ပညောထရ်းနှငေ့်ထလေ့ကျငေ့်ထရ်းဦ်းစ်းဌောန
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ် Lot စောရင််း

Lot
Lot-1

စဉ်

လုပ်ငန််း
ပပည်ထ

ောင်စုတုင််းရင််းသော်းလူမျ ်းမျော်းဖွံ့ဖဖ ်းထရ်း

တကကသုလ်၊စစ်ကုင််း

၁ (၄)ခန်းတွဲ (၃)ထပအမှုထမ်းအိမရာ(၁၀၆'x၃၅'x၃၆')
(RC)(၁)လု်း ဆ

ာကလုပခခင်း(ဆရ၊ မ်း၊မိလလာ၊

ဆရတဆလ ာက (၄"Øဆရ

င်းပိုကပါ)၊ Apron & Drain၊

မို်းကကိ ်းလွဲ၊ ဆကာရစတာ၊ ဆလှေကာ်း၊ဆရခ ိ ်းခန်း အိမသာ
တိုို့၌ Non-Slip ဆ ကခပာ်းခင်းလုပငန်းအပါအဝင )

Lot-2

ပပည်ထ

ောင်စုတုင််းရင််းသော်းလူမျ ်းမျော်းဖွံ့ဖဖ ်းထရ်း

တကကသုလ်၊စစ်ကုင််း

၁ (၂) ခန်းတွဲ (၃) ထပ ပါဆမာကခ အိမရာ (၇၈'x၃၉'x၃၆')
(RC)(၁)လု်းဆ

ာကလုပခခင်း(ဆရ၊ မ်း၊ မိလလာ၊

ဆရတဆလ ာက (၄"Øဆရ

င်းပိုကပါ)၊ Apron & Drain ၊

မို်းကကိ ်းလွဲ၊ ဆကာရစတာ၊ဆလှေကာ်း၊ ဆရခ ိ ်းခန်း အိမသာ
တိုို့၌ Non-Slip ဆ ကခပာ်းခင်းလုပငန်းအပါအဝင )

နန််းယန််း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၂ စတိုဆ ာင (RC) (၄၀'×၃၀'×၁၂') ဆ ာကလုပခခင်း၊
(အတင်းမ်း၊ Apron & Drain အပါ)အလူဇငအမို်းခပာ်း၊
သထည၊ သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစ
ကကမ်းခင်း၊ Room Type။

Lot-3

ပပည်ထ

ောင်စုတုင််းရင််းသော်းလူမျ ်းမျော်းဖွံ့ဖဖ ်းထရ်း

တကကသုလ်၊စစ်ကုင််း

၁ ကထိကဆနအိမ (၄၂' x ၂၄') (၁၀)လု်း အကက်းစာ်းခပ ခပင
ခခင်း(အမို်း၊ ဒိုင်း၊ မ ာ်း၊ မ ကနှေှာကကက၊ကကမ်းခင်း၊ အကာ၊
ငတန်း၊ပန်း

ွဲလွဲလှေယခခင်းနှေငဆ

်းသုတခခင်း 2 Coat)

၂ (၂)ခန်းတွဲ အမှုထမ်းဆနအိမသစသာ်း (၄၀'x၃၃')(၂၃)လု်း
အကက်းစာ်းခပ ခပငခခင်း (အမို်း၊ ဒိုင်း၊ မ ာ်း၊ မ ကနှေှာက က၊
ကကမ်းခင်း၊ အကာ၊
ဆ

ငတန်း၊ ပန်း

်းသုတခခင်း 2 Coat )

ွဲလွဲလှေယခခင်းနှေင

မှတ်ချက်

၂
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

၃ တကကသိုလပတလမ်းဆ ်းရှေိလ /ထကထိကဆနအိမ
(၃၀' x ၂၅')(၂၀)လု်းအကက်းစာ်းခပ ခပငခခင်း(အမို်း၊ ဒိုင်း၊
မ ာ်း၊ မ ကနှေှာကကက၊ ကကမ်းခင်း၊ အကာ၊
ပန်း
ဆ

ငတန်း၊

ွဲလွဲလှေယခခင်းနှေငဆရနဆခ ်းသုတခခင်းနှေင
်းသုတခခင်း 2 Coat)

၄ (၂)ခန်းတွဲလ/ထကထိကဆနအိမမ ာ်း(၅၀'x၂၂')(၈)လု်း
အကက်းစာ်းခပ ခပငခခင်း(အမို်း၊ ဒိုင်း၊ မ ာ်း၊ မ ကနှေှာက က၊
ကကမ်းခင်း၊ အကာ၊
ဆ

ငတန်း၊ ပန်း

ွဲလွဲလှေယခခင်းနှေင

်းသုတခခင်း 2Coat)

၅ အငကကင်းဆ ာငဆနှာကဆက ာ လ ပစစဓာတအာ်းလိုင်း
သယတန်းခခင်း (၃၀၀')(ABC 95mm2 Wire, 400 V,
3 Phase 4 Wire)

၆ ကထိကဆနအိမလိုင်းအန်း လ ပစစဓာတအာ်းလိုင်း
သယတန်းခခင်း(၅၂၀')(ABC 95mm2 Wire,400 V,2Phase)

၇ စိုကပ ိ ်းဆရ်းဌာနအန်း လ ပစစဓာတအာ်းလိုင်းသယ
တန်းခခင်း(၇၀၀')(ABC95mm2 Wire,400V,3Phase 4 Wire)

၈ ဧရာဝတဆရစကသိုို့သာ်းသည လ ပစစဓာတအာ်းလိုင်း
သယတန်းခခင်း (၇၅၀')(ABC 95mm2 Wire, 400 V,
3 Phase 4 Wire)

၉ တကကသိုလပတလမ်းဆ ်းရှေိ(ခမစကက်းနှာ်းလမ်း)
လကဆထာကကထိကဆနအိမ (၂၀)လု်းအတင်းပိုင်း
လ ပစစကကိ ်းနှေင လ ပစစပစစည်းမ ာ်းအသစလွဲလှေယ
ခပ ခပငခခင်း (Service Wire 10 mm2, Power Socket
2.5 mm2, Lighting 1.5mm2)

ယင််းမောပင် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁၀ သငတန်းခန်းမဆရှေှေ့ (၅၀'x၂၅'x၆'-၆")
ကနကရစဆလာင်းခခင်း
၁၁ ဆက ာင်းတင်းပတလမ်း(၅၀၀'×၁၂'×၉")
ကနကရစခင်းခခင်း
၁၂ ၄"စကဆရတင်းတူ်းဆ ာခခင်း(၈၀၀')
(compressor အပါအဝင)

၃
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၁၃ လကဆ

်းဆ

အဝတလှေန်းဆ
ဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ

ာကခခင်း

ဆော်းလင််းကက်း အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁၄ သငတန်းခန်းမ(၉၀'×၃၀'×၁၂')အကက်းစာ်း
ခပင

ငခခင်း

၁၅ ဆက ာင်းတင်းပတလမ်းကတတရာထပပို်းလာ
(၈၀၀'×၁၃')ခင်းခခင်း
၁၆ Transformer ခခစည်းရို်း (၅၆'×၆')ကာရခခင်း
၁၇ လကဆ

်းဆ

အဝတလှေန်းဆ
ဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ
Lot-4

ပပည်ထ

ာကခခင်း

ောင်စုတုင််းရင််းသော်းလူငယ်မျော်းစမ််းရည်

ဖွံ့ဖဖ ်းထရ်းဒဂရထကောလပ် (ရန်ကုန်)

၁ (၂)ခန်းတွဲ (၄)ထပပါဆမာကခအိမရာ (၇၈' x ၃၉' x ၄၈')
(RC)(၁)လု်း ဆ

ာကလုပခခင်း(ဆရ၊ မ်း၊မိလလာ၊

ဆရတဆလ ာက (၄"Øဆရ

င်းပိုကပါ)၊ Apron & Drain၊

မို်းကကိ ်းလွဲ၊ဆကာရစတာ၊ ဆလှေကာ်း၊ ဆရခ ိ ်းခန်း အိမသာ
တိုို့၌ Non-Slip ဆ ကခပာ်းခင်းလုပငန်းအပါအဝင )

၂ စာ်းရိပသာ(၂) အဆနှာက က ထမင်းခ ကဆ ာင
(2' Plinth Level ကနကရစအခင်း )Steel Structure
(၃၆' x၂၉'x ၁၂') တို်းခ ွဲှေ့ဆ

ာကလုပခခင်း

၃ ကစစပနဒဆက ာင်းသာ်းအိပဆ ာင မိလလာကနအသစ
(၂၄' x၂၀'x ၈')တညဆ

ာကခခင်း

မှတ်ချက်

၄
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

၄ ဧရာဝတဆ ာငအာ်း 4 angle သပခ င အမို်းသပ
လွဲလှေယခပ ခပငခခင်း၊ (၄၉၆၀စ/ဆပ) နှေငဧရာဝတဆ
တခါ်း၊ ခပတင်းနှေင က ည်းဆ
နှေင ဆ

ာင

ာငမ ာ်းအသစလွဲလှေယခခင်း

်း 2 Coatသုတခခင်း(၃၇၄၂.၅စ/ဆပ) ခပတင်း

(၈' x ၆')46Nos,တခါ်း(၄' x ၉')4 Nos,(၂'-၆"x၆'-၆")
42 Nos, (၃' x ၆') 6 Nos, မှေနလည (၂' x ၂') 42 Nos,
(၆' x ၂') 6 Nos.
Lot-5

ပပည်ထ

ောင်စုတုင််းရင််းသော်းလူငယ်မျော်းစမ််းရည်

ဖွံ့ဖဖ ်းထရ်းဒဂရထကောလပ် (စစ်ကုင််း)

၁ (၂) ခန်းတွဲ (၃) ထပ ပါဆမာကခ အိမရာ (၇၈'x၃၉'x၃၆')
(RC)(၁)လု်းဆ

ာကလုပခခင်း(ဆရ၊ မ်း၊ မိလလာ၊

ဆရတဆလ ာက (၄"Øဆရ

င်းပိုကပါ)၊ Apron & Drain ၊

မို်းကကိ ်းလွဲ၊ ဆကာရစတာ၊ဆလှေကာ်း၊ ဆရခ ိ ်းခန်း အိမသာ
တိုို့၌ Non-Slip ဆ ကခပာ်းခင်းလုပငန်းအပါအဝင )

ထဘောလခဲ လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၂ ဂါလ ၁၀၀၀၀ ဆရစုကန (၁၉'×၁၅'×၅'-၆")
ဆ

ာကလုပခခင်း။

၃ ဆက ာင်းသူအိပဆ ာငဝင်းအာ်း ၄"×၄" ကနကရစတိုင
ခ င အမကနသပ ( ၂၀၂'×၆' )ကာရခခင်း။

၄ လုခခ ဆရ်းကင်းတွဲ (RC) (၁၀'×၁၀'×၁၀') ဆ ာကလုပခခင်း။
၅ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ(RC)တိုငခ င အုတသပန်း
ခခစည်းရို်း(၅၀၀'×၆')ကာရခခင်း(ဂိတတခါ်း(၁၅'×၇')အပါ)။

Lot-6

ပပည်ထ

ောင်စုတုင််းရင််းသော်းလူငယ်မျော်းစမ််းရည်

ဖွံ့ဖဖ ်းထရ်းဒဂရထကောလပ် (စစ်ကုင််း)

၁ ဆက ာင်းသူစာ်းရိပသာ (၆၅'x ၃၀'x ၁၄')(RC) (၁)လု်း
ဆ

ာကလုပခခင်း(ဆရ၊မ်း၊ဆရတဆလ ာက (၄"Øဆရ

င်း

ပိုကပါ)၊Apron & Drain၊ခပတင်းတခါ်းယငလုဇကာပါ၊
မို်းကကိ ်းလွဲ၊ဆကာရစတာ၊ဆလှေကာ်းတိုို့၌ Non-Slip
ဆ ကခပာ်းခင်းလုပငန်းအပါအဝင

၅
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

၂ ဌာနမှေ ်း(စာဆပ)အိမရာ (၆၀'x ၃၆'x ၁၂') (RC) (၁)လု်း
ဆ

ာကလုပခခင်း (ဆရ၊ မ်း၊ မိလလာ၊ဆရတဆလ ာက (၄"Ø

ဆရ

င်းပိုကပါ)၊Apron &Drain၊မို်းကကိ ်းလွဲ၊ဆကာရစတာ၊

ဆလှေခါ်း၊ ဆရခ ိ ်းခန်း၊ အိမသာ၊ အုတဆရကနတိုို့၌
Non-Slip ဆ ကခပာ်းကပခခင်းအပါအဝင )

၃ ခမစကက်းနှာ်း၊ လိ ငဆကာ၊
ဆမာလမမိ င၊ စစကိုင်းဆ

ာ်းအ၊ ဟာ်းခါ်း၊ စစဆတ၊
ာငမ ာ်းအတကဆကာရစတာ

အမို်းSlabToppingဆလာင်းခခင်း(၁၃၉၅ sqft x၇ဆ

ာင)

၄ (၃)ထပပငမဆ ာငဆနှာက ကခခမ်းလမ်း၏လကယာ
ကခခမ်း တတာ်းအမှေတ (၂)ထိ ဆရဆခမာင်းဆ ာကလုပ
ခခင်း (၁၄၅ 'x ၁'-၆"x ၂')

၅ ဂိတ(၂)မှေ ပငမဆ ာငအထိ လမ်းလကယာ ကခခမ်း
ဆရဆခမာင်းခပ လုပခခင်း(၇၀၀'x ၂' x ၂'-၆")

၆ ဂိတ(၂)မှေ စာ်းရိပသာ(၁)ထိ ကနကရစလမ်းခင်းခခင်း
(၆၃၀'x ၁၈' x ၈"ထု)

၇ (၆)ခန်းတွဲ(၃)ထပ ရာမမ ာ်းဆ ာငဆ ်းနှေင (၆)ခန်းတွဲ
အမှေတ(၇) ကကာ်းတင ဆရ

ို်းဆခမာင်းခပ လုပခခင်း

(၄၅'x၁'-၆"x၂')နှေင Box Culvert ခပ လုပခခင်း
(၃၀'x ၃'x ၄')

၈ (၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပဆရှေှေ့ ကနကရစလမ်းခင်းခခင်း
(၃၀၀'x ၁၂'x ၈")

၉ ပါဆမာကခအိမရာအမှေတ (၁)မှေ စာ်းရိပသာ(၁)ဆ ်း
ကနကရစခင်းခခင်း(၁၅၈ 'x ၁၂'x ၈")

၁၀ ပုသိမဆ ာငဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာမှေစာကကညတိုကဆထာငထိ
ကနကရစခင်းခခင်း(၃၅၀'x ၁၈'x ၈")

၁၁ (၃)ထပစာသငဆ ာင မ်းလိုင်းမ ာ်း ခ ညစကတပ င
ခခင်း ( 3/036 wire 1500')

၆
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

၁၂ (၆)ခန်းတွဲဝနထမ်းအိမရာအမှေတ (၂)နှေင အမှေတ(၄)
အကက်းစာ်းခပင

ငခခင်းလုပငန်း (၁၂၀'x ၃၀'x၁၂')

၁၃ ပငမဆ ာငလကယာ ကခခမ်း စာကကညတိုကဆရှေှေ့မှေ
စစကိုင်းဆ

ာငထိကနကရစခင်းခခင်း(၆၀၆'x၁၈'x၈")

ထုနှေငဆခမာင်း ု်းပါ(၂၄'x၂'x၂'-၆")ဆရ

ို်းထုတဆခမာင်း

ခပ လုပခခင်း
စစ်ကုင််းတုင််းထဒသကက်းရု်း

၁၄ ဂါလ ၅၀၀၀

ဆခမစိုကဆရဆလှောငကန၊ဂါလ ၁၆၀၀

ကနကရစဆရစင (၂၄'အခမင)ဆ

ာကလုပခခင်းနှေင ၄"

အဝစိတင်း(တင်းနက)(၄၀၀')တူ်းဆ ာခခင်း၊ဆရ
ခ နို့ခ ်းရန ရု်းတင်းဆရသယတန်းခခင်း။

Lot-7

ပူတောအု လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၁ ခန်းမဆ

ာင (၁၀၀'× ၃၀'×၁၂')တင (Apron &

Drain) ခပ လုပခခင်း။
၂ ဆက ာင်းသူ(၂)ထပအိပဆ

ာင(၉၀'×၃၀'×၂၄')(ပ ဉခင်း၊

ပ ဉကာ)အာ်း အုပညှပခ င ဆခပာင်းလွဲဆ

၃

ဆက ာင်းသာ်း(၂)ထပအိပဆ
(အုပညှပ) အကက်းစာ်းခပင

ာငရွကခခင်း

ာင (၁၀၀'×၃၀'×၂၄')
ငခခင်း။

၄ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာနှေင ဆက ာင်းဆ

်းဝွဲ

တင(RC)တိုငခ င အုတသပန်းခခစည်းရို်း
(၈၉၈'×၆') ကာရခခင်း
ဗန််းထမော် လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၅ အလကခွဲ (နတလ)စာသငဆ ာင (၁၂ဝ'×၃၀')
(အုတညှပ) အကက်းစာ်းခပင

ငခခင်း။

က

၇
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

၆ ဆက ာင်းသူဆ ာငဆနှာကဆက ာ ဆက ာကစဆခမထိန်း
နရဆပေါ်တင (၄''×၄'') ကနကရစတိုငခ င
Chain Link ခခစည်းရို်း (၆၆၂'×၆') ကာရခခင်း ။

ပူတောအု အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၇ ဆရခ ိ ်းခန်းနှေင (၄)ခန်းတွဲအိမသာဆ

ာကလုပခခင်း

(၂၀'×၂၀'×၁၂')'(RC)(အတင်း ဆရ ၊မ်း၊Apron &
Drain အပါအဝင)အလူဇင အမို်းခပာ်း၊ သထည ၊
သကူကနကရစ လု်းခ င်း အုတခမစ၊ ကနကရစ
ကကမ်းခင်း ၊ Room Type။
၈ ဆမာတာဆ

ာငမ်းသယတန်းခခင်း(3Ø4 Wire)

ထဒ ေ့ဖုန််းယန် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၉ သငတန်းခန်းမ(၉၀'×၃၀'×၁၂')၊စာ်းရိပသာ
(၆၀'×၃၀'×၁၂')၊ သငတန်းသူ အိပဆ
(၉၀'×၃၀'×၁၂')၊နည်းခပဆ

ာင

ာင (၇၂'×၃၀'×၁၂')

Apron & Drain ခပ လုပခခင်းနှေငဆရတဆလ ာက၊
ဆရ င်းပိုက ခပ လုပခခင်း
၁၀ လကဆ ်းဆ စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
အဝတလှေန်းဆ
ဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ

ာကခခင်း

၁၁ ဆက ာင်းတင်းကနကရစလမ်း
(၁၀၇၁'×၁၂'×၉")ခင်းခခင်း
၁၂ စာသငဆ

ာင (၆၀'×၃၆'×၁၂') မ ကနှေှာက က

ခပ ခပငခခင်းနှေငစာ်းရိပသာ(၆၀'×၃၀'×၁၂')အမို်း၊
မ ကနှေှာက က၊ကကမ်းခင်းခပ ခပငခခင်း
ဗန််းထမော် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁၃ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ အုတတတိုင်းသပန်း
(၂၇၀'×၆')ကာရခခင်း
၁၄ သငတန်းခန်းမ(၉၀'×၃၀'×၁၂')အမို်း၊
မ ကနှေှာက က၊မ်းလိုင်းလွဲလှေယခခင်း

၈
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၁၅ အုပခ ပမှုရု်း(၃၆'×၂၂'×၁၂')အမို်း၊မ ကနှေှာက က၊
မ်းလိုင်းလွဲလှေယခခင်းနှေင Apron & Drain
ခပ လုပခခင်း
၁၆ ဆက ာင်းတင်းပတလမ်း(၈၉၀'×၁၂'×၉")
ကနကရစခင်းခခင်း
၁၇ လကဆ ်းဆ စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
အဝတလှေန်းဆ
ဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')RCတညဆ
Lot-8

ာကခခင်း

တန်ယန််း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၁ (၂)ထပခန်းမဆ ာင (RC)(၁၀ဝ'×၃၆'×၂၄')ဆ ာက
လုပခခင်း၊ ဆပေါ်တကို (၁၆'×၁၀'×၁၂')၊(မိလလာကန၊အတင်း
ဆရ၊မ်း၊Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊သထည၊
သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊
Hall Type ။

၂ အမှေတ(၁၁) မူလနစာသငဆက ာင်းဆ ာင
(၁၂ဝ'×၂၆'×၁၂') အကက်းစာ်းခပ ခပငခခင်း။

၃ ၄"×၄" ကနကရစတိုငခ င Chain Link ခခစည်းရို်း
(၂၂၄၀'×၆') ကာရခခင်း။

၄ ဆက ာင်းတင်းလမ်း ဆ ်းဝွဲ/ယာ အုတဆရဆခမာင်းခပ လုပ
ခခင်း(၂၂၅၀'×၂'×၂'-၆'')

Lot-9

ကတ်ခုင် စက်မှုလက်မှုပညောသင်တန််းထကျောင််း
၁ (၂)ခန်းတွဲ၀နထမ်းအိမရာ (၂)ထပ (RC)
(၅၂'×၃၆'×၂၄') ဆ

ာကလုပခခင်း၊ ဆပေါ်တကို

(၁၂'×၁၈')၊ (မိလလာကန၊ အတင်းဆရ၊ မ်း၊ Apron
& Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊
Room Type ။သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊
ကနကရစကကမ်းခင်း၊

မှတ်ချက်

၉
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၂ စတိုဆ

ာင(RC) (၄၀'×၃၀'×၁၂')ဆ

မှတ်ချက်
ာကလုပ

ခခင်း(အတင်းမ်း၊ Apron & Drainအပါ)အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊သထည၊ သကူကနကရစလု်းခ င်း
အုတခမစ၊ ကနကရစ ကကမ်းခင်း၊ Room Type။
၃ အလုပရုနှေငစာသငခန်းမဆ

ာင (၁)တင

BoxCulvert (၁)စင်း ခပ လုပခခင်း။
၄ လုခခ ဆရ်းကင်းတွဲ (RC)(၁၀'×၁၀'×၁၀')
ဆ

ာကလုပခခင်း။

မူဆယ် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၅ (၂)ထပဆမာတာဆ

ာငဆ

ာကလုပခခင်း

(၇၀'×၃၀'×၂၄')(RC)(အတင်း မ်း ၊ Apron &
Drainအပါအဝင) အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊
သကူကနကရစ လု်းခ င်း အုတခမစ၊ ကနကရစ
ကကမ်းခင်း၊ Hall Type။
၆ ဂါလ(၁၆၀၀)
တညဆ

ကနကရစဆရစင ၂၄' အခမင

ာကခခင်း

၇ သငတန်းခန်းမကက်း(၉၀'x၃၀'x၁၂')အခပငပတ
လညမ ကနှေှာက ကခပင

ငခခင်းနှေငအမို်းသပ

လွဲလှေယခခင်း
၈ အုပခ ပမှုရု်း (၃၆' x ၂၂' x ၁၂') အခပငပတလည
မ ကနှေှာက ကခပင

ငခခင်း၊ အမို်းသပလွဲလှေယခခင်း

နှေင နရအတင်း/အခပငဆ
၉ သငတန်းသူအိပဆ

်းသုတခခင်း

ာင (၉၀'x၃၀'x၁၂')အခပငပတ

လညမ ကနှေှာက ကခပင

ငခခင်း၊ အမို်းသပလွဲလှေယ

ခခင်းနှေင နရအတင်း/အခပငဆ

်းသုတခခင်း

၁၀
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၁၀ စာ်းရိပသာဆ

ာင (၅၀'x၂၆'x၁၂')အခပငပတလည

မ ကနှေှာက ကခပင

ငခခင်း၊ အမို်းသပလွဲလှေယခခင်း

နှေငနရအတင်း/အခပငဆ
၁၁ နည်းခပဆ

ာင (၄၈'x၃၄'x၁၂')အခပငပတလည

မ ကနှေှာက ကခပင

ငခခင်း၊အမို်းသပလွဲလှေယခခင်း

နှေင နရအတင်း/အခပငဆ
၁၂ စာသငဆ

ငခခင်းနှေငနရအတင်း /အခပင

်းသုတခခင်း

၁၃ လကဆ

်းဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊

အဝတလှေန်းဆ
ဆ

်းသုတခခင်း

ာင(၆၀'x၃၀'x၁၂')အတင်းမ ကနှေှာ

က ကခပင
ဆ

်းသုတခခင်း

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')RCတညဆ
၁၄ ဆမာတာဆ
Lot-10

ာကခခင်း

ာငမ်းသယတန်းခခင်း(3Ø4 Wire)

ထလောက်ကုင် စက်မှုလက်မှုပညောသင်တန််းထကျောင််း
၁ (၂)ထပ အိပဆ
ဆ

ာင (RC)(၁၀၀'×၃၀'×၂၄')

ာကလုပခခင်း၊ ဆပေါ်တကို (၁၆'×၁၄'×၂၄')၊

(အတင်းမ်း၊Apron & Drainအပါ)၊ အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊သထည၊သကူကနကရစလု်းခ င်း
အုတခမစ၊ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Hall Type၊
(ခပ တင်း၊တခါ်းနှေငဝရနတာဆနရာတင သပန်း
တပ ငခခင်းလုပငန်းအပါအဝင )။
၂ ဆရခ ိ ်းခန်းနှေင (၈) ခန်းတွဲအိမသာ (RC)
(၃၂'×၂၀'×၁၂')ဆ

ာကလုပခခင်း၊(မိလလာကန၊

အတင်းဆရ၊မ်း၊ Apron&Drain အပါ)၊ အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊ သထည၊ သကူကနကရစလု်းခ င်း
အုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။

မှတ်ချက်

၁၁
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၃ 3D Alignment စကထာ်းသိုရန (၁၀၀'×၃၀'×၁၄')(Steel
Structure)ဆ

ာကလုပခခင်း၊(အတင်းမ်း၊Apron & Drain

အပါ)၊အလူဇငအမို်းခပာ်းကာရခခင်း၊သထည၊သကူကနကရစ
လု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Hall Type။
ထလောက်ကုင် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၄ ဂါလ(၅၀၀၀)
ဂါလ(၁၆၀၀)

ဆရဆလှောငကန (၁၅'×၁၀'×၆')
ကနကရစဆရစင၂၄'အခမင

တညဆ ာကခခင်း
၅ အုပခ ပမှုရု်း ( ၅၀'×၂၄'×၁၂' )၊သငတန်းသူ
အိပဆ
ဆ

ာင(၉၀'×၃၀'×၁၂')(၆)ခန်းတွဲနည်းခပ

ာင(၇၂'×၃၀'×၁၂')၊သငတန်းခန်းမ

(၉၀'×၃၀'×၁၂')နှေငစာ်းရိပသာ(၅၀'×၂၄'×၁၂')
ဆ ်းသုတခခင်း
၆ လကဆ ်းဆ စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
အဝတလှေန်းဆ
ဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ
Lot-11

ာကခခင်း

ပင််းတယ လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၁

(၂)ထပ အိပဆ
ဆ

ာင (RC)(၁၀၀'×၃၀'×၂၄')

ာကလုပခခင်း၊ ဆပေါ်တကို (၁၆'×၁၄'×၂၄')

၊(အတင်းမ်း၊Apron & Drainအပါ)၊အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊သထည၊သကူကနကရစလု်းခ င်း
အုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Hall Type၊
(ခပ တင်း၊တခါ်းနှေငဝရနတာဆနရာတငသပန်း
တပ ငခခင်းလုပငန်းအပါအဝင )။
၂ ဆရခ ိ ်းခန်းနှေင (၈) ခန်းတွဲအိမသာ (RC)
(၃၂'×၂၀'×၁၂') ဆ

ာကလုပခခင်း၊(မိလလာကန၊

အတင်းဆရ၊မ်း၊Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊ သထည၊ သကူကနကရစ လု်းခ င်း
အုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။

မှတ်ချက်

၁၂
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

ကယော်းပပည်နယ်ရု်း
၃ ကယာ်းခပညနယရု်းနှေင စကမှုဆက ာင်း (လိ ငဆကာ)
၄"×၄"ကနကရစတိုငနှေငဆမ ာတိုငမ ာ်းခ င
သပ

ူ်းကကိ ်း(၃)တန်းယာယခခစည်းရို်း (ခပညနယရု်း

၈၀၀'+စကမှုဆက ာင်း၂၀၂၀')=၂၈၂၀'ကာရခခင်း။
၄ ဂါလ ၅၀၀၀
ဂါလ၁၆၀၀
ဆ

ဆခမစိုကဆရဆလှောငကန၊
ကနကရစဆရစင (၂၄'အခမင)

ာကလုပခခင်းနှေင ၄" အဝစိတင်း (တင်းနက)

(၄၀၀')တူ်းဆ ာခခင်း၊ ဆရခ နို့ခ ်းရနရု်းတင်း
ဆရသယတန်းခခင်း။
၅ ၄"×၄" ကနကရစတိုငခ င Chain Link ခခစည်းရို်း
(၆၀၀'×၆')ကာရခခင်းနှေငရု်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ (RC)
တိုငခ င အုတသပန်း ခခစည်းရို်း (၂၀၀'×၆')
ကာရခခင်း၊ဂိတတခါ်း(၁၅'×၇')အပါ။
၆ 9m ကနကရစတိုင (၇)တိုင၊ LED(85W)
(၇)လု်းခ င လုခခ ဆရ်းမ်း သယတန်းခခင်းနှေင
ABC Wire ခ င၄၀၀ဗိုို့ ဓာတအာ်းလိုင်း (၇၀၀')
သယတန်းခခင်း။
လ င်ထကော် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၇ သငတန်းသူအိပဆ
သရွတက ခခင်းနှေငဆ

ာင (၂)လု်း(၈၀'×၂၆'×၁၀')
်းသုတခခင်း

၈ မိလလာကန(၂)လု်း(၁၂'×၆'×၁၀')ဆ
၉ ဂါလ(၁၀၀၀၀)
ဆ

ာကလုပခခင်း

ဆရဆလှောငကန (၁၆'×၁၆'×၆'-၆")

ာကလုပခခင်း

၁၀ 3Ø 5W၄၀၀ဗိုို့လိုင်း(၈၀၀')အာ်း Insulated Wire
1CX 70mm² ကကိ ်းခ ငတညဆ
၁၁ နည်းခပဆ

ာကခခင်း

ာငဆရှေှေ့နှေင နှေစထပအိပဆ

(၂၁၀'×၁၂'×၉") ကနကရစခင်းခခင်း

ာငဆရှေှေ့

၁၃
Lot
Lot-12

စဉ်

လုပ်ငန််း
ကရင်ပပည်နယ်ရု်း

၁ 9m ကနကရစတိုင (၇)တိုင၊ LED (85W)(၇)
လု်းခ င ရု်းတင်းလုခခ ဆရ်းမ်းသယတန်းခခင်းနှေင
ABC Wireခ င ၄၀၀ဗိုို့ ဓာတအာ်းလိုင်း (၇၀၀')
သယတန်းခခင်း။
ဘော်းအ လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၂ (၂)ထပစာကကညဆ
ဆ

ာင (RC)(၄၀'×၃၀'×၂၄')

ာကလုပခခင်း၊ (အတင်းမ်း၊ Apron & Drain

အပါ)၊အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထညသကူကနကရစ
လု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။
၃ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ (RC)တိုငခ င အုတသပန်း
ခခစည်းရို်း (၄၅၆'×၆')ကာရခခင်း၊ဂိတတခါ်း
(၁၅'×၇')အပါ။
၄ ဆက ာင်းဆရှေှေ့ဆရဆခမာင်းအာ်း ဆက ာကစဆခမထိန်း
နရ (၄၅၅'×၅') ခပ လုပခခင်း။
ကကောအင််းဆပ်ကက်း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၅ ဆက ာင်းတင်း(၆၃၅'×၃၅၃'×၅')ဆခမ ိုို့ခခင်း၊
(၆၄၄၂.၂၅)က င်း။
၆ အုပခ ပမှုရု်း (၅၀'×၂၄'×၁၂') ၊ ဆက ာင်းသာ်းနှေစထပ
အိပဆ

ာင(၁၀၀'×၃၀'×၂၁')နှေငစာ်းရိပသာ

(၆၀'×၄၂'×၁၂')မ ာ်းအာ်းဆ

်းသုတခခင်း။

၇ လုခခ ဆရ်းကင်းတွဲ (RC) (၁၀'×၁၀'×၁၀')
ဆ

ာကလုပခခင်း။

ဘော်းအ အမ်တင််းမှုသင်တန်းထကျောင််း
၈ ဆက ာင်းဝင်းအတင်းဆခမ ိုို့ခခင်းလုပငန်း
(၄၉၁၆၁ကုဗဆပ)
၉ ဆက ာင်းတင်းကနကရစလမ်းခင်းခခင်း
(၁၀၂၇'×၁၂'×၉")

မှတ်ချက်

၁၄
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၁၀ သငတန်းသူအိပဆ

မှတ်ချက်

ာင (၁)နှေင(၂)မှေဆရခ ိ ်းခန်း

အိမသာသိုို့ အမို်း၊အကာပါ ဆလ ာကလမ်း(၂)ခု
ခပ လုပခခင်း(၁၇'-၉"×၆'×၉'၁၀")
၁၁ (၆)ခန်းတွဲနည်းခပဆ
ဆ

်းသုတခခင်း(၅၄၁၄ စ/ဆပ)

၁၂ လကဆ

်းဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊

အဝတလှေန်းဆ
ဆ

ာငအတင်း၊အခပင

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ

ာကခခင်း

ဖမ င်ကက်းငူ အမ်တင််းမှုသင်တန်းထကျောင််း
၁၃ အုတတတိုင်းသပန်းခ ငခခစည်းရို်း (၁၇၈၈'×၆')
ကာရခခင်း
၁၄ လကဆ

်းဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊

အဝတလှေန်းဆ
ဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ
Lot-13

ာကခခင်း

ချင််းပပည်နယ်ရု်း
၁ (၂)ခန်းတွဲ ဝနထမ်းအိမရာအဆနှာက

က

ဆက ာကစဆခမထိန်းနရ (၁၇၀'×၂၀'×၅') ခပ လုပခခင်း။
၂ 50 KVA ဓာတအာ်းခွဲရုတညဆ

ာကခခင်းနှေင

11 KV ဓာတအာ်းလိုင်း သယတန်းခခင်း။
၃ ဂိတတခါ်းအန်း (ခခစည်းရို်းအခပင

က)

ဆခမဆနရာအာ်း ဆက ာကစဆခမထိန်းနရ
(၆၁'×၅'×၁၀')ခပ လုပခခင်း။
န်တလန် လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၄ စတိုဆ

ာင(RC)(၄၀'×၃၀'×၁၂')ဆ

ာကလုပခခင်း

၊(အတင်း မ်း၊Apron&Drainအပါ)အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊သထည၊သကကနကရစလု်းခ င်း
အုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။

၁၅
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

တ်းတန် လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၅

စတိုဆ

ာင(RC)(၄၀'×၃၀'×၁၂')ဆ

ာကလုပခခင်း

၊(အတင်း မ်း၊Apron&Drainအပါ)အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊သထည၊သကကနကရစလု်းခ င်း
အုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။
၆ မဟာဓာတအာ်းလိုင်းမှေဆက ာင်းပိုငထရနစဆ ာမာ
သိုို့ ၁၁ ဆကဗ ဓာတအာ်းလိုင်းသယတန်းခခင်း (၄၀၀')။
၇ ၂" အဝစိတင်း(တင်းနက)(၄၀၀')တူ်းဆ ာခခင်း။
၈ ဂါလ ၅၀၀၀
ဆ

ဆခမစိုကဆရဆလှောငကန

ာကလုပခခင်း။

၉ ဆက ာင်းတင်းဆခမသာ်းလမ်း (၇၀'×၁၂'×၉'')
ကတတရာခင်းခခင်းနှေင ဆက ာင်းတင်းကတတရာလမ်း
(၄၆၅'×၁၀')အာ်း(၂')အက ယတို်းခ ွဲှေ့ခခင်းနှေင
ကတတရာထပပို်းလာခင်းခခင်း။
တ်းတန် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁၀ ပစစည်းဂိုဆဒါငအဆနှာက

ကဆခမထိန်းနရ

(၇၀'×၄'×၁၅') ခပ လုပခခင်း
၁၁ အုတတတိုင်းသပန်းခ ငခခစည်းရို်း (၁၈၀'×၆')
ကာရခခင်း
၁၂ ဆမာတာဆ
Lot-14

ာငမ်းသယတန်းခခင်း (3Ø4 Wire)

ဟော်းခ ်း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၁ (၂)ထပ စာ်းရိပသာ (မ်း ိုတွဲလ က)(RC)(၇ဝ'×၄၂'×၂၁')
(၂၀'×၂၀'×၁၂') ဆ

ာကလုပခခင်း၊ (အတင်းဆရ၊ မ်း၊

Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊
သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစကကမ်းခင်း၊
Hall Type၊ စတ်းဆ

စင(၂၀)လု်းအပါ။

၂ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ(RC)တိုငခ ငအုတသပန်း
ခခစည်းရို်း(၄၆၀'×၆')ကာရခခင်း(ဂိတတခါ်း(၁၅'×၇')အပါ)။

၁၆
Lot
Lot-15

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

မတူပ လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၁ (၂)ခန်းတွဲ အိမသာ (RC) (၁၀'×၅'×၁၀')ဆ

ာကလုပခခင်း၊

(မိလလာကန၊ အတင်းဆရ၊ မ်း၊Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊ သထည၊ သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊
ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type ။
၂ ဆက ာင်းအုပဆနအိမ (RC)(၄၀'×၃၈'×၁၂') ဆ

ာကလုပခခင်း၊

ဆပေါ်တကို (၁၂'×၁၈')၊(မိလလာကန၊ အတင်းဆရ၊ မ်း၊ Apron
&Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊သထည၊သကူကနကရစ
လု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။
၃ မဟာဓါတအာ်းလိုင်းမှေမ်းသယတန်းခ တ
ိ
ထရနစဆ ာမာအာ်း အ

ကနိုငရန 50 KVA

ငခမှငတငခခင်းနှေငဓါတအာ်းခွဲရုခပ

လုပခခင်း
ကန်ပက်လက် လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၄ စတိုဆ

ာင(RC)(၄၀'×၃၀'×၁၂')ဆ

ာကလုပခခင်း၊(အတင်း

မ်း၊Apron&Drainအပါ)အလူဇငအမို်းခပာ်း၊သထည၊သကူ
ကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစကကမ်းခင်း၊ RoomType
၅ ဆက ာင်းအဝငလမ်းဆရနုတဆခမာင်း (၂၁၉'×၂'×၁')ခပ လုပခခင်း။
၆ ဆက ာင်းသာ်းအိပဆ

ာင (၂)(၁၀၀'×၃၀')(Apron

& Drain)ခပ လုပခခင်း
မတူပ အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၇ (၂)ထပဆမာတာဆ

ာင အဆနှာက

ကဆခမထိန်း

နရ(၁၁၀'×၄'×၈') ခပ လုပခခင်း
၈ (၂)ထပဆမာတာဆ

ာင အဆရှေှေ့

ကဆခမထိန်းနရ

(၉၀'×၄'×၁၅') ခပ လုပခခင်း
၉ လုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ (၁၀'×၁၀'×၁၀')ဆ

ာကလုပခခင်း

ကန်ပက်လက် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁၀ ဆရစုကနအန်းဆခမထိန်းနရ (၇၀'×၃'×၁၃')
ခပ လုပခခင်း
၁၁ (၂)ထပအိပဆ

ာင အဆနှာက

(၈၀'×၃'×၁၅') ခပ လုပခခင်း

ကဆခမထိန်းနရ

၁၇
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

၁၂ ဆက ာင်းတင်းလုခခ ဆရ်းမ်းသယတန်းခခင်း
(၉၀၀')(BC.4)
ထရစကက အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁၃ အုတတတိုင်းသပန်းခ ငခခစည်းရို်းကာရခခင်း
(၂၈၈'×၆')(RC)
၁၄ လကဆ

်းဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊

အဝတလှေန်းဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')ဆ

ာက

လုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ (၁၀'×၁၀'×၁၀')
RCတညဆ
Lot-16

ာကခခင်း

ထရ်း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၁ စတိုဆ ာင(RC)(၄၀'×၃၀'×၁၂')ဆ ာကလုပခခင်း၊
(အတင်း မ်း၊Apron&Drainအပါ)အလူဇငအမို်းခပာ်း၊
သထည၊သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊
ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။

ော်းဝယ် စက်မှုလက်မှုပညောသင်တန််းထကျောင််း
၂ သငတန်းသာ်းအိပဆ

ာင (၉၀'×၃၀') (၂)လု်းရှေိ

မ ကနှေှာက ကမ ာ်း လွဲလှေယခပ ခပငခခင်း။
၃ စတိုဆ ာင(RC)(၄၀'×၃၀'×၁၂')ဆ ာကလုပခခင်း၊
(အတင်း မ်း၊Apron&Drainအပါ)အလူဇငအမို်းခပာ်း၊
သထည၊သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊
ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။

ပမဝတ အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၄ (၂)ထပဆမာတာဆ

ာငဆ

ာကလုပခခင်း

(၇၀'×၃၀'×၂၄')(RC)(အတင်း မ်း ၊ Apron &
Drainအပါအဝင) အလူဇငအမို်းခပာ်း၊သထည၊
သကူကနကရစ လု်းခ င်း အုတခမစ၊ ကနကရစ
ကကမ်းခင်း၊ Hall Type။(သပန်း ၂၂၆၄ စ/ဆပ အပါ)
၅ သငတန်းသူအိပဆ

ာင (၁၂၆'×၂၀'×၁၃')

အဆဟာင်းအာ်းအမို်းခပ ခပငခခင်းနှေငအတင်းအခပင
ဆ

်းသုတခခင်း

၆ ဆမာတာဆ

ာငမ်းသယတန်းခခင်း(3Ø4 Wire)

၁၈
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၇ ဂါလ(၅၀၀၀)

မှတ်ချက်

ဆရဆလှောငကန၊ဂါလ (၁၆၀၀)

ကနကရစဆရစင ၂၄' အခမင နှေင၄"စကဆရတင်း
တူ်းဆ ာခခင်း(၄၀၀')(Compressor အပါ)
၈ ဆက ာင်းတင်းကနကရစလမ်း(၅၃၀'×၁၂'×၉")
ခင်းခခင်း
၉ စာ်းရိပသာ(၇၄'×၂၀'×၁၀')အမို်းလွဲလှေယခခင်း
၁၀ ဆရခ ိ ်းခန်းအိမသာအမကနသပကာရခခင်း
(၂၀၀'×၇')
၁၁ လကဆ

်းဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊

အဝတလှေန်းဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')ဆ

ာကလုပ

ခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ (၁၀'×၁၀'×၁၀')
တညဆ

ာကခခင်း

ထရ်း အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁၂ ဆရစကရု (၁၀'×၈'×၉') RCတညဆ
၁၃ သငတန်းခန်းမဆ
ဆ

ာကခခင်း

ာင (၉၀'×၃၆'×၁၂')

်းသုတခခင်း

၁၄ စာကကညတိုက(၄၀'×၂၀'×၁၂')
အမို်း၊ ဒိုင်း၊ ခမှာ်း၊မ ကနှေှာက က၊မ်းလိုင်း
လွဲလှေယခခင်း
၁၅ လကဆ

်းဆ

အဝတလှေန်းဆ
ဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')RC တညဆ
Lot-17

ာကခခင်း

ပခုကကူလူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၁ ခန်းမဆ

ာင (RC)(၆၀'×၃၆'×၁၂')အာ်း

(၄၀'×၃၆'×၁၂') (RC)တို်းခ ွဲှေ့ခခင်း၊ (မိလလာကန၊
အတင်းဆရ၊ မ်း၊ Apron & Drain အပါ)၊အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊သထည၊သကူကနကရစလု်းခ င်း
အုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။

၁၉
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၂ ဆက ာင်းသူ (၂)ထပအိပဆ

မှတ်ချက်

ာငအာ်း ၄"×၄"

ဆဟာလိုတိုငခ င (၃၆၃'x၆') အမကနသပ
ကာရခခင်း။
၃ လုခခ ဆရ်းကင်းတွဲ (RC)(၁၀'×၁၀'×၁၀')
ဆ

ာကလုပခခင်း။

၄ ဆက ာင်းတင်းလမ်း (၇၅၅'×၁၂'×၉")
ကနကရစခင်းခခင်း။
၅

ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ (RC)တိုငခ င အုတသပန်း
ခခစည်းရို်း (၁၀၀'×၆') ကာရခခင်း (ဂိတတခါ်း
(၁၅'×၇')အပါ)။
ပခုကကူ အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း

၆ သငတန်းသူအိပဆ

ာင (၁၄၂'×၃၆'×၂၃')

မ ကနှေှာက က ခပ ခပငလွဲလှေယခခင်း
၇ လကဆ

်းဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊

အဝတလှေန်းဆ
ဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ

ာကခခင်း

ပုလဲ အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၈ (၂)ထပဆမာတာဆ

ာငဆ

ာကလုပခခင်း

(၇၀'×၃၀'×၂၄')(RC)(အတင်း မ်း ၊ Apron &
Drainအပါအဝင)အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊
သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစ
ကကမ်းခင်း၊ Hall Type။(သပန်း ၂၂၆၄ စ/ဆပ အပါ)
၉ ဆမာတာဆ

ာငမ်းသယတန်းခခင်း (3Ø4 Wire)

၁၀ သငတန်းခန်းမဆ

ာင (၉၀'×၃၀'×၁၂)(ဆပေါ်တကို

၁၅'×၂၀')၊အမို်းနှေင မ ကနှေှာက ကခပင

ငခခင်း

၂၀
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၁၁ စာ်းရိပသာနှေငမ်း ိုဆ

ာင (၅၀'×၂၅'×၁၂)

(၁၂'×၁၂'×၁၂')Apron& Drain ခပ လုပခခင်း
၁၂ Transformer ခခစည်းရို်း (၅၆'×၆')ကာရခခင်း
၁၃ လကဆ

်းဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊

အဝတလှေန်းဆ
ဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')RCတညဆ
Lot-18

ာကခခင်း

ပင်လည်ဘူ်း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၁ (၃)ထပ အိပဆ ာင (RC) (၁၀၀'×၃၀'×၃၆') ဆ ာကလုပခခင်း၊
ဆပေါ်တကို (၁၆'×၁၄'×၃၆')(အတင်းမ်း၊Apron & Drain အပါ)၊
အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊ သကူကနကရစလု်းခ င်း အုတခမစ၊
ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Hall Type၊ ( ခပ တင်း၊တခါ်းနှေငဝရနတာ
ဆနရာတငသပန်းတပ

ငခခင်း လုပငန်းအပါဝင )။

၂ ဆရခ ိ ်းခန်းနှေင (၈) ခန်းတွဲအိမသာ (RC)(၃၂'×၂၀'×၁၂')
ဆ

ာကလုပခခင်း၊(မိလလာကန၊အတင်းဆရ၊မ်း၊Apron &

Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊ သကူ
ကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊
Room Type။

၃ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ (RC)တိုငခ င အုတသပန်း
ခခစည်းရို်း (၃၁၄'×၆') ကာရခခင်း(ဂိတတခါ်း
(၁၅'×၇') အပါ)။

Lot-19

ရှမ််းပပည်နယ်ရု်း
၁ ဒုတိယညနကကာ်းဆရ်းမှေ ်းဆနအိမ (RC)
(၄၀'×၃၈'×၁၂')ဆ

ာကလုပခခင်း ဆပေါ်တကို

(၁၂'×၁၈')(မိလလာကနအတင်းဆရ်းမ်းApron &
Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊
သကူကနကရစ လု်းခ င်းအုတခမစ၊
ကနကရစကကမ်းခင်း၊Room Type။

မှတ်ချက်

၂၁
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

ပင်လု လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း
၂ ဆက ာင်းသူစာ်းရိပသာ၊ ဆက ာင်းသူအိပဆ

ာင (၁)

နှေင(၂) တိုို့အာ်း အမကနသပကာရခခင်း(၃၅၀'×၆')။
၃ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ (RC)တိုငခ င
အုတသပန်းခခစည်းရို်း (၁၂၆၄'×၆')
ကာရခခင်း(ဂိတတခါ်း (၁၅'×၇') အပါ)။
ကန်ဟန််း အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၄ ဆမာတာဆ ာငဆ ာကလုပခခင်း(၆၀'×၃၀'×၁၂')
(RC)(အတင်း မ်း ၊ Apron & Drain အပါအဝင )
အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊သကူကနကရစ
လု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊
Hall Type ။(ခပတင်းတခါ်း တပ

ငခခင်းအပါ)

၅ ဆက ာင်းတင်းကနကရစလမ်း(၁၀၇၀'×၁၂'×၉")
ခင်းခခင်း
၆ ဆရခ ိ ်းခန်းနှေင (၈)ခန်းတွဲအိမသာအာ်း
(၃၂၀' × ၇')အမကနသပ ကာရခခင်း
၇ ဆမာတာဆ ာငမ်းသယတန်းခခင်း(3Ø4 Wire)
၈ လကဆ ်းဆ စင (၁၆'×၁၀') (၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
အဝတလှေန်းဆ
ဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်း နှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')RCတညဆ ာကခခင်း
ကျ င််းတု အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၉ နည်းခပဆရခ ိ ်းဆ

ာငခပ ခပငခခင်းနှေငဆရစင

(၉'×၁၂'×၁၀')ခပ လုပခခင်း
၁၀ အုပခ ပမှုရု်း(၅၀'×၃၆'×၁၂')၊စာ်းရိပသာ
(၂၀'×၂၀'×၁၂')၊နည်းခပဆ
သငတန်းသူနှေစထပအိပဆ
ဆ

ာင (၄၈'×၃၆'×၁၂')၊
ာင (၁၀၀'×၃၀'×၂၁')

်းသုတခခင်း(၁၃၅၄၀စ/ဆပ)

၁၁ (၂)ထပအိပဆ
တပ

ာင ခပတင်းဆပါကသပန်း

ငခခင်း(၄'×၆') ၄ ဆပါက၊ (၈'×၆')၈ဆပါက

၂၂
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

၁၂ 400V Line(3Ø5W(၆)ခန်း၊၆၀၀')
မ်းလိုင်းအသစ
၁၃ နှေစထပဆ

ွဲခခင်း

ာငဆရှေှေ့နှေငနည်းခပဆ

ာငဆရှေှေ့

ကနကရစလမ်း(၁၇၂'×၁၂'×၉") ခင်းခခင်း
မုင််းဆတ် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁၄ အုတတတိုင်းသပန်းခ ငခခစည်းရို်း
(၄၇၇'×၆')ကာရခခင်း
၁၅ သငတန်းသူအိပဆ

ာင (၉၀'×၃၀'×၁၂')

ကကမ်းခင်းခပ ခပငခခင်း
၁၆ အုပခ ပမှုရု်း(၃၆'×၂၂'×၁၂')၊စာသငဆ
(၄၀'×၃၀'×၁၂')ခန်းမဆ
ဆ

ာင

ာင (၈၀'×၃၄'×၁၂')

်းသုတခခင်း

တောချလတ် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁၇ အုပခ ပမှုရု်း(၄၀'×၂၀'×၁၂')အမို်း၊
မ ကနှေှာက ကခပ ခပငခခင်း
၁၈ အုပခ ပမှုရု်း(၂၀'×၄၀'×၁၂')၊စာ်းရိပသာ
(၅၀'×၂၅'×၁၂')၊နည်းခပဆ
သငတန်းသူအိပဆ
ဆ
Lot-20

ာင (၂၄'×၄၈'×၁၂')၊

ာင (၂၄'×၄၀'×၁၂')

်းသုတခခင်း(၁၃၅၄၀ စ/ဆပ)

ဖမတ် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၁ (၂)ထပစာသငဆ

ာငဆ

ာကလုပခခင်း

(၇၀'×၃၀'×၂၄')(RC)(အတင်းမ်း ၊Apron &
Drainအပါအဝင) အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊
သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစ
ကကမ်းခင်း၊ Hall Type။ (သပန်း၂၂၆၄စ/ဆပအပါ)
၂ ဂါလ(၅၀၀၀)

ဆရဆလှောငကန၊ဂါလ (၁၆၀၀)

ကနကရစဆရစင ၂၄' အခမင တညဆ
၃

ာကခခင်း

ဆက ာင်းတင်းအုတဆရဆခမာင်း(၁၃၃၁'×၂'×၂' ၆")
ခပ လုပခခင်း

၂၃
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

၄ ဆက ာင်းဝင်းအုတတတိုင်းအတင်းအခပင
(၁၃၁၃၆စ/ဆပ)ဆ
၅ လကဆ

်းဆ

စင (၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊

အဝတလှေန်းဆ
ဆ

်းသုတခခင်း

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')

ာကလုပခခင်းနှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ

(၁၀'×၁၀'×၁၀')RCတညဆ

ာကခခင်း

ထကောေ့ထသောင််း အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း
၆ (၂)ထပဆမာတာဆ

ာငဆ

ာကလုပခခင်း

(၇၀'×၃၀'×၂၄')(RC)(အတင်းမ်း ၊Apron &
Drainအပါအဝင)အလူဇငအမို်းခပာ်းသထည၊
သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစ
ကကမ်းခင်း၊ Hall Type။(သပန်း ၂၂၆၄ စ/ဆပအပါ)
၇ စာ်းရိပသာအဆဟာင်း(၇၀'×၃၀'×၂၄')အာ်း
ဆက ာင်းအုပ၊ဒုဆက ာင်းအုပဆနအိမအခ စ
အကက်းစာ်းခပင

ငခခင်း

၈ (၂)ခန်းတွဲဆရခ ိ ်းခန်းအိမသာ (၁၀'×၅'×၈')
ဆ

ာကလုပခခင်း(ဆရ၊မ်း၊မိလလာအပါ)

၉ ဆမာတာဆ

ာငမ်းသယတန်းခခင်း (3Ø4 Wire)

၁၀ ဂါလ(၁၀၀၀၀)

ဆရဆလှောငကန

(၁၆'×၁၆'×၆'-၆")ဆ

ာကလုပခခင်း

၁၁ လုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ (၁၀'×၁၀'×၁၀')
တညဆ
Lot-21

ာကခခင်း

ဧရောဝတတုင််းထဒသကက်းရု်း

၁ ဒုတိယညနကကာ်းဆရ်းမှေ ်းဆနအိမ (RC) (၄၀'×၃၈'×၁၂')
ဆ

ာကလုပခခင်း၊ ဆပေါ်တကို (၁၂'×၁၈')၊(မိလလာကန၊ အတင်း

ဆရ၊ မ်း၊ Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊
သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊
Room Type ၊ (၂')ခုတု်းခမှငခခင်းအပါ။

၂ ရု်းတင်းလမ်းဆ ်း ဝွဲ/ယာ ဆရနုတဆခမာင်း
(၈၀၀'×၄'×၂'-၉") ခပ လုပခခင်း။

မှတ်ချက်

၂၄
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

မအူပင် လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၃ ဂါလ ၅၀၀၀ ဆခမစိုကဆရဆလှောငကန၊ ဂါလ ၁၆၀၀ ကနကရစ
ဆရစင(၂၄'အခမင)ဆ

ာကလုပခခင်းနှေင၄"အဝစိတင်း(တင်းနက)(၄၀၀')

တူ်းဆ ာခခင်း၊ဆရခ နို့ခ ်းရနဆက ာင်းတင်းဆရသယတန်းခခင်း (၅၀၀')။

၄ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ (RC)တိုငခ င အုတသပန်းခခစည်းရို်း
(၂၆၀'×၆') ကာရခခင်း (ဂိတတခါ်း (၁၅'×၇') အပါ)။
ဘုကထလ်း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၅ ဂါလ ၁၀၀၀၀ ဆခမစိုကဆရဆလှောငကန၊ဂါလ၁၆၀၀
ကနကရစဆရစင (၂၄'အခမင)ဆ

ာကလုပခခင်းနှေင ၄"

အဝစိတင်း(တင်းနက)(၄၀၀')တူ်းဆ ာခခင်း။

၆ ဆက ာင်းသူအိပဆ ာင ၄"×၄" ကနကရစတိုငခ င
အမကနသပ (၄၄၄'×၇') ကာရခခင်း။

၇ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ (RC)တိုငခ င အုတသပန်းခခစည်းရို်း
(၆၈၁'×၆') ကာရခခင်း၊(ဂိတတခါ်း (၁၅'×၇')အပါ)။
လပတတော စက်မှုလက်မှုပညောသင်တန််းထကျောင််း

၈ 50 KVA ထရနစဆ ာမာဓာတအာ်းခွဲရု တညဆ ာကခခင်း။
၉ ဂါလ (၃၁၀၀၀၀)

ဆခမသာ်းဆရဆလှောငကန

(၁၂၀'×၅၅'×၁၃')အာ်း ဆက ာကစဆခမထိန်းနရနှေင
ကနကရစကကမ်းခင်း ခပ လုပခခင်း။
ရန်ကုန် လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၁၀ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ(RC)တိုငခ င အုတသပန်း
ခခစည်းရို်း(၇၅'×၆')ကာရခခင်း(ဂိတတခါ်း(၁၅'×၇')အပါ)။

၁၁ ဂါလ ၃၂၀၀

ကနကရစဆရစင (၃၆')အခမင ဆ

ခခင်း (ဆရကနမပါ)
လပတတော အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း

၁၂ ဂါလ(၁၀၀၀၀) ဆရဆလှောငကန (၂)လု်း
(၁၆'×၁၆'×၆'-၆")ခပ လုပခခင်း

ာကလုပ

၂၅
Lot
Lot-22

စဉ်

လုပ်ငန််း
ဟော်းခ ်းအမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း

၁ (၂)ထပဆမာတာဆ ာငဆ ာကလုပခခင်း(၇၀'×၃၀'×၂၄')(RC)
(အတင်း မ်း ၊ Apron & Drainအပါအဝင )အလူဇငအမို်းခပာ်း၊
သထည၊ သကူကနကရစ လု်းခ င်း အုတခမစ၊ ကနကရစ
ကကမ်းခင်း၊ Hall Type။(သပန်း ၂၂၆၄ စ/ဆပ အပါ)

၂ နှေစထပအိပဆ ာငနှေင ဂိုဆဒါငကကာ်းကနကရစလမ်း
(၂၅၀'×၁၂'×၉") ခင်းခခင်း

၃ ဂါလ(၅၀၀၀) ဆရဆလှောငကန တညဆ ာကခခင်း
၄ ဆမာတာဆ ာငမ်းသယတန်းခခင်း (3Ø4 Wire)
၅ စတိုဆ ာငနှေငဆမာတာဆ ာငဆအာက ကဆခမထိန်းနရ
(၁၂၀'×၅'×၂၀') ခပ လုပခခင်း

Lot-23

မင််းတပ်-၁ လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၁ ဆက ာင်းတင်းလမ်းဆ ်း ဝွဲ/ယာ အုတဆရဆခမာင်း
(၃၀၀'×၂'×၂-၆") ခပ လုပခခင်း။
မင််းတပ်-၂ လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၂ ဆရခ ိ ်းခန်းနှေင (၈) ခန်းတွဲအိမသာ (RC) (၃၂'×၂၀'×၁၂')
ဆ

ာကလုပခခင်း၊(မိလလာကန၊အတင်းဆရ၊မ်း၊Apron &

Drain အပါ)၊အလူဇငအမို်းခပာ်း၊သထည၊သကူကနကရစ
လု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။

၃ ဆက ာင်းသာ်းစာ်းရိပသာ(၆၀'×၃၀')နှေင စာ်း ိုဆ ာင
(၂၀'×၂၀')အာ်း အမို်း၊မ ကနှေှာက ကအသစလွဲလှေယခခင်း
ဆ

်းသုတခခင်း

မင််းတပ် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း

၄ (၂)ထပဆမာတာဆ ာငဆ ာကလုပခခင်း(၇၀'×၃၀'×၂၄')(RC)
(အတင်း မ်း ၊ Apron & Drainအပါအဝင )အလူဇငအမို်းခပာ်း၊
သထည၊သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစ
ကကမ်းခင်း၊ Hall Type။(သပန်း ၂၂၆၄ စ/ဆပ အပါ)

၅ ဆမာတာဆ ာငမ်းသယတန်းခခင်း (3Ø4 Wire)
၆ အုတတတိုင်းသပန်းခ ငခခစည်းရို်း (၃၈၂'×၆')ကာရခခင်း
၇ ကနကရစလမ်း(၂၆၀'×၁၂'×၉") ခင်းခခင်း

မှတ်ချက်

၂၆
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

၈ ဂါလ(၁၀၀၀၀) ဆရဆလှောငကနဆအာက ဆခမထိန်းနရ
(၆၆'×၃'×၁၄') ခပ လုပခခင်း

၉ (၄)ခန်းတွဲအိမသာ (၂၀'×၇'×၆'-၆")ဆ ာကလုပခခင်း
Lot-24

ဖလမ််း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၁ စတိုဆ ာင (RC) (၄၀'×၃၀'×၁၂') ဆ ာကလုပခခင်း၊
(အတင်းမ်း၊ Apron & Drain အပါ) အလူဇင အမို်းခပာ်း၊
သထည၊ သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစ
ကကမ်းခင်း၊ Room Type။

၂ စတိုဆ ာငဆနှာကဆက ာကစဆခမထိန်းနရ (၈၀'×၆'×၃')
ခပ လုပခခင်း။
အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း (ဖလမ််း)

၃ သငတန်းခန်းမကက်းမ ကနှေှာစာ ကဆခမထိန်းနရ
(၁၄၀'×၃'×၁၃') ခပ လုပခခင်း

၄ စာ်းရိပသာအဆနှာက က ကတတရာလမ်းဆ ်း
ဆခမထိန်းနရ(၁၆၀'×၂' ၆"×၆') ခပ လုပခခင်း

၅ သငတန်းဆက ာင်းအဝငဆပါကမှေသငတန်းခန်းမကက်းအထိ
ကနကရစလမ်း(၄၈၀'×၁၂'×၉") ခင်းခခင်း

၆ ၄"ကနကရစတိုငခ ငခ နိ ်းလငခခစည်းရို်းကာရခခင်း
(၂၅၀'×၆') (သပ

ူ်းကကိ ်း ၃ တန်းအပါ)

အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း (ကထလ်း)

၇ (၂)ထပဆမာတာဆ ာငဆ ာကလုပခခင်း(၇၀'×၃၀'×၂၄')
(RC)(အတင်း မ်း ၊ Apron & Drainအပါအဝင )အလူဇင
အမို်းခပာ်း၊ သထည၊သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊
ကနကရစကကမ်းခင်း၊HallType။(သပန်း၂၂၆၄စ/ဆပအပါ)

၈ သငတန်းသူအိပဆ ာင သပန်းတပ ငခခင်း(၁၄၁၀ စ/ဆပ)
၉ ဆမာတာဆ ာငမ်းသယတန်းခခင်း (3Ø4 Wire)
၁၀ လကဆ ်းဆ စင(၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
အဝတလှေန်းဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')ဆ

ာကလုပခခင်း

နှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ (၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ

ာကခခင်း

၂၇
Lot
Lot-25

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

လဟယ် လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၁ ဆက ာင်းတင်းလမ်း(၇၀၀'×၁၂'×၆')ကနကရစခင်းခခင်း၊
ဆက ာင်းတင်းလမ်းဆ

်း ဝွဲ /ယာအုတဆရဆခမာင်း

(၂၂၀'×၂'×၂-၆") ခပ လုပခခင်း။

၂ စာ်းရိပသာတင စတ်းဆ စင (၁၀)ခု တပ ငခခင်း။
၃ သငတန်းဆက ာင်း ဆနှာက ကခခစည်းရို်းဆအာကဆခခ
တင ဆက ာကစဆခမထိန်းနရ (၂)ခု ခပ လုပခခင်း
(၅၀'×၅'×၁၅')(၅၀'×၅'×၂၀')။
ခန္်း ခရုင်ရု်း

၄ ဂါလ ၅၀၀၀

ဆခမစိုကဆရဆလှောငကန၊ ဂါလ ၁၆၀၀

ကနကရစဆရစင (၂၄'အခမင)ဆ

ာကလုပခခင်းနှေင ၄"

အဝစိတင်း(တင်းနက)(၄၀၀')တူ်းဆ ာခခင်း၊ ဆရခ နို့
ခ ်းရန ရု်းတင်းဆရသယတန်းခခင်း။

၅ ဝနထမ်းအိမရာဆရှေှေ့လမ်း(၂၇၀'×၁၂'×၉")ကနကရစခင်းခခင်း။
ခန္်း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၆ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ (RC)တိုငခ င အုတသပန်း
ခခစည်းရို်း (၆၆၀'×၆') ကာရခခင်း၊ဂိတတခါ်း(၁၅'×၇')
အပါနှေငဆက ာင်းဆတာင

ကတင၄"×၄"ကနကရစတိုငခ င

Chain Link ခခစည်းရို်း (၁၈၀'×၆') ကာရခခင်း။

၇ ဆက ာင်းသူအိပဆ ာငဆရှေှေ့ ဆက ာကစဆခမထိန်းနရ
(၁၅၀'×၄'×၅') ခပ လုပခခင်း။
လဟယ် အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း

၈ (၂)ထပဆမာတာဆ ာငဆ ာကလုပခခင်း(၇၀'×၃၀'×၂၄')(RC)
(အတင်းမ်း၊ Apron & Drainအပါအဝင )အလူဇငအမို်းခပာ်း၊သထည၊
သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Hall Type။
(သပန်း ၂၂၆၄ စ/ဆပ အပါ)

၉ အုတတတိုင်းသပန်းခ ငခခစည်းရို်း (၁၅၀'×၆')ကာရခခင်း
၁၀ ဆမာတာဆ ာငမ်းသယတန်းခခင်း (3Ø4 Wire)
၁၁ လကဆ ်းဆ စင(၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
အဝတလှေန်းဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')ဆ

ာကလုပခခင်း

နှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ (၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ

ာကခခင်း

၂၈
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

ခန္်း အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း

၁၂ စတိုဆ ာငနှေငအုပခ ပမှုရု်းကကာ်းဆခမထိန်းနရ
(၁၃၀'×၂'×၈')ဆ

ာကလုပခခင်း

၁၃ ကနကရစတမနုန်း ညခခင်းနှေငဆရတငစကရုခပ ခပငခခင်း
Lot-26

ဗဟုထလေ့ကျငေ့်ထရ်းထကျောင််း

၁ ဂါလ(၁၅၀၀၀)
ဆ

ဆခမဆအာကဆရဆလှောငကနတည

ာကခခင်းလုပငန်း(၂၀'x ၁၅'x ၈')

၂ ဝနထမ်းအိမရာပတလမ်းကနကရစခင်းခခင်းလုပငန်း
(၁၁၀၉'x ၁၂' x ၈'' ထု)

၃ အဆ ာင(၁၀)ဆ ာငအတင်းအခပငဆ ်းသုတခခင်း
လုပငန်း (၂၃၁၂၀ စ/ဆပ) ဆ

်း 2 Coat

၄ နှေစထပအိပဆ ာငအတင်းအခပငဆ ်းသုတခခင်း
လုပငန်း (၄၃၄၀ စ/ဆပ) ဆ

်း 2 Coat

၅ ဝနထမ်းအိမရာထရမစဆ ာမာဆခမဆအာကကကိ ်းမ ာ်း
ဆခမဆပေါ်တငစနစဆ

ာငရွကခခင်းလုပငန်း(ဓာတမ်းတိုင

(၆)တိုငအသစလွဲလှေယတပ
လ ပစစပစစည်းနှေင

ငခခင်း၊ HDBC No.6

ကစပပစစည်းမ ာ်းတပ

ငခခင်း )

၆ ဝနထမ်းအိမရာဝင်းအဆနှာက ကခခမ်းအုတခခစည်းရို်း
ကာရခခင်းလုပငန်း (၈၀၅' x ၆') (ဆခမဝင ၃')
တန််းဇ လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၇ စတိုဆ ာင(RC)(၄၀'×၃၀'×၁၂')ဆ ာကလုပခခင်း၊(အတင်း
မ်း၊Apron&Drain အပါ)အလူဇငအမို်းခပာ်း၊သထည၊သကူ
ကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။

၈ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ(RC)တိုငခ င အုတသပန်း
ခခစည်းရို်း(၂၃၀'×၆')ကာရခခင်းနှေင၄"×၄"ကနကရစတိုင
ခ င Chain Link ခခစည်းရို်း(၂၂၄၀'×၆') ကာရခခင်း၊
ဂိတတခါ်း (၁၅'×၇') အပါ။

၉ ဆက ာင်းတင်းလမ်း ဆ ်း ဝွဲ/ယာ အုတဆရဆခမာင်း
(၃၀၀၀'×၂'×၂'-၆") ခပ လုပခခင်း။

၂၉
Lot
Lot-27

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

လော်းရှု်း စက်မှုလက်မှုပညောသင်တန််းထကျောင််း

၁ (၂)ထပ စာ်းရိပသာ (မ်း ိုတွဲလ က) (RC) (၇ဝ'×၄၂'×၂၄')
(၂၀'×၂၀'×၁၂') ဆ

ာကလုပခခင်း၊ (အတင်းဆရ၊ မ်း၊ Apron &

Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊ သကူကနကရစ
လု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Hall Type၊ စတ်း
ဆ

စင(၂၀)လု်းအပါ။

လော်းရှု်း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၂ ဆရခ ိ ်းခန်းနှေင (၈)ခန်းတွဲအိမသာ (RC) (၃၂'×၂၀'×၁၂')
ဆ

ာကလုပခခင်း၊ (မိလလာကန၊အတင်းဆရ၊ မ်း၊Apron & Drain

အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊ သကူကနကရစလု်းခ င်း
အုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။

၃ ဆက ာင်းတင်းလမ်းဆ ်း ဝွဲ/ယာ အုတဆရဆခမာင်း
(၇၅၀'×၂'×၂'-၆") ခပ လုပခခင်း။

၄ ဆက ာင်းသူ (၂)ထပ အိပဆ ာငအသစ အမကနသပ
(၈၀၀')ကာရခခင်း (ဂိတတခါ်းအပါ)။

၅ ဆက ာင်းသူအိပဆ ာငခခစည်းရို်းဆပေါ်

ရိတဓာ်းသာ်း

ူ်းကကိ ်း(၈၀၀')ကာရခခင်း ။

၆ တန်းစကင်း(၉၆'×၉၀'×၆") ကနကရစခင်းခခင်း ။
ကထလ်း လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၇ ဆက ာင်းတင်းလမ်းဆ ်း ဝွဲ/ယာ အုတဆရဆခမာင်း
(၁၇၉၀'×၂'×၂-၆") ခပ လုပခခင်း။

၈ ဆက ာင်းဆရှေှေ့မ ကနှေှာစာ (RC)တိုငခ င အုတသပန်း
ခခစည်းရို်း (၃၈၄'×၆') ကာရခခင်းဂိတတခါ်း
(၁၅'×၇') အပါ။

၃၀
Lot
Lot-28

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

လော်းရှု်း စက်မှုလက်မှုပညောသင်တန််းထကျောင််း

၁ အုပခ ပဆရ်းမှေ ်းရု်း (RC)(၅၀'×၂၄'×၁၂')ဆ

ာက

လုပခခင်းဆပေါ်တကို (၁၄'×၁၂')(မိလလာကနအတင်း
ဆရ်းမ်း Apron & Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊
သထည၊ သကူကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊
ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Room Type။
၂ ဆက ာင်းအုပဆနအိမ (RC)(၄၀'×၃၈'×၁၂')ဆ ာကလုပ
ခခင်း ဆပေါ်တကို (၁၂'×၁၈')(မိလလာကနအတင်းဆရ်းမ်း
Apron &Drain အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်း၊ သထည၊
သကူကနကရစ လု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစကကမ်းခင်း၊
Room Type။
၃ 3D Alignment စကထာ်းသိုရန (၁၀၀'×၃၀'×၁၄')(Steel
Structure)ဆ

ာကလုပခခင်း၊ (အတင်းမ်း၊Apron & Drain

အပါ)၊ အလူဇငအမို်းခပာ်းကာရခခင်း၊ သထည၊ သကူ
ကနကရစလု်းခ င်းအုတခမစ၊ ကနကရစကကမ်းခင်း၊ Hall Type။

၄ ဆက ာင်းတင်းလမ်းဆ ်းဝွဲ/ယာအုတဆရဆခမာင်း
(၁၅၀၀'×၂'×၂'-၆") ခပ လုပခခင်း

၅ စတိုဆ ာင(RC) (၄၀'×၃၀'×၁၂')ဆ ာကလုပခခင်း
အတင်းမ်း၊Apron & Drain အပါ အလူ်းဇငအမို်းခပာ်း သထည၊
သကူကနကရစ လု်းခ င်းအုတခမစ၊ကနကရစကကမ်းခင်း၊
Room Type။
အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း (လော်းရှု်း )

၆ စာသငဆ ာင (၁) (၆၀'×၄၅'×၁၅')၊စာသငဆ ာင (၂)
( ၆၀'×၃၀'×၁၂' )၊ သငတန်းခန်းမ(၉၀'×၄၅'×၁၅')၊
သငတန်းသူအိပဆ

ာင (၉၀'×၃၀'×၁၅')၊ အုပခ ပမှုရု်း

(၃၆'×၂၂'×၁၅')၊(၃)ခန်းတွဲနည်းခပဆ

ာင (၄၅'×၃၀'×

၁၅') Apron & Drain ခပ လုပခခင်း

၇ ဂါလ(၁၆၀၀) ကနကရစဆရစင ၂၄' အခမင
တညဆ

ာကခခင်း

၃၁
Lot

စဉ်

လုပ်ငန််း

မှတ်ချက်

၈ လကဆ ်းဆ စင(၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
အဝတလှေန်းဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')ဆ

ာကလုပခခင်း

နှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ (၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ

ာကခခင်း

ဆဆုင်(ဆုက်ထခ င် ) လူငယ်သင်တန််းထကျောင််း

၉ ဆက ာင်းအဝငလမ်း (၅၇၀'×၁၂'×၉")ကတတရာခင်းခခင်း။
၁၀ ဆက ာင်းဆရှေှေ့ အုတတတိုင်း(၁၀၂၀')ဆပေါ်တင
လိတဓာ်းသာ်း

ူ်းကကိ ်း ကာရခခင်း။

၁၁ ဆက ာင်းတင်းလမ်းဆ ်း ဝွဲ/ယာ အုတဆရဆခမာင်း
(၂၄၃၅'×၂'×၂'-၆") ခပ လုပခခင်း။

၁၂ တန်းစကင်းအာ်း ခမကခင်းခပ လုပရန (ဆခမညှိခခင်း၊
သွဲ ိုို့ခခင်း၊ ခမကစိုကခခင်း )
အမ်တင််းမှုသင်တန််းထကျောင််း (ဆုက်ထခ င် )

၁၃ ဆက ာင်းအဝငလမ်းကနကရစ (၄၀၀'×၁၂'×၉")ခင်းခခင်း
၁၄ လကဆ ်းဆ စင(၁၆'×၁၀')(၁၀)ခုခပ လုပခခင်း၊
အဝတလှေန်းဆ

ာင (၆၀'×၁၀'×၁၀')ဆ

ာကလုပခခင်း

နှေငလုခခ ဆရ်းဂိတတွဲ (၁၀'×၁၀'×၁၀')တညဆ

ာကခခင်း

