
ကျပ ်သိနး်(၁၀၀) အထက်

မှ ထိ

၁။ တုိငး်ဒေသကကီး ဝနထ်မး်ဒနအမိ ်(၄၀'×၂၆') (၂) ခနး်တဲွ RC (၁)ထပခ်ျမး်မမသာစညမ်မို န့ယ် ၁၀၈.၁၆၀ တငေ်ါဒခါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် ဒေ၊ မးီ အစုံ (၄) လုံး မန္တဒလးမမို ့

၂။ တုိငး်ဒေသကကီး လ/ထညွှနက်ကားဒေးမှူ းဒနအမိ ်(၃၀'×၂၆') ချမး်မမသာစညမ်မို န့ယ် ၂၀.၂၈၀ တငေ်ါဒခါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် RC (၁) ထပ ်ဒေ ၊ မးီ အစုံ (၁) လုံး မန္တဒလးမမို ့

၃။ တုိငး်ဒေသကကီး အဒစာင့်ဒနအမိ ်(၂၀'×၂၀') ချမး်မမသာစညမ်မို န့ယ် ၁၀.၄၀၀ တငေ်ါဒခါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် RC (၁) ထပ ်ဒေ ၊ မးီ အစုံ (၁) လုံး မန္တဒလးမမို ့

၄။ တုိငး်ဒေသကကီး ေု-ညွှနက်ကားဒေးမှူ းဒနအမိ ်(၄၀'×၅၀'×၁၁') ချမး်မမသာစညမ်မို န့ယ် ၅၁.၄၆၅ တငေ်ါဒခါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် RC (၁) ထပ ်ဒေ ၊ မးီ အစုံ (၁) လုံး မန္တဒလးမမို ့

၅။ တုိငး်ဒေသကကီး ေမညး်သငး်မမို န့ယ်ပညာဒပးစခနး်ရုံး ေမညး်သငး်မမို န့ယ် ၂၅.၅၁၅ တငေ်ါဒခါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် တညဒ်ဆာက်မခငး် (၂၇'×၄၅') (၁) လုံး

၆။ တုိငး်ဒေသကကီး ဒညာငဦ်းမမို န့ယ် ပဂုဧံည့်ေိပသ်ာတွင် ဒညာငဦ်းမမို န့ယ် ၃.၇၀၀ တငေ်ါဒခါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် ဒလဒအးဒပးစက်တပဆ်ငမ်ခငး်

Chigo Aircon 1.5 HP (၆) လုံး

၇။ တုိငး်ဒေသကကီး မပငဦ်းလငွခ်ရိုငဦ်းစးီမှူ းရုံး Transformer မှ မပငဦ်းလငွမ်မို န့ယ် ၂၇.၅၇၅ တငေ်ါဒခါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် ဓါတ်အားလိုငး်ဆွဲမခငး်

မတှခ်ျက်

စိုကပ်ျို းဒေးဦးစးီဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဒေးနစှ ်အတငွး် တငေ်ါဒအာငမ်မငမ်ပးီ

ဒဆာငေ်ကွဆ်/ဲဒဆာငေ်ကွမ်ပးီ လပုင်နး်များစာေငး် နငှ့် တငေ်ါဒခါ်ယဆူလဲပုင်နး်များစာေငး်

စဉ်

မပညဒ်ထာငစ်/ု 

တိုငး်ဒေသကကးီ 

ဘတဂ်ျက်

လပုင်နး် အမျို းစား တညဒ်နော
ခငွ့်မပု ေနပ်ုံဒင ွ

(ကျပသ်နး်)

တငေ်ါ 

ဒအာငမ်မငသ်ည့်

 ကမု္ပဏီ

တညဒ်ဆာကဒ်ေး ကာလ လပုင်နး် 

မပးီစးီမှု 

ောခိုငန်ှုနး်

CD WK Tinda



က�ပ� သ�န��(၁၀၀) အထက�

မ� ထ�

၁။ �ပည��ထ�င�စ� အထက��မန�မ��ပည�မ�����စ�ဌ�နခ������ ခ�မ���မသ�စည��မ�� �နယ� ၈၀.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� မ�����စ�အရည�အ�သ��စစ��ဆ��ရ�ဓ�တ�ခ��ခန�� မ���လ��မ�� �

(၈၀'×၃၅'×၁၅) RC (၁) ထပ� (�ရ၊ မ��)  အစ��

၂။ �ပည��ထ�င�စ� �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ� (ပ���အ�မ�ထ�တ��ခ�) �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ� ၃၉.၇၃၉ Pwin Oo Lwin တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� Transformer ��င�� မ��သ�ယ�တန���ခင�� (KKL) က�မ�ဏ�

၃။ �ပည��ထ�င�စ� �က��က�ဆည��မ�� �နယ� (လ�န��က����ခ�) �က��က�ဆည��မ�� �နယ� ၁၉.၂၄၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� 33 KV Sectionalizer လ�ပ�စစ�ဓ�တ�အ��လ��င��

(�ပင�ပဓ�တ�အ��လ��င��)

၄။ �ပည��ထ�င�စ� မ�တ� �လ��မ�� �နယ� (ဂ�မ���မ��စမ��သပ�ခန��) မ�တ� �လ��မ�� �နယ� ၁၅.၁၀၀ တင�ဒ�တင�သ�င��သ�မရ��

ဘတ�ဂ�က� သ��တသနတ���ခ�� �အ�ဆ�က�အဦ

(၂၇.၅'×၂၇.၅'×၁၂') RC (�ရ၊ မ�� အပ�အဝင�)

(သ�ပ�မ���၊ အ�တ�က�၊ က�န�ကရစ�ခင��)

၅။ �ပည��ထ�င�စ� �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ� (�ပ���တ�င��ခ�) �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ� ၁၆.၅၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� (၄၀'×၂၀'×၁၂') သ�����ဂ���ဒ�င� 

(အ�တ�ည�ပ�၊သ�ပ�မ���၊အ�တ�ည�ပ�က�၊က�န�ကရစ�ခင��)

၆။ �ပည��ထ�င�စ� �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ�(�က��ဖ�သ��တသန��င�� �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ� ၂၄.၇၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� နည��ပည��ပန ��ပ����ရ�ဗဟ��ဌ�န)

(၄၀'×၆၀') ဇ�ဝနည��ပည�ဓ�တ�ခ��ခန��

(အခန��ဖ�� �စည���ခင��)

စ��က�ပ�����ရ�ဦ�စ��ဌ�န၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ���ရ���စ� အတ�င�� တင�ဒ��အ�င��မင��ပ��

�ဆ�င�ရ�က�ဆ�/�ဆ�င�ရ�က��ပ�� လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင�� ��င�� တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင��

စ��

�ပည��ထ�င�စ�/ 

တ��င���ဒသ�က�� 

ဘတ�ဂ�က�

လ�ပ�ငန�� အမ����စ�� တည��နရ�
ခ�င���ပ� ရန�ပ���င� 

(က�ပ�သန��)

တင�ဒ� 

�အ�င��မင�သည��

 က�မ�ဏ�

တည��ဆ�က��ရ� 

က�လ
လ�ပ�ငန�� 

�ပ��စ��မ� 

ရ�ခ��င���န��

မ�တ�ခ�က�
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က�ပ� သ�န��(၁၀၀) အထက�

မ� ထ�

၇။ �ပည��ထ�င�စ� �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ� (လက�ပန�က�န��) �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ� ၂၅.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� (၄၀'×၂၇'×၁၀') ဝန�ထမ���နအ�မ�(၂)ခန��တ��

(အ�တ�ည�ပ�၊သ�ပ�မ���၊အ�တ�ည�ပ�က�၊ က�န�ကရစ�ခင��)

၈။ �ပည��ထ�င�စ� �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ� (လက�ပန�က�န��) �ပင�ဦ�လ�င��မ�� �နယ� ၁၇.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� (၃၀'×၂၀'×၁၂') ����အ�ဆ�က�အဦ 

RC  (�ရ၊ မ��အပ�ဝင�)

၉။ �ပည��ထ�င�စ� မ���က�တ��မ�� �နယ�(�က��ဖ�နည��ပည�ဖ�� ��ဖ����ရ��ခ�) မ���က�တ��မ�� �နယ� ၃၀.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� 11 KVA ဓ�တ�အ��လ��င��သ�ယ�တန���ခင��

750 Ft 400 Volt (၂၉၅၀')

၁၀။ �ပည��ထ�င�စ� သ�စည��မ�� �နယ� သ�စည��မ�� �နယ� ၂၃.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� (အထက��မန�မ��ပည� Organic သ�����)

(၂၆'×၃၂'×၁၂')အရ�ရ���နအ�မ� RC (၁) ထပ� 

(�ရ၊ မ��၊ မ�လ� �အပ�)

၁၁။ �ပည��ထ�င�စ� သ�စည��မ�� �နယ� သ�စည��မ�� �နယ� ၉၃.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� (အထက��မန�မ��ပည� Organic သ�����)

(၄၀'×၂၇'×၁၂') အရ�ရ��ငယ��နအ�မ� (၃) လ��� 

RC (၁) ထပ�(၂) ခန��တ��(�ရ၊ မ��၊ မ�လ� �အပ�)

စ��က�ပ�����ရ�ဦ�စ��ဌ�န၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ���ရ���စ� အတ�င�� တင�ဒ��အ�င��မင��ပ��

�ဆ�င�ရ�က�ဆ�/�ဆ�င�ရ�က��ပ�� လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင�� ��င�� တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင��

စ��

�ပည��ထ�င�စ�/ 

တ��င���ဒသ�က�� 

ဘတ�ဂ�က�

လ�ပ�ငန�� အမ����စ�� တည��နရ�
ခ�င���ပ� ရန�ပ���င� 

(က�ပ�သန��)

တင�ဒ� 

�အ�င��မင�သည��

 က�မ�ဏ�

တည��ဆ�က��ရ� 

က�လ
လ�ပ�ငန�� 

�ပ��စ��မ� 

ရ�ခ��င���န��

မ�တ�ခ�က�
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က�ပ� သ�န��(၁၀၀) အထက�

မ� ထ�

၁၂။ �ပည��ထ�င�စ� သ�စည��မ�� �နယ� သ�စည��မ�� �နယ� ၂၅.၇၅၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� (အထက��မန�မ��ပည� Organic သ�����)

ဓ�တ�တ��င�  (၁၀၃) တ��င� သ�ယ�တန���ခင��

၁၃။ �ပည��ထ�င�စ� သ�စည��မ�� �နယ� သ�စည��မ�� �နယ� ၅၀.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� (အထက��မန�မ��ပည� Organic သ�����)

6" Tube Well (480')depth submersible  

(7.5HP) Pump and all Necessary

implements by trun key basic

Ground Tank ၊ အ�တ��ရကန� (၂) ကန� ၊

Pump House

ဂ�လ�(၃၀၀၀)ဆ��

�ရစင�အ�မင��(၃၀)�ပ

၁၄။ �ပည��ထ�င�စ� �ည�င�ဦ��မ�� �နယ�(�ည�င�ဦ�ဥယ�����ခ�)  �ည�င�ဦ��မ�� �နယ� ၂၀.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� ဂ�လ�(၂၀၀၀၀)ဆ�� အ�တ��ရကန��ဆ�က�လ�ပ��ခင��

၁၅။ �ပည��ထ�င�စ� �က��က�ပန���တ�င���မ�� �နယ�(ဆည��ပ�က��ခ�) �က��က�ပန���တ�င�� ၁၅.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� (၂၀၀၀'×၅'×၅')  က�န�ကရစ�တ��င� ��င�� �မ�� �နယ�

Chain Link က�ရ��ခင��

၁၆။ �ပည��ထ�င�စ� �မစ�သ���မ�� �နယ�(�မနဒ��ခ�) �မစ�သ���မ�� �နယ� ၁၆.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� (၈၀'×၆၀'×၁၅') Packing House

(Steel Structure)

စ��က�ပ�����ရ�ဦ�စ��ဌ�န၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ���ရ���စ� အတ�င�� တင�ဒ��အ�င��မင��ပ��

�ဆ�င�ရ�က�ဆ�/�ဆ�င�ရ�က��ပ�� လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင�� ��င�� တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင��

စ��

�ပည��ထ�င�စ�/ 

တ��င���ဒသ�က�� 

ဘတ�ဂ�က�

လ�ပ�ငန�� အမ����စ�� တည��နရ�
ခ�င���ပ� ရန�ပ���င� 

(က�ပ�သန��)

တင�ဒ� 

�အ�င��မင�သည��

 က�မ�ဏ�

တည��ဆ�က��ရ� 

က�လ
လ�ပ�ငန�� 

�ပ��စ��မ� 

ရ�ခ��င���န��

မ�တ�ခ�က�
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က�ပ� သ�န��(၁၀၀) အထက�

မ� ထ�

၁၇။ �ပည��ထ�င�စ� သ�စည��မ�� �နယ� ၊ အင�တ��င��သ��ခ� သ�စည��မ�� �နယ� ၅၅.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� 315 KVA Transformer (၁) လ��� ��င�� 

လ�ပ�စစ�မ��သ�ယ�တန���ခင�� (၂၂၀၀')

၁၈။ �ပည��ထ�င�စ� �မစ�သ���မ�� �နယ�၊ စ��က�သ��ခ� �မစ�သ���မ�� �နယ� ၂၄.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� �ရတင�စက� ၊ �ရတင�စက����

၁၉။ �ပည��ထ�င�စ� �မင���ခ��မ�� �နယ�၊ စ��က�သ��ခ� �မင���ခ��မ�� �နယ� ၁၁၂.၅၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� ����အ�ဆ�က�အဦ� RC (၂) ထပ� (၆၀'×၃၆'×၂၄')

၂၀။ �ပည��ထ�င�စ� �မင���ခ��မ�� �နယ�၊ စ��က�သ��ခ� �မင���ခ��မ�� �နယ� ၁၃.၀၇၁ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� သ�ဖရ�န� အမ��� (၁) လ��� ��င�� မ���လ�� Nest House

(၁၀၀'×၁၀၀'×၁၀')

၂၁။ �ပည��ထ�င�စ� ရမည��သင���မ�� �နယ� (မယ��အ�င�ကန��ခ�) ရမည��သင���မ�� �နယ� ၁၅.၀၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� Open Shade (Steel Structure)

(၄၀'×၄၀'×၁၂')

၂၂။ �ပည��ထ�င�စ� ရမည��သင���မ�� �နယ� (မယ��အ�င�ကန��ခ�) ရမည��သင���မ�� �နယ� ၂၇.၂၆၁ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� 10/0.4 KV 200 KVA Transformer

400 V ဓ�တ�အ��လ��င�� (၁၀၈၀')

၂၃။ �ပည��ထ�င�စ� ရမည��သင���မ�� �နယ� (မယ��အ�င�ကန��ခ�) ရမည��သင���မ�� �နယ� ၂၆.၀၀၅ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� ����အ�ဆ�က�အဦ (၄၀'×၂၆')

စ��က�ပ�����ရ�ဦ�စ��ဌ�န၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ���ရ���စ� အတ�င�� တင�ဒ��အ�င��မင��ပ��

�ဆ�င�ရ�က�ဆ�/�ဆ�င�ရ�က��ပ�� လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင�� ��င�� တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင��

စ��

�ပည��ထ�င�စ�/ 

တ��င���ဒသ�က�� 

ဘတ�ဂ�က�

လ�ပ�ငန�� အမ����စ�� တည��နရ�
ခ�င���ပ� ရန�ပ���င� 

(က�ပ�သန��)

တင�ဒ� 

�အ�င��မင�သည��

 က�မ�ဏ�

တည��ဆ�က��ရ� 

က�လ
လ�ပ�ငန�� 

�ပ��စ��မ� 

ရ�ခ��င���န��

မ�တ�ခ�က�

CD WK Tinda



က�ပ� သ�န��(၁၀၀) အထက�

မ� ထ�

၂၄။ �ပည��ထ�င�စ� မတ� ရ��မ�� �နယ� (�က��က�တ�တ���ခ�) မတ� ရ��မ�� �နယ� ၂၃.၉၀၀ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� စက��ရတ�င��တ���ခင�� ၊(Ø ၈" × ၄၀၀')

(�ရတင�စက� ၊ �ရတင�စက����)

၂၅။ �ပည��ထ�င�စ� �ပ���ဘ�ယ��မ�� �နယ�၊ �ခ��င��မ�က��မ����သန ���ခ�အတ�င�� �ပ���ဘ�ယ��မ�� �နယ� ၂၁.၅၀၉ တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�

ဘတ�ဂ�က� 0.4 KV ၊ 0.5 မ��င� (က�န�ကရစ�တ��င�) (၂၃) ��င�� 

11 KV လ��င�� (၂၃၅၀) �ပ ��င�� ထရန�စ�ဖ��မ� ��င�� 

တ��င�စင� (က�န�ကရစ�တ��င�) (၁၂) တ��င� တပ�ဆင��ခင�� 

�ဆ�င�ရ�က�ဆ�/�ဆ�င�ရ�က��ပ�� လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင�� ��င�� တင�ဒ��ခ�ယ�ဆ�လ�ပ�ငန��မ���စ�ရင��

စ��က�ပ�����ရ�ဦ�စ��ဌ�န၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ���ရ���စ� အတ�င�� တင�ဒ��အ�င��မင��ပ��

တည��ဆ�က��ရ� 

က�လ
လ�ပ�ငန�� 

�ပ��စ��မ� 

ရ�ခ��င���န��

မ�တ�ခ�က�စ��

�ပည��ထ�င�စ�/ 

တ��င���ဒသ�က�� 

ဘတ�ဂ�က�

လ�ပ�ငန�� အမ����စ�� တည��နရ�
ခ�င���ပ� ရန�ပ���င� 

(က�ပ�သန��)

တင�ဒ� 

�အ�င��မင�သည��

 က�မ�ဏ�

CD WK Tinda



ကျပသိ်နး်(၁၀၀) အောက်

မှ ထိ

၁။ ပပညအ်ထာငစု် အကျာကဆ်ည၊် လနွအ်ကျာပ်ြံ အကျာက်ဆညမ်မို န့ယ် ၄.၆၀၀ တငဒ်ါအြါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် လျှပစ်စမ်းီတိုငလ်လဲယ်ှပြငး်(၂၃) တိုင်

၂။ ပပညအ်ထာငစု် စတိ္ထ နိး်မျို းသန ့ပ်ြ၊ံအကျာကပ်နး်အတာငး် အကျာက်ပနး်အတာငး် ၉.၀၀၀ တငဒ်ါအြါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် (၄)လကမ် စကအ်ေတငွး် (၃၀၀) အပ အောက ် မမို န့ယ်

(၂)တငွး်၊ (၁)တငွး်လျှင်(၄.၅) ကျပသ်နး်နှုနး်

၃။ ပပညအ်ထာငစု် ပပငဦ်းလငွမ်ှိုပြံ ပပငဦ်းလွငမ်မို န့ယ် ၁၀.၀၀၀ တငဒ်ါအြါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် မှိုရံုေကကးီစားပပငဆ်ငပ်ြငး် (၄၀'×၂၀'×၁၀') 

ေတုည်ပှ ်(သပွမ်ိုး၊ ေတုက်ာ၊ကနွက်ေစြ်ငး်၊

အေ၊ မးီ ေပါ)

၄။ ပပညအ်ထာငစု် ပပငဦ်းလငွမ်ှိုပြံ ပပငဦ်းလွငမ်မို န့ယ် ၃.၅၀၀ တငဒ်ါအြါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် အေစငတ်ညအ်ဆာကပ်ြငး် (၆'×၆'×၁၅')

(၈၀၀ ဂါလန်)

၅။ ပပညအ်ထာငစု် ပပငဦ်းလငွမ်မို (့လကပ်ကံနုး်) ပပငဦ်းလွငမ်မို န့ယ် ၃.၀၀၀ တငဒ်ါအြါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် ေအပြာကလ်မှး်တလငး် (၆၀'×၄၀'×၉"ထ)ု

၆။ ပပညအ်ထာငစု် ပပငဦ်းလငွပ်ြံ ပပငဦ်းလွငမ်မို န့ယ် ၃.၅၀၀ တငဒ်ါအြါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် အေစငတ်ညအ်ဆာကပ်ြငး် (၆'×၆'×၁၅')

(၈၀၀ ဂါလန်)

စိုကပ်ျို းအေးဦးစးီဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအေးနစှ ်ေတငွး် တငဒ်ါအောငပ်မငမ်ပးီ

အဆာငေ်ကွဆ်ဲ/အဆာငေ်ကွမ်ပးီ လပုင်နး်များစာေငး် နငှ့် တငဒ်ါအြါ်ယဆူလဲပုင်နး်များစာေငး်

စဉ်

ပပညအ်ထာငစ်ု/ 

တိုငး်အဒသကကးီ 

ဘတဂ်ျက်

လပုင်နး် ေမျို းစား တညအ်နော
ြငွ့်ပပု ေနပ်ုံအင ွ

(ကျပသ်နး်)

တငဒ်ါ 

အောငပ်မငသ်ည့်

 ကမု္ပဏီ

တညအ်ဆာကအ်ေး ကာလ လပုင်နး် 

မပးီစးီမှု 

ောြိုငန်ှုနး်

မတှြ်ျက်
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ကျပသိ်နး်(၁၀၀) အောက်

မှ ထိ

၇။ ပပညအ်ထာငစု် ေမညး်သငး်မမို န့ယ်၊ မယ်အောငက်န် ေမညး်သငး်မမို န့ယ် ၄.၆၀၀ တငဒ်ါအြါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် မျို းတလငး်ေသစတ်ညအ်ဆာကပ်ြငး်

(၆၀'×၆၀'×၁')

၈။ ပပညအ်ထာငစု် ပမငး်ပြမံမို န့ယ်၊ စိုကသ်ပုြံ ပမငး်ပြမံမို န့ယ် ၅.၆၀၀ တငဒ်ါအြါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် (၇၅၀') ဓါတေ်ားလိုငး်ေသစသ်ယ်ွတနး်ပြငး်

No.4 Copper Wire (HDBC)

(750'×4 = 3000')

၉။ ပပညအ်ထာငစု် မတ္တ ောမမို န့ယ် ၊အကျာကတ်တံားပြံ မတ္တ ောမမို န့ယ် ၆.၀၀၀ တငဒ်ါအြါ်ယူဆဲ

ဘတ်ဂျက် Open Shed (၁၈'×၃၀'×၁၀') ပပုလပုပ်ြငး်

နငှ့် (၃၀'×၄၈'×၆") တလငး်ပပုလပုပ်ြငး်

လပုင်နး် 

မပးီစးီမှု 

ောြိုငန်ှုနး်

မတှြ်ျက်

စိုကပ်ျို းအေးဦးစးီဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာအေးနစှ ်ေတငွး် တငဒ်ါအောငပ်မငမ်ပးီ

အဆာငေ်ကွဆ်ဲ/အဆာငေ်ကွမ်ပးီ လပုင်နး်များစာေငး် နငှ့် တငဒ်ါအြါ်ယဆူလဲပုင်နး်များစာေငး်

စဉ်

ပပညအ်ထာငစ်ု/ 

တိုငး်အဒသကကးီ 

ဘတဂ်ျက်

လပုင်နး် ေမျို းစား တညအ်နော
ြငွ့်ပပု ေနပ်ုံအင ွ

(ကျပသ်နး်)

တငဒ်ါ 

အောငပ်မငသ်ည့်

 ကမု္ပဏီ

တညအ်ဆာကအ်ေး ကာလ
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