




ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုး 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ 

 

၁။  တင်ဒါအဆိုြပုလာတင်သွင်းသူသည်  ြမန်မာနိုင်ငံသား၊  ြပည်တွင်းတိုင်းရင်းသား 

လုပ်ငန်းရှင်ြဖစ်ရမည်။နုိင်ငံအတွင်း တရားဝင်မတ်ှပံုတင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီြဖစ်ရမည်။ 

နိုင်ငံေတာ်မှသတ်မှတ်ထားသည့်အခွန်များ  ေပးေဆာင်ပီးသည့်  ကုမ္ပဏီြဖစ်ရမည်။ 

၂။  တင်ဒါဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိုင်သူသည်  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံသားြဖစ်ပီး 

အမျ ိုးသားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(သို့)  နုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား  တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ရ 

မည်။  တင်ဒါတင်သွင်းလာအား    တင်သွင်းသူကုမ္ပဏီအမည်၊      ေနရပ်လိပ်စာ၊ 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များတိကျစွာ    ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပီး  ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက ်

များကိုပါပူးတွဲတင်ြပရမည်ြဖစ်သည-် 

  (က)  သက်တမ်းရှိေသာလုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတူ  

(ခ)  ပိုင်ရှင(်သ့ုိမဟုတ်)လုပင်န်းေဆာငရွ်က်မည့်သူ၏အမည်နှင့်နုိင်ငံသားစိစစ်ေရး    

ကတ်ြပားမတိူ  

  (ဂ)  တင်သွင်းမည့်ပစ္စည်းများ၏ ဓာတ်ပံု (သို့မဟုတ)် Catelogue 

၃။  နုိင်ငံေတာ်အစိုးရမှ  အမည်ပျက်စာရင်း (Black List)   တင်သွငး်ထားေသာ  ကုမ္ပဏီ/ 

လူပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ပါက  တင်ဒါေအာင်ြမင်ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း  ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်သည်။ 

၄။  တင်ဒါတင်သွင်းသူမှ တင်ဒါအာမခေံကး (တင်ဒါတန်ဖိုး၏) ၁% ကုိ  ြမန်မာ့စီးပွားေရး 

ဘဏ်၊  ေနြပည်ေတာ်တွင်  သတ်မတ်ှချက်နှင့်အညီ  ကိုတင်ေပးသွင်းထားရမည။် 

တင်ဒါအာမခေံကး ၁% မေပးသွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများကုိ  တင်ဒါေရွးချယ်ရာတွင်  

ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

၅။  တင်ဒါမေအာင်ြမင်ေသာ   တင်ဒါတင်သွင်းသူများအား   တရားဝင်အေကာင်းကားပီး 

၎ငး်တ့ုိေပးသွင်းထားေသာ တင်ဒါအာမခံေကးကုိ(၇)ရက်အတွင်း  ြပန်လည်ထုတ်ေပး 

ပါမည်။ 
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၆။  တင်သွင်းမည့်ပစ္စည်းများသည်  ေနာက်ဆက်တဲွပါ သတ်မှတ်ထားသည့် အမျ ိုးအမည်၊ 

အရည်အေသးွ(Specification)များ ကိုက်ညီပီးတင်သွင်းနိုင်မည့်   အနိမ့်ဆုံးေစျးနန်း 

အား ကိန်းဂဏန်း (ြမန်မာကျပ်ေငွ)ြဖင့်  ေဖာ်ြပရမည့်အြပင် စာသားြဖင့်ပါ တိကျစွာ 

ေရးသားေဖာ်ြပထားရမည်။ 

၇။  သတ်မှတ်ထားသည့်အမျ ိုးအမည်၊  အရည်အေသွး  (Specification)များကဲွလဲွေနပါက  

ယင်းပစ္စည်းများအား  လကခံ်စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

၈။  ေစျးနန်းအဆိုြပုလာ  တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်သည့်ေန့တွင်  တင်သွင်းမည့်ပစ္စည်းအမျ ိုး 

အစားနှင့်ေစျးနန်းတို့အေပါတွင် အဆုံးအြဖတ်ေပးနိုင်မည့်သူ ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) 

ကုိယ်စားလှယ်အား  ေစလတ်ရမည်။ 

၉။  တင်ဒါေအာင်ြမင်ေသာသူသည်    လုပ်ငန်းအာမခံေကး   Performance Guarantee 

(PG)၊    တင်ဒါေအာင်တန်ဖိုး၏  ၁၀%  ကိုတင်ဒါစာချုပ်မချုပ်ဆုိမီ  ကိုတင်ေပးသွင်း 

ထားရမည်။  တစ်ပတ်အတွင်း  နှစ်ဦးသေဘာတူစာချုပ်  ချုပ်ဆုိရမည်ြဖစ်ပီး  စာချုပ် 

ပါပစ္စည်းအားလံုး  ေပးသွင်းပီးမှသာ  အဆုိပါလုပ်ငန်း  အာမခံေကး  Performance 

Guarantee(PG) တန်ဖိုးေငွများအား ြပန်လည် ထုတ်ေပးမည် ြဖစ်သည်။ 

၁၀။  တင်ဒါေအာင်ြမင်သမူ ှ ၅%  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်    ေပးေဆာင်ပီးသည့်  ချလန်တင်ြပ 

မှသာလင်  ပစ္စည်းတန်ဖိုးေငွမှ  ၂%  ဝင်ေငွခွန်  (Withholding  Tax)  ြဖတ်ေတာက၍် 

ကျန်ေငွအား ဝယ်ယူသူမှ ေပးေချမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။  တင်ဒါေအာင်ြမင်သူသည် တင်သွင်းရမည့်ပစ္စည်းများအား  ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊    

ေနြပည်ေတာ်သို့  အေရာက်ေပးပို့ရမည်ြဖစ်သည်။  ပစ္စည်းများအားလုံး  ေရာက်ရှိစိစစ် 

လက်ခံပီးမှသာ တစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ယူသူမှ ေငွေပးေချြခင်းြပုလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂။   တင်ဒါေအာင်ြမင်သသူည်     တငသ်င်ွးရမည့်ပစ္စည်းများအား     တစ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက် 

ထပ်မံေပးအပ်ြခင်းမြပုရ။ 

၁၃။  တင်ဒါေအာင်ြမင်သူမှ  ပစ္စည်းများလာေရာက်ေပးသွင်းရာတွင်    အမျ ိုးအစားမှန်ကန်မ 

ရိှ/မရိှကုိ  ကမ်းကျင်သူများြဖင့်  အေသးစိတ်စစ်ေဆးလက်ခံမည်ြဖစ်ပီး  သတ်မှတ်ချက် 

များနှင့်ကိုက်ညီမမရှိေသာ  ပစ္စည်းများကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ကွဲလွဲေနေသာပစ္စည်း 

များအတွက် မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း  ြပန်လည်ေပးသွင်းရမည်။  
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၁၄။  တင်ဒါေအာင်ြမင်သူသည်  တင်ဒါစာချုပ်ချုပ်ဆိုပီး  ရက်ေပါင်း(၂၁)ရက်အတွင်း  

ပစ္စည်းများကို  အြပည့်အဝတင်သွင်းအပ်နံှရမည်ြဖစ်ပီး  သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ 

အတွင်း ပစ္စည်းမအပ်နိုင်ပါက ေနာက်ကျေကးအြဖစ် ဒဏ်ေကးေငွေပးေဆာင်ရမည်။ 

ရက်လွန်ေကး  တစ်ရက်လင်  ေပးသွင်းရန်ကျန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏  (၀.၀၁%)  ကို 

တင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီဘက်မှ ဒဏ်ေကးအြဖစ်ေပးေဆာင်ရမည်။ 

၁၅။  တင်ဒါေအာင်ြမင်သသူည်     ပစ္စည်းများတင်သင်ွးပးီေနာက်       အာမခံကာလအတွငး် 

ချ ို့ယွင်းမ/ပျက်စီးမ  ြဖစ်ေပါလာပါက  အခမဲ့လာေရာက်ြပုြပင်ေပးရမည်ြဖစ်ပီး 

အာမခံကာလကုန်ဆုံးပီးေနာက်ပိုင်း ချ ို့ယွင်းမ/ပျက်စီးမအတွက် ပစ္စည်းဖိုးနှင့်လက်ခ 

ယူ၍  လာေရာက်ြပုြပင်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

၁၆။  ေရာင်းသူမှဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်းများအား  တပ်ဆင်ြခင်းနှင့်လုိအပ်ပါက  စက်ပစ္စည်းကို 

ကမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးချနိုငေ်ရး  သင်ကားြပသေပးြခငး်ကုိ  တာဝန်ယူေဆာင်ရွက် 

ေပးရမည်။   

၁၇။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေအာငြ်မင်သူနှင့်  လပ်ုငန်းအပ်နံှြခင်းစာချုပကိ်ု  တင်ဒါဖွင့်လှစ်သည့် 

ေန့မှ  (၇) ရက်အတွင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အိတ်ဖင့်ွတင်ဒါေအာင်ြမင်သူ 

သည်စာချုပ်လာေရာက်ချုပ်ဆိုရန်  ပျက်ကွက်ပါက  ယင်းမှတင်သွင်းထားသည့် 

တင်ဒါအာမခံေငွအား     နိုင်ငံေတာ်ဘာေငွသို့ေပးသွင်း၍   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအား 

အသစ်တစ်ဖန် ြပန်လည်ေခါယူသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

၁၈။  တင်ဒါေအာင်ြမင်သူသည်  စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များအား  လုိက်နာရနပ်ျက်ကွက် 

ပါက  စာချုပ်ဖျက်သိမ်းမည့်အြပင်  Performance  Guarantee(PG)ကိုလည်း 

နုိင်ငံေတာ်ဘာေငွသ့ုိ  ေပးသွင်းသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

၁၉။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများစိစစ်ရန်  ေကညာထားသည့်  ေန့ရက်ေရ့ဆုိင်းရြခင်းြဖစ်ေပါလာပါက 

တင်ဒါတင်သွင်းသူမှ လက်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ 

၂၀။  သတ်မှတ်ထားသည့်  ေန့ရက်၊ အချနိ်အတိုင်း   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို လာေရာက ်

တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပီး  ေနာက်ကျေပးပို့လာေသာ  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို    လက်ခံ 

စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 
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၂၁။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေခါယူထားေသာ    ပစ္စည်းများအား     အေရအတွက်ေလာ့၍ြဖစ်ေစ၊ 

တိုး၍ြဖစ်ေစ  ဝယ်ယူြခင်းကုိ တင်ဒါတင်သွင်းသူမှ လက်ခံရမည်။ 

၂၂။  ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊  တင်ဒါေကာ်မတီသည်  တင်သွင်းလာသည့်အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါများအားစိစစ်ြခင်း၊  ပယ်ဖျက်ြခင်း၊  အသစ်တစ်ဖန်ြပန်လည်ေခါယူြခင်းတို့ကို 

ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည့်အြပင် ယင်းအဖွဲ့၏ အဆုံးအြဖတ်သာအတည်ြဖစ်သည်။ 

၂၃။  တင်ဒါတင်သွင်းသူက  မိမိပစ္စည်းများအား  Power  Point    ြဖင့်  ရင်ှးလင်းြပသမည် 

ဆုိပါက  ရံုးမှ  Projector  စီစဉ်ထားရိှမည်ြဖစ်ပီး  မိမိ  Laptop  ြဖင့်ရှင်းလင်း 

ြပသနိုင်သည်။  ရှင်းလင်းြပသမအား  ေကာ်မတီ၏  ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်သာ  ရှင်းလင်းတင် 

ြပရမည်။ 

၂၄။  မရှင်းလင်းသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်  အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက  ၀၆၇၃-၄၀၇၃၂၇  နှင့် 

၀၆၇၃-၄၀၇၆၀၄ တို့သို့  ရုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်ေမးြမန်းနိုင်ပါသည်။ 

၂၅။  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ  အဆုိြပုလာများအား    (  ၁၂  -  ၈  -  ၂၀၁၉)  ရက်ေန့  (၁၆:၀၀)နာရီ 

ေနာက်ဆံုးထား၍  ြပန်လည်တင်သွင်းရမည်။ 

 

 

တင်ဒါေကာ်မတီ 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံ: 
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ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများ 

စဉ်  Lot အုပ်စု  ပစ္စည်းအမျ ိုးအမည်  အေရအတွက် 

၁။  Lot (1)  (a)Desktop Computer 

-Intel Core i7, 8th Gen 

-Asus Mother Board 

-DDR4 4GB 

-1TB Seagate 

-Normal Casing 

-750 W Power Supply 

-DVD (R/W) 

-UPS 1250W 

-19" Monitor 

-K/B &  Mouse(1 year warranty, service) 

၃၀ စံု 

၂။  Lot (2)  (a)Copier 

25/23/20 ppm, 25ipm Cir(Scan) 512MB 
Automatic 2Side 
Network Ready/ID card Copying 

1 year warranty, Parts and Service 

၁ လုံး 

 

 

(b)Copier 
35/30/25ppm, 45ipm(Scan)4GB, 160GB(HD) 
Support  to  IP  V6,  Automatic  2Side/Nrs  to  
Email 
1 year warranty, Parts and Service 

၂ လံုး 

 

 

(c)Printer 
A4, Letter, Legal, Printer Speed-up to 25 ppm 
Printer Resolution(2400 x 600 dpi) 
Connectivity  USB  2.0,  (Network,  wireless-
optional) 

၁၀ လံုး 

၃။  Lot (3)  (a)မီးခံေသတာ  High-4'x6", 2'x2"Square 
 

၁ လုံး 


