
ရှမ််းပြ ည်န ယ်(မပ မြောက် ြ ို င််း)မေ သအတွင််း ၂၀၁ ၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍြောမ ရ်းနှစ် ပြည်မ  ြောငစ်ိုရန်ြ ို မငွပြ င ် တငေ်ါမအြောင်ပမ င် သည ် 

ကိုမပဏီ/လို ြ်ငန််း/မ ်းနှု န််းစြောရင််း 

(ကျြ် သန််းမြါင််း ) 

စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
မအြောင်ပမင်သည ် 

မ ်းနှုန််း 

၁ ACM Lot.1 ကက ျောက်မဲမမ  ြို့နယ်၊ နမ့််ဆီကျော- ပ န််းအင(်ပန်က ျောင််း) (၈/၀)မ ိုင် အနက် (၂/၀)မ ိုင် 

ကဆျောငရ်ွက်မပီ်း က န်(၆/၀)မ ိုင် (အမပ်ီးသ ်) ကခမသျော်းလမ််း က ျောက်လိုပ်ခြင််း 

[မတြောင်မ ြေါ် -လမ််းမျက်နှ ှာပြင်အကျယ ် ၂၆'၊ လမ််း မဘ်းမရမပမြောင််း တစ်ြက်(၃')/ မပမပြန ်-

လမ််းမျက်နှ ှာပြင် အကျ ယ် ၂၆'၊(၂') ို သ ြ် သည််း ပြီ်းလမ််းမ ဘ်းမရ မပမ ြောင််း တစ်ြက် ၃' စီ] 

၂၄၄.၁၀၁ 

   
ကက ျောက်မဲမမ  ြို့နယ်၊ နမ့််ဆီကျော- ပ န််းအင ်(ပန်က ျောင််း) (၈/၀)မ ိုင ်အနက်(၂/၀)မ ိုင် ကဆျောင် 

ရွက်မပီ်းက န်(၆/၀)မ ိုင ် ကခမသျော်းလမ််းကပေါ်  ွင် (၅×၅×၂၆)ကပ Box Culvert (၂၁)စင််း 

 ည်ကဆျောက်ခြင််း 

၉၆.၉၁၉ 

   
ကက ျောက်မဲြရ ိုင် ွ ြို့မ   ်းမှုကကီ်းကကပ်ကရ်းရ ို်း ွင် (၁၄×၆)ကပ ဂ  ်  ြ ်း (၃)ြို ထပ်မ  

ကဆျောငရ်ွက်ခြင််း 

၄.၂၈၀ 

   
မြါင််း ၃၄၅.၃၀၀ 

၂ Olive Oriental Lot.2 သ န်နီမမ  ြို့နယ်၊ နမ့်် ို ်ကက ်းရွျောအိုပ်စို၊ စယ်အူ-နမ့််ြ ိုက်လမ််း (၁၀/၀)မ ိုင ်အနက်(၁/၀)မ ိုင် 

ြွင့််ခပ မပ်ီး က န်(၉/၀)မ ိုင်မှ(၁/၀)မ ိုင် က တရျောထပ်ပ ို်းလ ျောြင််းခြင််း [(၁၂)ကပ၊ ၃ လက်မထို၊ 

အမျောြ လမ််းပိုြ ို်း  စ် က် (၄)ကပစီ ] 

၁၀၀.၄၅၉ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
မအြောင်ပမင်သည ် 

မ ်းနှုန််း 
   

ကွမ််းလ ိုမမ  ြို့နယ်၊ ဟ ိုလ-ီ နမ့််ြ င််းကဟျော်- နမ့််ကျွမ််း- ကကျော်က ိုက်ထန-် ျောကပ င််းကပ င််းလမ််း 

(၂၂/၄)မ ိုင် ွင(်၇/၀)မ ိုင်ကဆျောငရ်ွက်မပီ်းက န် (၁၅/၄) မ ိုင်မှ (၅/၀)မ ိုင် ခ  န််းကက ျောက် 

ြင််းခြင််း  [(၁၂)မြ အကျ ယ် (၆ )လက် မ  ို အမ ြော ခ လမ််းြိုခ ို်း (၂ )မြစီ ] 

၁၄၃.၆၅၆ 

   
မြါင််း ၂၄၄.၁၁၅ 

၃ ကပ ကကွယ်ဝ Lot.3 ကွ ်ြ ိုငမ်မ  ြို့နယ်၊ မ ိုင််းယိုကလ်း- ဂ   ကနော- ကရှျောက်ပန််း ကိုန််း-မ ို်းဝီ်းလမ််း (၂၇/၀)မ ိုင်အနက် 

(၂၀)မ ိုင် ကဆျောင်ရွက်မပီ်း က န်(၇/၀)မ ိုငအ်နက် (၂/၄)မ ိုင် ကခမသျော်းလမ််း က ျောက်လိုပ်ခြင််း 

[မတြောင်မ ြေါ်-လမ််းမျက်နှ ှာပြင်အကျယ် ၂၆'၊လမ််း မ ဘ်းမရမပ မြောင် ်း တစ်ြက် (၃ ’)/ မပမပြန ်-

လမ််းမျက်နှ ှာပြင် အ ကျယ်၂၆’ ၊ (၂') ို သ ြ် သည််း ပြီ်း လမ််းမဘ်း မရမပမြောင််း တစ်ြက် ၃' စ]ီ 

၁၀၁.၈၆၁ 

   
ကွ ်ြ ိုငမ်မ  ြို့နယ်၊  ီ်းမျော်း-  ကကန ိုင််း- လ ိုထန်လမ််း (၂၂/၀)မ ိုင် အနက်  (၁၁/၀)မ ိုင်  

ကဆျောငရ်ွက်မပီ်းက န် (၁၁/၀)မ ိုင်အနက် (၂/၀)မ ိုင ်ကက ျောကြ်င််းခြင််း [(၁ ၂)မ ြ အကျ ယ်၊ ၁၂ 

လက်မ  ို၊ အ မြောခ လ မ််း ြိုခ ို်းတစ်ြက် (၄)မြစီ] 

၂၇၁.၁၈၃ 

   
ကွ ်ြ ိုငမ်မ  ြို့နယ်၊  ီ်းမျော်း- ကကန ိုင််း-လ ိုထန်လမ််း (၂၂/၀)မ ိုင်အနက် (၁၁/၀)မ ိုင် 

ကဆျောငရ်ွက်မပီ်း က န်(၁၁/၀)မ ိုင်အနက် (၂/၀)မ ိုင ် ကက ျောက်လမ််း ကပေါ် ွင်  (၅×၅×၂၆)ကပ 

Box Culvert (၃)စင််း  ည်ကဆျောက် ခြင််း  

၁၄.၂၅၆ 

   
မြါင််း ၃၈၇.၃၀၀ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
မအြောင်ပမင်သည ် 

မ ်းနှုန််း 

၄ ခမင့််ခမ ်ခပည့််စ ို Lot.4 ကွ ်ြ ိုင်မမ  ြို့နယ်၊ လွယ်ြန်-ကနောင်ဟန် - နမ့််ရ မ််းလမ််း (၇/၀)မ ိုငအ်နက် (၂/၀)မ ိုင် ြွင့််ခပ မပီ်း 

ခ စ်၍က န်(၅/၀)မ ိုင် မှ ( ၂ /၀) မ ိုင ်ကက ျောကြ်င််းခြင််း [(၁၂) မြ အကျယ် ၊ ၁၂ လက် မ ို ၊ 

အမြောခ လမ််းြိုခ ို်းတစ် ြက် (၄)မြစီ] 

၂၆၉.၇၂၇ 

   
ကွ ်ြ ိုငမ်မ  ြို့နယ်၊ လွယ်ြန်- ကနောင်ဟန်- နမ့််ရ မ််းလမ််း (၇/၀)မ ိုင်အနက် (၂/၀)မ ိုငြ်ွင့််ခပ မပီ်း 

ခ စ်၍ က န် (၅/၀)မ ိုငမ်ှ (၂/၀)မ ိုင ်ကက ျောက်လမ််းကပေါ်ရှ  (၅×၅×၂၆) ကပ Box Culvert (၅)စင််း 

 ည်ကဆျောက်ခြင််း  

၂၃.၆၃၃ 

   
မြါင််း ၂၉၃. ၃၆၀ 

၅ Timeless Myanmar Lot.5 နမ့််ြမ််းမမ  ြို့နယ်၊ ပန်ြ ်း(လီကရှျော)- ပန်ကဆ်းလမ််း(၁၆/၆) မ ိုင်အနက် (၁၃/၀)မ ိုင် ကက ျောက် 

ြင််းမပီ်း က န်(၃/၆)မ ိုင် (အမပ်ီးသ ်)ကက ျောကြ်င််းခြင််း [(၁၂) မြ အကျယ် ၊ ၁၂ လက် မ ို ၊ 

အမြောခ လမ််းြိုခ ို်းတစ် ြက် (၄)မြစီ] 

၅၀၆.၇၅၂ 

   
နမ့််ြမ််းမမ  ြို့နယ်၊ ပန်ြ ်း(လီကရှျော)-ပန်ကဆ်းလမ််း (၁၆/၆)မ ိုငအ်နက် (၁၃/၀)မ ိုင် ကက ျောက် 

ြင််းမပီ်းက န် (၃/၆)မ ိုင်မှ(၂/၆) ကက ျောကလ်မ််းကပေါ် ွင်(၅×၅× ၂၆)ကပ Box Culvert (၄)စင််း 

 ည်ကဆျောက်ခြင််း  

၁၈.၉၄၄ 

   
မြါင််း ၅၂၅.၆ ၉၆ 

၆ ကအျောငက်ကီ်းစ ို်း Lot.6 သ န််းနီမမ  ြို့နယ်၊ နော်းကိုန််း- ဟ ိုကဆျော်လမ််း (၄/၀)မ ိုင် အနက်(၁/၀)မ ိုင ် ကဆျောငရ်ွက်မပီ်း 

က န်(၃/၀)မ ိုင် (အမပ်ီး သ ်)ကက ျောက်ြင််းခြင််း [ (၁၂)ကပ အက ယ်၊ ၁၂ လက်မထို၊ အမျောြ  

လမ််းပိုြ ို်း စ် က် (၄)ကပစီ] 

၄၀၅.၆၀၇ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
မအြောင်ပမင်သည ် 

မ ်းနှုန််း 
   

သ န််းနီမမ  ြို့နယ်၊ နော်းကိုန််း- ဟ ိုကဆျော်လမ််း (၄/၀)မ ိုင် အနက် (၁/၀)မ ိုင် ကဆျောငရ်ွက်မပီ်း 

က န်(၃/၀) မ ိုင်မှ (၂/၀)မ ိုင် ကက ျောက်လမ််းကပေါ် ွင်  (၅×၅×၂၆)ကပ Box Culvert (၃)စင််း 

 ည်ကဆျောက်ခြင််း  

၁၃.၄၅၃ 

   
မြါင််း ၄၁၉.၀၆၀ 

၇ KZEN Lot.7 မ ိုင််းရယ်မမ  ြို့နယ်၊ လွယ်ငင််း-မန်ကက ျောင််းပန်ရှင်လမ််း (၈/၀)မ ိုင်မှ (၇/၀)မ ိုင် ကဆျောငရ်ွက်မပီ်း 

က န် (၁/၀)မ ိုင် (အမပ်ီးသ ်) ကက ျောက်ြင််းခြင််း [ (၁၂)ကပ အက ယ်၊ ၁၂ လက်မထို၊ အမျောြ  

လမ််းပိုြ ို်း စ် က် (၄)ကပစီ] 

၁၃၄.၈၆၃ 

   
မ ိုင််းရယ်မမ  ြို့နယ်၊ လွယ်ငင််း- မန်ကက ျောင််းပန်ရှင်လမ််း (၈/၀)မ ိုငလ်မ််း ကပေါ် ွင် (၂၀)ကပ 

ကေလီ   ျော်း (၁)လ ျော (၁)ထပ်(၁)စင််း  ည်ကဆျောကခ်ြင််း 

၃၇.၅၇၃ 

   
မြါင််း ၁၇၂.၄ ၃ ၆ 

၈ မဟူရျောကခမ Lot.8 မ ိုင််းရယ်မမ  ြို့နယ်၊ ကိုန််းည - ပ ကမ််းလမ််း (၈/၀)မ ိုင် အနက်(၆/၀)မ ိုင် ြွင့််ခပ မပီ်း က န်(၂/၀) 

မ ိုင်(အမပ်ီးသ ်) ကက ျောက်ြင််းခြင််း [(၁၂)မြ အကျယ် ၊ ၁၂ လ က်မ ို ၊ အမြောခ လမ််း ြိုခ ို်း 

တစ်ြက် (၄)မြစီ] 

၂၇၀.၇၂၁ 

   
မ ိုင််းရယ်မမ  ြို့နယ်၊ ကိုန််းည -ပ ကမ််းလမ််း(၈/၀)မ ိုင်အနက် (၆/၀)မ ိုင် ြွင့််ခပ မပီ်း က န်(၂/၀) မ ိုင် 

အမပ်ီးသ ်ကက ျောက်လမ််းကပေါ် ွင် (၅×၅×၂၆)ကပ Box Culvert(၂) စင််း  ည်ကဆျောက်ခြင််း  

၈.၉၇၉ 

   
မြါင််း ၂၇၉. ၇၀၀ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
မအြောင်ပမင်သည ် 

မ ်းနှုန််း 

၉ ကရွှေ ီကအျောငယ်ဉ် Lot.9 ကွ ်ြ ိုငမ်မ  ြို့နယ်၊ အထက် န်င်ူး- ကမျော်ဟန်လမ််း (၅/၀)မ ိုင်အနက် (၂/၀)မ ိုင် ကက ျောကြ်င််း 

ခြင််း [(၁၂)မ ြ အကျ ယ်၊ ၁၂ လက်မ  ို၊ အမြောခ လ မ််း ြိုခ ို်းတစ်ြက် (၄)မြစီ ] 

၂၇၀.၆၂၈ 

   
ကွ ်ြ ိုငမ်မ  ြို့နယ်၊ အထက် န်င်ူး-ကမျောဟ်န်  (၅/၀)မ ိုင်  အနက် (၂/၀)မ ိုင် ကက ျောက်လမ််းကပေါ်ရှ  

(၅×၅×၂၆)ကပ Box Culvert (၅) စင််း  ည်ကဆျောက်ခြင််း 

၂၃.၇၁၂ 

   
ကွ ်ြ ိုငမ်မ  ြို့နယ်၊  ွ ြို့မ   ်းမှုကကီ်းကကပ်ကရ်းရ ို်း ွင် ရ ို်းအဝင် ခပည်ကထျောငစ်ိုလမ််းမကကီ်းမှ ဂ  ် 

  ြ ်း၊ ရ ို်းဆ ိုင််းေို ်အထ (၁၂)ကပအက ယ် က တရျောလမ််းအရှည်(၁၀၀)ကပ ကဆျောငရ်ွက်ခြင််း 

၃.၄၅၀ 

   
ကွ ်ြ ိုငမ်မ  ြို့နယ် ွ ြို့မ   ်းမှုကကီ်းကကပ်ကရ်းရ ို်း ွင် ရ ို်းနှင့်် ဝန်ထမ််းအ မ်ရျောအ ွင််း ရ ို်းအ ွင််းလမ််း 

မ ျော်း (၁၂)ကပ အက ယ်က တရျောလမ််းအရှည်(၁၁၀၉)ကပကဆျောငရ်ွက်ခြင််း 

၃၈.၂၆၈ 

   
ကွ ်ြ ိုငမ်မ  ြို့နယ်  ွ ြို့မ   ်းမှုကကီ်းကကပ်ကရ်းရ ို်း၊ လ ိုခြ  ကရ်းအ ွက် ခပ င််းကပ က်မ ျော်း သ ဇကျော 

 ပ်ဆင်ခြင််း ခပ င််းကပ က်ကကီ်း (၃) ရွက်နှင့်် (၆.၆'×၅.၁၁'× ၇ ရွက်)   ခပ င််းကပ က် 

ကကီ်း(၂)ရွက်နှင့်် (၄.၄'× ၅.၁၀'× ၃ ရွက်)  

၀.၃၀၄ 

   
မြါင််း ၃၃ ၆.၃၆ ၂ 

၁၀ ခမန်မျော့်ခမ ျော်းဦ်း Lot.10 နမ့််ြမ််းမမ  ြို့နယ်၊ဟငလ် ို်းကက ်းရွျောအိုပ်စို၊ ပန်ကူကက ်းရွျောနှင့််ကမျောက် ျောင််း ကက ်းရွျောြ င််းဆက် 

လမ််း (၃/၀)မ ိုင် ကက ျောက်ြင််းခြင််း [(၁၂)ကပ အက ယ်၊ ၁၂ လက်မထို၊ အမျောြ လမ််းပိုြ ို်း 

 စ် က် (၄)ကပစီ] 

၄၀၅.၈၀၁ 

   
နမ့််ြမ််းမမ  ြို့နယ်၊ဟငလ် ိုကက ်းရွျောအိုပ်စို၊ မန်ကန်ကက ်းရွျော အ ွင််းရှ  (၂၂)ကပ 

ကွန်ကရစ်   ျော်း(၁)စင််း  ည် ကဆျောက်ခြင််း 

၄၉.၆၃၆ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
မအြောင်ပမင်သည ် 

မ ်းနှုန််း 
   

နမ့််ြမ််းမမ  ြို့နယ်၊ ဟငလ် ို်းကက ်းရွျောအိုပ်စို၊ပန်ကူကက ်းရွျောနှင့်် ကမျောက် ျောင််း ကက ်းရွျောြ င််းဆက် 

လမ််း (၃/၀)မ ိုငအ်နက် (၁/၄)မ ိုင်  ကက ျောကလ်မ််း ကပေါ် ွင် (၅×၅×၂၆) ကပ Box Culvert 

(၄)စင််း ည်ကဆျောကခ်ြင််း 

၁၈.၉၆၃ 

   
မြါင််း ၄၇၄.၄၀၀ 

၁၁ Green Hope Lot.11 
လျော်းရ ှု်းမမ  ြို့နယ်၊ မန်ကကျောင််း(မ ိုင််းယန််း)မ ှ ဟ ိုြ ို(ဂ ျောယန်) (၁၂/၀)မ ိုငအ်နက် (၅/၀)မ ိုင် 

ကဆျောငရ်ွက်မပီ်း က န် (၇/၀)မ ိုင် မှ(၁/၀)မ ိုင် က တရျောြင််းခြင််း[(၁၂)ကပ၊ ၃ လက်မထို၊ အမျောြ  

လမ််းပိုြ ို်း  စ် က် (၄)ကပစီ ] 

၁၀၀.၁၈၈ 

   

လျော်းရ ှု်းမမ  ြို့နယ်၊ ပိုန််းထွန်- ဟန်နော်းရွျောြ င််းဆက်လမ််း (၅/၀)မ ိုင ်အနက် (၂/၀)မ ိုင ်က တရျော 

ထပပ် ို်းလ ျောြင််း ခြင််း [(၁၂)ကပ၊ ၃ လက်မထို၊ အမျောြ လမ််းပိုြ ို်း  စ် က် (၄)ကပစီ ] 

၂၀၀.၃၇၆ 

   
လျော်းရ ှု်းမမ  ြို့နယ်၊ ရှမ််းခပည်နယ်(ကခမျောကပ် ိုင််း) ွ ြို့မ   ်းမှုကကီ်း ကကပ်ကရ်းရ ို်းြွဲ၊ ရ ို်းအကဆျောက်အဦ်း 

အခပင်ေက်ကဆ်းသို ်ရန်နှင့်် AC မ က်နှောက က်ခပ ခပငခ်ြင််း( ၉၂'×၂၅')  

၃.၄၂၉ 

   
ရှမ််းခပညန်ယ်(ကခမျောကပ် ိုင််း)  ွ ြို့မ   ်းမှုကကီ်းကကပ်ကရ်းရ ို်းြွဲ၊ (၂)ြန််း ွဲအ မ်ရျော ွင် န ရ အက်ကွဲ 

ကနမှုအျော်း မ     က်ခပ ခပငခ်ြင််း၊ ကြ င်မ ို်းသွပ်မ ျော်းအသစ်လဲလှယ်ခြင််းနှင့်် ကြ င်မ ို်းထို ် န််း 

ဆင့််မ ျော်း လဲလှယ်ခပ လိုပ်ခြင််း ( ၄၈'× ၂၄'×၁၀')  

၁၆.၅၂၉ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
မအြောင်ပမင်သည ် 

မ ်းနှုန််း 
   

ရှမ််းခပညန်ယ်(ကခမျောကပ် ိုင််း)  ွ ြို့မ   ်းမှုကကီ်းကကပ်ကရ်းရ ို်းြွဲ၊ လက်ကထျောက်ည န်ကကျော်းကရ်းမှ ်း 

ကနအ မ် ွင် ခပငပ် ကရသွယ်ယူခြင််းနှင့်် ဂ လ (၂၀၀)ဆ ့် ကရစင်၊ ကရ  ိုင်ကီ  ပ်ဆင်ခြင််း 

၀.၆၃၂ 

   
မြါင််း ၃၂၁.၁ ၅၄ 

   
စိုစိုမြါင််း ၃၇ ၉၈.၈၈၃ 

 


