မေကွေဵတိုငဵ် ေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွေဲ့
အိတ်ဖွေင်တ
ဴ င်ဒါေေါ်ယူခေင်ဵ
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ
၁။

ရက်

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ ခွငဴ်ပပုရန်ပုဳေငွ ကျပ်သန်ဵ

(၇၇၀.၀၀၀)ပဖငဴ် ေနပပည်ေတာ်၊ ဒက္ခိဏသီရိမမို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ေပမကွက်ေမှတ်(ဒ-၁၁၂)၊
ဧရိယာ(၁.၀၀)ဧကတွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့ ဧညဴ်ရိပ်သာေဆာက်လုပ်ရန်နှင်ဴပရိေဘာဂ
ပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူထာဵရှိနိုင်ရန်တို့ေတွက် ေိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါမျာဵတင်သွင်ဵရန် ဖိတ်ေခါ်ေပ်ပါသည် -

၂။

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵ

တင်ဒါပိတ်မညဴ်ရက်

၁

Lot-1

ဧညဴ်ရိပ်သာေဆာက်လုပ်ရန်

၂၀.၁၁.၂၀၂၀

၂

Lot-2

ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယူရန်

၂၀.၁၁.၂၀၂၀

တင်ဒါပုဳစဳ၊ တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို (၂၁.၁၀.၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ magwaygov.org

Website တွင် Download ရယူနိုငမ် ပီဵ တင်ဒါပိတ်ရက်မှာ (၂၀.၁၁.၂၀၂၀)ရက်ေန့ (၁၆၃၀)နာရီ
ပဖစ်မပီဵ ေေသဵစိတ် ေချက်ေလက်မျာဵ သိရှိလပ
ို ါက ဖုန်ဵ(၀၆၃-၂၀၂၈၅၆၃ နှငဴ် ၀၆၃-၂၀၂၈၁၄၁)သို့
ဆက်သွယ်စုဳစမ်ဵ နိုငပ
် ါသည်။

တင်ဒါေကာ်မတီ
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“ တင်ဒါတင်သွေငဵ် လွှာ ”
သို့
တင်ဒါစိစစ်ေရဵနှငဴ်လက်ခဳေရဵေကာ်မတီ
တိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့
မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၊ မေကွဵမမို့
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပပညဴန
် ှစ်၊
ေေကကာင်ဵေရာ။
၁။

လ

ရက်

အိတ်ဖွေင်တ
ဴ င်ဒါတင်သွေငဵ် ခေင်ဵ

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ ေနပပည်ေတာ်၊ ဒက္ခိဏသီရိ

မမို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ေပမကွက်ေမှတ်(ဒ-၁၁၂)၊ ဧရိယာ(၁.၀၀)ဧကတွင် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
ေစိုဵရေဖွဲ့ ဧညဴ်ရိပ်သာေဆာက်လုပ်ရန်ေတွက် တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵနှငဴ်ေညီ “တင်ဒါအဆိခု ပုလွှာ”ကို
ေောက်ပါေတိုငဵ် တင်သွင်ဵေလျှောက်ထာဵေပ်ပါသည် ၂။

တင်ဒါအဆိခု ပုလွှာတင်သွေင်ဵသူ
(က) ေမည်

-

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

(ခ)

နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်

-

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

(ဂ)

ရာထူဵ

-

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

(ဃ) ေနရပ်လိပ်စာ

-

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

(င)
၃။

ဖုန်ဵေမှတ်

-

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

တင်ဒါအဆိခု ပုလွှာတင်သွေင်ဵသညဴ်ကုမ္ပဏီ
(က) ေမည်

-

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

(ခ)

-

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

ကုမ္ပဏီတည်ေထာင်သညဴ်ခုနှစ် -

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

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ေမှတ်
(မိတ္တူကိပ
ု ူဵတွဲတင်ပပရန်)

(ဂ)

(ဃ) လိပ်စာ

-

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

၄။

(င)

ကကိုဵဖုန်ဵနဳပါတ်

-

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

(စ)

လက်ကိုငဖ
် ုန်ဵနဳပါတ်

-

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

တင်ဒါောမခဳေကကဵေပဵသွင်ဵသညဴ်ချက်ေမှတ် -
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---------------------------

၂
၅။

ေေဆာက်ေေုဳ ေဆာက်လုပ်ရာတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ ထိခိုက်နာကျင်မှုရှိပခင်ဵ၊ ေဘဵပတ်ဝန်ဵ

ကျင်နှင်ဴ ေေဆာက်ေေုဳမျာဵ ထိခိုက်ပျက်ပပာဵပခင်ဵမျာဵရှိပါက ယင်ဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်ေသာ ကိစ္စေဝဝကို
တာဝန်ယူမည်ဟု ကတိပပုပါသည်။
၆။

တင်ဒါစည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမျာဵောဵ တင်ဒါေဆိုပပုလွှာတင်သွငဵ် သူမှ ဖတ်ရှုနာဵလည်မပီဵ

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်ပါေကကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိပပုပါသည်။

လက်မှတ်၊

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

ေမည်(MD)၊ -----------------------------ကုမ္ပဏီေမည်၊ ----------------------------
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---------------------------------------------- လုပ်ငန်ဵအာဵ
တင်ဒါတင်သွေင်ဵခေင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ကတိေဳဝန်ေျက်

၁။

ကျွန်ေတာ်/ကျွန်မသည် ----------------------------------------- ေေဆာက်ေဦ

ေဆာက်လုပ်မညဴ်ေနရာသို့ ကွငဵ် ဆင်ဵစစ်ေဆဵခဲဴမပီဵပဖစ်ပါသည်။ ေေဆာက်ေဦနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ်
Archi Drawing & Architectural Notes ၊ Strurcture Drawing & Strauctural Notes ၊
M & E Drawing နှငဴ် တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵောဵ ေသချာစွာ ဖတ်ရှုေလဴလာ နာဵလည်
သေဘာေပါက်မပီဵ ပဖစ်ပါသည်။
၂။

သို့ပဖစ်ပါ၍

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

ေေဆာက်ေဦ

တည်ေဆာက်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵောဵ Archi Drawing & Architectural Notes ၊ Strurcture Drawing &
Strauctural Notes ၊ M & E Drawing မျာဵတွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် သတ်မှတ်စဳချ ိန်စဳညွှန်ဵ၊
ေတိုငဵ် ေတာနှငဴ်

သတ်မှတ်ပစ္စည်ဵေမျိုဵေစာဵမျာဵေတိုငဵ်

လိက
ု ်နာေဆာက်လုပ်သွာဵမည်

ပဖစ်ပါေကကာင်ဵ ဝန်ခဳကတတိပပုေပ်ပါသည်။

လက်မှတ် ၊ -----------------------------ေမည် ၊ -----------------------------ရာထူဵ ၊ -----------------------------ကုမ္ပဏီေမည် ၊ -----------------------------ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ် ၊ ------------------------------
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လုပ်ငန်ဵအလိုက်အသုဳဵခပုသွောဵမညဴ် စက်ယန္တရာဵမျာဵစာရင်ဵ
စဉ်

လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵအလိက
ု ် အသုဳဵခပုသွောဵမညဴ်

အသုဳဵခပုမညဴ်

စက်ယန္တရာဵ

အေရအတွေက်
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မိမပ
ိ ိုင်

ငှာဵသုဳဵ

မှတ်ေျက်

ကုမ္ပဏီ၌ပါဝင်ေသာ အင်ဂျင်နီယာမျာဵစာရင်ဵ
ဘွေ့ဲ လက်မှတ်မိတ္တူ၊ အခောဵလက်မှတ်မိတ္တူ၊ အင်ဂျင်နီယာမျာဵနှငဴ် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တို့၏
အလုပ်ေန့်ထာဵေ ကာင်ဵ ကတိဝန်ေဳေျက်မျာဵ ပူဵတွေဲတင်ခပရပါမည်။
စဉ်

အမည်

ရရှိသညဴ်

အင်/ယာေကာင်စီမှ

ဆက်သွေယ်ရန်

ဘွေဲ့/ေုနစ
ှ ်

အသိအမှတ်ခပုအဆငဴ်

လိပ်စာ/ဖုန်ဵ

အေျ ိန်
ခပညဴ်

ပိုင်ဵ

မှတ်ေျက်

ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ေမည်၊ -------------------လက်မှတ်၊
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--------------------

မေကွေဵတိုငဵ် ေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွေဲ့
မေကွေဵမမို့
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ ေွေငဴ်ခပုရန်ပေ
ုဳ ငွေခဖငဴ်
အစိုဵရအဖွေဲ့ဧညဴ်ရိပ်သာေဆာက်လုပ်ခေင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွေက်
ေေဵနှုန်ဵအဆိုခပုလွှာ

(က)

2 Storeys RCC Guest House

-

(ခ)

M & E for Guest House

-

(ဂ)

1 Storey RCC Staff Quarter

-

(ဃ)

M & E for Staff Quarter

-

External Water Supply &

-

(င)

Sanitary

(စ)

External Electrical System

-

(ဆ)

Infrastructure

-

Total Construction Cost

-

Profit & Overrhead Charges Soil Test, Design,
QC & Consultant Fee (6%)

-

Commercial Tax (5%)

-

Grand Total

-
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မေကွေဵတိုငဵ် ေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွေဲ့ ဧညဴ်ရိပ်သာ(ေနခပည်ေတာ်)ေဆာက်လုပ်ခေင်ဵလုပ်ငန်ဵ
တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ေျက်မျာဵ
၁။

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့

ေတွက်

ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါတင်သွင်ဵရာတွင်

ဧညဴ်ရိပ်သာ(ေနပပည်ေတာ်)

ေဆာက်လပ
ု ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ေောက်ေဖာ်ပပပါစည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵေတိုငဵ်

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည် ပဖစ်ပါသည်။
၂။

ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါ(Open Tender)တင်သွငဵ် သူသည် ေောက်ေဖာ်ပပပါ တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵချက်

မျာဵောဵ

သေဘာတူသည်ဟုမှတ်ယူမပီဵ

ဤစည်ဵကမ်ဵချက်သည်

လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳစာချုပ်

ချုပ်ဆိပ
ု ါကစာချုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ ပဖစ်ပါသည်။
၃။

တင်ဒါတင်သွငဵ် သူသည် လုပ်ငန်ဵခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၁)ရာခိုငန
် ှုန်ဵကို တင်ဒါောမခဳစေဘာ်ေငွ

ေပဖစ် ပမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ေသိေမှတ်ပပုထာဵေသာ ဘဏ်တစ်ခုခုသို့ PO Cheque ပဖငဴ်
ေပဵသွင်ဵမပီဵ Cheque (မိတ္တူ)ောဵ စာေိတ်(A)တွင် ထညဴ်သွငဵ် တင်ပပ၍ PO Cheque

မူရင်ဵကို

ဌာနသို့ေပ်နှဳထာဵရမည်။
၄။

တင်ဒါေောင်ပမင်သူသည်

ေောင်ပမင်သညဴ်လုပ်ငန်ဵေတွက်

Performance

Guarantee

(၅%)ကို (၅)ရက်ေတွင်ဵ ပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ေသိေမှတ်ပပုထာဵေသာ ဘဏ်တစ်ခုခုသို့
PG ပပုလုပ်ေပဵသွငဵ် ရမည်။ PG ေပဵသွငဵ် မပီဵပါက ယခင်ေပဵသွင်ဵခဲဴေသာ တင်ဒါောမခဳစေဘာ်ေငွ
PO ောဵ (၇)ရက်ေတွင်ဵ ေေထာက်ေထာဵေပပညဴ်ေစုဳပဖငဴ် ပပန်လည်ထုတ်ယူနိုငပ
် ါသည်။
၅။

တင်ဒါမေောင်ပမင်သူမျာဵေေနပဖငဴ် တင်ဒါောမခဳစေဘာ်ေငွောဵ တင်ဒါဖွင်ေ
ဴ ဖာက် ေကကပငာ

မပီဵေနာက် (၇)ရက်ေတွငဵ် ေေထာက်ေထာဵေပပညဴ်ေစုဳပဖငဴ် ပပန်လည်ထုတ်ယူနိုငပ
် ါသည်။
၆။

ေိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါေဆိုပပုလွှာကို သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဌ (သို့မဟုတ်) ေုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ

လက်မှတ်ေရဵထိုဵမပီဵ ေဆိုပပုေလျှောက်ထာဵရမည်။
၇။

တင်ဒါေဆိပု ပုလွှာ တင်သွင်ဵသူသည် ပမန်မာနိုင်ငသ
ဳ ာဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလုပ်ငန်ဵရှငပ် ဖစ်ရမည်။

၈။

ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါေလျှောက်လွှာတင်သွငဵ် သူသည်

ေေသဵစိတ်တွက်ချက်မှုစာရင်ဵ(Estimate)နှငတ
ဴ် ကွ

ေဆာင်ရွက်လုိသညဴ်
သီဵပခာဵေဖာ်ပပ၍

လုပ်ငန်ဵေတွက်

ေဆိပု ပုတင်သွငဵ် ရမည်။

ပစ္စည်ဵ၊ လုပ်ောဵခမျာဵကို လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုင်မညဴ်ေဒသ၏ ေဒသန္တရေပါက်ေဈဵနှုန်ဵပဖငဴ် တင်သွငဵ်
ရမည်။
၉။

တင်ဒါတင်သွင်ဵသူသည် ေဈဵနှုန်ဵဖျက်သညဴ်သေဘာ၊ ပန်ဵေကကဵလိုက်သညဴ်သေဘာ မပဖစ်ေစရ။

ေဈဵနှုန်ဵပျက်သည်၊ ပန်ဵေကကဵလိုက်သည်ဟု ယူဆရပါက တင်သွင်ဵသညဴ် လူပုဂ္ဂိုလ်/ေဖွဲ့ေစည်ဵောဵ
ေမည်ပျက်စာရင်ဵ(Blacklist)ေပဖစ် စာရင်ဵသွင်ဵပခင်ဵခဳရမည်။
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၂
၁၀။

စာေိတ်(A)ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာတင်ပပလွှာကိုစစ်ေဆဵ၍

မေောင်ပမင်ေသာကုမ္ပဏီမျာဵောဵ

ဒုတိယေဆငဴ် စာေိတ်(B)တင်ဒါေဈဵနှုန်ဵဆိုငရ
် ာ တင်သွငဵ် လွှာ ဖွငဴ်ေဖာက်မှုတွင် ပါဝင်ယှဉ်မပိုင်
ေစပခင်ဵမပပုပါ။
၁၁။

တင်ဒါဖွင်ေ
ဴ ဖာက်မညဴ်ရက်တွင် တင်ဒါတင်သွင်ဵေသာကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာေဖွဲ့ဝင် တစ်ဦဵဦဵ

ကိုယ်တိုငတ
် က်ေရာက်ရန်နှငဴ် မတက်ေရာက်နိုင်ပါကကုမ္ပဏီေပ
ု ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ ကိုယ်စာဵလှယ်
လွှစ
ဲ ာပပ၍

ကိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵ

မပျက်မကွက်

တက်ေရာက်ကကရပါမည်။

တက်ေရာက်ရန်

ပျက်ကွက်သညဴ် ကုမ္ပဏီောဵ တင်ဒါယှဉ်မပိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်မပိုင်ခွငဴ်ပပုမည်မဟုတ်ပါ။
၁၂။

တင်ဒါေောင်ပမင်သူသည် တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေစိုဵရေဖွဲ့မှ တာဝန်ေပဵေပ်ေသာ ေရည်ေေသွဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွ့ဲ (Quality Control)၏ စစ်ေဆဵမှု
ကို ခဳယူရမည်။
၁၃။

ေဆိပု ပုတင်သွငဵ် လွှာတွင် ေချက်ေလက်မျာဵ မှာဵယွင်ဵစွာေဖာ်ပပပါက တင်ဒါတင်သွငဵ် သူ၏

တာဝန်သာပဖစ်သည်။
၁၄။

သဘာဝေဘဵေန္တရာယ်မှေပ တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်သညဴ် ေဖွဲ့ေစည်ဵ/ကုမ္ပဏီ၏ ကကီဵကကပ်မှု

ောဵနည်ဵချက်ေကကာငဴ်ေရ လည်ဵေကာင်ဵ၊ စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမပပညဴ်ဝမှုေကကာငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ပျက်စီဵမှု
ရှိပါက ဌာနသို့လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳမပီဵ (၂)နှစ်ေတွင်ဵပဖစ်ေပါ်သညဴ် ပျက်စီဵမှုမျာဵကို ကုမ္ပဏီက မိမိစရိတ်ပဖငဴ်
ပပန်လည်ပပင်ဆင် ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၁၅။

တင်ဒါေောင်ပမင်သူနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳသူတို့သည်

တင်ဒါေောင်ပမင်မပီဵ

(၂)ပတ်ေတွငဵ်

နှစ်ဦဵသေဘာတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုေဆာင်ရွက်မည် ပဖစ်ပါသည်။
၁၆။

တင်ဒါတင်သွငဵ် သညဴ်ကုမ္ပဏီသည် တင်ဒါတစ်ခုေတွက် စာေိတ်(A)နှငဴ် စာေိတ်(B)ဟူ၍

သီဵသန့်စာေိတ်(၂)ေိတ်ပပုလုပမ် ပီဵ
ေိတ်ပိတ်ကာ

ထိစ
ု ာေိတ်(၂)ေိတ်ကို

စာေိတ်ကကီဵတစ်ခုေတွင်ဵထညဴ်၍

“လုပ်ငန်ဵေမည်နှင်ဴ

တင်သွင်ဵသညဴ်ကုမ္ပဏီေမည်”ကို

စာေိတ်ကကီဵေပါ်တွင်

ေရဵသာဵေဖာ်ပပရမည်။ သီဵသန့်စာေိတ်(A)နှငဴ် (B)တို့တွင် ေနာက်ဆက်တွဲ(က)ပါေချက်ေလက်မျာဵ
ေတိုငဵ် ပပညဴ်စုဳစွာထညဴ်သွင်ဵ တင်ပပရမည်။
၁၇။

တင်ဒါတင်သွငဵ် သညဴ်ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေမည်ပျက်

စာရင်ဵ(Blacklist) ေရဵသွငဵ် ခဳထာဵရပခင်ဵမရှေ
ိ စရ။
၁၈။
ရမည်။

တင်ဒါေကာ်မတီမှ

သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ

ေပခာဵပုဳစဳပဖငဴ်တင်သွငဵ် မှုကို

ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါေဆိုပပုပုဳစဳပဖငဴ်သာ

ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါေရွဵချယ်ေရဵေဖွဲ့မှ

ေဆိပု ပု

လက်ခဳစဉ်ဵစာဵမည်

မဟုတ်ပါ။ ပုဳစဳတွင်ပဖညဴ်သွင်ဵသညဴ်စာလုဳဵမျာဵကို ထင်ရှာဵပပတ်သာဵပီသစွာ ေရဵသာဵေဖာ်ပပေပဵရမည်။
ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါေဆိုပပုလွှာကို လူကကုဳပဖငဴ်ပဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှပဖစ်ေစ ေပဵပို့ပခင်ဵကို တင်ဒါေရွဵချယ်ေရဵ
ေဖွဲ့မှ လက်ခဳစဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်ပါ။
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၃
၁၉။

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ေေသဵစိတ်ေတိုင်ဵမဟုတ်ဘဲ

(Drawing

Design)စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵ၊

ကွဲလွဲမေ
ှု တွ့ရှိပါက

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရမညဴ်

တင်ဒါေောင်ပမင်သူမှ

လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳသူ

ေကျနပ်သည်ေထိ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၂၀။

လုပ်ငန်ဵလက်ခဳသူ၏ ောဵနည်ဵချို့ယွငဵ် ချက်ေကကာငဴ် လုပ်ငန်ဵ(၁)လထက်ေကျာ်၍ ရပ်ဆိုင်ဵ

လျှေငပ် ဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵတစ်ပိုင်ဵတစ်စပဖငဴ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပခင်ဵမရှိလျှေငပ် ဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်
မပီဵစီဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ောမခဳစေဘာ်ေငွောဵ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ပိုင်ေပဖစ်သိမ်ဵယူမပီဵ လုပ်ငန်ဵောဵ ဌာန၏
ကကီဵကကပ်မှုပဖငဴ်

ဆက်လက်စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။

တည်ဆဲတရာဵဥပေဒ၊

လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵ

မျာဵနှငဴ်ေညီ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ပဖစ်ပါသည်။
၂၁။

တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ောဵနည်ဵချက်မျာဵ၊ မှာဵယွငဵ် ချက်မျာဵ၊ ေပငင်ဵပွာဵ

ဖွယ်ရာမျာဵပါဝင်ပါက တင်ဒါစိစစ်ေရဵေဖွဲ့သို့ တင်ပပကာ ေဆုဵဳ ေပဖတ်ယူရမည်၊ တင်ဒါစိစစ်ေရဵ
ေဖွဲ့၏ ေဆုဵဳ ေပဖတ်သည်သာ ေနာက်ဆုဳဵေတည် ပဖစ်ရပါမည်။
၂၂။

တင်ဒါေောင်ပမင်သူသည်

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သညဴ်ေခါ

ေရည်ေေသွဵေကာင်ဵမွန်ေသာ

ပစ္စည်ဵမျာဵပဖငဴ်သာ ေဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်သည်။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေသုဳဵပပုမညဴ် ေကျာက်၊
သဲ၊

ဘိလပ်ေပမ၊

သဳေချာင်ဵမျာဵကို

ဓါတ်ခွဲခန်ဵသို့ေပဵပို့စမ်ဵသပ်၍

Concrete

Mix

Design

တင်ပပ/ေတာင်ဵခဳေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၎င်ဵေတွက်ကျသငဴ်ေငွကို တင်ဒါေောင်ပမင်သူမှ ေပဵေချရမည်။
စဳချ ိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီမှုမရှိေသာ ပစ္စည်ဵပဖစ်လျှေင် ဌာနမှပငင်ဵပယ်ပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။
၂၃။

ေေဆာက်ေဦေဆာက်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵေတွက် ေပမရှင်ဵပခင်ဵ(site clearing)၊ တိုင်ဵတာပခင်ဵ၊

ေပမစမ်ဵသပ်ပခင်ဵ၊ Design ပုဳစဳထုတ်ပခင်ဵမျာဵ၏ ကုန်ကျေငွောဵ တင်ဒါေောင်ပမင်သူမှ ေပဵေချရမည်။
၂၄။

လုပ်ငန်ဵေတွက် ေောက်ပါေတိုင်ဵေငွေပဵေချပါမည် (က) လုပ်ငန်ဵလက်ခ ဳသူသည် ကကိုတင်စိုက်ထုတ ်ေငွပဖငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မပီဵ
စာချုပ်ပါေငွေပဵေချမှုစည်ဵကမ်ဵေတိုင်ဵ လုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵမှုေရ ေရစ်ကျစနစ်ပဖငဴ်
ေပဵေချမည်ပဖစ်ပါသည်။
(ခ)

လုပ်ငန်ဵ ေဆငဴ် လိုက်မပီဵစီဵ၍ ေငွေတာင်ဵခဳသညဴ်ေခါတိုင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ်

ေရည်ေေသွဵစစ်ေဆဵေရဵေကာ်မတီ၏ စစ်ေဆဵမှုကခ
ို ဳယူမပီဵ မှတ်တမ်ဵဓါတ်ပမ
ုဳ ျာဵပဖငဴ်
တင်ပပမှသာ ေငွေပဵေချမည်ပဖစ်ပါသည်။
(ဂ)

ေကယ်၍ မူလစာချုပ်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပါဝင်ခွငဴ်မရှိသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵောဵ
လုပ်ငန်ဵလက်ခဳသူမှ မိမိသေဘာေေလျာက် ခွငဴ်ပပုချက်မရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိပါက
ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေတွက် ကုန်ကျေငွောဵ လုပ်ငန်ဵလက်ခဳသူမှသာ ကျခဳရပါမည်။

Nay Pyi Taw Guest House(2020) 10

၄
၂၅။

Performance Guarantee (၅%)ကို တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမပီဵစီဵ၍ Completion

Certificate

ရရှိမပီဵ

Guarantee

(၁)နှစ်ပပညဴ်မှသာ

ပပန်လည်ထုတ်ေပဵမည်ပဖစ်ပါသည်။

ထုတ်ေပဵမပီဵပဖစ်ေသာ်လည်ဵ

တာဝန်ယတ
ူ ည်ေဆာက်သညဴ်

Performance
ကုမ္ပဏီေေနပဖငဴ်

တည်ေဆာက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ၏ တည်တဳဴခိုင်ခဳဴမှုကို မလွန်ဆန်နိုင်ေသာပဖစ်ရပ်မျာဵမှလ၍
ွဲ (၂)နှစ်ပပညဴ်
သည်ေထိ တာဝန်ရိေ
ှ နမည်ပဖစ်သည်။
၂၆။

တင်သွေငဵ် သညဴ်တင်ဒါမျာဵအနက်မှ

တင်ဒါတင်သွေင်ဵလွှာအေျ ို့ကို

တင်ဒါစိစစ်ေရဵအဖွေဲ့မှ

သတ်မှတ်သညဴ်စည်ဵကမ်ဵနှငဴ်မညီညတ
ွေ ်ဟု ယူဆလျှင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေွေငဴ်ခပုရန်မသငဴ်ဟု ယူဆလျှင်
လည်ဵေကာင်ဵ အေ ကာင်ဵတစ်စုဳတစ်ရာမေဖာ်ခပဘဲ ပယ်ဖျက်ေွေငဴ်ရှိသည်။
၂၇။

တင်ဒါေောင်ပမင်သူသည် ေပခာဵသူသို့ တင်ဒါေခွင်ဴေေရဵကို ထပ်ဆငဴ်လဲေ
ွှ ပပာင်ဵ ေရာင်ဵချ

ပခင်ဵ၊ တင်ဒါကိုေေကကာင်ဵပပု၍ ရှယ်ယာေခါ်ယူပခင်ဵ မပပုရပါ။ ထပ်ဆငဴ်လေ
ွှဲ ပပာင်ဵေရာင်ဵချသည်ဟု
သဳသယရှိပါက

ေဆိပ
ု ါလုပ်ငန်ဵရပ်ဆိုင်ဵမပီဵ

တင်ဒါေောင်ပမင်သူနှငဴ်

တင်ဒါေောင်ပမင်မှုောဵ

ေပခာဵဆက်သွယ်လုပ်ကင
ို ်ရာ၌

ရုပ်သိမ်ဵခဳရမည်။

ေပါ်ေပါက်လာမညဴ်ပပဿနာမျာဵသည်

ဌာနနှငတ
ဴ် စ်စုဳတစ်ရာ သက်ဆိုင်မှုမရှိေစရ။
၂၈။

လုပ်ငန်ဵခွင်တွင်

ကုမ္ပဏီေမည်၊

ေမျာဵပပည်သူပမင်သာေောင်

ပိုင်ရှင်ေမည်၊

ဓါတ်ပုဳ၊

လုပ်ငန်ဵေမည်၊

တာဝန်ခဳေင်ဂျင်နီယာေမည်၊

လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၊

ဓါတ်ပုဳမျာဵကိုဗန
ီ ိုင်ဵပဖငဴ်

ပမင်သာသညဴ်ေနရာမျာဵတွင် ကပ်ထာဵရမည်။
၂၉။

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ပျက်စီဵမှု ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊ လုခဳ ခုဳစိတ်ချမှု ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်

သန့်ရှငဵ် ေရဵ စသည်တို့ကို ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵရမည် ပဖစ်ပါသည်။
၃၀။

လုပ်ငန်ဵခွင်သို့

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေရည်ေေသွဵစစ်ေဆဵေရဵေဖွဲ့၊

စိစစ်ေရဵေကာ်မတီမှ

ဌာနမှတာဝန်ရိှသူမျာဵ၊

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစိစစ်ေရဵ

ေကာ်မတီေဖွဲ့မျာဵ လာေရာက်စစ်ေဆဵမည် ပဖစ်ပါသည်။
၃၁။

တင်ဒါေောင်ပမင်သူမှ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ေလျှောက်လာွှ တွငေ
် ဖာ်ပပထာဵသညဴ်

ကျွမ်ဵကျင်သူ

ေင်ဂျင်နီယာေဖွဲ့၊ စက်/ယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵပပညဴ်စုဳစွာပဖငဴ် စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵနှင်ေ
ဴ ညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
လုပ်ငန်ဵခွင်၌ တာဝန်ခဳေင်ဂျင်နီယာတစ်ဦဵတည်ဵကိုသာ ေေဆာက်ေဦစတင်ေဆာက်လုပ်သည်မှ
မပီဵစီဵသည်ေထိ

တာဝန်ေပဵထာဵရမည်ပဖစ်မပီဵ

လိက
ု ်လဳရှငဵ် လင်ဵတင်ပပပခင်ဵကို

ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်ေပပင်

ေကာင်ဵမွန်မှုေတွက် တာဝန်ခဳနိုင်မှုရှိရမည်။
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စစ်ေဆဵေရဵေဖွ့ဲ လာေရာက်

စစ်ေဆဵချ ိန်တွင်

ေေဆာက်ေဦေရည်ေေသွဵ

၅
၃၂။

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်စဉ်

ေကကာငဴ်ပဖစ်ေစ၊

ေေကကာင်ဵေမျ ိုဵမျိုဵေကကာငဴ်ပဖစ်ေစ၊

ေသက်ေန္တရာယ်နှင်ဴ

ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်သာပဖစ်သည်။

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵပဖစ်ေပါ်ပါက

ေဆိုပါေန္တရာယ်မျာဵ

သဘာဝေဘဵေန္တရာယ်
တင်ဒါေောင်ပမင်ေသာ

မကျေရာက်ေစေရဵေတွက်

လုပ်ငန်ဵခွင်

လုခဳ ခုဳေရဵ(Safety)ကိစ္စမျာဵောဵ ကုမ္ပဏီမှ စနစ်တကျတာဝန်ယူ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်။
၃၃။

တင်ဒါေောင်ပမင်ေသာကုမ္ပဏီသည်

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏

ခန့်မှန်ဵေပခစာရင်ဵကို

စာရင်ဵစစ်ေဆဵခဳနိုငရ
် န်ေတွက် တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစိစစ်ေဆဵေရဵေကာ်မတီသို့ စာချုပ်ချုပ်
ဆိုမပီဵ တစ်လေတွငဵ် တင်ပပရမည်။ ထိခ
ု န့်မှန်ဵေပခစာရင်ဵတွင် ကုန်သွယ်ခွန်၊ ေခွန်ေခမျာဵ၊
ေရည်ေေသွဵစစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခ စသည်တို့ကို တစ်ပါတည်ဵထညဴ်သွင်ဵ တွက်ချက်
ရမည်။ စစ်ေဆဵေတည်ပပုချက်ရရှိသည်ေထိ တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်မည်။
၃၄။

ေောက်ပါေခွန်မျာဵကို တင်ဒါေောင်ပမင်သူမှ ကျခဳရမည် (က) ပင်ရင်ဵမှပဖတ်ေတာက်ေပဵသွငဵ် ရမည် ဝင်ေငွခွန်(၂%)
(ခ)

ေနပပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီသို့ ေပဵသွင်ဵရမညဴ် စည်ပင်ခွန်

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵစာချုပ်ေတွက် ကျသငဴ်သညဴ် တဳဆိပ်ေခါင်ဵေခွန်

(ဃ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေပဵသွင်ဵရမညဴ်(၅%)
(င)
၃၅။

မီဵသတ်တပ်ဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵခေခွန်ေငွ

တင်ဒါေောင်ပမင်သူသည်

လုပ်ငန်ဵမပီဵစီဵတိုဵတက်မှုောဵ

တစ်လလျှေင်(၂)ကကိမ်

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့သိ့ု မပီဵစီဵမှုဓာတ်ပုဳနှငဴ်တကွ တင်ပပရမည်။
၃၆။

တင်ဒါေဆာက်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵေတွက်

မပီဵစီဵေောင်ေဆာင်ရွက်မပီဵ
တည်ေဆာက်နိုငပ် ခင်ဵမရှိပါက

ဌာနမှသတ်မှတ်ေပဵသညဴ်ရက်ေန့တွင်

ဌာနသို့ေပ်နှဳရမည်ပဖစ်ပါသည်။
ေနာက်ကျဒဏ်ေကကဵေပဖစ်

သတ်မှတ်ရက်ေတွင်ဵမပီဵစီဵေောင်
(၁)ရက်လျှေင်

ေဆာင်ရွက်ရန်

ကျန်လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏(၀.၀၁%)ကို ေပဵေဆာင်ရမည်။ မေပဵနိုင်ပါက Performance Guarantee
(၅%)မှ ပဖတ်ေတာက်သွာဵမည်ပဖစ်ပါသည်။
၃၇။

တင်ဒါတင်သွငဵ် သူသည် မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့မှ ေတည်ပပုသတ်မှတ်ထာဵေသာ

Archistructural

Drawing

မျာဵနှငပ
ဴ် တ်သက်၍

ရှင်ဵလင်ဵမှုမရှိပါက

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေစိုဵရေဖွဲ့သို့ ေမဵပမန်ဵလုပ်ငန်ဵကိုင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ကုမ္ပဏီမှ မိမိသေဘာဆန္ဒေတိုငဵ် Drawing
Design မျာဵကို ပပုပပင်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမျာဵ မပပုလုပ်ရပါ။
၃၈။

ေေသဵစာဵ Design ပပင်ဆင်မှုမျာဵရှိပါက ကုမ္ပဏီေေနပဖငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့၏

လိေ
ု ပ်ချက်နှင်ေ
ဴ ညီ ပပုပပင်ေပဵရမည်ပဖစ်ပါသည်။
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၆
၃၉။

တင်ဒါတင်သွငဵ် သူသည်

ေဖာ်ပပပါတင်ဒါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို

ဖတ်ရှုနာဵလည်သေဘာ

ေပါက်၍ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်ေညီ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နိုငေ
် ကကာင်ဵ သေဘာတူလက်မှတ်ေရဵထိဵု
တင်ပပရမည်။
၄၀။

M & E Specification တွင် brand name နှငဴ် Country of origin ေဖာ်ပပရမည်။

တင်ဒါေခါ်ယူေရဵေကာ်မတီ
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တင်ဒါတင်သွေင်ဵခေင်ဵ
၁။

တင်ဒါတင်သွငဵ် မညဴ်ကုမ္ပဏီသည် တင်ဒါကိုသတ်မှတ်ေချိန်၊ သတ်မှတ်ေနရာသို့ ဤတင်ဒါ

တင်သွငဵ် ပခင်ဵဆိုငရ
် ာ သတ်မှတ်ချက်ေတိုငဵ် တင်ပပရပါမည်။ သတ်မှတ်ေချ ိန်ေတွင်ဵတင်ပပနိုငပ် ခင်ဵ
မရှိသညဴ် တင်ဒါေဆိပု ပုလွှာမျာဵကို လုဵဳ ဝလက်မဳစဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်ေကကာင်ဵနှငဴ် တင်ဒါေဆိပု ပု
ေလျှောက်လွှာမျာဵကို ေောက်ေဖာ်ပပပါေတိုင်ဵ တင်ပပရမည်ပဖစ်ပါသည်(က) တင်ဒါေဆိပု ပုလွှာောဵ စာေိတ်ကကီဵတစ်ခုပဖငဴ်ထညဴ်၍ ေိတ်ကိုပတ
ိ ်ကာတင်ပပရမည်။
စာေိတ်ေပါ်တွင် လုပ်ငန်ဵေမည်နှင်ဴ တင်သွငဵ် သညဴ် ကုမ္ပဏီေမည်ေဖာ်ပပရမည်။
( ခ ) ထိစ
ု ာေိတ်ထဲ၌ သီဵသန့်စာေိတ်(A)နှငဴ် သီဵသန့်စာေိတ်(B)စသညဴ် စာေိတ်(၂) ေိတ်
ကို ေပါင်ဵထညဴ်၍ စာေိတ်ကိုပိတ်မပီဵတင်ပပရမည်(၁)

ပထမအိတ်စာအိတ်၌ေရဵသာဵရာတွေင်
(ကက) စာေိတ်(A)ဟုေရဵသာဵပခင်ဵ၊
(ခခ)

“ ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုငရ
် ာတင်ပပလွှာ ” ဟု ထင်ရှာဵစွာ ေရဵရပါမည်။

(ဂဂ)

တင်ဒါတင်သွင်ဵေသာ လုပ်ငန်ဵေမည်နှငဴ် ကုမ္ပဏီေမည်ကို ထင်ရှာဵစွာ
ေရဵသာဵရမည်။

(၂)

ဒုတိယစာအိတ်ေပါ်၌ေရဵသာဵရာတွေင်
(ကက) စာေိတ်(B)ဟုေရဵသာဵပခင်ဵ၊
(ခခ)

“တင်ဒါေဈဵနှုန်ဵဆိုင်ရာတင်သွငဵ် လွှာ”ဟု ထင်ရှာဵစွာ ေရဵရပါမည်။

(ဂဂ)

တင်ဒါတင်သွင်ဵေသာ လုပ်ငန်ဵေမည်နှငဴ် ကုမ္ပဏီေမည်ကို ထင်ရှာဵစွာ
ေရဵသာဵရမည်။

(ဂ)

စာအိတ်(A)သည် ကုမ္ပဏီ၏ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာတင်သွေင်ဵလွှာခဖစ်၍ ေအာက်ပါအေျက်တို့
ပါဝင်ရမည် (၁)

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ(သက်တမ်ဵကုန်ေနပါက လက်ခဳစဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်ပါ)နှငဴ်
မှတ်ပုဳတင်ေတွက် ေငွသွင်ဵချလဳရှိပါက တင်ပပရန်။

(၂)

ကုမ္ပဏီ Profile နှငဴ် ကုမ္ပဏီပိုငရ
် ှင်၏မှတ်ပုဳတင်မိတ္တူ + Passport ပု(ဳ ၂)ပုဳ

(၃)

ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ကိုင်ခဲဴဖူဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်တန်ဖိုဵ၊ ယခုတင်သွငဵ် ထာဵေသာ
လုပ်ငန်ဵနှငဴ်သဘာဝတူလုပ်ကိုင်ခ ဲဴဖူဵေသာ လုပ်ငန်ဵရှိပါက ဓါတ်ပုဳ/ေနရာနှငဴ်
ေချ ိန်ကာလတို့ကို တင်ပပရန်။

(၄)

တင်ဒါလုပ်ငန်ဵကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မညဴ် ေင်ဂျင်နီယာမျာဵ၏ ကိုယ်ေရဵေချက်
ေလက်ကို Passport ဓါတ်ပုဳနှငဴ်ပဵူ တွဲတင်ပပရန်ပဖစ်မပီဵ၊ ေဆိပ
ု ါေင်ဂျင်နီယာ
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၂
မျာဵ၏ ေကျာင်ဵဆင်ဵဘွဲ့လက်မှတ်၊ ေင်ဂျင်နီယာေကာင်စီနှငဴ် ေပခာဵေဖွဲ့ေစည်ဵ
မျာဵမှ ရရှိထာဵေသာ Certificate နှငဴ် လက်မှတ်မျာဵ၏ မိတ္တူမျာဵကို တင်ပပရန်၊
တင်ဒါတင်သွင်ဵေသာလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

လုပ်ငန်ဵသဘာဝတူ

လုပ်ကိုင်ခဲဴဖူဵေသာ

လုပ်ငန်ဵရှပ
ိ ါက သီဵသန့်ေဖာ်ပပရန်၊ ေောင်လက်မှတ်မိတ္တမျာဵေပါ်တွင် မိတ္တူမှန်
ပဖစ်ေကကာင်ဵ ပိုင်ရှငက
် ိုယ်တိုင် လက်မှတ်မူရင်ဵ ေရဵထိုဵထာဵရမည်။
(၅)

ကုမ္ပဏီမှတ ာဝန်ေပဵခန့် ထာဵသညဴ် ေင်ဂျင်နီယာမျာဵစာရင်ဵကို ပူဵတွဲပါပုဳစဳ၌
ပဖညဴ်စွက်တ င်ပပရန်ပဖစ်ပါသည်။ ေင်ဂျင်နီယာမျာဵ၏ ဘွဲ့ လက်မှတ ်နှငဴ်ေတူ
ေင်ဂျင်နီယာနှငဴ် ကုမ္ပဏီပိုငရ
် ှငတ
် ို့၏ ေလုပ်ခန့်ထာဵေကကာင်ဵ ကတိဝန်ခဳချက်
မျာဵ/စာချုပ်မတ
ိ ္တူမျာဵကို ပူဵတွဲတင်ပပရမည်ပဖစ်ပါသည်။

(၆)

တင်ဒါတင်သွငဵ် ေသာကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ကျငဴ်သိက္ခာ(ETHIC)နှငပ
ဴ် တ်သက်၍ ခဳယူ
ထာဵေသာေချက်မျာဵကို ကုမ္ပဏီပိုငရ
် ှငမ
် ှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵ၍ (A4)စာရွက်ပဖငဴ်
ေရဵသာဵမပီဵ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှငမ
် ှ ေောက်၌လက်မှတ်ေရဵထိုဵ တင်ပပရန်။

(၇)

ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်ေသာ စက်ယန္တရာဵမျာဵရှိပါက ေမျ ုိ ဵေစာဵေမည်မျာဵကို
စာရင်ဵနှငဴ်ပပုစု၍ ေဖာ်ပပရန်၊ ဓါတ်ပုဳရှိပါက ဓါတ်ပုဳနှငဴ်တ ကွ ပူဵတွဲတင်ပပရန်၊
ငှာဵရမ်ဵသုဳဵစွဲမည်ဆိုပါက ငှာဵရမ်ဵသုဳဵစွဲမည်ပဖစ်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ပပ၍ ဤတင်ဒါပါ
လုပ်ငန်ဵနှငဴ် မည်သညဴ်စက်ယန္တရာဵမျာဵကို သုဳဵစွဲသွာဵမည်ပဖစ်ေကကာင်ဵကို ပူဵတွဲ
ဇယာဵပုစ
ဳ ဳေတိုငဵ် ေရဵသွငဵ် မပီဵေဖာ်ပပရန်။

(၈)

ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ကိုင်ခဲဴဖူဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ယခင်ဘဏ္ဍာေရဵေတွင်ဵ လည်ပတ်
သုဳဵစွဲခဲဴေသာ ေငွတန်ဖဵို ေပါင်ဵ(Turn-Over)မျာဵကို လုပ်ငန်ဵေမျိုဵေစာဵနှင်ဴတကွ
ဇယာဵပဖငဴ်တင်ပပရန်၊ ကုမ္ပဏီ၏ေငွစာရင်ဵေဖာ်ပပချက်ေပဖစ် လွန်ခဲဴေသာ(၃)လက
ဘဏ်စာရင်ဵကို

မိတ္တူတွဲ၍ေဖာ်ပပမပီဵ

ကုမ္ပဏီ၏ေငွစာရင်ဵေမှန်ပဖစ်ေကကာင်ဵ

ေောက်တွငက
် ုမ္ပဏီပိုင်ရှငမ
် ှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵမပီဵတင်ပပရန်၊ ကုမ္ပဏီ၏ Bank
Statement တွင် လုပ်ငန်ဵစတင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ ေငွပမာဏ(ေနည်ဵဆုဳဵ
၄၀% ခန့်)ရှိရပါမည်။ မရှိပါက ပငင်ဵပယ်ခွင်ရ
ဴ ှိပါသည်။
(၉)

တင်ဒါတင်သွငဵ် ေသာလုပ်ငန်ဵတွင် တည်ေနရာပပေပမပုဳ Locatinon(Google Map
(or) UTM Map (or) Sketch) လုပ်ငန်ဵခွင်သို့ ကွငဵ် ဆင်ဵေလဴလာမပီဵပဖစ်ေကကာင်ဵ
ဤတင်ဒါကိေ
ု ဖာ်ပပပါလုပ်ငန်ဵေနရာနှငဴ် ညီညွတ်ေသာ လုပ်ငန်ဵပမာဏ၊ လုပ်ငန်ဵ
တန်ဖိုဵကို တင်သွင်ဵပဖင်ဵပဖစ်ေကကာင်ဵ ကွင်ဵဆင်ဵဓါတ်ပုဳနှငဴ်တကွ ကတိပပုလက်မှတ်
ေရဵထိုဵ တင်ပပရန်။
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၃
(၁၀) မိမတ
ိ င်သွငဵ် ခဲဴေသာ လုပ်ငန်ဵေတွက် တင်ဒါေောင်ပမင်ခဲဴပါက မည်သို့ေေကာင်
ေထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ကို
လုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆငဴ်ဆငဴ်ေဖာ်ပပ၍

ေေရဵကကီဵေသာ
တင်ပပရန်။

ေင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ

(သက်ဆိုငရ
် ာေင်ဂျင်နီယာမှ

ေရဵသွငဵ် မပီဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။)
(၁၁) တင်ဒါတင်သွငဵ် သညဴ်လုပ်ငန်ဵတွင်ပါဝင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵငယ်တစ်ခုချင်ဵစီေတွက်
Bill of Quantity, Builder’s Estimate, Abstract of Cost, Detail
Measurement စသညဴ် ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်မှုစာရင်ဵမျာဵ ပူဵတွဲတင်ပပရန် (ေဆိပ
ု ါ
တွက်ချက်မှု စာရင်ဵမျာဵတွင် ေငွေကကဵတန်ဖိုဵ ထညဴ်သွငဵ် တွက်ချက်ရန်မလိုဘဲ
လုပ်ငန်ဵေတိုငဵ် ေတာ၊ ပမဏမျာဵကိုသာ တွက်ချက်ေဖာ်ပပရန် ပဖစ်ပါသည်။)
(၁၂) တင်ဒါလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ပါဝင်ေသာလုပ်ငန်ဵေမျိုဵေမည်(Item) ေလိုက် (Work
Schedule) တစ်ခုကို Bar chart ပုဳစဳပဖငဴ် ေရဵဆွဲတင်ပပရန်။ ေရဵသာဵချက်မျာဵသည်
ေင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ေရဵထိဵု ရမည်၊ တင်ဒါဖွငဴ်စဉ်၌ ကျွမ်ဵကျင်ေင်ဂျင်နီယာ
မျာဵကစစ်ေဆဵ၍ မပဖစ်နိုင်ေသာ/ေကျနပ်ဖွယ်မရှိေသာ နည်ဵစနစ်ပဖစ်ေနပါက
Technical Proposal ၌ ေောင်ပမင်မည် မဟုတ်ေကကာင်ဵ သိရှိနာဵလည်ပါေကကာင်ဵ
ေောက်၌လက်မှတ်ေရဵထိဵု ကတိပပုရမည်။
(၁၃) တင်ဒါပါလုပ်ငန်ဵမျာဵေတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ (Drawing, Specifications)
သတ်မှတ်ထာဵေသာ (BQ နှငဴ် Estimate)ပါလုပ်ငန်ဵေတိုငဵ် ေချ ိန်မီမပီဵစီဵေောင်
ေဆာင်ရွက်နိုငေ
် ကကာင်ဵ ကတိဝန်ခဳချက်ကို လုပ်ငန်ဵရှင်နှင်ဴ ေင်ဂျင်နီယာမျာဵမှ
လက်မှတ်ေရဵထိုဵတင်ပပပါရန်။
(၁၄) ယခင်နှစ်က

ေဆာင်ရွက်ခဲဴေသာလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ

တန်ဖိုဵပပဇယာဵေပါေဝင်

ေခွန်ေပဵသွင်ဵမပီဵပဖစ်ေကကာင်ဵ၊ ေပပစာမိတ္တူ(သို့မဟုတ်)ပပည်တွငဵ် ေခွန်ဦဵစီဵဌာန
၏ လုပ်ငန်ဵေလိက
ု ်ေထာက်ခဳစာ(ေခွန်ဆိုသည်မှာ WT 2% , Commercial Tax
5 % , စည်ပင်ေခွန် 1 % , QC Fee သတ်မှတ်ဝန်ေဆာင်ခ ေပဵသွင်ဵမှုမျာဵပါဝင်
ပါသည်။ ယခင်နှစ်ေတွက် ကုမ္ပဏီ၏ေခွန်ရှင်ဵလင်ဵမပီဵေကကာင်ဵ ပပည်တွငဵ် ေခွန်
ဦဵစီဵဌာန၏ ေထာက်ခဳစာမိတ္တူမှန် ပါရှိရမည်။
(၁၅) ကုမ္ပဏီေေနပဖငဴ် ေင်ဂျင်နီယာေကာင်စီမှ ကုမ္ပဏီေဆငဴ်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါက
လက်မှတ်မိတ္တူနှင်ဴ ေဆငဴ်ပဵူ တွဲေဖာ်ပပရန်။
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၄
(ဃ) စာေိတ်(B)သည် တင်ဒါေဈဵနှုန်ဵဆိုင်ရာ တင်သွငဵ် ပခင်ဵပဖစ်သည်။ ေဆိုပါစာေိတ်(B)
ထဲတွင် ေောက်ပါတို့ပါဝင်ရမည်ပဖစ်ပါသည် (၁)

ေဈဵနှုန်ဵေဆိုပပုလွှာောဵ တင်ဒါေကာ်မတီမှ ေတည်ပပုသတ်မှတ်ေပဵထာဵသညဴ်
ပူဵတွဲပါပုဳစဳမျာဵနှငဴ် ပပန်လည်တင်ပပရမည်ပဖစ်ပါသည်။

(၂)

တင်ဒါတင်သွငဵ် သညဴ်လုပ်ငန်ဵတွင်ပါဝင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵငယ်တစ်ခုချင်ဵစီေတွက်
Bill of Quantity , Builder’s Estimate , Abstract of Cost , Detial
Measurement စသညဴ် ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်မှုစာရင်ဵမျာဵ ပူဵတွဲတင်ပပရန် (အဆိပ
ု ါ
တွေက်ေျက်မှုစာရင်ဵမျာဵသည်

စာအိတ်(A)တွေင်

ထညဴ်သွေင်ဵေဖာ်ခပထာဵသညဴ်

တွေက်ေျက်မှုမျာဵအတိုငဵ် တင်ခပရမည်ခဖစ်မပီဵ လုပ်ငန်ဵအတိုငဵ် အတာ၊ ပမာဏနှငဴ်
ေငွေေ ကဵတန်ဖိုဵမျာဵအာဵ အခပညဴ်အစုဳထညဴ်သွေင်ဵေဖာ်ခပရန် ခဖစ်ပါသည်။
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“အိတ်ဖွေငဴ်တင်ဒါတင်သွေငဵ် ေွေငဴ်ေလျှာက်လွှာ”
သို့
တင်ဒါစိစစ်ေရွဵချယ်ေရဵေကာ်မတီ
တိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့
မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၊ မေကွဵမမို့
ရက်စွဲ။ ၂၀
ေေကကာင်ဵေရာ။
၁။

ပပညဴ်နှစ်၊

လ

ရက်

အိတ်ဖွေင်တ
ဴ င်ဒါတင်သွေငဵ် ခေင်ဵ

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့မှ ဝယ်ယူမညဴ် ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵမျာဵေတွက် တင်ဒါ

တင်သွငဵ် ရာတွင် လိက
ု ်နာရမညဴ် တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊ စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ၊ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို
ဖတ်ရှုနာဵလည်မပီဵပဖစ်၍ ေောက်ပါေတိုငဵ် တင်သွင်ဵေပ်ပါသည် No

Item Name

Demensions(mm)

1

Single Bed

L-6' 6" x W-3' 6" x H-1'

33

2

Bed Side Table

L-430 x W-450 x H-450

24

3

Chest Of Drawer

L-965 x W-450 x H-1650

7

4

Chest Of Drawer

L-870 x W-450 x H-1830

2

5

Table

L-5400 x W-1500 X H-750

1

6

MP’s Chair

L-1' 10" x W-1' 10" x H-3' 3"

6

7

MP’s Chair

L-1' 10" x W-1' 10" x H-3' 3"

16

8

UEC Table

L-1500 x W-900 X H-750

1

9

New Teak Chair

L-460 x W-465 X H-765

6

10

TFI Table

L-950 x W-950 X H-760

1

11

TFI Chair

L-570 x W-535 X H-838

4

12

King Size Bed

L-6' 6" x W-6' x H-1' 1"

1

13

Night Table

L-600 x W-320 x H-350

1

14

TV Console

L-1600 x W-400 x H-450

1

15

Recliner Chair

L-620 x W-795 x H-1040

1

16

Coffee Table

L-1220 x W-590 x H-370

1

17

Teak LINEAL SOFA

L-1700 x W-880 x H-650

2

18

Coner

L-880 x W-880 x H-650

1

19

LINEAL SILLON

L-1050x W-880 x H-650

1
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Qty

၂

၂။

20

Table

L-1200 x W-750 x H-430

21

Wardrobe

L-3' 6" x W-20" x H-6'

2
16

ကျွန်ေတာ်၊ ကျွန်မတို့၏ ေိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါကိုေရွဵချယ်ခဳရပါက ဌာနမှ ေေကကာင်ဵကကာဵစာ

ရရှိမပီဵ ( )ရက်ေတွငဵ် လုပ်ငန်ဵစတင်ေဆာင်ရွက်နိုငပ
် ါသည်။ယခုေဆာင်ရွက်မညဴ် ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵ
မျာဵကို ( ၂၀

ခုနှစ်၊

လ၊

ရက်)ေတွင်ဵ ေမပီဵေပ်နှဳေဆာင်ရွက်နိုငပ
် ါသည်။

ေလဵစာဵစွာပဖငဴ်

လက်မှတ်

၊ ----------------------------

ေမည်

၊ ----------------------------

နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵ ၊ ---------------------------ကဒ်ပပာဵေမှတ်
ေနရပ်လိပ်စာ

၊ ----------------------------------------------------------------------------------

တယ်လီဖုန်ဵနဳပါတ် ၊ ----------------------------

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၀ ပပညဴန
် ှစ်၊
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လ

ရက်

မေကွေဵတိုငဵ် ေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွေဲ့
မေကွေဵမမို့
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ ခွငဴ်ပပုရန်ပုဳေငွပဖငဴ်
ေစိုဵရေဖွဲ့ ဧညဴ်ရိပ်သာတွင် ဝယ်ယူထာဵရှိမညဴ် ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵမျာဵေတွက်
ေဈဵနှုန်ဵေဆိုပပုလွှာ
ေေကကာင်ဵေရာ။
၁။

အိတ်ဖွေင်တ
ဴ င်ဒါတင်သွေငဵ် ခေင်ဵ

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့၊

ေနပပည်ေတာ်ဧညဴ်ရိပ်သာတွင်

ဝယ်ယူထာဵရှမ
ိ ညဴ်

ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵမျာဵေတွက် တင်ဒါတင်သွင်ဵရာတွင် လိက
ု ်နာရမညဴ် တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ၊
စဳချ ိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ၊ သတ်မှတ်ချက်မျာဵကို ဖတ်ရှုနာဵလည်မပီဵပဖစ်၍ ေောက်ပါေတိုငဵ် တင်သွင်ဵ
ေပ်ပါသည် No Item Name/ Demensions(mm)
1

Single Bed

Qty

နှုန်ဵ

သငဴ်ေငွေ

33

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

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

24

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

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

7

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

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

2

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

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

1

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

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

6

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

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

16

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

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

1

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

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

L-6' 6" x W-3' 6" x H-1'
2

Bed Side Table
L-430 x W-450 x H-450

3

Chest Of Drawer
L-965 x W-450 x H-1650

4

Chest Of Drawer
L-870 x W-450 x H-1830

5

Table
L-5400 x W-1500 X H-750

6

MP’s Chair
L-1' 10" x W-1' 10" x H-3' 3"

7

MP’s Chair
L-1' 10" x W-1' 10" x H-3' 3"

8

UEC Table
L-1500 x W-900 X H-750
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၂
9

New Teak Chair

6

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

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

1

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

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

4

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

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

1

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

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

1

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

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

1

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

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

1

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

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

1

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

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

2

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

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

1

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

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

1

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

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

2

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

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

16

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

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

128

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

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

L-460 x W-465 X H-765
10

TFI Table
L-950 x W-950 X H-760

11

TFI Chair
L-570 x W-535 X H-838

12

King Size Bed
L-6' 6" x W-6' x H-1' 1"

13

Night Table
L-600 x W-320 x H-350

14

TV Console
L-1600 x W-400 x H-450

15

Recliner Chair
L-620 x W-795 x H-1040

16

Coffee Table
L-1220 x W-590 x H-370

17

Teak LINEAL SOFA
L-1700 x W-880 x H-650

18

Coner
L-880 x W-880 x H-650

19

LINEAL SILLON
L-1050x W-880 x H-650

20

Table
L-1200 x W-750 x H-430

21

Wardrobe
L-3' 6" x W-20" x H-6'
စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ
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၃
၂။

ကျွန်ေတာ်၊ကျွန်မတို့၏ ေိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါကိုေရွဵချယ်ခဳရပါက ယခုေပဵသွင်ဵမညဴ် ပရိေဘာဂ

ပစ္စည်ဵမျာဵကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုမပီဵ (
၃။

တင်ဒါတင်သွငဵ် ေသာပစ္စည်ဵ(

)ရက်ေတွင်ဵ ေမပီဵေပ်နှဳေဆာင်ရွက်နိုငပ
် ါသည်။
)မျိုဵနှငပ
ဴ် တ်သက်ေသာ ေေသဵစိတ်ေချက်ေလက်

မျာဵ ပူဵတွဲတင်ပပေပ်ပါသည်။
ပူဵတွေဲ။

(

) ရွက်

လက်မှတ်

၊ -----------------------------

ေမည်

၊ -----------------------------

နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵ

၊ -----------------------------

ကတ်ပပာဵေမှတ်

၊ -----------------------------

ေနရပ်လိပ်စာ

၊ ---------------------------------------------------------

ကုမ္ပဏီေမည်

၊ -----------------------------

တယ်လီဖုန်ဵနဳပါတ် ၊ -----------------------------
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မေကွေဵတိုငဵ် ေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွေဲ့
“တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ”
၁။

တင်ဒါပုဳစဳ(၁)စုဳလျှေင် ( ၅၀၀၀/- )နှုန်ဵပဖငဴ် ဝယ်ယူရမည်ပဖစ်ပါသည်။

၂။

တင်ဒါဆွဲယူမညဴ်လုပ်ငန်ဵရှင်သည် ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳသာဵပဖစ်ေကကာင်ဵ မှတ်ပုဳတင်
(မူရင်ဵ)ပပ၍ ေလျှောက်လွှာဝယ်ယူရမည်ပဖစ်သည်။

၃။

သက်တမ်ဵရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်မူရင်ဵ ပပသနိုငရ
် မည်ပဖစ်ပါသည်။

၄။

မည်သညဴ်ေေကကာင်ဵပပချက်မေပဵဘဲ တင်ဒါေလျှောက်လွှာကို ဘုတ်ေဖွဲ့မှ ပယ်ဖျက်ခွငဴ်ရှိသည်။

၅။

တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာနိုင်မှသာ တင်ဒါတင်ခွင်ဴရှိမည်။

၆။

တင်ဒါေမှတ်စဉ်(၁)မှ (၂၀)ေထိ ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵမျာဵောဵ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေတိုင်ဵေတာ
ေတိုငဵ် တင်သွငဵ် ရမည်ပဖစ်သည်။

၇။

တင်ဒါတင်သွင်သညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵေဵ

ေနပပည်ေတာ်ရှိ

မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့

ဧညဴ်ရိပ်သာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေခန်ဵေသီဵသီဵ၌ တပ်ဆင်ထာဵရှိေပဵရမည်။
၈။

With Holding Tax (၂%)၊ ကုန်သွယ်ခွန်(၅%)၊ စုစုေပါင်ဵ(၇%)ေပဵေဆာင်ရမည်။ ေဆိပ
ု ါ
ေခွန်မျာဵောဵ တန်ဖိုဵတွက်ချက်ရာတွင် With Holding Tax (၂%)ောဵ သီဵပခာဵတွက်ချက်
တင်ပပပခင်ဵမပပုရ။

၉။

လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳစာချုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာမမို့နယ် ပပည်တွငဵ် ေခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ သတ်မှတ်
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵေတိုင်ဵ စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည်။ ေခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵတန်ဖိုဵကို တင်ဒါေောင်ပမင်
သူက ကျခဳရမည်။

၁၀။

တင်ဒါေလျှောက်ထာဵရန်ေတွက်

တင်ဒါတင်သွင်ဵသညဴ်ေန့၌

တင်ဒါောမခဳေငွေပဖစ်

(၇၀၀,၀၀ဝိ/-)(ကျပ်ခုနှစ်သန
ိ ်ဵတိတိ)ောဵ တင်သွင်ဵရမည် ပဖစ်ပါသည်။
၁၁။

တင်ဒါပိတ်ချ ိန်ထက် ေကျာ်လွန် / ေနာက်ကျေရာက်ရှိလာေသာ တင်ဒါေလျှောက်လွှာမျာဵောဵ
လက်ခဳစဉ်ဵစာဵမည် မဟုတ်ပါ။

၁၂။

တင်ဒါေောင်ပမင်သူ ေကကညာမပီဵေနာက် တင်ဒါမေောင်ပမင်သူမျာဵ၏ တင်ဒါောမခဳေငွမျာဵကို
တစ်ပတ်ေတွင်ဵ

ပပန်လည်ထုတ်ေပဵမည်ပဖစ်ပါသည်။

တင်ဒါေောင်ပမင်သူမျာဵေေနပဖငဴ်

Performance Guarantee ေပဖစ် ပစ္စည်ဵတန်ဖိုဵ၏(၁၀%)ကို တစ်ပတ်ေတွင်ဵ ေပဵသွငဵ်
ရမည်ပဖစ်မပီဵ တင်ဒါောမခဳေငွကို (၅)ရက်ေတွင်ဵ ပပန်လည်ထုတ်ေပဵပါမည်။
၁၃။

တင်ဒါေရွဵချယ်ခဳရသူသည်

ပစ္စည်ဵေမျိုဵေစာဵနှငဴ်

စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵေကာင်ဵမွန်ေရဵေတွက်

တာဝန်ယူရမည်။
၁၄။

တင်ဒါေောင်ပမင်ေသာ လုပ်ငန်ဵရှင်သည် တစ်ဆငဴ်ထပ်မဳလွှဲေပပာင်ဵပခင်ဵမပပုရ။
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၂
၁၅။

စာချုပ်ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို တိကျစွာလိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်မပီဵ လိက
ု ်နာေဆာင်
ရွက်ပခင်ဵမရှိပါက တရာဵဥပေဒေရ ေေရဵယူပခင်ဵခဳရမည်ပဖစ်သည်။

၁၆။

တင်ဒါတင်သွငဵ် သူသည် ကုမ္ပဏီလက်မှတ်(သို့မဟုတ်)လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို ေလျှောက်လွှာနှငဴ်
ေတူ ပူဵတွဲတင်ပပရမည်။

၁၇။

တင်ဒါဖွင်ပ
ဴ ွဲေခမ်ဵေနာဵကို

တင်ဒါပိတ်မပီဵတစ်ပတ်ေတွင်ဵ

မေကွဵတိုငဵ် ေဒသကကီဵေစိုဵရ

ေဖွဲ့၊ ေစည်ဵေေဝဵခန်ဵမ၌ကျင်ဵပမည်ပဖစ်မပီဵ တင်ဒါတင်သွင်ဵသူောဵလုဳဵကို ဖိတ်ကကာဵလျှေက်
တင်ဒါတင်သွငဵ် သူတို့၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် တင်ဒါစိစစ်ေရွဵချယ်ေရဵေကာ်မတီက ဖွငဴ်ေဖာက်
ေကကညာမည်။ တင်ဒါဖွင်ေ
ဴ ဖာက်သညဴ်ေန့တွင် ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵမျာဵ၏ Specification နှင်ဴ
နမူနာပုဳစဳောဵ Power Point ပဖငဴ် ရှင်ဵလင်ဵပပသနိုငရ
် မည်။
၁၈။

တင်ဒါဖွင်ေ
ဴ ဖာက်မပီဵေနာက် တင်ဒါစိစစ်ေရွဵချယ်ေရဵေကာ်မတီကစိစစ်မပီဵ တင်ဒါေောင်ပမင်
သညဴ် ကုမ္ပဏီကို တရာဵဝင်ထုတ်ပပန်ေကကညာမည်။

တင်ဒါေခါ်ယူေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ
မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့
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