
တ နင်္သာ ရီတ ိုင ်း ဒေ င်္က ီ်း အတွင ်း ၂၀ ၁ ၉ - ၂၀ ၂၀  ဘဏ္ဍာဒ ရ်းနှစ   ပ ြ ည ဒ  ာင စိုရန ြ ိုဒ ငပွြင   တ င ေါ ဒ အာင ပ ြင င်္ ည    ိုြပဏီ/လိုြ ငန ်း/ဒ ်းနှုန ်းစ ာ ရင ်း 

( ျ ြ င်္န ်းဒြါင ်း ) 

စဉ    ိုြပဏီအ ြည  Lot. No လိုြ ငန ်းအ ြည  
ဒ အ ာ င ပြင င်္ည   

ဒ  ်း နှုန ်း 

၁ သုဝဏ္ဏဒေဝီ Lot.1 ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊ ဒပေါက်ပင်ကွင််း- လ ွှဲဒ ောင်ဒကျ်းေ ောချင််းဆက်ဒကျောက်ခင််း လ ််း (၄/၀)   ုင်လ ််းဒပေါ်ေ    R.C.C 

ကွန်ကေစ် ံ ော်း (၂၅) ဒပ (၁) စင််း ၊ (၂၀) ဒပ (၁) စင််းန င ်  (၁၀) ဒပ (၂) စင််း ည်ဒဆောက်ဖခင််း [ယောဉ်သေွာ်း 

လ ််းအကျယ ်(၁၄) ဒပ] 

၁၁၉.၃၉၉ 

   
ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊ ေော  ်း-စ န်ဘုံ ဒကျောက်လ ််း (၅/၁)   င်ုဒပေါ်ေ   (၅×၅×၂၆) ဒပ Box Culvert (၃) စင််း 

 ည်ဒဆောက်ဖခင််း  

၁၃.၆၁၃ 

   
ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊ေ ်းဒ ောင်-ဖ န် ောေ င်ထဘီဒကျ်းေ ောချင််းဆက်ဒဖ လ ််း(၅/၄)  ုင်လ ််း  ဒပေါ် င်ွ ဒေဒဖ ောင််း ျော်း 

ပ  ်ဆ ုို့ဖခင််း၊ ဒေစီ်းဒ ကောင််း ျော်းဖ စ်ဒပေါ်ဒန ှုအော်း ဖပင်ဆင်ဖခင််း 

၉.၉၄၀ 

   
ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊ ေ ်းဒ ောင်-ဖ န် ောေ င်ထဘီဒကျ်းေ ောချင််းဆက်ဒဖ လ ််း (၅/၄)   ုင်လ ််းဒပေါ်  ွင်(၅×၅×၂၆) ဒပ 

Box Culvert (၃) စင််း  ညဒ်ဆောက်ဖခင််း 

၁၃.၆၁၃ 

   

ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊  ောဒချောင််းဒကျ်းေ ောအုပစ်ု၊  ော်းဒချောင််း- ဖ န် ောေ င်ထဘီဒဖ သော်းလ ််း (၆/၀)   ုင်ဒပေါ်ေ   R.C.C  

ကွန်ကေစ် ံ ော်း (၂၅) ဒပ (၁)စင််းန င ် ( ၂၀) ဒပ (၁)စင််း  ညဒ်ဆောက်ဖခင််း  [ယောဉ်သေွာ်းလ ််းအကျယ် (၁၄) ဒပ] 

၈၂.၆၆၁ 

   
ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊  ော်းဒချောင််း-ဖ န် ောေ င်ထဘီဒကျ်းေ ောချင််းဆက်ဒဖ လ ််း (၆/၀)   ုင်ဒပေါ်ေ   (၅×၅×၂၆) ဒပ  Box 

Culvert (၁) စင််း  ည်ဒဆောက်ဖခင််း 

၄.၅၃၈ 

   

 နသသောေီ  ုင််းဒေသကကီ်း ွြံို့မ   ်း ှုကကီ်း ကပ်ဒေ်းရုံ်း   ်ုးချွှဲြို့ဒဆောင်(၃၅'×၃၅') RC (၁) ထပ် ဒဆောက်လုပဖ်ခင််း 

(ဒဖ   ုို့ဖခင််းလုပ်ငန််းအပေါအဝင်) 

၄၆.၅၅၂ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၂၉၀.၃ ၁၆ 



စဉ    ိုြပဏီအ ြည  Lot. No လိုြ ငန ်းအ ြည  
ဒ အ ာ င ပြင င်္ည   

ဒ  ်း နှုန ်း 

၂ Innovative 

Inspiration  

Idea 

Lot.2 ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊  ော်းဒချောင််းဒကျ်းေ ောအုပစ်ု၊  ော်းဒချောင််း-ဒ ောင်ေင််းအင််း-ဆယ်အ  စ်ု (ကလ န်ဒအောင်-ကံဒပေါက် 

လ ််းဆံု) ဆက်သွယ်သည ်ဒဖ လ ််း (၉/၀)   င်ု   (၃/၀)  ုင် ဒကျောက်ဒချောလ ််းဒဆောင်ေ က်မပီ်းဖ စ်၍ အမပီ်းသ ် 

(၆/၀)   င်ု   (၃/၀)   င်ု ဒကျောက်ခင််းဖခင််း  [(၁၂) ဒပအကျယ၊် (၁၂) လက် ထု၊ အ ောခံလ ််းပုခံ်ုး  စ် က်လျှင် 

(၄) ဒပစီ] 

၃၈၉.၅၇၀ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၃ ၈ ၉.၅၇၀ 

၃ AGT Lot.3 ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊  ော်းဒချောင််းဒကျ်းေ ောအုပစ်ု၊  ော်းဒချောင််း -ဒ ောင်ေင််းအင််း- ဆယ်အ  စ်ု (ကလ န်ဒအောင်-

ကံဒပေါက်လ ််းဆံု) ဆက်သွယ်သည ်ဒဖ လ ််း (၉/၀)   ုင်   (၃/၀)   ုင် ဒကျောက်ဒချောလ ််းဒဆောင်ေ က်မပီ်းဖ စ်၍ 

အမပီ်းသ ် (၆/၀)   င်ု   (၃/၀)   ုင် ဒကျောက်ခင််းဖခင််း  [(၁၂) ဒပအကျယ၊် (၁၂) လက် ထု၊ အ ောခံ လ ််းပုခံု်း 

 စ် က်လျှင် (၄) ဒပစီ] 

၃၈၈.၆၉၀ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၃ ၈ ၈ .၆၉၀ 

၄ Myanmar  

Amazing  

Power 

4 ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊  င််းသော်းဒကျ်းေ ောအုပစ်ု၊ အ နဒေောဇော-ဆင်က ်း-လယ်ကကီ်း- င််းသော်း-ဆင်စွယ-်ဒေငံကကီ်း-စ န်ဘုံ 

ဒကျ်းေ ောချင််းဆက်လ ််းဒပေါ်ေ    င််းသော်းဒချောင််းက ်းန င ်လယ်ကကီ်း ဒကျ်းေ ောအဝင် R.C.C ကွန်ကေစ် ံ ော်း (၆၀) 

ဒပ(၂)စင််း  ည်ဒဆောက်ဖခင််း [ယောဉ်သေွာ်းလ ််းအကျယ် (၁၄) ဒပ] 

၂၃၁.၉၇၇ 

   

ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊ အ နဒေောဇော-ဆင်က ်း-လယ်ကကီ်း- င််းသော-ဆင်စွယ-်ဒေငံကကီ်း-စ န်ဘုံ ဒကျ်းေ ောချင််းဆက် ဒဖ သော်း 

လ ််း (၁၅/၀)   င်ုအနက် (၇/၂)   ုင် လ ််းဒပေါ် ွင် (၀/၄)   င်ုခနို့ ် လ ််းပ င်ု်း ျော်းဒေဒကျော်၍ ပျက်စီ်းဒန ှုအော်း 

ဖပင်ဆငဖ်ခင််း 

၄.၄၇၉ 

   
ဒေဖ ြူမ   ြို့နယ်၊  င််းသော်းဒကျ်းေ ောအုပစ်ု၊  င််းသော်း - လယ်ကကီ်းလ ််းဒပေါ်ေ    (၅×၅×၂၆) ဒပ Box Culvert (၁) စင််း 

 ည်ဒဆောက်ဖခင််း 

၄.၅၄၄ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၂၄ ၁.၀၀၀ 



စဉ    ိုြပဏီအ ြည  Lot. No လိုြ ငန ်းအ ြည  
ဒ အ ာ င ပြင င်္ည   

ဒ  ်း နှုန ်း 

၅ General Myeik Lot.5  နသသောေီမ   ြို့နယ်၊ စ  န်ဒသောင်-  ဒသောင်ဒကျ်းေ ောချင််းဆက် (၁/၂)   ုင် ဒကျောက်ခင််းဖခင််း [(၁၂)  ဒ ြ အ  ျယ ၊  

(၁၂) လ   ြ ို၊ အြာ ခ လြ ်းြိုခ ို်း တစ ြ  လျှ င  (၄ )ဒ ြစီ] 

၁၆၂.၁၁၃ 

   
 နသသောေီမ   ြို့နယ်၊ ဘန်ဒလော- ဘန််းသွှဲ-ဒကျောက်  ဒကျောင််းဒကျ်းေ ောချင််းဆက် (၁၀/၁)    င်ု အနက် (၁/၃)   

  င်ုဒ ောက်လုပမ်ပီ်း ကျန်ေ   (၈/၆)   င်ု   ဒဆောင်ေ က်ဆွှဲ ဒဖ လ ််း (၅/၀)   ုင်ဒပေါ် ွင်  R.C.C ကွန်ကေစ် ံ ော်း 

(၄၅) ဒပ (၁) စင််း  ည်ဒဆောက်ဖခင််း [ယောဉ်သေွာ်းလ ််းအကျယ ်(၁၄) ဒပ] 

၉၀.၂၆၇ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၂၅၂.၃ ၈ ၀ 

၆ ZCO Lot.6 
 နသသောေီမ   ြို့နယ်၊ ဆင်ဒဖခ ံ်ုးဒကျ်းေ ောအုပစ်ု၊  နသသောေမီ   ြို့-ဒအောက်ကင််း ဒကျ်းေ ောချင််းဆက်လ ််းဒပေါ်ေ   မ   ြို့သ ကကီ်း 

ဒချောင််းက ်း R.C.C ကွန်ကေစ် ံ ော်း (၁၀၀) ဒပ (၁) စင််း  ညဒ်ဆောက်ဖခင််း [ယောဉ်သေွာ်းလ ််း အကျယ် (၁၄) ဒပ] 

၂၀၀.၄၅၇ 

   
 နသသောေီမ   ြို့နယ်၊  က -ဝ ််းနာဒကျ်းေ ောချင််းဆက်လ ််းဒပေါ်ေ   R.C.C ကွန်ကေစ်  ံ ော်း (၆၀) ဒပ  (သဘောဝ 

ဒဘ်းဒ ကောင ်ပျက်စီ်းခွှဲ ဒသော Wing Wall (၂)ခု ဖပ ဖပင်ဖခင််းန င ်  ံ ော်း ချဉ််းကပ်လ ််းဒဖ   ိုု့ဖခင််း) 

၁၄.၉၃၀ 

   
မ   ်ခရ ုင် ွြံို့မ   ်း ှုကကီ်း ကပ်ဒေ်းရုံ်းဝင််းအ ွင််း ယောဉ်/ယနတေော်း ျော်းလံုခခံ စွော ထော်းေ  န င်ုေန် ယနတေော်းသ ုဒလ ောင်ရုံ 

အဒနာက်ဘက် Chain Link  RC   င်ု ခခံစည််းရ ု်းကောေံဖခင််း (၁၀၈၀) ဒပ 

၁၈.၅၉၇ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၂၃ ၃ .၉၈ ၄ 

၇ ဖပည်သောဟ န််း Lot.7  နသသောေီမ   ြို့နယ်၊ ဘန်ဒလော-ဘန််းသွှဲ-ဒကျောက်  ဒကျောင််းဒကျ်းေ ောချင််းဆက် (၁၀/၁)  င်ုအနက် (၁/၃)  ုင် 

ဒ ောက်လုပမ်ပီ်းကျန်ေ   (၈/၆)   င်ု   ဒဆောင်ေ က်ဆွှဲ ဒဖ လ ််း (၅/၀)   င်ုဒပေါ် ွင် (၁) လ ော (၁) ထပ် (၄၀) ဒပ 

ဒဘလီ ံ ော်း (၁) စင််း  ညဒ်ဆောက်ဖခင််း 

၇၅.၁၄၇ 

   
 နသသောေီမ   ြို့နယ်၊ သောေ ံု(ဒေ ြို့)- ဒသောင်ဖ ြူဒကျ်းေ ောချင််းဆက်လ ််း(၂/၇)   င်ုဒပေါ် ွင်  (၁) လ ော (၁) ထပ် (၃၀) 

ဒပ ဒဘလီ ံ ော်း (၁) စင််းန င ် (၁) လ ော (၁) ထပ် (၂၀) ဒပ ဒဘလီ  ံ ော်း (၁) စင််း  ညဒ်ဆောက်ဖခင််း 

၉၃.၉၃၅ 

   
 နသသောေီမ   ြို့နယ်၊ သောေ ံု(ဒေ ြို့)-ဒသောင်ဖ ြူဒကျ်းေ ောချင််းဆက်လ ််း (၂/၇)   ုင် လ ််းဒပေါ်ေ    R.C.C ကွန်ကေစ် 

 ံ ော်း (၂၅) ဒပ(၁) စင််း ည်ဒဆောက်ဖခင််း [ယောဉ်သေွာ်းလ ််းအကျယ် (၁၄) ဒပ] 

၄၇.၆၃၈ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၂၁၆.၇၂၀ 



စဉ    ိုြပဏီအ ြည  Lot. No လိုြ ငန ်းအ ြည  
ဒ အ ာ င ပြင င်္ည   

ဒ  ်း နှုန ်း 

၈ က ််းရ ု်း န််းကျော်း Lot.8 ဘု ဖ်ပင််းမ   ြို့နယ်၊ ဟန်ကဖပ ဒကျ်းေ ောအုပစ်ု၊ ဟန်ကဖပ -ေ ောဒဟ လ လ ််း (၃၄/၀)   င်ုအနက် ဒကျောက်လ ််း 

(၁/၄)   င်ု ဒ ောက်လုပမ်ပီ်းစီ်းမပီ်း ကျန်ေ   (၃၂/၄)   ုင်   (၂/၀)   ုင် ဒကျောက်ခင််းဖခင််း  [(၁၂) ဒ ြအ ျယ ၊  (၁ ၂)  

လ  ြ ို၊ အြာ ခ လြ ်းြိုခ ို်း တစ ြ  လျှ င  (၄ )ဒ ြစီ] 

၂၅၉.၁၂၀ 

   
ဘု ဖ်ပင််းမ   ြို့နယ်၊ ဟန်ကဖပ  - ေ ောဒဟ လ (၃၄/၀)  င်ု လ ််းဒပေါ် င်ွ (၅×၅×၂၆) ဒပ Box Culvert  (၂၀) စင််း 

 ည်ဒဆောက်ဖခင််း 

၉၇.၆၀၉ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၃ ၅၆.၇၂၉ 

၉ ဧေောအော်း ောန ် Lot.9 ဘု ဖ်ပင််းမ   ြို့နယ်၊ ဟန်ကဖပ ဒကျ်းေ ောအုပစ်ု၊ ဟန်ကဖပ - ေ ောဒဟ လ လ ််း (၃၄/၀)   င်ုအနက် (၈/၀)   င်ု ဖပ ဖပင် 

ဒ ောက်လုပမ်ပီ်းစီ်းမပီ်း ကျန်ေ    (၂၆/၀)   င်ု   (၁၅/၀)   ုင် လ ််းဖပ ဖပင် ဒ ောက်လုပဖ်ခင််း 

၂၂၃.၈၈၀ 

   
ဘု ဖ်ပင််းမ   ြို့နယ်၊ ဟန်ကဖပ ဒကျ်းေ ောအုပစ်ု၊ ဟန်ကဖပ -ေ ောဒဟ လ ဒကျ်းေ ော ချင််းဆက်ဒဖ သော်းလ ််းအော်း 

ဒကျောက်ဒ ောင်ေ င််းလင််းဖခင််း၊ လ ််းချွှဲြို့ဖခင််း၊ ဒဘ်းဒဖ နံေံအဆင ်လ ုက် ဒဖ ဖ  ်ဖခင််းလုပ်ငန််း(၀/၁)   ုင် 

ဒဆောင်ေ က်ဖခင််း 

၁၉.၉၀၀ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၂၄ ၃ .၇၈ ၀ 

၁၀ ဒေွှေလက်မ ွှဲ Lot.10 ဘု ဖ်ပင််းမ   ြို့နယ်၊ ဟန်ကဖပ -ေ ောဒဟ လ  (၃၄/၀)   ုင်အနက် ဒ ောက်လုပ်မပီ်းလ ််း (၈/၀)   င်ု ဒပေါ် ွင် (၁) လ ော 

(၁)ထပ် (၂၀)ဒပ ဒဘလီ ံ ော်း (၂)စင််းန င ် (၁)လ ော (၁)ထပ် (၃၀)ဒပ ဒဘလီ ံ ော်း (၃)စင််းဒဆောက်လုပဖ်ခင််း 

၂၅၈.၀၅၄ 

   
ဒကော ဒသောင််းမ   ြို့နယ်၊ ဒအ်းချ ််းသောန င ် န မနွယ်ဒကျ်းေ ောအ ကော်း  R.C.C ကွန်ကေစ် ံ ော်း (၂၀×၁၄) ဒပ (၂) 

စင််း  ညဒ်ဆောက်ဖခင််း [ယောဉ်သေွာ်းလ ််းအကျယ ်(၁၄) ဒပ] 

၉၁.၂၂၂ 

   
ဒကော ဒသောင််းမ   ြို့နယ်၊ ဒအ်းချ ််းသောန င ် န မနယွ်ဒကျ်းေ ော ကော်း (၅×၅×၂၆) ဒပ Box Culvert (၇) စင််း 

 ည်ဒဆောက်ဖခင််း 

၃၄.၁၆၃ 

   
ဒကော ဒသောင််းခရ ုင် ွံြို့မ   ်း ှုကကီ်း ကပ်ဒေ်းရုံ်း အဒေ ြို့ ဒဖ ထ န််းနံေံ (၉၀'×၂'×၇') ဒဆောက်လုပဖ်ခင််း ၉.၉၅၀ 

   
ဒကော ဒသောင််းခရ ုင် ွံြို့မ   ်း ှုကကီ်း ကပ်ဒေ်းရုံ်း (၂) ခန််း ွွှဲ ဝန်ထ ််းအ  ေ်ော (၂) ထပ်ဒဆောင်ဘယ်ဘက်ဖခ ််း  Chain 

Link ခခံစည််းရ ု်း (၉၀')ကောေံဖခင််း 

၁.၅၄၉ 



စဉ    ိုြပဏီအ ြည  Lot. No လိုြ ငန ်းအ ြည  
ဒ အ ာ င ပြင င်္ည   

ဒ  ်း နှုန ်း 
   

ဒကော ဒသောင််းခရ ုင် ွံြို့မ   ်း ှုကကီ်း ကပ်ဒေ်းရုံ်း၊ ေု  ယည န် ကော်းဒေ်း  ြူ်း ဒနအ  အ်ဒေ ြို့ ဒေဒဖ ောင််း (၁၅၀')န င ဒ်ေပပွန် 

(၁' ×၂၀')  ည်ဒဆောက်ဖခင််း 

၆.၄၆၇ 

 
  

 
ဒ ြါင ်း ၄ ၀၁.၄ ၀၅ 

 
  

 
စိုစိုဒ ြါင ်း ၃ ၀၁၄ .၅၇၄ 

 


