
ကယ ား ပြည် နယ် အတွင်ား ၂၀ ၁၉- ၂၀ ၂၀  ဘဏ္ဍ ရ ရ ားနှစ ် ပ ြည်ရ   ငစ်ု ရန်ြ ု ရ ငပွြင ် တ ငဒ်ါ ရ အ ငပ်ြင် သ ည ် ကုြပဏီ/လုြ်ငန် ား/ရ ားနှုန်ားစ  ရငာ်း 

(ကျ ြ် သန်ားရြါင်ား ) 

စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန်ားအ ြည် 
ရ အ  င်ပြင်သည ် 

ရ  ား နှုန်ား 

၁ Royal Gamdamar Lot.1 ဒ ီးမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မဒေါမရ က်ခူမက ီးရ   အိုပ်စို၊  မဒေါမရ က်ခူ- ဟန်လ - မ  ်သ ဒ ို မက ီးရ  ခ ငီ်းဆက် 

လ ီ်း (၁၅/၂)  ိုင်အနက် မက  က်(၁၀)  ိုင်ခငီ်းမပ ီးက န် (၅/၂)   ိုင ်  ှ (၂/၀)  ိုင ် မက  ကခ်င်ီးခခငီ်း 

[၁၂’ အကျ ယ် ၁၂ ” ု အ ြ ခ လြ် ားြုခ ုား တ စ်ြက် ၄ ’ စ]ီ 

၂၁၃.၅၇၆ 

   
ဒ ီးမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မဒေါမရ က်ခူမက ီးရ   အိုပ်စို၊ ဟန်လ - မ  ်သ ဒ ိုမက ီးရ   ခ င်ီးဆက်လ ီ်း (၂/၀)   ိုင် 

မပေါ်တွင် (၄'x၄'x၂၆') Box Culvert (၂)စင်ီး တည်မဆ ကခ်ခငီ်း 

၈.၄၀၈ 

   
ကယ ီးခပည်နယ် ဖွ ြို့မဖ  ီး ှုကက ီးကကပ်မရီးရ ိုီး၊ အဝင်လ ်ီး ကတတရ ထပ်ပ ိုီးလ  (၄၃၀)မပ ခင်ီးခခင်ီး ၈.၁၀၄ 

   
ကယ ီးခပည်နယ် ဖွ ြို့မဖ  ီး ှုကက ီးကကပ်မရီးရ ိုီး၊ ဝန်ထ ီ်းအ  ်ရ အဝင်လ ီ်း ကတတရ ထပ်ပ ိုီးလ  (၄၄၀)မပ 

ခင်ီးခခင်ီး 

၈.၂၉၃ 

   
ကယ ီးခပည်နယ်ဖွ ြို့မဖ  ီး ှု ကက ီးကကပ်မရီးရ ိုီး အိုတ်တ တ ိုင်ီး ခခ စည်ီးရ ိုီး(၅၆၅)မပ RC တ ိုင် RC Beam 

က ရ ခခင်ီး 

၂၄.၆၁၉ 

   
ရြါ ငာ်း ၂၆၃.၀ ၀ ၀ 

၂ Royal Cobber Lot.2 ဒ ီးမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ မဒေါမရ ကခ်ူမက ီးရ  အိုပ်စို၊ မဒေါမရ က်ခူ- ခူီးဘ ဒ ိုမက ီးရ  ခ ငီ်း ဆက်လ ီ်း 

(၃/၄)  ိုင်အနက် (၂/၀)  ိုင် မက  က်ခင်ီးခခငီ်း [၁၂’အက ယ် ၁၂”ထို အ  ခ လ ီ်းပိုခ ိုီး တစ်ဖက် ၄’ စ ] 

၂၁၃.၀၀၀ 

   
ရြါင်ား ၂၁၃.၀ ၀ ၀ 

၃ T N 21 Lot.3 ဒ ီးမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခူီးပရ မက ီးရ  အိုပ်စို၊ ခူီးပရ - ကန်ကလိုပ-် စန ိုက်(မခေါငီ်းက င်) မက ီးရ  ခ င်ီးဆက် 

မခ လ ်ီး (၇/၄)  ိုင် မပေါ်တွင် (၂/၀)  ိုင် မက  က်ခင်ီးခခငီ်း [၁၂’ အက ယ် ၁၂”ထို အ  ခ လ ်ီးပိုခ ိုီး 

တစ်ဖက် ၄’ စ ] 

၂၁၃.၈၂၉ 



စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန်ားအ ြည် 
ရ အ  င်ပြင်သည ် 

ရ  ား နှုန်ား 
   

ဒ ီးမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခူီးပရ မက ီးရ  အိုပ်စို၊ ခူီးပရ - ကန်ကလိုပ-်စန ိုက ်(မခေါငီ်းက င်) မက ီးရ  ခ ငီ်းဆက် 

မခ လ ်ီး (၁၀/၀)  ိုင်အနက် (၇/၄)  ိုင်မခ လ ီ်းမပေါ်တွင်  (၄'x၄'x၂၆') Box Culvert (၄) စငီ်း 

တည်မဆ က်ခခငီ်း  

၁၆.၈၃၅ 

   
ရြါင်ား ၂၃၀ .၆၆၄ 

၄ ဝ ိုင်ီးခပညော့်လ   Lot.4 ဒ ီးမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခူီးပရ မက ီးရ  အိုပ်စို၊ ခူီးပရ - မဒေါမရ က်ခူ မက ီးရ  ခ ငီ်းဆက် မခ လ ်ီး (၅/၀) 

  ိုင်အနက် (၂/၀)  ိုင် မက  ကခ်ငီ်းခခင်ီး [၁၂’အက ယ် ၁၂”ထို အ  ခ  လ ီ်းပိုခ ိုီး တစ်ဖက် ၄’ စ ] 

၂၁၃.၂၁၄ 

   
ဒ ီးမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခူီးပရ မက ီးရ  အိုပ်စို၊ ခူီးပရ -မဒေါမရ က်ခူ မက ီးရ  ခ င်ီးဆက် လ ီ်း (၅/၀) 

  ိုင်မပေါ်တွင် ထပ ် လ ိုအပ် မသ  (၄’x၄’x၂၆’) Box Culvert (၄)စင်ီး တည်မဆ က်ခခငီ်း 

၁၆.၇၈၆ 

   
ရြါင်ား ၂၃၀ .၀ ၀ ၀ 

၅ Green Mark Lot.5 ဒ ီးမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခူီးပရ မက ီးရ  အိုပ်စို၊ ခူီးပရ - ဘ ဒ ို- ဆ ီးမဆ င် မက ီးရ  ခ င်ီး ဆက်လ ီ်း (၅/၃) 

  ိုင်အနက် (၂/၀)   ိုင် မက  ကခ်ငီ်းခခင်ီး [၁၂’အက ယ် ၁၂”ထို အ  ခ လ ်ီးပိုခ ိုီး တစ်ဖက် ၄’ စ ] 

၂၁၃.၁၁၁ 

   
ဒ ီးမ  ော့ဆ ိုမ   ြို့နယ်၊ ခူီးပရ မက ီးရ  အိုပ်စို၊ ခူီးပရ - ဘ သအူထက-် ဘ သူမအ က် မက ီးရ  ခ ငီ်းဆက် 

လ ီ်း (၁၅/၀)   ိုင်မပေါ် တွင် ထပ်  လ ိုအပ်မသ  (၄'x၄'x၂၆') Box Culvert (၂)စင်ီး တည်မဆ ကခ်ခင်ီး 

၈.၃၈၉ 

   
မပေါင်ီး ၂၂၁.၅၀၀ 

၆ ကမယ မရွှေခပည် Lot.6 ဖရဆူ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုယ - ရ ခ ီးဘူီး- ခေါီးဘယ-် ဘွယ်ဒ ိုီးသ  (၁၅/၀)  ိုငအ်နက်  ရ ီးခ ီးဘူီး ှ ခေါီးဘယ်ထ  (၃/၇) 

  ိုင် လ ်ီး တ ခ ွဲြို့ခခငီ်း၊ မက  က်  ိုင်ီးခွွဲခခင်ီး (၁၂၀) က ငီ်း 

၆၉.၇၀၇ 

   
ဖရဆူ ိုမ   ြို့နယ်၊ ရ ဧပရ ီးမက ီးရ  အိုပ်စို၊ ရ ဧပရ ီး- ယ ိုစပရ ီး- ခရ ိုြို့ခ ို မက ီးရ   ခ င်ီးဆက်လ ်ီး (၈/၃) 

  ိုင်ရှ  မခ မပ  မသ  မနရ    ီးတွင် Step ခ ခခင်ီး၊ မခ လ ်ီး ခ ွဲြို့ခခင်ီးနှငော့် မက  က်မတ င်   ိုငီ်းခွွဲခခင်ီး 

၂၇၂.၀၄၇ 



စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန်ားအ ြည် 
ရ အ  င်ပြင်သည ် 

ရ  ား နှုန်ား 
   

ဖရဆူ ိုမ   ြို့နယ်၊ ရ ဧပရ ီးမက ီးရ  အိုပ်စို၊ ရ ဧပရ ီး- ယ ိုစပရ ီး- ခရ ိုြို့ခ ိုမက ီးရ  ခ ငီ်း ဆက်လ ီ်း (၈/၃)  ိုင် 

မခ လ ်ီးခ ွဲြို့ခခငီ်း လ ီ်းမပေါ်ရှ  (၄’x၄’x၂၆’) Box Culvert (၆)စင်ီး တည်မဆ က်ခခငီ်း 

၂၅.၂၄၆ 

   
မပေါင်ီး ၃၆၇.၀၀၀ 

၇ သ  ်ီး  က်လ ိုီး Lot.7 ဖရဆူ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဒ ိုီးလ မစ မက ီးရ  အိုပ်စို၊ ကူီးခူ- ဒ ိုီးလ မစ  မခ လ ီ်း (၈/၀)  ိုင် အနက်က န် (၃/၀) 

  ိုင်အ ီး မတ င်မဖ   လ ီ်းခ ွဲြို့ခခင်ီး၊  တ်မစ က် ှုမခဖမလ  ော့ခခငီ်း၊ မခ သ ီးခ ွဲြို့ထွင်ခခငီ်း၊ လ ်ီးမဘီးမရနှုတ် 

မခ  င်ီး   ီး ခပန်လည်တူီးမဖ ခ်ခငီ်းနှငော့် ခပ ခပင် ခခငီ်းလိုပ်ငန်ီး 

၂၇.၈၅၀ 

   
ဖရဆူ ိုမ   ြို့နယ်၊ ကူီးခူ- ဒ ိုီးလ မစ  မခ လ ်ီး (၈/၀)   ိုင်အနက် မက  ကလ် ်ီး (၂/၀)  ိုင် မပေါ်ရှ  

မတ င်က ်ီးပေါီးရ  ခ ငော့်၍ လ ီ်းမပ  က  မသ  မနရ    ီး၌ Step Bar ခ ခခင်ီး (၇၇၃၀)က ငီ်း 

၁၀.၉၉၀ 

   
ဖရဆူ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဒ ိုီးလ မစ မက ီးရ  အိုပ်စို ကူီးခူ- ဒ ိုီးလ မစ  မက ီးရ   (၈/၀)  ိုင် အနက်(၅/၀)  ိုင် 

မက  က်ခငီ်းမပ ီးက န် (၃)  ိုင် အမပ ီးသတ်မက  က်ခင်ီးခခငီ်း [၁၂’အက ယ် ၁၂”ထို အ  ခ လ ်ီးပိုခ ိုီး 

တစ်ဖက် ၄’ စ ] 

၃၂၁.၂၉၆ 

   
ဖရဆူ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဒ ိုီးလ မစ မက ီးရ  အိုပ်စို ကူီးခူ- ဒ ိုီးလ မစ  မက ီးရ   (၈/၀)  ိုင် အနက်(၅/၀)  ိုင် 

မက  က်ခငီ်းမပ ီး က န် (၃)   ိုင် ှ (၂/၀)  ိုင် ဆက်လက်မက  က် ခင်ီးခခင်ီး လ ီ်းမပေါ်တွင် (၄’x၄’x၂၆’) 

Box Culvert (၄)စင်ီး တည်မဆ ကခ်ခငီ်း 

၁၆.၈၆၄ 

   
မပေါင်ီး ၃၇၇.၀၀၀ 

၈ မရွှေမငပွွ ီး Lot.8 ဖရဆူ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဖရူဆ ို- မလ မထ တမနော- ဒ ိုီးပရယ်မက ီးရ  အိုပ်စို ဒ ိုီးပရယ်(၄/၃)   ိုင် အနက် (၂/၃)  ိုင် 

ကတတရ ခင်ီးမပ ီးက န် (၂/၀)  ိုင် ကတတရ ခငီ်းခခင်ီး   [၁၂’ အ ကျ ယ် ၊ ၁၂”  ုအြ  ခ  လ ြ်ားြခု ုားတ စ် ြ က်  

(၄ )’ စ ီ] 

၃၄၉.၄၀၉ 



စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန်ားအ ြည် 
ရ အ  င်ပြင်သည ် 

ရ  ား နှုန်ား 
   

ဖရဆူ ိုမ   ြို့နယ်၊ ဖရဆူ ို- မလ မထ တမနော- ဒ ိုီးပရယ် (၄/၃)  ိုင်အနက် (၂/၀)  ိုင် လ ီ်းမပေါ်ရှ  (၄’x၄’x၂၆’)  

Box Culvert (၃)စငီ်း တည်မဆ ကခ်ခငီ်း 

၁၂.၅၉၁ 

   
ရြါင်ား ၃၆၂.၀ ၀ ၀ 

၉ မဇ ်ဧကရ ဇ် Lot.9  ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- ဟ ိုဖ- လယ်မတ  (၉)  ိုငရ်ှ သညော့်အနက် (၅)   ိုငမ်ခ လ ်ီး မဖ က်လိုပ်မပ ီး 

က န်(၄/၀)   ိုင် ဆက်လက် မဖ က်လိုပ်ခခငီ်း [လ ်ီး  က်နှောခပင် အက ယ် (၂၀)’၊ လ ်ီးမဘီးမရမခ  င်ီး 

တစ်ဖက်(၃)’ ] 

၁၆၂.၂၇၂ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- ဟ ိုဖ- လယ်မတ  မခ လ ီ်း(၉)  ိုင်အနက်(၅)  ိုင် မဖ က်လိုပ်မပ ီးခဖစ်၍ ထပ်   

မဖ က်လိုပ် ညော့် မခ လ ်ီး (၄)   ိုင်မပေါ်တွင် လ ိုအပ်မသ  (၄'x၄'x၂၆') Box Culvert  (၇)စင်ီး 

တည်မဆ က်ခခငီ်း 

၃၀.၂၃၄ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- ဟ ိုဖ- လယ်မတ  မခ လ ီ်း(၉)  ိုင်အနက် မဖ က်လိုပ်မပ ီး မခ လ ီ်း (၅)  ိုင် 

မပေါ်တွင် ထပ်  လ ိုအပ် မသ  (၄’x၄’x၂၆’) Box Culvert  (၆)စငီ်း တည်မဆ က်ခခင်ီး 

၂၅.၉၁၅ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- ဟ ိုဖ- လယ်မတ  (၅/၀)  ိုင်မခ လ ီ်းမပေါ်ရှ  ထပ်  လ ိုအပ် မသ  (၃၀)မပ 

ကွန်ကရစ်တ တ ီး (၂)စငီ်း တည်မဆ က်ခခငီ်း [ယ ဉ်သွ ီးလ ီ်း အက ယ် (၁၄)’] 

၁၂၁.၉၉၉ 

   
ရြါင်ား ၃၄ ၀ .၄ ၂၀ 

၁၀ ခ ငစ် ိုငီ်းမရွှေခပည် Lot.10  ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ် -ဟ ိုဖ-လယ်မတ  မက ီးရ  ခ ငီ်းဆက်လ ်ီး (၉/၀)  ိုငအ်နက် (၂/၀)  ိုင် မက  က် 

ခင်ီးခခငီ်း (၄   ိုင် ခ  န်ီးမက  ကခ်ငီ်းခခင်ီး) [၁၂’အက ယ် ၁၂”ထို အ  ခ လ ်ီးပိုခ ိုီး တစ်ဖက် ၄’ စ ] 

၂၁၂.၉၇၀ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- ဟ ိုဖ- လယ်မတ  (၄/၀)  ိုင် မခ လ ်ီးမပေါ်ရှ  ထပ်  လ ိုအပ် မသ (၂၀)မပ 

ကွန်ကရစ်တ တ ီး(၂)စင်ီး တည်မဆ က်ခခင်ီး [ယ ဉ်သွ ီးလ ီ်း အက ယ် (၁၄)’] 

၈၁.၃၃၀ 

   
ရြါင်ား ၂၉၄ .၃၀၀ 



စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန်ားအ ြည် 
ရ အ  င်ပြင်သည ် 

ရ  ား နှုန်ား 

၁၁ IAURA Lot.11  ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- ဟ ိုဖ- လယ်မတ  မခ လ ်ီး(၉)  ိုငအ်နက်(၅)  ိုင် မဖ ကလ်ိုပ် မပ ီးခဖစ်၍ 

ထပ ် မဖ က်လိုပ် ညော့် မခ လ ်ီး (၄)  ိုင ်မပေါ်တွင်လ ိုအပ်မသ  (၄၀)မပ မဘလ တ တ ီး (၁)လ  (၁)ထပ် 

(၂)စငီ်း တည်မဆ က်ခခငီ်း [၁၄’အက ယ်] 

၁၅၈.၆၄၃ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- ဟ ိုဖ- လယ်မတ  မခ လ ီ်း (၉)   ိုင် အနက် (၅)   ိုင် မဖ ကလ်ိုပ်မပ ီးခဖစ်၍ 

ထပ ် မဖ က်လိုပ်  ညော့် မခ လ ်ီး (၄)  ိုင်မပေါ်တွင ်  လ ိုအပ် မသ  (၃၀)မပ မဘလ တ တ ီး (၁)လ   

(၁)ထပ် (၂)စင်ီး တည်မဆ က်ခခင်ီး [၁၄’အက ယ်] 

၁၁၈.၉၈၂ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ်- ဟ ိုဖ- လယ်မတ  မခ လ ်ီး(၉)  ိုငအ်နက်(၅)  ိုင် မဖ ကလ်ိုပ် မပ ီးခဖစ်၍ 

ထပ ် မဖ က်လိုပ် ညော့် မခ လ ်ီး (၄)  ိုင ် မပေါ်တွင် လ ိုအပ်မသ  (၁၀)မပ ကွန်ကရစ်တ တ ီး(၁)စင်ီး 

တည်မဆ က် ခခငီ်း [ယ ဉ်သွ ီးလ ်ီးအက ယ် (၁၄)’] 

၂၀.၃၂၈ 

   
မပေါင်ီး ၂၉၇.၉၅၃ 

၁၂   လ ဖူီး Lot.12  ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ် -မတ င်လ ှ (၅/၄)  ိုင် မခ လ ်ီးမပေါ်တွင် လ ိုအပ်မသ  (၁၀) မပ ကွန်ကရစ် 

တ တ ီး (၁) စင်ီး တည်မဆ က်ခခင်ီး [ယ ဉ်သွ ီးလ ီ်း အက ယ် (၁၄)’] 

၂၀.၃၂၈ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ် -မတ င်လ ှ(၅/၄)  ိုင် မခ လ ီ်းမပေါ်တွင် လ ိုအပ်မသ  (၂၀)မပ ကွန်ကရစ်တ တ ီး 

(၂) စင်ီး တည်မဆ က ်ခခင်ီး [ယ ဉ်သွ ီးလ ီ်းအက ယ် (၁၄)’] 

၈၁.၃၁၂ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ် -မတ င်လ ှ (၅/၄)  ိုင် မခ လ ီ်းမပေါ်တွင် လ ိုအပ်မသ  (၂၀)မပ မဘလ တ တ ီး 

(၁)လ   (၁)ထပ ်(၁)စင်ီး တည်မဆ က်ခခငီ်း [၁၄’အက ယ်] 

၃၉.၆၆၂ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ် -မတ င်လ ှ (၅/၄)  ိုင် မခ လ ်ီးမပေါ်ရှ  ထပ ် လ ိုအပ်မသ  (၂၀)မပ 

ကွန်ကရစ်မရမက   ်(၂)စင်ီး တည်မဆ က်ခခငီ်း 

၁၃.၅၁၉ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ် -မတ င်လ ှ (၅/၄)  ိုင် မခ လ ်ီးမပေါ်တွင် လ ိုအပ်မသ  (၅၀)မပ ကွန်ကရစ် 

တ တ ီး (၁)စင်ီး တည်မဆ က်ခခင်ီး [ယ ဉ်သွ ီးလ ီ်း အက ယ် (၁၄)’] 

၁၀၇.၁၀၈ 



စဉ ် ကုြပဏီအ ြည် Lot. No လုြ်ငန်ားအ ြည် 
ရ အ  င်ပြင်သည ် 

ရ  ား နှုန်ား 
   

မဘ လခွဲခရ ိုငဖ်ွ ြို့မဖ  ီး ှုကက ီးကကပ်မရီး ရ ိုီးဝန်ီး အတွင်ီး ဒို-ည န်  ှီးမနအ   ်RCC(၁)လ ိုီး တည်မဆ က်ခခင်ီး  

(၄၀×၃၈)မပ 

၄၈.၃၅၀ 

   
မဘ လခွဲခရ ိုင် ဖွ ြို့မဖ  ီး ှုကက ီးကကပ်မရီးရ ိုီး၊ (၂) ခန်ီးတွွဲ ဝန်ထ ်ီးအ  ်ရ  ခ  န်ီးလင်ော့ ခခ စည်ီးရ ိုီး (၁၈၆) မပနှင်ော့ 

ဂ တ်တ ခေါီး(၁)ခို ခပ လိုပ်ခခငီ်း 

၄.၄၇၁ 

   
ရြါင်ား ၃၁၄. ၇၅၀ 

၁၃ မအ င်ဖူီးသူ Lot.13  ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ် -မတ င်လ ှ (၁၀/၄)  ိုင် ရှ သညော့်အနက် (၅)  ိုငမ်ခ လ ီ်း မဖ က်လိုပ်မပ ီး က န် 

(၅/၄)   ိုင် ဆက်လက်မဖ က်လိုပ်ခခငီ်း [လ ီ်း  က်နှောခပင်အက ယ် (၂၀)’၊ လ ီ်းမဘီးမရမခ  င်ီး 

တစ်ဖက်(၃)’ ] 

၂၂၄.၃၈၂ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ ဟ ိုဂ စ် -မတ င်လ ှ (၅/၄)  ိုင် မခ လ ီ်းမပေါ်ရှ   လ ိုအပ်မသ  (၄’x၄’x၂၆’) Box Culvert  

(၉)စငီ်း တည်မဆ က်ခခငီ်း 

၃၉.၀၉၂ 

   
ရ  သစ်မ   ြို့နယ်၊ ရ  သစ်-ဝ ် လ- သ ယ  လ ီ်း(၁၂)  ိုင်မပေါ်တွင်(၁၅)မပ ကွန်ကရစ် တ တ ီး (၂) စင်ီး 

တည်မဆ က်ခခငီ်း [ယ ဉ်သွ ီးလ ်ီးအက ယ် (၁၄)’] 

၆၁.၃၄၃ 

   
ရ  သစ်မ   ြို့နယ်၊ ရ  သစ်- ဝ ် လ- သ ယ လ ်ီး (၁၂)   ိုင် မပေါ်တွင် (၄'x၄'x၂၆') Box Culvert (၃)စငီ်း 

တည်မဆ က်ခခငီ်း 

၁၃.၀၃၀ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ်၊ မ   ြို့ပတ်လ ီ်းမပေါ် ှ  ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ် ဖဖရရ ိုီးသွ ီးလ ်ီး(၀/၁)  ိုင် ကတတရ ခငီ်းခခင်ီး 

[၁၂’အက ယ်၊ ၁၂”ထို အ  ခ  လ ီ်းပိုခ ိုီးတစ်ဖက် (၄)’စ ] 

၂၁.၉၉၈ 

   
 ယ်စွဲော့မ   ြို့နယ် ဖွ ြို့မဖ  ီး ှုကက ီးကကပ်မရီးရ ိုီး၊ အဝင်/အထွက်လ ီ်း(၂၅၀)မပ ကွန်ကရစ်လ ီ်းမပေါ်ရှ  (၂)မပ 

မရပပွန်(၁)ခို ခပ လိုပ်ခခင်ီး 

၂.၁၅၅ 

   
ရြါင်ား ၃၆၂.၀ ၀ ၀ 

 


