ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထ
ံ တာ်အစိုးရ
ြညာထရးဝန်ကြီးဌာန
အထပြေြေံြညာဦးစီးဌာန
ဧရာဝတီတိုငး် ထေသကြီးြညာထရးမှူးရုံး၊ြုသိမ်မမို့
(၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်)
ဧရာဝတီတိုငး် ထေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ကြီးကြြ်မပှု ဖင့် “စြ်ြစ္စညး် ” အိတ်ဖွင့်တင်ေါတင်သွငး် သူများ
လိြ
ု ်နာရမည့် စည်းြမ်းြေျြ်များ
၁။

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့်

လလျှောက်လွှာပုံစံများကို

Lot

အလိုက်

သတ်မှတ်

ထားသည့်

နှုန်းထားဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းလဒသကကီးပညာလရးမှူးရုံး၊ ပုသိမ်မမို ့၏ web pageမှာ ဝယ်ယူနိုင်
ပါသည်။
၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှငသ
် ည်
မမန်မာနိုင်ငံသား

ပိုင်နာမည်ပျက်စာရင်းတွင်

တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်

မပါဝင်သသာ

စက်ပစ္စညး် သရာင်းဝယ်သည့်ကုမ္ပဏီ/

အသရာင်းဆိုင်မဖစ်ရမည်။ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်/လုပ်ငန်းလိင
ု စ
် င်အသထာက်အထားတင်မပနိုငရ
် မည်။

အ

သထာက် အထား မိတ္တူသည် သက်တမ်း မပတ်သနမြင်းမမဖစ်သစရ။
၃။

သတ်မှတ်ထားသသာပစ္စည်းအမျုးအစား၊စံ
ိ
ြျန်ိ စံညွှန်း၊ အရည်အသသွး၊ Model ၊ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်င၊ံ
အသသးစိတ် အြျက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့်သစျးနှုန်းကို မှားယွင်းမှုမရှိသစဘဲ သဖာ်မပလျက်
သတ်မှတ်ထားသသာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါသစျးနှုန်း သလျှောက်လွှာပုံစံမဖင့်အဆိမု ပုရပါမည်။

၄။

အိတ်ြွင့်တင်ဒါ

လလျှောက်လွှာတစ်လစာင်အတွက်

Lot

(၁)ခုသာလလျာက်ထားရမည်ဖြစ်မပီး

တင်ဒါအာမခံလ ကး ၁% လပးသွင်းမပီးလ ကာင်း အလထာက်အထားကို

တင်ဒါလလျှောက်လွှာနှင့်အတူ

တင်သင
ွ ်းရမည်။ တင်ဒါလရွးချယ် ဖခင်းမခံရသူအား တင်သင
ွ ်းထားလသာ တင်ဒါအာမခံလ ကးလငွကို
တင်ဒါအဆုံးအဖြတ်

ဖပုမပီးလနာက်

တစ်ပတ်အတွင်း

ခံရမပီးမည်သည့်

အလ ကာင်းလ ကာင့်ဖြစ်လစ

ဖပန်လည်ထုတ်လပးမည်။

လုပ်ငန်းလဆာင်ရွက်ရန်

တင်ဒါလရွးချယ်
ပျက်ကွက်ပါက

တင်ဒါအာမခံလ ကးကို နိုင်ငံလတာ်ဘဏ္ဍာ အဖြစ် သိမ်းယူဖခင်းကို သလဘာတူလက်ခံရမည်။အဖခား
ဒုတိယနှင့် တတိယ လအာင်ဖမင်သူများကို လုပ် ငန်းအပ်နှံ စာချုပ်သွား မည်ဖြစ်သည်။
၅။

တင်ဒါလလျှောက်ထားသူသည်
လုပ်ငန်းလိုင်စင်

လလျှောက်လွှာတင်သင
ွ ်းရာတွင်

တင်ဖပရမည့်အဖပင်

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

ကုမ္ပဏီလိုင်စင်

(သို ့မဟုတ်)

(သို ့မဟုတ်)

လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍

ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ယူ/ တာဝန်ခံလဆာင်ရွက် ဆုံးဖြတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၆။

လုပ်ငန်းရှင်သည် ဖပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ထုတ်လပးလသာ အခွန်ကင်းရှင်းလ ကာင်း
လထာက်ခံချက် တင်ဖပနိုင်ရမည်။

-၂၇။

တင်ဒါလရွးချယ်ဖခင်းခံရပါက လရွးချယ်ခံရသည့် ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းရှင်သည် မိမိရရှိ ထားလသာLot
တန်ြိုး၏ (၁၀)%ကို လုပ်ငန်းအာမခံလ ကး

(Performance Guarantee) အဖြစ်

လပးသွင်း

ရမည်ဖြစ်မပီး၊အာမခံလ ကးလပးသွင်းမပီးမှစလပါ်လငွ(၁)%ကို ဖပန်လည်ထုတ်လပးမည်ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါလရွးချယ်ခံရလသာ

ကုမ္ပဏီ

အလ ကာင်းလ ကာင့်ဖြစ်လစ
လုပ်ငန်း

သည်

စာချုပ်၍

လုပ်ငန်းလဆာင်

လုပ်ငန်းအပ်နှံ

မပီးသည့်လနာက်

မည်သည့်

ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက “တင်သွင်းထားသည့်

အာမခံလ ကးကို ပညာလရးဌာန၏ ဘဏ္ဍာလငွ”

အဖြစ် သိမ်းယူဖခင်းကို သလဘာတူ

လက်ခံရပါမည်။
၈။

သတ်မှတ်ထားသသာ ပစ္စည်းအမျုးအစား၊
ိ
အရည်အသသွး၊ Model၊ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငတ
ံ ို့ကုိ စံြျန်ိ
စံညွှန်းအတိုငး် နှစ်ဖက်သသဘာတူသတ်မှတ်ထားသသာကာလအတွင်း ပပီးစီးသအာင် သပးသွင်းရမည်။

၉။

လုြ်ငန်းလုြ်ြိုင်ြေွင့ရ
် သူသည် ြစ္စည်းထြးသွငး် ရန် သထောတူညီေားသည့်သတ်မှတ်ရြ်များ တွင်
ထြးသွင်းနိုင်ပြေင်း မရှိြါြ ထြးသွင်းရန် ြျန်ရှိသည့် အထရအတွြ်နှင့် တန်ဖိုးထြါ်မူတည်၍ ြစ္စည်းဖိုး၏
(၀.၀၁%)ြို

ထြျာ်လွန်ထသာ

ရြ်တိုငး် အတွြ်

တွြ်ြေျြ်၍

ရရှိလာမည့်

ေဏ်ထကြးထငွြို

နိုင်ငထ
ံ တာ် ေဏ္ဍာထငွအပဖစ် ဌာနသို့ ထြးသွငး် ရမည်ြို သိရမှိ ြီး ပဖစ်ရြါမည်။ သနာက်ကျရက်
(၆၀)ရက်သကျာ်လွန်ပါက ကုမ္ပဏီအမည်ပျက်စာရင်း (Black List)စာရင်းတွင် ထည့်သွငး် သတ်မှတ်
သပးရန်အတွက် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာသရးဝန်ကကီးဌာနသို့ ဆက်လက်အသကကာင်းကကားမည်မဖစ်သကကာင်း
ကကိုတင်သိရှိပပီး မဖစ်ရပါမည်။
၁၀။ လုပ်ငန်းများအတွက်သငွသပးသြျသည့်အြါတိုငး် နိုငင
် သ
ံ တာ်သို့ သပးသွင်းရန် Withholding Tax 2% ကို
အြွန်မဖတ်သတာက်သပးသဆာင်မြင်း၊

လုပ်ငန်းများပပီးစီးပါက

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းြွန်(၅%)

သပးသွင်းပပီးသကကာင်း အသထာက်အထား

တင်မပ၍ (၃၀)ရက်ထက်သနာက်မကျဘဲ သငွသတာင်းြံမြင်း

တို့ကုိ သသဘာတူလက်ြံရပါမည်။
၁၁။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါသအာင်မမင်သူ
စက်ပစ္စညး် ဝယ်ယူသရးဆိုငရ
် ာ

ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်သည်

သတ်မှတ်

ထားသည့်

စည်းကမ်းြျက်များပါဝင်သည့်စာြျုပ်ကို

စက်ပစ္စညး် နှင့်
နှစ်ဦးသသဘာတူ

လုပ်ငန်းအပ်နှံ/လက်ြံသည့် ပဋိညာဉ်စာြျုပ်အတိုင်း လိုက်နာသဆာင်ရွက်ရပါမည်။
၁၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါသပးသွငး် ရန် သနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့် (၁၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်သန့ (၁၆:၃၀) နာရီ
ထက်သနာက်ကျ၍ တင်သွင်းမြင်းကို လက်ြံစဉ်းစားမည် မဟုတ်သည်ကို သိရှိပပီးမဖစ်ရမည်။
၁၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူများသည် တင်ဒါသရွးြျယ်သရးအဖွဲ့က အြါအားသလျာ်စွာ ထုတ်မပန် မည့်
အမြားစည်းကမ်းြျက်များကိုလည်း အမပည့်အဝ လိက
ု ်နာသဆာင်ရွက်ရမည်။

-၃၁၄။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါသအာင်မမင်သူသည် စက်ပစ္စညး် များကို ဧရာဝတီတိုငး် သဒသကကီး/ ြရိုင်ပညာသရးမှူးရုံး
သိုသလှာင်ရုံများနှင့်/ပမို့နယ်ပညာသရးမှူရုံးများ၊ သကျာင်းများသို့ မိမိစရိတ် မဖင့် အသရာက်သပးသွငး်
အပ်နှံ/ တပ်ဆင်သပးရမည်။

၁၅။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါသအာင်မမင်သူသည် ပစ္စည်းများ သပးသွင်းလာသည့်အြါ ပစ္စည်းဖွင့သ
် ဖာက်စစ်သဆး
လက်ြံသရးအဖွဲ့(QC)မဖင့် စစ်သဆးလက်ြံသွားမည်မဖစ်ပပီး စစ်သဆးသတွ့ရှိြျက်များအသပါ်တွင် ကွဲလွဲြျက်
များ

သတွ့ရှိပါက

သကျနပ်လက်ြံသည်

သတ်မှတ်စံြျန်ိ စံညွှန်းနှင့အ
် ညီ
အထိ

ပစ္စည်းဖွင့သ
် ဖာက်စစ်သဆး

သဆာင်ရွက်သပးရမည်ကို

လက်ြံသရးအဖွဲ့၏

သိရှိပပီးမဖစ်ရပါမည်။

စက်ပစ္စညး် များ

ြျု့ယွ
ိ င်းပျက်စီးမြင်း ရှိပါက သတ်မှတ် Guarantee ကာလထိ တာဝန်ယူ သဆာင်ရွက်သပးရမည်။
၁၆။ ပစ္စည်းသပးသွင်းလာသည့်အြါ ဖွင့်သဖာက်စစ်သဆးလက်ြံသရးအဖွဲ့မှ သထာက်ြံတင်မပလာသည့် ပစ္စည်း
တန်ဖိုးကိုသာ သပးသြျမည်ကို သိရှိရပါမည်။
၁၇။ ပစ္စည်းသပးသွင်းလာသည့်အြါဖွင့်သဖာက်စစ်သဆး လက်ြံသရးအဖွဲ့မှ စိစစ်လက်ြံပပီးသသာ်လည်း စာရင်းရုံး၊
စာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ စစ်သဆးသည့်အြါ စံြျန်ိ စံညွှန်းကိုက်ညီမှု မရှိသည့်အတွက် မပန်လည် သပးသွင်းရမည့်
သငွများ ရှိလာပါက အိတ်ဖွင့်တင်ဒါသအာင်မမင်သူက မပန်လည်သပးသွင်းရမည်ကို သိရှိပပီး မဖစ်ပါသည်။
၁၈။ အိတ်ြွင့်တင်ဒါအတွက် Technical Proposal ကို လအာက်လြာ်ဖပပါအချက်များဖြင့် တင်ဖပရမည်(က) ကုမ္ပဏီမှတပ
် ုံတင်၊Profile၊Bank Statement၊ လငွလ ကးရင်းနှီးဖမှုပ်နှံလည်ပတ်မှုများ
( ခ) စက်ကိရိယာများပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် လလျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းတွင်အသုးံ ဖပုမည့်စာရင်း
( ဂ) Income Tax လပးလဆာင်ထားမှုနှင့်
(ဃ) အခွန်ကင်းရှင်းလ ကာင်း

ဖပင်ပစာရင်းစစ်

လတွ ရှ့ ိချက်

ဖပည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန၏

အစီရင်ခံစာ

လထာက်ခံချက်

( င) ပညာလရးဌာနနှင့် အဖခားဌာနဆိုင်ရာများတွင် စက်ပစ္ညည်း များ လပးသွင်း လဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်
လုပ်ငန်းများ (တန်ြိုးအပါအဝင်)၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများနှင့် လထာက်ခံချက်များ
( စ) ဌာနဆိုင်ရာမဟုတ်ဘဲ ဖပင်ပ (NGO, INGO, ပုဂ္ဂလိက)တွင် စက်ပစ္စည်း များ
လဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်

လုပ်ငန်းများ

(တန်ြိုးအပါအဝင်၊မှတ်တမ်း

လပးသွင်း

ဓာတ်ပုံများနှင့်

လထာက်ခံချက်များ
(ဆ) ကုမ္ပဏီ၏ြွဲ ့စည်းပုံ (Chart)၊ အဓိကကကီး ကပ်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ (CV)၊ အုပ်ချုပ်သူ၊ ဒါရိုက်တာ၊
မန်လနဂျာ၊အင်/ယာများ၏လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊ပညာအရည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းအလတွ အ
့ ကုံ
( ဇ) တင်ဒါလလျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းတွင်

အမှန်တကယ်ပါဝင်မည့်

အုပ်ချုပ်သူ၊

မန်လနဂျာ၊

အင်ဂျင်နီယာ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ြွဲ ့စည်းပုံ (Chart)နှင့် အဓိကကကီး ကပ်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ (CV)၊
အုပ်ချုပ်သ၊ူ

ဒါရိုက်တာ၊

မန်လနဂျာ၊

ပညာအရည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းအလတွ အ
့ ကုံ

အင်ဂျင်နီယာများ၏

လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊

-၄( ဈ) တင်ဒါလလျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းတွင်

အသုံးဖပုမည့်

ပစ္စည်းများအား

အလဖခခံပညာမှ

စံချိန်စံညွှန်း (ပူးတွဲ၆-ရွက် )အရ အရည်အလသွး များနှင့်အညီ တင်ဖပရမည်။
(ည) Delivery Schedule (သို ့မဟုတ်) Work Shedule တင်ဖပနိုင်ရမည်။
၁၉။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါသရွးြျယ်သရးအဖွ့ဲ က ဌာန၏အကျုးကိ
ိ ု သရှ့ရှု့လျက်မည်သည့်အတ
ိ ်ဖွင့တ
် င်ဒါကို မဆို
ပစ္စည်းအမျုးအစား၊
ိ
အရည် အသသွး၊ Model ၊ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငန
ံ ှင့်သအာက်ပါအြျက်များကို
အဓိကထား၍ စိစစ်သရွးြျယ် မည်ကို သိရှိ၊နားလည်၊လက္ခံ ပပီးမဖစ်ရမည်။
(၁) နိုငင
် အ
ံ သပါ်တွင် သစ္စာရှိသသာ နိုငင
် ံသားလုပ်ငန်းရှင် မဖစ်ရမည်။
(၂) သငွသကကးအရင်းအနှီးမပည့်စုံလုံသလာက်ပပီး လိုအပ်ပါက သငွသကကးစိုက်ထုတ် သဆာင်ရွက်
နိုငသ
် ူ မဖစ်ရမည်။
(၃) နည်းပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လုံသလာက်
မပည့်စုံမှု ရှိရမည်။
(၄) နာမည်ပျက်စာရင်း Black List တွင် မပါဝင်သသာ ကုမ္ပဏီ/အသရာင်းဆိုင် မဖစ်ရမည်။
(၅) တင်ဒါသကာ်မတီက

အကျုးအသကကာင်
ိ
းသဖာ်မပမြင်းမမပုဘဲ

မငင်းပယ်ြွင့်ရှိသည်ကို

သသဘာတူ လက်ြံရပါမည်။
(၆) Price Proposalစာအိတ်ကို Technical Proposal ဖွင့်သည့်သန့တွင် သအာက်သဖာ်မပ ပါ
အြျက်များ ပါဝင်လျှေက် စာအိတ်ထဲ တွင် ြျတ်
ိ ပိတ်ကာ တင်မပရမည်(က) အဆိမု ပုလွှာ သေးနှုန်း ပုံစံစာရွက်
(ြ ) သတ်မှတ် စံြျန်ိ စံညွှန်း နှင့် အညီသရးဆွဲထားသသာ ြန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်
(ပမို့နယ်များသို့ အသရာက် သပးပိမ
ု့ ည့် ကုန်ကျ စရိတ် အပါအဝင်)
(၇) တင်ဒါသကာ်မတီ၏ ဆုံးမဖတ်ြျက်မဖင့် Technical Proposal နှင့် Price Proposal
သရွးြျယ်မှု ကို လက်ြံရမည် မဖစ်ပပီး တိုင်းသဒသကကီးအစိုးရအဖွဲ့သိဆ
ု့ က်လက်တင်မပ
ကာ တိုင်းသဒသကကီးအစိုးရအဖွဲ့

အတည်မပုဆုံးမဖတ်ြျက် မဖင့်သာလျှေင် တင်ဒါ

သအာင် မမင်သသာ ကုမ္ပဏီကို သကကညာ၍
၂၀။

စာြျုပ်ြျုပ် ဆိုသွားမည်။

တင်ဒါတင်သင
ွ ်းသည့်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်သည် ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းအရ မိမိတို ့
တင်သင
ွ ်းမည့် “စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများ”ကို နမူနာအဖြစ်
လရးအြွဲ ့သို ့

တင်ဖပရမည် ဖြစ်မပီး၊ တင်ဒါလအာင်ဖမင်ဖခင်းမရှိလသာ

တင်ဒါစိစစ်လရွးချယ်

ကုမ္ပဏီ/

လုပ်ငန်းရှင်များ

အား တင်ဒါြွင့်မပီး လနာက်ရက်မှ စ၍ ဖပန်လည်ထုတ်လပးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၁။

သငွသတာင်းြံသည့်အြါ ကုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်းလွှဲသမပာင်းသပးအပ်မြင်း

(Delivery Note or Delivery

Order) မူရင်း တွင် လက်ြံရရှိသကကာင်း လက်မှတ်များ နှင့် လက်ြံရရှိသကကာင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
များပါဝင်ရမည်မဖစ်ပါသည်။

-၅၂၂။

တင်ဒါလအာင်ဖမင်သူသည် တစ်ဆင့်ကန်ထရိုက်သို ့ ထပ်မံလွှဲအပ်ဖခင်းမဖပုရ။ တစ်ဆင့် ကန်ထရိုက်
လွှဲလဖပာင်း လဆာင်ရွက်ဖခင်းကို လတွ ရှ့ ိရပါက လုပ်ငန်းအာမခံလ ကးများကို နိုင်ငံလတာ်ဘဏ္ဍာလငွအဖြစ်
သိမ်းယူဖခင်းခံရ မည့်အဖပင် နာမည်ပျက်စာရင်း တင်သင
ွ ်းဖခင်းခံရမည်။

၂၃။

တိုင်းသဒသကကီးအစိုးရအဖွဲ့၏ကကီးကကပ်သဆာင်ရွက်သသာ တင်ဒါသကာ်မတီမဖင့်လုပ်ငန်းများသဆာင်ရွက်
ဆုံးမဖတ်သမဖင့် တင်ဒါသကာ်မတီ၏ အဆုးံ အမဖတ်သည် အပပီးအမပတ်မဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရ
ူ မည်။

၂၄။ အမငင်းပွားပါက ဧရာဝတီတိုင်း သဒသကကီး အစိုးရအဖွဲ့၏ အဆုးံ အမဖတ်သည် သနာက်ဆုံး အတည်
အပပီးအမပတ်မဖစ် သကကာင်း ကို သသဘာသပါက်နားလည် လက်ြံပပီး မဖစ်ရပါမည်။
အထက်ပါစည်းကမ်းြျက်များကို လိက
ု ်နာမည်မဖစ်ပါသကကာင်း ဝန်ြံကတိမပုပါသည်။
(သလျှောက်ထားသူ၏ ထိးု ပမဲလက်မှတ်)
(က) အမည်
( ြ ) အဘအမည်

----------------------------------------------------------------------

( ဂ ) နိုငင
် ံသားစိစစ်သရးကတ်မပားအမှတ်
(ဃ) အလုပ်အကိုင်/ကုမ္ပဏီလိပ်စာ

-----------------------------

------------------------------------

( င ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအမပည့်အစုံ-----------------------------------(စ ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်

------------------------------------

(တာဝန်ြံနိုင်မည့် ဥက္ကဌ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်သရးထိးု တာဝန်ယူရပါမည်။)

