သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်ထန
ိ ့််းသိမ့််းရ ်းဝန့်ကက်းဌာန
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထန
ိ ်း့် သိမ့််းရ ်းဦ်းစ်းဌာန
အိတ့်ဖွင့်တင့်ဒါရြေါ်ယူခြင့််း
၁။

၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစတ
် ွင် အ ာက်ပါရိုုံးသိုုံးပရိအဘာဂပစစညုံး် မ ာုံးကိို မမန်မာက ပ်အငွမြင်

တင်ဒါအ ေါ်ယူအ

တ
ိ ်ြွင်

ာင်ရွက်လိုပ
ိ ါသည်−

ရံ်းသံ်းပ ိရဘာဂပစစည်း့် (၃၃)မျိ ်း
ကိုလာုံးထိိုင် (သြရိန်)(၃၀၀)လုံးို ၊ Settee VIP (၆)စို၊ စာုံးပွွဲနှင် ကိုလာုံးထင
ိို ်(၂)စို၊ Waiting
Chair (Steel)(၅)လိုုံး၊ Partition စာုံးပွွဲ (၄ အယာက်တွွဲ) (၁၄)လုံးို ၊ ကိုလာုံးထိိုင် (Fabric Cushion,
Metal Leg with Arm) (၅၆)လုံးို ၊ Settee (၂)စို၊ Meeting Table

(၃၂)လုံးို ၊ Round

Connection Top for

ိုလည်ကိုလာုံးထိိုင်)

Meeting Table (၈)လုံးို ၊ Meeting Chair (

(၃၁)လုံးို ၊ Meeting Chair (လက်တန်ုံးပါ) (၃၂)လုံးို ၊ စာုံးပွွဲ (၅၀)လုံးို ၊ ထိင
ို ် ို (၁၀၀)လုံးို ၊
သဗီဒိို(၄၃)လုံးို ၊ ကွန်ပ ျူတာစာုံးပွွဲ(၂၂)လုံးို ၊ ကွန်ပ ျူတာထိိုင် ို (၂၂)လုံးို ၊ သြိိုင်တင်စင်(၄၈)လုံးို ၊
သြိိုင်တင်စင် (Box File, File Rack) (၁၀)လုံးို ၊
(၃၀)လုံးို ၊ မှုထမ်ုံးစာုံးပွွဲ (၄၀)လုံးို ၊

ရာရှိစာုံးပွွဲ (၃၀)လုံးို ၊

ရာရှက
ိ ိုလာုံးထိိုင်

မှုထမ်ုံးကိုလာုံးထိိုင် (၄၀)လုံးို ၊ မှန်ဗီဒိို (၅)လုံးို ၊ စာ ိုပ်စင်

(သစင်)(၁၅)လုံးို ၊ စာကကညတ
် ိိုကက
် တ်တအလာက်ဗီဒိို (၁) ို၊ ကိုလာုံးထိိုင်(ရိိုုံးရိိုုံး) (၁၀၀)လုံးို ၊
ြိိုင်တင်စင် လတ် (၃)လုံးို ၊ ြိိုင်တင်စင် အသုံး (၃၀)လုံးို ၊ ထမင်ုံးစာုံးစာုံးပွွဲ Round Table (10
Persons) (၁၈)လုံးို ၊ Steel Table Stand (၂၀)လုံးို ၊ (၃၆)အယာက်ထင
ိုိ ်

စည်ုံး အ ုံးစာုံးပွွဲ (U

Shape) နှင် ကိုလာုံးထိိုင် (၁)စို၊ Cabinet + File Rank (၂)လုံးို ၊ Cabinet (Sliding Door)
(၁)လုံးို ။
၂။

တင်ဒါပစ
ို စတင်ထတ
ို ်ယူနင
ိို ်မည်ရက် − (၂၅−၁၀−၂၀၁၉) (အသာကကာအနေ့)
တင်ဒါပိတ်မည်ရက်နင
ှ ်

၃။

န
ိ ်

− (၂၅−၁၁−၂၀၁၉) (တနလလာအနေ့) ညအန(၁၅ : ၀၀)နာရီ

ရိုုံးသိုုံးပရိအဘာဂပစစညုံး် (၃၃)မ ိ ုံးတွင် အြာ်မပပါရှိအသာ

(၁)အစာင်လျှင် အငွက ပ်(၂,၀၀၀/−)နှုန်ုံးမြင်

မ ိ ုံး စာုံး(၁)မ ိ ုံး တွက်

ယ်ယူနိိုင်ပါအကကာင်ုံးနှင်

အသုံးစတ
ိ ်

တ
ိ ်ြွင်တင်ဒါပိုစ
က် လက်မ ာုံးကိို

ရိုုံး မှတ(် ၅၃)၊ပတ် န်ုံးက င်ထန
ိ ်ုံးသိမ်ုံးအရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊အနမပည်အတာ်၊ ြိုန်ုံး − ၀၆၇−၄၃၁၄၉၅သိိုေ့ ရံ်းြျိန့်အတွင့််း
စိုစမ်ုံးအမုံးမမန်ုံးနိိုငပ
် ါသည်။
တင့်ဒါရကာ့်မတ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်ထန
ိ ့််းသိမ့််းရ ်းဝန့်ကက်းဌာန
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထန
ိ ်း့် သိမ့််းရ ်းဦ်းစ်းဌာန
အိတ့်ဖွင့်တင့်ဒါရြေါ်ယူခြင့််း
၁။

၂၀၁၉−၂၀၂၀

က ပ်အငွမြင်
(က)

ဘဏ္ဍာနှစ်တင
ွ ်

တ
ိ ်ြွင်တင်ဒါအ ေါ်ယူအ

အ ာက်ပါရိုုံးသိုုံးပစစညုံး် မ ာုံးနှင်

ရိုုံးသိုုံးစက်ပစစညုံး် မ ာုံးကိို

မမန်မာ

ာင်ရွက်လိုပ
ိ ါသည်−

ရံ်းသံ်းပစစည်း့် ( ၁၅)မျိ ်း။

Internet Switch 16 Ports (၁) ို၊ Router (450 Mbps to 1300

Mbps)(၁၀) ို၊ 3000 VA/2400W Online UPS (၁) ို၊ Online UPS (3 KVA)(၁) ို၊ 10KVA UPS
with (2)Nos Battery Cabinet for Standard Backup Time (၂) ို၊ UPS (1250VA)(၉) ို၊
Digital Multifunction Copier (၆)လုံးို ၊ Inkjet color Printer (၆)လုံးို ၊ Book Binder
Machine (၈)လုံးို ၊ Paper Cutter (၈)လုံးို ၊ Multifunction Printer (A0 Size) (၁)လုံးို ၊ Printer
(A4)(၃၆)လုံးို ၊ Laptop Computer (Core i5)(၁၂)လုံးို ၊ Desktop Computer (၃၉)လုံးို ၊ Fax
Machine (၃)လုံးို ။
( )

ရံ်းသံ်းစက့်ပစစည်း့် (၁၅)မျိ ်း။

Voice

Recorder

(၂) ို၊

Backpack

Water

Mist

Extinguisher (၄)လိုုံး၊ အရ ွဲအသတတာ (2 Door)(၂)လိုုံး၊ Air Conditioner Split Type
(1.5HP)(၂၁)လိုုံး၊ TV( 40")(၃)လိုုံး၊ Potable TV Stand (Video Conferencing)(၁) ို၊ Vacuum
Cleaner (၁)လိုုံး၊ Projector (၂)လိုုံး၊ Audio Sound System(၁)စို၊ Network Infrastructure (၁)စို၊
IP CCTV Security System(၁)စို၊ CATV Indoor တပ်

င်မ င်ုံး(၁)လိုုံး၊ Water Cooler (Hot &

Cold) (၁၁)လုံးို ၊ အရသန်စ
ေ့ က် (2000 Gpd) (၁)လုံးို ၊ Auto Telephone တပ်
(ဂ)
၂။

ရံ်းသံ်းစက့်ပစစည်း့် (၂)မျိ ်း။

င်မ င်ုံး(၂၈)လုံးို ။

Audio Conference System(၂)စို၊Generator (500)KVA (၁)လိုုံး။

တင်ဒါပစ
ို စတင်ထတ
ို ်ယူနင
ိို ်မည်ရက် − (၂၅−၁၀−၂၀၁၉) (အသာကကာအနေ့)
တင်ဒါပိတ်မည်ရက်နင
ှ ်

၃။

န
ိ ်

− (၂၅−၁၁−၂၀၁၉) (တနလလာအနေ့) ညအန(၁၅ : ၀၀)နာရီ

အြာ်မပပါရှိအသာ ရုံးို သိုုံးပစစည်ုံးမ ာုံးနှင် ရိုုံးသိုုံးစက်ပစစည်ုံးမ ာုံး နက်
မ ိ ုံး စာုံး(၁)မ ိ ုံး တွက်

မ ိ ုံး စာုံး(၁)မ ိ ုံး တွက်
နှင် အသုံးစိတ်

ိတ်ြင
ွ ်တင်ဒါပိုစ(၁)အစာင်လျှင်

မှတစ
် ဉ်(က)နှင်

အငွက ပ်(၂,၀၀၀/−)နှုန်ုံး၊

မှတစ
် ဉ်( )ရှိ
မှတ်စဉ်(ဂ)ရှိ

ိတ်ြွင်တင်ဒါပိုစ(၁)အစာင်လျှင် အငွက ပ် (၅,၀၀၀/−)နှုန်ုံးမြင် ယ်ယူနိိုင်ပါအကကာင်ုံး

က် လက်မ ာုံးကိို ရိုုံး မှတ်(၅၃)၊ ပတ် န်ုံးက င်ထိန်ုံးသိမ်ုံးအရုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ အနမပည်အတာ်၊

ြိုန်ုံး − ၀၆၇−၄၃၁၄၉၅သိိုေ့ ရံ်းြျိန့်အတွင်း့် စိုစမ်ုံးအမုံးမမန်ုံးနိိုင်ပါသည်။
တင့်ဒါရကာ့်မတ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်ထန
ိ ့််းသိမ့််းရ ်းဝန့်ကက်းဌာန
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ထန
ိ ်း့် သိမ့််းရ ်းဦ်းစ်းဌာန
အိတ့်ဖွင့်တင့်ဒါရြေါ်ယူခြင့််း
၁။

၂၀၁၉−၂၀၂၀

ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်

အ ာက်ပါပတ် န်ုံးက င် ရည် အသွုံးတိိုင်ုံးတာအရုံးကိရိယာမ ာုံးနှင်

ဓာတ် ွွဲ န်ုံးတွင် သိုုံးမပ မည် တိိုင်ုံးတာအရုံးပစစည်ုံးမ ာုံးကိို မမန်မာက ပ်အငွမြင်

ိတ်ြွငတ
် င်ဒါအ ေါ်ယူအ

ာင်ရွက်

လိပ
ို ါသည်−
(က)

ပတ် န်ုံးက င် ရည် အသွုံးတိိုင်ုံးတာအရုံးကိရိယာ(၇)မ ိ ုံး။
Exhaust Gas Analyzer မပင်

Calibration for Vehicle

င်မ င်ုံး (၂)လုံးို ၊ Fume Hood (၁)လုံးို ၊ Oven (၁)လုံးို ၊ Heating

Magnetic Stirrer (၁)လိုုံး၊ Autoclave (၁)လိုုံး၊ Water Bath (၁)လိုုံး၊ Laboratory Stool (၁၀)လိုုံး။
( )

ဓာတ် ွွဲ န်ုံးတွင် သိုုံးမပ မည် တိိုင်ုံးတာအရုံးပစစညုံး် (၁၃)မ ိ ုံး။

Chemical

Oxygen

Demand (COD) Reagents Low Range (၂၅) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Chemical Oxygen Demand
(COD) Reagents Medium Range (၂၅) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Chemical Oxygen Demand (COD)
Reagents High Range (၂၅) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Iron (Fe2+) Reagent Low Range (differentiated)
(၅၀) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Iron (Fe2+) Reagents Low Range (၅၀) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Iron (Fe2+)
Reagents Medium Range (၅၀) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Iron (Fe2+) Reagents High Range (၅၀) ိုပါ
(၁)ထိုတ်၊ Copper (Cu) (၅၀) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Cyanide (၅၀) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Chromium (Cr)(Total)
(၅၀) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Phosphate (Ortho)(LR) (၅၀) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Phosphate (P), Ortho (HR)
(၅၀) ိုပါ (၁)ထိုတ်၊ Ammonia (NH3) (၅၀) ိုပါ (၁)ထိုတ်။
(ဂ)

ပတ် န်ုံးက င် ရည် အသွုံးတိိုင်ုံးတာအရုံးကိရိယာ(၁)မ ိ ုံး။

Wireless Environmental

Perimeter Air Monitor (၂)လုံးို ။
(ဃ)

ပတ် န်ုံးက င် ရည် အသွုံးတိိုင်ုံးတာအရုံးကိရိယာ(၂)မ ိ ုံး။

Atomic Absorption Spectrometer

(၁)လိုုံး၊ Atomic Absorption Spectrometer (AA-7000F 230V With WizAArd) (၁)လိုုံး။
၂။

တင်ဒါပစ
ို စတင်ထတ
ို ်ယူနင
ိို ်မည်ရက် − (၂၅−၁၀−၂၀၁၉) (အသာကကာအနေ့)
တင်ဒါပိတ်မည်ရက်နင
ှ ်

၃။

န
ိ ်

− (၂၅−၁၁−၂၀၁၉) (တနလလာအနေ့) ညအန(၁၅ : ၀၀)နာရီ

အြာ်မပပါရှိအသာ ပတ် န်ုံးက င် ရည် အသွုံးတိိုင်ုံးတာအရုံးကိရိယာမ ာုံးနှင် ဓာတ် ွွဲ န်ုံးတွင် သိုုံးမပ မည်

တိိုင်ုံးတာအရုံးပစစညုံး် မ ာုံး နက်

မှတ်စဉ်(က)နှင်( )ရှိ

(၁)အစာင်လျှင် အငွက ပ်(၂,၀၀၀/−)နှုန်ုံး၊
အစာင်လျှင် အငွက ပ်(၅,၀၀၀/−)နှုန်ုံး၊
အစာင်လျှင်

မှတ်စဉ်(ဂ)ရှိ
မှတ်စဉ်(ဃ)ရှိ

အငွက ပ်(၁၀,၀၀၀/−)နှုန်ုံးမြင်

မ ိ ုံး စာုံး(၁)မ ိ ုံး တွက်

တ
ိ ်ြွင်တင်ဒါပစ
ို

မ ိ ုံး စာုံး(၁)မ ိ ုံး တွက်

တ
ိ ်ြွင်တင်ဒါပစ
ို (၁)

မ ိ ုံး စာုံး(၁)မ ိ ုံး တွက်

တ
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