
ကခ ျ ငပ်ြည်န ယ် အတွင််း ၂၀ ၁၉ - ၂၀ ၂၀  ဘဏ္ဍာ ရရ်း နှစ ် ပ ြည်ရ  ာငစ်ု ရန်ြ ု ရ ငပွြင ် တ ငဒ်ါ ရ အာ ငပ်ြင် သ ည ် ကုြပဏီ/လုြ်ငန် ်း/ရ ်းနှုန််းစ ာ ရင််း 

(ကျ ြ် သန််းရြါင််း ) 

စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန််းအ ြည် ြှတ်ချက် 

၁ အ ောင်မြင်သူ ြရ ှိပါ။ Lot. 1 အ ါင်လန်ဖူူးမြှိ ြို့နယ်၊ အ ောက်ပဇယ-်လှိို  ျီဒျီ-ဇောူးလောူး-ြျီူးအကော်- တောအကော်-ပျီရ ျီြျီဒျီအက ူးရ ော  င်ူးဆက် 

လြ်ူး (၁၇/၀) ြှိိုင် နက် (၁/၀) ြှိိုင်အဖောက်လိုပ်မပျီူး က န ်(၁၆/၀)ြှိိုင်ြ  (၂/၀)ြှိိုင်အမြလြ်ူး အဖောက်လိုပ် 

မ င်ူး [ရ တာ င်ရ ြေါ်လ ြ််း ြျ က်နှှာ ပြင်အ ကျယ်  (၂ ၀ ’) လြ််းရ ဘ်း ရ ရရ ပြာ င််းတစြ်က် (၃ ’) အ ြါအဝင်] 

 

အ ါင်လန်ဖူူးမြှိ ြို့နယ်  ဒူလော-ဒျီလောဝါဇျီ-အ ေါ်လောဝါ-ဒါအယော်-လှိိုြှိို ျီတယ်လြူ်း (၁၃/၀) ြှိိုင် နက် 

(၁/၀) ြှိိုင်အဖောက်လိုပ်မပျီူး က န်(၁၂/၀) ြှိိုင်ြ  (၂/၀) ြှိိုင် အမြလြ်ူးအဖောက်လိုပ်မ င်ူး [ရ တာ င်ရ ြေါ်လ ြ််း 

ြျက်နှှာ ပြ င် အ ကျယ်  (၂ ၀ ’)  လြ််းရ ဘ်း ရ ရရ ပြာ င််း တစ်ြက်(၃ ’) အ ြါအဝင်] 

 

အ ါင်လန်ဖူူးမြှိ ြို့နယ်၊ ဇျီူးထန်အက ူးရ ော  င်ူးဆက်လြ်ူး (၇/၀)ြှိိုင် နက် (၁/၀)ြှိိုင် အဖောက်လိုပမ်ပျီူး 

က န်(၆/၀)ြှိိုင်  မပျီူးသတ်အမြလြ်ူးအဖောက်လိုပမ် င်ူး [ရ တာ င်ရ ြေါ် လြ််းြျက်နှှာ ပ ြင် အ ကျယ်(၂ ၀ ’)  

လြ််း ရ ဘ်း ရ ရရ ပြာ င််းတစ်ြက် (၃ ’) အ ြါအဝင်] 

 

၂ ြလှိ  ညျီ စ်ကှိိုြ ောူး Lot. 2 
ပူတော ှိို ရှိိုင်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး အနထှိိုင်ြှု   က်  ဲ ရ ှိပါ သမဖင  ် (၄)  န်ူးတ  ဲ (၂)ထပ် 

ဝန်ထြ်ူး ှိြရ်ော  သစ် (၁) လ ိုူးအဆောက် လိုပ်မ င်ူး {(၉၀×၃၀×၂၂) အပ အရ/ြျီူး/ ြှိလလော ပါ RCC) } 

၁၈၈.၉၈၉ 

   
ပူတော ှိို ရှိိုင်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူးဝန်ူး တ င်ူး/ မပင်လြ်ူး  ောူး (၁၆၂၇×၁၂)  အပ  က ယ် 

ကတတရော င်ူးမ င်ူး 

၃၄.၉၉၇ 

   
ပူတော ှိို ရှိိုင်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး(ရ ိုူးအ ောင်ူး) အနရောတ င် ကောရ  ထောူးအသော ခ  စည်ူးရှိိုူးြ ော 

အဆ ူးအမြ ပ က်စျီူးအနပါသမဖင ်   ှိန်ူးလင ် RCတှိိုင်ခ  စည်ူးရှိိုူး(၃၈၂)အပ ကောရ မ င်ူး 

၈.၉၉၉ 

   
ပူတော ှိို ရှိိုင်ရ ိုူးန င ် ရှိပ်သောကကောူး အရစင်အ ောက်အမ တ င် ရ ိုူး  တ က် သ ိုူးမပ နှိိုင်ရန် ဂါလ (၅၀၀၀) 

ဆ    ိုတအ်ရကန်(၁) လ ိုူး အဆောက်လိုပမ် င်ူး 

၃.၅၇၉ 

   
ပူတော ှိိုရ ိုူးအ ောင်ူးရ ှိဝန်ထြ်ူး ှိြရ်ောသစ်သောူးအန ှိြ(်၂)လ ိုူးတ င် အရ  ှိ ူး န်ူးန င ် ှိြသ်ော တ လဲ က် 

(၃၅×၁၀) အပ အဆောက်လိုပမ် င်ူး 

၉.၉၄၃ 



စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန််းအ ြည် ြှတ်ချက် 

   

ပူတော ှိိုမြှိ ြို့နယ်၊ ထဝါဒြ်ူးအက ူးရ ော အသောက်သ ိုူးအရ ရရ ှိအရူး စှိြ ်စြ်ူးအရ (၆)ြှိိုင် သ ယ်ယူ မ င်ူး {(၂” PVC 

(8.5)၊ အရတောူးတြ  (၂၅’ x ၃’ x၅’) ဂါလ  (၅၀၀၀) ဆ    ိုတ် အရကန် Chain Link Fencing (80) Ft 

အရသန ်စက် ှိြန် င ် အရသန ်ပစစညူ်းြ ောူး တပ်ဆငမ် င်ူး  ပါ ဝင်)} 

၇၂.၉၉၃ 

    စုစုရ ြါင််း ၃ ၁၉.၅၀၀ 

၃ တှိိုူးတက်အသောအရွှေနှိိုင်င  Lot. 3 ပူတော ှိိုမြှိ ြို့နယ်၊ ပူတော ှိို-နြ ထ် ြ် ူူး (၁၄)/၀)ြှိိုင်  နက် အက ောက် င်ူးရန် က န်ရ ှိသည ်(၁/၄)ြှိိုင် 

အက ောက်  င်ူးမ င်ူး [( ၁၂ ’ ) အ ကျယ်(၁၂ ” ) ုအ ြာ ခ လြ််းြုခ ု်းတစ်ြက် (၄ ’) စ ီ] 

၁၈၇.၀၀၁ 

   ပူတော ှိိုမြှိ ြို့နယ်၊ ပူတော ှိို- နြ ထ် ြ် ူူး(၁၄)/၀)ြှိိုင်  နက် အက ောက် င်ူးရန် က န်ရ ှိသည ် (၁/၄)ြှိိုင် 

အက ောက်  င်ူးမ င်ူး လြ်ူးအပေါ်တ င် (၅×၅×၂၆)အပ Box Culvert(၄) စင်ူး တည် အဆောက်မ င်ူး 

၂၉.၃၉၄ 

   ပူတော ှိိုမြှိ ြို့နယ်၊ ဆ ြြ်ျီယန်-  င်စျီယန်လြ်ူး (၁/၀) ြှိိုင် အမြသောူးလြ်ူး အဖောက် လိုပ်မ င်ူး 

[ရ တာ င်ရ ြေါ်လ ြ််း ြျက်နှှာ ပြင် အ က ျယ် (၂ ၀ ’) လြ််းရ ဘ်း ရ ရရ ပြာ င််း တစ်ြက် (၃ ’) အ ြါအဝင်] 

၄၅ .၃၀၇ 

   ပူတော ှိိုမြှိ ြို့နယ်၊ ဆ ြြ်ျီယန-် င်စျီယန်လြ်ူး (၂/၀)ြှိိုင် အမြသောူးလြ်ူး အဖောက်လိုပမ် င်ူး လြ်ူးအပေါ်တ င် 

(၅x၅x၂၆) အပ Box Culvert(၄) စင်ူးတညအ်ဆောက်မ င်ူး 

၂၉.၃၉၄ 

   
ပူတော ှိိုမြှိ ြို့နယ်၊ ဖက်ြောဒျီ- ဖက်ြောဇ ပ ်လြ်ူးအပေါ်တ င် (၅x၅x၂၆) Box Culvert (၆) စင်ူးန င ် (၃x၃x၂၆) 

အပ Pipe Culvert (၄)စင်ူး တည်အဆောက်မ င်ူး 

၅၇.၀၆၈ 

    စုစုရ ြါင််း ၃ ၄ ၈ .၁၆၄ 

၄ ြ  ြ်ူး  Lot. 4 ပူတော ှိိုမြှိ ြို့နယ်၊ လန်ူးအတောင်အက ူးရ ော ိုပစ်ို၊ ြောြှိန-် ြောြှိနရ် ျီူးဒျီူး အက ူးရ ော  င်ူး ဆက်လြ်ူးအပေါ်တ င် 

(၅၀)အပအေလျီတ တောူး (၂)လ ောတစ်ထပ်(၂)စင်ူး တည်အဆောက် မ င်ူး [၁၄ ရ ြအကျ ယ်]   

၂၆၁.၄၅၀ 

    စုစုရ ြါင််း ၂၆၁.၄ ၅၀ 

၅ Htaw Gaw Boung Lot. 5   ျီအဖ မြှိ ြို့နယ်၊   ျီအဖ - ပန်ဝါလြ်ူး (၄/၀)ြှိိုင်ြ  အတောင်သ ိုူးလ ိုူး- ြက်လင်အကော -စိုစည်ူး-လန်ူးယန် ထှိ 

(၂၄)ြှိိုင် နက်(၅/၀)ြှိိုင် လြ်ူးတော  ဲြို့မ င်ူး [ရ တာ င်ရ ြေါ်လ ြ််းြျက်နှှာ ပြင်  အ ကျ ယ် (၂ ၀ ’)  လြ််းရ ဘ်း 

ရ ရရ ပြာ င််း တစ်ြက်(၃ ’) အ ြါအဝင်] 

၁၁၈.၅၂၆ 



စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန််းအ ြည် ြှတ်ချက် 

   
  ျီအဖ မြှိ ြို့နယ်၊   ျီအဖ -ပန်ဝါလြ်ူး (၄/၀)ြှိိုင်ြ  အတောင်သ ိုူးလ ိုူး- ြက်လင်အကော - စိုစည်ူး- လန်ူးယန်  ထှိ 

(၂၄)ြှိိုင်  နက် အဆောင်ရ က်ရန် က န်ရ ှိသည ် (၁/၄)ြှိိုင် အက ောက်အတောင် ြှိိုင်ူး  ဲဖယ်ရ ောူးမ င်ူး 

၁၁၄.၅၈၂ 

   

  ျီအဖ မြှိ ြို့နယ်၊ ဖျီအြော်- ကန်ူးဖန -် လန်ဆယ် (၇၈) ြှိိုင် လြ်ူးအပေါ်ရ ှိ  လောအန   တ တောူးြ  

ကန်ူးဖန ်အက ူးရ ော  ထှိ (၁၁/၆)ြှိိုင်  နက် လောအန  တ တောူးြ    ဂလန်အက ူးရ ော ထှိ (၂/၀) ြှိိုင် 

အက ောက် င်ူးမ င်ူး [(၁၂ ’ ) အ ကျယ် ( ၁၂ ” )  ုအ ြာ ခ လြ််းြုခ ု်း တစ်ြက် (၄ ’)  စ]ီ 

၂၄၉.၄၀၂ 

    စုစုရ ြါင််း ၄ ၈ ၂.၅၁၀ 

၆ အေောြ်မြန် Lot. 6   ျီအဖ မြှိ ြို့နယ်၊ နှိိုဇ န်အေော် အက ူးရ ော ိုပစ်ိုန င ် အဂါ  ယ ြ်အက ူးရ ော  င်ူးဆက်လြ်ူးအပေါ်တ င် 

အငါ    ြူ်းအ  ောင်ူးကူူး (၁၈၀)အပ အေလျီသ အေောင်တ တောူး(၁)စင်ူး တညအ်ဆောက်မ င်ူး [၁၄  ရ ြအက ျယ်] 

၄၀၁.၇၂၁ 

   
  ျီအဖ မြှိ ြို့နယ်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး ဝင်လြ်ူးအပေါ်တ င် Box Culvert ( ၄)စင်ူး တည် အဆောက်မ င်ူး 

(၅×၅×၁၈)အပ 

၁၃.၁၉၁ 

   
  ျီအဖ မြှိ ြို့နယ် ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး (၂) န်ူးတ ဲ ဝန်ထြ်ူး ှိြရ်ောတ င်   ှိန်ူးလင ်ခ  စည်ူးရှိိုူး ကောရ မ င်ူး 

(၆၄၄)အပ 

၂၃.၁၈၉ 

၇ အဖဝင်ူး 

တှိိုူးတက်အရူး 

Lot. 7 က  င်မပည်နယ်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး၊ ရ ိုူးဝင်ူး တ င်ူး (၇၈၀' ×၁၀') ကတတရောထပ်ပှိိုူးလ ော  င်ူးမ င်ူး 

(ကတတရော တန်ဖှိိုူးြပါ) 

၁၃.၈၀၇ 

   

က  င်မပည်နယ်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး၊  ိုတခ်  စည်ူးရှိိုူး(၂၀၁‘-၀”× ၆‘-၀") ောူး န စ်ဖက်အဆူး 

သိုတမ် င်ူး၊ ဂှိတ်တ  ါူး သစ် (၁၆ x ၆)’ (၂) ို   ှိန်ူးလင ် RCတှိိုင်မဖင ် ခ  စည်ူးရှိိုူး (၅၂၅')  ောူး  သစ် 

မပန်လည ်တပ်ဆင်မ င်ူး 

၁၉.၈၈၁ 

   
က  င်မပည်နယ်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူးတ င်အနထှိိုင်ြှု   က်  ဲရ ှိပါသမဖင ် (၄) န်ူးတ ဲ (၂)ထပ် 

ဝန်ထြ်ူး ှိြရ်ော  သစ် (၁) လ ိုူး အဆောက်လိုပမ် င်ူး 

၁၇၃.၃၇၈ 

   
က  င်မပည်နယ်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး၊ ရ ိုူးဝင်ူး တ င်ူး(၆၀'×၂၀'×၁၂') Steel Structure Steel Post 

သ ပြ်ှိိုူး ကောူး ဂှိိုအဒါင် (၁)လ ိုူး တည်အဆောက်မ င်ူး 

၉.၃၄၃ 



စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန််းအ ြည် ြှတ်ချက် 

   
က  င်မပည်နယ်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး၊ရ ိုူးဝင်ူး တ င်ူးရ ှိ (၄၅' ×၂၀'×၁၂') ကောူးဂှိိုအဒါင် 

 အ ောင်ူး ောူး  န်ူးမပန်ဖ ဲြို့၍ပစစည်ူး ထောူးသည ်ဂှိိုအဒါင် မဖစ်မပ လိုပ်မ င်ူး  

၂.၉၈၂ 

   
က  င်မပည်နယ်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူးဝင်ူး တ င်ူးဂါလ (၁၆၀၀)ဆ  အရစင်RCC(၁၀'×၁၀'×၁၆') 

(၁)စင်ူး န င ် (၆၀၀') အရပှိိုက် သ ယ်တန်ူးမ င်ူး (Pump House (၁၀x၈)’ န င  ်(1.5) HP Motor ) 

၈.၂၀၉ 

    စုစုရ ြါင််း ၂၂၇.၆၀၀ 

၈ Success Wings Lot. 8 
ဗန်ူးအြော် ရှိိုင်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူးတ င် ြှိိုူးရောသျီ  ှိန်တ င် ရ  ြို့န  ြ ောူးအကကောင ် သ ောူးလောရ က် ဲသမဖင ် 

 က ယ် (၈)အပ၊  ရ ည် (၂၉၀) အပန င ် က ယ် (၁၀)အပ၊ ရ ည(်၄၆၈)အပ က န်ကရစ်လြ်ူး င်ူးမ င်ူး 

၂၅.၀၆၂ 

   ဗန်ူးအြော် ရှိိုင်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး ဝင်လြ်ူးက န်ကရစ် င်ူးမ င်ူး (၁၀၆)အပ ၄.၅၅၅ 

   
ဗန်ူးအြော် ရှိိုင်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူးတ င် အနထှိိုင်ြှု  က်  ဲရ ှိပါသမဖင ် (၄) န်ူး တ ဲ 

(၂)ထပဝ်န်ထြ်ူး  ှိြရ်ော  သစ် (၁) လ ိုူး အဆောက်လိုပမ် င်ူး 

၁၇၃.၈၇၇ 

   
ဗန်ူးအြော် ရှိိုင်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူးပတ်လည်တ င်  ိုတအ်မ ဆင်ူး  ိုန င ်  ိုတအ်ရအမြောင်ူး ထည ်သ င်ူး 

မ င်ူး (၂၆၆) အပ  

၂.၈၃၁ 

   
ဗန်ူးအြော် ရှိိုင်ဖ  ြို့မဖှိ ူးြှုကကျီူးကကပ်အရူးရ ိုူး၏ ဝန်ထြ်ူး ှိြ်ရောတ င် ဂါလ  (၁၆၀၀)ဆ    မြင ် (၁၆) အပ RCC 

အရစင် (၁) ိုန င ် အရပှိိုက်သ ယ် တန်ူးမ င်ူး (၃၅၀) အပ 

၄.၆၇၅ 

   စုစုရ ြါင််း ၂၁၁.၀၀ ၀ 

  


