
တနင်္သာရီတိတငး်ဒေသကင်္ီး ိေ



၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် တနင်္သာ ိတငုး်ေးရကင်္ီးအိေးွတး််ေး တး်ကါရခေါ်ယူရ ား ်ွအ်မည ် လပု််းန်ေးမ ာေး

စဉ် Lot No လုပ််းနေ်းွမည် မှတခ် အ်

၁
တနင်္သာ ိ

Lot No.1

ရ ဖ ြူမမင ြို့နယ၊် ရပ်ါအ်ပ်း်အ်း်ေး-မလ ွှဲရတား်ရအ ေး ာွခ း်ေး အလ်မ်ေး (၅/၄)မငုး်တ်း်

ွတအ်ွ  း်ေး မတ်ရစာအ်င်္ည ်ရန ာမ ာေး၌ (၁/၂.၄)မငုး် အန််အ စ်ခး်ေးဖခး်ေး။

[(၁၂)သေအ ျယဒ၊ သ ျာ ဒ(၆)လ ဒမ၊ ွနဒ ရီတစဒ (၇)လ ဒမထ်၊ အမာခလံမဒေေ်ခံေ် ၄

သေစ]ိ

၂

တနင်္သာ ိ

Lot No.2

ရ ဖ ြူမမင ြို့နယ၊်  ာေးရခ ား်ေးရအ ေး ွာွုပ််စု၊  ာေးရခ ား်ေး-ဖမန်မာ ှး်ထဘရိအ ေး ာွခ း်ေး

 အလ်မ်ေး(၆/ဝ)မငုး်တး်် ရအ ာအလ်မ်ေး(၁/ဝ)မငုး်ခး်ေးဖခး်ေး။ [(၁၂)သေအ ျယဒ၊ (၁၂)

လ ဒမထ၊် အမာခံလမဒေေ်ခံေ် (၄)သေစ)ိ

ရ ဖ ြူမမင ြို့နယ၊် ဧအနငရအ ေး ွာွုပ််စု၊ ဧအနင- းွှဲရအ ေး ာွခ း်ေး အ်လမ်ေး (၂/၅)မငုး်ရပ်ေါ်

တ်း် (၁၀၀)ရပ် RC တတံာေး (၁)စး်ေး တညရ် ာအဖ်ခး်ေး။

[ယာ ဉဒငွ်္ာေလမဒေအ ျယဒ (၁၄)သေ]

၃

တနင်္သာ ိ

Lot No.3

ရ ဖ ြူမမင ြို့နယ၊် နတ်ီးအိေးစး်ရအ ေး ာွွုပ််စု၊ အး်ေးပ််နရ်ခ ား်ေး-ရပ်ါအ်ပ်း်အ်း်ေးရအ ေး ာွ

ခ း်ေး အ်လမ်ေး (၆/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် RC တံတာေး(၂)စး်ေး တည်ရ ာအ်ဖခး်ေး။ ယာဉ်င််္ာေး

လမ်ေးွအ ယ် (၁၄)ရပ်။

(၁၀)ရပ်တံတာေး (၁)စး်ေး

(၁၂၀)ရပ် တံတာေး (၁)စး်ေး



စဉ် Lot No လုပ််းနေ်းွမည် မှတခ် အ်

တနင်္သာ ိ

Lot No.3

ရ ဖ ြူမမင ြို့နယ၊် ရပ်ါအ်ပ်း်အ်း်ေး-မလ ွှဲရတား် ရအ ေး ွာခ း်ေး အ်လမေ်း (၅/၄)မငုး်ရပ်ေါ်

တ်း် (၃၀)ရပ် RC တံတာေး(၁)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။

[ယာ ဉဒငွ်္ာေလမဒေ အ ျယဒ (၁၄)သေ]

၄
တနင်္သာ ိ

Lot No.4

ရ ဖ ြူမမင ြို့နယ၊်ွငနဒ ာဇာ- း ်အူေး-လယ်ီးအိေး-မး်ေးင်္ာေး- း်စ်ယ-်ရ းံီးအိေး-စငန်ဘံု

ရအ ေး ွာခ း်ေး အ်လမ်ေး (၁၅/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် ွမာခံလမ်ေး (၄/ဝ)မငုး်ခး်ေးဖခး်ေး။

(သ ျာ ဒသရီတာသ မ/ဂဝံ/  ြုနဒေသ ျာ ဒ/ဂျးဒေသ ျာ ဒ)ခးဒေ  ခးဒေ ။ [(၁၂ သေအ ျယဒ၊ ၆

လ ဒမထ၊် အမာခံလမဒေေ်ခံေ် ၂ သေစ)ိ]

ရ ဖ ြူမမင ြို့နယ၊်  ာ ူေး-စငနဘ်ံုရအ ေး ာွခ း်ေး အ်လမ်ေး (၅/၁)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် (၁၂)ရပ် RC

တံတာေး(၁)စး်ေးတည်ရ ာအ်ဖခး်ေး။ [ယာဉဒငွ်္ာေ လမဒေအ ျယဒ(၁၄)သေ]

တနင်္သာ ိတငုး်ေးရကင်္ီးအိေး  ်ံြို့မ င ေးမှုီးအေိးကအပ််ရ ေးရုံေး (၂)ခနေ်းတ်ွှဲဝနထ်မ်ေးွငမ် ာ (၂)ထပ််

(၁)လံုေး ရ ာအလ်ပု််ဖခး်ေး။[RC (၅၂x၃၆x၂၄)သေ၊ သေေါ်တိ င် (၁၄x၁၈)သေ၊ သရီတတွးဒေနးှ ဒ

သရီတစးဒအေ ါ)]

တနင်္သာ ိတငုး်ေးရကင်္ီးအိေး  ်ံြို့မ င ေးမှုီးအေိးကအပ််ရ ေးရုံေး၊ (၂)ခနေ်းတ်ွှဲ ဉိေးစိေးွ ာ ှင ရနွငမ်ဖပ် 

ဖပ်း်ရ ား် ွအ်ဖခး်ေး[(အမင်ေ (၃၁၆) စတ်ရီတနဒေသေ၊ မျ ဒနှှာက  ဒ(၁၄၀၆) စတ်ရီတနဒေသေ၊

က မဒေခး ဒေ(၂၃၃)စတရ်ီတနဒေသေ၊  ျညဒေသခွ တခံါေ  ေြူတးဒေ (၄၀၄)စတရ်ီတနဒေသေ)]

တနင်္သာ ိတငုး်ေးရကင်္ီးအိေး  ်ံြို့မ င ေးမှုီးအိေးကအပ််ရ ေးရုံေး၊ ရုံေးွမငုေးင််္ပ််နှး ် မ အ်နှှာကအအ်

(၉၂x ၅၂x၁၂)ရပ် ွင်္စ်လွှဲလှယ်တပ်် းဖ်ခး်ေး။



စဉ် Lot No လုပ််းနေ်းွမည် မှတခ် အ်

၅
တနင်္သာ ိ

Lot No.5

ပ်ုရလာမမင ြို့နယ၊် နန်ေးငိ်္လာ ရအ ေး ွာွုပ််စ၊ု မရကါလမ်ေး ုံ-င်္ဖပ် ဖပ်း်ရအ ေး ွာခ း်ေး အ်

လမ်ေး(၅/ဝ)မငုး်တ်း် (ွမပ်ိေးင်္တ်)ရအ ာအ်လမ်ေး(၃/ဝ)မငုး်ခး်ေးဖခး်ေး။ [(၁၂ သေအ ျယဒ၊

၁၂ လ ဒမထ်၊ အမာခံလမဒေေခ်ံ်ေ တစဒဖ ဒ ၄သေစ)ိ]

၆
တနင်္သာ ိ

Lot No.6

တနင်္သာ ိမမင ြို့နယ်၊ ဘန်ရလာ-ဘန်င်္ွှဲ-ရအ ာအ်မိေးရအ ား်ေး-ဖမနမ်ာွး်ေးရတာ်ရအ ေး ာွ

ခ း်ေး အ်လမ်ေး(၁၀/၁)မငုး်တ်း်ရဖမလမ်ေး (၂/ဝ)မငုး်ရ ာအ်လုပ််ဖခး်ေး။ [(သတား ဒသေေါ်လမဒေ

မျ ဒနှှာ ေးဒအ ျယဒ ၂၆သေ၊ လမဒေသ ေသရီတသ မားဒေ တစဒဖ ဒ ၃သေ/သ မ ေန ဒ-လမဒေမျ ဒ

နှှာ ေးဒအ ျယဒ ၂၆သေ၊ ၂သေထ် င်္ငေဒင်္ညဒေပေိေ လမဒေသ ေသရီတသ မာ းဒေတစဒဖ ဒ ၃သေစိ)]

တနင်္သာ ိမမင ြို့နယ်၊ စတငန်ရင်္ား-်မမရင်္ား် ရအ ေး ွာခ း်ေး အ်လမ်ေး (၁/၆)မငုး်တ်း်

(ွမပ်ိေးင်္တ)်ရအ ာအ်လမ်ေး (ဝ/၄)မငုး်ခး်ေးဖခး်ေး။

[(၁၂ သေအ ျယဒ၊ ၁၂ လ ဒမထ ်၊ အမာခံ လမဒေေ ်ခံေ် ၄သေစ)ိ]

တနင်္သာ ိမမင ြို့နယ်၊ ရအ ာအ်တလံုေးရအ ေး ာွွုပ််စု၊  ှမ်ေးွး်ေးရတာ-်ရဖမမွံုရအ ေး ာွ

ခ း်ေး အ်ရဖမလမ်ေး (၅/ဝ)မငုး်တ်း် ရဖမနငမ ်ပ်ငုး်ေး (၄၅၀၀)ရပ်ွာေး ရဖမ ငုို့နး်ေးီးအငတ်ဖခး်ေး။

ရအာ ရင်္ား်ေးမမင ြို့နယ၊် နမမတ်န်- ွာရ  လူရအ ေး ွာခ းေ်း အ်လမ်ေး (၃၆/၂)မငုး်တ်း်

(၅/ဝ)မငုး်ရဖမင်္ာေး လမ်ေးဖပ် ဖပ်း်ဖခး်ေးနးှ ် ွမာခံလမ်ေးခး်ေးဖခး်ေး။(သ ျာ ဒသရီတာသ မ/ဂဝံ/

  ြုနဒေသ ျာ ဒ/ဂျးဒေသ ျာ ဒ)ခး ဒေ ခးဒေ။[(၁၂သေအ ျယဒ၊ ၆လ ဒမထ၊် အမာခလံမဒေ

ေ်ခံ်ေ ၂သေစ)ိ။



စဉ် Lot No လုပ််းန်ေးွမည် မှတ်ခ အ်

တနင်္သာ ိ

Lot No.6

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ်  ်ံြို့မ င ေးမှုီးအိေးကအပ််ရ ေးရုံေး (၂)ခန်ေးတ်ွှဲ (၂)ထပ်ဝ်နထ်မ်ေးရနွငမ် ဖပ် ဖပ်း်

ဖခး်ေး[အမင်ေ (၂၂၁၄) စတ်ရီတနဒေသေ၊ မျ ဒနှှာက  ဒ (၂၅၇၉) စတ်ရီတနဒေသေ၊  ေြူတးဒေတံခါေ

(၉၆၃) စတ်ရီတနဒေသေ၊ သ ေင်္တ်ဒ (၁၅၈၁၁) စတ်ရီတနဒေသေ)

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊် လအ်ရထာအ်ည နက်အာေးရ ေးမှြူေးရနွငမ် ွရ ာအ်ွဉိမှ ဝနထ်မ်ေး

ွငမ် ာ ွရနှာအ်ဘအ်ခခံစည်ေးရငုေးအာ ံဖခး်ေး။ [(၂၁၀) သေ၊ (၃)သေထ၊် အ မး ဒ (၁၂)သေ)

သ ျာ ဒစိသ မထငနဒေနံရီတံ ထေဒေငေ်တညဒသ ာ ဒ ခးဒေလေ်ဒးနဒေ]

၇

တနင်္သာ ိ

Lot No.7

ပ်ုရလာမမင ြို့နယ၊် ွရ ှြို့ဘအ်ရအ ေး ာွခ း်ေး အ်လမ်ေးရပ်ေါ် ှင မရကါရခ ား်ေးဖ တ် (၁၂၀)

ရပ် ခ ဉ်ေးအပ်လ်မ်ေးနှး ် လမ်ေးမီးအိေး အ်င််္ယ်င်္ည ် လမ်ေးရ ဝပ််ဧ ငယာ (၁၆၅၀)ရပ်

ွာေး ရဖမ ငုို့နး်ေးီးအငတ်ဖခး်ေး။

ပ်ုရလာမမင ြို့နယ၊် ွရ ှြို့ဘအ်ရအ ေး ာွခ း်ေး အ်လမ်ေး (၅/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် (၂၀)ရပ် RC

တံတာေး(၁)စး်ေးတည်ရ ာအ်ဖခး်ေး။ [ယာဉဒငွ်္ာေ လမဒေအ ျယဒ (၁၄) သေ]

ပ်ုရလာမမင ြို့နယ၊် ွရ ှြို့ဘအ်ရအ ေး ာွခ း်ေး အ်လမ်ေး (၅/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် (၅)ရပ် Box

Culvert (၁)စး်ေး၊ (၈)ရပ် Box Culvert (၁)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။ [အရီတှညဒ (၂၆)သေ]

အျွနေ်းစုမမင ြို့နယ်၊ အမ်ေးီးအိေးရအ ေး ွာွုပ််စု၊ ရမာ်တံုေးီးအေိး-ရတားငုံ််္ေးလံေုးလမ်ေး(၁၂/ဝ)မငုး်

တ်း်ရဖမလမ်ေး(၄/ဝ)မငုး် ရ ာအ်လပု််ဖခး်ေး။[(သတား ဒသေေါ်လမဒေ မျ ဒနှှာ ေးဒအ ျယဒ ၂၆

သေ၊လမဒေသ ေသရီတသ မားဒေတစဒဖ ဒ ၃သေ/သ မ ေန ဒ-လမဒေမျ ဒနှှာ  ေးဒအ ျယဒ ၂၆သေ၊

၂ သေထ်င်္ငေဒင်္ညဒေပေိေ လမဒေသ ေသရီတသ မားဒေတစဒဖ ဒ ၃သေစိ)]



စဉ် Lot No လုပ််းနေ်းွမည် မှတခ် အ်

တနင်္သာ ိ

Lot No.7

အျွနေ်းစုမမင ြို့နယ်၊ ရမာတ်ံေုးီးအိေး-ရတား်ငုံ်္ေးလံုေးရအ ေး ွာခ း်ေး အ်လမေ်း (၁၂/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်

တ်း် (၃၀)ရပ် RC တံတာေး(၁)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။

[ယာဉဒငွ်္ာေလမဒေအ ျယဒ (၁၄) သေ)]

အျွနေ်းစုမမင ြို့နယ်၊ အမ်ေးရဇာ်ရတာ ညန်းှ ်  အ်စပ်လ် အ် ှငရင်္ာ ရ ရခ ား်ေးွာေး

ရအ ာအ်စိ ရဖမအာနံ ံ နှစ် အ် တညရ် ာအဖ်ခး်ေး(၂၀၀)ရပ်

အျွနေ်းစုမမင ြို့နယ်၊ ရွေး ငပ််မးငမ်တစ် အ် ည်ွနေိးတး်် ွုတ်စရိ ရဖမား်ေးတည်ရ ာအ်

ဖခး်ေး။ (၂၆၀)ရပ်

၈
တနင်္သာ ိ

Lot No.8

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊်  န်အဖပ် - ွာရ  လူ (၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် (၅/ဝ)မငုး် ရဖမလမ်ေးဖပ် 

ဖပ်း်ဖခး်ေးနးှ ် ွမာခံလမ်ေးခး်ေးဖခး်ေး။ (သ ျာ ဒသရီတာသ မ/ဂဝံ/  ြုနဒေသ ျာ ဒ/ဂျးဒေ

သ ျာ ဒခး ဒေ ခးဒေ။ [(၁၂)သေအ ျယဒ၊ (၆)လ ဒမထ ်၊ အမာခံလမဒေေ ်ခံ်ေ (၂) သေစ)ိ]

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊်  န်အဖပ် - ွာရ  လူ လမ်ေး (၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တး်် (၄၀)ရပ် RC

တံတာေး(၁)စး်ေးတည်ရ ာအ်ဖခး်ေး။ [ယာဉဒငွ်္ာေ လမဒေအ ျယဒ (၁၄)သေ)]

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊် န်အဖပ် - ွာရ  လလူမ်ေး(၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် (၁၀)ရပ် RC တံတာေး

(၁)စး်ေးတည်ရ ာအ်ဖခး်ေး။ [ယာ ဉဒငွ်္ာေလမဒေအ ျယဒ (၁၄)သေ]



စဉ် Lot No လုပ််းနေ်းွမည် မှတခ် အ်

၉
တနင်္သာ ိ

Lot No.9

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊်  န်အဖပ် - ွာရ  လလူမ်ေး (၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် (၇၅)ရပ် RC

တံတာေး(၁)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။ [ယာဉဒငွ်္ာေ လမဒေအ ျယဒ (၁၄) သေ]

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊်  န်အဖပ် - ာွရ  လလူမ်ေး (၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တး်် (၇၀)ရပ် RC

တံတာေး(၁)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။ [ယာဉဒငွ်္ာေ လမဒေအ ျယဒ (၁၄) သေ]

၁၀
တနင်္သာ ိ

Lot No.10

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊်  န်အဖပ် - ာွရ  လလူမ်ေး (၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တး်် (၈၀)ရပ် RC

တံတာေး(၁)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။ [ယာဉဒငွ်္ာေ လမဒေအ ျယဒ (၁၄) သေ]

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊် န်အဖပ် - ွာရ  လလူမ်ေး(၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တး်(်၁၀)ရပ်RC တတံာေး

(၁)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။ [ယာ ဉဒငွ်္ာေလမဒေအ ျယဒ (၁၄)သေ]

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊် န်အဖပ် - ွာရ  လလူမ်ေး(၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တး်် (၅)ရပ် Box Culvert

(၁၆)စး်ေး၊ (၈)ရပ် Box Culvert (၆)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။ [အရီတှညဒ ၂၆သေ]

၁၁
တနင်္သာ ိ

Lot No.11

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊်  န်အဖပ် - ာွရ  လလူမ်ေး (၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တး်် (၅၀)ရပ် RC

တံတာေး (၂)စး်ေးတည်ရ ာအ်ဖခး်ေး။ [ယာဉဒငွ်္ာေ လမဒေအ ျယဒ (၁၄) သေ]

ဘုတ်ဖပ်း်ေးမမင ြို့နယ၊် န်အဖပ် - ွာရ  လလူမ်ေး(၃၄/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် (၇၀)ရပ် RC တံတာေး

(၁)စး်ေးတည်ရ ာအ်ဖခး်ေး။ [ယာ ဉဒငွ်္ာေလမဒေအ ျယဒ (၁၄)သေ]



စဉ် Lot No လုပ််းနေ်းွမည် မှတခ် အ်

၁၂
တနင်္သာ ိ

Lot No.12

ရအာ ရင်္ား်ေးမမင ြို့နယ၊် ဇာကအ်ီးအိေးအျွနေ်းပ်တ်လမ်ေး (၆၆/ဝ)မငုး်တး်် ရအ ာအ်လမ်ေး

(၂/ဝ)မငုး်ခး်ေးဖခး်ေး [(၁၂)သေအ ျယဒ၊ (၁၂)လ ဒမထ၊် အမာခံလမဒေေခ်ံ်ေ ၄သေစ]ိ

ရအာ ရင်္ား်ေးမမင ြို့နယ၊် ဇာကအ်ီးအိေးအျွန်ေးပ်တ်လမ်ေး (၆၆/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တး်် (၅)ရပ် Box

Culvert (၂၆)စး်ေးွနအ် (၁၀)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး [အရီတှညဒ ၂၆သေ]

၁၃
တနင်္သာ ိ

Lot No.13

ရအာ ရင်္ား်ေးမမင ြို့နယ၊် ဇာကအ်ီးအိေးအျွန်ေးပ်တ်လမ်ေး(၆၆/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တး်် ွတအ်ွ း်ေး

မတ်ရစာအင််္ည ရ်န ာမ ာေး၌ (၁/၄)မငုး် အ်န်အ စ်ခး်ေးဖခး်ေး။ [(၁၂)သေအ ျယဒ၊

သ ျာ ဒ (၆) လ ဒမ၊  ွနဒ ရီတစဒ (၇)လ ဒမထ ်၊ အမာခံလမဒေေ ်ခံေ် (၄)သေစ)ိ]

၁၄
တနင်္သာ ိ

Lot No.14

ရအာ ရင်္ား်ေးမမင ြို့နယ၊် ဇာကအ်ီးအိေးအျွနေ်းပ်တလ်မ်ေး (၆၆/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် (၁၀၀)ရပ် RC

တံတာေး (၁)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။ [ယာဉဒငွ်္ာေ လမဒေအ ျယဒ (၁၄ )သေ]

ရအာ ရင်္ား်ေးမမင ြို့နယ၊် ဇာကအ်ီးအိေးအျွနေ်းပ်တလ်မ်ေး (၆၆/ဝ)မငုး်ရပ်ေါ်တ်း် (၅)ရပ် Box

Culvert (၂၆)စး်ေးွနအ် (၁၆)စး်ေး တည်ရ ာအဖ်ခး်ေး။ [အရီတှညဒ ၂၆သေ]


