ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ် အစိုးရ
ြညာထရးဝန်ကြီးဌာန
အထပြေြေံြညာဦးစီးဌာန
ဧရာဝတီတင
ို ်းထေသကြီးြညာထရးမှူးရုံး၊ြုသိမ်မမို ့
(၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်)
ဧရာဝတီတင
ို ်းထေသကြီး အစိုးရအဖွဲ ့၏ ကြီးကြြ်မှုပဖင့် “ြရိထဘာဂ” အိတ်ဖွင့်တင်ေါ
တင်သွင်းသူများလိုြ်နာရမည့်စည်းြမ်းြေျြ်များ
၁။

တင်ေါစည်းြမ်းြေျြ်များနှင့်
နှုန်းေားပဖင့်

ထလျှောြ်လွှာြုံစံများြို

Lot

ဧရာဝတီတိုင်းထေသကြီးြညာထရးမှူးရုံး၊

အလိုြ် သတ်မှတ် ေားသည့်

ြုသိမ်မမို ့၏web

page

မှ

ဝယ်ယူ

နိုင်ြါသည်။
၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ေါ ထလျှောြ်လွှာတစ်ထစာင်အတွြ် Lot (၁)ြေုသာထလျာြ်ေားရမည်ပဖစ်မြီး တင်ေါ
အာမြေံထကြး ၁% ထြးသွင်းမြီးထကြာင်း အထောြ်အေားြို

တင်ေါထလျှောြ်လွှာနှင့်အတူ

တင်သင
ွ ်းရမည်။ တင်ေါထရွးြေျယ် ပြေင်းမြေံရသူအား တင်သင
ွ ်းေားထသာ တင်ေါအာမြေံထကြးထငွြို
တင်ေါအဆုံးအပဖတ် ပြုမြီးထနာြ် တစ်ြတ်အတွင်း ပြန်လည်ေုတ်ထြးမည်။ တင်ေါထရွးြေျယ်
ြေံရမြီးမည်သည့်

အထကြာင်းထကြာင့်ပဖစ်ထစ

လုြ်ငန်းထဆာင်ရွြ်ရန်

ြျြ်ြွြ်ြါြ

တင်ေါ

အာမြေံထကြးြို နိုင်ငံထတာ်ဘဏ္ဍာ အပဖစ် သိမ်းယူပြေင်းြို သထဘာတူလြ်ြေံရမည်။ အပြေား
ေုတိယနှင့် တတိယ ထအာင်ပမင်သူများြို လုြ် ငန်းအြ်နှံ စာြေျုြ်သွား မည်ပဖစ်သည်။
၃။

အိတ်ဖွင့်တင်ေါ တင်သင
ွ ်းသည့်ြုမ္ပဏီ/ လုြ်ငန်းရှင်သည် တရားဝင်မှတ်ြုံတင် ဖွဲ ့စည်းေားသည့်
ပမန်မာနိုင်ငံသားြိုင် နာမည်ြျြ်စာရင်းတွင် မြါဝင်ထသာ ြရိထဘာဂ ြုမ္ပဏီ/လုြ်ငန်းရှင်ပဖစ်မြီး
ြုမ္ပဏီမှတြ
် ုံတင် ေားထကြာင်း မိတ္တူနှင့်တြွ တင်ပြနိုင်ရမည်။ အထောြ်အေား မှတ်ြုံတင်
စာမိတ္တူသည် သြ်တမ်းပြတ် ထနပြေင်း မပဖစ်ထစရ။ နိုင်ငံထတာ်အထြါ်တွင် သစ္စာရှိထသာ နိုင်ငံသား
လုြ်ငန်းရှင် ပဖစ်ရမည်။

၄။

သတ်မှတ်ေားထသာ လုြ်ငန်းအမျိုးအစား၊စံြေျိန်စံညွှန်း၊ ြစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အရည်အထသွးြုံစံ၊
အတိုင်းအတာြမာဏ၊ အထသးစိတ်အြေျြ်အလြ်များနှင့်ြိုြ်ညီသည့် ထေးနှုန်း၊ သင့်ထငွနှင့်
စုစုထြါင်း တန်ဖိုးတို ့ြို မှားယွင်းမှု မရှိထစဘဲ ထဖာ်ပြလျြ် သတ်မှတ်ေားထသာ အိတ်ဖွင့်တင်ေါ
ထေးနှုန်းထလျှောြ်လွှာြုံစံပဖင့် အဆိုပြုရြါမည်။

၅။

တင်ေါထလျှောြ်ေားသူသည် ထလျှောြ်လွှာတင်သွင်းရာတွင် ြုမ္ပဏီလိုင်စင် (သို ့မဟုတ်) လုြ်ငန်း
လိုင်စင် တင်ပြရမည့်အပြင် ြိုင်ရှင်ြိုယ်တိုင် (သို ့မဟုတ်) လုြ်ငန်းနှင့်ြတ်သြ်၍ ြိစ္စအဝဝြို
တာဝန်ယူ/ တာဝန်ြေံထဆာင်ရွြ် ဆုံးပဖတ်နိုင်သူပဖစ်ရမည်။

၆။

တင်ေါထရွးြေျယ်ပြေင်းြေံရြါြ ထရွးြေျယ်ြေံရသည့် ြရိထဘာဂြုမ္ပဏီ/ လုြ်ငန်းရှင်သည် မိမိရရှိ
ေားထသာLotတန်ဖိုး၏ (၁၀)%ြို လုြ်ငန်းအာမြေံထကြး(Performance Guarantee) အပဖစ်
ထြးသွင်းရမည်ပဖစ်မြီး၊အာမြေံထကြးထြးသွင်းမြီးမှ စထြါ်ထငွ (၁)%ြို ပြန်လည် ေုတ်ထြးမည်
ပဖစ်ြါသည်။ တင်ေါထရွးြေျယ်ြေံရမြီး လုြ်ငန်းအြ်နှံ စာြေျုြ်မြီးထနာြ်
ထကြာင့်ပဖစ်ထစ

ရြ်သတ္တ(၁)ြတ်

အတွင်း

မည်သည့် အထကြာင်း

လုြ်ငန်းထဆာင်ရွြ်ရန်

ြျြ်ြွြ်ြါြ
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တင်သွင်း

ေားသည့်

လုြ်ငန်း-

အာမြေံထကြးြို

ြညာထရးဌာန၏

ဘဏ္ဍာထငွအပဖစ်

သိမ်းယူပြေင်းြို သထဘာတူ လြ်ြေံရြါမည်။
၇။

အိတ်ဖွင့်တင်ေါစိစစ်ထရွးြေျယ်ပြေင်းြို သတ်မှတ်ထနရာ၊ သတ်မှတ်ရြ်တွင် ထဆာင်ရွြ်မည်ပဖစ်မြီး
လိုအြ်သည့် အထောြ်အေား စာရွြ်စာတမ်းများနှင့်အတူ မြျြ်မြွြ် လာထရာြ်ရြါမည်။

၈။

အိတ်ဖွင့်တင်ေါထအာင်ပမင်သူ

ြရိထဘာဂြုမ္ပဏီ/

လုြ်ငန်းရှင်သည်

သတ်မှတ်ေားသည့်

ြရိထဘာဂလုြ်ငန်း အြ်နှံပြေင်းဆိုင်ရာ စည်းြမ်းြေျြ်များြါဝင်သည့် စာြေျုြ်ြို နှစ်ဦးသထဘာတူ
လုြ်ငန်းအြ်နှံ/ လြ်ြေံသည့် ြဋိဉာဉ်စာြေျုြ်အတိုင်း လိုြ်နာထဆာင်ရွြ်ရမည်ပဖစ်မြီး၊ လိုြ်နာ
ထဆာင်ရွြ်ပြေင်းမရှိြါြ တရားဥြထေအရ အထရးယူပြေင်းြေံရမည်။
၉။

လုပ်ငန်းများအတွက်ငငွငပးငချသည့်အခါတိုငး် နိုငင
် င
ံ တာ်သို့ ငပးသွင်းရန် Withholding Tax 2%
ကို အခွန်ဖြတ်ငတာက် ငပးငောင်ဖခင်း၊ လုပ်ငန်းများပပီးစီးပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်(၅%)
ငပးသွင်းပပီးင ကာင်း အငောက်အေား တင်ဖပ၍ (၃၀)ရက်ေက် ငနာက်မကျဘဲ ငငွငတာင်း
ခံဖခင်း တို့ကုိ သငဘာတူလက်ခံရပါမည်။

၁၀။ အိတ်ဖွင့်တင်ေါထြးသွင်းရန် ထနာြ်ဆုံးသတ်မှတ်ေားသည့် ထန ့ရြ်၏ (၁၆:၃၀) နာရီ အြေျိန်
ေြ် ထနာြ်ြျ၍ တင်သင
ွ ်းပြေင်းြို လြ်ြေံ စဉ်းစားမည် မဟုတ်ြါ။
၁၁။ တင်ေါထအာင်ပမင်သူသည် တစ်ဆင့်ြန်ေရိုြ်သို ့ ေြ်မံလွှဲအြ်ပြေင်းမပြုရ။ တစ်ဆင့် ြန်ေရိုြ်
လွှဲထပြာင်း ထဆာင်ရွြ်ပြေင်းြို ထတွ ရှ့ ိရြါြ လုြ်ငန်းအာမြေံထကြးများြို နိုင်ငံထတာ်ဘဏ္ဍာထငွ
အပဖစ် သိမ်းယူပြေင်းြေံရ မည့်အပြင် နာမည်ြျြ်စာရင်း တင်သင
ွ ်းပြေင်းြေံရမည်။
၁၂။ သတ်မှတေ
် ားသည့်ြရိထဘာဂDrawingအတိုင်း Estimate&Detail Measurementများ ြူးတွဲ
တင်ပြရမည့်အပြင် သြ်ဆိုင်ရာြုမ္ပဏီ/ လုြ်ငန်းရှင်တံဆိြ် ရိုြ်နှိြ်ေားရြါမည်။ အိတ်ဖွင့်
တင်ေါ တင်သွင်းထသာ စာရွြ်တင
ို ်းတွင်လည်း သြ်ဆိုင်ရာြုမ္ပဏီ/ လုြ်ငန်းရှင်တံဆိြ် ရိုြ်နှိြ်
ေားရြါမည်။
၁၃။ တင်ေါတင်သင
ွ ်းသူသည်
ေားထသာ

မိမိပြုလုြ်ရမည့်

ြစ္စည်းအမျိုးအစား၊

ြရိထဘာဂများြို

အရည်အထသွး၊

စံြေျိန်စံညွှန်း၊

ြညာထရးဌာနမှ
ပြည့်မီမြီး

သတ်မှတ်

လြ်ရာထသသြ်

ထြာင်းမွန်ထရးအတွြ် တာဝန်ယူရမည်။
၁၄။ ြရိထဘာဂများပြုလုြ်မြီးသြ်ဆိုင်ရာမမို ့နယ်များသို ့

ထြးြို ့သည့်အြေါ

လုြ်ငန်းအြ်နှံသူမှ

ဖွဲ ့စည်းတာဝန် ထြးအြ်ထသာ လုြ်ငန်းစစ်ထဆးထရးအဖွဲ ့၊ ဌာနမှ Quality Control အဖွဲ ့များ၏
အြေါအားထလျာ်စွာ

လာထရာြ်စစ်ထဆး

အကြံပြုြေျြ်များြို

လိုြ်နာထဆာင်ရွြ်ရြါမည်။

သြ်ဆိုင်ရာ စစ်ထဆးထရးအဖွဲ ့များ၏ စံြေျိန်စံညွှန်းပြည့်မီထကြာင်း၊ အရည်အထသွးပြည့်မီထကြာင်း
ထောြ်ြေံြေျြ် ရရှိမှသာ

ထောြ်ြေံတင်ပြလာသည့် ြစ္စည်းတန်ဘိုးြို လုြ်ငန်းအြ်နှံသူမှ

ထငွထြးထြေျမည်ြို သိရြ
ှိ ါသည်။
၁၅။ အိတ်ဖွင့်တင်ေါ တင်သွင်းသူများသည်

တင်ေါစိစစ်ထရွးြေျယ်ထရးအဖွဲ ့ြ

အြေါအားထလျာ်စွာ

ေုတ်ပြန်မည့် အပြေားစည်းြမ်းြေျြ်များြိုလည်း အပြည့်အဝ လိုြ်နာ ထဆာင်ရွြ်ရမည်။
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၁၆။ ြရိထဘာဂများ သြ်ဆိုင်ရာမမို ့နယ်များသို ့ အထရာြ်ထြးြို ့ရမည်ပဖစ်မြီး၊ ထြးြို ့ရာတွင် ြျြ်စီးမှု
ရှိြါြ မူလအထပြေအထနမျိုးပဖစ်ရန် ြုမ္ပဏီ/လုြ်ငန်းရှင်မှ ပြုပြင်ထြးရမည်။
၁၇။ ြစ္စည်းထြးြို ့သည့်အြေါ လုြ်ငန်းအြ်နှံသူမှ ဖွဲ ့စည်းထြးေားထသာ အရည်အထသွး စစ်ထဆးထရး
အဖွဲ ့မှစိစစ် လြ်ြေံမြီးထသာ်လည်း စာရင်းရုံး၊ စာရင်းစစ်အဖွဲ ့မှ စစ်ထဆးသည်အ
့ ြေါ စံြေျိန်စံညွှန်း
ြိုြ်ညီမှု မရှိသည့် အတွြ် ပြန်လည် ထြးသွင်းရမည့်ထငွများ ရှိလာြါြ အိတ်ဖွင့်တင်ေါ
ထအာင်ပမင်သူြ ပြန်လည် ထြးသွင်းရမည်ြို သိရမှိ ြီးပဖစ်ြါသည်။
၁၈။ လုြ်ငန်းလုြ်ြိုင်ြေွင့်ရသူသည်

ြစ္စည်းထြးသွင်းရန်

သထဘာတူညီေားသည့်သတ်မှတ်ရြ်များ

တွင် ထြးသွင်းနိင
ု ်ပြေင်း မရှိြါြ ထြးသွင်းရန် ြျန်ရှိသည့် အထရအတွြ်နှင့် တန်ဖိုးထြါ်မူတည်၍
ြစ္စည်းဖိုး၏

(၀.၀၁%)ြို

ထြျာ်လွန်ထသာ

ရြ်တိုင်းအတွြ်

တွြ်ြေျြ်၍

ရရှိလာမည့်

ေဏ်ထကြးထငွြို နိုင်ငံထတာ် ဘဏ္ဍာထငွအပဖစ် ဌာနသို ့ ထြးသွင်းရမည်ြို သိရမှိ ြီး ပဖစ်ရြါမည်။
ထနာြ်ြျရြ် (၆၀)ရြ်ထြျာ်လွန်ြါြ ြုမ္ပဏီအမည်ြျြ်စာရင်း (Black List) စာရင်းတွင်
ေည့်သွင်းသတ်မှတ်

ထြးရန်အတွြ်

စီမံြိန်းနှင့်

ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကြီးဌာနသို ့

ဆြ်လြ်

အထကြာင်းကြားမည်ပဖစ်ထကြာင်း ကြိုတင်သိရမှိ ြီး ပဖစ်ရြါမည်။
၁၉။ အိတ်ဖွင့်တင်ေါအတွြ် Technical Proposal ြို ထအာြ်ထဖာ်ပြြါအြေျြ်များပဖင့် တင်ပြရမည်(ြ) ြုမ္ပဏီမှတြ
် ုံတင်၊Profile၊Bank Statement၊ ထငွထကြးရင်းနှီးပမှုြ်နှံလည်ြတ်မှုများ
( ြေ) စြ်ြိရိယာများြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထလျှောြ်ေားသည့် လုြ်ငန်းတွင်အသုးံ ပြုမည့်စာရင်း
( ဂ) Income Tax ထြးထဆာင်ေားမှုနှင့် ပြင်ြစာရင်းစစ်ထတွ ရှ့ ိြေျြ်အစီရင်ြေံစာ
(ဃ) အြေွန်ြင်းရှင်းထကြာင်း ပြည်တွင်းအြေွန်ဦးစီးဌာန၏ထောြ်ြေံြေျြ်
( င) ြညာထရးဌာနနှင့် အပြေားဌာနဆိုင်ရာများတွင် ြရိထဘာဂများ ထြးသွင်း ထဆာင်ရွြ်ြေဲ့သည့်
လုြ်ငန်းများ (တန်ဖိုးအြါအဝင်)၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများနှင့် ထောြ်ြေံြေျြ်များ
( စ) ဌာနဆိုင်ရာမဟုတ်ဘဲ ပြင်ြ (NGO, INGO, ြုဂ္ဂလိြ)တွင် ြရိထဘာဂများ ထြးသွင်း
ထဆာင်ရွြ်ြေဲ့သည့်

လုြ်ငန်းများ

(တန်ဖိုးအြါအဝင်၊

မှတ်တမ်း

ဓာတ်ြုံများနှင့်

ထောြ်ြေံြေျြ်များ)
(ဆ) ြုမ္ပဏီ၏ဖွဲ ့စည်းြုံ

(Chart)၊

အဓိြကြီးကြြ်မည့်ြုဂ္ဂိုလ်များ

(CV)၊

အုြ်ြေျုြ်သူ၊

ေါရိုြ်တာ၊ မန်ထနဂျာ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၏ လုြ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှု၊ ြညာအရည်အြေျင်းနှင့်
လုြ်ငန်းအထတွ အကြု
့
ံ
(ဇ)

တင်ေါထလျှောြ်ေားသည့်လုြ်ငန်းတွင်

အသုးံ ပြုမည့်

ြစ္စည်းများအား

အထပြေြေံြညာမှ

သတ်မှတ်ေားထသာ(ြူးတွဲ(၂)ရွြ်ြါ

စံြေျိန်စံညွှန်း

အရည်အထသွး

များနှင့်အညီ

တင်ပြရမည်။ (သစ်အမျိုးအစား၊ အတိုင်းအတာများ/ သံအမျိုးအစား/ အတိုင်းအတာများ)
(ေ) Delivery Schedule (သို ့မဟုတ်) Work Shedule တင်ပြနိုင်ရမည်။
၂၀။ အိတ်ဖွင့်တင်ေါအတွြ်
အြေျြ်များ

အဆိုပြုထေးနှုန်းလွှာ Price Proposal အတွြ် ထအာြ်ထဖာ်ပြြါ

ြါဝင်လျြ်

တင်ပြရမည်ပဖစ်သည်-

စာအိတ်ေဲတွင်

အိတ်ြိတ်လျြ်Technical

ဖွင့်သည့်ထန ့တွင်

4
(ြ) အဆိုပြုလွှာ ထေးနှုန်းြုံစံစာရွြ်
( ြေ) သတ်မှတ်ေားထသာ Drawing နှင့် စံြေျိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထရးဆွဲေားထသာ Estimate
(BQ,

Detail

Measurement)

(မမို ့နယ်များသို ့အထရာြ်ထြးြို ့မည့်

ြုန်ြျစရိတ်

အြါအဝင်)
၂၁။ ထလျှောြ်ေားသည့်

အိတ်ဖွင့်တင်ေါသည်

တိုင်းထေသကြီးအတွင်း

ယြေင်အြ်နှံြေဲ့

ဖူးသည့်

လုြ်ငန်းများတွင် အရည်အထသွးထြာင်းမွန်မှု မရှိပြေင်း၊ သတ်မှတ်ြာလအတွင်း မမြီးစီးပြေင်း၊
သတ်မှတ်သည့်

ြစ္စည်းများအတိုင်းသုံးစွမ
ဲ ှုမရှိပြေင်းထကြာင့်

သြ်ဆိုင်ရာထေသ အရည်အထသွး

စစ်ထဆးထရးထြာ်မတီနှင့် လွှတ်ထတာ်ြိုယ်စားလှယ် မှထရွးြေျယ်ရန်မသင့်ထကြာင်းတင်ပြလာြါြ
ြယ်ဖျြ်မည်။ တင်ေါထရွးြေျယ် သည့်အဖွဲ ့ အထနပဖင့် မည်သည့် အိတ်ဖွင့် တင်ေါြို မဆို အြျိုး
အထကြာင်း ထဖာင်ပြပြေင်း မပြုဘဲ ပငင်းြယ် ြိုင်ြေွင့် ရှိသည်။
၂၂။ တင်ေါတင်သင
ွ ်းသည့်ြုမ္ပဏီ/လုြ်ငန်းရှင်သည် ဌာနမှသတ်မှတ်ေားသည့် Drawing ြုံစံအရ
မိမိတို ့ တင်သင
ွ ်းမည့် စံြေျိန်စံညွှန်းနှင့်ြိုြ်ညီသည့် စာထရးြေုံ/ေိုင်ြေုံများနှင် ရုံးသုးံ ြရိထဘာဂ
စသည်များြို

နမူနာအပဖစ်

တင်ေါစိစစ်ထရွးြေျယ်ထရးအဖွဲ ့သို ့ တင်ပြရမည်

ပဖစ်မြီး၊

တင်ေါ

ထအာင်ပမင်ပြေင်းမရှိထသာ ြုမ္ပဏီ/ လုြ်ငန်းရှင်များ အား တင်ေါဖွင့်မြီး ထနာြ်ရြ်မှ စ၍
ပြန်လည်ေုတ်ထြးမည်ပဖစ်ြါသည်။
၂၃။

တင်ေါထြာ်မတီ၏ ဆုံးပဖတ်ြေျြ်ပဖင့်Technical Proposal နှင့် Price Proposal ထရွးြေျယ်မှုြို
လြ်ြေံရမည်ပဖစ်မြီး

တိုင်းထေသကြီးအစိုးရအဖွဲ ့သို ့

ဆြ်လြ်တင်ပြြာ

တိုင်းထေသကြီး

အစိုးရအဖွဲ ့၏ အတည်ပြု ဆုံးပဖတ်ြေျြ်ပဖင့်သာလျှေင် တင်ေါထအာင်ပမင်ထသာြုမ္ပဏီြို ထကြညာ၍
စာြေျုြ် ြေျုြ် ဆိုသွားမည်။
၂၄။ အဖငင်းပွားပါက ဧရာဝတီတိုင်း ငေသကကီး အစိုးရအြွဲ့၏ အေုးံ အဖြတ်သည် ငနာက်ေုံး အတည်
အပပီးအဖပတ်ဖြစ်င ကာင်း သငဘာငပါက်နားလည် လက်ခံပပီး ဖြစ်ရပါမည်။
အေြ်ြါစည်းြမ်းြေျြ်များြို လိုြ်နာမည်ပဖစ်ထကြာင်းဝန်ြေံြတိပြုြါသည်။
ထလျှောြ်ေားသူလြ်မှတ်၊

...............................................

ထလျှောြ်ေားသူအမည် ၊

...............................................

အဘအမည်၊

...............................................

နိုင်ငံသားစိစစ်ထရးြတ်ပြားအမှတ်၊

...............................................

အလုြ်အြိုင်/ ြုမ္ပဏီအမည်၊

...............................................

ဆြ်သယ
ွ ်ရန်လိြ်စာအပြည့်အစုံ၊

...............................................
...............................................

ဖုန်းနံြါတ်၊

...............................................

(*တာဝန်ြေံနိုင်မည့်ဥြ္က ဋ္ဌ / အုြ်ြေျုြ်မှုေါရိုြ်တာ / ြိုင်ရှင်ြိုယ်တိုင် လြ်မှတ်ထရးေိုး တာဝန်ယူ
ရြါမည်)

