
 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် 

စမံီကနိး်င့်ှဘာေရးဝန်ကးီဌာန 

ဗဟိုစကပ်စည်းစာရင်းအင်းှင့်စစေ်ဆးေရးဦးစီးဌာန 

ုံးအမှတ(်၃၂-D) ၊ ေနြပည်ေတာ် 

အိတဖွ်င့်တင်ဒါစနစြ်ဖင့်ေရာင်းချမည့် အသံုးြပပီး ုံးသံုးစကပ်စည်းများ၊  

ုံးသံုးပရိေဘာဂများ၊ တာယာများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အပုိပစည်းများအား  

ဝယ်ယူရန ်ေဈးပိင်ေပးသွင်းသူများ လုိကန်ာရမည့် စည်းကမ်းချက် 

၁။ ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်အတွင်း ေနထုိင်သူုိင်ငံသားတုိင်း ေဈးပိင်ေဈးန်း 
ေပးသွင်းခွင့်ရိှသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းသူကုိယ်တုိင် ေဆာင်ရ�ကရ်မည်။ 

၂။ အိတဖွ်င့်တင်ဒါ ေပးသွင်းသူများသည် ေရာင်းချမည့် LOT (၁)ခ ုအတကွ ် စေပေငွ အြဖစ ်
ကျပ် ၅၀,၀၀၀/- (ကျပ်ငါးေသာင်းတိတိ) တင်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်း Payment Order 
Cheque (P.O)များကုိြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ခဲွ-၄(ရန်ကုန်)၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ေနြပည်ေတာ်)၊ 
ြမနမ်ာ့စးီပွားေရးဘဏ်ခွဲ-၂ (မေလး)တိုတင်ွ ဝယ်ယ၍ူ ေဈးနး်တင်သွင်းခင့်ွရိှသည်။ Payment 
Order Cheque (P.O)မူရင်းများကို ေဈးနး်တင်သွင်းလာှင့်အတူ တစပ်ါတည်း တင်သွင်း ရမည ်
ြဖစ်ပးီ၊ (P.O) မိတကိုလကခ်မံည် မဟတုပ်ါ။  
၃။ စေပေငွေပးသွင်းပီးေသာ Payment Order Cheque(P.O) မူရင်းအား အိတဖွ်င့်တင်ဒါ 
တင်သွင်းသည့်အခါ ပူးတဲွတင်ြပရမည်ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်ချန်ိထက်ေနာက်ကျသည့် တင်သွင်းလာအား 
လက်ခံစဉး်စားမည် မဟတုပ်ါ။ 

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရာတွင် ေရာင်းချေရးအဖဲွမှ ေရာင်းချမည့်ပံုစံြဖင့်သာ တင်သွင်းခွင့် 
ရိှသည်၊ အြခားပံုစမံျားြဖင့် တင်သွင်းခင့်ွမြပပါ။ 

၅။ ေဈးနး်တင်သွင်းလာ ေပးသွင်းြခင်းှင့် အိတဖွ်င့်တင်ဒါ အခမး်အနားအား (၃-၆-၂၀၂၁) 
ရက်ေန� (၁၃:၀၀) နာရီ၊ ဗဟိုစက်ပစည်းစာရင်းအင်းှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ ်
(၃၂-D)၊ ေနြပည်ေတာ်တင်ွ ကျင်းပြပလပ်ုမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၆။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ြပလုပသ်ည့်အချနိ်တွင် ေဈးန်းတင်သွင်းသူ ကိုယ်တိုင်ရှိရမည် ြဖစ်ပီး 
ေအာင်ြမင်သူအား ေကာ်ြငာသည့်အခါ၊ ေအာင်ြမင်သူသည် ကုိယ်တုိင်မှတ်ပံုတင်မူရင်း၊ မှတ်ပံုတင် 
မတိ(၁)ေစာင်ြဖင့် ေငွေပးသွင်းေရးအတကွ် ေငွစာရင်းဌာနှင့် ချကခ်ျင်းဆကသွ်ယ် ေဆာင်ရ�က် 
ရမည်။ ဆကသွ်ယ်ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း မရိှပါက တင်ဒါေအာင်ြမင်မကို ပယ်ဖျကြ်ခင်း ခရံမည်။  

၇။ တင်သွင်းလာပုံစံများကို ၁၇-၅-၂၀၂၁ရက်ေန�မှ ၂-၆-၂၀၂၁ ရက်ေန�(၁၅:၀၀) နာရီ 
အထိ ဗဟုိစက်ပစည်းစာရင်းအင်းှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၃၂-D)၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့် 
ပစည်းထိန်းဌာနခဲွ(ရန်ကုန်)တွင် (ံုးချန်ိအတွင်း) (၁)ေစာင်လင် ကျပ်(၂၀၀၀)န်းြဖင့် ေရာင်းချ 
ေပးပါမည်။ ေဈးနး်လာ တင်သွင်းမည့်ေန�တင်ွ ေရာင်းချြခင်း မြပေတာ့ပါ။ 

၈။ ေရာင်းချမည့်ပစည်းများကို လကရိှ်မျကြ်မင်အေြခအေနအတိုင်း အပီးအပုိင်ေရာင်းချြခင်း 
ြဖစ၍် ေနာင်ြဖစေ်ပလာသည့် မည်သည့်ကစိရပ်ကိုမဆို ထုခွဲေရာင်းချေရးအဖဲွမှ လံုး၀တာ၀နယူ် 
မည် မဟတုပ်ါ။   
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၉။ တင်ဒါေအာင်ြမင်သမူျားသည် ေငွစာရင်းဌာနစုှင့်ဆက်သွယ်၍ ေအာင်ြမင်သည့် ေစျးနး် 
အတုိင်း ချလံေပးသွင်းပီး ေငွစာရင်းဌာနသုိ တင်ြပသည့်အခါ အဆုိပါချလံအား ဘဏ်တွင် ေငွအဝင် 
စာရင်းတင်သွင်း ပီး/ မပီး စစ်ေဆးပီးမှသာ ေအာင်ြမင်သူကိုယ်တိုင် မှတပံု်တင်မူရင်း၊ မိတ (၁) 
ေစာင်ြဖင့် ထုတ်ယူခွင့်ကုိ ေလာက်ထားရမည်။ ေအာင်ြမင်သည့် ပစည်းတုိကုိ တင်ဒါေအာင်ြမင်သူ 
ကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူရမည်။ 

၁၀။ တင်ဒါေအာင်ြမင်၍ ေငွေပးသွင်းြခင်းမရိှေသာသူများအား စေပေငွ(P.O) အား ုိင်ငံေတာ် 
ဘာအြဖစ် သိမ်းယူ၍၊ အမည်ပျက်စာရင်း (Black List) ေကညာမည်ြဖစ်သည်။ 

၁၁။ မိမိတို ေပးသွင်းထားေသာ စေပေငွ(P.O)အား ထုတ်ယူရာတွင်(P.O) တင်သွင်းသူ 
ကိုယ်တိုင် ိုင်ငံသားစစိစေ်ရးကတမူ်ရင်းင့်ှ မိတ(၁) ေစာင် ပူးတွဲ၍ ြပနလ်ည်ထုတေ်ပးရန ်
ေလာက်ထားရမည်။ သတမှ်တခ်ျက်င့်ှ မြပည့်စုံသည့် စေပေငွေတာင်းခံသည့် ေလာကလ်ာများ 
အား လကခ်ထုံတေ်ပးမည်မဟတု်ပါ။ Payment Order Cheque (P.O)များအား ြပနလ်ည် 
ထုတ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါဖွင့်ပဲွပီးဆံုးသည့့်ေန� (သုိမဟုတ်) ေနာက်တစ်ရက်မှစတင်ပီး (၂)ရက် 
အတွင်း အပီးထတုယူ်ရမည်။ ထုတ်ယူိုင်ြခင်းမရိှပါက ိုင်ငံေတာ်ဘာအြဖစ် သိမ်းဆည်း သွား 
မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၁၂။ ေစျးနး်လာတင်သွင်းသည့်အခါ မိမိတင်သွင်းထားသည့် Lot No၊ အမျ ိးအစား တိုကို 
တင်သွင်းလာတွင် မှနက်နစ်ာွင့်ှထင်ရှားစာွေရးသားေဖာ်ြပရမည်၊ မှားယွင်းေဖာ်ြပပါက ပယ်ဖျက ်
မည် ြဖစ်သည်။ စေပေငွေပးသွင်းသည့် Payment Order Cheque (P.O) မပါရှိြခင်း၊ 
ေပးသွင်းတန်ဘိုးေငွ ေနရာတွင် ကွက်လပ်ထားရှိြခင်းှင့် မြပည့်စု ံသည့်တင်သွင်းလာအား 
ပယ်ဖျကမ်ည်ြဖစ်သည်။ ေဈးနး်လာတင်သွင်းရာတင်ွ အမည်၊ မှတပံု်တင်အမှတ၊် ေနရပ်လိပ်စာ 
တိုအား ြပည့်စုံစာွ ေဖြပရမည်။ 

၁၃။ ေရာင်းချမည့်ပစည်းများအတကွ ် ေဈးနး်လာေပးသွင်းသူများ၏ ေပးသွင်းသည့် ေစျးနး် 
သည် ေကျနပ်ဖွယ်ရာမရိှဟ ု အဖဲွမှ ယူဆလင်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ သတမှ်တ်ကမ်းခင်းေဈး 
မမပီါက လည်းေကာင်း၊ ၎င်းပစည်များအား ေရာင်းချမည် မဟတုပ်ါ။ 

၁၄။ ေရာင်းချမည့် ပစည်းစာရင်းှင့် လိုအပ်သည့်ပုံစံများအား ဤစည်းကမ်းချက်၏        

ေနာကဆ်ကတ်ွဲတွင် ပူးတွဲထားပါသည်။  
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အမှတစ်ဉ−်−−−−−−−−−−−−  

အိတဖွ်င့်တင်ဒါေဈးနး်ေပးသွင်းြခင်းပံုစံ 

သုိ 

ဥက 

ေရာင်းချေရးအဖဲွ 

ဗဟိုစကပ်စည်းစာရင်းအင်းင့်ှစစေ်ဆးေရးဦးစးီဌာန 

                                                                                  ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁  ခုစှ် ၊ ဇနွလ်      ရက် 

 အေကာင်းအရာ။ အသံုးြပပီး ုံးသံုးစကပ်စည်းများ၊ ုံးသံုးပရိေဘာဂများ၊ တာယာများှင့် 

ယာဉ်အပုိပစည်းအေဟာင်းများအား ေဈးနး် ေပးသွင်းြခင်း                                

 ဗဟိုစကပ်စည်းစာရင်းအင်းင့်ှ စစေ်ဆးေရးဦးစးီဌာနမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးစှတ်ွင် 

ကျင်းပြပလုပ်သည့်  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချမည့် အသံုးြပပီး ံုးသံုးစက်ပစည်းများ၊ ံုးသံုး 

ပရိေဘာဂများ၊ တာယာများှင့် ယာဉ်အပိုပစည်းအေဟာင်းများအတွက် အဖွဲမှထုတ်ြပန်သည့် 

စည်းကမ်းချက်များကုိ ဖတ်နားလည် သေဘာေပါက်ပါသြဖင့် အဆုိပါ စည်းကမ်းချက်များအတုိင်း 

လုိကန်ာပးီ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အသံုးြပပီး ုံးသံုးစကပ်စည်းများှင့် ုံးသံုးပရိေဘာဂများအား 

ဝယ်ယူရန ်ေဈးနး်လာ ေပးသွင်းအပ်ပါသည်− 
 

 (၁) Lot No. - ---------------------------------------- 
 (၂) အမျ ိးအစား - ---------------------------------------- 
 (၃) တင်သွင်းသူအမည် - ---------------------------------------- 
 (၄) မှတပံု်တင်အမှတ် - ---------------------------------------- 
 (၅) ေပးသွင်းတနဖ်ိုးေငွ - ---------------------------------------- 
  (ဂဏနး်၊ စာြဖင့်) - ---------------------------------------- 
 (၆) POေပးသွင်းထားသည့်  - ---------------------------------------- 
  ရကစ်ွဲ 
 (၇) PO ချလံအမှတ် - ---------------------------------------- 
 (၈) အဖအမည် - ---------------------------------------- 
 (၉) ေနရပ်လိပ်စာင့်ှ - ---------------------------------------- 
  ဆကသွ်ယ်ရန ်ဖုနး်နပံါတ ် - ---------------------------------------- 
    - ---------------------------------------- 

  
 လကမှ်တ၊် --------------------------------- 
 အမည်၊     --------------------------------- 

  

 

 

Lot -1  
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အမှတစ်ဉ−်−−−−−−−−−−−−  

အိတဖွ်င့်တင်ဒါေဈးနး်ေပးသွင်းြခင်းပံုစံ 

သုိ 

ဥက 

ေရာင်းချေရးအဖဲွ 

ဗဟိုစကပ်စည်းစာရင်းအင်းင့်ှစစေ်ဆးေရးဦးစးီဌာန 

                                                                             

 

 

ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁  ခုစှ်၊ ဇနွလ်      ရက ်

အေကာင်းအရာ။ အသံုးြပပီး ုံးသံုးစကပ်စည်းများ၊ ုံးသံုးပရိေဘာဂများ၊ တာယာများှင့် 

ယာဉ်အပုိပစည်းအေဟာင်းများအား ေဈးနး် ေပးသွင်းြခင်း                                

 ဗဟိုစကပ်စည်းစာရင်းအင်းင့်ှ စစေ်ဆးေရးဦးစးီဌာနမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးစှတ်ွင် 

ကျင်းပြပလုပ်သည့်  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချမည့် အသံုးြပပီး ံုးသံုးစက်ပစည်းများ၊ ံုးသံုး 

ပရိေဘာဂများ၊ တာယာများှင့် ယာဉ်အပိုပစည်းအေဟာင်းများအတွက် အဖွဲမှထုတ်ြပန်သည့် 

စည်းကမ်းချက်များကုိ ဖတ်နားလည် သေဘာေပါက်ပါသြဖင့် အဆုိပါ စည်းကမ်းချက်များအတုိင်း 

လုိကန်ာပးီ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အသံုးြပပီး တာယာများအား ဝယ်ယူရန် ေဈးနး်လာ ေပးသွင်း 

အပ်ပါသည်− 
 

 (၁) Lot No. - ---------------------------------------- 
 (၂) အမျ ိးအစား - ---------------------------------------- 
 (၃) တင်သွင်းသူအမည် - ---------------------------------------- 
 (၄) မှတပံု်တင်အမှတ် - ---------------------------------------- 
 (၅) ေပးသွင်းတနဖ်ိုးေငွ - ---------------------------------------- 
  (ဂဏနး်၊ စာြဖင့်) - ---------------------------------------- 
 (၆) POေပးသွင်းထားသည့်  - ---------------------------------------- 
  ရကစ်ွဲ 
 (၇) PO ချလံအမှတ် - ---------------------------------------- 
 (၈) အဖအမည် - ---------------------------------------- 
 (၉) ေနရပ်လိပ်စာင့်ှ - ---------------------------------------- 
  ဆကသွ်ယ်ရန ်ဖုနး်နပံါတ ် - ---------------------------------------- 
    - ---------------------------------------- 

  
 လကမှ်တ၊် --------------------------------- 
 အမည်၊     --------------------------------- 

Lot -2  
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အမှတစ်ဉ−်−−−−−−−−−−−−  
အိတဖွ်င့်တင်ဒါေဈးနး်ေပးသွင်းြခင်းပံုစံ 

သုိ 

ဥက 

ေရာင်းချေရးအဖဲွ 

ဗဟိုစကပ်စည်းစာရင်းအင်းင့်ှစစေ်ဆးေရးဦးစးီဌာန 

                                                                            ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁  ခုစှ်၊ ဇနွလ်      ရက ်

အေကာင်းအရာ။ အသံုးြပပီး ုံးသံုးစကပ်စည်းများ၊ ုံးသံုးပရိေဘာဂများ၊ တာယာများှင့် 

ယာဉ်အပုိပစည်းအေဟာင်းများအား ေဈးနး် ေပးသွင်းြခင်း                                

 ဗဟိုစကပ်စည်းစာရင်းအင်းင့်ှ စစေ်ဆးေရးဦးစးီဌာနမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးစှတ်ွင် 

ကျင်းပြပလုပ်သည့်  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချမည့် အသံုးြပပီး ံုးသံုးစက်ပစည်းများ၊ ံုးသံုး 

ပရိေဘာဂများ၊ တာယာများှင့် ယာဉ်အပိုပစည်းအေဟာင်းများအတွက် အဖွဲမှ ထုတ်ြပန်သည့် 

စည်းကမ်းချက်များကုိ ဖတ်နားလည် သေဘာေပါက်ပါသြဖင့် အဆုိပါ စည်းကမ်းချက်များအတုိင်း 

လိုက်နာပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အသုံးြပပီး မီးစက်ှင့် ယာဉ်အပိုပစည်းများအား ဝယ်ယူရန် 

ေဈးနး်လာ ေပးသွင်းအပ်ပါသည်− 
 

 (၁) Lot No. - ---------------------------------------- 
 (၂) အမျ ိးအစား - ---------------------------------------- 
 (၃) တင်သွင်းသူအမည် - ---------------------------------------- 
 (၄) မှတပံု်တင်အမှတ် - ---------------------------------------- 
 (၅) ေပးသွင်းတနဖ်ိုးေငွ - ---------------------------------------- 
  (ဂဏနး်၊ စာြဖင့်) - ---------------------------------------- 
 (၆) POေပးသွင်းထားသည့်  - ---------------------------------------- 
  ရကစ်ွဲ 
 (၇) PO ချလံအမှတ် - ---------------------------------------- 
 (၈) အဖအမည် - ---------------------------------------- 
 (၉) ေနရပ်လိပ်စာင့်ှ - ---------------------------------------- 
  ဆကသွ်ယ်ရန ်ဖုနး်နပံါတ ် - ---------------------------------------- 
    - ---------------------------------------- 

  
 လကမှ်တ၊် --------------------------------- 
 အမည်၊     --------------------------------- 

 

 

 

Lot -3 
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အိတဖွ်င့်တင်ဒါစနစြ်ဖင့်ေရာင်းချမည့် 

ပစည်းများအား ကည့်ခင့်ွလက်မှတ် 

 

                                                            ရက် စွဲ      ၊       .         .         

                                                                                 တည်ေနရာ၊ ေနြပည်ေတာ်/ ရနက်နု်                                                                                                                

 

ဦး/ေဒ---------------------------မှတပံု်တင်အမှတ်----------------------------

-------င့်ှ အေပါင်းအပါ(၁)ဦးအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါြဖင့် ေရာင်းချမည့် ပစည်းများအား 

ကည့်ခင့်ွြပရန။် 

 

 

 

 အတင်ွးေရးမှး 

                                                                                                    ေရာင်းချေရးအဖဲွ 

ြပသထတုေ်ပးေရးအဖဲွ 

စမီခံန�ခ်ွဲေရးှင့်ေငစွာရင်းဌာနခွဲ 
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စေဘာ်ေင ွြပနလ်ည်ထုတေ်ပးရန ်ေလာက်လာပံုစ ံ

 

သုိ 

ဥက  

ေရာင်းချေရးအဖဲွ 

ဗဟိုစကပ်စည်းစာရင်းအင်းင့်ှစစေ်ဆးေရးဦးစးီဌာန 

 

                                                                                       ၂၀၂၁  ခုစှ ်၊ ဇနွ်လ      ရက ်

 

အေကာင်းအရာ။ စေဘာ်ေငြွပနလ်ည်ထုတေ်ပးပါရန ်ေလာက်ထားြခင်း 
 

၁။ လူကးီမင်းဌာနမှ အသံုးြပပီး ံုးသံုးစက်ပစည်းများ၊ ံုးသံုးပရိေဘာဂများ၊ တာယာများ င့်ှ 

ယာဉ်အပုိပစည်းအေဟာင်းများ အိတဖွ်င့် တင်ဒါစနစ်ြဖင့်ေရာင်းချရာတွင် ၀ယ်ယူခင့်ွမရရိှသြဖင့်/ 

၀ယ်ယူခင့်ွရရှိပီး ေငွအြပည့်အ၀ ေပးသွင်း ပီးြဖစ၍် ေပးသွင်းထားေသာ စေဘာ်ေငွကျပ် -------

------------------------------/-(ကျပ်----------------------------------------------

---တတိ)ိ အားြပနလ်ည် ထုတေ်ပးပါရန ်ေမတာရပ်ခအံပ်ပါသည်။ 

၂။ စေဘာ်ေငွေပးသင်ွးခဲ့ေသာ (       -        -        )ေန�စွဲပါ ေငွရေြပစာ အမှတ ်  ----------

------------------------------ကို ပူးတွဲတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

                                                                                                                      

 ေလးစားစာွြဖင့် 

 လကမှ်တ် ---------------------------- 

 စေဘာ်ေငွေပးသင်ွးသူအမည် ---------------------------- 

 မှတပံု်တင်အမှတ် ---------------------------- 

 ေနရပ်လိပ်စာ ---------------------------- 

  ---------------------------- 
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အိတဖွ်င့်တင်ဒါစနစြ်ဖင့်ေရာင်းချမည့် အသံုးြပပီး ုံးသံုးစကပ်စည်းများ၊ 
ုံးသံုးပရိေဘာဂများ၊တာယာများှင့်ေမာ်ေတာ်ယာဉအ်ပုိပစည်းများစာရင်း 

 

စဉ ် ပစည်းအမျ ိးအမည်၊အမျ ိးအစား 
အေရ 

အတကွ် 
တည်ေနရာ မှတခ်ျက် 

၁ အသံုးြပပီး ုံးသံုးစကပ်စည်း(၁၅)မျ ိး၊ (၄၇)ခှုင့် ုံးသံုးပရိေဘာဂ(၁၁)မျ ိး၊(၄၉)ခု 

Lot-1 

က Printer ၂ ေနြပည်ေတာ် 

ခ Copier ၁ ေနြပည်ေတာ် 

ဂ (Computer) System Unit ၇ ေနြပည်ေတာ် 

ဃ UPS ၅ ေနြပည်ေတာ် 

င Monitor ၁ ေနြပည်ေတာ် 

စ Keyboard ၁ ေနြပည်ေတာ် 

ဆ Scanner ၁ ေနြပည်ေတာ် 

ဇ Water Cooler ၂ ေနြပည်ေတာ် 

စျ Air Con ၁၄ ေနြပည်ေတာ် 

ည TV ၃ ေနြပည်ေတာ် 

ဋ  Calculator ၁ ေနြပည်ေတာ် 

ဌ ေဖာကစ်က် ၁ ေနြပည်ေတာ် 

ဍ ြမကြ်ဖတစ်က် ၁ ေနြပည်ေတာ် 

ဎ ဖုနး်အိမ် ၆ ေနြပည်ေတာ် 

ဏ ဖုနစ်ပ်ုစက် ၁ ေနြပည်ေတာ် 

တ သံဗီိုကးီ ၂ ေနြပည်ေတာ် 

ထ သစသ်ားဗီို ၁ ေနြပည်ေတာ် 

ဒ သံဗီို(C4) ၆ ေနြပည်ေတာ် 

ဓ TV တင်စင် ၁ ေနြပည်ေတာ် 

န ေကာ်ကလုားထုိင်(လက်တနး်ပါ) ၈ ေနြပည်ေတာ် 

ပ ေကာ်ကလုားထုိင်(လက်တနး်မပါ) ၂၂ ေနြပည်ေတာ် 

ဖ သစသ်ားကလုားထုိင် ၁ ေနြပည်ေတာ် 
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စဉ ် ပစည်းအမျ ိးအမည်၊အမျ ိးအစား 
အေရ 

အတကွ် 
တည်ေနရာ မှတခ်ျက် 

  

ဗ ဆုံလည်ကုလားထုိင်(ဆိုဖာ) ၄ ေနြပည်ေတာ် 

Lot-1 
ဘ ကမ်ိကုလားထုိင်(လက်တနး်ပါ) ၂ ေနြပည်ေတာ် 

မ ကမ်ိကုလားထုိင်(လက်တနး်မပါ) ၁ ေနြပည်ေတာ် 

ယ ကနွပ်ျတာကလုားထုိင် ၁ ေနြပည်ေတာ် 

၂ အသံုးြပပီး တာယာအေဟာင်း(၁၈)မျ ိး၊ (၂၀၂)လံုး  

 က 165/80R13 ၄ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ခ 176/70R13 ၄ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဂ 195/65R15 ၆ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဃ 205/60R16 ၄ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 င 205/65R17 ၄ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 စ 215/60R16 ၁၂ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဆ 235/55R16 ၄ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န် Lot-2 

 ဇ 245/70R16 ၄ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဈ 215/50R17 ၈၈ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ည 215/55R17 ၄ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဋ 225/55R17 ၂၆ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဌ 225/60R17 ၄ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဍ 225/65R17 ၆ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဎ 235/55R17 ၄ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဏ 265/65R17 ၈ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 တ 285/65R17 ၈ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ထ 285/60R18 ၆ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  

 ဒ 285/50R20 ၆ ေနြပည်ေတာ်၊ ရနကု်န်  
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စဉ ် ပစည်းအမျ ိးအမည်၊အမျ ိးအစား 
အေရ 

အတကွ် 
တည်ေနရာ မှတခ်ျက် 

၃ မးီစက(်၁)လုံးင့်ှ ယာဉ်အပုိပစည်းအေဟာင်း(၄၈)မျ ိး၊ (၄၀၇)ခု  

 က မီးစက ်၊ Denyo 8.5 KVA ၁ ေနြပည်ေတာ်  

 ခ Water Pump Assy:  ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဂ Bonded Rubber Mouriting  ၁၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဃ Tail Light W/Turn Siginal  ၁ ေနြပည်ေတာ်  

 င Wiper Blate  ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 စ Condenser   ၁ ေနြပည်ေတာ်  

 ဆ Starter Winding   ၆ ေနြပည်ေတာ်  

 ဇ Solenoid Switch  ၁၈ ေနြပည်ေတာ်  

 ဈ Fuel Gauge  ၃ ေနြပည်ေတာ်  

 ည Startrer Ring  ၅ ေနြပည်ေတာ်  

 ဋ Rubber Stop  ၁၀ ေနြပည်ေတာ် Lot-3 

 ဌ Vaccum Pipe W/check Valve ၁၄ ေနြပည်ေတာ်  

 ဍ Colling Fan Belt  ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဎ Wheel Cover  ၃ ေနြပည်ေတာ်  

 ဏ Hub Oil Seal  ၂၂ ေနြပည်ေတာ်  

 တ Hightion Lead  ၇ ေနြပည်ေတာ်  

 ထ Ball Bearing  ၂၆ ေနြပည်ေတာ်  

 ဒ Air Claner ၆၁ ေနြပည်ေတာ်  

 ဓ Fuel Filter ၇၄ ေနြပည်ေတာ်  

 န Oil Filter ၂၄ ေနြပည်ေတာ်  

 ပ Dynamo ၁ ေနြပည်ေတာ်  

 ဖ Crank Shaft ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဗ V Belt ၁၅ ေနြပည်ေတာ်  

 ဘ Radiator ၃ ေနြပည်ေတာ်  
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စဉ ် ပစည်းအမျ ိးအမည်၊အမျ ိးအစား 
အေရ 

အတကွ် 
တည်ေနရာ မှတခ်ျက် 

 မ Silencer, Exhaust ၄ ေနြပည်ေတာ်  

 ယ Compressor Assy; ၁ ေနြပည်ေတာ်  

 ရ CAP ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 လ Charger Assy; ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဝ Hub Wheel Front ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 သ Valve Carb ၁ ေနြပည်ေတာ်  

 ဟ Sleave Ignition Cable ၁၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဠ Cable assy; Brake Parking ၄ ေနြပည်ေတာ်  

 အ Drum Rear Brake ၁၀ ေနြပည်ေတာ်  

 ကက Cover ၁ ေနြပည်ေတာ်  

 ခခ Absorber ၇ ေနြပည်ေတာ်  

 ဂဂ Silencer ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဃဃ Pump assy; ၁ ေနြပည်ေတာ် Lot-3 

 ငင Booster ၁ ေနြပည်ေတာ်  

 စစ Bush ၈ ေနြပည်ေတာ်  

 ဆဆ Injector ၅ ေနြပည်ေတာ်  

 ဇဇ Plug Holder ၁၅ ေနြပည်ေတာ်  

 ဈဈ Pump ၁ ေနြပည်ေတာ်  

 ညည Fuel Pump ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဋဋ Air Filter Element ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဌဌ Wiper Blade ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဍဍ A/C Compressor  ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဎဎ A/C Receiver  ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 ဏဏ A/C Evaparator Valve Expansion Valve ၂ ေနြပည်ေတာ်  

 တတ Silde  ၂ ေနြပည်ေတာ်  
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