
“ဝ”က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ျုပ်ခွင ် ရတ ိုင််း အတွင််း ၂၀၁ ၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရရ်းနှစ် ပပ ည်ရ  ာငစ်ိုရန်ပ ို ရငွပြ င ် တငဒ်ါရအာင်ပြ င် သည ် ကိုြပဏီ/လို ပ်ငန််း/ရ ်းနှု န််းစာရင််း 

(က ပ် သန််းရပါင််း ) 

စဉ် ကိုြပဏီအြည် Lot. No လိုပ်ငန််းအ ြည် 
ရအာင်ပြင်သည ် 

ရ ်းနှုန််း 

၁ Ruby Sun Moon Lot.1 မက်မန််းမမ  ြို့နယ်၊ ရ ောင်အူ-ရ ောင်ကွန် (၇)မ ိုင်အနက် (၄/၄)မ ိုင် ခွင့််ပ  မ  ်းကျန် (၂/၄)မ ိုင်အော်း ရပမလမ််းရ ောက် 

လို ်ပခင််း။ [ရတာင်ရပေါ်လြ််းြ က်နှှာပပင်အက ယ်(၂၆)ရပ၊လြ််းရဘ်းရ ရရပြာင််းတစ်ြက်(၃)ရပ/ ရပြပပ န ်- 

လြ််းြ က်နှှာပပင်အက ယ်(၂၆)ရပ၊ (၂)ရပ ို သ ပ် သ ည််းပပီ်း လြ််းရ ဘ်းရ ရရပြာင််းတစ်ြက် (၃)  ရပစီ။] 

၁၀၁.၉၁၉ 

မက်မန််းမမ  ြို့နယ်၊ မက်မန််းမမ  ြို့ရ  ောင်လမ််း (၂/၄) မ ိုင်အနက် (၁/၀)မ ိုင် ရကျောက်ခင််းပခင််း။ (၁၂)ရ အကျယ်၊ 

(၁၂)လက်မထို၊အမောခံလမ််း ိုခံို်းတစ် က်(၄)ရ စ ။ 

၁၆၀.၂၉၁ 

မက်မန််းမမ  ြို့နယ်၊ ရ ောင်အူ-ရ ောင်ကွန် (၇/၀) မ ိုင်အနက် ကျန်(၂/၄)မ ိုင် လမ််းရ ေါ်တင်ွ (၅×၅×၂၆) ရ  Box 

Culvert (၁၀) ခို တည်ရ ောက်ပခင််း။ 

၈၈.၇၉၅ 

    ရပါင််း ၃၅၁.၀၀၅ 

၂ ရဇော်ဧက ောဇ် Lot.2 မက်မန််းမမ  ြို့နယ်၊ မန်ရကောင််း(ဟ ိုကတ်)-ရန ်ဝ (၇/၀)မ ိုင် (အမ  ်းသတ်) ရပမလမ််းရ ောက်လို ်ပခင််း။ 

[ရတာင်ရပေါ် လြ််းြ က်နှှာပပင်အက ယ် (၂၆ )ရပ၊ လြ််းရဘ်းရ ရရပြာင််းတစ်ြက်(၃) ရပ/ ရပြပပန ်-လြ််းြ က်နှှာ  

ပပင်အက ယ်(၂၆)ရပ၊ (၂)ရပ ို သ ပသ် ည််းပပီ်း လြ််းရ ဘ်းရ ရရပြာင််းတစ်ြက် (၃)  ရပစီ။] 

၂၈၄.၂၆ 

မက်မန််းမမ  ြို့နယ်၊ မန်ရကောင််း(ဟ ိုကတ်)- ရန ်ဝရပမသော်းလမ််း(၇/၀)မ ိုင် ရပမလမ််းရ ေါ်တင်ွ(၅×၅×၂၆)ရ  Box 

Culvert (၂၀)ခို တည်ရ ောက်ပခင််း။ 

၁၇၆.၈၉ 

    
 

ရပါင််း ၄၆၁.၁၅၀ 

၃ ရအောင်ပမင်ခ ိုင်မော Lot.3 မက်မန််းမမ  ြို့နယ်၊မက်မန််း-ရအ်းကျန့််-ကန်န(၁၄/၀)မ ိုင်အနက် (၂/၀)မ ိုင် ခွင့််ပ  မ  ်း ကျန်(၁၂/၀)မ ိုင်မ  (၂/၀)မ ိုင် 

ရကျောက်ခင််းပခင််း။ (၁၂)ရ အကျယ၊် (၁၂)လက်မထို အမောခံလမ််း ိုခံို်းတစ် က်(၄)ရ စ ။ 

၂၆၉.၇၂၇ 

မက်မန််းမမ  ြို့နယ်၊ မက်မန််း-ရအ်းကျန့််-ကန်န(၁၄/၀)မ ိုင် အနက်(၂/၀)မ ိုင် ရ ောင် ွက်မ  ်း ကျန် (၁၂/၀)မ ိုင်မ  

(၁/၄)မ ိုင်ရကျောက်လမ််းရ ေါ်တင်ွ (၅×၅×၂၆)ရ  Box Culvert (၆)ခိုတည်ရ ောက်ပခင််း။ 

၅၂.၉၆၁ 

    
 

ရပါင််း ၃၂၂.၆၈၈ 



စဉ် ကိုြပဏီအြည် Lot. No လိုပ်ငန််းအ ြည် 
ရအာင်ပြင်သည ် 

ရ ်းနှုန််း 

၄ မက်မန််းဗလ Lot.4 မက်မန််းမမ  ြို့နယ်၊ မွတ်န ို်း-ရကောင််းလန််း(၅/၀)မ ိုင်အနက် (၃/၀)မ ိုင် ခွင့််ပ  မ  ်း ကျန်(၂/၀)မ ိုင်(အမ  ်းသတ်) 

ရကျောက်ခင််းပခင််း။ (၁၂)ရ အကျယ၊် (၁၂)လက်မထို အမောခံလမ််း ိုခံို်းတစ် က်(၄)ရ စ ။ 

၂၇၁.၀၄၂ 

မက်မန််းမမ  ြို့နယ်၊ မွတ်န ို်း-ရကောင််းလန််း(၅/၀)မ ိုင်အနက် (၃/၀)မ ိုင် ခွင့််ပ  မ  ်း ကျန်(၂/၀)မ ိုင်ရကျောက်လမ််း 

ရ ေါ်တင်ွ (၅ x ၅ x ၂၆)ရ  Boxculvert (၈)ခိုတညရ် ောက်ပခင််း။ 

၇၀.၉၅၈ 

    
 

ရပါင််း ၃၄၂.၀၀၀ 

၅  န်ခွန် Lot.5 ဟ ို န်မမ  ြို့နယ်၊ တံို ကော- ံို ော- န်လံိုလမ််း (၁၀/၀)မ ိုင်အနက် (၁/၀)မ ိုင် ကတတ ောလမ််း ခွင့််ပ  မ  ်းကျန် (၉/၀) 

မ ိုင်အနက်(၁/၀)မ ိုင် ကတတ ောထ ်  ို်းလ ောခင််းပခင််း။ လမ််းမျက်န  ပ င်အကျယ၁်၂ရ ၊ (၃)လက်မထို၊ အမောခံ 

လမ််း ိုခံို်းတစ် က်(၄)ရ စ ။ 

၁၀၀.၂၉၉ 

ဟ ို န်မမ  ြို့နယ်၊လံိုတံိုရ ွှေ- ယောက ိုကျ   င််း-  န်လံိုလမ််း (၅/၅) မ ိုင်အနက် (၁/၀)မ ိုင် ကတတ ောလမ််းခွင့််ပ  မ  ်း ကျန် 

(၄/၅) မ ိုင်အနက် (၁/၀)မ ိုင် ကတတ ောခင််းပခင််း။ အကျယ(်၁၂)ရ ၊ (၁၂)လက်မထို၊ အမောခံလမ််း ိုခံို်း 

တစ် က် (၄) ရ စ ။ 

၁၈၂.၃၃၅ 

ဟ ို န်မမ  ြို့နယ်၊ (၃၁) ဘံိုရစတ ကိုန််း  ဗဟ ိုသောသန ပ   ရကျောင််းတ ိုက်တွင်(၈၃' ၆"×၄၆') RC (၂) ထ ် 

ရကျောင််းရ ောင် ရ ောက်လို ပ်ခင််း။ 

၁၆၃.၄၅၄ 

    
 

ရပါင််း ၄၄၆.၀၈၈ 

 


