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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိငု်ငံေတာ်အစိးုရ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆကသွ်ယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ေလေကာငး်ပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန 

 ရန်ကုန်မိ 
 

စာအမှတ်၊လညန/အုပ်ချပ်-စီမ/ံတဒ(တဆရ)/၂၀၂၀-၂၁/၀၈၀၆ 

 ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၁  ခုှစ် ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက် 
 

အေကာင်းအရာ။ တညေ်ဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် တင်ဒါေအာင်ြမင် 

သည့် ကုမဏီများအား ေကြငာြခင်း 

 

ရည် န်း ချက်။ (၁) ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၂၁) ရက်စွဲ ပါ  

စာအမှတ်၊ ပဆ-၁/စမ (ေကာ်မတီ)/ ၂၀၂၁ (၃၀၂) 

 (၂) ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ (၃-၂-၂၀၂၁) ရက်စွဲ ပါ  

စာအမှတ်၊ ပဆ-၁/လစ(ဝယ်ယူေရး)/ ၂၀၂၁ (၁၀) 

 

 ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခု ဘာေရးှစ်အတွင်း ဤဦးစီးဌာန၊ ေလယာ်ကွင်းစံချနိ်စံန်းှင့် 

စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ေငွလံုးေငွရင်း ြပည်ေထာင်စုရန်ပံုေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့ ် ကျပ်သန်း(၁၀၀) 

ှင့်အထက် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း(၂၀)ခုှင့် ကျပ်သန်း(၁၀၀)ှင့်ေအာက် တည်ေဆာက်ေရး 

လုပ်ငန်း(၁၂)ခုတိုအား ၁/၂၀၁၇ တင်ဒါန်ကားချက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်အညီ အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါများေခယူခဲ့ပးီ၊ တင်ြပလာေသာကုမဏီများအနက်မှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာှင့် ဘာ 

ေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များအား စိစစ်ချက်အရ တညေ်ဆာက်ေရးလုပင်န်းများအလုိက် 

ယှ်တွဲပါကုမဏီများမှ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရန် တင်ဒါေအာင်ြမင်ပါေကာင်းှင့ ် (၂၈-၁၂-၂၀၂၀) 

ရက်ေနစွဲပါ ိုင်ငံေတာ်သမတံုး၏ န်ကားချက်အမှတ်၊ ၇/၂၀၂၀ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း 

များအတွက် ိုင်ငံေတာ်ဘာေတာင်းခံြခင်းှင့် တင်ဒါဆိုင်ရာ စံထားသတ်မှတ်သည့် လုပထ်ံုး 

လုပ်နည်းဆိုင်ရာန်ကားချက်အတိုင်း ဆက်လက်ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကြငာအပ်ပါသည်။ 

 

 
 တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ 

 ေလေကာင်းပိုေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန 



 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးှစ် ေငွလံုးေငွရင်း အသံုးစရိတ် ြပည်ေထာင်စုရနပုံ်ေငွြဖင့် ေဆာင်ရက်မည့် 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများအတကွ် တင်ဒါေအာင်ြမင်ခဲ့သည့် ကုမဏီများစာရင်းေကြငာြခင်း 

စ် လုပ်ငန်းအမျိးအမည် 

တင်ဒါ 

ေအာင်ြမင် 

သည့် 

တန်ဖိုး 

တင်ဒါ 

ေအာင်ြမင်သည့် 

ကုမဏီ 

၁။ ပုဂံ-ေညာင်ဦးေလဆိပ် ေလယာ်ေြပးလမ်း (၈၅၀၀x၁၀၀) ေပ၊ 

ေလယာ်ရပ်န းေနရာ (၁၁၀၀ x၃၀၀) + (၄၀၀ x ၆၀၀) ေပ အား 

ိုင်လွန်ကတရာ ထပ်ပုိးလာတင်ြခင်းလုပ်ငန်း 

၄၄၅၀.၀၀၀ Robust Goal 

Construction 

Company Limited 

၂။ ေန င်မွန်းေလယာ်ေြပးလမ်းသစ် (၄၀၀၀x၁၀၀) ေပ 

တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ဆက်စပ ်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန် 

ခွဲေကျာက်ရယ်စံုစုေဆာင်းြခင်း 

၂၉၀.၀၀၀ Mega Dynamic 

Company Limited  

၃။ ခီးေလဆိပ် ခံစည်းိုး (၉၃၀၀) ေပအား (၅" x ၅") သံကူ 

ကွန်ကရစ်တိုင် (၈)ေပြခား စိုက်ထူ၍ အြမင့် (၅)ေပ ချနိ်းလင့် 

အား ၉"အထူ အုတ်စီ Foundation ြဖင့် ကာရံြခင်းလုပ်ငန်း 

၁၄၃.၇၃၀ Khamti Land  

Company Limited  

၄။ ကေလးေလယာ်ေြပးလမ်း (၇၀၀၀x၁၀၀) ေပ၊ ေလယာ် 

ရပ်န း ေနရာတိုအား ထပပုိ်းလာတင်ြခင်းှင့် ကတရာ 

ေရပိတ်လာ (၃) ထပ် ေလာင်းြခင်း 

၃၇၂.၃၅၀ Hi-Trust Company 

Limited 

၅။ မိုင်းဆတ်ေလဆိပ်၊ ေလယာ်ေြပးလမး် (၅၀၀၀x ၁၀၀)ေပ၊ 

ေလယာ်ရပ်န း ေနရာ၊ ေပ (၄၀၀x ၂၀၀) တွင် 

ထပ်ပိုးလာတင်ြခင်း 

၂၇၅.၀၁၀ Family Zion 

Company Limited 

၆။ မိုင်းဆတ်ေလဆိပ်၊ အေဆာက်အဦ (၁၀၀x၄၀)ေပ အား 

အကီးစားြပင်ဆင် မွမ်းမံြခင်း 

၁၁၇.၀၀၀ Family Zion 

Company Limited 

၇။ ေကျာက်ြဖေလဆိပ်၊ ေလယာ်ေြပးလမ်း (၇၅၀၀x၁၀၀)ေပ 

ထပ်ပိုးလာှင့် Seal (၂)ထပ ်တင်ြခင်း 

၃၈၀.၁၃၀ Civil Tech Company 

Limited 

၈။ ေကျာက်ြဖေလဆိပ်၊ အေဆာက်အဦ (၁၀၀x၄၀) ေပ အား 

အကီးစားြပင်ဆင်မွမ်းမံြခင်း၊ (၂၀x၄၀) ေပ တိုးချဲြခင်း 

၉၇.၄၇၀ Kyauk Phy Thar 

Company Limited 

၉။ ေနြပညေ်တာ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ 

(၁၄၀x၅၀) ေပ (၆) ခန်း တွဲ RC (၂)ထပ် တည်ေဆာက်ြခင်း 

၄၃၅.၃၉၈ Myanmar Hlwan 

Moe Company 

Limited 

၁၀။ ဟံသာဝတအီြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာေလဆိပ် တည်ေဆာက်ေရး 

စီမံကိန်း အေန က် ဘက် နယ်နိမိတ် အလျား(၁၀၀၀၀) ေပ အား 

အြမင့် (၁၀) ေပ အုတ်တံတုိင်း ခံစည်းိုးကာရံြခင်း လုပ်ငန်း 

၆၅၂.၁၇၀ ရတန  ဖိးဖိး 

ကုမဏီလမီိတက် 



 

စ် လုပ်ငန်းအမျိးအမည် 

တင်ဒါ 

ေအာင်ြမင် 

သည့် 

တန်ဖိုး 

တင်ဒါ 

ေအာင်ြမင်သည့် 

ကုမဏီ 

၁၁။ ေလေကာင်းသိပံ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၆၀x၄၀)ေပ (၂) ခန်းတွဲ RC 

(၂) ထပ ်၊ အေဆာက်အဦ(၁)လံုး တည်ေဆာက်ြခင်း (အတွင်းေရ၊ 

မီး၊ ဂါလန်) ၅၀၀၀ ဆံ့ ေရကန ်အြမင့်(၃၀) ေပ သံေရစင်ှင့် 

ေရသွယ်တန်းြခင်း 

၁၅၄.၀၀၀ Myanmar Hlwan 

Moe Company 

Limited 

၁၂။ ေလေကာင်းသိပံ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၇၂x၃၀) ေပ (၂) ခန်းတွ ဲRC 

(၂) ထပ ်အေဆာက်အဦ(၁) လံုး တည်ေဆာက် ြခင်း (ေရ၊ မီးှင့် 

ြပင်ပေရ သွယ်တန်းြခင်း အပါအဝင်) 

၁၂၉.၃၇၆ Swann Yee 

Company Limited 

၁၃။ (၁၄၀x၅၀x၄၂)ေပ (၆)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် 

အေဆာက်အဦ (၁) လံုး တည်ေဆာက်ြခင်း (Apron, Drain၊ ေရ၊ 

မီး၊ မိလာအပါအဝင်) လုပ်ငန်း 

၇၁၂.၈၀၀ 

 

Su Htoo San 

Company Limited 

၁၄။ တိုးေကာင်ကေလးဗဟုိအသံလင့်စခန်းရှိ အလျား(၅၈၁၀) ေပ 

အြမင့် (၇'-၆") အုတ် တံတိုင်း ခံစည်းုိးတွင် ၉“ ပတ် လည် RC 

ကွန်ကရိတိုင်၊ ၁၀ ေပ ြခား၍ ၉ လက်မ အထူအုတ် Foundation၊ 

၅ ေပ အြမင့် ၄ .၅ လက်မ အထူ အုတ်တံတိုင်း၊ ၁ ေပ ၆ လက်မ 

အြမင့် သွပ်ဆူးကိး ကာရံြခင်းလုပင်န်း 

၁၇၉.၄၀၀ Smart Builder 

Construction  

Company Limited 

 

၁၅။ ဗန်းေမာ်ေလဆိပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၀၀ x ၄၀) ေပရှိ  (၅)ခန်းတွဲ 

(၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် အေဆာက်အဦ(၁)လံုး တည်ေဆာက် 

ြခင်း { Apron, Drain, ေရ၊ မီး၊ မိလာအပါအဝင်} လုပ်ငန်း 

၁၁၅.၀၀၀ Hi-Trust Company 

Limited 

၁၆။ ကေလးမိေလဆိပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၀၀x၄၀) ေပရိှ  (၅)ခန်း 

တွဲ(၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် အေဆာက်အဦ (၁)လံုး 

တည်ေဆာက် ြခင်း {Apron, Drain, ေရ၊ မီး၊ မလိာအပါအဝင်} 

လုပ်ငန်း 

၁၁၇.၇၀၀ Hi-Trust Company 

Limited 

၁၇။ လွိင်ေကာ်ေလဆိပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၀၀ x ၄၀) ေပရိှ (၅)ခန်း 

တွဲ (၁)ထပ် သံကူ ကွန်ကရစ် အေဆာက်အဦ(၁)လံုး တည် 

ေဆာက်ြခင်း {Apron, Drain, ေရ၊ မီး၊ မိလာအပါအဝင်} လုပ်ငန်း 

၁၁၆.၄၀၀ PMCC Construction, 

Maintenence and 

Engineering 

Company Limited 

၁၈။ မာန်ေအာင်ေလဆိပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၀၀ x ၄၀) ေပရှိ (၅)ခန်း 

တွဲ (၁)ထပ် သံကူ ကွန်ကရစ ် အေဆာက်အဦ(၁)လံုး တည် 

ေဆာက်ြခင်း {Apron, Drain, ေရ၊ မီး၊ မိလာအပါအဝင်} လုပ်ငန်း 

၁၂၆.၇၅၀ လြခမး်သ  ကုမဏီ 

 



 

စ် လုပ်ငန်းအမျိးအမည် 

တင်ဒါ 

ေအာင်ြမင် 

သည့် 

တန်ဖိုး 

တင်ဒါ 

ေအာင်ြမင်သည့် 

ကုမဏီ 

၁၉။ ထားဝယ်ေလဆိပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၀၀x၄၀)ေပရိှ  (၅)ခန်းတွဲ 

(၁)ထပ် သံကူကွန်ကရစ် အေဆာက်အဦ(၁)လံုး တည်ေဆာက် 

ြခင်း  {Apron, Drain, ေရ၊ မီး၊ မိလာအပါအဝင်} လုပ်ငန်း 

၁၁၅.၅၀၀ Htoo Sone 

Company Limited 

၂၀။ ဘုတ်ြပင်းေလဆိပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁၀၀x၄၀) ေပရှိ(၅)ခန်း တွဲ 

(၁)ထပ် သံကူ ကွန်ကရစ် အေဆာက်အဦ(၁)လုံး တည ်

ေဆာက်ြခင်း {Apron, Drain, ေရ၊ မီး၊ မိလာအပါအဝင်} လုပ်ငန်း 

၁၂၅.၀၀၀ D-Zework  

Decoration & 

Construction 

Company Limited 

၂၁။ လွိင်ေကာ်ေလယာ်ေြပးလမး် အြပင် ခံစည်းိုး (၄၀၅၀)ေပ အား 

(၅"x၅") သံကူ ကွန်ကရစ်တိုင် ြဖင့်(၈)ေပြခား ကာရံ၍ ေထာက် 

တိုင်များအား (၂၄)ေပြခားြဖင့် ချန်ိးလင့်(၅)ေပ အြမင့် ကာရံြခင်း 

၈၂.၀၀၀ PMCC Construction, 

Maintenence and 

Engineering 

Company Limited  

၂၂။ (၁၁၀x၄၂x၂၅)ေပ(၂)ထပ်ခွဲ Theatre RC စာသင်ေဆာင် အသစ် 

အတွက် ဆက်စပ ်လုပ်ငန်းများ(Theatre Stage, Ceramic 

Tilling Floor, Lamppost and Landscaping ) 

၄၉.၃၁၆ Aung Kaung Thar 

Construction  and 

Home Decoration 

Company Limited 

၂၃။ ဟုမလင်းေလဆိပ်တွင် ေလေကာင်း လမ်းန်စက် NDB 

စက်ခန်း (၁၅x ၁၅x ၁၀)ေပ၊ မီးစက် ခန်း (၁၂x၁၂x၉)ေပ၊ ဂါလန် 

(၂၀၀၀)ဆံ ့ေရစင်များ တည် ေဆာက် ြခင်းှင့် ခံစည်းိုး အလျား 

(၄၅၀)ေပ အား အြမင့်(၆)ေပ ချနိ်းလင့် ကာရံြခင်း လုပ်ငန်း 

၁၉.၄၃၀ D-Zework  

Decoration & 

Construction 

Company Limited 

၂၄။ ကေလးမိေလဆိပ် ဝင်/ထွက် လမ်း အလျား ၃၄၀’၊ အထူ ၈” 

ကွန်ကရစ်ခင်း တည်ေဆာက် ြခင်း လုပ်ငန်း 

၁၁.၉၇၀ Hi- Trust Company 

Limited 

၂၅။ မေလးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ် ေလ ေကာင်း ထိန်းေမာ်စင် 

ချန်ိးလင့် ခံစည်းိုး အလျား (၈၇၆) ေပ ကာရံြခင်း ှင့် ဂိတ်တံခါး 

ြပလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

၂၄.၅၀၀ HTET LIN NAING 

Company Limited 

၂၆။ မေလးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ် ေလ ေကာင်းထိန်းေမာ်စင် 

ဓါတ်ေလှကား တပဆ်င် ြခင်း လုပ်ငန်း 

၅၄.၀၀၀ Myanmar Sedate 

Trading Company 

Limited 

၂၇။ ပခုကေလယာ်ကွင်းေဟာင်းေလဆိပ်ပိုင်ဧရိယာ (၁၇.၁၂) ဧက 

အား  (၅"x၅") ကွန်ကရစ်တိုင် (၈)ေပြခား စိုက်ထူ၍ ၅ ေပအြမင့် 

ချန်ိးလင့်ြဖင့် အလျား (၄၁၈၀)ေပ ကာရံြခင်း 

၅၈.၀၀၀ Tun Nay Win 

Construction 

Company Limited 

  



 

စ် လုပ်ငန်းအမျိးအမည် 

တင်ဒါ 

ေအာင်ြမင် 

သည့် 

တန်ဖိုး 

တင်ဒါ 

ေအာင်ြမင်သည့် 

ကုမဏ ီ

၂၈။ သံတွဲေလဆိပ်တွင် မီးသတ်ယာ်ထားရှိရန် အေဆာက်အဦ 

(၃၄x၃၆)ေပ Steel Structure (၁)ထပ် ၊ Open Shed 

ေဆာက်လုပ်ြခင်း 

၉.၅၃၉ Civil Tech Company 

Limited 

၂၉။ 3D Simulator အကီးစားြပြပင်ြခင်းလုပ်ငန်း ၂၉.၀၀၀ ATK & Brothers 

Company Limited 

၃၀။ ေလယာ်ေစာင့်ကည့်ကီးကပေ်ရးစနစ် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း 

(Japan-Grant) Project အတွက် လုိအပ်ေသာ 

ရန်ကုန်၊မေလး၊ ေနြပည် ေတာ်ရှိ ေရဒါစခန်းများ တွင် 

ချန်ိးလင့် ခံစည်းိုး (၅၁၂) ေပ၊ အြမင့် (၆)ေပှင့် Duty Engineer 

House  (၂၀x၁၆) ေပ တည်ေဆာက်ြခင်း 

၅၈.၅၀၀ HTET LIN NAING 

Company Limited 

၃၁။ ပင်မစတိုဝန်း ခံစည်းိုးအလျား(၁၅၆၅ '-၆") အြမင့် (၇'- ၃" ) 

အုတ် တံတိုင်း ခံစည်းိုးတွင်  ၉" ပတ်လည် RC ကွန်ကရိ တိုင်၊ 

၁၀ ေပြခား ၍ ၉" အထူ အုတ် Foundation ၊ ၄'-၉" အြမင့် ၄.၅ 

လက အထူ အုတ် တံတုိင်း၊ ၁ .၅' အြမင့် သွပ်ဆူးကိး ကာရံြခင်း 

အုတ်တံတိုင်း ကာရံြခင်း 

၄၆.၅၀၀ SMART Builder 

Constru-ction 

 Company Limited  

၃၂။ ေမာ်ေတာ်ယာ်ဝင်းအတွင်း (၁၉၇'-၃"x၂၁၀') အား ၆ 

လက်မအထူ ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်း 

၇၅.၀၀၀ ြမင့်ြမတ်ေအာင်ြမင် 

ကုမဏီလီမိတက် 
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