
ရှမ််းပြ ည်န ယ် (တတ ောင်ြ ိုင််း) တေ သအတွင််း ၂၀၁ ၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောတရ်းနှစ် ပြ ည်တ  ောငစ်ိုရန်ြ ို တငွပြ င ် တငေ်ါတအောင်ပမ င် သည ် 

ကိုမပဏီ/လို ြ်ငန််း/တ ်းနှု န််းစောရင််း 

(ကျြ် သန််းတြါင််း ) 

စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
တအောင်ပမင်သည ် 

တ ်းနှုန််း 

၁ Kayan Land Lot.1 ဖယခ် ုံမ   ြို့နယ်၊ ဘီစီကုံန််း-ခခေါင််းက န် (၁၃/၅)  ုံင်အနက် (၂)  ုံင် ခ  လ ််းခဖောက်လုံပ် ခင််း  [တတောင်တြေါ် - လမ််း 

မျက်နှှာ ပြ င်အကျယ်  (၂၆ )'၊ လမ််းတ ဘ်းတ ရတပမောင််းတစ်ြက် (၃)'/တပမပြန ်-လမ််း မျက်နှှာပြ င်အကျယ်  (၂၆ )'၊ 

(၂)' ို သ ြ် သည််းပြီ်း လမ််း တဘ်းတ ရတပမောင််းတစ်ြက် (၃)'စီ] 

၇၆.၆၁၆ 

   
ဖယ်ခ ုံမ   ြို့နယ်၊ ဘီစီကုံန််း-ခခေါင််းက န် (၁၃/၅)  ုံင်အနက် (၂)   ုံင်ခ  လ ််းခပေါ်တွင်(၅×၅×၂၆)ခပ Box Culvert 

(၆)စင််း  

၂၃.၉၁၀ 

   
ဖယခ် ုံမ   ြို့နယ်၊ ကဖုံ-ဖောလ ုံင် ခ  သော်းလ ််း (၇/၃)  ုံင် အနက် (၂)  ုံင်ခင််းမပီ်း ကျန်(၅/၃)  ုံင် ှ (၂/၀)  ုံင် 

ခကျောက်ခင််း ခင််း [ (၁၂)'အကျယ်(၁၂ )'' ို၊ အမောခ လမ််းြိုခ ို်း  တစ်ြက်(၄)'စီ] 

၂၄၉.၃၄၄ 

   
ဖယခ် ုံမ   ြို့နယ်၊ ကဖုံ-ဖောလ ုံင် ခ  သော်းလ ််း (၇/၃)  ုံင် အနက် (၂)  ုံင် ခင််းမပီ်း ကျန်(၅/၃)  ုံင် ှ (၂/၀)  ုံင် 

ခကျောက်လ ််းခပေါ်တွင်  (၅×၅×၂၆)ခပ Box Culvert (၂)စင််း  

၇.၉၇၀ 

   
တြါင််း ၃၅၇.၈ ၄၀ 

၂ ခ ််းခ ွှေဝေါထွန််း Lot.2 ခ ောက် ယမ်   ြို့နယ်၊ ကဒ ်းကကီ်းအုံပစ်ုံ၊ ကုံန််းလ ုံ-ပန်ကျ   င််း-  ုံက် ှော်းခစ်း-ပ ုံစုံတ် ခကျ်း  ောသွော်းလ ််း ခ  လ ််း 

(၄/၀)   ုံင်အနက် (၂/၂)  ုံင် ခဖောက်လုံပမ်ပီ်း၍ (၁/၆)  ုံင် ခ  လ ််းခဖောက်လုံပ် ခင််း [တတောင်တြေါ် လမ််းမျက်နှ ှာ 

ပြင်အကျယ် (၂၆)'၊ လမ််းတ ဘ်း တရတပမောင််း တစ်ြ က် (၃)'/ တပမပြန ်-လမ််းမျ က်နှှာပ ြင် အကျယ်(၂၆ )'၊ (၂)' ို  

သ ြသ်ည််း ပြီ်း လမ််းတ ဘ်းတ ရတပမောင််း တစ်ြက် (၃)'စီ] 

၆၇.၀၃၈ 

   
ခ ောက် ယမ်   ြို့နယ်၊ ကဒ ်းကကီ်းအုံပစ်ုံ၊ ကုံန််းလ ုံ-ပန်ကျ   င််း-  ုံက် ှော်းခစ်း-ပ ုံစုံတ် ခကျ်း  ောသွော်းလ ််း 

(၄/၀)  ုံင်အနက်(၂/၂)  ုံင် ခဖောက်လုံပမ်ပီ်း၍ (၁/၆)  ုံင် ခ  လ ််းခပေါ်တွင် (၅×၅×၂၆)ခပ Box Culvert (၆)စင််း 

ခ ောက်လုံပ ်ခင််း 

၂၆.၇၁၆ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
တအောင်ပမင်သည ် 

တ ်းနှုန််း 
   

ခ ောက် ယမ်   ြို့နယ်၊က ုံ်းလ ုံ -ပန်ကျ   င််း-  ုံက် ှော်းခစ-ပ ုံစုံတ် ခကျ်း  ောသွော်းလ ််း (၄/၀)  ုံင်အနက်(၂/၂)  ုံင် 

ခ  လ ််းလ ််းခပေါ်တွင် လ ုံအပ်ခသော သ က ကွန်က စ်တ တော်း (၂) စင််းအနက် (၂၅)ခပ(၁)စင််း တည်ခ ောက် 

 ခင််း RCC ကွန်က စ်တ တော်း [ယောဉ်သေွာ်း လမ််း (၁၄ )'အကျယ်] 

၅၅.၉၆၉ 

 
  

 
ခ ောက် ယ်မ   ြို့နယ်၊ န ်းဟီ်း-ကျျူတဝီ်း-ခဒေါတခခေါ (ခဒေါဓ ) ခကျ်း  ောချင််း က်ခ  လ ််း (၉/၀)  ုံင်အနက် (၅/၀) 

  ုံင်ခ  လ ််းခဖောက်လုံပ ်ခင််း   [တတောင်တြေါ်-လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ် (၂၆)'၊ လမ််းတဘ်း တရတပမောင််း တစ်ြက် 

(၃)'/တပမပြန ် -လမ််းမျက်နှှာပြင်အကျယ် (၂၆)'၊ (၂)' ို သ ြ်သည််းပြီ်း လမ််းတဘ်းတရတပမောင််း တစ်ြက် (၃)'စီ] 

၁၉၁.၅၃၇ 

   
ခ ောက် ယမ်   ြို့နယ်၊ န ်းဟီ်း-ကျျူတဝီ်း-ခဒေါတခခေါ (ခဒေါဓ ) ခကျ်း  ောချင််း က်ခ  လ ််း (၉/၀)   ုံင်အနက် 

(၅/၀)  ုံင် ခ  လ ််းခပေါ်တွင် (၅×၅×၂၆)ခပ Box Culvert  (၁၂)စင််း                             

၅၃.၄၃၁ 

   
တြါင််း ၃၉၄.၆၉၁ 

၃ ခ လယ်ကျွန််း Lot.3 လဲချော်းမ   ြို့နယ်၊  လ ုံင််းခ ုံ ဝ ်ပနခ်ဒသနှင ် န  စ်န်မ   ြို့နယ် န ်းပွခဲဒသတ ုံို့  က်သွယ်သည ် န ်းပွဲ- ဟဲ  ုံင်- 

ဝ ် န််းခ  လ ််း (၂၀/၀)  ုံင်အနက် (၃/၀)   ုံင်ခကျောက်ခင််း ခင််း [(၁၂ )'အကျယ်(၁၂)'' ို၊ အမောခ လမ််း 

ြိုခ ို်းတစ်ြက်လျှင်(၄)'စီ] 

၃၇၄.၁၀၀ 

   
တြါင််း ၃၇၄.၁၀၀ 

၄ ရ ုံင် ယ်ခကျ်းသီ်း Lot.4 လွ  င်လင်မ   ြို့နယ်၊   ုံင််းပွန်ခကျ်း  ော ှ ကုံန််းခယောခကျ်း  ောအုံပစ်ုံသ ုံို့သွော်းသည ် ခကျောင််းခတော်  ော ှ ကုံန််းခယော 

ခကျ်း  ောအထ  (၄/၀)  ုံင်အနက် (၂/၀)  ုံင်ခင််းမပီ်း၍ ကျန်(၂/၀)   ုံင် အမပီ်းသတ်ခကျောက်ခင််း ခင််း [(၁၂)' 

အကျယ် (၁၂)'' ို၊ အမောခ လမ််း ြိုခ ို်း တစ်ြက်(၄)'စီ] 

၂၄၉.၀၉၂ 

   
တြါင််း ၂၄၉.၀၉၂ 

၅ 4B3S Lot.5 ဖယခ် ုံမ   ြို့နယ်၊ ခခေါင််းအ - ခကောင်ဝှပ်ခ  သော်းလ ််း (၇/၄)   ုံင်အနက် (၂)  ုံင်ခင််းမပီ်း ဖစ်၍ ကျန် (၅/၄)  ုံင် ှ 

(၂/၀)  ုံင် ခကျောက်ခင််း ခင််း[(၁၂)'အကျယ(်၁၂)''ထုံ၊ အ ောခ လ ််း ပုံခ ုံ်း တစ်ဖက်(၄)'စီ] 

၂၄၉.၂၀၀ 

   
တြါင််း ၃၇၄.၁၀၀ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
တအောင်ပမင်သည ် 

တ ်းနှုန််း 

၆ ကယန််းကကယ်စင် Lot.6 ဖယခ် ုံမ   ြို့နယ်၊ သ ကျ  တ်- ခလဒ ခခေါင် ခ  သော်းလ ််း ၈  ုံင် အနက် (၆/၀)  ုံင်ခင််းမပီ်း ဖစ်၍ ကျန် (၂/၀)  ုံင် 

အမပီ်းသတ် ခကျောက်ခင််း ခင််း [(၁၂ )'အကျယ် (၁၂)'' ို ၊ အမောခ လမ််း ြိုခ ို်း တစ်ြက်(၄)'စီ] 

၂၅၀.၅၀၀ 

   
တြါင််း ၃၇၄.၁၀၀ 

၇ ခ ွှေလက်ရ ုံ်း Lot.7 ကွန်ဟ န််းမ   ြို့နယ်၊ မ   ြို့ ခကျ်း  ောအုံပစ်ုံအတွင််း ှ  ဝ န််းလ ုံ- ဟ ုံ ွန််း - န ်းခပေါင််း- ဝ ်တ ုံ- န ်းကျ   င််း - န ် ဝ န််း- 

လ ုံစန််းခကျ်း  ောအထ  (၁၆)  ုံင် ခ  လ ််း အနက်(၁၀/၄)  ုံင် ခကျောက်ခင််းမပီ်း ကျန်(၅/၄)  ုံင် ှ (၂/၀)  ုံင် 

ခကျောက်ခင််း ခင််း [(၁၂ )'အကျယ်(၁၂)'' ို၊ အမောခ လမ််း ြိုခ ို်း တစ်ြက် (၄)'စီ] 

၂၄၉.၁၁၂ 

   
ကွန်ဟ န််းမ   ြို့နယ်၊ မ   ြို့ ခကျ်း  ောအုံပစ်ုံအတွင််း ှ  ဝ န််းလ ုံ-ဟ ုံ ွန််း-န ်းခပေါင််း-ဝ ်တ ုံ-န ်းကျ   င််း-န  ်ဝ န််း- လ ုံစန််း 

ခကျ်း  ောအထ  (၁၆/၀)  ုံင် ခ  လ ််းအနက် (၁၀/၄)  ုံင် ခကျောက်ခင််းမပီ်းခကျောက်လ ််းခပေါ်တွင် (၁၂)ခပ 

ကွန်က စ်တ တော်း(၁)စင််းတည်ခ ောက် ခင််း RCC ကွန်က စ်တ တော်း[ယောဉ်သေွာ်းလ ််း (၁၄)'အကျယ်] 

၂၆.၃၈၈ 

   
တြါင််း ၂၇၅.၅၀၀ 

၈ ဓနုံ င််းသော်း Lot.8 ခ ောက် ယမ်   ြို့နယ်၊ ခ ောက် ယ်-န  လ်ွတ်- ကဒ ်းခလ်း-န ်းဟီ်း (၃၄/၀)   ုံင်အနက် (၃၀/၂)  ုံင် ခကျောက်ခင််းမပီ်း 

 ဖစ်၍ ကျန်(၃/၆)  ုံင်အမပီ်းသတ်ခကျောက်ခင််း ခင််း [(၁ ၂)'အကျယ်(၁၂ )'' ို၊ အမောခ လမ််း ြိုခ ို်း တစ်ြ က်(၄)'စီ ] 

၄၆၇.၉၈၅ 

   
တြါင််း ၂၇၅.၅၀၀ 

၉ လ င််း  ုံ ် Lot.9 ခ ောက် ယမ်   ြို့နယ်၊ ကဒ ်းကကီ်း- ဝ ်စခလောင််းလ ််း (၁၇/၄)  ုံင် အနက် (၁၅/၄)  ုံင် ခကျောက်ခင််းမပီ်း ဖစ်၍ 

ကျန်(၂/၀)  ုံင် အမပီ်းသတ် ခကျောက်ခင််း ခင််း  [(၁၂)'အကျယ်(၁၂ )'' ို၊ အမောခ လမ််း  ြိုခ ို်း တစ်ြက်(၄)'စီ] 

၂၄၉.၃၀၂ 

   
 ီ  ုံင်မ   ြို့နယ်၊ ခန င်ခထော်ခဒသ ှ ခ ောက် ယမ်   ြို့နယ်၊ ကဒ ်းကကီ်းခဒသသ ုံို့  က်သွယ်သည ်လ ််း (၂၉/၄)  ုံင် 

တွင် (၂၇/၄)  ုံင် ခကျောက်ခင််းမပီ်း ဖစ်၍ ကျန်(၂/၀)  ုံင် ခကျောက်လ ််းခပေါ်တွင်(၂၀)ခပ ခဘလီ တ တော်း(၁)လ ော 

တစ်ထပ်(၁)စင််း တည်ခ ောက် ခင််း  [၁၄'အကျယ]် 

၃၉.၆၉၀ 

   
တြါင််း ၂၈ ၈.၉၉၂ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
တအောင်ပမင်သည ် 

တ ်းနှုန််း 

၁၀   င ်နှင ်ခ ော် Lot.10 န  စ်န်မ   ြို့နယ်၊ န ်းရ ုံင််း- ကုံန််း လ ််း ှ ခ ောက် ယ်  ီ  ုံင် လ ််းခွဲအထ  (၁၆/၆)  ုံင် အနက် (၇/၀)  ုံင် 

ခင််းမပီ်း ဖစ်၍ ကျန်(၉/၆)  ုံင်  ှ (၂/၀)  ုံင် ခကျောက်ခင််း ခင််း  [(၁၂)'အကျယ် (၁၂)'' ို၊ အမောခ လမ််း ြိုခ ို်း 

တစြ်က်(၄)'စီ] 

၂၄၉.၃၄၀ 

 
  

 
န  စ်န်မ   ြို့နယ်၊ ခန င်စနိ်ု့-ခန င်ဗ ုံခကျ်း  ောချင််း က်လ ််း (၈/၀)  ုံင်အနက် (၃/၀)  ုံင်ခင််းမပီ်း ကျန ်(၅/၀)   ုံင် ှ 

(၁/၀)  ုံင် ခကျောက်ခင််း ခင််း  [(၁၂)'အကျယ်(၁၂ )'' ို၊ အမောခ လမ််း ြိုခ ို်း တစ်ြက်(၄)'စီ] 

၁၂၄.၆၇၁ 

 
  

 
န  စ်န်မ   ြို့နယ်၊ ခန င်စနိ်ု့-ခန င်ဗ ုံခကျ်း  ောချင််း က်လ ််း (၈/၀)   ုံင်အနက် (၃/၀)  ုံင် ခကျောက်ခင််းမပီ်း 

ခကျောက်လ ််းခပေါ်တွင် (၁၂)ခပ ကွန်က စ်တ တော်း (၁)စင််းတည်ခ ောက် ခင််း RCC ကွန်က စ်တ တော်း  

[ယောဉ်သေွာ်းလ ််း (၁၄)'အကျယ]် 

၂၆.၃၈၈ 

 
  

 
တြါင််း ၄၀၀.၃၉၉ 

၁၁ ခတောင်နှင််းခဝ Lot.11   ုံ်းနဲမ   ြို့နယ်၊   ုံ်းနဲ-ကင်တ ုံ-  ုံက်ဖယ ် ော-လ ုံစ ခစတလီ ််း (၆/၀)  ုံင်အနက်   ုံက်ဖယ ် ောသစ် ှ လ ုံစ ခစတီ 

အထ  ကျန် ှ သည ် (၂/၀)  ုံင် ခ  သော်းလ ််းအော်း ခကျောက်ခင််း ခင််း [(၁၂)'အကျယ် (၁၂)'' ို၊ အမောခ  လမ််းြိုခ ို်း 

တစ်ြက်လျှင်(၄)'စီ] 

၂၄၉.၃၉၂ 

၁၂ ထ ်း ပည ်သော Lot.12   ုံင််းပန်မ   ြို့နယ်၊   ုံင််းပန်-ခန င်ခလ-  ုံက်ပုံတ်-ပန်ပ - ဝ ် ုံတ-်ပန်တဝ - ဝ ်ဟတ်ခ  သော်းလ ််း (၃၆/၀)  ုံင် 

အနက် (၁၉/၀)  ုံင် ခကျောက်ခင််းမပီ်း ကျန် (၁၇)  ုံင်  ှ (၅/၀)  ုံင် ခကျောက် ဗ န််းခင််း ခင််း အ ောခ လ ််း 

[(၁၂)'အကျယ(်၆)''ထုံ၊ အ ောခ လ ််း ပုံခ ုံ်း တစ်ဖက်(၂)'စီ] 

၂၄၈.၂၆၀ 

 
  

 
  ုံင််းပန်မ   ြို့နယ်၊   ုံင််းပန-်ခန င်ခလ-  ုံက်ပုံတ်-ပန်ပ -ဝ ် ုံတ-်ပန်တဝ -ဝ ်ဟတ်လ ််းပ ုံင််း (၃၆/၀)  ုံင် အနက် 

(၁၅/၀)  ုံင်ခကျောက်ခင််းမပီ်း (၄/၀)  ုံင် ခကျောက်လ ််းခပေါ်တင်ွ (၅×၅×၂၆)ခပ Box Culvert  (၅)စင််း    

၂၂.၃၇၅ 

   
လင််းခခ်းခရ ုံင်  ပည်ခထောင်စုံလ ််း ကကီ်း ှ လင််းခခ်း ခရ ုံင်ရ ုံ်း အဝင်လ ််း (၅၅၀)ခပ ကတတ ောခင််း ခင််း 

[ (၁၂)'အကျယ(်၁၂)''ထုံ၊ အ ောခ လ ််း ပုံခ ုံ်း တစ်ဖက်(၄)'စီ] 

၁၉.၁၇၀ 

 
  

 
တြါင််း ၂၈ ၉.၈ ၀၅ 



စဉ် ကိုမပဏီအမည် Lot. No လိုြ်ငန််းအ မည် 
တအောင်ပမင်သည ် 

တ ်းနှုန််း 

၁၃   တ် င််းစစ် Lot.13 ခ ောက် ယမ်   ြို့နယ်၊ခ ောက် ယ်-န  လ်ွတ်-ကဒ ်းခလ်း (၉)  ုံင်အနက် (၂/၀)  ုံင် ကတတ ောခင််းမပီ်း ဖစ်၍ ကျန် 

(၇/၀)  ုံင် (ှ၂/၀)  ုံင် ကတတ ောထပ်ပ ုံ်းလ ောခင််း ခင််း  [လမ််းမျက်နှှာပြင်အ ကျ ယ် (၁၂)' ၊(၃)" ို၊ အမောခ  

လမ််းြိုခ ို်းတစ်ြက် (၄)'စီ] 

၁၈၉.၀၆၀ 

   
ခ ောက် ယမ်   ြို့နယ်၊ ခ ောက် ယ်-န  လ်ွတ်-ကဒ ်းခလ်း လ ််းခပေါ်တွင် (၅၀)ခပ ကွန်က စ်တ တော်း (၁)စင််း 

ခ ောက်လုံပ ်ခင််း (လ   နက်သစ်သော်း တ တော်း (၆၀) ခပအော်း ကွန်က စ်တ တော်း (၅၀)ခပ ခ ောက်လုံပ ်န်) 

RCC ကွန်က စ်တ တော်း [ ယောဉ်သေွာ်းလ မ််း(၁၄)'အကျယ်] 

၁၁၄.၆၆၀ 

   
တြါင််း ၃၀၃.၇၂၀ 

၁၄ လင််းခ ောင်ထက် Lot.14 လွ  င်လင်မ   ြို့နယ်၊ က ုံ်းနဝင််းခစတီခတော်  တ်ကကီ်းသ ုံို့ 11KV၊ 400ဗ ုံို့လ ုံင််း၊ 50 KVA ထ န်စခဖော် ောနှင ် 

 က်စပပ်စစည််း ျော်း သွယ်တန််း ခင််း (ပန််းတင်-ကျျူခဗော) (၅.၄)  ုံင် 

၁၆၂.၀၀၀ 

   
တြါင််း ၃၀၃.၇၂၀ 

၁၅ ထ ုံက်စင် Lot.15  ပခ်စောက်မ   ြို့နယ်၊  ပခ်စောက်- ခန င်ချ    ကော်းလ ််း  ကကီ်း ှ သောစည် -ခန င်  ််း-ခန င်လ ုံ ခညောင်ပင်သော- 

ကုံန််းခညောင်-ပင်ပ န်-သောစည် (၃၁/၇)  ုံင်အနက် သောစည်ခ ောက်သညအ်ထ  (၇/၇)  ုံင်  ှ (၂/၀)  ုံင် 

ခ  လ ််းခဖောက်လုံပ ်ခင််း [ခတောင်ခပေါ်- လ ််း ျက်နှ  ပင်အကျယ ် (၂၆)'၊ လ ််းခဘ်းခ ခ  ောင််း တစ်ဖက် 

(၃)'/ခ   ပနို့်-လ ််း ျက်နှ  ပင်အကျယ ်(၂၆)'၊ (၂)'ထုံ သ ပသ်ည််းမပီ်း လ ််းခဘ်းခ ခ  ောင််းတစ်ဖက် (၃)'စီ]                        

၇၆.၅၃၉ 

   
 ပခ်စောက်မ   ြို့နယ်၊  ပခ်စောက်- ခန င်ချ    ကော်းလ ််း  ကကီ်း ှ သောစည် -ခန င်  ််း-ခန င်လ ုံ ခညောင်ပင်သော- 

ကုံန််းခညောင်-ပင်ပ န်-သောစည် (၃၁/၇)  ုံင်အနက် သောစည်ခ ောက်သညအ်ထ  (၇/၇)  ုံင် ှ (၂/၀)  ုံင် ခ  လ ််း 

ခပေါ်တင်ွ (၅×၅×၂၆)ခပBox Culvert  (၈)စင််း                                    

၃၁.၈၄၈ 

   
ကခလောမ   ြို့နယ်၊ ခ ွှေ င််းဖုံန််းဘုံ ော်းနှင ်ခ ွှေ င််းဖုံန််းခကျ်း  ောသွော်းလ ််း  ခ  သော်းလ ််း(၁/၀)  ုံင် ခဖောက်လုံပ ်ခင််း 

[ခတောင်ခပေါ်- လ ််း ျက်နှ  ပင်အကျယ် (၂၆)'၊ လ ််းခဘ်း ခ ခ  ောင််း တစ်ဖက် (၃)'/ ခ   ပနိ်ု့-လ ််း ျက်န ှ ပင် 

အကျယ် (၂၆)'၊ (၂)'ထုံ သ ပသ်ည််းမပီ်း လ ််းခဘ်းခ ခ  ောင််းတစ်ဖက် (၃)'စီ]      

၃၈.၂၆၉ 

   
တြါင််း ၁၄၆.၆၅၆ 


