ရှမ််းပြည်နယ်(တ

ောင်ြိုင််း)

1

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် ှမ်ေးပြည်နယ်(ရ
စဉ်

ာင်ြုင်ေး)ရေသအ

Lot No

ွင်ေး

င်ေါရခေါ်ယူရ

ာင် က
ွ ်မည် လုြ်ငန်ေးမ ာေး

လုြ်ငန်ေးအမည်

မှ

ခ
် က်

ဖယ်ခုမမ ြို့နယ်၊ ဘီစက
ီ ုန်ေး-ရခါင်ေးကန်(၁၃/၅)မုင်အနက် (၅/ဝ)မုငရ
် ပမလမ်ေး ရဖာက်
လုြ်ပခင်ေး။
ရ

ာင်ရြေါ်-လမ်ေးမ က်နှာှ ပြင်အက ယ်(၂၆)ရြ၊ လမ်ေးရဘေးရ ရပမာင်ေး

စ်ဖက် (၃)ရြ/

ရပမပြန-် လမ်ေးမ က်နှာှ ပြင်အက ယ် (၂၆)ရြ၊ (၂)ရြထု သြ်သည်ေးမြီေး လမ်ေးရဘေးရ

၁

ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.1

ရပမာင်ေး

စ်ဖက်လျှင် (၃)ရြစီ။

ဖယ်ခုမမ ြို့နယ်၊ ဘီစက
ီ ုန်ေး-ရခါင်ေးကန်(၁၃/၅)မုင် ရပမလမ်ေးရြေါ်

Culvert (၆)စင်ေး

ည်ရ

ွင် (၅x ၅x၂၆)ရြ Box

ာက်ပခင်ေး။

ဖယ်ခုမမ ြို့နယ်၊ကဖု-ဖာလုင်ရပမသာေးလမ်ေး(၇/၃)မုင်အနက် (၂/ဝ)မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး

ရက ာက်လမ်ေး (၁၂ ရြအက ယ်၊ ၁၂ လက်မထု၊ အမာခလမ်ေးြုခုေး

စ်ဖက်လျှင်

(၄)ရြစီ)။

ြ်ရစာက်မမ ြို့နယ်၊

၂

ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.2

ြ်ရစာက်-ရနှာင်ခ ကာေးလမ်ေးမကကီေးမှ သာစည်-ရနှာင် မ်ေး-ရနှာင်

လုရညာင်ြင်သာ-ကုန်ေးရညာင်-ြင်ြန်-သာစည်
သည်အထ (၇/၇)မုင်အနက် (၅/၇)မုင် အမြီေးသ
ရ

လမ်ေးရ ကာင်ေးမှ

သာစည်ရ ာက်

် ရပမလမ်ေး ရဖာက်လုြ်ပခင်ေး။

ာင်ရြေါ်-လမ်ေးမ က်နှာှ ပြင်အက ယ်(၂၆)ရြ၊ လမ်ေးရဘေးရ ရပမာင်ေး

စ်ဖက် (၃)ရြ/

ရပမပြန-် လမ်ေးမ က်နှာှ ပြင်အက ယ် (၂၆)ရြ၊ (၂)ရြထု သြ်သည်ေးမြီေး လမ်ေးရဘေးရ
ရပမာင်ေး

စ်ဖက်လျှင် (၃)ရြစီ။
2

စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်

ြ်ရစာက်မမ ြို့နယ်၊

မှ

ခ
် က်

ြ်ရစာက်-ရနှာင်ခ ကာေးလမ်ေးမကကီေးမှ သာစည်-ရနှာင် မ်ေး- ရနှာင်

လုရညာင်ြင်သာ- ကုနေး် ရညာင်-ြင်ြန်-သာစည် လမ်ေးရ ကာင်ေးမှ သာစည်ရ ာက်
ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.2

သည်အထ (၇/၇)မုင် ရပမလမ်ေးရြေါ်
ကရလာမမ ြို့နယ်၊ နန်ေး

ွင် (၅x ၅x၂၆)ရြ Box Culvert (၆)စင်ေး။

ုင်ေး-နန်ေး -ဲ ပမင်ေးက(၈/၀)မုင်မှ

နန်ေး

င
ု ်ေး-ြန်ဖယ်-ကန်ရကာ်

ြင်လမ်ေးြုင်ေး (၄/၀)မုင် လမ်ေးခ ဲြို့ ရက ာက်ပ န်ေးခင်ေးပခင်ေး။
(ရက ာက်ရ ာရပမ / ရပမနီ/ ဂဝ /ရခ ာင်ေး/ရက ာက်စ စ်)
(၁၂ ရြအက ယ်၊ ၆လက်မထု လမ်ေးြုခုေး
ရမာက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ နှာေးဟီေး-က ျူ

ဝီေး-ရေါ

လမ်ေး(၉/၀)မုင်အနက် (၄/၀)မုင်အမြီေးသ
ရ
၃

ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.3

စ်ဖက်လျှင် (၂)ရြစီ)
ရခါ(ရေါဓမ) ရက ေး ွာခ င်ေး

က် ရပမ

် ရပမလမ်ေးရဖာက်လုြ်ပခင်ေး။

ာင်ရြေါ်-လမ်ေးမ က်နှာှ ပြင်အက ယ် (၂၆)ရြ၊ လမ်ေးရဘေးရ ရပမာင်ေး

စ်ဖက် (၃)

ရြ/ ရပမပြန်-လမ်ေးမ က်နှှာပြင်အက ယ် (၂၆)ရြ၊ (၂)ရြထု သြ်သည်ေးမြီေး လမ်ေးရဘေး
ရ ရပမာင်ေး

စ်ဖက်လျှင် (၃)ရြစီ။

ရမာက်မယ်မမ ြို့နယ်၊

နှာေးဟီေး-က ျူ

ဝီေး-ရေါ

ရခါ(ရေါဓမ)

လမ်ေး (၉/၀)မုင်ရြေါ်

ွင် (၅x ၅x၂၆)ရြ Box Culvert (၄)စင်ေး။

ရက ေး ွာခ င်ေး

ရမာက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ ကေူေးကကီေးအုြ်စု၊ ကုေးလေးု -နှာေးဟီေးလမ်ေး(၈/၀)မုင်
(၄/၂)မုင် ကာေး

က်ရပမ

ွင် (၂/၄)မုင်နှင်

င
ွ ် (၁/၆)မုင် ရက ာက်လမ်ေးပြန်လည်ပြ ပြင်ပခင်ေး။
3

စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်

မှ

ခ
် က်

ဖယ်ခုမမ ြို့နယ် ရခါင်ေးအ-ရကာင်ဝှြ် ရပမသာေးလမ်ေး(၇/၄)မုင်အနက် (၂/၀)မုင် ရက ာက်
၄

ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.4

ခင်ေးပခင်ေး။

ရက ာက်လမ်ေး(၁၂ ရြအက ယ်၊ ၁၂လက်မထု၊ အမာခလမ်ေးြုခုေး

လျှင် ၄ ရြစီ)

ရခါင်အ-ရကာင်ဝှြ် ရပမသာေးလမ်ေး(၇/၄)မုငလ
် မ်ေးရြေါ်
(၁)စင်ေး

ည်ရ

၅

ာင်)

Lot No.5

င
ွ ် (၃၅)ရြ ကွန်က စ်

ာေး

ာက်ပခင်ေး။

နမ်စန်မမ ြို့နယ်၊ နှာေးရုငေး် -ကုန်ေးမ လမ်ေးမှ ရမာက်မယ်
ှမ်ေး(ရ

စ်ဖက်

ီ

ုငလ
် မ်ေးခွအ
ဲ ထ (၁၆/၆)မုင်

အနက် (၂/ဝ)မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ ရက ာက်လမ်ေး (၁၂ ရြအက ယ်၊ ၁၂လက်မထု၊
အမာခလမ်ေးြုခုေး

စ်ဖက်လျှင် ၄ ရြစီ)

နမစ
် န်မမ ြို့နယ်၊ ရနှာင်စန-် ရနှာင် ရ
ု က ေး ာွ ခ င်ေး

က်လမ်ေး (၈/ဝ)မင
ု ်အနက် (၁/၄)မုင်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ ရက ာက်လမ်ေး (၁၂ ရြအက ယ်၊ ၁၂လက်မထု၊ အမာခလမ်ေးြုခုေး
စ်ဖက်လျှင် ၄ ရြစီ)
ရက ေးသီေးမမ ြို့နယ်၊ဝမ်ဖွီေး-ဖာရလာ-ြန်စယ် (၅/၄)မုင်
၆

ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.6

ွင် (၁/၄)မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။

ရက ာက်လမ်ေး(၁၂ ရြအက ယ်၊ ၁၂လက်မထု၊ အမာခလမ်ေးြုခုေး
မုင်ေးကုင်မမ ြို့နယ်၊ ကွန်ရကာ-ရဖာင်ေး

ုင-်

စ်ဖက်လျှင် ၄ ရြစီ)

ရ
ု လာ(၃/၆)မင
ု ်အာေး ပ န်ေးခင်ေးပခင်ေး။

(ရက ာက်ရ ာရပမ/ရပမနီ/ဂဝ/ရခ ာင်ေး/ရက ာက်စ စ်) (၁၂ရြအက ယ်၊ ၆လက်မထု၊
လမ်ေးြုခုေး

စ်ဖက်လျှင် ၂ ရြစီ)။
4

စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
ရ

ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.6

ာင်ကကီေးမမ ြို့နယ်၊ ြုေးပြွမ်ေး-နမ်ကွ

မုင်

ရကာင်(ဟု

ခ
် က်

ြ်) ရပမလမ်ေး(၇/၄)

ွင်

(၁၀)ရြ ကွန်က စ်

ာေး (၁)စင်ေး

(၂၀)ရြ ကွန်က စ်

ာေး (၁)စင်ေး

RCC ကွန်က စ်

ရ

-် မုေးထ-ဟု

မှ

ာေး (ယာဉ်သွာေးလမ်ေးအက ယ် ၁၄ ရြ)

ာင်ကကီေးမမ ြို့နယ်၊

ဖာမွန်ေးရက ေး ာွ အုြ်စု၊

ည်ရ

ာက်ပခင်ေး။

ဖာမွန်ေးရက ေး ာွ အဝင်လမ်ေး(၁/၆)မုင်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ ရက ာက်လမ်ေး (၁၂ ရြအက ယ်၊ ၁၂လက်မထု၊ အမာခလမ်ေးြုခုေး
၇

မ
ှ ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.7

စ်ဖက်လျှင် ၄ ရြစီ)
မုေးနဲမမ ြို့နယ်၊

က
ု ်ဖယ် ာွ ရဟာင်ေး-

က
ု ်ဖယ် ာွ သစ်-လုစရစ

(၆/ဝ)မုင်မှ ကုယ်ထူကုယ်ထလမ်ေးြုင်ေး (ဝ/၇)မုင် က

တ ာထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး။

(က

မုေးနဲ-ကင်

တ ာ ထြ်ြုေးလာ / က

ထု၊ အမာခလမ်ေးြုခုေး
မုင်ေးြန်မမ ြို့နယ်၊
၈

ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.8

ု-

လ
ီ မ်ေး

တ ာပြင်ထန်ေး လမ်ေးမ က်နှှာပြင် အက ယ်(၁၂ရြ၊၃လက်မ

စ်ဖက်လျှင် ၄ ရြစီ)

မုင်ေးြန်-ရနှာင်ရလ-မုက်ြု

်-ြန်ြ-ဝမ်မု

်-ြန်

ဝ-

ဝမ်ဟ

်ရပမ

သာေးလမ်ေး(၃၆/ဝ)မုင်အနက် (၅/ဝ)မုင် ရက ာက်ပ န်ေးခင်ေးပခင်ေး။ (ရက ာက်ရ ာရပမ/

ရပမနီ/ဂဝ/ရခ ာင်ေး/ရက ာက်စ စ်) (၁၂ရြအက ယ်၊ ၆လက်မထု၊ လမ်ေးြုခေးု

စ်ဖက်

လျှင် ၂ ရြစီ)။
5

စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
မုင်ေးြန်မမ ြို့နယ်၊

မုင်ေးြန်-ရနှာင်ရလ-မုက်ြု

မှ

်-ြန်ြ-ဝမ်မု

်-ြန်

သာေးလမ်ေး(၃၆/ဝ)မုင်အနက် ရက ာက်ပ န်ေးခင်ေးပခင်ေးရြေါ်
ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.8

Culvert (၁၀)စင်ေး

ည်ရ

တ ာထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး။ (က

ရမာက်မယ်မမ ြို့နယ်၊
က

ရမာက်မယ်-နမ်လွ

တ ာထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး။(က

ရမာက်မယ်မမ ြို့နယ်၊

Lot No.9

ွင် (၅x ၅x၂၆)ရြ Box

တ ာထြ်ြုေးလာ / က

မုင်လမ်ေးရြေါ်

စ်ဖက်လျှင် ၄ ရြစီ)။
(၉)မုင်အနက်

တ ာထြ်ြုေးလာ / က

ာေး (၁)စင်ေး

(၂/ဝ)မုင်

တ ာပြင်ထန်ေး လမ်ေးမ က်နှာှ

စ်ဖက်လျှင် ၄ ရြစီ)။

ကုေးလ-ု ြန်က င်ေး-မုက် ာှ ေးရစ-ြုစု

ွင် (၃၀)ရြကွန်က စ်

RCC ကွန်က စ်

တ ာပြင်ထန်ေး လမ်ေးမ က်နှာှ

-် ကေူေးရလေး

ပြင်အက ယ် (၁၂ရြ၊ ၃ လက်မထု၊ အမာခလမ်ေးြုခုေး

၉

်ရပမ

ာက်ပခင်ေး။

ပြင်အက ယ် (၁၂ရြ၊ ၃ လက်မထု၊ အမာခလမ်ေးြုခုေး

ာင်)

ဝမ်ဟ

မုင်ေးြန်မမ ြို့နယ်၊ မုင်ေးြန်မမ ြို့အထွကမ
် ှ ရနှာင်လု ာွ အထ ရက ာက်လမ်ေးအာေး (၂/ဝ)မုင်
က

ှမ်ေး(ရ

ဝ-

ခ
် က်

်ရက ေး ွာသွာေးလမ်ေး
ည်ရ

(၄/ဝ)

ာက်ပခင်ေး။

ာေး (ယာဉ်သွာေးလမ်ေးအက ယ် ၁၄ရြ)။

ရမာက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ကေူေးကကီေးရက ေး ွာအုြ်စု၊ ကုေးလုမ်ေးရက ေး ာွ သု (၂/ဝ)မုင် သွယ်ယူ
ပခင်ေး။(ရ ကေးခွ ာွ ရ ထွက်မှ) (၂ လက်မ PVC ြုက်၊ ရ
(၅၀၀၀)

အု

ာေး

မ ၂x၅ x၃၅ရြ၊ ဂါလ

်ရ ကန်၊ရ သန်စက်(၁၀x၁၂)ရြနှင် ရ စက်အမ်အြါအဝင်)။

ရမာက်မယ်မမ ြို့နယ် ဖွြို့မဖ ေးမှုကကီေး ကြ်ရ ေးရုေး၊ လက်ရထာက်ှန် ကာေးရ ေးမှျူေးရနအမ်
(၁)လုေး ရ

ာက်လုြ်ပခင်ေး။ (RC )(၃၈ x၂၆ x၁၂)ရြ
6

စဉ်
၁၀

Lot No
ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.10

လုြ်ငန်ေးအမည်
ရမာက်မယ်မမ ြို့နယ်၊ ရမာက်မယ်-နမ်လွ

မှ

-် ကေူေးရလေး-နှာေးဟီေး (၃၄/ဝ)မုင်

ခ
် က်

ွင် (၅/ဝ)

မုင် ရက ာက်လမ်ေးပြ ပြင်ပခင်ေး။
လွ င်လင်မမ ြို့နယ်၊ ကုေးနဝင်ေးရစ

ီရ

ာ်ပမ

်ကကီေးနှင် အနီေးစြ်

ေးု ပဖစ်သည်

ရဟာင်ေး

ရက ေး ွာအုြ်စ၊ု ရနှာင်ြန်ြန်ေးရက ေး ာွ ၊ ဟဲနန်ေးရက ေး ွာအုြ်စု၊ ကာဖီနင
ှ ် က ျူရ ာ်ရက ေး
ွာမ ာေး
၁၁

ှမ်ေး(ရ

ာင်)

Lot No.11

ွင်

-11 KV လုင်ေး (၁.၁၈)မုင်အာေး ACSR ကက ေးပဖင်သွယ်
-400 V လုင်ေး (၃)မုင်အာေး ABC ကက ေးပဖင်သွယ်
-100 KVA ထ န်စရဖာ်မာ (၄)လုေး
ကာအင်ေး

ြ်ကကီေးမမ ြို့နယ်၊

(11KV)ACSR ကက ေးပဖင် ဓါ

ြ်

န်ေးပခင်ေး။

န်ေးပခင်ေး။

င်ပခင်ေး။

အရက ာခီေးရက ေး ွာနှင်

အဇင်ေးရက ေး ာွ ရ အာေးလျှြ်စစ်

်အာေးလုင်ေး (၅/၅)မုင် အသစ်ပြန်လည်

ည်ရ

ာက်ပခင်ေး။

7

ရှမ််းပြည်နယ်(တပမောက်ြိုင််း)

8

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် ှမ်ေးပြည်နယ်(ရပမာက်ြုင်ေး)ရေသအ
စဉ်

Lot No

Lot No.1

ာင် က
ွ ်မည် လုြ်ငန်ေးမ ာေး
မှ

်ခုင်မမ ြို့နယ်၊ မုင်ေးယုရလေး- ဂ ရနှာ- ရ ာှ က်ြန်ေးကုနေး် - မုေးဝီေးလမ်ေး (၂၇/၀) မုင်

(၄/၄) မုင် (အမြီေးသ

)် ရပမလမ်ေးရဖာက်လုြ်ပခင်ေး [တ

အကျယ် ၂၆’၊ လမ််းတ

်းတရတပမောင််း

၂၆’၊ (၂’)ထို သြ်သည််းပြ်း လမ််းတ
၁

င်ေါရခေါ်ယူရ

လုြ်ငန်ေးအမည်
ကွ

ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)

ွင်ေး

ကွ

ခ
် ုင်မမ ြို့နယ်၊

ခ
် က်

ွင်

ောင်တြေါ်-လမ််းမျက်နှာှ ပြင်

စ်ဖက် (၃’)/တပမပြန်-လမ််းမျက်နှှာပြင် အကျယ်
်းတရတပမောင််း

စ်ဖက် ၃’စ]

မုေးကုေး-မန်ဂ က်-ြန်လ-ု လွယ်ကန်-ကီလာြ

(၈/၀)

မုင်အနက်

(၄/၀)မုင် ပ န်ေးရက ာက် / ရက ာက်ရ ာရပမခင်ေးပခင်ေး [ (၁၂)တြအကျယ်၊ (၆) လက်မ
ထို လမ််းြိုခ်းို (၂) တြစ]
ကွ

်ခုင်မမ ြို့နယ်၊ မုေးစီေး-မုေးရြေါ်ရလေးရပမသာေးလမ်ေး (၁၇/၀) မုင်အနက် (၅/၀) မုင် ပ န်ေး

ရက ာက်/ ရက ာက်ရ ာရပမခင်ေးပခင်ေး [(၁၂)တြအကျယ်၊ (၆) လက်မထို လမ််းြိုခ်းို (၂)
တြစ]

ရက ာက်မဲမမ ြို့နယ်၊
၂

ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)
Lot No.2

မုင်ေးရငါမမ ြို့၊

မန်ရဟွ ွာမှ

ခ ေးရဟာင်ေးရက ေး ာွ ခ င်ေး

(၇/၀) မုင်အနက် (၄/၀) မုင်ရပမလမ်ေးရဖာက်လုြ်ပခင်ေး [ တ
အကျယ် ၂၆’၊ လမ််းတ

်းတရတပမောင််း

၂၆’၊ (၂’) ထို သြ်သည််းပြ်း လမ််းတ

က်လမ်ေး

ောင်တြေါ်-လမ််းမျက်နှာှ ပြင်

စ်ဖက် (၃’)/တပမပြန်-လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ်
်းတရတပမောင််း

စ်ဖက် ၃’ စ]
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စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်

မှ

ခ
် က်

ရက ာက်မဲမမ ြို့နယ်၊ ခုမုနေး် ရက ေး ွာအုြ်စု၊ ရအာင်ရပမသာယာ ာွ သစ် (ြရလာင်မငမ်ေး
ခ မ်ေးရ ေးကုန်ေး)

ွင် RC (၁၂၀’x၃၀’x၁၂’) ရြ စာသင်ရက ာင်ေးရ

လုြ်ပခင်ေး (၃၇၃၀) စ

ာင် အသစ်ရ

ာက်

ိုရန််းတြ (တရ/မ်းနှင်မလလောအြါ)

ရက ာက်မဲခရုင်ဖွြို့မဖ ေးမှုကကီေး ကြ်ရ ေးရုေး (၄) ခန်ေး

ဲွ ဝန်ထမ်ေးအမ် ာ ရ ှြို့အ ှည် (၁၂၈)

ရြ ကွန်က စ်လမ်ေးခင်ေးပခင်ေး [ (၁၂)’အကျယ်၊ တကျောက် (၆)” ထို၊ ကွနက
် ရစ် (၇)” ထို
အမောခလမ််းြိုခ်းို (၄)’စ]
ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)
Lot No.2

ရက ာက်မဲခရုင်ရုေးမ က်နှှာစာ (၃)ဖက်အ ှည် (၄၁၈) ရြ၊ အပမင် (၆) ရြ (RC)
အု

်

င
ု ်

ုင်ေးခခစည်ေးရုေးကာ ပခင်ေး။

ရက ာက်မဲခရုင်ရုေးရ ြို့ှ မ က်နှှာစာ အပမင် (၃) ရြ၊ အက ယ် (၃) ရြ၊ အ ှည် (၁၀၅)ရြ၊
အု

်စီရ ရပမာင်ေးအု

နမမ

ူမမ ြို့နယ်၊ ရခ ာင်ေး

ြ်

်စီပခင်ေး။

ာရက ေး ွာအုြ်စု၊ ရညာင်ြန်လရ
ှ က ေး ာွ

ုလာမီေး (၄၁)စု

င်ပခင်ေး [(90) W Solar Pannel 65 AH Battery, Control Unit, 10W F.L(1)

NO, 5W bulb (2) Nos ]
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စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
ကွ

မှ

်ခ က်

်ခုင်မမ ြို့နယ်၊ လွယ်ခန်-ရနှာင်ဟန်-နမ် မ်ေးလမ်ေး (၇/၀) မုင်အနက် (၁/၄) မုင်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး [(၁၂)တြ အကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို၊ အမောခလမ််းြိုခို်း

စ်ဖက်လျှင်

(၄) တြစ ]
ကွ
၃

ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)
Lot No.3

ခ
် ုင်မမ ြို့နယ်၊ လွယ်ခန်-ရနှာင်ဟန်-နမ် မ်ေးလမ်ေး(၇/၀)မုင် ရက ာက်လမ်ေးရြေါ်

(၁၅) ရြ ကွန်က စ်

ကွ

ာေး (၁) စင်ေး

ာက်ပခင်ေး

်ခုင်မမ ြို့နယ်၊ လွယ်ခန်- ရနှာင်ဟန်- နမ် မ်ေးလမ်ေး (၇/၀)မုင် လမ်ေးရြေါ်

(၅x၅x၂၆) ရြ Box Culvert (၅) စင်ေး
ကွ

ည်ရ

ည်ရ

ခ
် ုင်မမ ြို့နယ်၊ အထက် န်ငူေး-ရမာ်ဟန်လမ်ေး (၅/၀) မုင်အနက် (၁/၄) မုင် ရက ာက်

မုင်ေး ယ်မမ ြို့နယ်၊ နမ်လန်ေး- ဟု

၄

Lot No.4

င
ွ ်

ာက်ပခင်ေး

ခင်ေးပခင်ေး [(၁၂)တြ အကျယ်၊ ၁၂ လက်မထို အမောခလမ််းြိုခ်းို

ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)

ွင်

စ်ဖက်လျှင် (၄) တြစ]

- မန်ရက ာင်ေးြန် ှင် (၆/၀) မုင်အနက် (၂/၀) မုင်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး [(၁၂)တြ အကျယ်၊ ၁၂ လက်မထို အမောခလမ််းြိုခို်း

စ်ဖက်လျှင်

(၄) တြစ]
မုင်ေး ယ်မမ ြို့နယ်၊ လွယ်
အာေး (အမြီေးသ

င
ု ်ရက ေး ာွ မှ မုင်ေးဟ-မန်မု ရက ေး ွာထ(၃/၂) မုင်ရပမလမ်ေး

)် ပ န်ေးရက ာက်/ ရက ာက်ရ ာရပမခင်ေးပခင်ေး [(၁၂)တြ အကျယ်၊ ၆

လက်မထို အမောခလမ််းြိုခ်းို

စ်ဖက်လျှင် (၂) တြစ]
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စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
သန်ေးနီမမ ြို့နယ်၊

၅

ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)
Lot No.5

ဟုနှာေး-မန်

၆

Lot No.6

(၂/၀)မုင(် အမြီေးသ

[(၁၂)တြ အကျယ်၊ ၁၂ လက်မထို၊ အမောခလမ််းြိုခ်းို

)်

စ်ဖက်လျှင် (၄) တြစ]
တ ာ ခင်ေးပခင်ေး

[(၁၂)တြ အကျယ်၊ ၁၂ လက်မထို အမောခလမ််းြိုခ်းို

စ်ဖက်လျှင် (၄) တြစ]

နမမ

ာ်ကန
ု ေး် -ရကာင်ေးဝန်ေး(လွယ်ဝန်ေး)

ူမမ ြို့နယ်၊ နမ်ရ

လမ််းြိုခ်းို

ာ်ကုန်ေးရက ေး ာွ အုြစ
် ု၊ နမ်ရ

်ခ က်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး

သန်ေးနီမမ ြို့နယ်၊ စယ်အ-ူ နမ်ခုကလ
် မ်ေး (၁၀/၀) မုင်အနက် (၁/၀) မုင် က

(၁/၆) မုင် (အမြီေးသ
ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)

ာလမ်ေး

မှ

)် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး [(၁၂)တြ အကျယ်၊ ၁၂ လက်မထို အမောခ

စ်ဖက်လျှင် (၄) တြစ]

ကွမ်ေးလုမမ ြို့နယ်၊ ဟုလ-ီ နမ်ခ င်ေးရဟာ်- နမက
် ျွမ်ေး- ရကာ်ကုကထ
် န်-

ာရြါင်ေးလမ်ေး

(၂၂/၄)မုင် (၅/၀) မုင် ပ န်ေးရက ာက်/ရက ာက်ရ ာရပမခင်ေးပခင်ေး [(၁၂)တြ အကျယ်၊ ၆
လက်မထို လမ််းြိုခ်းို (၂) တြစ]

မုင်ေး ယ်မမ ြို့နယ်၊ စလန်ေး-ြုန်ေးထွနရ
် က ေး ာွ အုြ်စ၊ု ြန်ေးရကွေးရက ေး ာွ အထ (နှာေးယ၇

ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)
Lot No.7

နှာေးရစာက်-ြန်ေးရကွြို့)လမ်ေး (၁၀/၀) မုင်

ွင် ြုဟမှ ြန်ေးရကွြို့အထ (၂/၀) မုင်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး [(၁၂)တြ အကျယ်၊ ၁၂ လက်မထို အမောခလမ််းြိုခို်း

စ်ဖက်လျှင်

(၄) တြစ]
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စဉ်

Lot No
ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)
Lot No.7

လုြ်ငန်ေးအမည်

မုင်

ရပမသာေးလမ်ေးအာေး

(အမြီေးသ

်)

ပ န်ေးရက ာက်/

Lot No.8

ရက ာက်ရ ာရပမခင်ေးပခင်ေး

[(၁၂)တြ အကျယ်၊ ၆ လက်မထို လမ််းြိုခို်း (၂) တြစ]
(အမြီေးသ

၈

ခ
် က်

မုင်ေး ယ်မမ ြို့နယ်၊ မန်ြ-ု မုင်ေးရကာင်ေးလမ်ေးလမ်ေးမကကီေးမှ မုင်ေးဟန်ေးရက ေး ွာအထ (၃/၄)

လာေးရှုေးမမ ြို့နယ်၊ ြုန်ေးထွန် - ဟန်နှာေးခ င်ေး
ှမ်ေး(ရပမာက်ြုင်ေး)

မှ

်)

က

တ ာထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး

၃လက်မထို၊ အမောခလမ််းြိုခ်းို

က်လမ်ေး (၃/၀) မုင်အနက် (၁/၀) မုင်
[လမ််းမျက်နှာှ ပြင်အကျယ်

(၁၂)တြ၊

စ်ဖက် (၄) တြစ]

လာေးရှုေးမမ ြို့နယ်၊ မန်ရကာင်ေး(မုင်ေးယန်ေး)မှ ဟုခု (ဂ ာယန်) (၁၂/၀) မုင်အနက် (၂/၀) မုင်
က

တ ာထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး

အမောခ လမ််းြိုခ်းို

[လမ််းမျက်နှာှ ပြင်အကျယ်

(၁၂)တြ၊

၃လက်မထို၊

စ်ဖက် (၄) တြစ]
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ရှမ််းပြည်နယ်(အတရှှေ့ြင
ို ််း)

14

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခို၊
စဉ်

ဏ္ဍောတရ်းနှစ် ရှမ််းပြည်နယ်(အတရှှေ့ြိုင်း် )တေသအ

Lot No

ွင််း

င်ေါတခေါ်ယူတ

လိုြ်ငန််းအမည်

မှ

မုင်ေးြ ဉ်ေးမမ ြို့နယ်၊ မုင်ေးမန်ေးရက ေး ွာအုြ်စု၊ ဝမ်လ-ု ရအေးစလမ်ေးရြေါ်
သကူကန
ွ ်က စ်
၁

ရှမ််း(အတရှှေ့)
Lot No.1

ောင်ရကက်မည် လိုြ်ငန််းမျော်း

{R.C.Cကွန်က စ်

ာေး(၁)စင်ေး

ည်ရ

ခ
် ျက်

င
ွ ် နမ်မန်ေး(၄၀)ရြ

ာက်ပခင်ေး။

ာေး(ယာဉ်သွာေးလမ်ေးအက ယ်(၁၄)ရြ}

မုင်ေးြ ဉ်ေးမမ ြို့နယ်၊ ရဟွဟင်(၇) ွာမှ လွယလ
် ရ
ု က ေး ွာအုြ်စု၊ သုဝဏ္ဏသျှ ရ

ာင်ရ

ာ်

အထ ရပမလမ်ေး(၁၃/၂)မုင်အနက်(၁/၄)မုင်ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။
{တကျောက်လမ််း ၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခ်းို
က င်ေး
ရှမ််း(အတရှှေ့)
၂

Lot No.2

မု မ ြို့နယ်၊

မုင်ေးြန်ရက ေး ာွ အုြ်စု၊

ရ

စ်ဖက်(၄)တြစ}

ာင်ကကီေးသွာေးလမ်ေးမကကီေးမှ

မုင်ေးြန်

(ရအာက်) ွာထ ရပမလမ်ေး(၄/၄)မုင်အနက်(၁/၄)မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး

{တကျောက်လမ််း ၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခို်း
က င်ေး

မု မ ြို့နယ်၊ က င်ေး

ု- ရ

ာင်ကကီေးလမ်ေးခွမ
ဲ ှ ြန်မ

စ်ဖက်(၄)တြစ}

် ွာအဝင် ရပမလမ်ေး(၁၃/၀)မုင်

အနက်(၁/၄)မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။
{တကျောက်လမ််း၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခို်း

စ်ဖက်(၄)တြစ}
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စဉ်

Lot No

လိုြ်ငန််းအမည်

မုင်ေး

်မမ ြို့နယ်၊ မုင်ေးခု

မှ

မ် မ ြို့၊ ဝမ်ကြ်-ဝမ်ရလာက်(၁/၀)မုင် အမြီေးသ

ခင်ေးပခင်ေး{တကျောက်လမ််း၁၂တြအကျယ်၊၁၂လက်မထို၊အမောခလမ််းြခို်း

၃

ရှမ််း(အတရှှေ့)
Lot No.3

မုင်ေး

်မမ ြို့နယ်၊ ဝမ်ကြ်-ဝမ်ရလာက်(၁/၀)မုင် ရက ာက်လမ်ေးရြေါ်

Culvert(၁)စင်ေး
မုင်ေး

ည်ရ

်မမ ြို့နယ်၊

ခ
် ျက်

် ရက ာက်

စ်ဖက်(၄)တြစ}

င
ွ (် ၅)ရြ Box

ာက်ပခင်ေး { Box Culvert (၅x၅x၂၆)ရြ }

ဝမ်ပြန် ွာမှ

အမ် ာွ ခ င်ေး

က်

ရပမလမ်ေး(၃/၃)မုင်

ွင(် ၁/၄)မုင်

ရက ာက်လမ်ေးခင်ေးပခင်ေး{တကျောက်လမ််း ၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခ်းို

စ်ဖက် (၄)တြစ}
မုင်ေးခ

်မမ ြို့နယ်၊မုင်ေးခ

်-မုင်ေးညှင်ေး ရပမလမ်ေး(၂၂/၀)မုင်အနက်(၁/၄)မုင် ရက ာက် ခင်ေး

ပခင်ေး{တကျောက်လမ််း ၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခို်း
က င်ေး

၄

ရှမ််း(အတရှှေ့)
Lot No.4

မု မ ြို့နယ်၊က

်ထုက-် လွယ်ြန်ရ

စ်ဖက်(၄)တြစ}

ာင်ေး-အင်ဂလ
ု ုရပမလမ်ေး(၃၃/၅)မုင်အနက် (၁/

၄)မုင်ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ {တကျောက်လမ််း ၁၂တြအကျယ်၊၁၂လက်မထို၊အမောခလမ််းြခ်းို
စ်ဖက်(၄) တြစ}
က င်ေး

မု မ ြို့နယ်၊ ယမ်ေးကကမ်အုြ်စု၊

ာခွယ-် က

်ရ

(၁)စင်ေးအာေး အလ ာေး(၂၀)ရြ၊ အပမင်(၁၂)ရြ ရပမထန်ေးန

ာင်(၂၀)ရြကွန်က စ်
ည်ရ

(တကျောက်လမ််း ၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခို်း

ာေး

ာက်ပခင်ေး။
စ်ဖက်(၄)တြစ)
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စဉ်

Lot No

လိုြ်ငန််းအမည်
မုင်ေး

မှ

ုမမ ြို့နယ်၊ နမ်ဟေးူ ခွနရ
် က ေး ွာအုြ်စု၊ နမ်ဟေးူ ခွန-် ြါခ ေးီ လမ်ေး(၁၁/ဝ)မုင်

်ချက်

ွင် (၁/၄)

မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။{တကျောက်လမ််း ၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခ်းို
စ်ဖက်(၄) တြစ}
၅

ရှမ််း(အတရှှေ့)
Lot No.5

မုင်ေး

မု မ ြို့နယ်၊နမ်ဟူေးခွန်ရက ေး ာွ အုြ်စု၊ နမဟ
် ူေးခွန်-ြါခ ေးီ လမ်ေး (၁၁/ဝ)မုင်လမ်ေးရြေါ်

(၅)ရြ Box Culvert (၅)စင်ေး

မုင်ေး

ာက်ပခင်ေး။ Box Culvert (၅ x ၅x၂၆)ရြ

မု မ ြို့နယ်၊ မုင်ေးဟန်ရက ေး ွာအုြ်စ၊ု ရဟွရအာ ွာ

နမ်ရမာ် ာွ
ြါရ

ည်ရ

ွာ

ုလာ (၃၉)စု

လ
ု ာ(၄၈)စ၊ု နမ်ဟူေးခွန်ရက ေး ွာအုြ်စ၊ု နမ်ဖုင် ွာ
ုလာ(၅၇)စ၊ု စုစရ
ု ြါင်ေး

င
ွ ်

ုလာ(၁၆၁)စု

ြ်

ုလာ(၁၇)စု

င်ပခင်ေး။

(90W Solar Pannel 65 AH Battery,Control Unit, 10W F.L(1) No,5W bulb (2)Nos
မုင်ေး

်မမ ြို့နယ်၊ ဝမ်ရကာင်ေး-ြါမူ ရပမလမ်ေး(၃/ဝ)မုင်

ွင်(၂/ဝ)မုင်အမြီေးသ

ခင်ေးပခင်ေး။ (ရက ာက်လမ်ေး(၁၂)ရြအက ယ်၊ (၁၂)လက်မထု၊ အမာခလမ်ေးြုခေးု

် ရက ာက်
စ်ဖက်

(၄)ရြစီ။)
၆

ရှမ််း(အတရှှေ့)

မုင်ေး

Lot No.6

်မမ ြို့နယ်၊ ဝမ်ရကာင်ေး-ြါမူ ရက ာက်လမ်ေးရြေါ်
ာေး(၁)စင်ေး

ည်ရ

ာက်ပခင်ေး။ (RCC ကွန်က စ်

င
ွ ် (၁၀)ရြသကူကွန်က စ်
ာေး) (ယာဉ်သွာေးလမ်ေးအက ယ်

(၁၄)ရြ။)
မုင်ေး

်မမ ြို့နယ်၊ ဝမ်ရကာင်ေး-ြါမူလမ်ေး(၃/ဝ)မုင် ရက ာက်လမ်ေးရြေါ်

Culvert (၄)စင်ေး

ည်ရ

ာက်ပခင်ေး။ (Box Culvert ၅x၅ x၂၆)ရြ။

ွင် (၅)ရြ Box
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စဉ်

Lot No

လိုြ်ငန််းအမည်
မုင်ေး
အမြီေးသ
လမ်ေးြုခုေး

၇

ရှမ််း(အတရှှေ့)
Lot No.7

မုင်ေး

်မမ ြို့နယ်၊ လွယ်ြါ င်(၂)မှ မယ် က

ခ
် ျက်

ွင် (၁/၄)မုင်အာေး

် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ (ရက ာက်လမ်ေး (၁၂)ရြအက ယ်၊ (၁၂)လက်မထု၊ အမာခ
စ်ဖက် (၄)ရြစီ)
်မမ ြို့နယ်၊ လွယ်ြါ င်(၂)မှ မယ် က

(၅)ရြ Box Culvert (၃)စင်ေး
ာခ ီလ

် ရပမလမ်ေး(၁၁/၄)မုင်

မှ

်မမ ြို့နယ်၊

ည်ရ

်လမ်ေး(၁၁/၄)မုင်ရက ာက်လမ်ေးရြေါ်

ွင်

ာက်ပခင်ေး။ (Box Culvert ၅x၅ x၂၆ ရြ)။

ာရလမမ ြို့၊ နှာေးအွန-် မယ်ြန်ေး ရက ေး ွာခ င်ေး

က်လမ်ေး(၃/၅)မုင်

အနက် (၁/ဝ)မုင်ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ (ရက ာက်လမ်ေး (၁၂)ရြအက ယ်၊ (၁၂)လက်မထု၊
အမာခ လမ်ေးြုခုေး

စ်ဖက် (၄)ရြစီ)။
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ဓနိုကယ
ို ်ြိုင်အိုြ်ချျုြ်ခွင်ရတေသ

19

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် ဓနုကုယ်ြုင်အုြ်ခ ြ်ခွင် ရေသအ
စဉ်

Lot No

ွင်ေး

င်ေါရခေါ်ယူရ

ာင် က
ွ ်မည် လုြင
် န်ေးမ ာေး

လုြ်ငန်ေးအမည်
ွာငမမ ြို့နယ်၊အင်ေးကကီေး-ြါယ်ကင်ေး-သဖန်ေးြင်-ရက ာက်ရ

မှ
ာလမ်ေး(၆/၄)မုင် အမြီေးသ

ခ
် က်

်

ရပမလမ်ေးရဖာက်လုြ်ပခင်ေး ရပမသာေးလမ်ေး။
[တ

ောင်တြေါ် - လမ််းမျက်နှှာပြင် အကျယ် ၂၆’၊ လမ််းတ

်းတရတပမောင််း

စ်ဖက်(၃’)/

တပမပြန် - လမ််းမျက်နှာှ ပြင် အကျယ် ၂၆’၊ (၂’)ထို သြ်သည််းပြ်း လမ််းတ
၁

စ်ဖက် ၃’စ]

ဓနု
Lot No.1

်းတရတပမောင််း

ွာငမမ ြို့နယ်၊သမ်ကန
ု ်ေး-အရနှာက်ကုန်ေး-ရက ာက်ရပမာင်ေး-ရ ဉီေး ာွ ခ င်ေး

က်လမ်ေး

(၂/၀) မုင် ရပမလမ်ေးရဖာက်လုြ်ပခင်ေး။
[တ

ောင်တြေါ် - လမ််းမျက်နှှာပြင် အကျယ် ၂၆’၊ လမ််းတ

်းတရတပမောင််း

တပမပြန် - လမ််းမျက်နှာှ ပြင် အကျယ် ၂၆’၊ (၂’)ထို သြ်သည််းပြ်း လမ််းတ

စ်ဖက်(၃’)/
်းတရတပမောင််း

စ်ဖက် ၃’စ]
ဓနု
၂

Lot No.2

ြင်ေး

ယမမ ြို့နယ်၊ အမ်ြု-ရက ာက်ြလလင်(၂/၆)မုင်အနက် (၁/၀)မုင် က

[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း
ြင်ေး

ယမမ ြို့နယ်၊ကုန်ေးသာ-ြဲယင်ေးရ

တ ာခင်ေးပခင်ေး။

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

ာင်(၄/၂)မုင်အနက်(၂/၀)မုင်ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး

[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]
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စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
ြင်ေး
သ

်ရက ာင်ခင်ေးပခင်ေး။

ြင်ေး
ဓနု
Lot No.3

ခ
် က်

ယမမ ြို့နယ်၊ ရ ြ
ွှေ ုထုေး-ြန်ေးစစ်-ကကခင်ေးရပမာင် (၇/၄)မုင် အနက် (၂/၂)မင
ု ် အမြီေး

[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂)လက်မထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း

၃

မှ

[တ

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

ယမမ ြို့နယ်၊ အင်လု- သမ်ကုန်ေး(၁/၂)မုင် ရပမလမ်ေးရဖာက်လုြ်ပခင်ေး။
ောင်တြေါ် - လမ််းမျက်နှှာပြင် အကျယ် ၂၆’၊ လမ််းတ

်းတရတပမောင််း

တပမပြန် - လမ််းမျက်နှာှ ပြင် အကျယ် ၂၆’၊ (၂’)ထို သြ်သည််းပြ်း လမ််းတ

စ်ဖက်(၃’)/
်းတရတပမောင််း

စ်ဖက် ၃’စ]
ြင်ေး

ယမမ ြို့နယ်၊ ရညာင်ရကာက်-သမ်ကန
ု ေး် -

ြ်ကကီေး (၃)မုင်ရက ာက်ခင်ေးမြီေး ထြ်မ

လုအြ်သည် (၀/၄)မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။
[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း

ွာငမမ ြို့နယ်၊ ာွ င-အု
ဓနု
၄

Lot No.4

်

င
ွ ်ေးလမ်ေး (၅/၀)မင
ု ်အနက် (၁/၆)မုင် ရက ာက်ရခ ာခင်ေးပခင်ေး

[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြခို်း

ွာငမမ ြို့နယ်၊ အု
က

်

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

င
ွ ်ေး- ရက ာက်ငှက် -

င်

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

ာပြာေးလမ်ေး (၃/၀)မုင်

ွင် (၂/၀)မုင်

တ ာ ထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး။

[လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ်(၁၂)တြ၊ (၃”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း

စ်ဖက်(၄)တြစ]
21

စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
ြင်ေး

ယမမ ြို့နယ်၊ မဲနယ်ရ

ာင်-ကုန်ေး

-ု ရပမမြ

မှ
(၄/၂)မုင်

ခ
် က်

ွင်(၃/၂)မုင် ရပမသာေး

လမ်ေး ရဖာက်လုြ်ပခင်ေး။
[တ

ောင်တြေါ် - လမ််းမျက်နှှာပြင် အကျယ် ၂၆’၊ လမ််းတ

်းတရတပမောင််း

တပမပြန် - လမ််းမျက်နှာှ ပြင် အကျယ် ၂၆’၊ (၂’)ထို သြ်သည််းပြ်း လမ််းတ

၅

ဓနု
Lot No.5

စ်ဖက်(၃’)/
်းတရတပမောင််း

စ်ဖက် ၃’စ]
ြင်ေး

က

ယမမ ြို့နယ်၊ ရ ာှ က်ခ - ကုန်ေးသာ -

ာ

ုင်ရက ေး ွာခ င်ေး

တ ာ ထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး။

[လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ်(၁၂)တြ၊ (၃”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း

ြင်ေး

က်လမ်ေး (၂/၀)မုင်

ယမမ ြို့နယ်၊ ရညာင်ရကာက်-ဖန-သမ်ကုန်ေး-

စ်ဖက်(၄)တြစ]

ြ်ကကီေးအထ (၁/၀)မုင် က

တ ာ

ထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး။
[လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ်(၁၂)တြ၊ (၃”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း

စ်ဖက်(၄)တြစ]

ွာငမမ ြို့နယ်၊ ယကကီေး - ရ ဝင်-ြါေးမဲ (၆/၀)မုင်အနက် (၂/၀)မုင်ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။
ဓနု
၆

Lot No.6

[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း
ွာငမမ ြို့နယ်၊ ရ ခ မ်ေးပြင် - ရက ာကကျူ

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

(၅/၅)မင
ု ်အနက် (၁/၂)မုင် အမြီေးသ

်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။
[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]
22

စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
ွာငမမ ြို့နယ်၊ မျှာေးကရလေး-

မှ

လ
ဲ ု (၁၃/၄)မင
ု ် အနက် (၁/၀)မုင် ရက ာက်အမြီေးသ

ခ
် က်

်

ခင်ေးပခင်ေး။
[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြခို်း
၇

ဓနု
Lot No.7

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

ွာငမမ ြို့နယ်၊ ရညာင်ကုန်ေး-ရညာင်ပဖျူရုေး- စဉ်ေးလဲရုြ်-ရ
(၁/၀)မုင် အမြီေးသ

ရ
် က ာက်ခင်ေးပခင်ေး ။

[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း
ွာငမမ ြို့နယ်၊

ာင်ြရခါင်
ု
ေး(၄/၀)မုငအ
် နက်

နွှာေးဘန်ေးကကီေး-

ရ ဂ
ွှေ ကူ ကီေးရ

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]
ာ ဘုန်ေးရ

ာ်ကကီေးရက ာင်ေး

သွာေးလမ်ေး

(၁/၀)မုင်ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။

[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခ်းို

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

23

ြအိုဝ််းကိုယ်ြိုင်အိုြ်ချျုြ်ခွင်ရတေသ

24

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် ြအုဝ်ေးကုယ်ြုင်အုြ်ခ ြ်ခွင် ရေသအ
စဉ်

Lot No

ွငေး်

င်ေါရခေါ်ယူရ

ာင် က
ွ ်မည် လုြ်ငန်ေးမ ာေး

လုြ်ငန်ေးအမည်

မှ

ြင်ရလာင်ေးမမ ြို့နယ်၊ လန်ေးညာေးရက ေး ာွ အုြစ
် ၊ု ဝါေးလီေး-ရ
ခ င်ေး
[တ

ာင်ရလေး-ဝါေးခြ ေး ရက ေး ာွ

က်လမ်ေး (၇/၀)မုင် အနက် (၃/၀)မုင် ရပမလမ်ေးရဖာက်လုြ်ပခင်ေး။
ောင်တြေါ် - လမ််းမျက်နှှာပြင် အကျယ် ၂၆’၊ လမ််းတ

်းတရတပမောင််း

တပမပြန် - လမ််းမျက်နှာှ ပြင် အကျယ် ၂၆’၊ (၂’)ထို သြ်သည််းပြ်း လမ််းတ

၁

ြအုဝ်ေး
Lot No.1

ခ
် က်

စ်ဖက်(၃’)/
်းတရတပမောင််း

စ်ဖက် ၃’စ]
ြင်ရလာင်ေးမမ ြို့နယ်၊ ရြါင်ေးရလာင်ေး - ြင်ရလာင်ေးလမ်ေးမကကီေးမှ

ာွ ကကီေးရက ေး ာွ သု

က်သွယ်ရသာလမ်ေး (၁၅/၀)မုင်အနက် (၁/၄)မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။
[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

ြင်ရလာင်ေးမမ ြို့နယ်၊ ဘန်ဘာအုြ်စ၊ု ရ ေးရအေးရက ေး ွာ

လ
ု ာ (၆၉)လုေး

ြ်

င်ပခင်ေး။

[(90)W Solar Pannel 65 AH Battery, control Unit, 10 W.F.L(1)No,5W
Bulb(2)Nos]
ဟြ
ု ုေးမမ ြို့နယ်၊ နမ်ရြေါ်ဟွနေး် -သက်သာ-ြုရခ ာင် ရပမလမ်ေး(၁၀/၀)မုင် အနက် (၁/၄)မင
ု ်
ြအုဝ်ေး
၂

Lot No.2

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။
[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း
ဟြ
ု ုေးမမ ြို့နယ်၊ စဝ်ရ

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

ာ -ရနှာင်ရေေးလမ်ေး (၁၂/၀)မုင်အနက်(၁/၄)မုင် ရက ာင်ခင်ေးပခင်ေး။

[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]
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စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
ီ

င
ု ်မမ ြို့နယ်၊ လြ်

၃

ြအုဝ်ေး
Lot No.3

ခ
် က်

ုင်-ြင်အွနလ
် မ်ေး (၇/၀)မုင်အနက် (၁/၄)မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။

[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂)လက်မထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း
ီ

မှ

င
ု ်မမ ြို့နယ်၊ က ာေးရ

ာင်-ရကာင်ြန်ေး

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

န်ေး (၆/၀)မုင် အနက် (၁/၀)မုင် က

တ ာ

ထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး။
[လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ်(၁၂)တြ၊ (၃”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း
ီ

င
ု ်မမ ြို့နယ်၊ လွယြ
် ွ

စ်ဖက်(၄)တြစ]

်-လုက်ရြေး- ဘန်ေးရနှာင်ကာေး (၅/၀)မုင် အနက် (၁/၄)မင
ု ်

ရက ာက်ရခ ာခင်ေးပခင်ေး။
[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြခို်း

ီ

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

ုင်မမ ြို့နယ်၊ ရကာင်ေးမှု ွာ-လက
ု ်ဟန်နှာေး-လက
ု ်ရြေး ရပမ(၄/၀)မုင် အနက် (၁/၄)မင
ု ်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။
[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း
၄

ြအုဝ်ေး
Lot No.4

ီ

င
ု ်မမ ြို့နယ်၊ လွယထ
် ွဲ-ထီေး ီေး-မီေး ဲ-ရ

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

ာ လမ်ေး(၄/၀)မင
ု ်အနက် (၁/၄)မင
ု ် ရက ာက်

ခင်ေးပခင်ေး။
[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြိုခို်း
ီ

င
ု ်မမ ြို့နယ်၊ လွယထ
် ွဲ - ရ

ာင်ေး

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]

ြ် - ြန်သခွာေး (၁၆/၂)မုငအ
် နက် (၁/၄)မုင်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။
[(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂”)ထို၊ အမောခ လမ််းြခို်း

စ်ဖက်လျှင် (၄)တြစ]
26

ြတလောင်ကိုယ်ြိုင်အိုြ်ချျုြ်ခွင်ရတေသ

27

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခို၊
စဉ်

ဏ္ဍောတရ်းနှစ် ြတလောင်ကိုယ်ြိုင်အိုြခ
် ျျုြ်ခင
ွ ်တေသအ

Lot No
ုမမ ြို့နယ်၊

(အမြီေးသ
၁

Lot No.1

{တ

Lot No.2

မှ

ောင်တြေါ် လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ်(၂၆)တြ လမ််းတ

လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ်(၂၆)တြ၊

တရတပမောင််း

စ်ဖက်(၃)တြစ}

ုမမ ြို့နယ်၊

ည်ရ

်း
င
ွ ်

ာက်ပခင်ေး။

သ

)် ရဖာက်လုြ်ပခင်ေး။

{တ

ောင်တြေါ် လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ်(၂၆)တြ လမ််းတ

ုင်ရက ေး ာွ ခ င်ေး

က် ရပမသာေးလမ်ေး(၅/၀)မုင် (အမြီေး

တပမပြန်-လမ််းမျက်နှာှ ပြင်အကျယ်(၂၆)တြ၊(၂)တြထို

်းတရတပမောင််း

စ်ဖက်(၃)တြ/

သြ်သည််းပြ်းလမ််းတ

်း

တရ

စ်ဖက်(၃)တြစ}

န်မမ ြို့နယ်၊ ဟူနန်ေး-ကုက်

ရပမလမ်ေးရြေါ်
နမ်

စ်ဖက်(၃)တြ/

ုင်ေးလန်- ဝန်ေးရက ာင်ေး- ဟင်ရဟာင်ေး(၁၃/၀)မုင် လမ်ေးရြေါ်

န်မမ ြို့နယ်၊ ဟူနန်ေး- ကုက်

နမ်

်းတရတပမောင််း

(၂)တြထိုသြ်သည််းပြ်းလမ််းတ

နမ်

တပမောင််း

ခ
် ျက်

)် ရပမလမ်ေးရဖာက်လုြ်ပခင်ေး။

(၅x၅x၂၆)ရြ၊ Box Culvert(၁၅)စင်ေး

၂

ောင်ရက
က ်မည် လိုြ်ငန််းမျော်း

င
ု ်ေးလန်- ဝန်ေးရက ာင်ေး- ဟင်ရဟာင်ေး(၁၃/၀)မုင်အနက် (၈/၀)မုင်

တပမပြန်မန်

ြတလောင်

င်ေါတခေါ်ယူတ

လိုြ်ငန််းအမည်
မန်

ြတလောင်

ွင််း

န်မမ ြို့နယ်၊

ုင်ရက ေး ွာခ င်ေး

က် လမ်ေး(၅/၀)မုင် (အမြီေးသ

ွင် (၅x၅x၂၆)ရြ၊ Boxculvert (၁၂)စင်ေး
ြန်ေးလုရက ေး ာွ

(၂လက်မPVCြိုက်၊တရ

ော်း

ွင်

ရသာက်သုေးရ

ည်ရ

စက်နင
ှ (် ၁၀x၁၂)တြတရစက်အမ်အြါအဝင်)

ာက်ပခင်ေး။

(၃/၀)မုင်

မ(၂၅x၃x၅)တြ၊ ဂါလ(၅၀၀၀)

)်

အို

သွယ်ယူပခင်ေး။
်တရကန်၊ တရသန်
28

စဉ်

Lot No

လိုြ်ငန််းအမည်
နမ်

န်မမ ြို့နယ်၊

ုရ

(၂လက်မPVCြိုက်၊တရ
ြတလောင်

Lot No.2

ော်း

နမ်

ွင် ရသာက်သုေးရ (၃/၀)မုင်သယ
ွ ်ယူပခင်ေး။

မ(၂၅x၃x၅)တြ၊ ဂါလ(၅၀၀၀)

အို

တ
် ရကန်၊ တရသန်

န်မမ ြို့နယ်၊ လီလုရက ေး ာွ နှင် မန်ြန်ေးရက ေး ွာသု

က်သွယ်ရသာ သစ်သာေး

ာေး(၉၅x၁၂)ရြပြ ပြင်ပခင်ေး။
ရ
နမ်

န်မမ ြို့နယ်၊ ြန်ရ

ာင်ေး(ထ)ရက ေး ာွ ဂါလ(၅၀၀၀)

အု

်ရ ကန်(၂)ကန်

န်မမ ြို့နယ်၊

မန်လွယ(် ထ)လမ်ေးခွဲမှ

ရ

ာင်ရက ာ်ထ(၉/၀)မုင်အနက်(၂/၀)မုင်

ြတလောင်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။{၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခို်း

Lot No.3

နမ်

မန်

ည်

ာက်ပခင်ေး။

န်မမ ြို့နယ်၊ ြန်စ - အရနှာက်ကင်ေး- မန်ဖ

ုမမ ြို့နယ်၊အွယ်ရလာ-ြန်နမ-် မာရဝါ-

င
ု ်ေးလန်-လမ်ေး

မုင်ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။{၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခို်း

Lot No.4

မန်

(၂လက်မPVCြိုက်၊ တရ

ော်း

စ်ဖက်(၄)တြစ}

(ု ၁၈/၀)မုင်အနက်(၂/၀)

ြတလောင်

ုမမ ြို့နယ်၊ မန်အီရက ေး ွာ

စ်ဖက်(၄)တြစ}

လ
် မ်ေး(၁၀/၀)မုင်အနက်(၁/၄)မုင်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။{၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခို်း

၄

်ချက်

စက်နှင(် ၁၀x၁၂)တြတရစက်အမ်အြါအဝင်)

နမ်

၃

ာင်ေးရက ေး ွာ

မှ

စ်ဖက်(၄) တြစ}

ွင် ရသာက်သုေးရ (၃/၀)မင
ု ် သွယ်ယူပခင်ေး။
မ(၂၅x၃x၅)တြ၊ဂါလ(၅၀၀၀)

အို

တ
် ရကန်၊ တရသန်

စက်နှင(် ၁၀x၁၂)တြတရစက်အမ်အြါအဝင်)
29

စဉ်

Lot No

လိုြ်ငန််းအမည်
မန်

ြတလောင်
Lot No.4

မှ

်ချက်

ုမမ ြို့နယ်၊ ြန်ရယာင်ရက ေး ွာ ရသာက်သုေးရ (၃/၀)မုင်သယ
ွ ်ယူပခင်ေး။

(၂လက်မPVCြိုက်၊တရ

ော်း

မ(၂၅x၃x၅)တြ၊ ဂါလ(၅၀၀၀)

အို

တ
် ရကန်၊ တရသန်

စက်နှင(် ၁၀x၁၂)တြတရစက်အမ်အြါအဝင်)

မန်
ရ

မန်

ုမမ ြို့နယ်၊ ရနှာင်ြ

်ရက ေး ာွ ဂါလ(၅၀၀၀)

အု

ရ
် ကန်(၁)ကန်

ည်

ာက်ပခင်ေး။

ုမမ ြို့နယ်၊ မန်

-ု ဟူ

-ု လွယ်ခမ်ေး- နမ်က ျူေး- နှာေးရအာ်ရလေး(၂၅/၀)မုင်အနက်

(၂/၀)မုင်ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။

{၁၂တြအကျယ်၊ ၁၂လက်မထို၊ အမောခလမ််းြခို်း
၅

ြတလောင်

Lot No.5

မန်
ရ

ုမမ ြို့နယ်၊ မန်

-ု

အူ

ြ်- ကုန်ေးရ ာင်ေး-

စ်ဖက်(၄)တြစ}
ရကာင်ေး

-ု လွယ်ရ

ာရန-နမ်ဟုင်ေး(မုင်ေးရမာ်)လမ်ေး(၃၃/၀)မုင်အနက်(၂/၀)မုင်(အမြီေးသ

ာင်-ြန်သျှ )် ရပမလမ်ေး

ရဖာက်လုြ်ပခင်ေး။
{တ

ောင်တြေါ် လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ်(၂၆)တြ လမ််းတ

တပမပြန်တပမောင််း

်းတရတပမောင််း

စ်ဖက်(၃)တြ/

လမ််းမျက်နှာှ ပြင်အကျယ်(၂၆)တြ၊(၂)တြထိုသြ်သည််းပြ်းလမ််းတ

်း

တရ

စ်ဖက်(၃)တြစ}

30

ကို်းကန်ကိုယ်ြိုင်အိုြ်ချျုြ်ခွင်ရတေသ
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် ကုေးကန်ကုယ်ြုင်အုြ်ခ ြ်ခွင် ရေသအ

စဉ်

Lot No

ွင်ေး

င်ေါရခေါ်ယူရ

ာင် ွက်မည် လုြ်ငန်ေးမ ာေး

လုြ်ငန်ေးအမည်
ရလာက်ကင
ု ်မမ ြို့နယ်၊ ရ

မှ

်ခ က်

ာက်ရ -ွှေ ရှုကန်ေးရ -ွှေ အာလာမ -ဲ ကွန်ေးလု (၁၀/၀) မုင်အနက်

(၂/၀) မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ [ (၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို အမောခလမ််းြိုခို်း
စ်ဖက် (၄) တြစ]
၁

ကုေးကန်

ရလာက်ကင
ု ်မမ ြို့နယ်၊ ရခ ာင်ြါက င်ေး-ခ ာေးရဟာ်(၂/၀) မုင်အနက် (၁/၀) မုင် ရက ာက်

Lot No.1

ခင်ေးပခင်ေး။ [ (၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို အမောခလမ််းြိုခ်းို
ရလာက်ကင
ု ်မမ ြို့နယ်၊

(

ာစင်က င်ေး)

ထင်ြါက င်ေးရက ေး ာွ အုြစ
် ု၊

စ်ဖက် (၄) တြစ]

ာစင်က င်ေးရက ေး ွာ အမက
ှ

င
ွ ် အပမင် (၆) ရြ အလ ာေး (၃၀၀) ရြ ရက ာင်ေးခခစည်ေးရုေး အု

ုင်ေးကာ ခင်ေး RC

်

င
ု ်။

ရလာက်ကင
ု ်မမ ြို့နယ်၊

မန်ခ င်-နုင်ရက ာက်ဖာ-ရ ာှ က်မုနုင-်

ာဝမ်ေး

ီေး-

ာမုနုင်

(၆/၀) မုင်အနက် (၁/၄) မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ [ (၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို
ကုေးကန်
၂

Lot No.2

အမောခလမ််းြိုခို်း

စ်ဖက် (၄) တြစ]

ရလာက်ကင
ု ်မမ ြို့နယ်၊

မန်ခ င်-နုင်ရက ာက်ဖာ-ရ ာှ က်မုနုင-်

ာဝမ်ေး

(၆/၀) မုင် ရက ာက်လမ်ေးရြေါ် (၅X၅X၂၆) ရြ Box Culvert (၄) စင်ေး

ီေး-

ည်ရ

ာမုနုင်

ာက်

ပခင်ေး။
32

စဉ်

Lot No
ကုေးကန်
Lot No.2

လုြ်ငန်ေးအမည်

မှ

ရလာက်ကင
ု ်မမ ြို့နယ်၊ ရလာက်ကင
ု -် န်လက
ု င်ေးမမ ြို့ရ ှာင်လမ်ေး (၇/၀) မုင်အနက်
(၁/၄) မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ [(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို အမောခလမ််းြိုခို်း
စ်ဖက် (၄) တြစ]
ရလာက်ကင
ု ်မမ ြို့နယ်၊ ခ င်မာလင်- န်ရ

ာ်စမ်ေး (၃/၀) မုင်အနက် (၁/၄) မုင် ရက ာက်

ခင်ေးပခင်ေး။ [ (၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို အမောခလမ််းြိုခ်းို

၃

်ခ က်

ကုေးကန်

ရလာက်ကင
ု ်မမ ြို့နယ်၊ခ င်မာလင်- န်ရ

Lot No.3

၂၆) ရြ Box Culvert (၄) စင်ေး

ည်ရ

စ်ဖက် (၄) တြစ]

ာ်စမ်ေး(၃/၀)မုင် ရက ာက်လမ်ေးရြေါ် (၅X၅X

ာက်ပခင်ေး။

ရလာက်ကင
ု ်မမ ြို့နယ်၊ ရလာက်ကင
ု -် မန်ခ ျူေး ွာရဟာင်ေးအထ (၁/၀) မုင် (အမြီေးသ

်)

ကွန်က စ်လမ်ေးခင်ေးပခင်ေး။ [၁၂ တြအကျယ်၊ တကျောက် ၆ လက်မထို၊ ကွန်ကရစ် (၇)
လက်မထို၊ အမောခလမ််းြိုခ်းို

၄

ကုေးကန်
Lot No.4

ကုန်ေး ကမ်ေးမမ ြို့နယ်၊

စ်ဖက်လျှင် (၄) တြစ]
ာ န
ှ -် ှန်ခက
ု ထ
် န်-ဟုဟွာေးထန်-မန်ကကမ်ေး-လက
ု န်-မန်ရဟွ-

ဟယ်ရ ှာက်-ယွီထန်-မုေးရဟာင်လမ်ေး(၃၀/၀)မုင်အနက် (၁/၄) မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။

[ (၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို အမောခလမ််းြိုခို်း

စ်ဖက် (၄) တြစ]

33

စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
ကုနေး် ကမ်ေးမမ ြို့နယ်၊

မှ

ာ န
ှ -် န
ှ ်ခုကထ
် န်-ဟုဟွာေးထန်-မန်ကကမ်ေး-လက
ု န်-မန်ရဟွ-

ဟယ်ရ ှာက်-ယွီထန်-မုေးရဟာင်လမ်ေး (၃၀/၀) မုင် ရက ာက်လမ်ေးရြေါ်
ရြ Box Culvert (၄) စင်ေး
ကုေးကန်
Lot No.4

်ခ က်

ကုန်ေး ကမ်ေးမမ ြို့နယ်၊ မန်

ည်ရ

ွင် (၅x၅x၂၆)

ာက်ပခင်ေး။

ာ-ကျွင်ညဲရပမလမ်ေး (၈/၀) မုင်အနက် (၃/၀) မုင်ပ န်ေး

ရက ာက် / ရက ာက်ရ ာရပမခင်ေးပခင်ေး။ [(၁၂)တြအကျယ်၊ (၆) လက်မထို အမောခ
လမ််းြိုခို်း (၂) တြစ]

ကုနေး် ကမ်ေးမမ ြို့နယ်ဖွြို့မဖ ေးမှုကကီေး ကြ်ရ ေးရုေးအဖွဲြို့ခရ
ွဲ ုေး (ခ င်ေးရ ွှေရဟာ်)
ဝန်ထမ်ေးအမ် ာ ကွနက
်
စ်

င
ွ ် (၂) ခန်ေး

ုင် ခ န်ေးလင်ခခစည်ေးရုေးကာ ပခင်ေး။ (၃၉၂) ရြ ဂ

်

ဲွ

ခါေး

(၁၆x၆)ရြ
ကုန်ေး ကမ်ေးမမ ြို့နယ်၊ ရ ှာက်ကုင-် ီရဟာ်လင်-လထ
ု န်- ှင်ေးထန်လမ်ေးမကကီေးအထ (၂၀/
၀) မုင်အနက် (၁/၄) မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ [(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို
၅

ကုေးကန်
Lot No.5

အမောခလမ််းြိုခို်း

စ်ဖက် (၄) တြစ]

ကုန်ေး ကမ်ေးမမ ြို့နယ်၊ ရ ာှ က်ကုင-်
(၂၀/၀)မုင်ရက ာက်လမ်ေးရြေါ်

ီရဟာ်လင်- လထ
ု န်-

ှင်ေးထန်လမ်ေးမကကီေးအထ

င
ွ (် ၅x၅x၂၆)ရြBoxCulvert(၄)စင်ေး

ည်ရ

ာက်ပခင်ေး
34

စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်
ကုနေး် ကမ်ေးမမ ြို့နယ်၊

မှ

င
ှ ်ဖ င်ကုင်ေးရက ေး ွာ ရ ှာင်ကင
ွ ်ေးလမ်ေး (၂/၄) မုင်အနက် (၁/၀)

မုင် ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။ [(၁၂)တြအကျယ်၊ (၁၂) လက်မထို အမောခလမ််းြိုခ်းို
ကုေးကန်
Lot No.5

်ခ က်

စ်ဖက်

(၄) တြစ]
ကုန်ေး ကမ်ေးမမ ြို့နယ်၊
ရြေါ်

င
ှ ်ဖ င်ကုင်ေးရက ေး ွာ ရ ာှ င်ကွင်ေးလမ်ေး (၂/၄) မုင် ရက ာက်လမ်ေး

ွင် (၅x၅x၂၆) ရြ Box Culvert (၄)စင်ေး

ည်ရ

ာက်ပခင်ေး။

35

“ဝ”ကိုယ်ြိုင်အိုြ်ချျုြ်ခွင်ရ

ိုင််း

36

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် “ဝ”ကုယ်ြုင်အုြ်ခ ြ်ခွင်
စဉ်

Lot No

ုင်ေး အ

ွင်ေး

င်ေါရခေါ်ယူရ

လုြ်ငန်ေးအမည်
မက်မန်ေးမမ ြို့နယ်၊

နမ်ကျွ

၁

Lot No.1

မှ

-် ြန်ရကာက်-ရ ာင်ြန်ရက ေး ာွ ခ င်ေး

မုင်အနက် (၅/၄) မင
ု ် ရပမလမ်ေးရဖာက်လြ
ု ်ပခင်ေး { ရ

“ဝ”

ာင် ွက်မည် လုြ်ငန်ေးမ ာေး

အက ယ် ၂၆ ရြ၊ လမ်ေးရဘေးရ ရပမာင်ေး

က်

ခ
် က်

(၁၂/၀)

ာင်ရြေါ်-လမ်ေးမ က်နှာှ ပြင်

စ်ဖက် (၃) ရြ/ ရပမပြန-် လမ်ေးမ က်နှာှ ပြင်

အက ယ် ၂၆ရြ၊ (၂) ရြထု သြ်သည်ေးမြီေး လမ်ေးရဘေးရ ရပမာင်ေး

စ်ဖက် ၃ ရြစီ}

မက်မန်ေးမမ ြို့နယ်၊ မက်မန်ေး-ရအေးက န-် ကန်န(၁၀/၀)မုင်အနက်(၁/ဝ)မုင(် အမြီေးသ
ရက ာက်လမ်ေးခင်ေးပခင်ေး၊{ (၁၂) ရြအက ယ်၊ ၁၂ လက်မထု၊ အမာခ လမ်ေးြုခုေး

)်

စ်ဖက်

လျှင် (၄) ရြစီ}
မက်မန်ေးမမ နယ်၊ မက်မန်ေးမမ ြို့ရ ှာင်လမ်ေး (၂/၄) မုင်အနက်(၁/၄) မုင် (အမြီေးသ

၂

“ဝ”
Lot No.2

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။{(၁၂) ရြအက ယ်၊ ၁၂ လက်မထု၊ အမာခ လမ်ေးြုခေးု

)်

စ်ဖက်လျှင်

(၄) ရြစီ}

မက်မန်ေးမမ ြို့နယ်၊

မွ

်နုေး-ရကာင်ေးလန်ေး(၅/၇)မုင်အနက်

(၀/၇)မုင်

ရက ာက်ခင်ေးပခင်ေး။{(၁၂) ရြအက ယ်၊ ၁၂ လက်မထု၊ အမာခ လမ်ေးြုခုေး

(အမြီေးသ

)်

စ်ဖက်လျှင်

(၄) ရြစီ}
၃

“ဝ”
Lot No.3

မက်မန်ေးမမ ြို့နယ်၊ ရ ာင်အ-ူ ရ ာင်ကွနလ
် မ်ေး (၇/ဝ)မုင်အနက် (၂/၄)မုင် ရက ာက်ခင်ေး
ပခင်ေး။{(၁၂) ရြအက ယ်၊ ၁၂ လက်မထု၊ အမာခ လမ်ေးြုခုေး

စ်ဖက်လျှင် (၄) ရြစီ}
37

စဉ်

Lot No

လုြ်ငန်ေးအမည်

မှ

ဟြ
ု န်မမ ြို့နယ်၊ လွယ်ခါေး-ထူေးထူေးရဟာ် (၁/၄)မုင် (အမြီေးသ
၄

“ဝ”

Lot No.4

{(၁၂) ရြအက ယ်၊ ၁၂ လက်မထု၊ အမာခ လမ်ေးြုခုေး
ဟြ
ု န်မမ ြို့နယ်၊

Lot No.5

စ်ဖက်လျှင် (၄) ရြစီ}

ဖ
ု ာ-ြန်လလ
ု မ်ေး (၁၀/ဝ)မုင်အနက် (၂/ဝ)မုင် က

တ ာ

စ်ဖက်လျှင် (၄)ရြစီ။)

ဟြ
ု န်မမ ြို့နယ်၊

၅

်)ရက ာက်လမ်ေးခင်ေးပခင်ေး

ထြ်ြုေးလာခင်ေးပခင်ေး။ (လမ်ေးမ က်နှာှ ပြင်အက ယ် (၁၂)ရြ၊ (၃)လက်မထု၊ အမာခလမ်ေး
ြုခုေး

“ဝ”

ြ
ု ကာ-

ခ
် က်

က

လု

ရ
ု -ွှေ ယာကုက င်ေး-ြန်လလ
ု မ်ေး

(၅/၅)မုငအ
် နက်

တ ာခင်ေးပခင်ေး။{(၁၂) ရြအက ယ်၊ ၁၂ လက်မထု၊ အမာခ လမ်ေးြုခုေး

(၂/ဝ)မုင်
စ်ဖက်လျှင်

(၄) ရြစီ}
ဟြ
ု န်ခရုင်ဖွြို့မဖ ေးမှုကကီေး ကြ်ရ ေးရုေး၏ ကွြ်ကမ
ဲ ှုရအာက် ှ (ယခင်)ြန်လုမမ ြို့နယ်ခွဲနင
ှ ်
ဉီေးစီေး(၂)ခန်ေး

အက ယ် ဂ

ဲွ ဝန်ထမ်ေးအမ် ာ (၄၆၅)ရြ ခ န်ေးလင်ခခစည်ေးရုေးကာ ပခင်ေးနှင် (၁၅)ရြ

်

ခါေး(၁)ခု ရ

ာင် ွက်ပခင်ေး။
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