
   
ရန်ကုန်တုိင်းေဒသက� းီအစုိးရအဖွဲ�၏ က� းီက� ပ်မ�ဖြ င့် 

ပညာေရးဝန်က� းီဌာန 
အဆင့်မြ င့်ပညာဦးစီးဌာန 

တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အိတ်ဖွင် ့တငဒ်ါေခ�ယူခြ င်း 
၁။ ၂၀၁၈ခ�ုစှ၊် ဧပ� လီမှစကတ်ငဘ်ာလအထ(ိ၆)လအတက်ွ အဆင့်မြ င့်ပညာဦးစီးဌာနရိှတက�သုိလ/် ေကာလိပ်များ 

တင်ွ ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါတည်ေဆာက်ေရးလပုင်နး်များေဆာင်ရွကရ်နရိှ်ပါသဖြ င့်  မြ နမ်ာ�ိုငင်သံားလပုင်န်းရှငမ်ျားထံမ ှ

အိတဖ်ငွ့်တင်ဒါတင်သငွး်ရနဖ်တိေ်ခ�ပါသည် - 

စ� ် လုပင်နး်အမည် 

၁ ရနက်နု�ံု်းခွဲ(က)လိ�ငတ်က�သိုလ်နယေ်မြ အားကစား�ံုအက� းီစားမွမး်မံပြ င်ဆင်ခြ င်း။(ခ) (၆)ခနး်တဲွ(၄)ထပ်ဝနထ်မး် 

အိမယ်ာ(၂)လုံးေဆာကလု်ပ်ခြ င်း။ 
၂ ရနက်နုတ်က�သုိလ်(က) စစကုိ်ငး်လမး် B Point မးီစက်�ံုအနးီ (500 KVA, 11-6.6/ 0.4 KV Transformer �ငှ့် 

ဆက်စပပ်စ�ည်းများတပ်ဆင်ခြ င်း။ (ခ)ULBအေဆာက်အဦအနးီတငွ ်(500 KVA, 11-6.6/ 0.4 KV Transformer 

�ငှ့်ဆက်စပပ်စ�ည်းများတပ်ဆင်ခြ င်း။(ဂ) ေဝသာလီေဆာငအ်နးီတင်ွ ( 500 KVA,11-6.6/0.4 KV Transformer 

�ငှ့်ဆက်စပပ်စ�ည်းများတပ်ဆင်ခြ င်း။ (ဃ)လ�ိငန်ယ်ေမြ ၊တင်ွ (1000 KVA, 11-6.6/0.4 KV Transformer �ငှ့် 

ဆက်စပပ်စ�ည်းများတပ်ဆင်ခြ င်း။(င)ေရစငမ်ျားပြ �ပြ င်ခြ င်း(၇ လံုး)။ (စ)လိ�ငန်ယေ်မြ မလိ�ာကန်များပြ �ပြ င်ခြ င်း။ 

(ဆ)လိ�ငန်ယေ်မြ အဝစီတွိငး်များတူးေဖာ်ခြ င်း။(ဇ)လိ�ငန်ယ်ေမြ (၆၀')အမြ င့်သေံရစင်များတညေ်ဆာက်ခြ ငး်(၂ လံုး) 

၃ ရနက်နုစ်းီပာွးေရးတက�သုိလ်(က)ကမာရွတန်ယ်ေမြ သံုးထပစ်ာသင်ေဆာင်�ငှ့်�ံုးခနး်အေဆာက်အဦအားအက� းီစား

လ�ပ်စစလုိ်ငး်များပြ င်ဆင်ခြ င်းလုပင်နး်။(ခ)ရွာသာက� းီနယ်ေမြ မီတာ(၄၀၀) ေဘာလုံးကွငး်အက� းီစားပြ �ပြ င်ခြ င်း။ 

၄ ရနက်နုပ်ညာေရးတက�သုိလ်(က)(၄)ထပ်စာသင်ေဆာင်(၁)လုံးေဆာကလု်ပ ်ခြ င်း။(ခ)(၃၆၀)ဦးဆ့ံေကျာင်းသူအိပ်

ေဆာင် (၅ထပ်) RC (၁)လံုးေဆာကလု်ပ ်ခြ င်း။ 

၅ ဒဂုံတက�သုိလ်(က)(၃)ထပစ်ာသငေ်ဆာင ်(၂) လံုးေဆာက်လုပ်ခြ ငး်။(ခ) ၈" အဝစီတိင်ွးအသစ် တူးေဖာ် ခြ ငး် �ငှ့် 

ေရမြ ��ပပ်န�တ်ပ်ဆငေ်ပးခြ င်း။(ဂ)၈" အဝစီတွိငး်အသစ်တးူေဖာ် ခြ ငး်�င့်ှေရမြ ��ပပ်န�တ်ပဆ်ငေ်ပးခြ ငး်။(ဃ)၈" အဝစီိ 

တင်ွးအသစတူ်းေဖာ် ခြ ငး်�င့်ှ ေရမြ ��ပပ်န�တ်ပ်ဆငေ်ပးခြ င်း။(င)၈" အဝစီတိငွး်အသစ်တးူေဖာ် ခြ ငး် �ငှ့်ေရမြ ��ပပ်န� ်

တပ်ဆငေ်ပးခြ င်း။ 

၆ ရနက်နု�်ိုငင်ံခြ ားဘာသာတက�သိုလ်  ေကျာင်းသား(၁၅၀)ဦးဆံ့(၄)ထပ်ေဆာင်(၁)လုံးေဆာက်လုပ် ခြ ငး်။  

၇ ရနက်နုအ်ေရှ�ပိုငး်တက�သုိလ ် (က)(၃)ထပစ်ာသင်ေဆာင် (၁)လုံးေဆာကလု်ပ်ခြ င်း။(ခ) (၄)ခနး်တဲွ(၄)ထပ် ဆရာ၊ 

ဆရာမေနအိမ ်(၁)လုံးေဆာက်လပု်ခြ င်း။ (ဂ) (၂၀)ဦးဆံ့ဆရာ/ဆရာမအိပေ်ဆာင်(၂)လံုး ေဆာကလု်ပ်ခြ င်း။ (ဃ) 

ေကျာင်းသား(၁၀၀)ဦးဆံ့အိပ်ေဆာင် (၁)လံုးေဆာက်လပု်ခြ ငး်။ 

၈ ရနက်နုအ်ေနာက်ပိုငး်တက�သုိလ ် (က)မတီာ(၄၀၀)ေပြ းလမ်းပါ ေဘာလုံးကွငး်ပြ �လုပ်ခြ ငး်။ (ခ)(၈)ခနး်တဲွ 

သန�်စငခ်နး်(၄)လုံးေဆာက်လုပ်ခြ ငး်။(ဂ)ထမငး်စားေဆာငR်C (၁)ထပ် (၁)လုံးေဆာက်လပု်ခြ င်း။ 

၉ ရနက်နုန်ည်းပညာတက�သိုလ် ၁၆၀ဦးဆ့ံေကျာငး်သား/သ(ူ၂)ထပ်အိပေ်ဆာင(်၁)လုံးေဆာကလု်ပ်ခြ င်း။ 

၁၀ ရနက်နုအ်ေနာက်ပိုငး်နည်းပညာတက�သိုလ်(က)၁၆၀ဦးဆံ့ေကျာငး်သား/သအိူပေ်ဆာင(်၂)ထပ(်၁)လုံးေဆာက် 

လုပ်ခြ ငး်။ (ခ) Ground Tank (20000 GALLONS) (၂)လံုး။ (ဂ) ၄ခန်းတွဲေလးထပဆ်ရာ/မေဆာင် (၁)လုံး 

ေဆာက်လုပ်ခြ ငး်။ (ဃ)ပင်မအဝငလ်မ်းမမွး်မံပြ င်ဆင်ခြ င်းလုပင်နး် ။ (င) မြ စိမး်ေရာင်ဝနထ်မး်အိမရ်ာ (၂)လံုး 

အက� းီစားမွမး်မံပြ င်ဆင်ခြ င်း။ (စ)အသစ်ေဆာက်လုပမ်ည့်ေကျာင်းသားေဆာငသုိ်�ေမြ သားလမ်းေဖာက်လပု ်ခြ င်း။ 

၁၁ ရနက်နုကွ်နပ်ျ�တာတက�သိုလ် (က)စာသင်ေဆာင်(A) �ငှ့် (B)၏ေခါငမ်ိုး�ငှ့်မျက်�ာှကျက်အသစလဲ်ခြ ငး်၊ 

အက� းီစားပြ င်ဆင်ခြ င်း။(ခ)စာသငေ်ဆာင ်(C) �ငှ့် (D) ၏ေခါငမ်ိုး�ငှ့်မျက်�ာှကျက်အသစ်လဲခြ င်း၊ အက� းီစား 

 ပြ င်ဆင်ခြ င်း။ (ဂ)၄ခနး်တဲွေလးထပဆ်ရာ/မေဆာင် (၁)လံုးေဆာက်လပု်ခြ င်း။ 

   
 



   
စ� ် လုပင်နး်အမည် 

၁၂ နည်းပညာတက�သိုလ်(ေမာ်ှဘီ)(က)၁၆၀ဦးဆ့ံေကျာင်းသား/သူ(၂)ထပအိ်ပေ်ဆာင်(၁)လံုးေဆာက်လပု်ခြ င်း။(ခ)၄

ခနး်တဲွေလးထပ်ဆရာ/မေဆာင် (၁)လံုးေဆာက်လပု်ခြ င်း။(ဂ) ခ� စံည်း�ုိး (၁၀၀၆ေပ)ကွနက်ရိတုိင်ဖြ င့်သွပဆ်းူက� �ိး 

၆တန်းကာရံခြ င်း။ (ဃ)(၄၀)ဦးဆံ့ဆရာ/ဆရာမေဆာင ်(၂)လုံးေဆာကလု်ပ်ခြ င်း။ 

၁၃ နည်းပညာတက�သိုလ်(သန်လျင်)(က)၄ခနး်တဲွေလးထပ်ဝနထ်မ်းအိမယ်ာ (၁)လံုးေဆာက်လုပ်ခြ ငး်။ (ခ)၁၆၀ဦးဆံ့ 

ေကျာင်းသား/သူအိပေ်ဆာင(်၂)ထပ်(၁)လံုးေဆာက်လပု်ခြ ငး်။ (ဂ)၄ခနး်တဲွေလးထပ်ဆရာ/မေဆာင် (၁)လုံး 

ေဆာက်လုပ်ခြ ငး်။ 

၁၄ ရနက်င်းပညာေရးေကာလိပ ်(က) (၃) ထပစ်ာသင်ေဆာင်(၁)လုံးေဆာက်လပု်ခြ င်း။ (ခ)သင်တနး်သား(၃၂၀)ဆံ့ 

(၄)ထပ ်အိပေ်ဆာင(်၁)လံုးေဆာကလု်ပ်ခြ င်း။ (ဂ) (၄)ခနး်တွဲ(၄)ထပဆ်ရာ/ဆရာမအိမရ်ာ (၁)လုံး 

ေဆာက်လုပ်ခြ ငး်။ 

၁၅ သ �ဃနး်က�န်းပညာေရးေကာလိပ ်(၃) ထပစ်ာသင်ေဆာင် (RC) (၁)လံုးေဆာက်လပု်ခြ ငး်။ 

၂။ အိတဖ်ငွ့်တင်ဒါပုံစ�ံငှ့် စညး်ကမ်းချက်များကုိ ၂ - ၇ - ၂၀၁၈ ရကေ်န�မ ှ စတင်၍ ေရာင်းချမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ အိတဖ်င့်ွ 

တင်ဒါများကုိ ၂၃ - ၇ -၂၀၁၈ရကေ်န�၊ ၁၆း၃၀ နာရီေနာကဆ်ုံးထား၍ အိတ်ဖငွ့်တငဒ်ါများကိုတင်သငွး်ရမည် ဖြ စ်ပါသည်။ 

၃။ အိတဖ်ငွ့်တင်ဒါတင်သငွး်လုိသူသည် မမိတိငသွ်ငး်လုိသည့် လပုင်နး်အတက်ွ သက်ဆိုငရ်ာတက�သုိလမ်ျားတွင ်

တင်ဒါပုံစဝံယယူ်ပ� းီ သတ်မတှတ်င်ဒါအာမခံေက� းကုိ အိတဖ်ငွ့်တင်ဒါတင်သငွး်ရမည့်တက�သိုလမ်ျားရိှ ဘ�ာဌာနတင်ွ 

ကျသင့်ေငေွပးသွငး်ပ� းီ၊ ေငသွွငး်ေပြ စာမိတ� �ကုိ သတ်မတ်ှအိတဖ်ငွ့်တငဒ်ါပုံစ ံ �ငှ့်အတပူူးတွဲ၍တင်သွငး်ရမည်။ 

လုပင်နး်တစ်ခ ု ထက်ပိုမို၍ တငဒ်ါတင်သွငး်လိုပါက မိမတိငသွ်ငး်လုိသည့် လုပင်နး်အမျ�ိးအစားတစ်ခစုအီတက်ွ 

တင်ဒါအာမခေံက� းကုိသးီခြ ားစေီပးသွငး်ပ� းီ၊ သတ်မတှအိ်တဖ်င့်ွတငဒ်ါပုံစ�ံငှ့် တစခ်ခုျငး်စတီင်သွငး်ရမည် ဖြ စပ်ါသည်။ 

၄။ အိတဖ်ငွ့်တင်ဒါပုံစေံရာငး်ချမည့်ေနရာ�ငှ့် အိတဖ်ငွ့်တငဒ်ါတငသွ်ငး်ရမည့်ေနရာမာှ သက်ဆိုငရ်ာတက�သိုလ်များ 

တင်ွ  ဖြ စပ်ါသည်။ အိတ်ဖငွ့်တင်ဒါ�ငှ့်သက်ဆိုငသ်ည့် အေသးစိတသိ်ရိှလိုေသာ အချက်များကိုသိရိှလိုပါက၊ ဖနုး်နပံါတ-် 

၀၁-၅၀၂၂၅၇၊ ၀၁- ၅၃၄၇၁၈၊ များသုိ��ံုးချနိအ်တငွး်ဆကသွ်ယေ်မးမြ န်းစုံစမး်�ိုငပ်ါသည်။ 

၅။ ေက� ာ်ငြ ာအပြ ည့်အစုံ၊ အိတဖ်င့်ွတငဒ်ါတင်သငွး်သူများလုိကန်ာရမည့် စည်းကမး်ချက်များ၊ အိတဖ်ငွ့်တင်ဒါ 

ပုံစေံစျး��နး်၊ အိတဖ်ငွ့်တင်ဒါအာမခေံက� းတုိ�ကို www.myanmar-education.edu.mm တငွဝ်ငေ်ရာက ်  က� ည့်�� 

�ိုငပ်ါသည်။ 

 

 

 တင်ဒါေကာ်မတ ီ

ရနက်နုတုိ်ငး်ေဒသက� းီအစိုးရအဖွဲ� 

   
 

http://www.myanmar-education.edu.mm/

