
ရှမ််းပြ ည်န ယ်( အရ ရှှေ့ြ ိုင််း)ရေ သအတွ င််း ၂၀ ၁၉- ၂ ၀ ၂၀  ဘဏ္ဍာရရ်းနှစ ် ပ ြ ည်ရ  ာ ငစ်ိုရန်ြ ို ရငွပြ င ် တ ငေ်ါ ရအ ာင်ပမ င် သည ် ကိုမပဏီ/လို ြ်ငန််း/ရ ်းနှု န််းစ ာရင််း 

(ကျ ြ် သန််းရြါင််း ) 

စဉ ် ကိုမပဏီအ မည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
ရ အ ာ င်ပမင်သည ် 

ရ  ်း နှုန််း 

၁။ နန ့်ယွန့််းတ ောင့်တ ေါ် Lot.1 
က  ျိုင့််း  ုံမ  ျိုြို့နယ့်၊   ုံင့််း န့်တက ်းရ ောအုံ ့်စုံ၊ တ ောင့်ကက ်းသွော်း လ ့််း ကက ်း  ှ  ုံင့််း န့်လယ့် (တအောက့်) 

ရ ောထ  တခ လ ့််း(၄/၄)  ုံင့် အနက့် (၁/၀)  ုံင့် တက ောက့်ခင့််းခခင့််း  
၁၅၉.၉၇၉ 

   
က  ျိုင့််း  ုံမ  ျိုြို့နယ့်၊   ုံင့််း န့်တက ်းရ ောအုံ ့်စုံ၊ တ ောင့်ကက ်းသွော်းလ ့််း ကက ်း ှ   ုံင့််း န့်လယ့်(တအောက့်)ရ ော 

ထ (၄/၄)  ုံင့် တခ လ ့််းတ ေါ် ွင့် (၄၀)တ တေလ    ော်း(၁)လ ော(၁)ထ ့် (၁)စင့််း ည့်တ ောက့်ခခင့််း  
၇၉.၆၄၁ 

   
  ုံင့််းခြ ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊ န  ့် န့်တက ်းရ ောအုံ ့်စုံ၊ ေ ်းြော-တ ွ ါက ်း(၃/၀)  ုံင့် တက ောက့် လ ့််းတ ေါ် ွင့် 

(၃၀)တ  တေလ    ော်း (၁)လ ော(၁)ထ ့် (၁)စင့််း  ည့်တ ောက့်ခခင့််း  
၆၂.၈၇၄ 

   
  ုံင့််းခြ ့်မ  ျိုြို့နယ့်ြွ ြို့မြ ျို်း ှုကက ်းကက ့်တရ်းရ ုံ်းနှင ့် ဝန့်ထ ့််းအ  ့်ရော အဝင့်လ ့််း (၁၂)တ (၇) လက့် ထုံ 

(၂၆၆)တ  ကွန့်ကရစ့်လ ့််းခင့််းခခင့််း 
၁၂.၀၄၆ 

   
  ုံင့််းခြ ့်မ  ျိုြို့နယ့်ြွ ြို့မြ ျို်း ှုကက ်းကက ့်တရ်းရ ုံ်း၊ အဝင့်/အထွက့်  (၃×၃×၁၅)တ  Box Culvert (၂)စင့််း 

 ည့်တ ောက့်ခခင့််း 
၃.၇၅၂ 

   
  ုံင့််းခြ ့်မ  ျိုြို့နယ့်ြွ ြို့မြ ျို်း ှုကက ်းကက ့်တရ်းရ ုံ်း၊ လက့်တထောက့် ည န့်ကကော်းတရ်း ှ ်း တနအ  ့်(၁)လ ုံ်း 

(၃၈×၂၆×၁၂)တ  R.C.C  ည့်တ ောက့်ခခင့််း 
၃၅.၆၉၄ 

   ရ ြါင််း ၃ ၅၃. ၉၈ ၆ 

၂။  ောခ  လ  ့် လုံ ့်သော်း Lot.2 
က  ျိုင့််း  ုံမ  ျိုြို့နယ့်၊ က  ျိုင့််း  ုံ-တ ောင့်ကက ်းလ ့််းခွွဲ  ှ န့်  ့်ရ ော အဝင့် (၁၃/၀)  ုံင့် တခ လ ့််းတ ေါ် ွင့် 

တက ောက့်(၃/၀)  ုံင့်ခင့််းမ  ်း က န့်(၁၀/၀)  ုံင့် အနက့် (၂/၀)  ုံင့် တက ောက့်ခင့််းခခင့််း  
၃၁၈.၆၇၉ 

   ရ ြါင််း ၃ ၁၈ .၆၇၉ 



စဉ ် ကိုမပဏီအ မည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
ရ အ ာ င်ပမင်သည ် 

ရ  ်း နှုန််း 

၃။ လွယ့်တ ွ Lot.3 

က  ျိုင့််း  ုံမ  ျိုြို့နယ့်၊ က ့်ထ ုံက့်-လွယ့် န့်တ ောင့််း-အင့်ဂ ုံလ ုံ တခ လ ့််း (၃၃/၅)  ုံင့်အနက့် တခ (၃၂/၀) 

  ုံင့် တြောက့်လုံ ့် မ  ်းစ ်း၍ ၄င့််းလ ့််းတ ေါ် ငွ့် တက ောက့်(၅/၀)  ုံင့် ခင့််းမ  ်း က န့်(၂၇/၀)  ုံင့် အနက့် 

တက ောက့်(၃/၀)  ုံင့် တက ောက့်ခင့််းခခင့််း  

၄၇၈.၉၇၈ 

   ရ ြါင််း ၄ ၇၈ .၉၇၈ 

၄။ တငွေ ်းသ ်း Lot.4   ုံင့််း  ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊ ဝ ့်ခ န့်ရ ော ှ အ ့်ရ ောခ င့််း က့် (၃/၀)  ုံင့်  တခ လ ့််းတြောက့်လုံ ့်ခခင့််း  ၁၂၆.၀၄၃ 

   
  ုံင့််း  ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊ ဝ ့်ခ န့်ရ ော ှ အ ့်ရ ောခ င့််း က့် (၃/၀)  ုံင့် တခ လ ့််းတ ေါ် ငွ့်(၅×၅×၂၆)တ  Box 

Culvert (၁၂)စင့််း  ည့်တ ောက့်ခခင့််း 
၇၈.၂၁၇ 

   ရ ြါင််း ၂၀၄ .၂၆၀ 

၅။ Loi sant kham Lot.5 
  ုံင့််း  ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊ လွယ့် ါရင့်(၂) ှ  ယ့်ကကျို ့် (၁၁/၄)  ုံင့် အနက့် တက ောက့်(၈/၀)  ုံင့်ခင့််းမ  ်း က န့် 

(၃/၄)  ုံင့်အနက့် (၂/၀)တက ောက့်ခင့််းခခင့််း  
၃၁၉.၄၀၀ 

   
  ုံင့််း  ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊ လွယ့် ါရင့်(၂)- ယ့်ကကျို ့်(၁၁/၄)  ုံင့် လ ့််းတ ေါ် ွင့် (၃၀)တ  တေလ    ော်း  

(၁)လ ော(၁)ထ ့် (၁)စင့််း  ည့်တ ောက့်ခခင့််း 
၆၂.၇၆ 

   ရ ြါင််း ၃ ၈ ၂.၁၆ 

၆။ Royal Nam Kote Lot.6   ုံင့််း  ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊ ဝ ့်တကောင့််း- ါ   (၃/၀)  ုံင့်အနက့် တက ောက့်လ ့််း (၁/၀)  ုံင့် ခင့််းခခင့််း  ၁၅၉.၄၂၆ 

   
  ုံင့််း  ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊ န ်း ွန့််းအုံ ့်စုံ၊ န ြော်းက ုံတက ်းရ ော၊ န ြော်းက ုံတခ ောင့််းက ်း    ော်း (၂၅)တ  

ကွန့်ကရစ့်   ော်း (၁)စင့််း ည့်တ ောက့်ခခင့််း  
၆၆.၇၃၄ 

   ရ ြါင််း ၂၂၆.၁၆၀ 



စဉ ် ကိုမပဏီအ မည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
ရ အ ာ င်ပမင်သည ် 

ရ  ်း နှုန််း 

၇။ Rocky Planet Lot.7 
  ုံင့််းယန့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ တရ  စ ့််း ှ  ုံ ုံန့််း( ုံ ့်  ုံ)အထ  (၃/၀)  ုံင့် အနက့် တက ောက့်လ ့််း (၂/၀)  ုံင့် 

ခင့််းခခင့််း  
၃၁၉.၁၉၆ 

   
  ုံင့််းယန့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ တရ  စ ့််း ှ   ုံ ုံန့််း( ုံ ့်  ုံ)အထ  တခ လ ့််း(၃/၀)  ုံင့် တ ေါ် ွင့် (၅×၅×၂၆)တ  

Box Culvert (၇)စင့််း  ည့်တ ောက့်ခခင့််း 
၄၄.၆၀၄ 

   ရ ြါင််း ၃ ၆၃ .၈ ၀၀ 

၈။ တရွှေရည့်ဝင့််းလ   Lot.8 
  ုံင့််းယန့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ တရ  စ ့််း ှ  ုံ ုံန့််း( ုံ ့်  ုံ)အထ  (၃/၀)  ုံင့် အနက့် တက ောက့်လ ့််း 

(၁/၀)  ုံင့်ခင့််းခခင့််း  
၁၅၉.၃၆၉ 

   
  ုံင့််းယန့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ တရ  စ ့််း ှ   ုံ ုံန့််း( ုံ ့်  ုံ)အထ  တခ လ ့််း (၃/၀)  ုံင့်အနက့် (၁/၄)  ုံင့် 

တက ောက့်လ ့််း တ ေါ်  ွင့်  (၂၀)တ  တေလ    ော်း(၁)လ ော (၁)ထ ့် (၁)စင့််း  ည့်တ ောက့်ခခင့််း  
၃၉.၆၆၈ 

   
  ုံင့််းယန့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ တရ  စ ့််း ှ   ုံ ုံန့််း( ုံ ့်  ုံ)အထ  တခ လ ့််း(၃/၀)  ုံင့် တ ေါ် ွင့် (၅×၅×၂၆)တ  

Box Culvert (၇)စင့််း  ည့်တ ောက့်ခခင့််း 
၄၄.၅၃၉ 

   
  ုံင့််းယန့််းမ  ျိုြို့နယ့်ြွ ြို့မြ ျို်း ှုကက ်းကက ့်တရ်းရ ုံ်း (၂)ခန့််း ွွဲ ဝန့်ထ ့််း အ  ့်ရော( ၂၈၀)တ  ခ  န့််းလင ့် RC  ုံင့် 

ခခ စည့််းရ ုံ်းကောရ ခခင့််းနှင ့် ဂ  ့်  ခါ်း(၁၄×၆)တ   ည့်တ ောက့်ခခင့််း 
၇.၈၂၄ 

   ရ ြါင််း ၂၅၁.၄ 



စဉ ် ကိုမပဏီအ မည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
ရ အ ာ င်ပမင်သည ် 

ရ  ်း နှုန််း 

၉။ တအောင့် င့််းခ န့် ော Lot.9 
  ုံင့််း  ဉ့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ တ ွ င့်(၇)ရ ော ှ လွယ့်လ ုံ တက ်းရ ောအုံ ့်စုံ၊ သုံဝဏ္ဏသ  တ ောင့်တ ော့်အထ  

(၁၃/၂)  ုံင့်အနက့် (၂/၀)  ုံင့် တက ောက့်ခင့််းခခင့််း 
၃၁၈.၇၃၀ 

   

  ုံင့််း  ဉ့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ တ ွ င့်(၇)ရ ော ှ လွယ့်လ ုံ တက ်းရ ောအုံ ့်စုံ သုံဝဏ္ဏသ  တ ောင့်တ ော့်အထ  

(၁၃/၂)  ုံင့် အနက့် (၁/၄)  ုံင့် တက ောက့်လ ့််းတ ေါ်  ွင့် (၅×၅×၂၆)တ  Box Culvert (၃)စင့််း 

 ည့်တ ောက့်ခခင့််း 

၁၉.၀၉၀ 

   

  ုံင့််း  ဉ့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ တ ွ င့်(၇)ရ ော ှ လွယ့်လ ုံ တက ်းရ ော အုံ ့်စုံ၊ သုံဝဏ္ဏသ  တ ောင့်တ ော့်အထ  

တခ လ ့််း(၁၃/၂)  ုံင့် အနက့် (၁/၄)  ုံင့် တက ောက့်လ ့််းတ ေါ် ွင့်( ၃တ Ø×၂၆ တ )တ  တရပ ွန့်(၂)စင့််း 

 ည့်တ ောက့်ခခင့််း 

၆.၄၈၀ 

   ရ ြါင််း ၃ ၄ ၄ .၃ ၀ 

၁၀။ ရှ ့််းခ ယ့်ရ တ ောင့် န့််း Lot.10 
  ုံင့််း  ဉ့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ တ ွ င့်(၇)ရ ော ှ လွယ့်လ ုံ တက ်းရ ော အုံ ့်စုံ၊ သုံဝဏ္ဏသ  တ ောင့်တ ော့်အထ  

(၁၃/၂)  ုံင့် အနက့် (၁/၀)  ုံင့် တက ောက့်ခင့််းခခင့််း  
၁၅၉.၄၄၅ 

   
  ုံင့််း  ဉ့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊ စွန့်တ ောင့််းတခ ောင့််းက ်း   ော်း (၉၀)တ  တေလ    ော်း (၂)လ ော(၁)ထ ့် (၁)စင့််း  

 ည့်တ ောက့်ခခင့််း  
၂၁၅.၂၄၅ 

   ရ ြါင််း ၃ ၇၄. ၆၉၀ 

၁၁။  င့်ခ င့်ရ တရောင့််းဝယ့်တရ်း Lot.11 
  ုံင့််း  ုံမ  ျိုြို့နယ့်၊ န  ့်  ်းခွန့်တက ်းရ ောအုံ ့်စုံ၊ န  ့်  ်းခွန့်- ါခ  ်းလ ့််း (၁၁/၀)  ုံင့်အနက့် (၂/၀)  ုံင့် 

တက ောက့်ခင့််းခခင့််း  
၃၁၈.၆၇၆ 

   ရ ြါင််း ၃ ၁၈ .၆၇၆ 



စဉ ် ကိုမပဏီအ မည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
ရ အ ာ င်ပမင်သည ် 

ရ  ်း နှုန််း 

၁၂။ Mandalar Shwe Kyar Lot.12 
  ုံင့််း  ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊   ုံရ က့်-  ့် တခ-လွယ့်က န ့်တ ော့်-  န့််းခ ့််းလ ့််း (၃၆/၃)  ုံင့် လ ့််းတ ေါ် ွင့် 

(၈၀)တ  တေလ    ော်း (၂)လ ော (၁)ထ ့် (၁)စင့််း  ည့်တ ောက့်ခခင့််း  
၂၀၂.၈၂၉ 

   
  ုံင့််း  ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊   ုံင့််း  ့်ခရ ုံင့်ြွ ြို့မြ ျို်း ှု ကက ်းကက ့် တရ်းရ ုံ်း၊ ရ ုံ်း ွင့််း  ့်လ ့််း (၅၀၀×၁၄×၇)တ  

ကွန့်ကရစ့်ခင့််းခခင့််း 
၂၂.၅၇၇ 

     ုံင့််း  ့်မ  ျိုြို့နယ့်၊   ုံင့််း  ့်ခရ ုံင့်ြွ ြို့မြ ျို်း ှုကက ်းကက ့်တရ်းရ ုံ်း၊ စက့်တရ ွင့််း(၁) ွင့််း   ်းတြော့်ခခင့််း  ၃.၉၈၂ 

     ုံင့််း  ုံမ  ျိုြို့နယ့်၊ ြွ ြို့မြ ျို်း ှုကက ်းကက ့်တရ်းရ ုံ်း ွင့််း (၃၀၀)တ  ကွန့်ကရစ့်လ ့််းခင့််းခခင့််း ၁၃.၅၄၈ 

   
  ုံင့််း  ုံမ  ျိုြို့နယ့်ြွ ြို့မြ ျို်း ှုကက ်းကက ့်တရ်းရ ုံ်း၊ ခ  န့််းလင ့်ခခ စည့််းရ ုံ်း (၁၀၀)တ နှင ့် ဂ  ့်  ခါ်း (၁၄×၆)တ  

  ့် င့်ခခင့််း 
၃.၇၁၄ 

   ရ ြါင််း ၂၄ ၆.၆၅ 

၁၃။ တ ော့်ဝင့်  ုံင့််းခြ ့်နဂါ်း Lot.13 
  ုံင့််းတယောင့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊  ုံန့််းလ ုံက့်- ါလ  ျို်း လ ့််းတ ေါ်  ွင့် (၅၀)တ  ကွန့်ကရစ့်   ော်း (၁)စင့််း 

 ည့်တ ောက့်ခခင့််း    
၁၃၆.၈၃၉ 

   
  ုံင့််းတယောင့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊  ုံန့််းလ ုံက့်- ါလ  ျို်း လ ့််းတ ေါ်  ွင့် (၅×၅×၂၆)တ   Box Culvert (၁၀)စင့််း 

 ည့်တ ောက့်ခခင့််း 
၅၉.၇၁၁ 

     ုံင့််းတယောင့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊   ုံင့််းတယောင့််း-က  ျိုင့််းကုံန့််း လ ့််းတ ေါ် ွင့်  (၅၀)တ  ကွန့်ကရစ့်   ော်း (၁)စင့််း   ၁၃၆.၈၃၉ 

   
  ုံင့််းတယောင့််းမ  ျိုြို့နယ့်၊   ုံင့််းတယောင့််း-က  ျိုင့််းကုံန့််း လ ့််းတ ေါ် ွင့် (၅×၅×၂၆)တ  Box Culvert 

(၁၀)စင့််း  ည့်တ ောက့်ခခင့််း 
၅၉.၇၁၁ 

   ရ ြါင််း ၃ ၉၃ .၁၀၀ 

   တင်ေါလိုြ် ငန််းစ ိုစိုရ ြါင််း ၄ ၂၅၆.၈ ၃ ၉ 


