
စစ်က ိုင််းတ ိုင််း ဒေ သကက ်း အတွင််း ၂၀၁ ၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဒ ရ်းနှစ် ပြ ည်ဒ  ာင်စိုရန် ြ ိုဒငပွြင ် တ ငေ်ါဒ အာငပ် ြင် သည ် ကိုြပဏ /လိုြ်ငန််း/ဒ ်းနှုန််းစာ ရင််း 

(ကျြ် သန််းဒြါင််း ) 

စဉ် ကိုြပဏ အြည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ ြည် 
ဒအာင်ပြင်သည ် 

ဒ ်းနှုန််း 

၁။ ထက်ရ ွှေအိမစ်ံ Lot .1 ခန္တီးမမိ ြို့နယ်၊ ခန္တ ီး- တိန်ီးအ င်- လက်ပံ သာ- မှနပ်င်- ရ ကာ င်ီးမှု- ရ ာ င်ဆိိုင်- ပ ဒ ီးမို န်ီး-  ာ သစ် (၄ ၀)မိို င် 

အ နက်(၁၀) မိိုင်ရ  ာက်လိုပမ်ပတီး ကျန် (၃၀)မိို င်မ(ှ၅ )မိို င် ရခ မလမ်ီးရ ာ က်လိုပ် ခခင် ီး 

ဒပြလြ််း {ဒတာင်ဒြေါ်လြ််းြျက်နှှာပြင်အကျယ်(၂၆ ) ဒြ လြ််းဒ ဘ်း ဒရဒပြာင််းတစ်ြက် (၃)ဒြစ } 

ဒပြပြန ် လြ််းြျက်နှှာပြ င်အကျယ် (၂၆)ဒြ၊(၂)ဒြ  ို သ ြသ်ည််းပြ ်းလြ််းဒဘ်း ဒရဒပြာင််း တစ်ြက် 

(၃)ဒြစ } 

၁၉၅.၂၆၈ 

ခန္တီးမမိ ြို့နယ်၊ ခန္တီး-တိန် ီး အ င်-လက်ပသံာ -မှနပ်င်- ရ ကာ င်ီးမှု-ရ  ာင်ဆိိုင်-ပဒ ီးမိုန် ီး-  ာ သစ် (၄ ၀ )မိိုင် 

အ နက်(၁၀) မိိုင်ရ  ာက်လိုပမ်ပတီးကျန် (၃ ၀)မိိုင် မှ(၅)မိို င် ရ ာ က်လိုပခ်ခင် ီး လမ်ီး ရပ ေါ် တွင် (၅X၅X၂၆ ) 

ရပ Box Culvert (၄ )စင်ီး တည်ရဆ ာ က်ခခင်ီး 

၁၉.၁၂၄ 

    စိုစိုဒြါင််း ၂၁၄.၃၉၂ 

၂။ ရကာ င်ီးရန သာ Lot.-2 ဗန်ီးရမာ က်မ မိ ြို့နယ်၊ ဗန်ီးရမ ာ က်-ဟိုမမလင်ီးလမ် ီး ရခမ သ ာ ီး(၁၈)မိို င်တွ င်(၅)မိို င် ရဆာ င်  က်မပတီး ရန ာ မှ 

(၇) မိို င်ရခမလမ် ီး ရ  ာက်လိုပခ်ခင်ီး  

ရခမလမ်ီး{ရတာ င်ရပေါ်လမ် ီး မျက်နှှာ ခပင်အက ျယ(်၂၆ )ရ ပလမ်ီးရ ီးရ ရခ မာင်ီးတစ်  က်( ၃)ရပစတရ ခမခပ

န ်လမ်ီးမျက် နှှာ ခပင်အ ကျယ(်၂၆ )ရပ၊(၂ )ရပထိုသိ ပ်သညီ်း မပတီး လမ်ီးရ  ီး ရ ရခမာင် ီး တစ် 

 က်( ၃)ရပစတ} 

၂၇၄ .၄ ၀၇ 

ဗန်ီးရမာ က်မ မိ ြို့နယ်၊ ဗန် ီး ရမာ က်-ဟိုမမလင် ီးလမ်ီးရ ခမ သာ ီးလမ်ီး(၁၈)မိို င်တင်ွ (၅) မိိုင် ရဆာ င်  က် မပတ ီး 

ရန ာ မှ(၇)မိိုင် ရ ာ က် လို ပ်ခခင်ီးလမ် ီးရပေါ်တွ င် Box Culvert (၁၀)စ င်ီး တည် ရ ဆ ာ က်ခခင်ီး 

၄ ၅.၅၉၃ 

စိုစိုဒြါင််း ၃၂၀.၀၀ 



စဉ် ကိုြပဏ အြည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ ြည် 
ဒအာင်ပြင်သည ် 

ဒ ်းနှုန််း 

၃။ ရအာ င်ခမင်သ တိို  ရခတ် Lot.-3 ဗန်ီးရမာ က်မ မိ ြို့နယ်၊ ဗန် ီးရမ ာ က်-ဟိုမမလင်ီးလမ် ီးရခ မသာ ီးလမ်ီး(၁၈)မိို င်တင်ွ ဟိုမမလ င်ီး နယ်စပ်မှ(၆/ ၀ ) 

မိိုင် ရ ခမလမ်ီး (အ မပတ ီးသတ်) ရ ာ က်လိုပခ်ခင် ီး 

ဒပြလြ််း{ဒတာင်ဒြေါ်လြ််းြျက်နှှာပြ င်အကျယ် (၂၆) ဒြ လြ််းဒ ဘ်းဒ ရဒပြာင််း တစ်ြက်(၃)ဒြစ } 

ဒပြပြန ်လြ််းြျက်နှှာပြ င်အကျယ်(၂၆ )ဒြ၊(၂)ဒြ ို သ ြ်သည််းပြ ်းလြ််းဒဘ်းဒ ရဒပြာင််း တစ်ြက် (၃) 

ဒြစ ၊ 

၂၃၄ .၁၃၅ 

ဗန်ီးရမာ က်မ မိ ြို့နယ်၊ဗန်ီးရ မ ာ က်-ဟိုမမလင်ီးလမ် ီးရခ မသာ ီးလမ်ီး(၁၈)မိို င်တင်ွ (၁၂ )မိိုင် ဟိုမမလင် ီးနယ်စ ပ် 

မှ(၆)မိိုင် (အ မ ပတီးသ တ်)ရ ာ က်လိုပခ်ခင် ီးလမ်ီးရ ပေါ်တွင် Box Culvert (၁၀)စ င်ီး တ ည ်ရဆာ က်ခခင် ီး 

၄ ၅.၃၈၅ 

စိုစိုဒြါင််း ၂၇၉.၅၂၀ 

၄ ။ ABC Development Lot.-4 ဗန်ီးရမာ က်မ မိ ြို့နယ်၊ ဝန်ီး သိို-ဗန်ီးရမာ က်လမ် ီး(၅၇) မိို င်မကှျန် (၂/၇)မိို င်(အ မပတ ီး သတ်) ရကျာက်လမ် ီး 

ရ ာ က် လိုပ်ခခင် ီး {၁၂ဒြအကျယ်၁၂လက်ြ ို၊အြာခ လြ််းြိုခ ို်းတစ်ြက်လျှင်၄ဒြစ } 

၃၅၆.၈၆၀ 

စိုစိုဒြါင််း ၃၅၆.၈ ၆၀ 

၅။ အ ရ ြှို့ရခမာက်နဂ ီး Lot.-5 ဗန်ီးရမာ က်မ မိ ြို့နယ်၊ဝန်ီး သိို - ဗန်ီးရမာ က်လမ်ီးရပေါ် ှခိ မ စ်ရသီးချ င်ီး  ာ အ ဝင်(၁၄)ရ ပသံက  ကွန်က စ် 

တံတာ ီး (၁ )စင်ီး တည် ရဆာ က်ခခင်ီး { RCC ကွန် ကရစ် တ တာ်း(ယာဉ်သာွ်းလြ််းအကျယ်(၁၄)ဒြ} 

၂၅.၅၁၇ 

ဗန်ီးရမာ က်မ မိ ြို့နယ်၊ဝန်ီး သိို - ဗန်ီးရမာ က်လမ်ီးတွင်( ၁၀) ရပသံက ကွန်က စ်တံတာ ီး (၁) စင် ီး တည် 

ရဆာ က် ခခင်ီး { RCC ကွန် ကရစ်တ တာ်း(ယာဉ်သာွ်းလြ််းအကျယ်(၁၄)ဒြ} 

၁၈.၂၂၆ 

ဗန်ီးရမာ က်မ မိ ြို့နယ်၊ ဝန်ီးသိို- ဗန် ီးရမာ က်လမ်ီးရ ပေါ် ှိ ပ ယ-ကန်ရတာ ်ကကာ ီးသဲ ရချာငီ်း (၁၀၀) ရပ သံ က  

ကွန်က စ်တံတာ ီး (၁ )စင်ီး တည်ရဆ ာ က်ခခင်ီး {RCC ကွန်ကရစ်တ တာ်း (ယာဉ်သာွ်းလြ််းအကျယ် 

(၁၄)ဒြ} 

၂၀၉.၀၈၆ 



စဉ် ကိုြပဏ အြည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ ြည် 
ဒအာင်ပြင်သည ် 

ဒ ်းနှုန််း 

ဗန်ီးရမာ က်မ မိ ြို့နယ်၊ ဗန် ီးရ မာက်-ပင်လည်  ီးနယ်ခခာ ီး လမ်ီးပိိုင် ီးစာ ခမ်ီး အ ိုပစ်ိုအ တွင်ီး စာ ခမ်ီး  ာ နှင ် 

ရနှာ င်မိိုီးအ ကကာ ီး (၅X၅X၂၆ )ရပBoxCulvert (၁) စင်ီး တည် ရဆာ က်ခခင် ီး 

၄ .၅၅၂ 

ပင်လည်  ီးမမိ  ြို့နယ်၊ပင်လ ည ် ီး-ဗန် ီးရမာ က်လမ် ီး -စာ ခမ်ီး  ာ အ ထွက် (၂၀)ရ ပ(၁)စင် ီး၊ (၂၅)ရပ 

(၁)စင် ီး တည် ရဆာ က်ခခင်ီး{ RCC ကွန်ကရစ်တ တာ်း(ယာဉ်သာွ်းလြ််းအကျယ်(၁ ၄)ဒြ} 

၈၂.၀၁၉ 

စိုစိုဒြါင််း ၃၃၉.၄၀၀ 

၆။ Shine Htut Zaw  Aung Lot.-6 ဟိုမမလင်ီး မမိ ြို့နယ်၊ရနှာ င်ပိိုရ အ ာ င်-ရ ွှေခပည်ရအ ီးလမ်ီး၊ ပ  စ် နိိုင်ီးရ ကျီး  ာ မှရအ ာ က် မှနက်င် ီးလမ်ီးခွဲ 

ရခမသာ ီး လမ် ီး (၅/ ၀)မိို င် အ ာ ီး ရကျာက်ရ ာ ရခမခင် ီးခ ခင်ီး{အြာခ လြ််း(၁၂)ဒြ အကျယ်၊၆လက်ြ ို၊ 

အြာခ လြ််း ြိုခ ို်း (၂)ဒြစ } 

၉၁.၄ ၆၅ 

ဟိုမမလင်ီး မမိ ြို့နယ်၊ ကတ်သာ -မိိုပိိုင် ီးလွတ်လမ်ီးရပေါ် ှိနမ ်ရမာက်ခမ်ီး(၁၅ ၀) ရပသံက ကွန်က စ် 

တံတာ ီးတွင် နမ ် ရမာ က် ခ မ်ီး ရ ကျီး  ာ (ကတ် သာ) က်ခခမ် ီးတွ င် တံတာ ီး နှ စ်ကန ်ရပ (၁၀၀ )နှ င ် 

ရ လယ ်တိိုင် တစ်တိို င် ထိ ခိိုက် ကျ  ိီး သွာ ီးခခ င်ီး အ ာ ီးခ ပ န်လည်ခပ ခပ င် ထိန် ီးသိမ် ီးခခ င်ီး 

{ RCC ကွန်ကရစ်တ တာ်း(ယာဉ်သာွ်းလြ််းအကျယ်(၁ ၄)ဒြ} 

၁၅၉.၅၁၉ 

  
စိုစိုဒြါင််း ၂၅၀.၉၈၄ 

၇။ မာလာ ရတာ င် Lot.-7 ဟိုမမလင်ီး မမိ ြို့နယ်၊ ဟ ရနှာ င်-သဝန် ာ နိိုင် ီး ရ ကျ ီး  ာ ချင်ီးဆ က်လမ် ီး (၄ /၀)မိိုင်  ( အ မပတီးသတ်) ရ ာ က် 

လိုပ်ခခင်ီး 

ဒပြလြ််း {ဒတာင်ဒြေါ်လြ််းြျက်နှှာပြင်အ ကျယ်(၂၆ )ဒြလြ််းဒဘ်းဒ ရဒပြာင််း တစ ် ြက်(၃)ဒြစ } 

ဒပြပြန ် လြ််း ြျက်နှှာပြ င်အကျယ်(၂၆)ဒြ၊(၂)ဒြ ို သ ြသ်ည််း ပြ ်း လြ််း ဒဘ်းဒ ရ ဒပြာင််း တစ်ြ က် 

(၃) ဒြစ ၊ 

၁၅၆.၅၁၈ 



စဉ် ကိုြပဏ အြည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ ြည် 
ဒအာင်ပြင်သည ် 

ဒ ်းနှုန််း 

ဟိုမမလင်ီး မမိ ြို့နယ်၊ ဟ ရနှာ င်-သဝန် ာ နိိုင် ီးရကျ ီး  ာ ချင် ီးဆ က် လမ် ီးရပေါ်တွ င် နန ် တတစ ီး ရခ ျာင်ီး က ီး 

(၇၀)ရပ (၂ ) လ ာ တစ်ထပ် ရ လတတံတာီး(၁ )စင်ီး တ ည ်ရဆာ က်ခခင် ီး {၁၄ဒြအကျယ်} 

၁၆၈.၄ ၈၂ 

စိုစိုဒြါင််း ၃၂၅.၀၀၀ 

၈။ ခမတ်ဟိန်ီး ကကွယ် Lot.-8 ကရလီးဝမ မိ ြို့နယ်၊ အ င်ဒို တ်-နန်ီးပင်- ှဲဂမ် ီးရခမလမ် ီး(၇/၀)မိိုင် ရ ခမသာ ီးလမ် ီးအ ာ ီး ရကျာက်ရ ာ ရခ မ/ 

ဂျင်ီးရ ကျာက်ခင် ီးခခင် ီး {အြာခ လြ််း(၁၂)ဒြအကျယ်၊၆လက်ြ ို၊ အြာ ခ လြ််းြိုခ ို်း(၂)ဒြစ } 

၁၂၇.၇၂၉ 

ကရလီးဝမ မိ ြို့နယ်၊  ှမ်ီးစို- ဟဲရဒ င် ီး-ကျခရ တတာ -လက်ပခံိုန် (၄ /၃ ) မိိုင် ရ ခမသာ ီး တာ ရ ာ င်တင်ခခ င် ီး 

အ ာ ီး ရကျာက်ရ ာ ရခမ၊/ဂ ျ င်ီးရ ကျာက်ခင် ီးခခင် ီး 

{အြာခ လြ််း(၁၂)ဒြအကျ ယ်၊၆လက်ြ ို၊ အြာခ လြ််းြိုခ ို်း(၂)ဒြစ } 

၇၉.၈၃၁ 

ခမ်ီးပတ်မမိ  ြို့နယ်၊ ခမ်ီးပတ် အ မှတ်(၅) ပ်ကွ က်တင်ွ ဂ လံ (၃၀၀ ၀)ဆ ံ  ရ ကန်( ၁ ) ကန်နှင  ် ရ ပိို က် 

(၁၀၀ ၀) ရ ပ သွယ် တန်ီးခခ င်ီး(ရ သန ်စက်အိမ ် နှင ် ရ  သန ် ပစစည်ီး မျာ ီးတ ပ်ဆင် ခခင်ီးအ ပ ) 

{ ၂လက်ြØPVCြ ို က်၊ ဒပြ သာ်းတြ ဂါလ (၅၀၀၀)ဆန ်ဒရကန်အြါအဝင်) 

၁၁.၆၇၁ 

တမ ီးခရိို င် ွံြို့မ ိ  ီး မှုကကတ ီးက ကပ် ရ ီးရံိုီး(၆)ခန်ီး တွဝဲန်ထမ်ီးအ ိမ ်ာ အာ ီးအ ရဆာ က်အဦနှင ်တဲွလျက် 

(၁၀’X၁ ၀’X၁၂’) ရ ချ ိ ီးခန်ီး အ ရဆာ င် (၁)ရဆာ င် ရဆ ာ က်လိုပခ်ခင်ီး 

၃.၅၈၁ 

စိုစိုဒြါင််း ၂၂၂.၈ ၁၂ 

၉။ Thin Gyan Kyaw Lot.-9 ကရလီးမမိ  ြို့နယ်၊အ င်ဒိို င်ီးက ကတီးရ ကျီး  ာ အ ရခခခံပ ညာရကျာင်ီးရဆာ င်သစ် (၁၂ ၀X၃၀X၁ ၂)ရ ပ 

RCC(၂)ထပ် ရကျာင် ီး ရဆ ာ က်လိုပခ်ခင်ီး{၁၂၀X၃၀X၁ ၂ဒြ ဒရ၊ြ ်း၊ြ လလာအြါအဝင်RCC} 

၂၀၉.၄ ၀၀ 

စိုစိုဒြါင််း ၂၀၉.၄၀၀ 



စဉ် ကိုြပဏ အြည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ ြည် 
ဒအာင်ပြင်သည ် 

ဒ ်းနှုန််း 

၁၀။ ရအာ င်ရ ွှေထ ီးဝင်ီး Lot.-10 ပင်လည်  ီးမမိ  ြို့နယ်၊ပင်လ ည ် ီး မမိ ြို့ မ ပ်ကွ က် တိို ီးချဲြို့ လယ်ခပင် ပ်ကွ က်တွ င် ကွ န်က စ် လမ်ီး (၁၁) 

လမ်ီး(၁၂၄ ၀၅ )ရပ(၂/၂.၈) မိိုင်အနက်(၆)လမ် ီး(၁ ၂၉၉ ၅)ရပ(၂/ ၃.၇)မိိုင် 

အ မှတ်(D)လမ် ီး(၁၄၃ ၀)ရပ ၊ အ မှတ်(E)လမ်ီး(၁၄၃၀ )ရ ပ၊အ မှတ်(F)လမ်ီး(၁၄၃၀ ) ရပ၊ 

အ မှတ်(G)လမ်ီး(၁၄၃ ၀)ရပ ၊ အ မှတ်(၂)လမီ်း(၅ ၅၀)ရပ၊ အ မှတ်(၅)လမီ်း(၁၃၀၀)ရပ 

စိုစိုဒြါင််းကွန်ကရစ်လြ််း(၇၅၇၀)ဒြ 

{(၁၂)ဒြအကျယ်၊ ဒကျာ က်(၆)လ က်ြ ို၊ ကွန် ကရစ်(၇)လက် ြ ို၊ အြာခ လြ််းြိုခ ို်း တစ်ြက် 

(၄)ဒြစ } 

၃၄ ၀.၄၈၉ 

စိုစိုဒြါင််း ၃၄၀.၄၈၉ 

၁၁။ ရ ွှေ ိုန်ီးလ  Lot.-11 ရ ဦီးမမိ  ြို့နယ်၊ ရ တာ င်ခပ င် ငယ်ရကျ ီး  ာ နှင ် မင်ီးက င်ီး မမိ ြို့နယ်၊ ဇ င်ကလဲရ ကျီး  ာ ချင်ီးဆ က် (၂/၀ ) 

မိိုင်အာ ီး ရကျာက်ရ ာ ရခ မ/ဂျင်ီးရ ကျာက်ခင် ီးခခ င်ီး {အြာခ လြ််း(၁၂)ဒြအကျ ယ်၊ ၆လက်ြ ို၊ 

အြာခ လြ််းြိုခ ို်း(၂)ဒြစ } 

၃၆.၄ ၇၆ 

ရ ဦီးမမိ  ြို့နယ်၊ရတာ င်ခပ င်င ယ်ရကျီး  ာ နှင ် မင်ီး ကင်ီး မမိ ြို့နယ်၊ ဇင် က လဲရကျီး  ာ ချင် ီးဆ က် 

လမ်ီးရပေါ်တင်ွ (၈၀X၁၄)ရ ပရ လတတံတာီး (၂)လ ာ  ( ၁)ထပ် (၁)စင် ီး တည်ရဆ ာ က်ခခင်ီး {(၁၄)ဒြ 

အကျယ်} 

၁၈၇.၉၁၅ 

ရ ဦီးမမိ  ြို့နယ်၊ ရတာ င်ခပ င်င ယ်ရကျီး  ာ နှင ် မ င်ီး ကင် ီးမမိ  ြို့နယ်၊ ဇင်ကလဲရက ျီး  ာ ချ င်ီးဆ က် လမ် ီးရပ ေါ် 

တွင် (၂၀)ရ ပ ကွန်က စ်တံ တာ ီး (၁)စ င်ီးတ ညရ်ဆာ က်ခခင်ီး {(၁၄)ဒြ အကျယ်} 

၃၃.၄ ၉၈ 

စိုစိုဒြါင််း ၂၅၇.၈၈၉ 

  


