
နာ ဂက ိုယ်ပ ိုင်အိုပခ် ျုပ်ခွ င ်ရဒေသအတွင််း ၂၀၁ ၉-၂၀၂ ၀ ဘဏ္ဍာ ဒရ်းနှစ် ပပည်ဒ ာင်စိုရန်ပ ိုဒငွပြင ်  တင်ေါဒ အာင်ပြင်သည ် ကိုြပဏီ/လို ပ်ငန််း/ဒ ်းနှုန််းစာရင််း 

(က ပ်သန််းဒ ပါင််း) 

စဉ် ကိုြပဏီအြည် Lot. No လိုပ်ငန််းအ ြည် 
ဒအာင်ပြင်သည ် 

ဒ ်းနှုန််း 

၁ ဝေယံလင််းလက် ကကယ် Lot No. 1 နန််းယွန််းမ   ြို့နယ်၊ ဒံုံဟ ်း- လ ်း  ်း-ဗ ုံတဲလ န ်းလ ််း  ( ၁၄/၀)  ုံင် အ နက် (၆/ ၀)  ုံင် ဝ  က်လုံပ် မပ ်း 

ကျန်(၈/ ၀)  ုံ င် အ မပ ်းသတ် ဝခ လ ််းဝ  ကလ်ုံပ်ခြင် ်း [ဝခ ခပန ်လ ််း ျ က်န ှာ ခပင် အ ကျယ် (၂၆) ဝပ ၊ 

(၂)ဝပထုံ သ ပသ်ည် ်းမပ ်း လ ််းဝ ်းဝေဝခ  င် ်း တစ်  က်လျှ င်( ၃)ဝပစ  အ ပါအ ေင်၊ ဝတ င်ဝပေါ်လ ််း 

 ျက်န ှာ ခပင်အက ျယ(်၂ ၀)ဝ ပ လ ််းဝ  ်း ဝေဝခ  င် ်း တ စ် က်( ၃) ဝပ အ ပါအ ေင် ] 

၄ ၀၂.၄ ၈၇ 

 
နန််းယွန််းမ   ြို့နယ်၊ ဒံုံဟ ်း-လ ်း  ်း-ဗ ုံတဲလ န ်းလ ််း (၁ ၄ /၀)  ုံင် အ နက်(၆/၀ )  ုံင် ဝ  က်လုံပမ်ပ ်းက ျ န် 

(၈/၀)   ုံင်အနက်  (၂/၀ )  ုံင်ဝခ လ ််းဝ ပေါ်တွင်(၅×၅×၂၆)ဝပ Box Culvert  (၇) စင််းတည်ဝ  က် 

ခြင််း 

၄ ၈.၄ ၂၁ 

 
  စိုစိုဒပါင််း ၄၅၀.၉၀၈ 

၂  ုံဒ်က ည ဝနှာ င် Lot No. 2 နန််းယွန််းမ   ြို့နယ်၊ ကဲ န ်က ်းလန် -ကဲ န ်  လင်ကက ်း (၁၀/ ၀)   ုံင်   (၅ )  ုံင် ဝ  က်လုံပမ်ပ ်း 

ကျန်(၅)   ုံင် အ မပ ်းသတ်ဝခ လ ််းဝ  က်လုံပခ်ြ င််း [ဝခ  ခ ပန ်လ ််း ျက်န ှာ ခပ င်အကျ ယ် (၂၆) ဝပ၊ ( ၂)ဝပ ထုံ 

သ ပသ်ည် ်းမပ ်း လ ် ်းဝ  ်းဝေဝ ခ  င််း တစ် က်လျှ င်(၃ )ဝပစ  အ ပါအ ေင်၊ ဝတ င်ဝပေါ် 

လ ််း ျက်န ှာ ခပ င်အကျယ် ( ၂၀)ဝပလ ် ်းဝ ်းဝေဝခ   င် ်း တစ် က်( ၃) ဝပ အ ပါအ ေင် ] 

၂၅၁.၄၇၅ 

နန််းယွန််းမ   ြို့နယ်၊ ကဲ န ်က ်းလန် -ကဲ န ်  လင်ကက ်း(၁ ၀/၀)   ုံ င်   (၅/ ၀)  ုံင်ဝ   က်လုံပမ်ပ ်း 

ကျန်(၅/၀ )  ုံင် ဝခ လ ် ်းဝပ ေါ်တင်ွ Box Culvert  (၅×၅×၂၆) ဝပ( ၉)စင် ်းတည်ဝ  က်ခြင််း 

၆၂.၂၃၅ 

 
  စိုစိုဒပါင််း ၃၁၃.၇၁၀ 

၃ ေ ််း(န်) Lot No. 3 နန််းယွန််းမ   ြို့နယ်၊ ပန်ဝ  င်-ြ မတ ုံင်-တက ုံ င််း-စွန်ပါ ကျ ဲ ( ၁၆)  ုံင် အ နက်(၄ /၀ )  ုံင် ဝ  က်လုံပ် မပ ်း 

ကျန်(၁ ၂/၀)  ုံ င်  ( ၂/၀)  ုံ င် ဝခ လ ််းဝ ပေါ်တွင်  Box Culvert(၅×၅×၂၆)ဝပ(၄ )စင််း တည်ဝ  က်ခြင််း 

၂၇.၆၃၇ 



စဉ် ကိုြပဏီအြည် Lot. No လိုပ်ငန််းအ ြည် 
ဒအာင်ပြင်သည ် 

ဒ ်းနှုန််း 

နန််းယွန််းမ   ြို့နယ်၊ ပန်ဝ  င်မ   ြို့-ဝနှာ င်ယန် ်းအ င််းပ တ်လ ််း (၃ ၉)  ုံင် အ နက် (၆)  ုံင်ဝ ကျ က်ြ င််းမ ပ ်း ၊ 

(၆)  ုံင်လ ် ်းြျဲြို့မပ ်းကျန်(၂၇)   ုံင်အနက် ဝတ င်တ င််း ေ  န င ်ဝေ င်ကွန်ကက ်း လ ််းကျဉ််း သည ်ဝနေ   

 ျ ်းအ  ်း အ ပ ုံင််းလ ုံက်လ ် ်း တ ြျဲြို့ခြင််း (၂)  ုံ င် (၁၈  ၃၀ )ဝပ  

၃၈.၀၂ ၃ 

နန််းယွန််းမ   ြို့နယ်၊ ပန်ဝ  င်မ   ြို့-ဝနှာ င်ယန် ်းအ င််းပ တ်လ ််း (၃၉)   ုံင် အ နက် (၆)  ုံင် ဝကျ က်ြင် ်း 

မပ ်း၊ (၆)  ုံ င်လ ််းြ ျဲြို့မပ ်းကျန် ( ၂၇)  ုံင်အနက် (၂/၀)   ုံ င်လ ််းတ ြျဲြို့ခြ င််းဝပေါ် တွင်  Box Culvert  

(၅×၅×၂၆) ဝပ (၄ ) စင် ်း တ ညဝ်  က်ခြင််း 

၂၇.၆၃၆ 

စုံစုံဝပါင််း ၁၉၃.၈၀ ၀ 

၄ လ  ်ဝက င််းက င် Lot No. 4 ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ်၊  ဝလေ  ်း-ေန် ဝနွ်း-   ုံဒွန်ေ   - ေ ် ်း ဲေ  ဝဟ င််း-   ်း လင်-စ န်လ - စ န်ကက ညွှန်-

ပါတွန်-ထန်ပါဝြွ -လဟ ယ်မ   ြို့နယ်ြျ င််း  က်လ  ််း(၂ ၀၅)  ုံ င်အနက်(၁၄၅/၂ )  ုံင်ဝ  က်လုံပ် မပ ်း 

ကျန်(၅၉/၆)   ုံင်  ေ ််း  ဲ-   ်းလင်ကက ်း(၅/ ၀)  ုံင် ဝပ ေါ်တင်ွBox Culvert (၅×၅× ၂၆) ဝပ (၁၀ )စင််း 

တည်ဝ  က်ခြင််း 

၆၉.၂၁၉ 

ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ်၊ ေန်ဝနွ်း -၀ ် ်း ဲေ  ဝဟ င််းလ ် ်း ( ၂၁/၀ )  ုံင်အနက်  ေန် ဝနွ်း    ုံဒွန် ေ   ကက ်း (၁၀/၀ ) 

  ုံင်ဝပေါ်တွ င်(၄/၀)  ုံ င်လ ််းတ ြျဲြို့မပ ်းက ျန် (၆/၀)  ုံ င် အ နက် လ ််း ကျဉ််း သည ်ဝ နေ  ျ ်း၊ အ တ က် 

အ  င််း တ်သည ် ဝနေ  ျ ်းအ  ်းအ ပ ုံင််းလ ုံက် လ ် ်း တ ြျဲြို့ခြင််း (၂/၀)   ုံင် (၁၈   ၃၀)ဝပ 

၃၈.၀၉ ၂ 

စုံစုံဝပါင််း ၃၅၉.၀၃၅ 

၅ စ ေ ဝ ေ အ ်း  န ် Lot No. 5 ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ်၊  ဝလေ  ်း- ဂျ  လ -သ ယ ဝခ လ ််း (၁၇/၀ )  ုံင်အနက်  (၁ ၀/၀)  ုံ င်ဝ  က် မပ ်း 

ကျန်(၇/၀)   ုံင်   (၂/၀)  ုံင် ဝ  က်လုံပခ်ြင် ်း [ဒပြ ပပ န ်လြ််းြ က်နှာပပင်အက ယ် (၂၆)ဒပ၊ (၂)ဒပ 

 ိုသ ပသ်ည််းပပီ်း လြ််းဒ ဘ်းဒ ရဒပြာင််း တစ်ြက်လျှင်(၃)ဒပစီ အပါ အဝင်၊ ဒတာင်ဒပေါ် 

လြ််းြ က်နှာပပင်အက ယ်(၂၀)ဒပ လြ််းဒ ဘ်းဒ ရ ဒပြာင််း တစ်ြက်(၃) ဒပ အပါ အဝင် ] 

၁၀၀.၉၈၉ 



စဉ် ကိုြပဏီအြည် Lot. No လိုပ်ငန််းအ ြည် 
ဒအာင်ပြင်သည ် 

ဒ ်းနှုန််း 

ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ်၊  ဝလေ  ်း-ဂျ  လ -သ ယ ဝခ လ ််း (၁ ၇/၀)   ုံ င်အ နက် (၁၀/ ၀)   ုံင် ဝ  က်လုံပမ်ပ ်း 

ကျန်(၇/၀)   ုံင်  (၂/၀ )  ုံင် ဝ   က်လုံပခ်ြင််း လ ််းဝ ပေါ် တွင် (၅×၅×၂၆)ဝပ (၄ )စင််း တည်ဝ  က်ခြင််း 

၂၇.၇၆၉ 

ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ်၊ ဝလေ  ်း-ဂျ  လ -သ ယ လ ််း(၁၀)  ုံင်ဝပ ေါ်တင်ွ (၃ ၀) ဝ ပ ဝ  လ တံတ ်း (၁ )လွှ တစ် 

ထပ်(၁)စင် ်း တည် ဝ  က်ခ ြင််း [၁၄ဒပအက ယ် ] 

၇၈.၇၂၁ 

ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ် ွံြို့မ   ်း  ှုကက ်းက ကပ်ဝေ်း ရံုံ်း၊ (၄ )ြန််း တွေဲန် ထ ််းအ   ေ်  အ ဝေ ြို့ က်ခြ  ််းတွင် (၇၅×၂၄ ) ဝ ပ 

ဝခ ထ န််းနံေ ံခပ လုံပ် ခြင််း 

၁၇.၅၉၃ 

ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ် ွံြို့မ   ်း  ှုကက ်းက ကပ်ဝေ်း ရံုံ်း (၄ ) ြန််းတွဲ ေန် ထ ််းအ   ေ်  အ ဝနှာ က် က်ခြ ််းတွင်  ( ၈၀×၂၄ ) 

ဝပ ဝခ ထ န် ်းနံေံ ခ ပ လုံပ်ခြ င််း 

၁၈.၉၉၃ 

ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ် ွံြို့မ   ်း  ှုကက ်းက ကပ်ဝေ်း ရံုံ်း၊ (၆၆၀×၁၀) ဝ ပ ကွန် ကေစ် ြ င််းခြ င််း [(၁၂)ဒပအက ယ် ၊  

(၇)လက်ြ ို ] 

၂၅.၄ ၉၁ 

 
  စိုစိုဒပါင််း ၂၆၉.၅၅၆ 

၆ စ ေ ဝ ေ    သ ်းစုံ Lot No. 6 ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ်၊   ုံပ ုံင််းလွ တ်- ွ မေ လ ််း(၆၈/၀)  ုံ င် အ နက်(၆၁)   ုံ င်ဝ  င်ေ က်မပ ်းကျန် (၇)  ုံ င် 

အ နက်   ုံပ ုံင် ်းလွတ် က်ခြ ််း(၁ ၈)  ုံင်    လ ုံအ ပ်သည ်အပ ုံင် ်းအ လ ုံက် လ ််းတ ြျဲြို့ခြင် ်း(၇)  ုံ င် 

(အ မပ ်းသတ်) (၁၈  ၃၀ )ဝပ 

၁၃၃.၁ ၈၆ 

 ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ်၊   ုံပ ုံ င််းလွ တ်- ွ မေ လ ််း (၅)  ုံင်န င ်(၅/၁)   ုံင်က က ်း (၃၀ )ဝပ ဝ လ တံတ ်း(၁ )လွှ  

တစ်ထပ်(၁)စင် ်းတည်ဝ  က်ခြင််း     [ ၁၄ဒပအက ယ်] 

၇၈.၄ ၀၇ 

ဝလေ  ်းမ   ြို့နယ်၊   ုံပ ုံင် ်းလွတ် - ွ မေ လ ််းကက ်းစြန််းန င ်(၅)  ုံ င်က က ်း (၃၀ )ဝပ ဝ  လ တံတ ်း (၁)လွှ  

တစ်ထပ်(၁)စင် ်း တည် ဝ  က်ခြင််း      [၁၄ဒပအက ယ်]   

၇၈.၄ ၀၇ 

 
  စိုစိုဒပါင််း ၂၉၀.၀ ၀၀ 



စဉ် ကိုြပဏီအြည် Lot. No လိုပ်ငန််းအ ြည် 
ဒအာင်ပြင်သည ် 

ဒ ်းနှုန််း 

၇ Global Land Lot No. 7 လဟယမ်   ြို့နယ်၊ ထန်ပါဝ ြွ -တ ဝ  င်(၂၄/၀)  ုံင်   ( ၆/၀)  ုံင်ဝ ခ လ ််း ဝ  က် လုံပ်မပ ်း ကျန် (၁၈/၀ ) 

  ုံင်  ( ၂/၀)  ုံ င် ဝခ လ ် ်းဝ   က်လုံပခ်ြင််း [ဒပ ြပပန ် လြ််းြ က်နှာပပင်အက ယ် (၂၆ )ဒပ၊(၂)ဒပ ို 

သ ပသ်ည််းပပီ်း လြ််းဒဘ်းဒ ရဒပြာင််း တစ်ြက်လျှင်(၃)ဒပစီ အပါအဝင်၊ ဒတာင်ဒပေါ်လြ််း 

ြ က်နှာပပ င်အက ယ် (၂၀)ဒ ပလြ််းဒဘ်းဒ ရဒပြာင််း တစ်ြက်(၃)ဒပ အပါ အဝ င် ] 

၁၀၁.၀၂၅ 

လဟယမ်   ြို့နယ်၊  လဟယ် -ထန်ပါဝြွ-တ ဝ  င် (၂၄/၀)  ုံင်   (၆/၀)  ုံ င် ဝခ လ ််းဝ  က်လုံပမ်ပ ်း 

ကျန်(၁ ၈/၀)  ုံ င်   (၂/၀)  ုံ င် ဝခ လ ််းဝ ပေါ်တွင်  Box Culvert (၅×၅×၂၆) ဝပ(၄ )စင် ်း တည်ဝ  က်ခြင််း 

၂၇.၇၈၀ 

လဟယမ်   ြို့နယ်၊ဝလ င်ဝင ါက်-ဝဟွကွန်-ထန်ပါဝြွလ  ််း(၅ ၃/၀)  ုံ င်အ နက် (၃၁/၀)  ုံင်ြ င််းမ ပ ်း ကျ န် 

(၂၂/၀ )  ုံင်ဝ ပေါ်တွင် ဝ ကျ က်လ ််း( ၁/၀)  ုံ င်ဝ  က် လုံပ်ခြင််း  [(၁၂)ဒပအက ယ် (၁၂ )လက် ြ  ို 

အြာခ လြ််းပိုခ ို်း၊ တစ်ြက် လျှင် (၄)ဒပစီ] 

၁၃၇.၅၈၅ 

လဟယမ်   ြို့နယ်၊ဝလ င်ဝင ါက်-ဝဟွကွန်-ထန်ပါဝြွလ  ််း (၅၃/ ၀)   ုံင်အန က် ( ၃၁/၀)   ုံင်ြ င််းမ ပ ်း 

ကျန်(၂ ၂/၀)  ုံ င်   ဝ ကျ က် လ ််း(၁/၀ )  ုံင်ဝ   က်လုံပခ် ြင််း လ ််း ဝပေါ်တွင် Box Culvert   (၅×၅×၂၆)  

ဝပ(၃ )စင််း တည်ဝ  က်ခ ြင််း 

၂၀.၈၃၅ 

လဟယမ်   ြို့နယ်၊  လဟ ယ် -ဝဟွထ ုံက်- ပံုံည  ဝနှာ က်အင််းက က ်း ( ၂၀/၀)   ုံင် အ နက်  (၄ /၀)  ုံင် 

ဝ  က်လုံပမ်ပ ်းကျန်(၁၆/၀)   ုံင်  ( ၂/၀)  ုံ င်ဝခ လ ် ်း ဝ  က်လုံပ်ခြင််း 

၁၀၁.၀၂၅ 

လဟယမ်   ြို့နယ်၊ လဟ ယ် -ဝဟွထ ုံက်- ပံုံ ည  ဝနှာ က်အင််းက က ်း (၂၀/၀)  ုံင် အ နက်  (၄ /၀)  ုံ င် 

ဝ  က်လုံပမ်ပ ်း ကျန်(၁၆/၀ )  ုံင်   (၂/၀)   ုံင်ဝ ခ လ ််းဝ ပေါ် တွင် Box Culvert (၅×၅×၂၆) ဝပ (၄ )စင် ်း 

တည်ဝ  က်ခြင််း 

၂၇.၇၈၀ 

 
  စိုစိုဒပါင််း ၄၁၆.၀၃၀ 

  


