ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းများ ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉

၄ ကိပင် ကိပင်  ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၅ တွင်းလပ် တွင်းလပ်  ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၆ ြပည့်ပင် ဘုံးဘွဲ  ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၇ ဆူးရစ်ကန် ဆူးရစ်ကန် ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းများ ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉

၈ ေတာင်သာ ကုန်းရ�ာ ေရဝင်လမ်းေကာင်းတူးေဖာြ်ခငး်။ ၀/၁၀၀

၉ ပုပကန် ြမင်းကိမ်လုံး ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းများ ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခငး်။ ၁/၉၉

၁၀ ပုပကန် 6ကံ့ကန် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းများ ေြမနေီကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉

၁၁ နရ�ဲေတာ နရ�ဲေတာ(န)  ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

၁၂ မကျးီကုန်း ကပ်ကန်  ေရဝင်လမ်းေကာင်းတးူေဖာ်ြခငး်။  ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

(၉)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၃)ခု ၁၀/၉၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

ေရနေံချာင်းမိနယ်
၁ ချ ိင်း သစ်ြမင်ေတာ ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၂ ကကုိကွ မုန်ကန် ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၃ ကမ လကခု်ပ်ပင် ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၄ မကီးကန် ေရXကျင်ကန် ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၅ ဖုိးကုိး ေကျာင်းရာကန် ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၆ ဖုိးကိုး ဖိုးကိုး ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၇ နဂါး နဂါးရ�ာသစ် ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၈ ေညာင်ပင်အိုင့် အုတလ်ှ ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခငး် ၀/၁၀၀

၉ အေရှကုန်း စမ်းကီး ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၁၀ ဝက်မစွတ် ဝက်မစွတ် ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

(၉)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၀/၁၀၀
နတ်ေမာက်မိနယ်

၁ ပေိတာက်ငုတ် ပိေတာက်ငုတ် ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၂ ဝါးံုကုန်း ဝါးံုကုန်း  ေြမသားေရကန်တူးေဖာြ်ခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၃ ေချာငး်နက် ေကျာငး်ကုနး်  ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၄  ေချာင်းနက်  ေချာင်းနက်  ေြမသားေရကန်တူးေဖာြ်ခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၅ ကွင်းကီး သီးေချာင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၆ တဲကီး ရ�ာသာေလး ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၇ ဖန်ခါးစမ်း ကန်းဖိုစမ်း ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၈ ဆုံမကျည်းပင် ကက်ေသာက်တင်ွ  ေြမသားေရကန်တူးေဖာြ်ခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၉ အိုင်ေပါက်ကုန်း လယ်ြပင်ကန်  ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၁၀ မကျးီချ ိ မကျးီချ ိ  ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၁၁ ဆည်ကီး အုိင်မ ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

၁၂  ေဂွးေတာက်ကုန်း ညိသုေြမာင်  ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀

(၁၁)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၂)ခု ၀/၁၀၀
မိသစ်မိနယ်

၁ အိင်ုမဲ အိင်ုမဲ ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခငး် ၂/၉၈

၂ အိုင်မ အိုင်မ လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၂/၆၈

၃  ေရXပန်း  ေရXပန်း ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းှင့် ေရထုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂

၄ ပုလင်းြပားကီး ပလုင်းြပားကီး ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄/၉၆

၅ ပုလင်းြပားကီး ပိတ်ချင်းစမး် ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၁၀/၉၀

ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း

၆ အင်းရ�ာကီး အင်းရ�ာကီး ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတးူြခင်း ၀/၁၀၀

၇ အင်းရ�ာကီး  ရ�ာသာယာ ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခငး် ၀/၁၀၀

၈  ေြမြပင်သာ  ေြမြပင်သာ လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတးူြခင်း ၁/၉၉

ေဘာလုံးကွင်းြပြပင်ြခင်း
၉ မကးီချ ိ မကီးချ ိ(တ) ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတးူြခင်း ၆/၉၄

၁၀ မကီးချ ိ မကီးချ ိ(မ) ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတးူြခင်း ၀/၁၀၀

(၇)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၂)ခု ၉/၉၁
မင်းဘူးမိနယ်

၁ သီးကုန်း သီးကုန်း ေကျးရ�ာတင်ွးကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

၂ ေမာင်းမကန် ေမာင်းမကန် ေကျးရ�ာတင်ွးကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

၃ နဗိာန်းကန်း ပေဒသာကန်း ေကျးရ�ာတင်ွးေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခငး် ၁/၉၉



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

၄ သနပင်စု ေကျာင်းကုန်း ေကျးရ�ာတင်ွးေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခငး် ၁/၉၉

၅ ကဒီး ကဒီး ေကျးရ�ာတွင်းေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခငး် ၁/၉၉

၆ ထေနာင်းေတာ ထေနာင်းေတာ ေကျးရ�ာတငွ်းေြမနီေကျာက်စရစ်လမး်ခင်းြခင်း ၁/၉၉

၇ ခွန်သာ မဲေချာင် ေကျးရ�ာတငွ်းေြမနီေကျာက်စရစ်လမး်ခင်းြခင်း ၁/၉၉

၈ အိုင်းမ လက်ပေတာ ေကျးရ�ာတင်ွးေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခငး် ၁/၉၉

၉ ဖလံုံ ကျးီပင်တက် ေကျးရ�ာတင်ွးကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

၁၀ ကျးီပင်တက် ပက်ပယ် ေကျးရ�ာတင်ွးကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

၁၁ မင်းလှကျင်း မင်းလှကျင်း ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

(၁၁)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၁)ခု ၁၅/၈၅
ပွင့်ြဖမိနယ်

၁ ကဲတိ ကဲတိ ကုန်ထတုလ်မ်းြပြပင်ြခင်း ၃၄/၆၆

၂ ရ�ာခုိင် ရ�ာခုိင် ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂

၃ ဆင်လူး ဆင်လူး(တ) ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂

၄ မဲဇလီ ထန်းေတာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

၅ သမန်းရင်း ထူး ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁

၆ ေကျာင်းကုန်း ေကျာင်းကုန်း ေကျးရ�ာတငွ်းေြမနီေကျာက်စရစ်လမး် ၃၉/၆၁

၇ ေတာင်အင်းရ�ာသစ် ေတာင်အင်းရ�ာသစ် ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂

၈ ြပညလ်ုံးေကျာ် ခင်တဲ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း ှင့် +ခံရှင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၃၉/၆၁

၉ ရ�ာသစ်ကုန်း သခွပ်ကုန်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

၁၀ ကျစ်ကုိင်း သနဝ ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁

၁၁ ကဝန်း မကီးစု ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂

၁၂ ကုလားေဟာင်း ကုလားေဟာင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်  လယ်ေရသွင်းေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂

(၁၂)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၂)ခု ၃၈/၆၂
စလင်းမိနယ်

၁ ေြမု ေြမု  ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၂၅/၇၅

၂  ေရXဇံသီး  ေချာင်းေရတက်(မ) ေကျးရ�ာတင်ွးေြမနီေကျာက်စရစ် လမး်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၁၁/၈၉

၃ စွယ်တည်  ေကျာက်ပုံ ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်ေကျာက်စီေရေြမာင်း ြပလုပြ်ခင်း ၃၉/၆၁

၄ ကန်ေချာက် ဂုံညငး်ွယ် ေကျးရ�ာတင်ွးေြမနီေကျာက်စရစ် လမး်ခင်းြခငး် ၁၈/၈၂

၅ သရက်ေတာ ဝါးံုစု ေကျးရ�ာတငွ်းေြမနီေကျာက်စရစ်လမး်ခင်းြခင်း၊လမ်းေဘးဝဲ/ယာေရေြမာင်း ၂၂/၇၈

တးူြခင်းှင့်+ခံရှင်းြခင်း

၆ လယမ်  ေချာင်းတမ်ိ ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီေကျာက် စရစ်ခင်းြခင်းှင့်ေြမကာနံရံတည် ေဆာက်ြခင်း ၃၅/၆၅

၇ ငါးသန်ေခါင်း ငါးသန်ေခါင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီေကျာက်စ ရစ်ခင်းြခင်းှင့်လမး်ေဘးေရေြမာင်း တးူေဖာ်ြခင်း ၁၂/၈၈

၈ မကျးီဖျား ေတာငြ်ပစ်ကုန်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ် ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၁၁/၈၉

၉ ြပေတာက်  ေြမာင်းသစ် ေကျးရ�ာတွင်းေြမနီေကျာက်စရစ် လမး်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးဝဲ/ယာ +ခံရှင်းြခင်း ၁၈/၈၂

၁၀ ဆိပ်ကီး စမး်တွင်း ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းေြမနီေကျာက်စ ရစ်ခင်းြခင်းှင့်လမး်ေဘးေရေြမာင်း တးူေဖာ်ြခင်း ၁၆/၈၄

၁၁  ေညာငပ်င် လယက်ျင် စစ်ေဆးတဲ ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်ေရပန်(၂)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း၊ ၁၃/၈၇

လမး်ေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း
၁၂ ေကျာက်အိးု  ေကျာက်အိုး ေကျးရ�ာတင်ွးေြမနီေကျာက်စရစ် လမး်ခင်းြခငး် ၁၈/၈၂

၁၃  ေတာနလင်  ေတာနလင် ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီေကျာက် စရစ်ခင်းြခင်းှင့်လမ်းေဘးေရေြမာင်း တးူေဖာ်ြခင်း ၁၅/၈၅

၁၄ ကံြပား သမှတ်  ေကျးရ�ာတွင်း အုတစ်ီေရေြမာင်း ြပလုပြ်ခင်း၊ေြမသားေရေြမာင်းတူး ြခင်း ၃၉/၆၁

(၁၄)အုပ်စု (၁၄)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၄)ခု ၂၁/၇၉
ငဖဲမိနယ်

၁  ေကျာင်းကုန်း  ေကျာင်းကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေဘးဝဲယာ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေရပန်တညေ်ဆာက်ြခင်း ၁၄/၈၆

၂ မာန်ေအာင် မိုးကန် ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းေကျာက်ေရာ ေြမခင်းြခင်းငှ့်ေရတ်ေြမာင်းတူး ေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

၃ ဆူးပေဒါင်း  ေကျာက်ဆံု  ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေကျာက်ေရာ ေြမခင်းြခင်းှင့် ေရတေ်ြမာင်း တးူေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁

၄ ဂုတ်ကီး ဂတု်ကီး ေကျးရ�ာတင်ွးေကျာက်စီေရေြမာင်း တညေ်ဆာက်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်း တးူ ေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၉/၆၁

၅ စွန်တက် စွန်တက်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမ ခင်းြခင်း၊ ရ�ာတွင်းလမ်းတိုးချဲြပြပင် ြခင်းလုပ်ငန်း ၄/၉၆

၆ ဘံုးေဘာ ဆားေပါက်  ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး်၊အုတေ်ရကန်ြပြပင်ြခင်း ၂၆/၇၄

၇ ဘုံးေဘာ ကဲတလင်း  ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းေကျာက်ေရာ ေြမခင်းြခင်းငှ့် ေရတ်ေြမာင်း တးူေဖာ်ြခင်း ၁၅/၈၅

(၆)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၇)ခု ၂၅/၇၅
 ေစတတုရာမိနယ်

၁  ေညာင်ကုန်း ဝန်လို  ေကျးရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၂ မုန်ညင်း ခဲြပစ်  ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၁/၉၉

၃ နတ်ကီး အာေယာ  ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ေရကာတနး်ြပြပင်တည်ေဆာက်ြခင်း ၂၉/၇၁

၄ ကံတိုင် စွယ်အင်း  ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃/၉၇

၅ နန်က နန်က  ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၂၉/၇၁

၆ သရန်ကုိင်း  ေပါက်ေချာင်း  ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၇ ပန်းအိညာ ပန်းအိညာ  ေကျးရ�ာတင်ွးလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၈ သက်လယ် သကလ်ယ်  ေကျးရ�ာတွင်းေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၃/၆၇

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၁၂/၈၈
သရက်မိနယ်
စမ်းလည် စမ်းလည် လယေ်ရသွင်းေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့် ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခငး် ၃၇/၆၃

စမ်းလည် ကညစ်ကျ ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၆/၉၄

ေညာငရ်�ာငယ် ရ�ာသစ်ကီး ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့် ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခငး် ၃၄/၆၆

ေဘာလုံးကွင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း

ေညာင်ရ�ာငယ် သာယာကုန်း ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၁၀/၉၀

ေညာငရ်�ာငယ် ေဖာင်းကအိုင့် ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း၊ေကျးရ�ာတင်ွးေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာြ်ခငး်ှင့် ၁၃/၈၇

ေရပန်(၄)စင်းတည်ေဆာက်ြခငး်

ပျဉ်းအိုင် ဆတ်လည် ေကျာက်ိုးစီေရေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၂၈/၇၂

ဆင်ေသ ဆင်ေသ ေြမသားေရကန်တူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀

တငွ်းလည် ေတာင်ဘိုကီး အုတ်စီေရေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်းငှ့် ေြမနီခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၂၈/၇၂

ေကျးရ�ာပုိငေ်ဘာလုံးကွင်းေြမည၍ိ သဲခင်းြခင်း

တငွ်းလည် မီးေလာင်ရ�ာ ေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့် ေရ ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

ေရြဖ ထန်းုံ ေြမနေီကျာက်စရစ် (၆")ထု ခင်းြခင်း ၁၇/၈၃

ေပကုတင် ေပကုတင် ေြမသားေရကန်တိုးချဲေဆာင်ရ�က်ြခင်း ၀/၁၀၀

ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

ကိးကာ ယင်းေတာ ေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း ၃/၉၇

(၈)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၅)ခု ၁၅/၈၅
ကံမမိနယ်

၁ ထန်းေလးပင် ထန်းေလးပင် ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်း။ ၃၃/၆၇

အမက်ကျင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ +ခစံည်းံုးကာရံြခင်း

၂ ထန်းေလးပင် ကရင်စု ေရစက်ုံ+ခံစည်းုိးကာရံြခင်းငှ့် ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ၃၆/၆၄

ရ�ာတင်ွးလမ်းေြမနီခင်းြခင်းှင့် ရ�ာတင်ွးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခငး်။

၃ မင်းတဲ မင်းတဲ ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်းှင့်ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ေရလဲေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၆/၆၄

၄ အလယ် ကဲေခါင်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်းှင့် ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၅/၇၅

၅ ဂန်းေတာင် ေကျာင်းစု ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ရ�ာတွင်းလမး်ေြမနီခင်းြခင်း၊ကုန်ထုတ်လမ်းေြမနီခင်းြခင်း။ ၃၆/၆၄

၆ မင်းြပင် မင်းြပင်သစ် ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၇ မနု်းဒါး မနု်းဒါးကီး ရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်ရ�ာတငွ်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

၈ ပျဉ်ေထာင် ြပကီး ေရေကျာ်ချဉ်းကပ်လမ်းတည်ေဆာက်ြခင်း။ ၃၃/၆၇

(၇)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၁)ခု ၂၅/၇၅
မင်းတုနး်မိနယ်

၁ ေတာင်ပတ် သဖန်းကိုင်း ေကျးရ�ာအ၀င်လမ်းေြမနီလမ်းခင်းြခင်း ၊ေကျာက်စီေြမထိန်းနံရံ၊ေရပန်တည်ေဆာက်ြခင်း ၃၄/၆၆

၂ တိုင်တား ကံလည် ေကျးရ�ာအ၀င်လမး်ေြမနီလမ်းခင်းြခင်း၊အုတ်စီေရေြမာင်းြပလုပြ်ခင်း၊ေရပန်တညေ်ဆာက်ြခင်း ၂၅/၇၅

၃ ထိန်ကိုင်း ကဲေဘး(အထက်) ေကျးရ�ာအ၀င်လမ်းေြမနီလမ်းခင်းြခင်း၊ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ေရပန်တည်ေဆာက်ြခင်း ၃၆/၆၄

၄ စကတဲ စကတဲ(အေရှ) ေကျးရ�ာတင်ွးေြမနီလမ်းခင်းြခင်း၊အုတစီ်ေရေြမာင်းြပလပ်ုြခင်း ၃၆/၆၄

၅ ေြပာင်း ကဲဒွန် ေကျးရ�ာတငွ်းေြမနီလမ်းခင်းြခင်း၊အုတ်စီေရေြမာင်းြပလုပြ်ခင်း ၃၄/၆၆

၆ ထန်းေလးပင် ထန်းေလးပင် ေကျးရ�ာတငွ်းလမ်းေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း၊အုတ်စီေရေြမာင်းြပလပုြ်ခင်း ၃၃/၆၇

၇ လင်ပန်း ေသာ်ေမာင် ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း၊ေရပနတ်ည်ေဆာက်ြခင်း ၅/၉၅

၈ မှန် မနှ်(ရ�ာသစ်) ေကျးရ�ာတငွ်းေြမနီလမ်းခင်းြခင်း၊ေရပန်တည်ေဆာက်ြခင်း၊အုတ်စီေရေြမာင်းြပလပု်ြခင်း ၃၇/၆၃

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၈)ခု ၃၀/၇၀
မင်းလှမိနယ်

၁ ဘွဲ ကွန်းသွန်း  ေြမသားေရကန်တူးေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၂ စမ်းအုိင် သဖန်းကုိင်း  ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၅/၆၅

၃  ေကျာက်လက်ခတ်  ေကျာက်လက်ခတ်  ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၄/၆၆

၄  ေကျာက်လက်ခတ်  ေြမာင်လယ်  ေြမနီေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းငှ့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၃/၆၇

၅  ေရေကျာ်  ေရေကျာ် ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခငး်/ေရပန်ထည့်ြခငး် ၇/၉၃

၆ ဘန်Bြပင် ဘန်Bြပင်  ေကျာက်စီေရေြမာင်းတူးြခင်းငှ့် ေရုတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း/ေရပန်ထည့်ြခငး် ၃၆/၆၄

၇ သခတွရ်ငး် တဲကးီကုနး်  ေြမသားေရကနတ်းူေဖာြ်ခင်း ၀/၁၀၀

၈ သခွတရ်င်း သကယေ်ြမာင်  ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းှင့်  ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၈/၆၂

(၆)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၈)ခု ၂၃/၇၇
ဆင်ေပါင်ဝဲမိနယ်

၁ ကျင်း လယ်ကီးကုိင်း ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်းှင့် ေဘာလုံးကွင်းေြမညိြခင်း ၅/၉၅

၂ ေလးဒူးကွဲ သစ်တေဗွ ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၃ စာရေပ စာရေပ(ေရှ) ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

၄ မန်းေညာင်ပင်သာ မန်းေညာင်ပင်သာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၆/၆၄

၅ ေတာေညာင်ပင်သာ အင်ပင်လှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၆/၆၄

၆ ဒဂုံေမာှ် ဒဂုံေမှာ် ေကျာက်ေချာလမး်ခင်းြခင်း ၁၂/၈၈

၇ ေထာက်မ ေထာက်မ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခငး် ၃၆/၆၄

၈ ေဇာင်းတန်းကီး ေဇာင်းတန်းေလး ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၆/၆၄

၉ သငှား  ေြမာက်မီးကုန်း  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမး်ခင်းြခင်း ၃၆/၆၄

၁၀ လဇဲင် သေြပစမ်း ေြမသားေရကန်တိုးချဲြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၂၀/၈၀
ေအာင်လံမိနယ်
လက်ပကန် လကပ်ကန်  ေြမသားကန်တိုးချဲေဆာင်ရ�က်ြခင်း ၀/၁၀၀

မအူခုံ မအူခုံ  ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်း ၁၈/၈၂

မိုးဖုန်း မိုးဖုနး်  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၁၆/၈၄

 ေကျာက်စီေြမကာနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း

ကျားေသ ကျားေသ  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

 ေကျာက်ပန်းေတာင်း စခန်းကီး  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၂၂/၇၈

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း

တယပ်င် တယ်ပင်  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂

တယ်ပင် ဖိုကိုးလုံး  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမး်ြပြပင်ြခင်း ၁၈/၈၂



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပင်န်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) အဆက်

 ေြမသားကန်တိုးချဲေဆာင်ရ�က်ြခင်း

တလတုေ်ချာင်း တလတုေ်ချာင်း  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁

စစ်ေအာင် စခန်းကီး  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၂၂/၇၈

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း

ဗုိလ်လကုုန်း ဗုိလ်လကုုန်း  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၁၈/၈၂

 ေကျာက်စီေြမကာနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း

ေမာက်တင် ပဏုား  ေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၁၈/၈၂

Box Culvert (၂)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း

 ေရXေညာင်ပင် သနပ်  ေြမနေီကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၂၂/၇၈

Box Culvert (၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်း

 ေတာင်တီး  ေတာင်တီး  ေြမနေီကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

အင်းလယ် အင်းလယ် ေချာင်းေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၁၇/၈၃

(၁၃)အုပ်စု (၁၄)ရ
ာ လပုင်နး်ခွဲ(၁၇)ခု ၂၃/၇၇
(၂၁၈)အုပ်စု (၂၅၀)ရ
ာ လပုင်န်းခွဲေပါင်း(၂၆၈)ခု ၂၁/၇၉



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

အမရပူရမိနယ်
၁ ေတာတင်ွ ေတာတင်ွ ေြမသားေရုတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းှင့် အုတ်စေီရေြမာင်းြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
၂ ေတာတင်ွ ေတာလ် ှ ေရတုေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ပြပင်ြခင်းင့်ှ အတုစ်ေီရေြမာင်းြပလပုြ်ခင်း ၄၈/၅၂

ေကျာက်ပျက်ြဖင့်လမ်းြပြပင်ြခင်း
၃ တမုတဆုိ်း တမတ်ုဆုိး ရ�ာတွင်းလမး်ေကျာက်ပျက်ဖိုြခင်းင့်ှ လမ်းပုခံုးြပြပင်ြခင်း ၄၉/၅၁

ေြမထိနး်နံရံြပြပင်ြခင်း
၄ ဆင်ဘုိး ေပါက်ချ ိင်ကုန်း အတ်ုစီေရေြမာင်းြပြပင်တးူေဖာြ်ခင်းင့်ှ ေကျာက်ပျက်ြဖင့်လမး်ြပြပင်ြခင်း ၄၈/၅၂
၅ နတေ်ရကန် မတုပု်လဲ ေြမသားေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာြ်ပြပင်ြခင်းင့်ှအုတစီ်ေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း ၄၄/၅၆

ရ�ာတွင်းလမး်ေကျာက်ပျက်ဖိုြခင်း
၆ နတေ်ရကန် ေညာင်ပင်သာ ရ�ာတွင်းလမး်ေကျာက်ပျက်ဖိုြခင်း ၄၈/၅၂
၇ နတေ်ရကန် ရှားေတာေလး ေြမသားေရတုေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း၊ေကျာကစ်ေီရေြမာင်းြပြပင်ြခင်းင့်ှ ၄၈/၅၂

အုတ်စေီရေြမာင်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရပန်ထည့်ြခင်း
ေကျာင်း+ခံစည်းိုးြမင့်ြခင်း

၈ နတေ်ရကန် နတေ်ရကန် အတုစ်ေီရတ်ုေြမာင်းြပြပင်တူးေဖာြ်ခင်း ၄၄/၅၆
အားကစားကွင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း၊ ေြမညြိခင်းှင့် +ခံရှင်းြခင်း

၉ ဓုံး ဓုံး ေကျာက်ိုးစ ီေြမထိနး်နံရံေဆာင်ရ�က်ြခင်း ၃၈/၆၂
အမက်ကန ်ြပြပင်တူးေဖာြ်ခင်း

၁၀ ဓုံး ယာဉ်ေတာ်စံ လမး်ြပြပင်ြခင်းလုပင်နး်(ေကျာက်ပျက်ဖိုြခင်း) ၄၈/၅၂
အမက်ကနြ်ပြပင်တူးေဖာြ်ခင်း

(၅)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၇)ခု ၄၆/၅၄
ြပင်ဦးလင်ွမိနယ်

၁ မေဲတာ မဲေတာ ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းေရတ်ုေြမာင်းအပါ ၄၃/၅၇
၂ ပင်လိန(်ရ) ပင်လိန(်ရ) ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းေရတ်ုေြမာင်းအပါ ၄၁/၅၉
၃ ေပပင် ေပပင် ေရတ်ုေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်အတ်ုစ ီေရေြမာင်းတည်ေဆာက်ြခင်း ၃၇/၆၃
၄ နားလင်း (ပကင်း) သရက်ပင်အင်း ရ�ာတွငး်လမ်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း/ေရုတ်ေြမာင်းှင့်ေရေြမာင်းဖံုး(၁၀)ခုြပလုပ်ြခငး် ၄၂/၅၈
၅ ေဘာ် ေဘာ် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းေရတ်ုေြမာင်းအပါ ၄၂/၅၈
၆ ဆင်လမး် ဆင်လမး် ေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့် Slab Culvert တည်ေဆာက်ြခင်း ၃၈/၆၂
၇ ဇီးပင်ကီး ဘူတာ(ကံြပင်) ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်းေရတ်ုေြမာင်းအပါ ၄၁/၅၉

(၇)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၇)ခု ၄၁/၅၉
မိုးကုတ်မိနယ်

၁ ပန်ိးြပစ် (၇)မိုငေ်ဂရခါး ေရတုေ်ြမာငး်တးူေဖာြ်ခင်း။ လမး်ြပြပင်ေြမဖုိြခင်း။ ၀/၁၀၀
အားကစားကွင်းြပြပင်ေြမဖုိြခင်း။ ေတာင်ဖိလမ်းေဘးေြမချဲြခင်း။

၂ ကင်း ေရနေီြမာက် ေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ေကျာက်စရစလ်မး်ခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၈/၇၂
၃ ကင်း ေရနီေတာင် ေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ေကျာက်စရစလ်မး်ခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၈/၇၂
၄ ေလာင်းစင် ေဗဌာနီ ေရတုေ်ြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ လမး်ေြမဖုိြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

အားကစားကွင်းြပြပင်ေြမတူးေြမဖိုြခင်း။ ေတာင်ဖိလမ်းေြမချဲြခင်း။
၅ ေညာင် ေထာက် ေညာင်ေထာက် ေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ေကျာက်စရစလ်မး်ခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၈/၇၂
၆ ေညာင် ေထာက် ေညာင်ေထာက်ေြမာကေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၈/၇၂
၇ သဒွတသ် ိ ေကျာက်နဂါး(ရှမး်) ေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

ကတရာလမး်ေဘးပခံုုးကွနက်ရစခ်င်း၍ထနိး်သိမး်ြခင်း။
၈ သဒွတသ် ိ ေကျာက်နဂါး(ေဂ) ေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၈/၇၂

(၅)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၁)ခု ၂၃/၇၇
မတရာမိနယ်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ဆိပသ်ာ ဆိပသ်ာ လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၆/၅၄
သေြပသာ သေြပေချာင် လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၃၄/၆၆
ဆိပသ်ာ ကကဲျ လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၃၆/၆၄
ဇီးြဖကုနး် ေချာငး်ေတာဝ် လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၃၉/၆၁
ေရနBံသာ ြပညသ်ာေအး လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၇/၅၃
ေရနBံသာ ကင်း လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၃၀/၇၀

ေကျးရ�ာပိုင်ေရကနး်ေဟာင်းတာေဘာင်ြပြပင်ြခင်း
ေညာင်အုပ် ပွဲစားကုနး် လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၃၆/၆၄
ေကျာက်စရစ ်ကုနး်(တပလုပိကု်နး် လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၃/၅၇
ဝက်ခဲ ဘုရာြဖ လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၉/၅၁
ေရ�းစု အင်းကုနး် လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၂/၅၈
ေရကည် ေကျာက်ဆည်ေလး ကုနထု်တလ်မး်(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၃၀/၇၀
စေလ သေြပအိက်ု လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၇/၅၃
ေကျာက်စရစ ်ကုနး်(တလယ်ေကာကီး လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၃၃/၆၇

စာသင်ေကျာင်းဝင်းအတင်ွးေြမဖုိြခင်း
ကားရ�ာ ကားရ�ာ လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၃၅/၆၅
ေကွေတာ ေတာင်ြပန်းငယ် လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်းလုပင်နး်) ၄၈/၅၂

အမက်ကနြ်ပြပင်ြခင်း
ထနး်ပင်ကုနး် ထနး်ပင်ကုနး် လမး်ြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်းလုပင်နး်) ၂၀/၈၀

စာသင်ေကျာင်းဝင်းအတင်ွးေြမဖုိြခင်း
သမင်တင်ွး သမင်တွင်း လမ်းြပြပင်ြခင်း(ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)(ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၇/၅၃

(၁၄)အုပ်စု (၁၇)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၁)ခု ၃၉/၆၁
သပတ်ိကျင်းမိနယ်

၁ ေကျာက်အိုက် ေညာင်ကုနး် ေကျးရ�ာတွင်းလမး် (ဂျင်းေြမဖိုြခင်း) ၂၂/၇၈
၂ (၇)မိုင် (၆)မိုင် ေကျးရ�ာတွင်းလမး် (ဂျင်းေြမဖိုြခင်း) ၂၀/၈၀
၃ တင်ွးငယ် တွင်းငယ် ေရတေ်ြမာင်းတူးြခင်းလုပင်နး် ၄၅/၅၅
၄ အုးံဇုန်း ကွင်း (၃၀) ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်းလုပင်နး်။ ေကျးရ�ာေစျးလမး် (ဂျင်းေြမဖိုြခင်း)။ ၃၅/၆၅

(၄)အုပ်စု (၄)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၅)ခု ၃၁/၆၉
စဉ့်ကူးမိနယ်

၁ ေရXြပည် ြမသီတာ ရိစာလမး်ခင်းြခင်း။ ၂၈/၇၂
၂ ခတက်ချဉ် တေရာပ်င် ရိစာလမး်ခင်းြခင်း။ ၂၇/၇၃
၃ ေညာင်ဝနး် ေညာင်ဝနး် ရိစာလမ်းခင်းြခင်း။ ၃၀/၇၀
၄ ေရXြပည် ေဈးကနုး် ရိစာလမး်ခင်းြခင်း။ ၃၀/၇၀
၅ ခလူယ် ခလူယ် ရိစာလမး်ခင်းြခင်း။ ေရXြမင်တင်ဘုရားလမး်ေရေြမာင်းတးူ၍လမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၉/၇၁
၆ ခလူယ် ကက်ြဖေတာင် ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ၄၃/၅၇
၇ ငြပင်းအင်း လက်ဆည်ဦး ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တနး်ြခင်း။ ၄၇/၅၃
၈ ငြပင်းအင်း ဝက်တုိး ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ရိစာလမး်ခင်းြခင်း။ ၄၂/၅၈

(၆)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၀)ခု ၃၅/၆၅
 ေကျာက်ဆည်မိနယ်

၁ ပနန် ရ�ာဘုိး ရ�ာတင်ွးလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (လမး်ေဘးေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းအပါ) ၂၆/၇၄
၂ ကေလး ြမင်းကွင်း ရ�ာအဝင်င့်ှရ�ာတွင်းလမး်ေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း ။ ၂၇/၇၃

စိုက်ပျ ိးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။
၃ သာဂရ(န) ရှမး်သူငယ် ရ�ာအဝင်င့်ှရ�ာတွင်းလမး် ေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း ။ ၃၀/၇၀



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၄ ကျးီြပ ကျးီြပ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (လမး်ေဘးေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၀/၆၀
၅  ေရXဒါး သာစည် ရ�ာတင်ွးလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (လမး်ေဘးေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၅/၅၅
၆ ဒါနး်တုိင် ဒါနး်တိုင် ရ�ာတွငး်လမ်းေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း(လမ်းေဘးေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခငး်အပါ) ၃၀/၇၀
၇ ရှမ်းေတာင်ဦး တတ်ုကုနး် ရ�ာတွင်းလမး်ေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၂၇/၇၃

သုဿနေ်ြမေနရာရှင်းလင်းြပြပင်ြခင်း။
၈ စိုင်မလနး် စိုင်မလနး် ရ�ာတွင်းလမး်ေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၁၅/၈၅

စိုက်ပျ ိးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။
၉ ပထုိုးနီ ပထုိုးနီ ရ�ာတင်ွးလမး်င့်ှ ရ�ာမသုှဿန် သွားလမး်ေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၂၇/၇၃

သုဿနေ်ြမေနရာရှင်းလင်းြပြပင်ြခင်း။
၁၀ ေြမစုိမိုးေကာင်း ဘုိးတိုင်ေပါက် ရ�ာတင်ွးလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ၃၉/၆၁
၁၁ ေတာတင်ွ သေြပကုနး် ရ�ာတွငး်လမ်းေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း(လမ်းေဘးေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခငး်အပါ) ၃၈/၆၂

 စုိက်ပျ ိးေရေြမာင်းြပြပင်တးူေဖာြ်ခင်း။
၁၂ သာဂရ(ရ) သာဂရ(ရ) ရ�ာတွင်းလမး်ေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၃၆/၆၄
၁၃ ရေဲဘာ်ကီး  ေရြပားေတာ(ရ) ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၄၉/၅၁

(၁၃)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၈)ခု ၃၃/၆၇
စဉ့်ကုိင်မိနယ်

၁ နန်းနီ ေြမေတာ် ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ဂျင်း/ရိစာခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
ေကျးရ�ာပုိင်အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း
ေကျးရ�ာအဝင်လမး်ိုးတစေ်လာက်+ခံယွမ်ျား ခတုထ်င်ွရှင်းလင်းြခငး်

၂ ဝနး်သုိ ဝံ့ပေတ(့မ) ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ဂျင်း/ရိစာခင်းြခင်း ၂၁/၇၉
၃ မိဝနကု်နး် မဇဲာ ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ဂျင်း/ရိစာခင်းြခင်း ၄၈/၅၂

ေကျးရ�ာပုိင်စနွBပ်စအ်မက်ကနြ်ပြပင်တးူေဖာြ်ခင်း
၄ မးီေသွးဘုတ် ကနဲဖား ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ဂျင်း/ရိစာခင်းြခင်း ၄၄/၅၆

ေကျးရ�ာအဝင်လပ်စစ်ဓါတ်တုိင်တနး်လမး်တစေ်လာက်+ခံွယမ်ျားခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းြခင်း

စနွBပ်စ်အမက်ကနြ်ပြပင်တးူေဖာြ်ခင်း (၂)ကန်
၅ မးီေသွးဘုတ် ကင်းတုံ ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ဂျင်း/ရိစာခင်းြခင်း ၂၀/၈၀
၆ မးီေသွးဘုတ် ဖလံပင်ကုနး် ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ဂျင်း/ရိစာခင်းြခင်း ၁၂/၈၈
၇ သိီကုနး် ဇီးေတာ ရ�ာတငွး်လမး် ဂျင်းေြမခင်းြခင်း။ ရ�ာပတလ်မး် ဂျင်းေြမခင်းြခင်း။ ၄၃/၅၇

ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ေဘးဝယဲာ ေရေြမာင်းတးူြခင်း
ေကျးရ�ာစွနBပ်စ်အမက်ကန ်ြပြပင်တူးေဖာြ်ခင်း
စာသင်ေကျာင်းဝန်း+ခံယ်ွများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းြခင်း
ေကျးရ�ာသုဿာနေ်ြမေနရာြပြပင်ြခင်း
ေကျးရ�ာဘတစ်ုံသနး်ခနး်မြပြပင်ြခင်း
ေကျးရ�ာအများသံုးေရကနအ်ား+ခစံညး်ိုးကာရံြခင်း
ေကျးရ�ာအများေသာက်ေရတင်ွးအား သံုးပလပေ်ဖာင်းြပြပင်ြခင်း

၈ သိီကုနး် ပုဏားရ�ာ ရ�ာတွင်းလမး် ဂျင်းေြမခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
ေကျးရ�ာစွနBပ်စ်အမက်ကန ်ြပြပင်တူးေဖာြ်ခင်း
ေကျးရ�ာသုဿာနေ်ြမေနရာ ြပြပင်ြခင်း
ေကျးရ�ာေရဆိုးထတုေ်ြမာင်းြပြပင်တးူေဖာြ်ခင်း

၉ ေညာင်ပင်ကီး ကင်းလပ် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေဘးေရေြမာင်းတူးြခင်း။ စာသင်ေကျာင်းဝနး်ေြမဖိုြခင်း။ ၆/၉၄
၁၀ ေညာင်ပင်ကီး ထနး်သံုးပင် ေကျးရ�ာတွင်းကွနက်ရစလ်မး်ခင်းြခင်း ၆၂/၃၈
၁၁ စနွရဲ် စနွရဲ်(တ) ေကျးရ�ာတင်ွးလမး် ဂျငး်/ရိစာခင်းြခင်း ၂၀/၈၀

(၇)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၈)ခု ၃၂/၆၈



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ြမစ်သားမိနယ်
၁ ရစက်န် ကျားတင်ွး ရ�ာတွင်းစတ်ိလမး်(၆)လမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်းအပါ) ၄၂/၅၈

အမက်ကျင်း(၂) ကျင်း တူးြခင်း။
၂ လနွေ်ကျာ် လွနေ်ကျာ် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်းင့်ှေကျာက်မန်Bတင်ြခင်း။ ၄၃/၅၇

(လမး်ေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ)
အမက်ကျင်း(၃)ကျင်းတူးြခင်း။ သစ်ပင်စိုက်ြခင်း။

၃ မေုာေလး မေုာေလး ရ�ာတွင်းလမး်ေြမေကျာက်ခင်းြခင်းင့်ှေကျာက်မန်Bတင်ြခင်း။ ၄၇/၅၃
(လမး်ေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ)

၄ မင်းဝန် မင်းဝန် ေကျးရ�ာတွင်းဂျင်းလမး်ခင်းြခင်း (လမး်ေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းအပါ) ၃၉/၆၁
၅ ဒိုင်း ြပညလ်ုံးအံ့  ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်း။ ရ�ာတင်ွးလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၂၇/၇၃
၆ ခတုုပ် ခတုပ်ု(န) ေကျးရ�ာတွင်းဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း ။ ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်း။ ၄၇/၅၃
၇ မဿဲ စေြမာင် ေကျးရ�ာတင်ွးဂျင်းလမး်ခင်းြခင်း (လမး်ေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၄၈/၅၂

ချရံှင်းြခင်း။
၈ မှး်ခင်း မိတင်ွး  ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်း။ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၉ သေြပသာ(ရ) ဖာွးဘက်စံ ရ�ာတွင်းလမး်ေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်းင့်ှေကျာက်မန်Bတင်ြခင်း။ ၄၈/၅၂

ချရံှင်းြခင်း။
၁၀ ဝက်ထိနး် တဲကီး ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်း။ ရ�ာတင်ွးလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၄၄/၅၆
၁၁ ဒိုင်း နတလ်ဲ(န) မးီတားလမး်များ ြပြပင်ြခင်း။ ၃၂/၆၈

ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်း (ေကျာက်ိုးစြီခင်းလုပင်နး်ပါ)။
၁၂ သေြပေတာင်း ကုနး်သာ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ေရတေ်ြမာင်းတးူြခင်း။ ၄၈/၅၂

အမက်ကျင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ သစပ်င်စုိက်ြခင်း။
၁၃ ခော မင်းဟုန် ဂျင်းခင်းြခင်းင့်ှ ေကျာက်မနBတ်င်ြခင်း။ ၄၅/၅၅

အမက်ကျင်းြခင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
(၁၂)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၇)ခု ၄၃/၅၇

ပသိုမ်ကးီမိနယ်
၁ ေြမာက်တတံိုင်းရှည် ဇလ့ဲတင် ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း(လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းအပါ) ၃၈/၆၂
၂ အိုင်ကီး အိင်ုကီး ကုနထု်တလ်မး်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ေရသွင်းေြမာင်းအနက်က်ြခင်း။ ၃၇/၆၃

၃ ေကာင်းမန်ွ ေကာင်းမွန် ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း(လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းအပါ) ၃၈/၆၂
ေရသွင်းေြမာင်းအနက်က်ြခင်း။

၄ ေကာင်းမန်ွ မိုးကုနး် ရ�ာတွင်းလမး်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရတ်ုေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၉/၆၁
မလူတန်းေကျာင်းဝင်းတွင်းချံရှင်းြခင်း။

၅ ေကာင်းမွန် ဆားခါေတာင် ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ။ သချင်းေြမချံရှင်းြခင်း။ ၄၈/၅၂
သချင်းေြမအားေကျာက်ေရာေြမဖုိြခင်း။ ေရသွင်းေြမာင်းအနက်က်ြခင်း။

၆ ဒဟေတာ သရက်ကုိင်း ရ�ာတင်ွးလမး်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရတ်ုေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၁၂/၈၈
၇ မနှပ်င် မှနပ်င် ရ�ာတွင်းလမး်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ၄၈/၅၂
၈ ငိမး်ချမး်သာဇံ ငိမ်းချမ်းသာဇံ ရ�ာတွင်းလမး်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရသွင်းေြမာင်းအနက်က်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

(၆)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၇)ခု ၃၈/၆၂
တတံားဦးမိနယ်

၁ လနိကု်နး် လိနကု်နး် ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း ၂၂/၇၈
(လမး်ေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်ကွနက်ရိေရပန်တပဆ်င်ြခင်းအပါ)

၂ ပျား ပျား ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း (လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းအပါ) ၂၂/၇၈
၃ ေချာင်းဆံု ကနသ်ာ ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း (လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းအပါ) ၁၄/၈၆



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၄ သင်းတမ်ိး ေအးစွ ေကျးရ�ာတင်ွးေြမသားခင်းြခင်း ၈/၉၂
(လမး်ေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်ကွနက်ရိေရပန်တပဆ်င်ြခင်းအပါ)

၅ မိုးံှ+ခံ ေကျာက်ကန် ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း (လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းအပါ) ၁၅/၈၅
၆ ဥတည် ေြမာက်ေစျးကီး ေကျးရ�ာတင်ွးေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁

(လမး်ေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်ကွနက်ရိေရပန်တပဆ်င်ြခင်းအပါ)
ေရတားတမံ(သဲအတ်ိ)စြီခင်း။ အမက်ကျင်းတူးေဖာြ်ခင်း။

၇ ကပြ်ပင် နုး်ကန် ေြမသားေရကနြ်ပြပင်တးူေဖာြ်ခင်း။ ၀/၁၀၀
၈ ေအာငသ်ာ ာွးတပ် လမး်ပခုုံး ေြမသားတင်ြခင်း(လမး်ေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်းအပါ) ၂၄/၇၆

ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းတင်ြခင်း။ ေရတ်ုေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
၉ ေချာင်းဆံု သာယာေအး ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း (လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းအပါ) ၂၇/၇၃

၁၀ ပျား ေညာင်ပင်ေစာက် ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားတင်ဂျင်းခင်းြခင်း။ အမက်ကျင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ၂၁/၇၉
(၈)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၅)ခု ၁၉/၈၁

မတိီလာမိနယ်
၁ ေကျာက်ြဖကုနး် ဆးူြဖကွက် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၄/၆၆
၂ ေရ ေဝ ကနသ်ာ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၈/၆၂
၃ ေရေဝ ေကျာက်အုိး ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၄/၆၆
၄ သရက်ပင် ေကျးသာအုိင့် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၈/၆၂
၅ ေညာင်ေဇာက် ေတာင်ကုနး် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၀/၇၀
၆ သီးပင်ကုနး် ကုနး်တန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၀/၇၀
၇ ေြမာက်လည် ေဂွးကုနး် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၀/၇၀
၈ အိုင်ကီးလည် ေပျာဘွ်ယ် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၀/၇၀
၉ အိုင်ကီးလည် အုိင်ကီးလည် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၄၈/၅၂

၁၀ ေကျာက်ဖးူ ကံြခား(တ) ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၅/၆၅
၁၁ ကယက်န် ေညာင်အိုင် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၀/၇၀
၁၂ ခင်တဲ ေညာင်ပင်ကုနး် ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၃/၆၇
၁၃ ရှမ်းမငယ် သေြပကုနး် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၅/၆၅
၁၄ ကုကိကုနး် ေတာင်းေကာက် ဂျင်းလမး်ခင်းြခင်း(ေရတ်ေြမာင်းအပါ)။ Box Culvert ြပြပင်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၁၅ အလည်ရ�ာ ေရငံ(ရ) ေြမသားေရကန်အနက်က်တးူေဖာြ်ခင်းင့်ှေရဝင်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၀/၁၀၀
၁၆ အံုတုံ သီးပင်ခင် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၁၇ မယ်ဇလီကုနး် တပပုိ်း ဂျင်းခင်းြခင်း(ေကျာက်ိုးစြီခင်းအပါ)။ ေရဝင်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၄၈/၅၂
၁၈ အင်း အင်း ေကျးရ�ာပုိင်အေသးစားဆည်ေရပုိလဲြပြပင်ြခင်း။ ၄၇/၅၃
၁၉ ဇရပကု်နး် ေဂွးချ ိ ပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၃၄/၆၆
၂၀ ေမွ ေချာင်းနား ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း(ေရတ်ေြမာင်းအပါ)။အမက်ကန်တူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၆/၅၄

(၁၈)အုပ်စု (၂၀)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၅)ခု ၃၅/၆၅
မလင်မိနယ်

၁ ုံးေတာ ုံးေတာ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၈/၉၂
၂ အတုဖုိ်ကန် ေတာင်ကုနး် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၁၆/၈၄
၃ အုတဖ်ိုကန် အုတဖ်ိုကန် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၁၈/၈၂
၄ က+ဲခံ ကာအုိင် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၂၄/၇၆
၅ လယ်ဗျား ေတာင်ုိးတဲ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၈/၆၂
၆ ြမင်းဉီးလှည့် ထေနာင်းကျင်း ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ၊ ေကျာက်စေီရေြမာင်းပါ) ၃၈/၆၂
၇ ေဖျာက်ဆိပ်ကျင်း လက်ပခံျ ိငး် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ၊အတ်ုစေီရေြမာင်း) ၃၈/၆၂
၈ ေဖျာက်ဆိပ်ကျင်း သေြပပင် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ၊အတ်ုစေီရေြမာင်း) ၃၈/၆၂



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၉ ကူကီးကုနး် ရ�ာသစ် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတေ်ြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
Slab Culvert (၂)စင်း

၁၀ ေပျာ်ဘွယ် ေပျာ်ဘွယ် ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၂၁/၇၉
ေရေကျာ်တညေ်ဆာက်ြခင်း

၁၁ ေဖျာကဆိ်ပကု်နး် ကုကိကွက် ေြမသားေရကန ်ြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁
ေြမသားေရကန် +ခံစည်းိးုကာရံြခင်း(၁)
ေြမသားေရကန် +ခံစည်းိုးကာရံြခင်း(၂)
အမက်ကနတူ်းြခင်း
ေရတုေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း

၁၂ ြမင်းဦးလည့်ှ စုိင်ေသာက် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ုေြမာင်းအပါ၊ ေကျာက်စေီရေြမာင်းပါ) ၃၁/၆၉
၁၃ ယာကီးကုနး် ယာကီးကုနး် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၁/၆၉
၁၄ ထမကီး ကိးကာဥ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၂၆/၇၄
၁၅ ေရနီ ကံကေလး ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၂၅/၇၅

(၁၃)အုပ်စု (၁၅)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၁)ခု ၂၉/၇၁
ဝမး်တင်ွးမိနယ်

၁ လးူခင်း ပျားစွဲ(ရ) ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၂ တစဲု တစုဲ ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၃ ေကျာင်းကုနး် ရ�ာသစ် ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၄ ေြမာက်ဆည် ေြမာက်ဆည် ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၅ ဂုဏ်ရ�ာ ဂုဏ်ရ�ာ ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၆ ေညာင်တို ဝက်လက် ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၇ သံုးေဒါင့်အုိင် သံုးေဒါင့်အုိင် ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၈ အင်းခမး်ကီး အငး်ခမး်ကီး ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၉ ေရတင်ွး မကျးီေတာ ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃

၁၀ လိနပ်င် ေဇာင်ကမး်ကုနး် ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၁၁ ိုးစုံ မကျးီအပ်ု ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၇/၆၃
၁၂ ထနး်ပင်ကုနး် ထနး်ပင်ကုနး် ေြမသားေရကနြ်ပြပင်ြခင်း ၈/၉၂
၁၃ ေနပကုူနး် ဆပခ်ငး် ဂျင်းခင်းြခင်း(ေရတ်ေြမာင်းအပါ)။ အမက်ကန်တူးေဖာ်၍+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ၃၀/၇၀

(၁၃)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၄)ခု ၃၄/၆၆
သာစည်မိနယ်

၁ ေညာင်ပင်သာ ထနး်ကန် ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၁၅/၈၅
၂ ဝက်တိုး ဝက်တိုး ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၁၅/၈၅
၃ ကနBြ်ဖ တင်းတမ်ိကာ ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၂၆/၇၄
၄ အလယက်န် သနး်ေတာ ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၃၄/၆၆
၅ သဲပံု ရင်ဇင်း ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၁၅/၈၅
၆ ကဲဒတ် မျက်ခါးအင်း ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၂၁/၇၉
၇ ကပစ်ခနး် စဉ့်ကူး ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၄၅/၅၅
၈ ြမင်းဒိက်ု ြမင်းဒုိက် ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၉/၉၁
၉ လယ်ြပင် ပင်မန်ုး ဂျင်းခင်းြခင်း၊ ေရတ်ေြမာင်း တးူြခင်း၊ ေကျာက်ကီးစီြခင်း ၃၂/၆၈

၁၀ သကယဒိ်တ် ဖိုးသာိုင်း ေရပိုက်လုိင်းသွယတ်နး်ြပြပင်ြခင်း။ ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆ့ံအတ်ုေရကနတ်ည်ေဆာက်ြခင်း။

၁၁ ြပည်ေညာင် ကူြပင် ေရပိုက်လုိင်းသွယတ်နး်ြပြပင်ြခင်း။ အမက်ကနတူ်းေဖာြ်ခင်း။ ၄၂/၅၈
ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆ့ံအတ်ုေရကနတ်ည်ေဆာက်ြခင်း။



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ဂျင်းခင်းြခင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။
၁၂ ယင်းမာပင် မဒါနး် ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၂၀/၈၀
၁၃ အတ်ုတင်ွး အင်တိုင်းသာ ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၂၀/၈၀
၁၄ ကုကိကန် ကကုိကန် (ေကျာက်ကီးစေီရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့် ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း) ၄၇/၅၃
၁၅ အုတကု်နး် အုတကု်နး် ဂျင်းခင်းြခင်း (ေရတ်ေြမာင်းအပါ) ၂၇/၇၃

(၁၅)အုပ်စု (၁၅)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၀)ခု ၂၇/၇၃
ြမင်းVခံမိနယ်

၁ ပင်လယ် ကာကန် ေြမသားေရကန ်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၉/၇၁
ရ�ာအဝငလ်မး်ငှ့ကု်နထ်တုလ်မး် ဂျင်းခင်းြခင်း(ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းအပါ)

၂ ေပျာ့ ြမင်သာ ရ�ာတင်ွးလမး်ေပ ဂျင်းေြမြဖနBခ်င်းြခင်း(ရ�ာတင်ွးလမး်ေရတ် ေြမာင်း ၄၀/၆၀
ြပြပင်ြခင်းှင့်ေရပနတ်ပဆ်င်ြခင်းအပါ)

၃ ဇးီပင်ကန် ဇီးပင်ကန် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၄ သစ်ုံ သစ်ုံ လမး်ေပေကျာက်ကီးခံ၍ေြမြဖနBခ်င်းြခင်း။ ၄၇/၅၃

(ရ�ာဝင်လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူး၍ေကျာက်ကီးစီြခင်းအပါ)
၅ တရူ�င်းဘုိ တရူ�င်းဘုိ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း(ရ�ာတွင်းလမး်ေရတ ်ေြမာင်းြပြပင်ြခင်းအပါ) ၂၈/၇၂
၆ ကူ ကူ ရ�ာတင်ွးလမး်ေရတ် ေြမာင်းြပြပင်ြခင်း(ေရပန်တပဆ်င်ြခင်းအပါ) ၃၂/၆၈
၇ ရှားေတာ ရှားေတာ ရ�ာတွင်းလမး်ေပဂျင်းေြမြဖနB်ခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၈ ေအး ေအး ရ�ာတွင်းလမး်ေဘးေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၁/၉၉

(လမ်းေပေြမြဖနB်ခင်းြခင်းှင့် ေရပန်တပ်ဆင်ြခင်းအပါ)
၉ ေခါင်းကဲွ ေခါင်းကဲွ ရ�ာတွင်းလမး်ေပဂျင်းေြမြဖနBခ်င်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၁၀ တူရ�င်းဘုိ ေကျာင်းြဖကန် ေရပိုက်လိုင်းသွယတ်နး်ြခင်း(ပိုက်လုိင်းသွယရ်န်ေြမတးူြခင်းအပါ)။ ၄၇/၅၃
၁၁ ဆင်းဂွတ် ဆင်းဂွတ် ရ�ာတင်ွးလမး်ေပဂျင်းေြမြဖနBခ်င်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

(၁၁)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၂)ခု ၃၅/၆၅
ေတာင်သာမိနယ်

၁ ကုိင်း တံငါကျင်း ေြမသားေရကန်+ခံစည်းိးုကာရံြခင်း၊ ေရဝင်လမး်ေကာင်းြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁
၂ သမက အုန်းကျင်း ဂျင်းလမး် ၃၁/၆၉
၃ ေအးရ�ာ ရ�ာသာေလး ေရဝင်လမး်ေကာင်းြပြပင်ြခင်း၊ ေြမသားေရကန်+ခစံညး်ိုးကာရံြခင်း ၃၉/၆၁
၄ ကတဲလင်း အင်ကင်းသာေတာ ဂျင်းလမး် ၃၁/၆၉
၅ ကဲတလင်း ခုိဇင် ေြမသားေရကနအ်နက်က်ြခင်း +ခံစည်းိးုကာရံြခင်း ၃၉/၆၁
၆ ဒါနး်တုိင် ေညာင်ေချာင်း ဂျင်းလမး် ၃၁/၆၉
၇ အရာေတာ် အရာေတာ် ဂျင်းလမး် ၃၁/၆၉
၈ ဇဂျမး် အုတ်ရှစပ်င် (အင်ကင်းေရဝင်လမး်ေကာင်းြပြပင်ြခင်း ေြမသားေရကန်အနက်က်ြခင်း ၃၉/၆၁
၉ ဝေဲလာင် ေအာင်ချမး်သာ ေကျာက်ကီးစီဂျင်းခင်းြခင်း ၃၁/၆၉

၁၀ မင်းရင် ထေနာင်းကုနး် ဂျင်းလမး် ၃၁/၆၉
၁၁ မင်းရင် ေအာင်ချမး်သာ ေြမသားေရကန်အနက်က်ြခင်း။ ဂျင်းလမး်။ ၃၁/၆၉
၁၂ သာယာမိင် ဗျ ိငး်မတူ ဂျငး်လမ်း ၃၁/၆၉
၁၃ သာယာမိင် ထေနာင်းကုနး် ဂျင်းလမး်၊ ေြမကာနံရံတည်ေဆာက်ြခင်း ၃၁/၆၉
၁၄ သာယာမိင် လွန်းေဒါင့် ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်း။ ေရဝင်လမး်ေကာင်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၁/၆၉

(၁၀)အုပ်စု (၁၄)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၆)ခု ၃၂/၆၈
ွားထိုးကီးမိနယ်

၁ ကေဒါင်း ကေဒါင်း ရ�ာတွင်းအုတ်ေရေြမာင်းြပလုပြ်ခင်း ၄၀/၆၀
၂ ကေဒါငး် ေရXြပညသ်ာ ရ�ာတင်ွးအုတေ်ရေြမာင်းြပလပုြ်ခင်း ၄၀/၆၀
၃ ကနား ေကျာင်းကုနး် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၄ ကနား ေငွေလးကုနး် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်းင့်ှ ေကျာက်ိုးစေီရေြမာင်း ၃၉/၆၁
၅ ကနား ထနး်ေတာကုနး် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၆ ကနား ြမင်းစားကျက် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းခင်းြခင်းင့်ှ ေကျာက်ိုးစေီရေြမာင်း ၃၉/၆၁
၇ ကာပာွး ကာပွား ရ�ာတွင်းအုတ်ေရေြမာင်းြပလုပြ်ခင်း ၄၁/၅၉

(၃)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၇)ခု ၃၉/၆၁
ငါန်းဇွန်မိနယ်

၁ ရ�ာသစ် ရ�ာသစ် ေြမသာေရကနတုိ်းချဲတူးေဖာြ်ခင်း။ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းေြမဖုိြခင်း။ ၃၆/၆၄
၂ ရ�ာသစ် ရ�ာလှကုနး် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းေြမဖုိြခင်း။ ၄၁/၅၉
၃ သူနတ်စစ် နဘဲပင် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းေြမဖုိြခင်း။ ၃၉/၆၁
၄ သံကုနး် ဇလုမ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းေြမဖုိြခင်း။  ေြမသားေရကနြ်ပြပင်ြခင်း။ ၁၂/၈၈
၅ လက်ပကံျင်း တယ်ပင် ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းေြမဖုိြခင်း။ ၄၇/၆၃
၆ ရ�ာဘုိ ရ�ာဘုိ(မ) ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းေြမဖုိြခင်း။ ၄၃/၆၇
၇ သံဘုိ သံဘုိ ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းေြမဖုိြခင်း။ ၅၀/၅၀
၈ သံဘို  ေတာင်ေအာက် ေြမသားေရကနြ်ပြပင်ြခင်း။ ၄/၉၆
၉ ပျဉး်လှေတာ ေကျာင်းကုနး်ကီး ရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းေြမဖုိြခင်း။ ၄၉/၅၁

(၇)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၁)ခု ၃၆/၆၄
ရမည်းသင်းမိနယ်

၁ ေရဦး စးီခံု ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ရိစာဖိုြခင်း။ ေရေြမာင်းေဖာြ်ခင်း။ ၃၉/၆၁
၂ မကျးီကုန်း မကျးီကုနး် ေြမသားေရကနြ်ပြပင်ြခင်း ၇/၆၉၃
၃ ဆတိိးကီး ေအာင်ချမး်သာ စာသင်ေကျာင်းေြမကာနရံံတည် ေဆာက်ြခင်း ၃၅/၆၅

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၅)ခု ၂၈/၇၂
ေပျာ်ဘွယ်မိနယ်

၁ ဘတ တလင်းကုနး် မလူတနး်စာသင်ေကျာင်းေဆာင်ြပြပင်မမ်ွးမံြခင်း ၄၉/၅၁
မလူတန်းစာသင်ေကျာင်း +ခံစည်းိုးြပြပင်ြခင်း
ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း
လမး်ေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း

၂ ထရံကာ နနခ်�န် စိုက်ပျ ိးေရေြမာင်းြပနလ်ည်တးူေဖာြ်ပြပင်ြခင်း ၃၅/၆၅
ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း

(၂)အုပ်စု (၂)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၆)ခု ၄၃/၅၇
ေညာင်ဦးမိနယ်

၁ လက်ပန်ေြခေပ လက်ပန်ေြခေပ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းလမး်ခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၁၉/၈၁
၂ လက်ပနေ်ြခေပ ေတာင်ဖက်တနး် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းလမး်ခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၂/၇၈
၃ ဆည် တမခါး ေြမသားေရကနြ်ပြပင်တူးေဖာြ်ခင်း။ ၀/၁၀၀
၄ ဆည် တဲမ ဘက်စုံသံုးခနး်မြပြပင်ြခင်း။ ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ဂျင်းလမး်ခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂
၅ ထနး်ေပါက်ကုနး် ထနး်ေပါက်ကုနး် ေြမသားေရကန ်ြပြပင်တးူေဖာြ်ခင်း။ ၀/၁၀၀
၆ ေတာင်ဇင်း ေတာရ�ာ ေြမသားေရကန ်ြပြပင်တးူေဖာြ်ခင်း။ ၁/၉၉
၇ ေချာင်းဝ ငါ့လင်းပုတ် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေြမသားတင် ဂျင်းခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၆/၇၄
၈ ေညာင်ပင် (တက်မ) အုတေ်လကှား ေကျးရ�ာတင်ွးလမး် ဂျငး်လမး်ခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၀/၈၀
၉ ဒါနး် ဟင်းခွက်အိုင် ေြမသားေရကန ်ြပြပင်တူးေဖာြ်ခင်း။ ၀/၁၀၀

၁၀ မီးေလာင်ဖျား လယ်ကန် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂျင်းလမး်ခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၉/၉၁
ေြမသားေရကန ်ြပြပင်တးူေဖာြ်ခင်း။

၁၁ ကအို ေြမသနBေ်တာင် ေကျးရ�ာတင်ွးလမး် ဂျငး်လမး်ခင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၃/၇၇
၁၂ ဇီးဇမင် ယာေတာကီး ေြမသားေရကန ်ြပြပင်တးူေဖာြ်ခင်း။ ၀/၁၀၀



စဉ် ေကျးရ
ာအပုစ်ု ေကျးရ
ာ လပုင်နး်အမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကိနး်ရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၁၃ တရူ�င်းတိင်ု ဖိးုနကီန် ေကျာက်ိုးစေီြမကာနရံံြပြပင်ြခင်း။ေြမသားေရကန ်ြပြပင်တူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၄/၆၆
(၁၁)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၆)ခု ၁၅/၈၅

ေကျာက်ပနး်ေတာင်းမိနယ်
၁ ဒီးဒုတ်ကုနး် ဒီးဒုတကု်နး် ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေချာလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၂ ဒးီဒုတ်ကုနး် သံုးအိမ်ကုနး် ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေချာလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၃ နတ်ကနလ်ည် နတက်နလ်ည် ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေချာလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၄ စတိနိး်(တ) စတိနိး်(တ) ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေချာလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၅ စတိန်ိး(တ) စတိနိး်(မ) ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေချာလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၆ ေကျာက်ခွက် ေကျာက်ခက်ွ ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေချာလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၇ ဆးူြဖကုနး် ယာကီးေတာ(ေရှ) ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေချာလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၈ ဘုရားကီးကုနး် ဘုရားကီးကုနး် ေကျးရ�ာတွင်း ဂျင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၅/၇၅
၉ ကိပင်သာ ကိပင်သာ ေကျးရ�ာတွင်း ဂျင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၅/၇၅

၁၀ မဲဒီး ကဲတလင်းရ�ာအို+  ရ�ာသစ် ေကျးရ�ာတင်ွး ဂျင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၅/၇၅
၁၁ မဒီဲး ေကျာင်းရ�ာ ေကျးရ�ာတွင်း ဂျင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၅/၇၅
၁၂ ကူလည် ကူလည် ေကျးရ�ာတင်ွး ဂျင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၅/၇၅
၁၃ သံဘုိ သံဘုိ ေကျးရ�ာတွင်း ဂျင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၅/၇၅
၁၄ မင်းေခါင်း(တ) ေပါက်ပင်စွနး် ေကျးရ�ာတွင်း ဂျင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၅/၇၅
၁၅ ဟင်းခွက်အိင်ု ေချာင်းြခားစု(မ) ေြမသားေရကန် ြပြပင်တူးေဖာြ်ခင်းှင့်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ၃၁/၆၉
၁၆ အုိင်းလျား(မ) စမ်းမိင်ေအး ေြမသားေရကန ်ြပြပင်တးူေဖာြ်ခင်းင့်ှ+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ၃၀/၇၀
၁၇ တွင်းြဖ စမး်တွင်းကီး ေြမသားေရကန ်ြပြပင်တးူေဖာြ်ခင်းင့်ှ+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ၃၈/၆၂
၁၈ ကနလွ်န(်တ) ကနလွ်န(်တ) ေြမသားေရကန်ြပန်လည်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀
၁၉ တလုိင်းကန် တလုိင်းကန် ေြမသားေရကနြ်ပန်လည်ြပြပင်ြခင်းင့်ှေရပိုေရလဲေကျာက်စြီခင်း။ ၁၇/၈၃

(၁၆)အုပ်စု (၁၉)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၉)ခု ၂၈/၇၂
(၂၀၉)အုပ်စု (၂၅၀)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွေပါင်း(၃၅၈)ခု ၃၃/၆၇



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ေမာ်လမိင်မိနယ်
၁ ကတိုး ကတိုး ေကျာင်းဝင်းအတွင်းေြမာင်းတူးြခင်း။ ေြမာင်းြဖတ် Curvert ၂ ခု။ ၃၉/၆၁

ေကျာင်းေဆာင်ြပြပင်ြခင်း။ ေကျာင်းဝင်းအတင်ွးေရဝပ်သည့်ေနရာေြမဖုိြခင်း။

၂  ေကာ့ခပုိ  ေကာ့ခပို   ေကျာင်းဝင်းအတွင်းေြမာင်းတူးြခင်းှင့်အုတ်စီြခင်း။ ၄၀/၆၀
ေကျာင်းေဆာင်ြပြပင်ြခင်း။ ေြမနီသယ်ြခင်း၊ြဖန်Bခင်းြခင်း။

(၂)အုပ်စု (၂)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၇)ခု ၃၉/၆၁
မုဒုံမိနယ်

၁ ကျံဖိုက် ကျံဖိုက် အုတ်စီေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၂၉/၇၁
ဂဝံလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း

၂ ကျဖံိကု်  ေကာ့ခလွယ်  slab culvert တည်ေဆာက်ြခင်း(၂)စင်း။ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၂၃/၇၇
၃ ဘေလာက်ေညာင်ဝိုင်း ဘေလာက် ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းှင့် အုတ်စီေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၀/၇၀

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
၄ ဆက်သွယ် ဆက်သွယ်(ရ�ာသစ်) မိန်းလမ်းေဘးေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

ရ�ာပတ်လမး်ေဘးေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
(၃)အုပ်စု (၄)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၉)ခု ၂၁/၇၉

သံြဖဇရပ်မိနယ်
၁ ဆင်ေတာင် ဆင်ေတာင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၁၆/၈၄
၂ ဆင်ေတာင် ဝတ်ြဖ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၇/၇၃
၃ ကျကံုတ် ဒံုကနိ ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
၄ စခမ်းကီး ရဲတခွံန် ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ေရပန်(1.5'Ø)(၅၀)ခု။ ၂၈/၇၂
၅ စခမ်းကီး ပေယာ်ဟဲ ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ေရပန်(1.5'Ø)(၁၂)ခု။ ၁၆/၈၄
၆ စခမ်းကီး ကုန်းြမင့် သာယာ ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခင်း။ slab culvert(၂)စင်း။ ၄၀/၆၀

၂"ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း၊ ေရပုံး(၃၀၀၀)လီတာ(၂)ခု
+ခံစညး်ိုးကာရံြခင်း(chain link)။ ေရပန်(၁၃)ခု။

၇ ဝဲဝင်ကရာ ဝဟဲတာ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ေရပန်(2'Ø)(၇)ခု။ ၁၉/၈၁
၈ ေကာ့ေလး ေဂျာ့ သုသာန်ေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်း။ ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
၉ ေကာ့ေလး စပွေလာင် သုသာန်ေြမေနရာရှင်းလင်းြခင်း။ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေကျးရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်ခင်းြခင်း။
၁၀ ကရင်ေသာင် ကရင်ေသာင် ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

စာသင်ေကျာင်းခန်းမကွန်ကရစအ်ခင်းခင်းြခင်း။
၁၁ ေကျာင်းရ�ာ ခေလာက်ချ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ေရပန်(1.5'Ø)(၁၀)ခု။ ၃၉/၆၁

(၇)အုပ်စု (၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၃)ခု ၂၈/၇၂
ကျ ိက်မေရာမိနယ်

၁ ကလိုင်းကိုင် သုံးအိမ်စု ရ�ာတွင်းလမ်းအမတှ်(၁)ေြမာင်းတူးြခင်း၊ ေြမဖိုြခင်း၊ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခငး်၊ ၂၄/၇၆
ရ�ာတွင်းလမ်းအမှတ်(၂)ေြမာင်းတူးြခင်း၊ ေြမဖိုြခင်း

၂ ကျံစိန်  ေကာ့မင်း ေြမာင်းတူးြခင်း၊ေြမဖိုြခင်း၊ေကျာက်ေရာ ေြမခင်းြခင်း ၂၅/၇၅
၂'dia;ေရပနတ်ည်ေဆာကြ်ခင်း(၂)စင်း
ရ�ာအဝင်လမး်ချဲြခင်း
ရ�ာတွင်းလမ်းေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်း၊ေြမဖိုြခင်း

၃ ငပအုငး်  ေနာင်ေနာင်ကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း၊ေြမဖိုြခင်း ၀/၁၀၀
၄ ကျံကွယ် အုံးတပင် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း၊ ေကျာကေ်ရာေြမခင်းြခင်း ၃၃/၆၇
၅ ငပုအင်း ငပုအင်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း၊ဂဝံခင်းြခင်း ၃၄/၆၆
၆ လစင်ကုန်း လစင်ကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း၊ေြမဖိုြခင်း ၀/၁၀၀
၇ မကိသစ် မိကသစ် ရ�ာတင်ွးကုိယထူ်ကုိယ်ထလမ်းေြမာင်းတးူြခင်း၊ ေြမခင်းြခင်း ၂/၉၈

မွန်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မွန်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ဘုန်းကီးေကျာင်းလမ်း၊အုတ်ဖိုကုန်းလမ်း၊ ဖက်ကလင်လမ်းေြမာင်းတူးြခင်း၊

၈ လစင်ကုန်း ရ�ာတန်းရှည် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း၊ ေြမခင်း ြခင်း၊ ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၃၄/၆၆
3'dia; ေရပန်(၅)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း
ရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းြပြပင်ြခင်း

၉ လမုခို ဝါးပျကုံန်း ရ�ာတွင်းလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း၊ေြမဖို ြခင်း၊  ေကျာက်ေရာေြမ ၆"ခင်းြခင်း၊ ၂၉/၇၁
၂'dia; ေရပန်တည်ေဆာက်ြခင်း (၈)စင်း

၁၀ ေကာ့ခလိန် ကာအင်းေချာင် ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ေြမာင်းတူးြခင်း၊ ေြမခင်းြခင်း ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၂၅/၇၅
၂'dia; ေရပနတ်ည်ေဆာကြ်ခင်း(၃)စင်း
ရ�ာတွင်းလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း

၁၁ ကျကွံယ် ေတာင်နား ရ�ာအဝင်လမ်းေြမာင်းတးူြခင်း၊ေြမ ခင်းြခင်း၊ေကျာကေ်ရာေြမခင်းြခင်း ၂၇/၇၃
အားကစားကင်ွးတင်ွေရပနတ်ည်ေဆာကြ်ခင်း(၂)စင်း
အားကစားကင်ွးပတလ်ညေ်ြမာင်းတးူြခင်းလပ်ုငနး်

၁၂ ငပုအင်း လစင်ကုန်း သုဿာန်သွားလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း မိုင်းေချးခင်းြခင်း ၃၁/၆၉
သုဿန်ချံရှင်းြခင်း၊+ခံစညး်ိုးခတ်ြခင်းလုပ်ငန်း
ရ�ာတွင်းလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း

၁၃ ေကာ့ဘွီး ေကာ့ဘွီး ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်း၊ေြမာင်းတူးြခင်း ေြမဖိုခင်းြခင်း ၂၉/၇၁
ရ�ာတွင်းလမ်းေြမာင်းတူးြခင်း

(၁၀)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၈)ခု ၂၃/၇၇
ေချာင်းဆုံမိနယ်

၁ ဒရယ် ဒရယ် ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း။ေချာင်းေကာေြမာင်းေကာြပန်လည်တူးေဖာ်ြခင်း ၀/၁၀၀

၊ေချာင်းေကာရိှ+ခံွယ်အပင်များရှင်းလင်းြခင်းှင့်ရ�ာတွင်းေြမာင်းတူးြခင်း ၁၆/၈၄
၂ ကရင်ဝင်းစိန် ကရင်ဝင်းစိန် ေရုတ်ေြမာင်းေကာြပညလ်ည်တူးေဖာြ်ခင်း။ အမက်ကျင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။
အမက်ကျင်းသွားသည့်ေြမသားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း။
စာသင်ေကျာင်းအမက်ကျင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

၃ မရမ်း မရမ်း ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
လမ်းေဘးှစ်ဖက်အုတ်စီြခင်းှင့်လမ်းသဲဖိုြခင်း။
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းအနက်က်ြခင်းှင့်ရှင်းလင်းြခင်း။
+ခံရှင်းေြမညိလမ်းြပြပင်ြခင်း(ေြမသားလမ်း)

၄ ကမာမို ကမာမို ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေြမာင်းေကာတူးေဖာြ်ခင်း။ ၆/၉၄
အမက်ကျင်းြပြပင်ကာရံြခင်း။

၅ ဘိုးနက် ဘိုးနက် ေြမသားလမ်းြပြပင်ေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ရ�ာတွင်းေရေြမာင်တူးေဖာြ်ခင်း။ ၂/၉၈
ေဘာလုံးကွင်း+ခံရှင်းြခင်း၊ ေြမာင်းတူးြခင်းှင့်သဲခင်းြခင်း။
အမက်ကျင်းတူးေဖာြ်ခင်း။

၆ ခုိက်ီှးဟု ကွင်းကလန်ိ ေချာင်းေကာတူးေဖာ်ြခင်းင့်ှ+ခရှံင်းြခင်း။ ၂၈/၇၂
ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆံ့ေရစုကန်ြပလုပ်ြခင်း။

၇ ခိုက်ဒူး ခိုက်ဒူး ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၁၃/၈၇
ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေချာင်းေကာတူးေဖာြ်ခင်း။

၈ ကွမ်လှာ ကွမ်လှာ ေဘာ်လုံးကွင်းချံရှင်းြခင်း။ အမက်ကျင်းြပလုပ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀
ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

၉ တကူပတီ တကူပတီ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေြမသားလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၂၁/၇၉
အမက်ကျင်းတူးေဖာြ်ခင်းလုပ်ငန်း။ +ခံရှင်းြခင်း။

၁၀ ေတာ်ပွန် ေတာပ်နွ် တာေဘာင်လမး်သဲေြမဖိုြခင်း။ ၀/၁၀၀
၁၁ ဖဖံ ဖံဖ ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ အမက်ကျင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၀/၇၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မွန်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ေြမသားလမ်ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။
ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။ 

၁၂ ကွမ်ုိက် ကွမ်ုိက် ရ�ာတင်ွးေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့ေ်ြမာင်းရှင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။ ေရကန်+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။

၁၃ ကေလာ့ အပိင် ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။ ၂၇/၇၃
ကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။

(၁၃)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၄၀)ခု ၁၇/၈၃
ေရးမိနယ်

၁ ေကျာင်းရ�ာ ေကျာင်းရ�ာ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေရပန်။ ၂၄/၇၆
၂ ေကျာင်းရ�ာ ဖားကီး ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ချံရှင်းလင်းြခင်း။ ေရပန်(၂၂)လုံး။ ၃၈/၆၂

2"ØPVC ပိုက်(13.5)CL။ စာသင်ေကျာင်းကမ်းခင်း။
ေရစင်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငနး်။ ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။

၃ ေကျာင်းရ�ာ ေစာ်ကဲ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ေရပန်(၈၇)လုံး။ ေရပုိကသွ်ယတ်နး်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
စာသင်ေကျာင်းအမိုးမုိးြခင်း၊ (ေလာကလ်မ်း)ကမ်းခင်းခင်းြခင်းှင့်
နံရံအေချာကိုင်ြခင်း။ ရ�ာအဝင်လမ်းကနွက်ရစခ်င်းြခင်း။

၄ ေကျာင်းရ�ာ အေဗျာ့ လမ်းေဘးေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပန် (၁၅)လုံး။ ၃၇/၆၃
ရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။

၅ ေကျာင်းရ�ာ နတ်ကီး ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပန်(၁၅)လုံး။ ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
အမက်ကျင်းအတက်ွေြမတူးြခင်း။ ေရပိုက်သွယတ်န်းြခင်း။
လမ်းအေူကာင်းပုံေဖာြ်ခင်း။ ကွန်ကရစ်လမး်ခင်း။

၆ ေကျာင်းရ�ာ အိုင်ရှည် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊ ေရပန်(၁၄)လုံး(1'6"Ø3')။ ၃၇/၆၃
စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းုိး။
ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်းလုပ်ငန်း 2"ØPVC ပုိက်(13.5)CL ။

၇ ေကျာင်းရ�ာ စံုပေဒါက် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းလပ်ုငန်း ေရပန်(10)လံုး ၃၉/၆၁
စံုပေဒါက်ေကျးရ�ာ ေကျာက်စီေြမကာနံရံ တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း

၈ ေကျာင်းရ�ာ ကံလှ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း။ ကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၉ ေကျာင်းရ�ာ ဖလံေချာင်းဝ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ အားကစားကွင်းေြမညိြခင်း။ ၃၉/၆၁

ကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။
၁၀ တူးေြမာင်း ပလစ် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း။ ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း။ ၃၅/၆၅
၁၁ တးူေြမာင်း ေရXြပည်သာ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေရပန်(၈၄)လုံး။ ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း။ ၃၄/၆၆

ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။
၁၂ တူးေြမာင်း ကိုင်းေတာ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ဆိုင်ကယ်သွားလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၁၃ ကဗျာ ကဗျာကီး ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ေရပန်။ ၁၃/၈၇
၁၄ ကနင်ကေမာ့ သံကဒိုက် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၁၅ ကနင်ကေမာ့ တီးတယ် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။ ၃၄/၆၆

ရ�ာတွင်းဆိုင်ကယ်သွားလမ်းကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း။
၁၆ ှင်းစုံ ကွမ်ဒူး ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပန်(၂၉)လုံး။ ၃၉/၆၁
၁၇ ှင်းစုံ ဘီစိုင် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေရပန်(၂၉)လုံး။ ၃၂/၆၈
၁၈ ဒံုဖီ ကရ�န်း ေရပိုက်သွယတ်န်းြခင်းလုပ်ငန်း 2"ØPVC ပိုက်။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၂၉/၇၁

အားကစားကင်ွးေြမညြိခင်းင့်ှ Goal တိုင်တည်ေဆာကြ်ခင်း။
Slab Culvert ။

၁၉ ဒံုဖီ ဝါေဘာ် ေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ေရပိုကသွ်ယတ်နး်ြခင်း။ Gal(၁၅၀၀)ဆံ့ေရစကုန။် ၃၁/၆၉
ရ�ာတွင်းလမ်း လမ်းေဘးေြမဖိုြခင်း။ ေရပန်။ ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း။
အမက်ကျင်းတူးေဖာ်ြခင်း (၂)တင်ွး။



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မွန်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၂၀ ဘဲလမု ဘေရာင်း ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း။ ၁၈/၈၂
ေဘာလုံးကွင်းေြမညိြခင်း။ ေကျာင်းဝင်းေြမဖိုြခင်း။

၂၁ ဘဲလမု ေချာင်းှစ်ခွ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ အားကစားကွင်းေြမညိြခင်း။ ၂၅/၇၅
ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း။ စာသင်ေကျာင်းအုတ်နံရံစီြခင်း။

၂၂ ေဘးလမိုင်း ေအာင်သာယာ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပန်(၅)လုံး။ စာသင်ေကျာင်းအမိုးမုိးြခင်း။ ၃၈/၆၂
၂၃ ေဘးလမိုင်း ေအာင်သေြပ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ကုန်ထုတ်လမ်းြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၂၄ အေဘာ် အေဘာ် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ စာသင်ေကျာင်းအမိုးမုိးြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။
၂၅ ကျံညဲ ေခါဇာေချာင်းဝ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပန်(19)လုံး။ ချံွယ်ရှင်းလင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

(၁၀)အုပ်စု (၂၅)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၈၅)ခု ၃၅/၆၅
သထုံမိနယ်

၁  ေကာ့လင်း ကျံမှိန် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပန်(၈)စင်း ၁၄/၈၆
၂ ပိဲေတာ ပိဲေတာအထက်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ။ ၉/၉၁
၃ ပိေဲတာ ပိဲေတာေအာက် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ေရပန်။ ၇/၉၃
၄ ပိေဲတာ အင်းရ�ာ  ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။  ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၁၆/၈၄
၅ ေသာင်ကီး ေသာင်ကီး ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ေရပန်။ ၂၀/၈၀
၆ အုဖိလ်ေချာင် အုဖိလ်ေချာင် ကုန်ထုတ်လမ်းတိုးချဲြပြပင်ြခင်း။ ၅/၉၅
၇ ဓု မရမ်း သုဿန်လမ်းေရေြမာင်းှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၁၀/၉၀

အားကစားကွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
ဘုရားလမ်း ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပန်။

၈  ေနာငက်တတု်  ေစာအဲဖိုး  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ။ ၂၀/၈၀
၉ မတခ်ျ ဖားပနိ်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ။ ၁၃/၈၇

သုဿာန်လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေရပန်။
၁၀ ဒူးရင်းဆိပ် သမာန် ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားတာေဘာင်ချဲြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၃၃/၆၇

စာသင်ေကျာင်းလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
၁၁ ဒူးရင်းဆိပ် ကဇိုင်း မာလာဖူးကုန်းလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၇/၆၃

ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။  ေရပန်။
၁၂ ဒူးရင်းဆိပ် အင်းရှည် ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။  ေရပန။် ၃၅/၆၅
၁၃ ဒူးရင်းဆိပ် ေနာင်ကျန် လမ်းသစ်ေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။  ေရပန်။ ၃၇/၆၃

(၈)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၉)ခု ၂၀/၈၀
ဘီးလင်းမိနယ်

၁ ေရXေရာင်ြပ ဇီးဝန်း ရ�ာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းြခင်းရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
၂ ဘုရားဆိပ် ဘုရားဆိပ် ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၊ေရပန်(၄)စင်း။ ၅/၉၅
၃ ဘုရားဆိပ် ကဒိုင်စိန် ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ေြမထိန်းနံရံေကျာက်ကီးစီြခင်း ၁၀/၉၀

ှင့်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ရ�ာတွင်းေရပန်ထည့်ြခင်း။
၄ ဘုရားဆိပ် ေတာင်သူေဌးကုန်း ရ�ာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းြခင်းရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေရပန်(၂)စင်း။ ၂/၉၈
၅ မဲလံ မဲလံေကျာင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၆ ကဒီပု ကက်ေြခခတ် ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ဂဝံလမး်ခင်းြခင်း။ ေရပန်(၃)စင်း။ ၃၈/၆၂
၇ ကဒီပု သစ်ချေတာင် ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ဂဝံလမး်ခင်းြခင်း။ ေရပန်(၂)စင်း။ ၃၉/၆၁

ေရကန်တည်ေဆာက်ြခင်း။
၈ အစူးေချာင်း အစူးေချာင်း ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ဂဝံလမး်ခင်းြခင်း။ ေရပန်(၁)စင်း။ ၁/၉၉
၉ ဝင်းတာပန် ဝင်းတာပန်(ေအာက်) ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်တံတားငယ်တညေ်ဆာက်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

ရ�ာတွင်းေရပန်ထည့်ြခင်း။
၁၀ ေလးေက ေလးေက ေရပန်(၆)စင်း။ ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၉/၉၁



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

မွန်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိနး်ရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၁၁ ေလးေက ြမစ်ကျ ိး ေရပန်( ၁)စင်း။ ရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ဂဝံခင်းြခင်း ။ ၃/၉၇
၁၂ ကျခတ်ေချာင်း ေရXကည်(အုန်းေတာ) ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ၃၆/၆၄

ေနာင်ကတုတ် ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းှင့်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ၀/၁၀၀
၁၃ ကိးဝိုင်း ကိးဝုိင်း ရ�ာတွင်းဂဝံေြမသားလမ်းသစ်ေဖာက်လုပြ်ခင်းရ�ာတငွ်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၄ ပီတိ ပီတိ ရ�ာတွင်းဂဝံေြမသားလမ်းသစ်ေဖာက်လုပြ်ခင်းရ�ာတငွ်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

(၁၀)အုပ်စု (၁၅)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၅)ခု ၂၀/၈၀
ေပါင်မိနယ်

၁ ထန်းပင်ေချာင်ေလး ထန်းပင်ေချာင်ေလး ကုန်ထုတ်လမ်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၂ အင်းေြဗာင် တံခွန်တိုင်အလယ် ေြမသားလမး်ခင်းြခင်းငှ့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂/၉၈
၃ ကတိုက် ေချာင်းဖျား ေကျာက်ေရာေြမသားလမး်ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၀/၁၀၀
၄ ကတိုက် ေအာက်ရ�ာ ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း ှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၀/၁၀၀
၅ ပန်းကုန်း နတစ်င် ေကျာက်ေရာေြမသားလမ်းခင်းြခင်း ၀/၁၀၀
၆ ပန်းကုန်း သိမ်ကုန်း ကုန်ထုတ်လမး်ေကျာက်ေရာေြမသားလမ်းခင်းြခင်း ၀/၁၀၀
၇ ကျံက ကရင်စု ေရတားတမံတည်ေဆာက်ြခင်း ၅/၉၅

(၅)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၇)ခု ၇/၉၃
ကျ ိက်ထိုမိနယ်

၁ ကဒုိင်ဒွတ်  ေဆာင်ုိင်ကီး ေရေြမာင်းေကျာက်စီြခင်း။ ၃၃/၆၇
၂ အဘိုင်း သရက်ကုန်း ကွန်ကရစ်လမ်းြပြပင်ြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ေရပန်။ ၂၇/၇၃
၃ ဝါးဘိုးေချာင်း မိုးေဘာ (နတ်စင်) ေရပန်ထည့်သွင်းြခင်း။ (၉")အထူသဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း။ ၂၇/၇၃
၄ ကွင်းကေလး ေတာင်ကေလး ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ေရပန်ထည့်သွင်းြခင်း။ ၇/၉၃
၅ ေကျာင်းရ�ာ ေကျာင်းရ�ာ ေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ရ�ာတင်ွးလမး်  ေကျာက်ပွ+သဲ ခင်းြခင်း။ ၂၈/၇၂

 ေရပန်ထည့်သွင်းြခင်း။
၆ ကင်ပန်ွးေချာင်း တေကး ေချာင်းဖျား ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၇ စစ်ေတာင်း စစ်ေတာင်း ရ�ာပိုင်ေြမ+ခံစည်းုိးကာြခင်း။ ေရတွင်း+ခံစည်းုိးကာြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၄၀/၆၀
၈ မုကေမာ့ မုကေမာ့ ေရပိုက်သွယ်ြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ေရပန်ထည့်သွင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၈)ခု ၃၀/၇၀
(၇၆)အုပ်စု (၁၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွေပါင်း(၂၇၁)ခု ၂၄/၇၆



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရမး်ဗဲမိနယ်
၁ ခေမာင်း ေြခတိုင် ခေမာင်း ေြခတိုင် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၂၀/၈၀

ေရပန် (၃)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။ Box Culvert (၁) စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။
၂ ခေမာင်း ေြခတိုင် ပုည ဝတီ ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်န်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၂၇/၇၃

ေရပန် (၃)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။  စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။
၃ ရ�ာကီး   ေရ�ရ�ာေဟာင်း  ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရပန်(၄)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်းလုပင်န်း။ ၂၅/၇၅
၄ ရ�ာကီး ရ�ာကီး ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၂၂/၇၈
၅ ရ�ာကီး မငှး်ခူေချာင်း ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်း။ ၁၉/၈၁

ေရပန်(၄)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပင်နး်။
၆ ရ�ာကီး နားမေတွ ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၂၁/၇၉
၇ ခွဆုံ ခွဆုံ(ရ�ာသစ်) ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရပန်(၁၁)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း ၂၉/၇၁
၈ ခွဆုံ  ေချာင်းဘွယ် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၁/၈၉
၉ ေလးေတာင်ေချာင်း ြပင်ညီ ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရပန်(၂)စင်းေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၂၃/၇၇

၁၀ ေလးေတာင်ေချာင်း  ေညာင်ဝန်းြပင် ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၇/၈၃
၁၁ ေလးေတာင်ေချာင်း  ေချာင်းကီးနား ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၃/၈၇
၁၂ ရမ်းေပါက်ေချာင်းဖျား  ေချာင်းဖျား (ရ�ာကီး) ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်နး်။ ေရပန်(၅)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပင်နး် ၂၄/၇၆
၁၃ ရမ်းေပါက်ေချာင်းဖျား  ေရှာက်ေရှာင်း (ရမ်းေပါက်) ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၆/၉၄
၁၄ ရမ်းေပါက်ေချာင်းဖျား ထန်းပိန် ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။
၁၅ ရမ်းေပါက်ေချာင်းဖျား တဘက် ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၂၁/၇၉
၁၆ မီးေကျာင်းတက် မှဲေချာင်း ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၃/၈၇
၁၇ မီးေကျာင်းတက် မးီေကျာင်းတက် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်န်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်နး်။ ၁၈/၈၂

ေရပန်(၃)စင်းေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း။
၁၈ မီးေကျာင်းတက်  ေလာင်းခနိ် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၇/၉၃

ေရပန်(၂)စင်းေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း။
၁၉ ရ�ာပုလဲ ရ�ာပုလဲ ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၆/၉၄

ေရပန်(၅)စင်းေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း။
၂၀ ရ�ာပုလဲ ခေမာင်းဆည် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်န်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၈/၈၂

 ေရပန်(၃)စင်းေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း။
၂၁ အခနိ်ြပင် အခနိ်ြပင် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၃/၈၇
၂၂ ရမ်းသစ်ေချ ဖက်ကျ ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၁/၈၉
၂၃ ရမ်းသစ်ေချ ရမ်းသစ်ေချ ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်း။ ၄၅/၅၅

ေရပန်(၁၆)စင်းေဆာက်လုပြ်ခင်းလုပ်ငန်း။ Box Culvert(၂)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း

၂၄ ပုန်းဆိုးြပင် စည်ြပင် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၅/၈၅
၂၅ ပုန်းဆိုးြပင် တအင်တုိင်း ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငနး်။ Box Culvert(၁)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပင်နး်။ ၂၄/၇၆
၂၆ ပုန်းဆိုးြပင် ဂုန်းေချာင်း ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်န်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်နး်။ ၆၉/၃၁

ေြမသားေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း         အမတှ(်၁)
ေြမသားေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း         အမတှ(်၂)
ေြမသားေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း         အမတှ(်၃)

၂၇ ေကျာက်ေဆာက်  ေကျာက်ေဆာက် ြဗနး်ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၅/၈၅
၂၈ ေကျာက်ေဆာက် သြပေချာင်း ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၇/၈၃
၂၉ ေကျာက်ေဆာက်  ေကျာင်းတလင်း ြဗနး်ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၅/၈၅
၃၀ ကံ့ေကာ် အင်းေချာင် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၇/၈၃

ေရပန်(၅)စင်းေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း။
၃၁ က့ံေကာ် ကိမ်တန်းေချာင် ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်နး်။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၇/၈၃
၃၂ ကုလားဘုန်း  ေမှာ်ုံ ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၃/၈၇
၃၃ င/စမိ င/စမိ ြဗနး်ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၈/၈၂

ရခုိင်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရခုိင်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၃၄ င/စမိ  ေကျာက်ရဲဆိပ် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်း။ ၁၁/၈၉
၃၅ င/စမိ စပါးိုင် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၁/၈၉
၃၆ လမုေြခ လမုေြခ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်နး်။ ေရပန်(၈)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပင်နး်။ ၇/၉၃
၃၇ လမေုြခ သဂနက်(ရ�ာေဟာင်း) ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၄/၈၆

ေရပန်(၂)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပင်နး်။
၃၈ လမေုြခ သဂနက်(သစ်) ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၄/၈၆

ေရပန်(၂)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပင်နး်။
၃၉ လမေုြခ ြဂင်းေချာင်း ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၈/၈၂
၄၀ လမေုြခ ဖာလာေတာ ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၈/၈၂
၄၁ ေတာကား  ေဆးသမား ြဗနး်ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၈/၈၂
၄၂ ေတာကား  ေတာကား ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်နး်။ ေရပန်(၃)စင်းတည်ေဆာက်ြခင်းလုပင်နး်။ ၂၀/၈၀
၄၃ သစ်ပုတ်ချနိ် င/ရဲခက် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်း။ ၁၃/၈၇
၄၄ သံေချာင်း သံေချာင်း(ရ�ာသစ်) ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၂၂/၇၈

ေရပန်(၁၀)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း။
၄၅ သံေချာင်း သုဓမာ ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၂၀/၈၀
၄၆ လက်ပန်ြပင် လက်ပန်ြပင် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်နး်။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၃/၈၇
၄၇ လက်ပန်ြပင် င/တပါး ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၂၁/၇၉
၄၈ လက်ပန်ြပင် ကုိင်းသီးြပင် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်နး်။ ေြမသားေရကန်+ခံစည်းုိးကာရံြခင်းလုပ်ငနး်။ ၃၃/၆၇
၄၉ အလယေ်ချာင်း ေရXေတာင် ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်နး်။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်နး်။ ၁၃/၈၇
၅၀ အလယ်ေချာင်း ဖုတ်ခင်း ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်န်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၆/၈၄

ေရပန်(၅)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်းလုပင်န်း။
(၂၀)အုပ်စု (၅၀)ရ
ာ လုပင်နး်ခွဲ(၁၀၇)ခု ၁၈/၈၂

မာန်ေအာင်မိနယ်
၁ ခအုနး် ေမာ် အေရှ ဘက် ေကျးရ�ာတွင်း ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်၍ ဝါးကဒ်ြဖင့် ကာရံြခင်း။ ၃၇/၆၃
၂ က့ံေကာ် ေတာ ဖက် ယား သုဿာန်သွားလမ်းအား ေြမသားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ၃၇/၆၃
၃ စွန်ပန်းေချာင်း စွန်ပန်းေချာင်း ေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း။ ၅၄/၄၆

ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ Box Culvert (၁) စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း။
၄ မမိကယ် မိမကယ် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်များ ေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၃၃/၆၇
၅ ငပုန်းကုန်း ဒိုးတန်းကုန်း သုဿာန်သွားလမ်းအားေြမသားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ၃၇/၆၃

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ြဗန်းခင်းြခင်း။
(၅)အုပ်စု (၅)ရ
ာ လုပင်နး်ခွဲ(၁၀)ခု ၃၉/၆၁

သံတွဲမိနယ်
၁ ဘိုးဝကုန်း ဘိုးဝကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။  ေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၂၉/၇၁

Box Culvert (၁)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း။
၂ ဘိုးဝကုန်း ကိးကာ စာသင်ေကျာင်းလမး် ေြမသားလုပင်နး်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ၃၇/၆၃

ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း၊။ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ Pipe Culvert (၃)စင်း 
တည်ေဆာက်ြခင်း။ Box Culvert (၁)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း။

၃ ဥယျာဉ်ကွင်း ကင်ပွန်း+ခံ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။  ၃၄/၆၆
Box Culvert (၂)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း။

၄ ဥယျာဉ်ြပင် ေကျာက်ကီးြပင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၁၀/၉၀
Pipe Culvert (၃)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း

၅ ဥယျာဉ်ြပင် မိေတာင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၂၆/၇၄
Pipe Culvert (၃)စင်း  တည်ေဆာက်ြခင်း။

၆ ဉယျာဉ်ြပင် နတ်ြပင် ရ�ာတွင်းလမ်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၃၀/၇၀
Pipe Culvert (၈) စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း။

၇ သံပရာ မိေချာင်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၂၇/၇၃
Pipe Culvert (၁)စင်း တည်ေဆာကြ်ခင်း။ Box Culvert (၁)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။

၈ သံပရာ မေဒါ့စမ်း မေဒါ့စမ်းေကျးရ�ာေကျာက်စီ ေြမထိန်းနံရံြပလုပ်ြခင်း ၄၁/၅၉



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရခုိင်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၉ တုံးေတာ အိုးေြမ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၃၂/၆၈
Pipe Culvert (၂)စင်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း။ Box Culvert (၁)စင်း တည်ေဆာကြ်ခင်း။

၁၀ တုံးေတာ ေလှကားေထာင် ေလှကားေထာင်ေကျးရ�ာလက်တူးတငွ်းမှ ပိုက်လိုင်း သွယ်တနး်ြခင်း ၅၁/၄၉
(အြမင့်တင် ေရစင် တည်ေဆာက် ြခင်း၊ ေရတင်စက် တပ်ဆင်ြခင်း) ။
ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ။

၁၁ ဆတ်လည်ေမာ် ဆတ်လည်ေမာ် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း။ ၆၀/၄၀
၁၂ ကနခို ဆိုးပုံ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်း တးူေဖာ်ြခင်း။ ၂၁/၇၉

Box Culvert (၁)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း
၁၃ ကနခုိ မင်းြပင်  မင်းြပင်ေကျးရ�ာ လကတူ်းတွင်း မှ ပုိက်လုိင်း သွယတ်န်းြခင်း (အြမင့်တင် ၅၂/၄၈

 ေရစင် တညေ်ဆာက် ြခင်း၊ ေရေမာ်တာ တပ်ဆင်ြခင်း၊ မီးကိးသွယ်တန်းြခင်း
 အပါအဝင်)။ ေချာင်းသဲေကျာက် ခင်းြခင်း။

၁၄ ကျးီကန်းရဲ အထဲကွင်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်း တးူေဖာ်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
Box Culvert (၂)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း။

၁၅ ကညင်ကုန်း သံဒီ သံဒီေကျးရ�ာတွင်းလမး် ေချာင်းသဲေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၃/၆၇
Box Culvert (၁)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။ Pipe Culvert (၃)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။

၁၆ ေရXေလှာ် ေဒေပွးခုံ  ေဒေပးွခုေံကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေြမသားလုပ်ငန်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ၄/၉၆
ေချာင်းသဲေကျာက် ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်း တးူေဖာ်ြခင်း။

၁၇ ေရXေလှာ် ေတာင်ေပ ေတာင်ေပေကျးရ�ာလက်တူးတငွ်းမှ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း (အြမင့်တင် ၄၈/၅၂
သစ်ေရစင်တညေ်ဆာက်ြခင်း၊ ေရေမာ်တာတပဆ်င်ြခင်း၊ မီးကိးသွယ်တန်းြခင်း
 အပါအဝင်)

၁၈ ေကွေချာင်း ေဆးခင်းေတာ ေဆးခင်းေတာေကျးရ�ာ အုတစ်ီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း။ ၆၀/၄၀
(၁၁)အုပ်စု (၁၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခွဲ(၄၇)ခု ၃၅/၆၅

ေတာင်ကုတ်မိနယ်
၁ ေကျာက် ဆိပ် ေတာင် ေကျာင်း ြပင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၂/၉၈
၂ မိေတာင် မိေတာင်ကီး  ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေြမသားလမ်းဖိုြခင်းငှ့်ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁၃/၈၇

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ပိုက်လိုင်းြပြပင်လဲလှယ်ြခင်း။
၃ မိေတာင် နနး်ရာကုနး် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေချာင်းေကျာကစ်ရစ်ခင်းြခင်း။ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၁၇/၈၃

တတု်ိုက်ကမ်းထိန်းနံရံြပလုပ်ြခင်း
၄ မိေတာင် မိေတာင်အေရှ ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေြမသားလမ်းဖုိြခငး်ှင့်ေကျးရ�ာအဝင် လမး်ေချာင်းေကျာကစ်ရစ်ခင်းြခင်း။ ၆/၉၄

စာသင်ေကျာင်းအဝင်လမ်းှင့်ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမ သားတာေဘာင်ဖိုြခင်း။
ေကျးရ�ာတွင်းေချာင်းေကျာက်စရစခ်င်းြခင်းလုပင်နး်။
စာသင်ေကျာင်းကမ်းခင်းြပြပင်ြခင်း(သစ်သား)။

၅ ခးူ ရ�ာပကာ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေချာင်းေကျာကစ်ရစ်ခင်းြခင်း။ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခငး်။ ၄၀/၆၀
 ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေြမထိန်းနံရံြပလုပ်ြခင်း။စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း
 ေကျးရ�ာတွင်းလမး် Box Culvert (၂)စငး်။

၆ ခးူ အေဘ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေချာင်းေကျာကစ်ရစ်ခင်းြခင်း။ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခငး်။ ၃၁/၅၉
ေရကန်တာေဘာင်တင်ြခင်းလုပ်ငန်း။ စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။
 ေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။

၇ ခူး ဆလီေယ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာကစ်ရစ်ခင်းြခင်း။ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၂၉/၇၁
ပိုက်လုိင်းြပြပင်လဲလှယ်ြခင်း။

၈ ခူး လကျာစတိုင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာကစ်ရစ်ခင်းြခင်း။ေကျးရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၁၁/၈၉
ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း။

၉ ဇနီ ဇနီ  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားလမ်းဖိုြခင်း။ ၁/၉၉
 ေကျးရ�ာတွင်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ြခင်းြခင်း။

၁၀ ဇနီ  ေြပာင်းချနိ်  ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း။ ၁/၉၉
၁၁ ဇနီ ခါေချာင်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၃၀/၇၀

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။
စာသင်ေကျာင်းကမ်းခင်းြပြပင်ြခင်း(ကွန်ကရစ်)။ေဆးေပးခန်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။
ေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရခုိင်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ေဆးေပးခန်းေကျာက်ြပားကာရံြခင်း။
၁၂ သချကိုင်း  ေတာင်ေစာက်  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေချာက်စရစ်ခင်းြခင်း ။ ၁/၉၉

 ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။
၁၃ သချကိုင်း ေကျာက်တံခါး စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၆၄/၃၆

ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆံ့ေရစုကန်တည်ေဆာက်ြခင်း။
၁၄ ေကျာက်ေဝ  ေအာင်ဆိပ်ြပင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားဖုိြခင်းှင့်ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။
၁၅ ေကျာက်ေဝ သိမ်ေကျာင်းြပင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။
၁၆ ေကျာက်ေဝ ေကျာက်ေဝ ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းလမ်းေဘးအုတ်စီြခင်း။ ၅၁/၄၉

ေကျးရ�ာအဝင်လမ်း Box Culvert (၁)စင်း တည်ေဆာက်ြခင်း။
၁၇ သဒွန် သဒွန် ေကျးရ�ာတွင်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၁၈/၈၂

ပိုက်လုိင်းြပြပင်လဲလှယ်ြခင်း။
၁၈ သဒွန် ဝက်ရ ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း။ ၁၅/၈၅

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။
၁၉ လက်ပံကန်း လက်ပံကန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉
၂၀ လက်ပံကန်း သကယ်ကန်း စာသင်ေကျာင်းအဝင်လမ်းှင့်သုဿာန်သွား လမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၄၉/၅၁

စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။
၂၁ ေကျာ်ကိုင်း ရန်ေဒ  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေချာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁၅/၈၅

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းအမာခံေကျာက်ခင်းြခင်း။  စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။
ေြမသားေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။

၂၂ ကိးကာကွင်း  ေညာင်လံထုိး စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။ ေဆးေပးခန်းေြမေနရာေြမညိြခင်း။ ၂၄/၇၆
၂၃ ကိးကာကွင်း ဒိုးွယ်စမ်း ေကျးရ�ာစာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။ ပိုက်လုိင်းြပြပင်လဲလှယ်ြခင်း။ ၄၃/၅၇

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားလမ်းဖိုြခင်း။
၂၄ ကိးကာကွင်း ရပ်ေတာ်မူ ေရထွက်စမ်းအား တိုးချဲတးူေဖာ်ြခင်း။ေရစုကန်အားတိးုချဲတည်ေဆာက်ြခင်း။ ၃၁/၆၉

ေဆးေပးခန်းေြမေနရာညိြခင်း။ ေရစမ်းသွားလမ်းေြမဖိုြခင်း။
ေရစမ်းသွားလမ်းေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။

၂၅ ကိးကာကွင်း ေကျာက်တံခါး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားလမ်းဖိုြခင်း။ ၁"Ø PVCပုိက်လုိင်းြပြပငလဲ်လှယ်ြခင်း။ ၅၉/၄၁
စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း (သစ်သားကမ်းခင်း+အကာ)။

၂၆ လက်ပံ ဆံထုံး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁/၉၉
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရတ်ုေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ 

၂၇ လက်ပံ ဇီးကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။

၂၈ လက်ပံ အညင်းေတာင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေကျးရ�ာတွင်း လမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၄၁/၅၉
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ။
ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။
ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေပတွင်Pipe Culvertများြပလုပ်ြခင်း။

၂၉ ဆားြပင် ခွဆုံ  ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေြမသားလမး်ဖုိြခငး်ှင့်ေကျးရ�ာတွင်း လမ်းေချာင်းေကျာကစ်ရစ်ြခင်းြခင်း။ ၁/၉၉
၃၀ ဆားြပင် ေတာင်ေပါက် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁၉/၈၁

ေကျးရ�ာတွင်း Pipe Culvert တည်ေဆာက်ြခင်း။
၃၁ ဆားြပင် ကမာ ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းငှ့် ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းလမ်းေဘးအုတ်စီြခင်း။ ၁၂/၈၈
၃၂ ဆငတ်င်ဂျ ီြဖ  ေကျာက်ကီး ေပါက် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေကျးရ�ာ တွင်းလမ်းေချာင်း ေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။
၃၃ ဆင်တင်ဂျ ီြဖ ကင်းေြခရ�ာသစ် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁၅/၈၅

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။
စာသင်ေကျာင်းအဝင်လမ်းေြမသားခမ်းဖိုြခင်းှင့်ေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။
စာသင်ေကျာင်းအဝင်လမ်းေရတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေပတွင် Pipe Culvert (၄)စင်းြပလုပ်ြခင်း။

၃၄ ဆငတ်င်ဂျ ီြဖ  ေအာင်သေြပ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၂/၉၈



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရခုိင်ြပည်နယ်၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၃၅ ဆင်တင်ဂျ ီြဖ ကုန်ေဘာင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်း။ ၁/၉၉
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေရေြမာင်းတးူြခင်းလုပ်ငန်း။

၃၆ ချက်ေဖာက် ေတာင်ကီး ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေချာင်းေကျာက်စရစ်ြခင်းြခင်း။ ၁၉/၈၁
ေြမသားေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း။
ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေြမသာလမ်းဖိုြခင်းှင့်ေကျးရ�ာအဝင်လမ်း ေချာင်းေကျာကစ်ရစ်ခင်းြခင်း ။

ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။
စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း(ေကျာက်ြပားကာ)။

၃၇ ေလှကာေထွ ေလှကာေထွ ဆိပ်ဆင်းလမ်းကန်ွကရစ်ခင်းြခင်း။ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေချာင်းေကျာကစ်ရစ်ြခငး်ြခင်း။ ၄၁/၅၉
၃၈ တရဂူ ဖုန်ညိ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ေချာင်းေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့်ေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၆၇/၃၃

(၁၆)အုပ်စု (၃၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခွဲ(၁၀၅)ခု ၂၀/၈၀
(၅၂)အုပ်စု (၁၁၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွေပါင်း(၂၆၉)ခု ၂၈/၇၂



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

သန်လျင်မိနယ်
၁ လက်ယက်စမး် ေကျာင်းကန်ကွင်း လမး်မျက်ှာြပင်ရှင်းလင်းြခင်း၊လမး်ပခံုး(ေြမကီး+ဂဝံေြမ)ကပြ်ခင်း ၆၀/၄၀

ေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ဝါးကဒ်ြဖင့်တတ်ုုိက်ြခင်း
အရိပရ်ပင်စုိက်ပျ ိးြခင်း

၂ စစ်ပင်ကွင်း စစပ်င်ကွင်း ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ဝါးကဒ်ြဖင့်တုတ်ုိက်ြခင်း ၅၄/၅၆
လမး်မျက်ှာြပင်ရှင်းလင်းြခင်း၊ေြမာင်းဆညြ်ခင်းှင့် လမ်းပခုံး(ေြမာင်းစာ+သဲကပ်ြခင်း)

၃ ဘရုားကုန်း နတ်စင်ကုန်း ေရဆုိးေရညစ်များသနB်စင်ရှင်းလင်းြခင်းှင့်လမး်မျက်ှာြပင်ရှင်းလင်းြခင်း ၃၁/၆၉
ဝါးကဒ်ြဖင့်တတ်ုုိက်ြခင်းှင့်ကွန်ကရစ်ေြမာင်းဖုံးြပလပုြ်ခင်း

၄ အလွန်းဆုတ် အလွန်းဆတု် ေရုတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း၊ဝါးကဒ်ြဖင့်တတ်ုုိက်ြခင်းှင့်ေရပန်ပိုက်ချြခင်း ၃၉/၆၁
လမး်မျက်ှာြပင်ရှင်းလင်းြခင်းှင့်လမး်မျက်ှာြပင်ေြမဖုိသဲခင်းြခင်း

(၄)အုပစု် (၄)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၉)ခု ၄၆/၅၄
ေကျာကတ်န်းမိနယ်

၁ ဝဲကးီ ေညာင်ဝုိင်းေလး ဒီေရေတာပင်စုိကပ်ျ ိးြခငး် ၄၀/၆၀
ေရကန်+ခစံညး်ုိး(၂)ဖက်အားRetaining Wall ြဖင့်ြပြပင်ြခင်း
ဝါးကပြ်ဖင့်တုတ်ုိက်၍ေရတ်ေြမာငး်တးူေဖာြ်ခငး်

၂ နရ�ဲေချာင် နရ�ဲေချာင် ေရကန်+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း ၄၀/၆၀
နိဗာန်လမ်း ေြမသားတာေဘာင်တင်ြခင်း
ေကျးရ�ာခန်းမေဘးေြမဖိုြခင်း
ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
ေရထွက်ေြမာင်းမကီးတူးေဖာြ်ခင်း
ေရကန်များေဘာင်ညိြခင်း

၃ ဘိုးဘ ဘိုးဘ ေရထွက်ေြမာင်းမကီးတူးေဖာ်ြခင်း ၃၇/၆၃
ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲအမိုးလဲြခင်း
လမး်ပခံုုးေြမဖိုြခင်း
ေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း

၄ ဘိုးဘ မဆုိုးဆိပ် ေရကန်+ခစံညး်ုိးကာရံြခင်း ၅၁/၄၉
ေရထွက်ေြမာင်းမကီးတူးေဖာြ်ခင်း
နိဗာန်လမ်း ေြမသားတာေဘာင်တင်ြခင်း
ေရကန်ေဘာင်ပိသည့်ေနရာအားတုတုိ်က်ြခင်း

၅ ြမကုိင်း ြမကုိင်း ေရပိုက်လုိင်းသွယတ်န်းြခင်း ၃၄/၆၆
ေရကန်များေဘာင်တင်ြခင်းှင့်သိပသ်ညး်ေအာင်ြပလုပြ်ခင်း

(၄)အုပစု် (၅)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၉)ခု ၄၀/၆၀
ခရမး်မိနယ်

၁ တမံကီး တီတွတ် ဂဝံလမ်းခင်းြခင်း ၄၂/၅၈
ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊
ေြမသားလမး်ခင်းြခငး်
ေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း

၂ ကဲဒလင်း ပဇင်းနီကန် ေရကန်အနက်က်ြခင်း ၄၆/၅၄
ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း

၃ ကဲဒလင်း ေညာင်ကုနး် ေရကန်+ခံစညး်ိုးကာရံြခင်း ၃၉/၆၁
အမက်ကန်အုတက်ာရံြခင်း

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်

ိုး ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း
၄ ကျံးကျးံကျ ကမာပေတာ ဂဝံြဖင့်လမး်ပခံုးကာရံြခင်း ၄၃/၅၇

ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၅ ပန်းေတာေချာင် ကျးီပင်စု ဂဝံလမး်ခင်းြခင်း ၄၈/၅၂

ေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း
တံတားေြခဆင်းြပြပင်ြခင်း
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း

၆ ထရန်ကန် ထရန်ကန် ဂဝံလမး်ခင်းြခင်း ၄၃/၅၇
ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း
ေရေမာ်တာတပဆ်င်ြခင်းှင့်ေရပိုက်လုိင်းတးူေဖာြ်ခင်း

၇ ဘုရားပျ ိ ကုလားကီးတဲစု  ေရကန်+ခစံညး်ုိးကာရံြခင်း ၃၃/၆၇
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း
ေြမသားလမ်းချဲြခင်း

၈ ပဂံုေတာင် ပဂံုေတာင် ဂဝံလမး်ခင်းြခင်း၊ ၄၂/၅၈
ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း၊

(၇)အုပစု် (၈)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၂၄)ခု ၄၂/၅၈
သုံးခွမိနယ်

၁ သဘာွနB် သဘာနွB် ေရကန+်ခစံညး်ုိးကာရြံခငး် ၅၁/၄၉
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
ေြမသားေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း

၂ မဟာမတိ် မဟာမတိ် မဟာမတိလ်မး်ြပြပင်ြခင်း ၂၆/၇၄
ေြမသားေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း

၃ ေဇာတိက ေဇာတိက ေရကန်+ခံစညး်ိုးကာရံြခင်း ၄၀/၆၀
လမး်ပခုံးေြမြပြပင်ြခင်း

၄ တမံကီး သေရာဘုတ် ေရကန်+ခစံညး်ုိးကာရံြခင်း ၅၉/၄၁
 လမ်းပခုုံးှစ်ဖက်ြပြပင်ြခင်း

၅ ကတုံးေပအထက် ဘံုလံု ေရုတေ်ြမာင်းြပန်လည် တူးေဖာ်ြခင်း ၃၅/၆၅
၆ ကတုံးေပအထက် ေဆးုိးေချာင် ဂဝလံမး်ခင်းြခင်း ၄၈/၅၂
၇ ကုိင်းကုန်း ဓနိကုန်း  ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း ၄၇/၅၃

အုတေ်ပါက်တညေ်ဆာက်ြခင်း
၈ ေဟမဇလာ ေဟမဇလာ အုတ်ေရုတေ်ြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း ၄၃/၆၇

 လမ်းပခုုံးှစ်ဖက်ြပြပင်ြခင်း
ေြမသားေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း

၉ အေဖာင် အေဖာင် ေရကန်+ခစံညး်ုိးကာရံြခင်း ၃၇/၆၃
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း 

၁၀ သဲကုန်းတးူေြမာင်း တူးေြမာင်း ေရကန+်ခစံညး်ုိးကာရြံခငး် ၅၂/၄၈
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း 

၁၁ ထံုးကီး ေဒါင့်ကီး ေရုတ်ေြမာင်းြပန်လည် တူးေဖာ်ြခင်း ၂၇/၇၃
ေြမသားေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း

၁၂ ကဒပန အေရှတခွံန်တုိင် ေရကန်+ခစံညး်ိုးကာရံြခင်း ၃၄/၆၆



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်

ေရုတ်ေြမာင်းြပန်လည် တူးေဖာ်ြခင်း 
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း
 ေြမသားေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း

၁၃ ပဒတိင်း ပဒတိင်း လမး်ပခုံးှစ်ဖက် ကွန်ကရစ်ကျ ိးခင်းြခင်း ၂၇/၇၃
၁၄ လက်ပန် ကျ ိး ေကျာင်း ကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ကွနက်ရစခ်င်းြခင်းင့်ှ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း ၇၀/၃၀

(၁၃)အုပစု် (၁၄)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၂၈)ခု ၄၂/၅၈
တွံေတးမိနယ်

၁ ကလုားတန်း သံုးအိမ် ထနး်တပင်စု +ခစံည်းိုးကာရြံခင်း ၅၄/၄၆
လမး်ပခုံးြပြပငြ်ခင်း(ေြမသား+ေတာင်ေြမ)

၂ ကလုားတန်း သံုးအိမ် ကုလားတနး် ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခငး် ( ေြမကီး+ အုတေ်ဘာင်) ၅၀/၅၀
 ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း

၃ ကဘင်ကီး မးီကလက် ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၃/၇၇
 ေရကန်+ခစံညး်ုိးကာရံြခင်း

၄ ပသီ ေပါင်စန်ိ ေြမသားလမး်ြပြပငြ်ခငး် ၆၃/၃၇
ေကျာက်ြပားခငး်ြခင်း

၅ ေကျာင်းစု ထနီးဘက် လမး်ပခံုးကပြ်ခင်း ၂၅/၇၅
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း

၆ အလယေ်ချာင်း ေညာင်လန်း ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း(ေြမသား+အုတေ်ဘာင်) ၃၉/၆၁
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း

၇ အလယေ်ချာင်း သံလက်စွန်း လမး်ပခံုးတုိးချဲြခင်း ၃၂/၆၈
ေသာက်ေရကန်တာေဘာင်ြမင့်ြခင်း
 ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း

၈ အတင်ွးေရေကျာ် ကန်းကေလး လမး်ပခုံးတုိးချဲြခင်း ၄/၉၆
 ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း

၉ အလပေ်ချာင်း ကုန်းရ�ာ ကွန်ကရစ်လမး်တုိးချဲြခင်း ၃၈/၆၂
၁၀ တံခွန်တိုင် ေကျာင်းရ�ာ  ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခငး်(သဲ+အုတေ်ဘာင)် ၆၄/၃၆
၁၁ ေရXေလှေချာင်း ၁၉မိုင်တာကုနး်  ေြမသားလမး်တိုးချဲြခင်း ၁၄/၈၆
၁၂ တးူေချာင်းကီး တူးေချာင်းေလး ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း(အုတေ်ဘာင်+ေြမသား) ၅၉/၄၁

 ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း
၁၃ ကညတ်န်း ကတကု်န်း ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀

 ေရကနလ်မး်ြပြပင်ြခငး်
၁၄ ဂလက်လမးီ မယေ်ြပ ေကျးရ�ာပိုင်ေဘာလံုးကွင်းြပြပင်ြခင်း ၅၅/၄၅

(၁၂)အုပစု် (၁၄)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၂၅)ခု ၄၀/၆၀
ေကာ့မှးမိနယ်

၁ ဘိုဒင် ဘုိဒင် လမး်ပခုးံဂဝကံပြ်ခင်း ၄၄/၅၆
လမး်ပခုံးေြမသားကပြ်ခင်း

၂ ေညာင်ပင်သာ ေညာင်ပင်သာ ကန်ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၈/၆၂
ေကျာင်းေြမသားလမ်း(၁)ြပြပင်ြခင်း
ေကျာင်းေြမသားလမး်(၂)ြပြပင်ြခင်း

၃ ကုိးေတာင် လှညး်ဆိပ် ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း (ရ�ာတွင်း) ၃၉/၆၁
၄ ကျေတာေချာင် ကျေတာေချာင် ေရေြမာင်းများြပြပင် ၊တူးေဖာ်ြခင်း ၃၉/၆၁



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်

လမး်ပခုံးေြမသားကပြ်ခင်း
၅ ကန်သံုးကန် ေမှာ်ကန် ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀
၆ ကျ ိက်ေထာ်(တ) ကျ ိက်ေထာ(်တ) သရက်ေတာပုိငး်ေရကန်အမတ်ှ(၁)+ခစံညး်ုိးခတြ်ခငး်ှင့် ေရကန်အဝင်ေြမဖိုြခငး် ၃၉/၆၁

သရက်ေတာပုိင်းေရကန်ေဘာင်ေြမဖိုြခင်း
ရ�ာသစ်ပိုင်းကန်ေဘာင်ေြမဖိုြခင်း

၇ ကျ ိက်ေထာ်(တ) တာတဇင် ရ�ာလမး်မကီးလမး်ပခံုးေြမသားကပြ်ခငး် ၃၈/၆၂
၈ ေအာက်ေကျာင်း ကန်းသစ် ရ�ာလမး်မကီးလမး်ပခံုးေြမသားကပြ်ခင်း ၁၃/၈၇
၉ ေအာက်ေကျာင်း နံBသာေချာင်း တတံားေြခဆင်းှစ်ဖက်အားအုတ်စီြခင်း ၃၀/၇၀

ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း(ရ�ာလမ်း)
၁၀ သမဲ့ ဥတုိ ရ�ာလမး်မကီးလမး်ပခံုးေြမသားကပြ်ခင်း ၂၁/၇၉

(၈)အုပစု် (၁၀)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၇)ခု ၃၃/၆၇
ကွမး်Vခကုံန်းမိနယ်

၁ ဆးူကလပ် ထင်းပုံဆိပ် ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၄၀/၆၀
ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
ဘက်စံုသံုးခန်းမ+ခစံညး်ုိး

၂ ကခတကု်န်းေလး အထက်ဆိပ် ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀
ေရကန်+ခစံညး်ုိးြပြပင်ြခင်း

၃ ကခတကု်န်းေလး သုိက်ကုန်း ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၉/၆၁
ေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း(အုတ်ေဘာင်)
ေရကန်ေလှကားထစ်

၄ ကညင်ကုန်း ေညာင်နီကုန်း ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း ၃၂/၆၈
ရ�ာတွင်းလမး်အဆင့်ြမင့်ြခင်း

၅ ေတာြ်ပာ ဘုိးသီကန်ုး ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၄၉/၅၁
၆ မယ်ရကုန်း မယရ်ကုန်း ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း

ေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း ၄၅/၅၅
ေရကန်+ခစံညး်ုိးြပြပင်ြခင်း

၇ ကနB်မလာ ေဘာစကုိင်း အုတ်ေဘာင်ခတ်ြခင်း ၅၅/၄၅
ရ�ာတွင်းလမး်အဆင့်ြမင့်ြခင်း

၈ ပေကာက် ေတာ်ကေဆာ့ ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၃၀/၇၀
ေရကန်ေဘာင်ြပြပင်ြခင်း
ေရကန်+ခစံညး်ုိးြပြပင်ြခင်း

(၇)အုပစု် (၈)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၂၀)ခု ၄၀/၆၀
တုိက်ကီးမိနယ်

၁ လင် မးီေသွးကျင်း ေကျးရ�ာတွင်းေတာင်ေြမခင်းြခင်း ၄၁/၅၉
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၂ ေတာခ်ရမး် ေဗာဓိကုန်း အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၄၁/၅၉
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၃ အလဘုတ် ဓမိတ် ေကျးရ�ာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၄ ခုှစ်ကျ ိက်အေနာက် ေဒါင့်ေကွးအေနာက် ေကျးရ�ာတွင်းဂဝံလမး်ခင်းြခင်း ၃၆/၆၄



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
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မတှ်
ချက်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၅ ကေလာ့ေသာ့ ကေလာ့ေသာ့ ေြမသားေရကန်+ခံစည်းိုးခတ်ြခင်း ၄၄/၅၆

ေြမသားေရကန်ေဘာင်ေြမကီးဖုိြခင်း
၆ ကေလာ့ေသာ့ ကဲတလင်း အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း

၇ မင်းလဝှ ကွမ်း+ခံကုန်းရ�ာသစ် အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၄၇/၅၃
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၈ ကာအင်း ကာအင်းေလး အုတ်ခကဲျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၄၃/၅၇
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၉ ကာအင်း တဘီးစား အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၁၀ ကဲဘုတ် ကဲဘုတ် ေကျးရ�ာတွင်းဂဝံလမး်ခင်းြခင်း ၃၆/၆၄
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၁၁ ေတာင်ရပဇီ်းကုန်း မင်းမကုန်း အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၄၁/၅၉
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၁၂ ေတာင်ရပဇီ်းကုန်း ေညာင်ကုန်း အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၃၇/၆၃
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၁၃ ေတာင်ရပဇီ်းကုန်း သံုးခွ အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၁၄ ခုှစ်ကျ ိက်အေနာက် ေညာင်ေချာင်း ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်းလုပင်န်း ၇၀/၃၀
၁၅ ဆင်စခန်း ေရXမင်းဝံ အုတ်ခကဲျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၃၈/၆၂

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၁၆ တဘူးေရသုိး တဘူးေရသုိး လမး်မျက်ှာြပင်အား ေြမဖိုသိပသ်ညး်ေအာင်ြပလုပြ်ခင်း ၁၈/၈၂

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းေရပန်ချြခင်းလုပ်ငန်း 
၁၇ သနပ်ေချာင်း သနပ်ေချာင်းဘူတာ အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၁၈ ချင်းကုန်း သဲဝါ အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၄၃/၅၇

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၁၉ မင်းလဝှ ဇွဲမူ အုတခဲ်ကျ ိးှင့်သဲကပ၍်လမး်ခင်းြခင်း ၃၆/၆၄

ေြမသားေရကန်ေဘာင်ေြမကီးဖုိြခင်း
၂၀ မးီနင်းကံကုန်း အင်ကုန်းြမန်မာ ေကျးရ�ာတွင်းဂဝံလမး်ခင်းြခင်း ၃၂/၆၈

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
(၁၅)အုပစု် (၂၀)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၄၀)ခု ၄၀/၆၀

ေမှာ်ဘီမိနယ်
၁ ယင်းတိုက်ပင် ေညာင် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ဂဝံခင်းြခင်းလုပင်န်း ၄၇/၅၃

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း
၂ ယင်းတုိက်ပင် ကင်မလင်းေချာင်း ရ�ာလယ်လမး် ေရေြမာင်းတးူ၊ ပခံုုးေြမဖိုြခင်းှင့် ၄၆/၅၄

ပိုေငွြဖင့် ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း
၃ မိုးကိးပစ် လယြ်ပင်စု(ေတာင်) ရ�ာလယ်လမး် ေရေြမာင်းတးူ၊ ပခံုုးေြမဖိုြခင်းှင် ၃၁/၆၉

ပိုေငွြဖင်ဂဝံခင်းြခင်း



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့်လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်

၄ မိုးကိးပစ် လယ်ြပင်စု(ေြမာက်) ရ�ာလယ်လမး် ေရေြမာငး်တူး၊ ပခံုုးေြမဖိုြခငး်ှင် ၂၅/၇၅
ပိုေငွြဖင်ဂဝံခင်းြခင်း

၅ ပတတ်န်း စံြပ လမ်းပခုုံးေြမဖိုြခင်း၊ တုတ်ုိက်ြခင်း၊ ၄၆/၅၄
ပိုေငွြဖင့် ဂဝံခင်းြခင်း

၆ မိေချာင်း ဥသစ်ကုန်း(ကရင်) ရ�ာလယ်လမး် ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့် ၄၆/၅၄
ပိေုငွြဖင့်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း

၇ ဖးူကီး ေချာ်ကုန်း ရ�ာလယ်လမး် ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့် ၄၁/၅၉
ပိုေငွြဖင့် ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း

၈ ဝါးပေတာ အင်းကန် ရ�ာလယ်လမး် ေရေြမာငး်တးူ၊  ပခံုုးေြမဖိုြခငး်ှင့် ၄၁/၅၉
ပိုေငွြဖင့် ဂဝံခင်းြခင်း

၉ လက်ပံတန်းစု သေြပကုန်း ရ�ာလယ်လမ်း ေရေြမာင်းတူးြခင်း ှင့် ၄၀/၆၀
ပိေုငွြဖင့်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း

၁၀ ပသီ ငှက်ေြပာေတာ ရ�ာလယ်လမ်းေရေြမာင်းတူးြခင်း၊ လမ်းပုခုံးေြမဖိုြခင်းငှ့် တုတ်ုိက်ြခင်း၊ ၃၇/၆၃
(၈)အုပစု် (၁၀)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၉)ခု ၄၀/၆၀

လှည်းကူးမိနယ်
၁ ဝါးံုစွန်း ဝါးုံစွန်း ေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းှင့်ကွန်ကရစ်ေရပန်ချြခင်းလပ်ုငန်း ၃၅/၆၅
၂ ဆားတလင်း နဘဲပင် ေရ ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်းလုပ်ငန်း ၅၄/၄၆
၃ နိ နိ ေရ ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခငး်လပ်ုငန်း ၃၇/၆၃
၄ မရမ်းေချာင် မရမ်းေချာင် ေရ ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၇/၆၃
၅ ကာအင်းအေနာက် အင်းကနB်လနB် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပင်န်း ၃၇/၆၃
၆ ဘိုးရင်ကေလး ကင်ပန်ွး+ခံ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းလုပင်န်း ၄၉/၅၁
၇ ပတ်ုသင်ညိ ပတ်ုသင်ညိ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၄/၆၆
၈ ေကျာက်ကုဒင် ေရကဒစ် ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်းလုပင်န်း ၃၇/၆၃

(၈)အုပစု် (၈)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၈)ခု ၄၀/၆၀
ထန်းတပင်မိနယ်

၁ တလုိင်မှီ လသာ လမး်ပခုံးေြမဖိုြခင်းှင့်တုတ်ုိက် ြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀
၂ ဘုိးနတေ်ပး အုန်းပင်စု လမး်ပခုံးေြမဖိုြခင်းှင့်တုတ်ုိက်ြခငး်လုပင်န်း ၂၆/၇၄
၃ နသဲမန်ိ  ေအာက်+ခံတန်း လမ်းပခုံးေြမဖိုြခင်းှင့်တုတ်ုိက်ြခင်းလုပ်ငန်း ၁၀/၉၀
၄ သံပရုာကုန် သံပရုာကုန်  ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် ကွန်ကရစ်လုပင်န်း ၅၈/၄၂
၅ ပန်းတုိင် လက်ကပ် အုတ်ေဘာင်စီဂဝံလမး်။ ဂဝံခင်းြခင်းလုပင်န်း။ ၆၄/၃၆
၆ စေယာ် စေယာ်ရ�ာမ လမး်ပခုံးအုတက်ျ ိးခင်းသဲြဖည့်ြခင်းလုပင်န်း ၇၉/၂၁
၇  ေဒါင့်ကီး  ေဒါင့်ကီး လမး်ပခံုးေြမဖိုြခင်းှင့်တုတ်ုိက်ြခင်းလုပင်န်း ၉/၉၁
၈ ကျားဟုန်း ကျားဟုန်း လမး်ပခုံးဂဝံဖိုြခင်းှင့် တုတ်ုိက်ြခင်းလုပင်န်း ၆၂/၃၈
၉ ကတယ်ွ ထုိးနာရီ လမး်ပခုံးေြမဖိုြခင်းှင့်တုတ်ုိက်ြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀

၁၀  ေချာင်းညအီကုိ မိုသင် ေြမသားေရကန်တိုးချဲြခင်း။ ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း။ ၆/၉၄
(၁၀)အုပစု် (၁၀)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၂)ခု ၃၅/၆၅
(၉၆)အုပစု် (၁၁၁)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၂၂၁)ခု ၄၀/၆၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

လားးမိနယ်
၁ ပန်ေရှာ် ပန်ေရှာ် ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၄/၇၆
၂ မနလ်ုံ (မိင်ုးကျက်) မန်လု ံ(မိုင်းကျက်) ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၄/၇၆
၃ လွယ်စပ် လွယ်စပ် (ပေလာင်) ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၄/၇၆
၄ ကွန်သ ိး နမ့်ဆွန် ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၄/၇၆
၅ ပန်ထုိလင်(ေယာ်) လံုဝုိင် ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၄/၇၆
၆ ဟုိနား(ကုန်းဆာ) ဟုိနား(ကုန်းဆာ) ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၄/၇၆
၇ ေကာင်းေကာ် ေကာင်းေကာ် ေကျးရ�ာတွင်းေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၄/၇၆
၈ ဆုံကွယ် ဆုံကွယ် ဘက်စုံသုံးခန်းမဝန်း အုတ်တံတိုင်းကာရံြခင်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၃၃/၆၄

(၈)အုပစု် (၈)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၆)ခု ၂၅/၇၅
တန>်ယန်းမိနယ်

၁ ဟုိတာ ပန်ေမာင်ရ�ာ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်းလုပင်န်း  (4'',3'',2'',1 1/2'' pvc ) ၄၀/၆၀
၂ ဟုိတာ ပန်ယယံုးရ�ာ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်းလုပင်န်း  (4'',3'',2'',1 1/2'' pvc ) ၄၀/၆၀
၃ နားဟုတ် နားလာရ�ာ ရ�ာတွင်း +ဗံးလမး်ခင်းြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀
၄ နားဟုတ် လုပကွ်က်ရ�ာ ရ�ာတွင်း +ဗံးလမး်ခင်းြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀
၅ မိုင်းကျ ိင် ကုန်းေပါင်းရ�ာ ရ�ာတွင်း +ဗံးလမး်ခင်းြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀

(၃)အုပစု် (၅)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၅)ခု ၄၀/၆၀
မိုင်းရယ်မိနယ်

၁ မန်ေကျာင်း ပန်ရငှ် ပနဟု်န်း ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခငး်။ ၃၈/၆၂
၂ မနေ်ကျာင်း ပန်ရှင် ေကာင်းစံ စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၇/၆၃
၃ မန်က ကုန်းမုံ ေရစုကန်တညေ်ဆာက်ြခင်း။ေရပိုက်သွယတ်န်းြခင်း။ ၃၈/၆၂

အင်ဂျင်ှင့်ဆက်စပပ်စညး်ြပြပင်ြခင်း။
(၂)အုပစု် (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၅)ခု ၃၈/၆၂

သိီမိနယ်
၁ ပန်တီး ပန်လံု ရ�ာအဝင်ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ေရေြမာငး်တူးြခင်း။ ၁၁/၈၉

ေရပန်(၆)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။
၂ ေကာင်းေကာ် ဟုိေဆာ် ဂါလံ(၂၀၀၀)ဆံေရစုကန်။ ေရထွက်ေကျာက်ုိးစီြပြပင်ြခင်း။ ၂၆/၇၄

ေရပိုက်ြပြပင်ြခင်း။
၃ ဟုိတုံ ေနာင်ေစာင် ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၆/၉၄
၄ မိုင်းပါး ပန်ဖတိ် ရ�ာအဝင်လမး်ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခငး်။ေရေြမာင်းတးူြခငး်။ ၁၁/၈၉

ေရပန်(၆)စင်းတညေ်ဆာက်ြခင်း။
(၄)အုပစု် (၄)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၀)ခု ၁၃/၈၇

ကွမး်လုံမိနယ်
၁ ေကာင်းကျဲ ကွန်ြမင့် ေကျးရ�ာလမး်ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်းလုပင်န်း ၃၀/၇၀
၂ ေရှာင်တလိင် မနဟု်န်ကီွး ေကျးရ�ာလမး်ကွန်ကရစ်ေလှကားထစ်လမး် ြပလုပြ်ခင်းလုပင်န်း ၃၀/၇၀
၃ တုံကျက် ေရှာက်ချင်ရှး ေကျးရ�ာလမး်ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်းလုပင်န်း ၃၀/၇၀

(၃)အုပစု် (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၃)ခု ၃၀/၇၀
မဆူယ်မိနယ်

၁ မန်ေစ လရှပ် ေကျးရ�ာတင်ွးြဗနး်လမး်ခင်းြခငး်လပုင်နး် ၃၂/၆၈
၂ မနB်ဟုိင်း (တးီမ) ေနာင်ဝါ+ မန်ေမွ ေကျးရ�ာတွငး်ြဗန်းလမး်ခင်းြခင်းလုပင်န်း ၃၃/၆၇
၃ ေကာင်းဝိန်း လင်လိုင် ေကျးရ�ာတွင်းြဗန်းလမး်ခင်းြခင်းလုပင်န်း ၃၃/၆၇

ရမ်ှးြပညန်ယ ်(ေြမာက်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

ရမ်ှးြပညန်ယ ်(ေြမာက်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်

(၃)အုပစု် (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၃)ခု ၃၃/၆၇
ကွတခုိ်င်မိနယ်

၁ မန်ပးူ လုံကန်  ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ြပြပငြ်ခငး်(ြဗန်း)လုပင်န်း ၄၀/၆၀
၂ ပနကူ် ပန်ကူ  ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း(ြဗန်း)လုပင်န်း ၃၈/၆၂
၃ ပန်ကူ မန်ပိန်း  ေကျးရ�ာအဝင်လမး်ြပင်ဆင်တိုးချဲြခင်း  (ေကျာက်ေရာေြမ) ၃၆/၆၄

(၂)အုပစု် (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၃)ခု ၃၈/၆၂
နမ့်ခမး်မိနယ်

၁ နမ့်ဆရီး ပန်စံ စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း။ ေကျာင်း+ခစံညး်ိုးကာရံြခင်း။ ၄၀/၆၀
ေကျးရ�ာဘတစ်ုံသုံးခန်းမြပြပင်ြခင်း။ ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေြမညိြပြပင်ြခင်း။

၂ လွယလွ်မ ်(လီေရှာ) လွယ်လွမ် စာသင်ေကျာင်း+ခစံညး်ိုးကာရံြခင်း။ ၃၉/၆၁
၃ မန်စပ် ငါးေလှာ် ရ�ာတွင်းလမး်ေကျာက်ေရာေြမြပြပင်ြခင်း။ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ၁/၉၉

(၃)အုပစု် (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၇)ခု ၂၇/၇၃
ေကျာက်မဲမိနယ်

၁ ချးံ ဟင်ဝုိး  ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၂/၇၈
၂ ေကျာက်မဲကီး ေကျာက်မဲကီး ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း ၂၉/၇၁
၃ မန်ေခါက် မန်ေခါက်  ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၂/၇၈
၄ ပန်ဟူ ပနဟ်ူ  ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၂/၇၈
၅ ကနBက်န်  ေကျာက်ြဖ  ေရပိုက်သွယ်ယူြခင်း။ ေရစုကန်တညေ်ဆာက်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
၆ လယွကု်န် လယ်ွကုန်(မ) ေရထွက်ေကျာက်ုိးစီြပြပင်ြခင်း။ ေရထွက်+ခစံညး်ိုးကာရံြခင်း။ ၃၈/၆၂

ေရစုကန်တညေ်ဆာက်ြခင်း။
၇ ခနB်ခဲ ခနB်ခဲ  ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၂၂/၇၈

(၇)အုပစု် (၇)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၀)ခု ၂၈/၇၂
သီေပါမိနယ်

၁ တုံစင့် ကုန်းစံု ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ခင်းြခင်း။ ေြမကာနံရံတညေ်ဆာက်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၂ မနမ်နွး်/ မနေ်ကျာင်း ေကာင်းဟုန်း ေကျးရ�ာရ�ာတွင်းလမး်ခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၃ ကုန်းဆာ နမ့်ဟူးဟင်လပ် ေကျးရ�ာ ရ�ာတင်ွးလမး်ခင်းြခင်း။ ကွနက်ရစတ်တံားတည်ေဆာက်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၄ ကုန်းေဆာ့ လွယ်ေမာက် ေကျးရ�ာ ရ�ာအဝင်လမး်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၅ နမ့်ရမး် ပန်မုံ ေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်းလမး်ခင်းြခင်း။ စာသင်ေကျာင်းကမး်ခင်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၆ ေဘာ်ကိ ေကာင်းခါး ေကျးရ�ာ ရ�ာအဝင်လမး်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၇ အံုမု  ေကာင်းလန်း ေကျးရ�ာ ရ�ာအဝင်လမး်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၇)အုပစု် (၇)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၀)ခု ၄၀/၆၀
နမတူမိနယ်

၁ ဖာဆမွ် ပနေ်လာက် ရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခငး်။ ေရတုေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး်။ ၄၀/၆၀
၂ ဝိန်းနန် ပန်ေတာင်း ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၃ ဝနိး်နန်  ေကာင်းစံ ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၄ ဝနိ်းနန် အထက်ပန်ခမ်း ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၅ ဟငပ်တု် ဆင်လီ ရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခငး်။ ေရတုေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး်။ ၄၀/၆၀
၆ ပန်ချင် မိုက်ဟနုး်+ေဟဟွန်ုး ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပငြ်ခငး်။ ေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခငး်။ ၄၀/၆၀

(၄)အုပစု် (၆)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၂)ခု ၄၀/၆၀
နမ့်ဆန်မိနယ်

၁ ကယားကီး ပန်စံု ရ�ာအဝင်လမး်တုိးချဲြခင်း။ ေရထွက်ဦးရှင်းလင်းြခင်း။ ၀/၁၀၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

ရမ်ှးြပညန်ယ ်(ေြမာက်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်

၂ လီလု မန်ပိန်း ရ�ာအဝင်လမး်မျက်ှာြပင်ြပြပင်ြခင်း။ေရထွက်ဦးရှင်းလင်းြခင်း။ ၀/၁၀၀
၃ မန်ကန် စခန်းသာ လက်+ခသွံားလမး်တုိးချဲြခင်း။ ေရထွက်ဦးရှင်းလင်းြခင်း။ ၀/၁၀၀
၄ မန်လယွ် အလားကုန်း  ေကျးရ�ာတွငး်ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း။  ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀
၅ အေနာက်ကင်း မနဖ်တ်  ရ�ာအဝင်လမး်မျက်ှာြပင်ြပြပင်ြခင်း။ ၀/၁၀၀
၆ မန်ေနာက် ေကျာက်ြဖအွမ်  လမး်မျကှ်ာြပင် ြပြပင်ြခင်း။  ေရထွက်ဦးရှင်းလင်းြခင်း။ ၀/၁၀၀

(၆)အုပစု် (၆)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၁)ခု ၀/၁၀၀
ေနာင်ချ ိမိနယ်

၁ ပင်တးီ ပင်တးီ ရ�ာတင်ွးလမး်ြဗနး်ေကျာက်လမး်ခငး်ြခငး်။ ၃၀/၇၀
၂ မပဲတ်ု ေနာင်ချ ိကုန်း ရ�ာတွင်းလမး်ြဗန်းေကျာက်လမး်ခင်းြခင်း။ ၃၀/၇၀
၃ ငုကေလး  ေဟာကု်န်း ရ�ာတင်ွးလမး်ြဗနး်ေကျာက်လမး်ခငး်ြခငး်။ ၃၀/၇၀
၄ ေရXမေုဌာ ေရXမေုဌာ ရ�ာတွင်းေရုတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ကွန်ကရစ်တတံားတည်ေဆာက်ြခင်း။ ၁၃/၈၇
၅ ေရတင်ွးကီး  ေတာင်ကီး ရ�ာတင်ွးလမး်ြဗနး်ေကျာက်လမး်ခငး်ြခငး်။ ၃၀/၇၀
၆ ကုလားကွဲ ကုနး်တေမာ့ ရ�ာတွင်းလမး်ြဗန်းေကျာက်လမး်ခငး်ြခငး်။ ၃၀/၇၀
၇ အင်းဖို မယ်ဟုန် ရ�ာတွင်းလမ်းြဗန်းေကျာက်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၀/၇၀

(၇)အုပစု် (၇)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၈)ခု ၂၈/၇၂
မန်တုံမိနယ်

၁ မန်ေကာ် မနေ်ကာ် စာသင်ေကျာင်း+ခစံညး်ုိး  (Chain Link) ကာရံြခင်း ၁၂/၈၈
ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

မန်ေကာ် ကျန်ကား စာသင်ေကျာင်း+ခစံညး်ိုး  (Chain Link) ကာရံြခင်း ၁၂/၈၈
ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၃ မန်ေကာ် လွယ်ကျင်း စာသင်ေကျာင်း+ခစံညး်ိုး  (Chain Link) ကာရံြခင်း ၁၂/၈၈
ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၄ မုံးခ တန်ွဟံုး စာသင်ေကျာင်း+ခစံညး်ိုး  (Chain Link) ကာရံြခင်း ၁၂/၈၈
ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၅ မိုင်းယုတ် မုိင်းယုတ် စာသင်ေကျာင်း+ခစံည်းိုး  (Chain Link) ကာရံြခင်း ၁၂/၈၈
ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

၆ ေမာလံု် မနဆ်န် စာသင်ေကျာင်း+ခစံညး်ိုး  (Chain Link) ကာရံြခင်း ၁၂/၈၈
ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း

(၄)အုပစု် (၆)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၈)ခု ၁၂/၈၈
မိုးမိတ်မိနယ်

၁ မန်ပတ် မန်ပတ် ရ�ာတင်ွးလမး်ြပြပင်ြခငး်(ကွနက်ရစ်)။ ေရုတေ်ြမာင်းတးူေဖာြ်ခငး်။ ၄၀/၆၀
၂ ပသင် ဆညဉ်းီ ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း(ြဗန်းေကျာက်)။ေရတုေ်ြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၂၃/၇၇

 ေရပန်တံတားတည်ေဆာက်ြခင်း
၃ မန်ကျညး်ပင် ဘုရားကုန်း ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း(ကွန်ကရစ်)။ ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၄ ပသင် ေကာင်ရာ ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း(ကွန်ကရစ်)။ ေရုတေ်ြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၅ မိုးေဟာက်  ေဘာ်ေဒ(ေဈး) ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း(ြဗန်းေကျာက်)။ေရတုေ်ြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၀/၁၀၀
၆  ေရXဇာလီ ကင့်ွယ် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း(ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း)။ ၄၀/၆၀

ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။
(၅)အုပစု် (၆)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၃)ခု ၃၀/၇၀

မဘိမ်းမိနယ်
၁ ခတ်ခုံ ောှင်းပါတိတ် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မတှ်
ချက်

ရမ်ှးြပညန်ယ ်(ေြမာက်ပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပင်န်းများစာရင်း

 ေနာကဆ်က်တွ ဲ(ခ) အဆက်

၂ ခတ်ခုံ 6ကံှမ်းေမှာ် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ၂၉/၇၁
၃ ခတ်ခုံ မန်နားေလး အုတ်ေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း။ ေရတေ်ြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၇/၆၃

ေရပန(်၁)စင်းြပလပုြ်ခငး်လပုင်နး်
၄ ေချာင်းဝ သေဘာဆံုး ေကျာက်ေရာေြမခငး်ြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၄/၉၆

ေရပန(်၁)စင်းြပလပုြ်ခငး်။
၅ ကွန်းေချာင်း သားေပျာက် ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၉/၆၁

အုတစီ်သစ်ခင်းတံတားြပြပင်ြခင်း။
၆ မအူကုန်း မအူကုန်း ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ေကျာက်ေရေြမခင်းြခင်း။ ၂၈/၇၂

ေရပန်ြပလုပြ်ခင်း။
(၄)အုပစု် (၆)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၁၅)ခု ၂၃/၇၇

ေလာက်ကုိင်မိနယ်
၁ မန်ေလာ် မန်ေလာ်  ေရတေ်ြမာင်းတူးြခင်း။ ၄/၉၆
၂ ေရXယင်စီး ရီှမာရှန်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၄/၆၆
၃ ထင်ပါကျ ိင်း ဟဲေဟာ် ဘက်စံုသံုးခန်းမ ြပြပင်ြခင်း။ ၃၇/၆၃

(၃)အုပစု် (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၃)ခု ၂၅/၇၅
ကုနး်ကမး်မိနယ်

၁ တာ့ကုန်းကမး် တာ့ရှန် +ဗံးလမး်ခင်းြခင်း။  ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။ ၃၅/၆၅
၂ တာ့ကုန်းကမး် ပါေကျာက်လင် ေကျာင်း+ခစံညး်ိုးကာရံြခင်း။  ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။ ၃၀/၇၀
၃ တာ့ကုန်းကမး် ကျခီျန်ကျ ိငး် ေြမထိန်းနံရံြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၁)အုပစု် (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၅)ခု ၃၅/၆၅
ဟိုပန်မိနယ်

၁ ဖတ်ဟာ ဖတဟ်ာ(ရ�ာမ) ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၂ မန်ေကာင်းငါး ပန်ေမာ့ ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၃ ဖာလင် ဖာလင်(ရ�ာမ) ေကျးရ�ာတွင်းလမး်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၃)အုပစု် (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၃)ခု ၄၀/၆၀
မက်မန်းမိနယ်

၁ မင်းရန်ေအာင် ဝါလု ေရပိုက်ြပြပင်ြခင်းလုပင်န်း(စိမ့်စမး်) ၄၀/၆၀
၂ ေကာင်းလန်း ေကာင်းလန်း စာသင်ေကျာင်းေဆာင်ြပြပင်ြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀
၃ ဆတ်ွဝုိး ပနေ်ကာက် ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းလုပင်န်း ၄၀/၆၀

(၃)အုပစု် (၃)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲ(၃)ခု ၄၀/၆၀
(၈၂)အုပစု် (၉၅)ရ
ာ လုပင်န်းခွဲေပါင်း(၁၆၃)ခု ၂၉/၇၁



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လပ်ုငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ေတာင်ကးီမိနယ်
၁ လွယ်ေတာ် ဇလဲရ�ာမ ကုန်ထုတ်လမး်ြပြပင်ြခင်း ၁၈/၈၂
၂ ဖက်ကွန် ထီတခွီး ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၁၁/၈၉
၃ သံတဲ ကုန်းမနု်B ကုန်ထုတ်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၁၈/၈၂
၄ ကွန်လုံ  ေရပူ ရ�ာတွငး်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၁၆/၈၄
၅ ကက ထီထပ် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၁၈/၈၂
၆ ပင်တွန် ထီခွ ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၁၅/၈၅
၇  ေနာင်ေလ မူးယားေရှ ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၁၈/၈၂
၈ နားဟီး ထီရီး(မ) ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၅/၇၅

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု ၁၇/၈၃
ကေလာမိနယ်

၁ ငံုးသုံ ဘုရားဦး ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၇/၇၃
၂ ေရXမင်းဖုန်း ေဆာ်ေတာ ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၁၇/၈၃
၃ နန်းိုင် အင်းြပင် ရ�ာအဝင်လမ်းြပြပင်ြခင်း ၂၂/၇၈
၄ နန်းိုင် ေကျာက်ဆုပ် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၁/၇၉
၅ ပရဲင်းေတာင် ေဖာင်းသင် ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း ၂၈/၇၂
၆ ေဘာ်နင်း ေညာင်ခါးရှည် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၈/၇၂
၇ ေဘာ်နင်း ဝါးကီးေြမာင် ရ�ာတွင်းလမး်ြပြပင်ြခင်း ၂၂/၇၈
၈ ငတု် ပတေပါက် ရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်း ၂၈/၇၂

(၆)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု ၂၄/၇၆
ေညာင်ေရ?မိနယ်

၁ သလဲဦး အလယ်ေြမာင်း ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းြပြပင်ြခင်း။လမ်းေဘးဝယဲာ+ခံရှင်းြခင်း။ ၂၆/၇၄
ေကျာက်ုိးစီြခင်း

၂ စကံား လယ်ွေပါင် ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူြခင်း။ေရေြမာင်းေကျာက်ုိးစီြခင်း။ ၂၂/၇၈
လမ်းေဘးဝဲယာ+ခံရှင်းြခင်း။

၃ လုံကန် ဟဲဆတ် ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတူးြခင်း။ သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ၁၂/၈၈
၄ လက်ေမာင်းေကွး ဝါးကီးေြမာင် ေကျးရ�ာတွင်းေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ၁၂/၈၈
၅ အင်း+ခံ/ေကလာ အုန်းပင် ရ�ာတွင်းေရေချာင်းအတင်ွးုန်းဆယ်ြခင်း ၀/၁၀၀
၆ ကန်းကီး ကန်းကီးေြမာက် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း  ှင့် သဲြဗန်းခင်းြခင်း(၂") ၅/၉၅
၇ အင်းတိန် အင်းတိန်လယ်ြပင် ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း ၀/၁၀၀

(၇)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၃)ခု ၁၁/၈၉
ရပေ်စာက်မိနယ်

၁ မကျးီကုန်း ပိဲကုန်း ေကျးရ�ာအဝင်ှင့် ေကျးရ�ာတွင်း လမ်းသဲြဗန်းခင်းြခင်း ၃၀/၇၀
၂ ယမး်တွငး်ငါးေကာင် ပင်ြဖစ် (ရပ်ကွက်-၁၂)  ေကျးရ�ာတွင်းလမး်သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၂၁/၇၉
၃ ယမး်တွငး်ငါးေကာင် ပိဲပင်(ရ�ာသစ်) ရ�ာတွင်းလမး်ေြမသားြပင်၍ သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၃၀/၇၀

Box Culvert (၁)စင်း တညေ်ဆာက်ြခင်း
၄ ြမငေ်တာင် တီေတာက်ကုန်း  ေကျးရ�ာတွင်းလမး်သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၁၈/၈၂
၅ ြမင်ေတာင် သဖန်းအိုင်(ရှားပင်ေရ)  ေကျးရ�ာတွင်းသဲြဗန်းလမ်းခင်းြခင်း ၁၈/၈၂
၆  ေကျာက်ဂူ စံပယ်ကုန်း  ေကျးရ�ာတွင်းလမး်သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၁၈/၈၂
၇  ေကာင်းဘို ကန်သာ ေကျးရ�ာအဝင်ှင့် ေကျးရ�ာတွင်း လမ်းသဲြဗန်းခင်းြခင်း ၃၀/၇၀
၈ ပါမဲ တပ်ဦး(ရ�ာသစ်)  ေကျးရ�ာတွင်းလမး်သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၂၁/၇၉
၉ မားသဲ သဲေချာင်း  ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းလမ်းေဘးဝဲယာေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ၆/၉၄

ရမ်ှးြပည်နယ် (ေတာင်ပုိင်း)၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လပ်ုငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရမ်ှးြပည်နယ် (ေတာင်ပုိင်း)၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

လိုအပေ်သာလမ်းသားေနရာများတွင်ေကျာက်ေရာေြမြဖန်Bခင်းြခင်း
၁၀ မားသဲ ငါးပင်ရ�ာသစ်  ေကျးရ�ာတွင်းသဲြဗန်းလမ်းခင်းြခင်း ၁၅/၈၅

(၇)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၁)ခု ၂၁/၇၉
ဖယ်ခံုမိနယ်

၁ ေခါင်းအိ ကာလေနာက် ေြမသားလမ်း(ေတာင်ေပကုန်ထုတ်လမ်း)ှင့်လမ်းေဘးဝဲယာေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၄/၇၆
၂ အလယ်ကယန်း စက်ပေရခုိ ရ�ာတင်ွးလမး်ခင်းြခင်း(သဲြဗန်းလမး်)ှင့်လမး်ေဘးဝဲယာေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၂/၇၈
၃ အလယ်ကယန်း ရန်ခူး ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်းှင့် လမး်ေဘးဝဲယာေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၈/၇၂
၄ ရီွဲ ပကီင်းလုံးဖီ ရ�ာတင်ွးလမး်ခင်းြခင်(သဲြဗန်းလမး်)ှင့်လမး်ေဘးဝဲယာေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၁/၇၉
၅ ရဲွီ ဘူးဗျ သဲြဗန်းခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမး်ြပြပင်၍ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း၊ ၂၄/၇၆
၆ ရီွဲ မယစ်ုံ(ေဟာင်း) ေြမသားလမး်(ရ�ာအ၀င်လမး်ခင်းြခင်း)ှင့်လမး်ေဘးဝဲယာေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၄/၇၆
၇ ရီွဲ မယစ်ုံ(သစ်) ေြမသားလမး်(ရ�ာအ၀င်လမး်ခင်းြခင်း)ှင့်လမး်ေဘးဝဲယာေရေြမာင်းတူးြခင်း ၂၄/၇၆

(၃)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု ၂၄/၇၆
လိွင်လင်မိနယ်

၁ နမ့်ထမို ခုိက်မိုက်ေဆာ့
ေြမသားြပြပငေကျာကေရာေြမခငးြခငး။စာသငေကျာငးအမုးလလှယြခငး။

၃၂/၆၈
၂ ေနာင်လိုင် စန်ကျင် ေြမသားြပြပင်ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်း။ ၂၇/၇၃
၃ ဟဲနန်း လွိင်ဆိုင် လမ်းချဲြခင်း။ ၃/၉၇
၄ နားတစ် နမ့်ယိုမူ ေြမသားလမ်းချဲြခင်းလုပ်ငန်း။ ၁/၁၀၀
၅ နားတစ် ပန်မနွ်း ေြမသားလမ်းချဲြခင်းလုပ်ငန်း။ ၅/၉၅
၆ နားယမ်း ေတာင်ကီးေပး ေြမသားလမ်းချဲြခင်းလုပ်ငန်း။ ေရစုကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၅/၉၅

(၅)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု ၁၂/၈၈
လဲချားမိနယ်

၁ ဝမ်ဖိုင် ဝမမ်ိုင်ေနာင်လုံ ရ�ာအဝင်ေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၁၂/၈၈
၂ တတ်ေမာက် ခိုင်းတွန်း ရ�ာအဝင်ေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၁၄/၈၆
၃ ပန်ဆန်း ကုန်းယိ ရ�ာတွင်းေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၁၅/၈၅

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု ၁၃/၈၇
မုိင်းကုိင်မိနယ်

၁ လွိင်ကုန် လိွင်ကုန် ကုိယ်ထူကုိယထ်စာသင်ေကျာင်းေဆာက်လုပ်ရန်အတက်ွ ေတာင်ေစာင်း ၁/၉၉
ေနရာအားေြမေနရာညိြခင်း။စာသင်ေကျာင်းေရှေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း

၂ နမ့်ဟူး မတ်လန်း ေြမသားလမ်းချဲ/ြပြပင်ြခင်း သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၁၄/၈၆
၃ ေနာင်စံဖူး နားေဟွလုံ ေြမသားလမ်းချဲ/ြပြပင်ြခင်း သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၁၂/၈၈

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၄)ခု ၉/၉၁
ေကျးသီးမိနယ်

၁ ေနာင်အယ် နမ့်ပုံး ရ�ာတွင်းေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၁၆/၈၄
၂ တူယား ပိုက်လိန် ရ�ာတွင်းေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၁၆/၈၄
၃ လုံယန်း ပန်ဟုန်း ရ�ာတွင်းေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၁၇/၈၃
၄ ဝမ်ဝပ် နမ့်တိုက် ရ�ာတွင်းေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၁၅/၈၅
၅ ဟာဝမ် ဝမ်ခန် ရ�ာတွင်းေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၁၅/၈၅
၆ ပန်စယ် ပနစ်ယ် ရ�ာတငွး်ေြမသားြပြပင်သြဲဗနး်ခငး်ြခငး် ၁၅/၈၅

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၆)ခု ၁၅/၈၅
မိုင်းရှးမိနယ်

၁ ဟုိက်ပါ ဝမ်မယ် လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ေကျာက်နံရံစီြခင်း။ ၃၃/၆၇
၂ မိုင်းစံ ပူးလိန်း လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်သဲြဗန်းခင်းြခင်း၊ ေရပနတ်ညေ်ဆာက်ြခင်း။ ၉/၉၁



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လပ်ုငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရမ်ှးြပည်နယ် (ေတာင်ပုိင်း)၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ေရပုိက်လိင်ုးတူးြခင်း။
၃ လွိင်ုိင်း နမ့်ပွန်း လမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်သဲြဗန်းခင်းြခင်း၊ ေရပနတ်ညေ်ဆာက်ြခင်း။ ၂၈/၇၂

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု ၂၃/၇၇
ကွန်ဟိန်းမိနယ်

၁ လိုက်ကမ် ေနာင်မွန်း ရ�ာတွင်းေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်း ၁၅/၈၅
၂ ဟုိပန် ဝမခ်င်း ရ�ာတွင်းေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်း ၁၅/၈၅
၃ ဝမ်ပတ် လုပ်ခုိက် ရ�ာတွင်းေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်း ၁၅/၈၅

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၃)ခု ၁၅/၈၅
နမ့်စန်မိနယ်

၁ နမ့်လစ် လွိင်စနB် ေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ၁၇/၈၃
၂ ေနာင်ဟီး ေနာင်ဘို ေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ၁၇/၈၃
၃ ခုိအွတ် ဝမ်ဟင် ေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ၁၇/၈၃
၄ တန်ုဟုန်း ဝမ်မယ် ေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ၁၆/၈၄
၅ နားပွဲ ပန်ဆာ ေြမသားြပြပင်သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ေြမသားေရကန်တူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၆/၆၄

ေရပုိက်လိင်ုးတူးေဖာ်ြခင်း။
(၅)အုပ်စု (၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု ၂၁/၇၉

လင်းေခးမိနယ်
၁ မယေ်အာ မယေ်အာ သဲြဗန်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၁၆/၈၄
၂ ခုံလုံ ခံုလုံ သဲြဗန်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၁၆/၈၄
၃ လွိင်လုံ ပနု်းေလာင်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၀/၈၀
၄ လွိင်လုံ နမ့်တယ် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၉/၉၁
၅ ဝမတ်န်ိး ကာကုန် ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ သစ်သားတတံားြပြပင်ြခင်း။ ၂၄/၇၆

ေရေချာင်းေရေဖာ်ံးဆယ်ယူြခင်း။ ေရေြမာင်းဆည်တူးေဖာ်ြခင်း။
(၄)အုပ်စု (၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု ၁၇/၈၃

မိုးနဲမိနယ်
၁ ဟုိဟ နားက့ဲ ေကျးရ�ာအများသံုးခန်းမေဆာင်ြပြပင်ြခင်း။ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၀/၇၀
၂ ေနာင်လိုင် နမ့်ေကာ် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၁၆/၈၄
၃ ဝမ်နား ေဆာင်ကျဲ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၁၆/၈၄

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၄)ခု ၂၁/၇၉
မိုင်းပန်မိနယ်

၁ အေရှ ဟိုဖိုင်လုံ လယ်ေရသွင်းေြမာင်းတိုးချဲတူးေဖာြ်ခင်း။လယ်ေရသွင်းေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၂/၉၈
၂ နားမွန် မုိက်ပုတ် (ပန်ပိ) သဲြဗန်းလမး်ခင်းြခင်း ။ (၂ ဘီး)လမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၂၂/၇၈
၃ ဆားဝါး ဆုတေ်ဟွ ရ�ာသစ်(ပိန်းလံု) သဲြဗန်းလမး်ခင်းြခင်း ။ ၂၁/၇၉

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု ၁၅/၈၅
 ေမာက်မယ်

၁ ဟုိနမ့် ထီဝါးေဖာ့ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၅/၇၅
၂ ဟုိလွိင် ေကျာင်းခမး် ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း။ သဲြဗန်းလမး်ခငး်ြခငး်။ ၂၅/၇၅
၃ ကဒူးကီး ဒံုပံုး ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၁၇/၈၃

(၃)အုပ်စု (၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၄)ခု ၂၂/၇၈
ဟုိပံုးမိနယ်

၁ နမ့်ပါချးီ နမ့်ဆင် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေကျာက်ေရာေြမ(၃")ထုခင်းြခင်း။ ၂၂/၇၈
၂ ဖက်ရမ်း ခုိက်တေလာ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေကျာက်ေရာေြမ(၃")ထုခင်းြခင်း။ ၂၂/၇၈



စဉ် ေကျးရ
ာအပ်ုစု ေကျးရ
ာ လပ်ုငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရမ်ှးြပည်နယ် (ေတာင်ပုိင်း)၊ CFW စီမံကန်ိးရန်ပံုေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လပ်ုငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၃ စံေငါ ပန်သခွား ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေကျာက်ေရာေြမ(၄")ထုခင်းြခင်း။ ၂၂/၇၈
၄ ေဘာ်ကုန်း တစ+ီခံ(တဝီးပလံုး) ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေကျာက်ေရာေြမ(၃")ထုခင်းြခင်း။ ၁၉/၈၁
၅ ေမာက်မွန်း မ့ဲတေချာင် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေကျာက်ေရာေြမ(၄")ထုခင်းြခင်း။ ၂၇/၇၃
၆ တလံုိ တုံလံု ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် သဲြဗန်း(၄")ထုခင်းြခင်း။ ၂၂/၇၈

ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၀/၁၀၀
ေရေချာင်းေြမတုိက်စားြခင်းကာကွယုိ်ငရ်န်ေကျာက်ဖုိြခင်း။ ၁၅/၈၅

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု ၁၈/၈၂
ပင်ေလာင်းမိနယ်

၁ သေြပကုန်း ရ�ာကီး ေြမသားလမ်းဖုိြခငး်ှင့်သဲြဗန်းလမ်းခင်းြခင်း။ ကွန်ကရစ်ေလာက်လမ်း။ ၃၀/၇၀
၂ ထိန်ပင် ဆီဆုံကုန်းကီး ေြမသားလမ်းဖိုြခင်းှင့်သဲြဗန်းလမး်ခင်းြခင်း။ ၂၀/၈၀
၃ ထိန်ပင် ေကျာက်မိုး ေြမသားလမး်ဖုိြခင်းှင့်သဲြဗန်းလမ်းခင်းြခင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၁၅/၈၅
၄ ထီေပါင်း ပင်သေြပရ�ာသစ် ေြမသားလမ်းဖိုြခင်းှင့်သဲြဗန်းလမး်ခင်းြခင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၀/၇၀
၅  ေမးြပင် ကပတိန် ေြမသားလမ်းဖိုြခင်းှင့်သဲြဗန်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၂၀/၈၀
၆ ပင်ခင် ပငခ်င်(ေရှ) ေြမသားလမ်းဖုိြခင်းှင့်သဲြဗန်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၂၀/၈၀
၇ ေြမာက်ထီဗာွ တကူးမုိ ေြမသားလမ်းဖိုြခင်းှင့်သဲြဗန်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၂၀/၈၀

(၆)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု ၂၂/၇၈
ဆီဆိုင်မိနယ်

၁  ေနာင်ေကျာ  ေနာင်ေယွး ရ�ာတွင်းလမး်ခင်းြခင်း။ ၁၉/၈၁
၂  ေနာင်ေကျာ ထဖူီး ရ�ာတွင်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၁၆/၈၄
၃  ေတာင်ေရှ  ေတာင်းတပ် ရ�ာတွင်းလမး်ခင်းြခင်း။ ၁၉/၈၁
၄ ေတာင်ေရှ ပန်ေအာင်း ရ�ာတွင်းလမး်ခင်းြခင်း။ ၁၉/၈၁
၅ ကုန်းဆွတ်  ေနာင်လိတ် ရ�ာတွင်းလမး်ခင်းြခင်း။ ၁၉/၈၁
၆ ပင်စုံ ဝါးခရာ ရ�ာတွင်းလမး်ခင်းြခင်း။ ၂၈/၇၂
၇ လယွပွ်တ်  ေကာင်ဝါးေတာင် ရ�ာတွင်းလမး်ခင်းြခင်း။ ၁၉/၈၁

(၅)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု ၂၀/၈၀
ပင်းတယမိနယ်

၁ မိငုး်လီ  ေဖာင်းြပား ေကျးရ�ာတွင်းလမး်သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ၁၈/၈၂
၂ နန်းကုန်း နန်းကုန်းေဝး ေကျးရ�ာတွင်းလမး်သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ၁၆/၈၄
၃ ထယ်သွန်း ြပင်သာ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းသဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ၃၀/၇၀
၄ ြမငး်မးူ  ေကျာက်စက် ေကျးရ�ာတွင်းလမး်သဲြဗန်းခင်းြခင်း။ ၁၄/၈၆
၅  ေြမြခားချ ိင့်  ေကျာက်ေဆာင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းသဲြဗန်းခင်းြခင်း။ မူကိေကျာင်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၃/၇၇

မူကိေကျာင်း+ခံစညး်ုိးကာရံြခင်း။
(၅)အုပ်စု (၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု ၂၀/၈၀

ရ
ာငံမိနယ်
၁ ဘုရားကီးကုန်း ဂုိင်ယား ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၉/၉၁
၂ ြမင်းတငွး်  ေရဝင် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၈/၉၂
၃ လင်းေဝး ေကျာက်ေတာ(မ) ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၇/၉၃
၄ လင်းေဝး လင်းေဝး ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၉/၉၁
၅ ေကျာက်ငှက် ပိဒံုးကုိင်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် သဲြဗန်းခင်းြခင်း ၈/၉၂

(၄)အုပ်စု (၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၅)ခု ၈/၉၂
(၉၈)အုပ်စု (၁၁၃)ရ
ာ လုပ်ငန်းခဲွေပါင်း(၁၄၂)ခု ၁၈/၈၂



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ကျ ိငး်တုံမိနယ်
၁ ပင်းေတာက် ပင်းေတာက် ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ြပြပင်ြခင်း ၅/၉၅
၂ ပင်းေတာက် နမ့်လင်းမိုင် ရ�ာပိုင်ငါးကန်ြပန်လည် တူးေဖာ်ြခင်း ၅/၉၅
၃ မိုင်းပန်လယ် မုိင်းပန်ေအာက် ေရပိုက်လုိင်းြပန်လည် ြပြပင်ြခင်း ၄၁/၅၉
၄ မိုင်းပန်လယ် ယန်းလုံ ေကျးရ�ာအဝင်လမ်း ြပြပင်ြခင်း ၅/၉၅
၅ မိုင်းေနာ့/ဖာတ မိုင်းေနာ့ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ြပြပင်ြခင်း ၇/၉၃
၆ နမ့်နီ/နမ့်လုံ နမ့်ကဲ ေရပိုက်လိုင်းြပန်လည် ြပြပင်ြခင်း ၄၁/၅၉
၇ ပနမ်တ် အေချဖတိ် (အကျးီဖ)ီ ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ြပြပင်ြခင်း ၅/၉၅
၈ ပနမ်တ် ဝါးကာေဟာငး် ေကျးရ�ာအဝင်လမး် ြပြပင်ြခင်း ၄/၉၆
၉ ပန်က ပန်ဆန်း ေကျးရ�ာအဝင်လမ်း ြပြပင်ြခင်း ၄/၉၆

၁၀ မိုင်းဇင်း ေနာင်ွန်း (အာခါ) ေကျးရ�ာတငွ်းလမး်ကွနက်ရစခ်င်းြခငး် ၆၇/၃၃
(၇)အုပစု် (၁၀)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၀)ခု ၁၈/၈၂

မိုင်းခတ်မိနယ်
၁ ဝမ်ခုတ် ေဟွဆိုင်း ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၂ ဝမခ်တု် ေဟွကျနB် ေကျးရ�ာတငွ်းကွနက်ရစလ်မး်ခငး်ြခင်း ၄၀/၆၀
၃ ဝမ်ခုတ် ေနာင်ဝိုင် ရ�ာပိုင်ငါးကန်ြပြပင်ြခင်း၊တာေဘာင်ေကျာက်စီြခင်း ၁၀/၉၀
၄ ဝမ်ခုတ် ယန်းမိုင်လားဟူ ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆံ့အုတ်ေရကန်ှင့်ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၅၄/၄၆
၅ ဝမခ်တု် ေကာဖ်တန်န် ေကျးရ�ာတငွ်းကွနက်ရစလ်မး်ခငး်ြခင်း ၃၂/၆၈

ေကျာက်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်း
၆ ဖာလနေ်ကာ် အုိက်လနး်ေကာင် ေကျးရ�ာတငွ်းကွနက်ရစလ်မး်ခငး်ြခင်း ၄၀/၆၀
၇ ဖာလနေ်ကာ် ဝမလ်ုံ ေြမသားလမး်ချဲထငွ်ြခင်း ၄/၉၆
၈ မိုင်းန်း ဝမ်အမ် ေြမသားလမ်းချဲထွင်ြခင်း ၄/၉၆
၉ ပါပွန်း ပါပီ ေြမသားလမ်းချဲထွင်ြခင်း ၄/၉၆

၁၀ မိုင်းညင်း ဝမ်ေဟွစွန် ရ�ာပိုင်ငါးကန်ြပြပင်ြခင်း ၅/၉၅
၁၁ မိုင်းညင်း ဝမ်င်း ရ�ာပိုင်ငါးကန်ြပြပင်ြခင်း ၅/၉၅

(၅)အုပစု် (၁၁)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၂)ခု ၂၂/၇၈
မိုင်းပျဉး်မိနယ်

၁ ေနာင်ကွဲ ပန်တားေလ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်းလုပ်ငန်း။အုတ်ေရကန်တညေ်ဆာက်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။

၂ ဖါခမ်း ဖါခမ်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၅/၉၅
၃ လွယ်လုံ ေဟွယခမ်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၅/၉၅
၄ ပန်ေနာင်လုံ ကိးဆာ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၅/၉၅
၅ ယမ်းခမ်း မကာ ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။ ၄၆/၅၄
၆ ဖါေဝါ ေတာင်သုံးလုံး ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်း။ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၄၄/၅၆

(၆)အုပစု် (၆)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု ၄၀/၆၀
တာချလီိတ်မိနယ်

၁ မိုင်းဟဲ ပန်ကူ(လားဟူ) ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆံ့အုတ်ေရကန် 2"PVC ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၀/၆၀
၂ မိုင်းဟဲ  ေကျာက်လငဂူ် 2"PVC ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၀/၆၀
၃ နမ့်ခင်း နမ့်ခင်း 2"PVC ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၀/၆၀
၄ လယွေ်တာခ်မ်း ဖတ်ဟိ(ထက်) 2"PVC ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၀/၆၀
၅ လွယ်ေတာ်ခမ်း  ေဟွးေဟး(ေအာက်) 2"PVC ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၀/၆၀

ရှမ်းြပညန်ယ် (အေရှပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရှမ်းြပညန်ယ် (အေရှပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၆ လယွေ်တာခ်မး် နာသာလိ ေကျးရ�ာတငွ်းလမး်ကွနက်ရစခ်င်းြခငး် ၄၀/၆၀
၇ ကျခမး်ေကျာက် ကျခမး်ေဆာင် ေကျးရ�ာတငွ်းလမး်သဲေကျာက်ခငး်ြခငး် ၄၀/၆၀
၈ မိုင်းလင်း(န) ဝမ်ပိုင်း 2"PVC ေရပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၀/၆၀
၉ မိုင်းလင်း(န) ကုနး်ဆာ 2"PVC ေရပုိက်လိုင်းသွယ်တန်းြခင်း ၄၀/၆၀

(၅)အုပစု် (၉)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၉)ခု ၄၀/၆၀
မိုင်းြဖတ်မိနယ်

၁ နမ့်ဟက်ပံု ေဟွလံုဝမ်း ေကျာက်ေရာေြမ/ေချာင်းသဲကမ်းခင်းြခင်းလုပင်နး် ၀/၁၀၀
၂ မိုင်းတင်း မိုင်းတင်း(ေပ/ေအာက်) ေကျာက်ေရာေြမ/ေချာင်းသဲကမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀
၃ နမ့််ပန် မဟီေကာင် ေကျာက်ေရာေြမ/ေချာင်းသဲကမ်းခင်းြခင်းလုပင်နး် ၀/၁၀၀
၄ နမ့်ယွန်း မားမိုးကယ် ေရပိုက်လိုင်းများြပန်လည်ြပြပင်ြခင်း ၃၄/၆၆
၅ မွန်ကာေကျာင်း ပါဆန်းေဒ့ ေကျာက်ေရာေြမ/ေချာင်းသဲကမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀
၆ ေတာည အင်ပါကူ(ေပ/ေအာက်) ေကျာက်ေရာေြမ/ေချာင်းသဲကမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၀/၁၀၀
၇ အုိက်လုံ ဟာကားမတုိ ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း(ေြမသား) ၀/၁၀၀
၈ ဆားလုိ နမ့်ေဟွလံု ေကျးရ�ာအဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း(Wheel Track) ၃၇/၆၃

(၈)အုပစု် (၈)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု ၈/၉၂
မိုင်းေယာင်းမိနယ်

၁ ဝမ်ဘိုး ပါမုန် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၂ ေဟာင်ကနB် ဝိန်းမိုင် ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၃ ဝမ်ေကာင်း ဒွနး်ကျ ိငး် ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ကွန်ကရစခ်င်းြခင်း ၄၀/၆၀
၄ မန်ုးလုိက် မန်ုးလုိက် ေကျးရ�ာတွင်းလမး် ကွန်ကရစခ်င်းြခင်း ၄၀/၆၀
၅ မုန်းလိုက် မိုင်းခွန် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၆ မုန်းလိုက် ဝမ်ကိမ်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၇ ဝမ်မန်း နမ့်ေတာင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၈ တာကနB် ဝမေ်ပါ့ ေကျးရ�ာတငွ်းလမး် ကွနက်ရစခ်င်းြခင်း ၄၀/၆၀

(၆)အုပစု် (၈)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု ၄၀/၆၀
မိုင်းဆတ်မိနယ်

၁ စတံုး ေဟွပေူကျးရ�ာ ကွနက်ရစလ်မ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၂ စတုံး မယ်ကတ်-၂ေကျးရ�ာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၃ မိုင်းနင်း ဝမ်လုံ-၂ ေကျးရ�ာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၄ လွယ်ေဆာင် နားမေကျးရ�ာ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၅ ဖန်ဖု နားေလာင်းေကျးရ�ာ ေရပုိက်သွယတ်န်းြခင်း (၁"ေရပုိက်)၊အုတ်ေရကန်(၂၀၀၀)ဂါလံတည်ေဆာက်ြခင်း ၄၀/၆၀
၆ ကျတီ နားယန်း-၂ေကျးရ�ာ ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၇ ကျတီ ကုန်းြမင့်သာေကျးရ�ာ ေကျာင်း+ခံစည်းိုးကာရံြခင်း ၄၀/၆၀

(၅)အုပစု် (၇)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၈)ခု ၄၀/၆၀
မိုင်းတုံမိနယ်

၁ မိုင်းတုံ ေဂေတာ ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၂ ဟုိပန် ေဟွငါးကာ ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၃ လွယ်ခမ်းလုံ နမ့်ေပချ ိ ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၄ မိုင်းကန် မယက်ျလဲ ေကျးရ�ာတွင်းကွနက်ရစလ်မ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၅ နမ့်ဟူးခွန် နမ့်ချန် ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၆ မိုင်းတုံ ေဟွပါစီး ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

(၅)အုပစု် (၆)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲ(၇)ခု ၃၈/၆၂



စဉ် ေကျးရ
ာအုပ်စု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ရှမ်းြပညန်ယ် (အေရှပိုင်း)၊ CFW စီမံကိန်းရန်ပုံေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
က်သည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

(၄၇)အုပစု် (၆၅)ရ
ာ လုပ်ငန်းခွဲေပါင်း(၇၁)ခု ၃၀/၇၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ပုသိမ်မိနယ်
၁ ရ�ာေဟာင်းကီး တတနကူ်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၂ ပန်းပင်ဆိပ် ပန်းပင်ဆိပ် စမ်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၃၆/၆၄
၃ မဇဲလီ မဲဇလီ စမ်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပင်နး် ၃၈/၆၂
၄ မေဒါ့ကုန်း ေကျာင်းကုန်း ကွန်ကရစလ်မ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၅ ဘရုားေချာင်း သံပါတကု်န်း ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၆ မကျးီကုန်း မကျးီကုန်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၈/၆၂
၇ ကမး်နီ လညှး်ေကျာ် ကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၇၄/၂၆

(၇)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၇)ခု ၄၃/၅၇
ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်

၁  ေပပင်ကီး  ေပပင်ကီး အုတ်ေဘာင်ခတ် သဲခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၄၀/၆၀
၂ အဓေလာက် လယ်တီ အုတ်ေဘာင်ခတ ်သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၃ အစုကီး အစုကီး အုတေ်ဘာင်ခတ ်သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၄ ထန်းပင် ုိးကီး အုတ်ေဘာင်ခတ ်သဲခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၅ ကျံဒရယ် ကျံဒရယ် အုတ်ေဘာင်ခတ် သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၆ ဆိပ်သာ ဝဲေချာင်း ေကျးရ�ာတင်ွးေြမသားလမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း။Box Culvert (၁)စင်း။ ၄၀/၆၀
၇ ကွမ်းသီးပင်ဆိပ် ကွမ်းသီးပင်ဆိပ် ေကျးရ�ာတင်ွးေြမသားလမး်အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း။အုတ်ေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၈ ခေူချာင် ကျးီေတာ(ေတာင်) အုတေ်ဘာင်ခတ ်သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၂)ခု ၄၀/၆၀
ေရကည်မိနယ်

၁ သစ်ငုတေထာင် မယ်ကျက်မအိုင်  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၂ ကုိင်းေချာင် ကိုင်းေချာင် ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းြပြပင်ြခင်း၊ ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း၊ေြမသားလမ်း ၄၀/၆၀

 ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။
၃ ကုိင်းေချာင် အိုးေတာင်  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၄ ကုိင်းေချာင် အုန်းေတာစု  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ၄၀/၆၀
၅ ဝက်လာ မိငသ်ာယာ  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း၊ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၄၀/၆၀
၆ ဝက်လာ ကညင်ကုနး်  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၇ ကွင်းကီး ေရေပကုန်း  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း၊ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၄၀/၆၀
၈ မကီးလဟာ ကွင်းလယစု်  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၉ မကီးလဟာ တင်းကုတ်ကီး  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၁၀ မရင်းကူး 6ကံလဟာ  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၁ ကျဖံားိုး ကျံဖား(မ)  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၂ ကျဖံားိုး ကျဖံား(လ)  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၃ ကျံဖားုိး သစ်ငုတေထာင်  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၇)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၃)ခု ၄၀/၆၀
ေကျာင်းကုန်းမိနယ်

၁ ဇရပ်ကွင်း ဇရပ်ကွင်း ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၃၉/၆၁
၂ ေသာင်ကီး ကံကုန်း ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတးူြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေြမသားလမ်းြမင့်တင်ြခင်း။
၃ ဆိပ်သာ တံခွန်တိုင် ေြမသားလမ်းတိုးချဲြခင်း။ ၂/၉၈

ေရထုတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့်ေြမာင်းေဘာင်ဖိုြခင်း။
၄ ကွမ်း+ခံကုန်း မီးေသွးတုိက် (န) ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေရထုတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့်ေြမာင်းေဘာင်ဖိုြခင်း။
၅ ဗိက်ကီး အေရှစု အမာခံေကျာက်ခင်းြခင်းင့်ှ ေရေြမာင်းတးူြခင်း။ ၃၉/၆၁

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့် လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့ ်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ေြမသားလမ်းြမင့်တင်ြခင်း။
၆ ကျံတာ ကျံတာ ေြမသားလမ်းြမင့်တင်ြခင်း။ ၂/၉၈
၇ ဗလီေဒါင့် ဗလီကွင်း ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေရထုတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့်ေြမာင်းေဘာင်ဖိုြခင်း။
၈ လပ်ိပုတ် ကျေတာုိး ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင်ေ့ရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေြမသားလမ်းြမင့်တင်ြခင်း။
၉ လက်ပန်ေချာင် ေြခာက်အိမ်တန်း ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၃၉/၆၁

၁၀ ဇီးေချာင် ရှင်ြပန် ေြမေရာေကျာကခ်င်းြခင်းင့်ှေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၃၉/၆၁
တတံားချဉ်းကပ်လမး်ေြမဖုိြခင်း။ ၃၂/၆၈

(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၇)ခု ၃၂/၆၈
ကျံေပျာ်မိနယ်

၁ သံလက်စွန်း သံလက်စန်ွး ေကျးရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း ။ ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၃၃/၆၇
ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။

၂ အင်းဖျား ပိေတာက်ကုန်း Box Culvert -၂ စင်း။ ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း ။ ၄၀/၆၀
 ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့်ကွန်ကရစ်ေရပနထ်ည့်ြခင်း။

၃ အကိဒွတ်  ေဂွးေဒါက်ကုန်း  ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်းင့်ှကွန်ကရစ်ေရပန်ထည့်ြခငး်။ ၃၇/၆၃
 ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။

၄ သဲြဖအလယ် တတံားုိး  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၅ အင်းရဲ သံုးပင်ဆိုင် ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။ Slab Culvert ။ ၄၀/၆၀
၆ ဝက်ေချာင်း ရ�ာသစ်ကုန်း  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၈/၆၂
၇  ေဘာဇုတ် မဲဇလီ  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း ၂/၉၈
၈ သဲကုနး် တိုက်ကုန်း  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။  ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၇/၆၃
၉ ကညင်ဆိင်ု သဲကုနး်  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။  ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ ၂၃/၇၇

ဆိပ်ကမ်းသွားလမ်းေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။
 ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။

၁၀ ဇရစ်ိုး ေဒါင်းအိုင်  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ကွန်ကရစ် ေရပန်ထည့်သွင်းြခင်း။
ေြမသားလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း။ ေြမဖိုြခင်းလုပင်န်း။

၁၁ ေတာကီး ဆိတ်ကီး  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။ Slab Culvert တညေ်ဆာက်ြခင်း။ေြမဖုိြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၂ ေညာင်ပင်ဆပ်ိ နတ်ကံ  ေြမေရာေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၄၀/၆၀

အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း။
၁၃ ကုန်းသာကီး 6ကံလဟာေြမာက် စာကည့်တုိက်ြပြပင်ြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ၃၆/၆၄

(၁၃)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၃၅)ခု ၃၄/၆၆
သာေပါင်းမိနယ်

၁ ေရXဇံအိုး ေရစမး် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၂၀/၈၀
၂ ေတာင်ကေလး ေြမာက်ပန်းကုန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၁၄/၈၆
၃ ငဝန်ကိကုန်း ေရှာက်ေချာင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ဂဝခံင်းြခင်းလပ်ုငနး် ၁၈/၈၂
၄ ဆင်လမး် ဂျးံဂျံးကျ ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ကနွက်ရစလ်မ်းတုိးချဲြခင်းလပ်ုငနး် ၄၀/၆၀

ေြမကာနံရံြပလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
လမ်းပခုုံးြပလုပ်ြခင်း

၅ အုတ်ရှစ် အုတ်ရှစ် ေြမကာနံရံြပလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း ၃၄/၆၆
၆ မဇဲလကွီင်းေပါက် မဲဇလကွီင်းေပါက် ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ကနွက်ရစလ်မ်း တိုးချဲြခင်းလပ်ုငနး် ၄၀/၆၀

ေြမသားလမ်းပခံုုးြပလုပ်ြခင်း
၇ လဟာဂမုံ ကက်ယ်ွကွင်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ေြမသားြပြပင်ြခင်း ၂၀/၈၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့ ်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ေချာင်းေကျာကခ်င်းြခင်းလပုင်နး်
၈ ကန်းကုန်း ေကျာက်အိုင် ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းဂဝံခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၂/၉၈

ေြမသားလမ်းချဲြခင်းလုပ်ငန်း
(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၃)ခု ၂၃/၇၇

ဟသာတမိနယ်
၁ ဓမီ  ေအာင်ချမး်သာ ကွက်သစ် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၇/၆၂

ေရေြမာင်းတူးြခင်း။
၂ အဝိုင်းေကျာင်းစု ွံအိုင် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
၃  ေကာ်ဇံ ရ�ာသစ်ကေလး လမ်းတာေဘာင်ချဲထွင်ြခင်း။ ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

လမ်းပုခုံးေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
၄ သဲြဖ(ယုန်) ဒယ်ကွင်း ေချာင်းေကျာကခ်င်းြခင်း။ လမ်းေဘးေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ၄၀/၆၀

လမ်းတာေဘာင်ချဲထွင်ြခင်း။
၅ လပ်ိခံုး ဗဟုိစု ေချာင်းေကျာကခ်င်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေရုတ်ေြမာင်းတူးြခင်း/လမ်းပခုံးေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
၆ ကညင်ငူ အုတ်ပုံ ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်ှင့် လမ်းပခံုုးေဆာင်ရ�က်ြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။
၇ အင်းတလူ ဇးီကုန်း ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၄၀/၆၀

ေြမသားလမ်းပခံုုးြပြပင်ြခင်း။
၈ မိကွင်း ရ�ာသစ်ကုန်း (ရ�ာသစ်စု) ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၂၆/၇၄
၉ သမုဒိုး  ေကျာင်းအိုင် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ လမ်းေြမဖိုြခင်း။ ၃၇/၆၃

၁၀ ေတာင်ကလုံ ေတာင်ကလုံ ေရုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၁ လဟာေကျာ် ကျေတာအင်း ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့်လမ်းပုခံုးေဆာင်ရ�က်ြခင်း။
၁၂ သဘန်းကုန်း ပျဉ်ေထာင်ကွင်း ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၄၀/၆၀

ေြမသားလမ်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း။
၁၃ ွယ်ေခွ အေရှသဲြဖ ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ လမ်းပခုုံးေဆာင်ရ�က်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၄ ကျံဖား ကွင်းယားေလး ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၉/၆၁

ေချာင်းေကျာကြ်ဖည့်ခင်းြခင်း။
၁၅  ေပါက်တန်းကီး လယ်ဦးစု ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၂/၉၈
၁၆ ုိးကီး ိုးကီး  ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ရ�ာတင်ွးလမး်ပခံုုးေဆာင်ရ�က်ြခင်း။ ၃၉/၆၁
၁၇ တံတားဦး တံတားဦး (သုံးခွ) ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၁၈ လှည်းလမ်းတက် ေတာင်တလုတကု်န်း ေချာင်းေကျာကခ်င်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။
၁၉ ေကျာင်းကွင်း ေကျာင်းကွင်း ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ၄၀/၆၀

(၁၉)အုပ်စု (၁၉)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၄၅)ခု ၃၇/၆၄
ြမန်ေအာင်မိနယ်

၁ ေညာင်ဝိုင်း သဲဘုိ လမ်းေြမသားတိုးချဲြခင်းှင့် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၂ သဲဘုိ နတ်ေတာင် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမနီခင်းြခင်း ၃၅/၆၅
၃ ငှက်ကီးကွင်း သရက်ကုနး် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမနီခင်းြခင်း ၂၄/၇၆
၄ မကျးီကုန်း သြပစိန် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမနီခင်းြခင်း ၃၃/၆၇
၅ အိုးဘို ကပ်ကွင်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၆ သကယ်ကုန်း ေပကုန်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေကျာက်ေရာေြမနီခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ၄၀/၆၀
၇ ပဲတခဲွ ပဲတခဲွ ကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၅၇/၄၃
၈ ေညာင်ချဉ် ဗလန်းစိန် ေြမနီခင်းြခင်းှင့် ကွန်ကရစ်ေဘာင်ြပလုပ်ြခင်း ၃၇/၆၃



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့ ်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၉ မင်ဝါးေတာင် မင်ဝါးေတာင် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၁၀ စမ်းရ�ာကီး ေညာငေ်ြခေထာက် (ေအာက်) ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၁၁ ဆင်ေသ ေရသုိး ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
၁၂ ကညင်ငူ ဇီးကုနး် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၃၇/၆၃
၁၃ ကွမး်ေတာ အုနး်ကုန်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း ၃၅/၆၅

(၁၃)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၃)ခု ၃၈/၆၂
Zကံခင်းမိနယ်

၁ ေပါက်ွယ်စမ်း စမ်းရ�ာ ေြမထနိ်းနံရံကာရံြခင်း။ ၄၀/၆၀
၂ ေရနံေတာင် သိမ်ကုနး် ေချာင်းေကျာက်လမး်ခင်းြခင်း။ေရတေ်ြမာင်းတးူြခင်း။ ၄၀/၆၀

Culvert(၂)ခုကမ်းခင်းြပြပင်ြခင်း။
၃ ေရှာက်ခံု ြမင်သာ ကွန်ကရစဘ်းီလမ်းခင်းြခင်း။ေရတေ်ြမာင်းတူးြခင်း ၄၀/၆၀
၄ ပိးုစုကီး ကန်သာယာ ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း။ေရတ်ေြမာင်းတးူြခင်း ၄၀/၆၀
၅ ခုံကီး တာိုးကုန်း ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်းှင့် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။
၆ ထန်းတပင် အင်ပင်စမ်း ေြမနီေကျာက်စရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ေရတေ်ြမာင်းတးူြခင်း ၃၆/၆၄

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၂)ခု ၃၉/၆၁
ဇလွန်မိနယ်

၁ သဖနး်ကုနး်  ဥယျာဉ် ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ေချာင်းေကျာက်ြဖည့်ခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။

၂ တံခွန်တိုင် ကညင်ိုး (သဇင်ိုး) ေချာင်းေကျာကြ်ဖည့်ခင်းြခင်း။ လမ်းေဘးဝဲ/ယာေြမာင်းေဖာကြ်ခင်း။ ၄၀/၆၀
၃ ပတ်တန်း ေညာင်ကုန်း ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
၄ သရက်တပင်(တ) ဆင်ကုန်းကီး ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း။ကနွက်ရိဘးီလမး်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၅ ေကာ့စိန် ေကျာင်းအိုင် ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂

ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
၆ အင်းတေရာ် ဝံအိုင်(တ) ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ ကွန်ကရိလမး်ခင်းြခင်း။ ၄၆/၅၄

ေကျာက်ေချာလမး်မျက်ာှြပင်ဖာေထးြခင်း
၇ မဟာသာ မဟာသာကီး ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ ေြမသားလမး်ပခံုးကပ်ြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
၈ ဖက်ေသာင် ေလှလမး်ေြမာက်စု ေချာင်းေကျာက်ြဖည့်ခင်းြခင်း။လမ်းေဘးဝဲ/ယာေြမာင်းတူးြခင်း။ ၄၀/၆၀
၉ လိန်ကုန်း ေထာက်ရှာကွင်း ေြမသားေရကန်တာေဘာင်ြပြပင်ြခင်း။ ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

လမ်းပခုံးေချာင်းေကျာက်ြဖည့်ြခင်း။ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။
၁၀ ေတာင်ပိုတရာ ရ�ာကနB်လနB် ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၄၆/၅၄
၁၁ ှဲေမာက်တန်း အလယပုိ်င်း ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း။ေချာင်းေကျာကခ်င်းြခင်း။ ၄၃/၅၇

ေြမသားေရကန်တာေဘာင်ြပြပင်ြခင်း။ 
ေရကန်+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။

၁၂ ကျကံျ ိက် သရက်ကုနး်ေြမာက် ေရုတေ်ြမာင်းတာေဘာင်ြပြပင်ြခင်း။ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
(၁၂)အုပ်စု (၁၂)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၃၃)ခု ၄၁/၅၉

 ေလးမျက်ှာမိနယ်
၁ လက်ြမန်မာ ှမ်းကုန်း ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း ။ ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၂ ရာှးြဖကျင်း ရှားြဖကျင်း ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်လမး်ပခုံးကပ်ြခင်း။ ၃၈/၆၂
၃ ပနိး်အင်း မိုးမခကီး ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၃၉/၆၁
၄ ခေမာက်စု ေရ�စာေရး ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။ ၄၀/၆၀
၅ ယင်းဆယ် ယင်းဆယ် ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ ၅/၉၅



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့ ်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၆ ချင်းကုနး် ေရြဖ ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ အားကစားကွင်းေြမသားြပြပင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂
၇ ဝတ်ကုန်း ဝတ်ကုန်း ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်း။ ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း ။ ၄၃/၅၇

(၇)အုပ်စု (၇)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၃)ခု ၃၅/၆၅
ေြမာင်းြမမိနယ်

၁ ကျံသွတ် ေပါက်တိန်း ေြမသားလမး်တိုးချဲြခင်းှင့်အြမင့်တင်ြခင်း။ ၇/၉၃
၂ ထန်းကုန်း ေတာင်ပိုတရာ ေြမသားလမ်းတိုးချဲြခင်းှင့်အြမင့်တင်ြခင်း။ ၆/၉၄
၃ ပတွခ်ုိင် ကံကွင်း ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း။ ေြမသားလမ်းပုခုံးချဲြခင်း။ ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၄ ဗေမာ်ကွမ်းသီးပင် ေအာက်ေညာင်ဝါကွင်း ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း။ ဂဝံခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမ်းချဲြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေြမသားေရကန်ေဘာင်တင်ြခင်း။
၅ အုန်းပင် ဖားအိုင် ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း။ ဂဝံလမ်းပုခံုးကပ်ြခင်းှင့်ေြမသားလမ်းချဲြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေသာက်ေရကန်+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။
၆ ဗေမာသ်ုံးခွ သုံးခွ အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း။ ကွန်ကရိလမး်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၇ ဓါးြမေချာင်း နတ်စင်ေချာင်း ေြမထိန်းနံရံြပြပင်ြခင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ေြမသားလမ်းတိုးချဲြခင်း။ ၄၀/၆၀
၈ ေမွေတာ်တယ်ေချာင်း ေပါက်တိန်း ဂဝံလမ်းခင်းြခင်းှင့်ေြမသားလမ်းချဲြခင်း ၃၂/၆၈
၉ ကာဖူးငံုလက်ပံ လက်ပံ ဂဝံြဖင့်လမ်းပခံုုးကပြ်ခင်း။ အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂

စာကည့်တုိက်ေဆးသုတ်ြခင်း။
၁၀ ကဲ+ခံေပကုန်း ေပကုန်း ကွန်ကရိလမ်းခင်းြခင်း။ ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂

အုတ်ေဘာင်စီ၍သဲခင်းြခင်း။ ေြမသားလမ်းသဲခင်းြခင်း။
၁၁ ဌက်ေပျာေတာ ဌက်ေပျာေတာ ေြမသားလမ်းချဲြခင်း(၁)၊ (၂)၊ (၃)။ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၂ သေရာ်ေကွ သေရာ်ေကွ ကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း(၁)၊ (၂)။ ေြမသားလမး်ခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

အားကစားကွင်းြပြပင်ြခင်း။
၁၃ ေညာင်ေတာစု ကွမး်သီးေချာင်း ေြမသားလမ်းချဲြခင်း(၁)၊(၂)။ အုတက်ျ ိးြဖင့်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေရကန်+ခံစညး်ိုးကာရံြခင်းှင့်တာေဘာင်ြပလုပ်ြခင်း။
သံေဘာင်ယက်မကွနက်ရိတတံား။

(၁၃)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၃၈)ခု ၃၄/၆၆
ဝါးခယ်မမိနယ်

၁ ဆင်ကူး တုတ်စု ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ေြမသားဖိုြခင်း။ ၃၉/၆၁
၂ ကခတ်ကုန်း ေကျာင်းစုကုန်း အုတ်ေဘာင်ခတ်သဲေလာင်းြခင်း။ ေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း။ ၄၀/၆၀
၃ ေစာ်ကဲ ေထာက်ရှာကုန်း ကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၄ ပိကုတ်န်း ငါးြမင်းေချာင်း ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ၂၀/၈၀
၅ လက်ခုတ် ခါးြပက် အေရှဘက်လမ်းလမ်းပုခံုးကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ အေရှဘက်လမ်းေြမဖုိြခင်း။ ၃၈/၆၂
၆ ကံသာကုန်း ကံသာကုန်း ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ေြမသားတာေဘာင်တင်ြခင်း။ ၃၆/၆၄
၇ လက်ပန်ေတာင် (လက်ေအးရ�ာ ေြမသားတာေဘာင်ဖို၍သဲခင်းြခင်း။ ၃၃/၆၇
၈ ေရXကုနး် ဂုံမင်းကန်း ေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း။ ၂/၉၈
၉ သစ်ြဖေချာင်း ငပိေချာင်း အေရှဘက်လမး်ေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း။ ၂/၉၈

၁၀ သဲကုန်း သဲကုန်း အုတေ်ဘာင်ခတအု်တက်ျ ိးသဲေလာင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၁၁ ကွင်းေချာင်း ေအာင်ဒိုး ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၁၂ တယ်ပင် ဒိုးဝိုင်းေချာင်း ေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း။ ၁၂/၈၈
၁၃ ေပါက်တိန်း ထုံးေချာင်း ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ရ�ာတွင်းလမ်းသဲခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁

ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားတာေဘာင်ဖိုြခင်း။
၁၄ ကာကွင်းကန်းကား ကာကွင်းရ�ာမ ဘီးလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ သဲခင်းြခင်း။ ၂၈/၇၂
၁၅ မင်းလံကစကဲ ေညာင်ေချာင်း ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ေြမသားတာေဘာင်။ ၃၇/၆၃
၁၆ တံတားကီး ဇလပေ်ချာင်း ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေြမသားအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း။ လမ်းပခုုံးကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့ ်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

(၁၆)အုပ်စု (၁၆)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၆)ခု ၃၀/၇၀
အိမ်မဲမိနယ်

၁ ကမန်းေတာင် ကွင်းေဘာ ေကျာက်ကမ်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
လမ်းေဘးှစ်ဖက်ေြမာင်းတူး၍လမ်းတာေဘာင်ေြမဖိုြခင်း။

၂ ဇရပ်ကွင်း ကျံကလံုး ရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၂/၆၈
၃ ကညင်ကွင်း ကညင်ေချာင်း ရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၄ ကခတ်ေကွ ပဲေလှာ်ကုနး် ေကျာက်ကမ်းလမ်းခင်းြခင်း။ ေြမသားေရေလှာင်ကန်အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂
၅ အန်ုးပင်စု အိင်ုေကာက် ရ�ာတင်ွးလမး်အတ်ုေဘာင်ခတအ်တုက်ျ ိးခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂

ေကျာင်း+ခံစညး်ိုးြပြပင်ြခင်း။
စာသင်ေကျာင်းလမး်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။

၆ ထန်းေလးပင် ထန်းေလးပင် စာသင်ေကျာင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ဂဝံလမး်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
ေကျာင်းကစားကွင်းသဲြဖည့်ြခင်း။

၇ ဘရုားကီးကုန်း ေရသုိးဆိတေ်ချးကုန်း ရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ရ�ာလမ်းပုခံုးေြမသားတင်ြခင်း။ ၃၈/၆၂
၈ ကွင်းကေလး အိုးေတာင် ရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃

လမ်းေဘးှစ်ဖက်ေြမာင်းတူး၍လမ်းတာေဘာင်ေြမဖိုြခင်း။
၉ ေရသုိး ေတာင်စု ရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂

အုတ်ေဘာင်ခတ်၊ေြမသားလမ်းပုခုံးကပ်ြခင်းလုပ်ငန်း။
လမ်းေဘးှစ်ဖက်ေြမာင်းတူး၍လမ်းတာေဘာင်ေြမဖိုြခင်း။

၁၀ အင်းမ ကုိးေတာင်ဗျ ိက် ေကျာက်ကမ်းလမ်းခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း။ ၃၅/၆၅
၁၁ ထနး်တပင် ကျံေကာက် ဂဝံလမး်ခင်းြခင်း။ လမ်းေဘးှစ်ဖက်ေြမာင်းတူး၍လမ်းတာေဘာင်ေြမဖိုြခင်း။ ၁၇/၈၃
၁၂ ပဒက် ကညင်ကုန်း ဂဝံလမ်းခင်းြခင်း။ ေရေြမာင်းတးူေဖာြ်ခင်း။ ၃၈/၆၂
၁၃ ကန်ကီးေဒါင့် တာကုန်းအေရှ စာသင်ေကျာင်းပင်မေကျာင်းေဆာင်ကမ်းခင်းြခင်းလုပင်န်း။ ၃၉/၆၁

လမ်းပခုုံးေြမသားကာရံပီးသဲခင်းြခင်း။
(၁၃)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၇)ခု ၃၆/၆၄

မအူပင်မိနယ်
၁ ကျးီေချာင်း ကျးီေချာင်း ေကျးရ�ာအဝင်ရ�ာတင်ွးလမး်ေြမသားြပြပင်ခင်းြခင်းှင့်သဲဖုိြခင်း။ ၃၉/၆၁

ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ေြမဖုိြခင်း။
၂ စန်ွသုိက် တာငါးအိမ်တန်း ေကျးရ�ာတင်ွးကနွက်ရစလ်မ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေြမသားေရကန်ေဘာင်ေြမဖိုြပြပင်ြခင်း။
ေြမသားေရကနအ်ဝင်လမ်းေြမဖိုြခငး်။

၃ အ+ခံ မိေချာင်းုပ် ေကျးရ�ာအဝင်ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားချဲြခင်း။ ၄၀/၆၀
ေကျးရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။

၄ ထေရာ်ေညာင်ဝိုင်း ထိန်ငူ ေကျးရ�ာအဝင်ရ�ာတွင်းလမ်းေြမသားေဖာက်လုပ်ြခင်း။ ၂/၉၈
၅ ကျံဝါး ကဇင်းကုန်း ေကျးရ�ာတင်ွးေြမသားလမ်းေဖာကလ်ပ်ုြခင်း။ ၁၅/၈၅

ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ေြမသား ေဘာင်ခတသဲ်ခငး်ြခင်း။
၆ ငါးဖားအိုင် ငါးဖားအိုင် ေြမသားေရကန်အဝင်လမ်းေြမဖိုြခင်း။ေြမသားေရကန်+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။ ၃၀/၇၀

ေြမသားေရကန်ေဘးနံရံချဲြခင်း။ ေရဆိုးထုတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
ေရကန်ေဘာင်ပတ်လည်ေြမဖိုြခင်း။ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေြမဖိုြခင်း။

၇ ဝေဲဒါင့် ဝဲေဒါင့် ေြမသားေရကန်အဝင်လမ်းေြမဖုိြခငး်။ စာသင်ေကျာင်း+ခံစည်းုိးကာရံြခင်း။ ၄၀/၆၀
ေကျးရ�ာအဝင်ေြမသားလမး်(၁)ချဲြခင်း။
ေကျးရ�ာအဝင်ေြမသားလမ်း(၂)ချဲြခင်း။

၈ ခေနာင် ခေနာင် ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်(၁)ေြမသားချဲြခင်း။ ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေြမဖုိြခငး်။ ၄၀/၆၀
ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်(၂)ေြမသားေဘာင်ခတသဲ်ခင်းြခင်း။

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၃)ခု ၃၁/၆၉



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့ ်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

ေညာင်တုန်းမိနယ်
၁ ကန်းဦး ဖိုးတစု ေကျးရ�ာလမ်းသွယ်ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း ၄၀/၆၀

ေကျးရ�ာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းမကီးလမ်းပခုုံးကပ်ြခင်း
ေြမသားေရကန်ရင်ှးလင်းြခင်းှင့်ေရကန်ေဘာင်အတွင်းမျက်ှာြပင်ြပြပင်ြခင်း

၂ ကျနိေ်ချာင်း ေထာက်လုိ ေကျးရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၄/၆၇
ေကျးရ�ာစာသင်ေကျာင်းဝင်းေြမဖုိြခငး်
ေကျးရ�ာစာသင်ေကျာင်းအဝင်လမ်း လမ်းပခုုံးကပ်ြခင်း
ေကျးရ�ာတင်ွး ကွန်ကရစ်လမ်း လမ်းပခံုုးကပြ်ခင်း
မီးသဂိလ်ရန်ေြမေနရာအတွက်ေြမဖိုြခင်း
ေကျးရ�ာသုဿာန်အဝင်ေြမသားလမ်းခင်းြခင်း
ေကျးရ�ာသုဿာန်အဝင်လမ်းေဘးေရတ်ုေြမာင်းတးူြခင်း

၃ စန်ွတနီး မနီကုန်း ေကျးရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၂/၆၈
ေြမသားလမ်းေဘာင်ခတ်ြခင်းှင့်သဲခင်းြခင်း

၄ ြမမာြပာသာ ရ�ာသာနွB် ေကျးရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
ေြမသားလမ်းချဲြခင်းှင့်ေြမြပြပင်ြခင်း

၅ ကျံရစ် ကျံရစ် ေကျးရ�ာလမ်းကွန်ကရစ်ေကျာက်ြပားလမ်းခင်းြခင်း ၃၉/၆၁
 ေကျးရ�ာကွန်ကရစ်လမ်းလမ်းပခံုုးကပြ်ခင်း
 ေကျးရ�ာစာသင်ေကျာင်းအမက်ကနတူ်းေဖြခင်း
ေကျးရ�ာစာသင်ေကျာင်းေရေြမာင်းတးူေဖာ်ြခင်း

၆ ေအာက်ဆယ် တလုပေ်ထာ်ကုန်း ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ၄၀/၆၀
ေကျးရ�ာတင်ွးေြမသားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်း

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၀)ခု ၃၇/၆၃
ပန်းတေနာ်မိနယ်

၁ မင်းဂု ဇးီပင်အထက်စု ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ေဘးဝဲ/ယာ(၂')အကျယ်ေြမသားလမး်ဖုိြခင်းင့်ှ ၃၉/၆၁
 ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာြ်ခင်း။
ေကျးရ�ာတင်ွးလမး်ေြမထနိး်နရံံ အတု်ိုးစကီာရံြခင်းလပ်ုငနး်

၂ ဆုေတာင်းြပည့် ေတာကီး ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းဖိုြခင်း ။ ၄၀/၆၀
ေကျးရ�ာတင်ွးေြမေရာေကျာကစ်ရစခ်င်းြခင်း။
ေကျးရ�ာတွင်းမီးတားလမ်းရှင်းလင်းြခင်း ။

၃ ေဒါဝါး ေတာဆယ် ေကျးရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်း ။ ၄၀/၆၀
၄ ခွဲကဘုိ ကျခေတာ ေကျးရ�ာ(အ.မ.က)ေကျာင်းဝနး်ေြမဖုိ ြခင်း(ေရဝပ်ဧရိယာ)။

ေကျးရ�ာ(အ.မ.က)ေကျာင်းအဝင် လမ်းသဲခင်းြခင်း။
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ေကျာက်ြပားခင်းြခင်း။

၅ သရက်ငူ ကျကံျန် ေကျးရ�ာတင်ွးကနွက်ရစလ်မ်း ခင်းြခင်း။ ၃၂/၆၈
၆ အိုးဘို ဘုရားစု  ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းသဲြဖည့်ခင်းြခင်း။

 ေကျးရ�ာပုိင်အားကစားကင်ွးသဲြဖည်ြ့ခင်း င့်ှ တာေဘာင်ပတ်ေြမဖုိြခင်း။
စိုက်ပျ ိးေြမအတွက် ေရသွင်းေရထုတ် ေြမာင်း ြပန်လည်တူးေဖာ်ြခင်း။

၇ ကပိုင် ကပိုင်အေရှစု ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းသဲြဖည့်ခင်းြခင်း ။
ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းေဘးေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း။

၈ ေြမု ေညာင်ပင်သာ ေကျးရ�ာတွင်းေြမသားလမ်းသွယ် များေြမဖိုြခင်း။ ၃၉/၆၁
ေကျးရ�ာတင်ွးသဲလမ်းခင်းြခင်း ။
ေကျးရ�ာပိုင်အားကစားကွင်းပတ်လည ်ေြမထိန်း တုတ်ိုက်/သဲြဖည့်ြခင်း။

၉ ဘုရားေချာင်း မအူေချာင်း ေကျးရ�ာတွင်းသဲလမး်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့ ်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

(၉)အုပ်စု (၉)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၀)ခု ၃၈/၆၂
ဖျာပုံမိနယ်

၁  ေဒးဒလူ ဖိုးသူေချာင် (ဘိုးစုေချာင်) ကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။  ေြမသားလမ်းသစ် ေဖာက်လုပြ်ခင်း။ ၄၀/၆၀
 ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း

၂  ေနာက်မီး မဂလာေသာင်တန်း ေကျးရ�ာတွင်းလမ်း အုတ်ေဘာင်စီသဲြဖည့်ြခင်း။  ေြမသားလမး်တိုးချဲြခင်း။ ၃၈/၆၂
 ေြမသားလမ်းသစ် ေဖာက်လုပြ်ခင်း။ လမး်ေဟာင်းအားသဲအိတ်ချြပြပင်ြခင်း။

၃ ဘဝသစ်  ေထာင်ကီးတန်း သဲအိတ် ေဘာင်ခတ်ြခင်းှင့် သဲခင်းြခင်း။ ၁၉/၈၁
၄ ခေနာင်ရှမ်းကွင်း ခေနာင်ေကျာင်းစု  ေြမသားလမ်းတိုးချဲြခင်း ှင့်  သဲခင်းြခင်း။ ၂၇/၇၃

ေြမသားလမ်းသစ်ေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့် သဲခင်းြခင်း။
၅ ဘန်Bေဘွးစု ဘန်Bေဘွးစု  ေြမသားလမ်း ြပြပင်ြခင်းှင့် သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၆ သံုးထပ်  ေညာင်တပင်  ေကျးရ�ာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၆)အုပ်စု (၆)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၂)ခု ၃၄/၆၆
ဘိုကေလးမိနယ်

၁ သဇင်ကုန်း မယ်ေတာ်စု ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
၂ ကိမ်ေချာင်းကီး ဘဂလား ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၂၅/၇၅
၃ ေဟမန် ေဟမန် ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၃၆/၆၄
၄ ရ�ာသစ် ရ�ာသစ် ေြမသားေဘာင်ခတသဲ်ခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
၅ ညေီနာင် (ေဟမန်) ကနBဘ်လာစု ေြမသားေဘာင်ခတသဲ်ခင်းြခင်း။ ၃၅/၆၅
၆ သကယဆိ်ပ် သမာန်ကဲွ ေြမသားေဘာင်ခတသဲ်ခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၇ သစ်ြဖေချာင်း ဓုံးေချာင်း ေြမသားေဘာင်ခတသဲ်ခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၈ ကွင်းကီး ကွင်းကီး ေကျာက်စီသဲကပြ်ခင်း။ ၃၈/၆၂
၉ စက်ဆန်း စက်ဆန်း ေြမသားေရတ်ေြမာင်း တးူေဖာ၍်ေြမသား လမ်းပခုုံးကပ်ြခင်း။ ၀/၁၀၀

၁၀ ဂရမ်း ဂရမ်း ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
၁၁ ကံစု(အေနာက်) ကျံချင် ေြမသားလမ်း ဖုိြခင်း ။ ၀/၁၀၀
၁၂ ေဒါင့်ကီး ကသေဘာင်း ေြမသားေဘာင်ခတသဲ်ခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၁၃ ဖုိးေလး ကရင်စု ကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃
၁၄ ဘုရားေချာင်း ြပင်းမကုန်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
၁၅ ပက်ပဲ တိုးလှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
၁၆ ကမကလူ ကမကလူ ေြမသားလမ်းချဲြခင်း ှင့်သဲခင်းြခင်း ။ ၂၇/၇၃

(၁၆)အုပ်စု (၁၆)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၆)ခု ၃၂/၆၈
ကျ ိက်လတ်မိနယ်

၁ ကညင်ကုန်း ေရXေညာင်ပင် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းင့်ှ ေြမသားေဘာင်ခတသဲ်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၂ ကျံတုံးတမံ အစုကီး ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ လယ်သွင်းေရေြမာင်းတူးြခင်း။ ၂၀/၈၀
၃ ဆူးဂဏန်း  ေဂွးေချာင်းကီး ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၄  ေလလံပင် လမုေလး  ေြမသားေဘာင်ကပ်ြခင်း။ သံကူကွန်ကရစ်ေြမာင်းကူးတံတား။ ၂၃/၇၇
၅ ဒါနေချာင်း ြမစ်တန်း အုတ်ေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

 ေြမသားေဘာင်တင်ြခင်း။
၆ ငေပွးတန်းစာြဖ အ+ခံ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၃၉/၆၁
၇ ခေနာင် ဆင်ေပါင်ဝဲ ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၈ မရမ်းကေလး မရမ်းကေလး ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
၉ ကွင်းေချာင်းကီး အိုင်သရဲ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်ေြမသားေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

၁၀ ကွန်ပလိုင်း အိမ်ယာကီး ေြမသားေဘာငခ်တ်သဲခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
(၁၀)အုပ်စု (၁၀)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၆)ခု ၃၆/၆၄

ေဒးဒရဲမိနယ်



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့ ်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၁ အစကဲေလး အြပင်ေကျာက်စရစ် ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် အုတ်ေဘာင်ခတ်၊သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၂ ဂွကေလး ေညာင်ပင်တန်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့် အုတ်ေဘာင်ခတ်၊သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၃ ေထာင်မှးေချာင် ေထာင်မှးေချာင်  ေကျးရ�ာေြမသားေသာက်ေရကန်(၂)ကနက်န်ေဘာင်ေြမဖုိြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေြမသားတိုးချဲြခင်း၊ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းြခင်းှင့်
 သဲြဖည့်ြခငး်။ ေကျးရ�ာတတံားေဆးသုတြ်ခင်း။

၄ ကံဆိပ် စွယ်ေတာ်ကုန်း ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းှင့် အုတ်ေဘာင်ခတ်၊သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၅ သာယာကုန်း ကျဒံရယ် ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၆ သံုးဒါတ် အကယ်ေချာင်းဝ ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းအတု်ေဘာင်ခတ်၊ သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀

ေကျးရ�ာေြမသားေသာက်ေရကန်(၂)ကနက်န်ေဘာင်ေြမဖုိြခင်း။
၇ ဓုံးကုန်း ေလးအိမ်တန်း ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းှင့်အုတ်ေဘာင်ခတ်၊ သဲခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၈ အေဖာင်ကီး အေဖာင်ကီး ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်းင့်ှကနွက်ရစ ်ေဘာင်ခတ၊် သဲခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂

(၈)အုပ်စု (၈)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၁၁)ခု ၄၀/၆၀
လပွတာမိနယ်

၁ သြပကုန်း ေချာင်း၀ကုန်း ရ�ာတင်ွးေကျာက်ကမ်းလမ်းခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၂ ဆင်ေြခယာ ဆင်ေြခယာ ရ�ာတွင်းေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်း။ ေြမသားလမ်းြမင့်တင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၃ ထင်းပံုကွင်း ရှမ်းေချာင်း ရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်ဘီးလမး်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၄ ကိမ်ကွင်း ဘဝင်းစု ရ�ာတင်ွးေကျာက်ကမ်းလမ်းခင်းြခင်း။ ေြမသားလမး်ြမင့်တင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၅ ေမာင်းဒီး ေချာင်းဖျား ရ�ာတင်ွးေကျာကေ်ချာလမး်ခင်းြခင်း။ ၄၀/၆၀
၆ လပွတေ်ြပးလဲေပျာက် ကွင်းလှ(ေရXြပည်ေအး) ကွန်ကရစ်ေဘာင်စီသဲြဖည့်ြခင်း။ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၇ ေမာင်ငယ် ဝဲေချာင်း ရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၈ ေကျာက်တန်းေလး ေကျာက်တန်းေလး ရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၉ ေကျာက်တန်းကီး ေနရာပျခံျ ီ ရ�ာတင်ွးကွနက်ရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ေြမသားလမး်ြမင့်တင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

၁၀ ေရတင်ွးဆိပ် ကနBဘ်လာတပင် အုတ်ေဘာင်စသဲီြဖည့်ဒင်ေဆာင့်ြခင်း။ ေြမသားလမး်ြမင့်တင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၁ သနပ်ဖက် ရ�ာသစ် ရ�ာတင်ွးေကျာကေ်ချာလမး်ြခင်း။ ေြမသားလမး်ြမင့်တင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၂ ေမာင်ငယ် ဖိုးေခွးကီး အုတ်ေဘာင်စီသဲြဖည့်ဒင်ေဆာင့်ြခင်း။ ေြမသားလမ်းြမင့်တင်ြခင်း။ ၄၀/၆၀
၁၃ အုန်းတပင် နတ်ကေတာ် အုတ်ေဘာင်စီသဲြဖည့်ဒင်ေဆာင့်ြခင်း။ ၄၀/၆၀

(၁၂)အုပ်စု (၁၃)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၂)ခု ၄၀/၆၀
ေမာ်လမိင်ကန်းမိနယ်

၁ သစ်တိုဆိပ် ဘုရားကီးစု ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမး်ခင်းြခင်း။ ၇/၉၃
၂ လပွတ်ကွဲတဲေချာင်း  ေရXေတာင်စု ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမး်ခင်းြခင်း။ ၁၃/၈၇
၃ ကျားဟုန်း တဲ့တဲ့တူး ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမး်ခင်းြခင်း။ ၁၅/၈၅
၄ ဘုိးတလွီတ် ကျလံတာ ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမး်ခင်းြခင်း။ ၁၂/၈၈
၅ လပွတ်ကွဲုံးတန်း ဖိုးေရXမင်း ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမး်ခင်းြခင်း။ ၉/၉၁
၆  ေလးအိမ်တန်း မင်းသားကမ်း ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမး်ခင်းြခင်း။ ၁၄/၈၆
၇ ကျံလမု ဘူတင်းေချာင်း ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမ်းခင်းြခင်း။ ၁၉/၈၁
၈ ဘုရားေကျာင်း တခံနွတ်ကိဲဒလင်း  ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်း။ ၁/၉၉
၉ ကန်ကုန်း ပိန်းေချာင်း ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမ်းခင်းြခင်း။ ၁၇/၈၃

၁၀  ေရှာက်ေချာင်း ဗလ ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမ်းခင်းြခင်း။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။ ၂၆/၇၄
၁၁ ပဂံုပံု ဇုကနိ ကန်ွကရစလ်မ်းခင်းြခင်း။  ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ၃၀/၇၀
၁၂ ကနး်ခယမ် ထိထုံး ေြမသားလမး်ြပြပင်၍ သဲလမး်ခင်းြခင်း။ ၂၀/၈၀
၁၃  ေအာင်လင် ေညာင်ရ�ာ ေချာင်းဖျား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း။  ေြမသားလမ်းတိုးချဲြခင်း။  ေြမသားလမ်းသဲတင်ြခင်း။ ၃၄/၆၆
၁၄ အလယေ်ရေကျာ်  ေရကြမငး်  ေြမသားလမ်းသဲခင်းြခင်း။ ၃၃/၆၇
၁၅ ံုးကန်  ေလးထပ်ကီး  ေြမသားလမ်းသဲခင်းြခင်း။ ၃၈/၆၂
၁၆ ဒွန်းတပဲ့ ဒွန်းတပဲ့  ေြမသားလမး်ြပြပင်ြခင်း။ ကွန်ကရစ်လမး်ခင်းြခင်း။ ၃၇/၆၃



စဉ် ေကျးရ
ာအုပစ်ု ေကျးရ
ာ လုပ်ငန်းအမည်
Material/
Labour%

မှတ်
ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စမံီကနိး်ရနပံု်ေငွြဖင့်ေဆာင်ရ
ကသ်ည့ ်လပ်ုငနး်များစာရင်း

 ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) အဆက်

၁၇ နတ်မှး အိုးထုတ်ြမစ်တန်း ေြမသားလမ်းြပြပင်၍ သဲလမ်းခင်းြခင်း။ ၁၂/၈၈
(၁၇)အုပ်စု (၁၇)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွ(၂၂)ခု ၂၀/၈၀
(၂၄၄)အုပ်စု (၂၅၁)ရ
ာ လုပင်နး်ခဲွေပါင်း(၄၆၆)ခု ၃၅/၆၅



ကျား မ ကျား

၁ ချငး် မင်းတပ် ၈ ၁၉၈၃ ၆၃ ၂/၉၈ ၃၂ ၂၄ ၂၂

ကန်ပကလ်က် ၇ ၁၃၅၅ ၆၀ ၂၁/၇၉ ၃၆ ၂၉ ၂၁

၂ မေကးွ  ေပါက် ၇ ၆၃၇၆ ၅၃.၅၅ ၁၁/၈၉ ၂၈ ၂၁ ၂၈

မိင် ၁၅ ၁၇၅၄၈ ၁၄၆ ၁၇/၈၃ ၆၄ ၄၉ ၆၄

စုစုေပါငး် ၃၇ ၂၇၂၆၂ ၃၂၂.၅၅ ၁၃/၈၇ ၁၆၀ ၁၂၃ ၁၃၅
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စီမံကိန်းေဆာငရွ်က်မh မjတတ်မ်းဓါတပံ်mများ 



ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး CFW စီမံကိန်းအေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ

ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

လယ်ေဝးမိနယ် အိမ်ေြခှစ်ဆယ်ေကျးရ�ာ 

ခန်းမြပြပင်းြခင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 

လယ်ေဝးမိနယ် ကုန်းေပစုေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်းလမ်းရိ 

စာခင်းြခင်းှင့်ဝါးကပ်ကာရံြခင်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 

ေအာင်လံမိနယ် လက်ပန်ကန်ေကျးရ�ာ မိုးေရ 

ေလှာင်ကန်တိုးချဲြခင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 

ဒိုက်ဦးမိနယ် ေကျးေတာစုေကျးရ�ာ ေြမသားလမ်း 

ခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းအားကွင်းဆင်း 

ေတာင်ငူမိနယ် ထန်းကုန်းေကျးရ�ာေကျာက်ေရာေြမ 

ခင်းြခင်း၊လမ်းပခုံးှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်းကွင်းဆငး် 

ကွမ်း�ခံကုန်းမိနယထ်င်းပုံဆိပ်ေကျးရ�ာ ဘက်စံုသံုး 

ခန်းမ�ခံစည်းုိးကာရံြခင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 



ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ

ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

မင်းလှမိနယ် သဲေကာေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 

မင်းလှမိနယ် သဲေကာေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 

ေပါင်းတည်မိနယ် ကုကိင်းေကျးရ�ာ 

ေကျာက်ေချာလမး်ခင်းြခငး်အားကွင်းဆင်းြခင်း 

ေအာင်လံမိနယ် မအူခုံေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း 

ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 

ေအာင်လံမိနယ် လက်ပန်ကန်ေကျးရ�ာ မိုးေရ 

ေလှာင်ကန်တိုးချဲြခင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 

ကျ ိက်လတ်မိနယ် အိမ်ယာကီးေကျးရ�ာ  ေြမသား 

ေဘာင်ခတ်သဲခင်းြခင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 



ဒုတိယဝန်ကီး CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ

ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

လင်းဘဲွမိနယ် ထီးလင်းဝင်သာေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း 

အမာခံလမ်းေဆာင်ရ�က်ေနမအားကွင်းဆင်းြခင်း 

ေပါင်မိနယ် ေချာင်းဖျားေကျးရ�ာ ေြမသားလမ်း 

ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 

ေပါင်မိနယ် ေချာငး်ဖျားေကျးရ�ာ ေြမသားလမ်း 

ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 

ေပါင်မိနယ် ေချာငး်ဖျားေကျးရ�ာ ေြမသားလမ်း 

ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 

တာချလီိတ်မိနယ် ဝမ်ပိုင်းေကျးရ�ာ 

ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 

တာချလီိတ်မိနယ် ဝမ်ပိုင်းေကျးရ�ာ 

ေရပိုက်သွယ်တန်းြခင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 



ဒုတိယဝန်ကီး CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ

ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ဓုြဖမိနယ် အလမျ ိးေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း 

အမာခံလမ်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းအား ကွင်းဆင်းြခင်း 

ကန်ကီးေတာင်မိနယ် သေဘာ့ငူေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း 

အမာခံလမ်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းအား ကွင်းဆင်းြခင်း 

ေဇယျာသီရိမိနယ် သစ်တပ်ေကျးရ�ာ 

အုတ်စီေရေြမာင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 

ေဇယျာသီရိမိနယ် သစ်တပ်ေကျးရ�ာ 

ေြမသားေရေြမာင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 

ေဇယျာသီရိမိနယ် သစ်တပ်ေကျးရ�ာ 

အုတ်စီေရေြမာင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 

ေဇယျာသီရိမိနယ် သစ်တပ်ေကျးရ�ာ 

အုတ်စီေရေြမာင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခင်း 



န်ကားေရးမှးချပ် CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ 

ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ပဲခူးမိနယ် ေလးအိမ်စုေကျးရ�ာ ေရတ်ေြမာင်း 

စတင်ေဆာင်ရ�က်ေနမအား ကွင်းဆင်းကည့်ြခင်း 

ဒိုက်ဦးမိနယ် ေကျးေတာစုေကျးရ�ာ စီမံကိန်း 

ေဆာင်ရ�က်ေနမအား ကွင်းဆင်းြခင်း 

ေချာက်မိနယ် ကိပင်ေကျးရ�ာ ေြမသားေရကန ်

တူးေဖာ်ရန် ေဆာင်ရ�က်ေနမအား ကွင်းဆင်းြခင်း

ေဒးဒရဲမိနယ် ေညာင်ပင်တန်းေကျးရ�ာ 
ေြမသားလမ်း အုတ်ေဘာင်ခတ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား 

ကွင်းဆင်းြခငး် 

ပုဗသီရိမိနယ် ြဖတ်ကုန်းေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်းရိစာ 

လမ်းခင်းြခင်းအား ကွင်းဆင်းကည့်ြခင်း 
ေကာ့မှးမိနယ် ဘိုဒင်ေကျးရ�ာ ရ�ာအဝင်လမ်းပခုံး 

ေြမသားကပ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းြခင်း 



ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ 

ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေကျာက်မဲမိနယ် ေကျာက်မဲကီးေကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းအား ကွင်းဆင်းြခင်း 

ြမစ်ကီးနားမိနယ် ေအာင်ေြမေကျးရ�ာ ေရေြမာင်း 

တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေရပန်ေဆာင်ရ�က်မကွင်းဆင်းြခင်း 

တီးတိန်မိနယ် ဆိုင်းဇန်ေကျးရ�ာ လမ်းခင်းြခင်းင့်ှ 

ေရေြမာင်းတူးြခင်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 

ဘီးလငး်မိနယ် ဝန်းေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း ေရေြမာင်း 

တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းြပြပင်ြခင်း 

ေပါင်းတည်မိနယ် ?ကံေတာစုေကျးရ�ာလမ်းခင်းြခင်း 

ှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းြခငး် 

ဘားအံမိနယ် မူးကဝေကျးရ�ာ ေကျာက်ေရာေြမခင်း 

ြခင်းှင့်ေရတ်ေြမာင်းတူးြခင်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 



CFW စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများေကျးရ,ာသို ကွင်းဆင်းစဉ် ^ကံေတွရေသာ အခတ်အခဲများ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 



CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်သူများ၏ တီထွင်̂ ကံဆေဆာင်ရ,က်မ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 



ကချင်ြပည်နယ် CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေရ�ကူမိနယ် ဟင်းအွန်းေကျးရ�ာ အားကစားကွင်း 

ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း စတင်ေဆာင်ရ�က်ေနြခင်း 

ဗန်းေမာ်မိနယ် ြမလယ်ေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်းကွန်ကရစ် 

ေဘာင်ြဖင့်ေကျာက်ေချာလမ်းခင်းြခင်းပီးစီးမ 

ေရ�ကူမိနယ် ပန်းတင်ေကျးရ�ာ 

သဲေကျာက်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ပူတာအိုမိနယ် ဆထီေလာ်ေကျးရ�ာ စီမံကိန်း 

မိတ်ဆက်ြခင်း 

မိုးညင်းမိနယ် ကွင်းကီးေကျးရ�ာ 

ေစျး�ခံစည်းိုးကာရံြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ြမစ်ကီးနားမိနယ် ေအာင်ေြမေကျးရ�ာ  ေရေြမာင်း 

တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ေရပန်ေဆာင်ရ�က်မကွင်းဆင်းြခင်း 



ကယားြပည်နယ် CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ဖူဆိုမိနယ် ေလာေကျခူ(ေဒါ့သဲ)ေကျးရ�ာ 

ေကျးရ�ာတွင်းအမာခံလမ်းေြမညိြခင်း 

ဖားေဆာင်းမိနယ် ဝမ်ေအာင်း(ကယား)ေကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမကွင်းဆင်းြခင်း 

လွိင်ေကာ်မိနယ်၊ ေဒါတြခား(ပအုိဝ့်)ေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းအမာခံလမ်းခင်းြခင်းေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ 

ေဘာလခဲမိနယ် ေဒါစဲေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ် ပန်ပက်ကတဲကူေကျးရ�ာ  

ေကျာက်ေရာေြမလမ်းခင်းြခင်းပီးစီးမ 

ေဘာလခဲမိနယ် ဘူးခူေကျးရ�ာ စီမံကိန်း 

ေဆာင်ရ�က်ြခင်းအတွက်လုပ်အားခေပးေချေနမ 



ကရင်ြပည်နယ် CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ြမဝတီမိနယ်၊ ေလးေက့ေကာ်ေကျးရ�ာ  

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းပီးစီးမ ကွင်းဆင်းြခင်း 

ေကာ့ကရိတ်မိနယ် လင်စိမ်းေကျးရ�ာ  

ေကျက်ေချာလမး်ေဖာက်လုပ်ပီးစီးမ 

ြမဝတီမိနယ်၊ ေလးေက့ေကာ်ေကျးရ�ာ  

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းပီးစီးမ ကွင်းဆင်းြခင်း 

ေကာ့ကရိတ်မိနယ်  ဝင်းပုတ်ရ�ာ 

 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

ြမဝတီမိနယ်၊ ထီးဝါပေလာေကျးရ�ာ  

ေကျာင်း�ခံစည်းိုးြပင်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ဘားအံမိနယ်   မူးကဝါေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်းချဲြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း 



ချင်းြပည်နယ် CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

တွန်းဇံမိနယ်   ဖိုင်တူေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်းချဲြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်း 

တီးတိန်မိနယ် ဆိုင်းဇန်ေကျးရ�ာ ရ�ာအြပင်လမ်း 

ေဖာက်လုပ်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ပီးစးီမ 

ဟားခါးမိနယ် လုံေကးေကျးရ�ာ စီမံကိန်း 

မိတ်ဆက်ြခင်း 

ဖလမ်းမိနယ် တာရ�န်းေကျးရ�ာ ကုန်ထုတ်လမ်းှင့် 

ဆိုင်ကယ်သွားလမ်းေဖာက်လုပ်ပီးစီးမ 

ဖလမ်းမိနယ် ပါမွန်ေချာင်းေကျးရ�ာ 

လုပ်အားခေပးေချေနြခင်း 

မတူပီမိနယ် ဝီလူးေကျးရ�ာ  

ကုန်ထုတ်လမ်းေဖာက်လုပ်ေနြခင်း 



စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးCFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

စစ်ကုိင်းမိနယ၊် အုတ်ဖိုေကျးရ�ာ 

ေကာ်မတီဝင်ေရ�းချယ်ြခင်း 

ေချာင်းဦးမိနယ် မှန်ချ ိေကျးရ�ာ 

ေရဝင်လမ်းေကာင်းချံရှင်း၍ ြပန်လည်တူးေဖာ်ြခင်း 

လဟယ်မိနယ် စံတုံေနာက်အင်းေကျးရ�ာ 

ဆိုင်ကယ်ပတ်လမ်းေဆာင်ရ�က်ေနြခင်း 

ေမာ်လိုက်မိနယ် ရ�ာတန်းရှည်ေကျးရ�ာ ဂျင်းလမး် 

ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမကွင်းဆင်းြခင်း 

ဘုတလင်မိနယ် ေအာင်သာေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်းဂျင်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေဖာင်းြပင်မိနယ် ဘုိင်းလယ်ေကျးရ�ာ  ရ�ာတွင်း 

ေရေြမာင်းတူးြခင်းှင့် လမ်းြပြပင်ြခင်း 



စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးCFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ကေလးမိနယ်၊ ရန်ကီးေအာင်ေကျးရ�ာ စီမံကိန်း 

မိတ်ဆက်ြခင်း 

ကေလးဝမိနယ် ေခါမေကျးရ�ာ ေကျးရ�ာတွင်း 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

တမူးမိနယ် ဖိုင်လင်းေကျးရ�ာ 

ေြမသားေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ပုလဲမိနယ် အုိးဘိုေကျးရ�ာ  စာသင်ေကျာင်း 

�ခံစည်းုိးကားရံြခင်းေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ 

ကန်းလှမိနယ်လတ်တိုက်ေကျးရ�ာ စာသင်ေကျာင်း 

�ခံစည်းုိးတည်ေဆာက်ြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း 

ကေလးမိနယ် ေကျာ်ရ�ာေကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငနး်ပီးစီးမ 



တနသရီတုိင်းေဒသကီးCFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေကာ့ေသာင်းမိနယ် ေရငန်းင်ေကျးရ�ာ၊ စိမ့်စမ်း 

ေရသွယ်တန်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမကွင်းဆင်းြခင်း 

ေကာ့ေသာင်းမိနယ်၊ ေအာ်ကီးေကျးရ�ာ စီမံကိန်း 

မိတ်ဆက်ြခင်း 

ကန်းစုမိနယ် ပေထာ်ေကျးရ�ာ 

အုတ်စီေရေြမာင်းြပလုပ်ြခင်းပီးစီးမ 

ေလာင်းလုံမိနယ် စမ်းလမှ်းေကျးရ�ာ ကွန်ကရစ် 

လမ်းခင်းြခင်းလုပင်န်းပီးစီးမအားကွင်းဆင်းြခင်း 

ဘုတ်ြပင်းမိနယ် နန်းေတာငေ်ကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေနြခင်း 

ကန်းစုမိနယ် သကနး်ေအာ်ေကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ 



ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ဒိုက်ဦးမိနယ် ေကျးေတာစုေကျးရ�ာ ေြမသားလမ်း 

ခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေတာင်ငူမိနယ် ထန်းကုန်းေကျးရ�ာေကျာက်ေရာေြမ 

ခင်းြခင်း၊လမ်းပခုံးှင့်ေရေြမာင်းတူးလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေပါက်ေခါင်းမိနယ် ဂတ်အစ်ကုန်ေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

ေညာင်ေလးပင်မိနယ် အင်းပရိေကျးရ�ာ 

တံတားြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေရ�ေတာင်မိနယ် ပန်းတင်ေကျးရ�ာ ေရုတ်ေြမာင်းှင့် 

ဂျင်းလမ်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

ေရ�ေတာင်မိနယ် ပန်းတင်ေကျးရ�ာ 

ေကျာက်ေချာလမ်းပီးစီးမအားကွင်းဆင်းြခင်း 



ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

မင်းလှမိနယ် သဲေကာေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်းလမ်း    

ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းှင့်ေြမနီခင်းြခင်းပီးစီးမ 

ေပါင်းတည်မိနယ် ကုကိကုန်းေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းေြမနီလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ကဝမိနယ် ေအာင်သေြပေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းပီးစီးမ 

ေညာင်ေလးပင်မိနယ် ေဂွးကုန်းေကျးရ�ာ 

ေြမသားချဲခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

သဲကုန်းမိနယ် ဘုိကုန်းေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းကွန်ကရစ်လန်းေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ 

ေပါင်းတည်မိနယ် ေအာင်သေြပေကျးရ�ာ 

ေြမသားကန်�ခံစည်းုိးကာရံြခင်းလုပ်ငနး်ပီးစီးမ 



မေကွးတိုင်းေဒသကီးCFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

စလင်းမိနယ် ငါးသန်ေခါင်ေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်းလမ်း 

ေြမနီဂျင်းလမ်းခင်းြခင်းအားကွင်းဆင်းြခင်း 

ေဆာမိနယ် လယ်ဦးေကျးရ�ာ ေကျာက်ေချာလမ်း 

ခင်းြခင်းှင့်ေရေြမာင်းတူးြခင်းလပု်ငန်းပီးစီးမ 

မေကွးမိနယ် အလယ်တည်ေကျးရ�ာ 

ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ပီးစီးမကွင်းဆင်းြခင်း 

မိသစ်မိနယ် တပ်ကုန်ေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

မေကွးမိနယ် စိတ်ကည်ေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း 

ကွန်ကရစ်လမ်းပီးစီးမအားကွင်းဆင်းြခင်း 

မေကွးမိနယ် အလယ်တည်ေကျးရ�ာ 

ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ေနြခင်း 



မေကွးတိုင်းေဒသကီးCFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေဆာမိနယ် လယ်ဦးေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငနး်ပီးစီးမ 

ေရနံေချာင်းမိနယ်၊ သစ်ြမင်ေတာေကျးရ�ာ 

ေြမသားေရကန် တုိးချဲြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေပါက်မိနယ်၊ေညာင်ပင်သာေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်းေြမနီခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

မင်းတုန်းမိနယ ်သဖန်းကိုင်းေကျးရ�ာ

ေြမနီခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

မေကွးမိနယ် ရှားပင်လှေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်း ပီးစီးမအား ကွင်းဆင်းြခင်း 

ပခုကမိနယ၊်ေြမာက်လူးကန်ေကျးရ�ာ ေြမသား 

ေရကန်�ခံစည်းုိးChain Linkကာရံြခင်းလုပ်ငနး် 



မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ြမင်း�ခံမိနယ် ဇီးပင်ကန်ေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း 

ဂျင်းလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်း ပီးစီးမအားကွင်းဆင်းြခင်း 

ေပျာ်ဘွယ်မိနယ် နန်ခန်ေကျးရ�ာ 

စုိက်ပျ ိးေရေြမာင်းြပန်လည်တူးေဖာ်ြခင်းပီးစီးမ 

မိတီလာမိနယ် ေတာင်းေကာက်ေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

ေကျာက်ဆည်မိနယ် ရှမ်းသူငယ်ေကျးရ�ာ  

ေြမသားတင်ဂျင်းခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ 

ငါန်းဇွန်မိနယ် ရ�ာလှကုန်းေကျးရ�ာ 

တာေဘာင်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေနြခင်း 

ြပင်ဦးလွင်မိနယ် ေပပင်  ေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း အုတ်စီ 

ေရေြမာင်းတူးြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမအားကွင်းဆင်းြခင်း 



မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

အမရပရူမိနယ် တမတုစုိ်းေကျးရ�ာ ေကျာက်ုိးစ ီ

ေြမထိန်းနံရံေဆာင်ရ�က်ြခင်းပီးစီးမ 

ေညာင်ဦးမိနယ် 

ငန်းပီးစီးမ 

ေတာင်သာမိနယ် ရ�ာသာေလးေကျးရ�ာ 

ေြမသားေရကန်�ခံစည်းုိးကာရံြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ြမင်း�ခံမိနယ် သစ်ုံေကျးရ�ာ  ေရေြမာင်းတူး၍ 

ေကျာက်ကီးစီြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ 

ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိနယ် တလိုင်းကန်ေကျးရ�ာ 

ေြမသားေရကန်ြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

မိတီလာမိနယ် အင်းေကျးရ�ာ 

အေသးစားဆည်ေရပိုလွဲြပြပင်ြခင်းလုပ်ငနး်ပီးစီးမ  



မွန်ြပည်နယ်CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ကျ ိက်မေရာမိနယ်ကလိုင်းကိုင်ေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

မုဒုံမိနယ် ဘေလာက်ေကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ဘီးလင်းမိနယ် ဇီးဝန်းေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း ေရေြမာင်း 

တူးေဖာ်ြခင်းှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းြပြပင်ြခင်း 

ကျ ိက်မေရာမိနယ်  သုံးအိမ်စုေကျးရ�ာ 

ရ�ာအဝင်လမ်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း 

မုဒုံမိနယ် ကျက်ဖိုက်ေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်း 

အုတ်စီေရေြမာင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 
ကျ ိက်မေရာမိနယ် ေကာ့ဘီွးေကျးရ�ာ ေကျာက်ေချာ 

လမ်းခင်းြခင်းှင့်ေြမာင်းတးူြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 



ရခိုင်ြပည်နယ်CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေတာင်ကုတ်မိနယ် ကိးကာကွကင်းေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

သံတွဲမိနယ် ဖုန်းညိေကျးရ�ာ ရ�ာတွင်းလမ်း 

ေကျာက်စရစ်ခင်းြခင်းှင့် ေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်း 

မာန်ေအာင်မိနယ်၊ ဇီးကိုင်းေကျးရ�ာ 

ေြမသားလမ်းေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ   

ေတာင်ကုတ်မိနယ် အေဘေကျးရ�ာ 

ေြမသားေရကန်�ခံစည်းုိးကာရံြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေတာင်ကုတ်မိနယ် ေကျာက်ကီးေပါက်ေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ 

ေတာင်ကုတ်မိနယ် ရ�ာပကာေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းအဝင်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 



ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးCFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ခရမ်းမိနယ် ပုဂံေတာင်ေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

ေကာ့မှးမိနယ်၊ ဘိုဒင်ေကျးရ�ာ စီမံကိန်း  

လုပ်သားများအား လုပ်အားခေပးေချြခင်း 

ေကာ့မှးမိနယ် နံသာေချာင်းေကျးရ�ာ 

ေြမသားလမ်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေကျာက်တန်းမိနယ် ေညာင်ဝိုင်းေလးေကျးရ�ာ 

ေရကန်�ခံစည်းုိး(၂)ဖက်အားRetaining Wall ပီးစီးမ 

တွံေတးမိနယ် တူးေချာငး်ေလးေကျးရ�ာ အုတ်ုိးစီ 

အလယ်ေြမသားထည့်သဲြဖည့်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေကာ့မှးမိနယ်၊ ဘိုဒင်ေကျးရ�ာ စီမံကိန်း  

လုပ်သားများအား လုပ်အားခေပးေချြခင်း 



ရှမ်းြပည်နယ(်ေတာင)် CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

နမ့်စန်မိနယ် လွယ်စန=်ေကျးရ�ာ ေြမသားလမ်းြပြပင် 

ြခင်းှင့်ြဗန်းေကျာက်ခင်းြခင်းပီးစီးမကွင်းဆင်းြခင်း 

ပင်ေလာင်းမိနယ် ေကျာက်မိုးေကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ကေလာမိနယ် ဘုရာဦးေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

ေညာင်ေရ�မိနယ် ဟဲဆတ်ေကျးရ�ာ 

ေကျးရ�ာတွင်းလမ်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေညာင်ေရ�မိနယ် ဝါးကီးေြမာင်ေကျးရ�ာ 

ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေဆာင်ရ�က်ေနြခင်း 

လင်ေခးမိနယ် နမ့်တယ်ေကျးရ�ာ       

ေြမသားလမ်းြပ ြပင်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 



ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်) CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

နမ့်ခမ်းမိနယ် ပန်စံေကျးရ�ာ၊ 

စာသင်ေကျာင်းြပြပင်ြခင်းလုပ်ငနး်ပီးစီးမ 

တန်=ယန်းမိနယ်၊ လုပ်ကွတ်ေကျးရ�ာ၊ 

ေကျာက်ေရာေြမခင်းြခင်းလုပ်ငနး်ပီးစီးမ 

မဘိမ်းမိနယ် သားေပျာက်ေကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ေနာင်ချ ိမိနယ်၊ ကုန်တေမာ့ေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

ေကျာက်မဲမိနယ် ေကျာက်မဲကီးေကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ 

လားးမိနယ် ဆုံကွယ်ေကျးရ�ာခန်းမ 

�ခံစည်းုိးကာရံြခင်း လုပင်န်းေဆာင်ရ�က်ေနြခငး် 



ရှမ်းြပည်နယ်(ေရှ) CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

မိုင်းေယာင်းမိနယ်၊ ဒွန်ကျ ိင်းေကျးရ�ာ 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

မိုင်းြဖတ်မိနယ်  မဟီးေကာင်ေကျးရ�ာ  ရ�ာတွင်း 

လမ်းေကျာက်ေရေြမခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

မိုင်းတံုမိနယ်၊ ေဂေတာေကျးရ�ာ   

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

တာချလီိတ်မိနယ် ဝမ်ပိုင်းေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

မိုင်းြဖတ်မိနယ်  နမ့်ေဟွေကျးရ�ာ  ရ�ာတွင်း 

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ကျ ိင်းတုံမိနယ် ပန်ဆန်းေကျးရ�ာ 

ေကျးရ�ာအဝင်လမ်းေဆာင်ရ�က်ေနြခင်း 



ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ဟသာတမိနယ် ေကျာင်းကွင်းေကျးရ�ာ 

ေချာင်းေကျာက်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ဝါးခယ်မမိနယ် ေကျာင်းစုကုန်းေကျးရ�ာ 

အုတ်ေဘာင်ခတ်အုတ်ကျ ိးသဲခင်းြခင်း ပီးစီးမ 

ဟသာတမိနယ် ေကျးရ�ာအဆင့် စီမံခန=်ခွဲမ 

သင်တန်းပိုချြခင်း 

အိမ်မဲမိနယ် ေရသိုးဆိတ်ေချးကုန်းေကျးရ�ာ 

ရ�ာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းပီးစးီမ 

?ကံခင်းမိနယ် စမ်းရ�ာေကျးရ�ာ ေြမထိန်းနံရံကာရံြခင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေနြခင်း 

ကျံေပျာ်မိနယ် သံလက်စွန်းေကျးရ�ာ 

ေရတ်ေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းေဆာင်ရ�က်ေနြခင်း 



ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ  ေနြပည်ေတာ်CFW စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ,က်မ 
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

တပ်ကုန်းမိနယ် ထရံကာေကျးရ�ာ 

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ြခင်း 

ေဇယျာသီရိမိနယ် သက်ှင်းအင်းေကျးရ�ာ 

ငါးေမွးြမေရးကန်တူးေဖာ်ြခင်း 

တပ်ကုန်းမိနယ် ကုန်းရ�ာေကျးရ�ာ 

ေြမသားေရကန်တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

လယ်ေဝးမိနယ် ေအာင်သေြပေကျးရ�ာ 

ေကျာက်စီနံရံေဆာင်ရ�က်ပီးစီးမ 

ေဇယျာသီရိမိနယ် သစ်တပ်ကုန်းေကျးရ�ာ 

အုပ်စီေရေြမာင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းပီးစီးမ 

ဥတရသီရိမိနယ် ဘုရားကုန်းေကျးရ�ာ ေကျာက်စီ 

ေြမထိန်းနံရံတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း ပီးစီးမ 




