ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်
ေရဆင်း၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာေရးှစ်တွင် ဝယ်ယမ
ူ ည့် စက်ပစညး် များအတွက်
အိတဖ
် ွငတ
့် င်ဒါေစျးနး် လာ တင်သွင်းသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ
၁။

တင်ဒါအဆိုြပလာ၊

တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ

ှင့်

ဝယ်ယူမည့်

စက်ပစည်းများ၏

စံချိန်စံန်းများကို ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ် ေငွစာရင်းဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်၍ ဝယ်ယူိုင်
ပါသည်။
၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေစျးန်းလာ

တင်သွင်းသည့်ကုမဏီများသည်

တင်ဒါအဆိုြပလာကို

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာအတိုင်း လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင် တင်သွင်းရမည်သို
တင်ဒါလက်ခေ
ံ ရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်
ေရဆင်း၊ ေနြပည်ေတာ်
မိမိအဆိုြပတင်သွင်းလိုသည့်

စက်ပစညး်

များ၏

စံချန
ိ ်စံန်းများကို

ေဖာ်ြပလျက်

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆး တကသလ
ုိ ၊် ေငွစာရင်းဌာနရှိ တင်ဒါအဆိုြပလာထည့်ရန် ေသတာထဲ သို
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်၊ ၁၆:၀၀ နာရီ တွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။
၃။

အရည်အေသွးစံချိနစ
် 
ံ န
 း် ှင့် ဘာေရးဆိုင်ရာအဆိုြပလာများအား ချိပ်ပိတ်စာအိတ်

များြဖင့် သီးြခားစီခွဲ၍ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ေန့ရက်တွင် တစ်ပိင်တည်း တင်သွင်းရမည်။
၄။

တင်ဒါတင်သင
ွ း် ရာ၌

အရည်အေသွးစံချိန်စံန်းဆိုင်ရာစာအိတ်

(Technical

envelope) တွင် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စုံစွာပါဝင်ရမည်(က) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလာ
(ခ) ကုမဏီမှတ်ပုံတင်မိတ
(ဂ) ၁ တင်ဒါအာမခံစေပေငွ Deposit တင်သွင်းထားသည့် ချလံမူရင်း(၁)ေစာင်
(ဃ)ကုမဏ
 မ
ီ ှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ (Company Profile)
(င) စက်ပစည်းများ၏ အရည်အေသွးစံချိနစ
် 
ံ န
 း် (Specifications)
(စ) စက်ပစည်းများေပးသွင်းိုင်မည့် ရက်စွဲ (Work Schedule Programme)
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၅။ ဘာေရးဆိုင်ရာ ေစျးန်းအဆိုြပလာစာအိတ် (Financial proposal envelope) တွင်
စက်ပစည်းများအတွက်တန်ဖိုးအချပ်စာရင်းကို ေဖာ်ြပထားပီး ချိပပ
် တ
ိ ထ
် ားရမည်။
၆။ တင်ဒါတင်သင
ွ း် လိသ
ု သ
ူ ည် စက်ပစည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအာမခံစေပေငွ (၁%) ကို
Payment

Order

Cheque

ြဖင့်

တင်ဒါမတင်သင
ွ း် မီ

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆး

တကသလ
ုိ ်

ေငွစာရင်းဌာနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ပျဉ်းမနားသို ကိတင် ေပးသွင်း ရမည်။
သက်ဆိုင်ရာLot အလိုက် သတ်မတ
ှ ထ
် ားေသာ တင်ဒါအာမခံစေပေငွ (၁%) ကိ အသိ ပး ကညာ
ထားပါသည်။
၇။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလာတင်သွင်းြခင်း
(က)အဆိုြပတင်ြပသည့် အိတဖ
် င
ွ တ
့် င်ဒါေစျးနး် ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူမှ လုးံ ဝ
တာဝန်ယူရမည်။
(ခ) စက်ပစည်း တန်ဖိုးှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၏တန်ဖိုးများအား အေသးစိတ် တွက်ချက်
ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။
(ဂ) စက်ပစည်း တန်ဖိုးေဖြပရာတွင် ိုင်ငံေတာ်သိုေပးသွင်းရမည့် ဝင်ေငွခွန် ၂% ှင့်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅%) ကို သီးြခားတွက်ချက်တင်ြပြခင်း မြပရပါ။
(ဃ)တင်ဒါတည်မဲမက
 ာလသည် တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ေန့ရက်မစ
ှ ၍ (၃) လ အထိ အကျံး
ဝင်ရမည်။
၈။ တင်ဒါဖွင့်ြခင်း
(က) ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်ေန့ (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါဖွငသ
့် ာွ းမည် ြဖစ်သည်။
(ခ) ကုမဏီများ၏
envelope)

အရည်အေသွးစံချိန်စံန်းဆိုင်ရာစာအိတ်

များ

ှင့်

(Technical

proposal

ဘာေရးဆိုင်ရာေစျးန်းအဆိုြပလာစာအိတ်

(Financial

proposal envelope) များကို တင်ဒါဖွငပ
့် ေ
ဲွ န့၌ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ
အဖွဲ ဝင်များှင့် ကုမဏီများအားလုံး ေရှေမှာက်တွင် ဖွင့်ေဖာက်မှတ်တမ်းတင် သွားမည်။
် 
ံ န
 း် ဆိင
ု ရ
် ာ
(ဂ) တင်ဒါဖွငပ
့် သ
ဲွ ုိ တက်ေရာက်ြခင်းမရှေ
ိ သာ ကုမဏီ၏ အရည်အေသွးစံချိနစ
စာအိတ် (Technical proposal envelope) များ ှင့် ဘာေရးဆိုင်ရာ ေစျးနး်
အဆိုြပလာစာအိတ်
မဟုတပ
် ါ။

(Financial

proposal

envelope)

များကို

ဖွင့်ေဖာက်မည်
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၉။ တင်ဒါအာမခံစေပေငွ ှင့် လုပ်ငန်းအာမခံေငွ ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်း
(က) အိတ်ဖင
ွ တ
့် င်ဒါမေအာင်ြမင်သမ
ူ ျား၏ တင်ဒါအာမခံစေပေငွများ ကို ုးံ ဖွငအ
့် လုပ်
လုပ်ရက် (၇) ရက်အတွင်း ေငွစာရင်းဌာနမှ ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်။
(ခ) အိတဖ
် ွငတ
့် င်ဒါေအာင်ြမင်သမ
ူ ျားသည် လုပ်ငန်းအာမခံေငွ (၁၀%) (10% Performance
Guarantee)ကို ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၏န်ကားချက်ှင့်အညီေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပီး၊
ေပးသွင်းထားသည့်

အေထာက်အထားမူရင်းကို

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်

ေငွစာရင်းဌာနသို တစ်ပတ်အတွငး် ေပးအပ်ရမည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းအာမခံေငွ (၁၀%)
ကို စက်ပစည်းများများရရှိပီး (၁) ှစ် အတွင်း ြပန်လည်ထုတ်ေပး သွားမည်။
(ဂ) အိတဖ
် ွငတ
့် င်ဒါေအာင်ြမင်သ၏
ူ
(၁%) တင်ဒါအာမခံစေပေငွ ကို လုပ်ငန်းအာမခံ ေငွ
ု ေ
် ပးမည်။
(၁၀%) ေပးသွင်းပီး (၁) ပတ်အတွင်း ြပန်လည်ထတ
၁၀။ စိစစ်ေရွးချယ်ြခင်း
တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီသည်(က) အရည်အေသွးစံချိနစ
် 
ံ န
 း် ဆိင
ု ရ
် ာစာအိတ် (Technical proposal envelope) တွင်
ပါဝင်ေသာ စက်ပစည်းများ၏အရည်အေသွးကိုအေြခခံ၍ စိစစ်ေရွးချယ်သာွ းမည်။
(ခ) သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် အရည်အေသွးစံချိနစ
် 
ံ န
 း် စည်းကမ်းချက်များှင့် မညီတ
ွ ် ေသာ
တင်ဒါ အဆိုြပလာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
(ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းသည့်
ိုင်မည့်ရက်၊

စက်ပစည်းများ၏

အာမခံသက်တမ်း

စံချိန်စံန်း၊

(Warranty

Period)၊

တန်ဖိုး၊

ပစည်းေပးသွင်း

ေကာင်းစွာတပ်ဆင်ေပးိုင်မ

(Proper installation) စသည်တိုကို စိစစ်၍ ေရွးချယ်မည်။
(ဃ) ေနာက်ဆုံးအဆင့် အတည်ြပ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ြခင်းအား အဆိုြပလာ တင်သွင်းထား
သည့် ကုမဏီများ၏ေရှေမှာက်တွင် ေဆာင်ရွက်သွားမည်။
(င)

စက်ပစည်းများြဖစ်သည့်အတွက်

ဘတ်ဂျက်ခင
ွ ြ့် ပေငွအတွင်းရှေ
ိ နေသာ

ပစည်း

တစ်ခုချင်းစီအလိုက်၊ ကာရှည် အသုံးခံိုင်မ( Longevity) ှင့် အရည်အေသွးေကာင်းမွန်
မတိုကိုအဓိကထား၍ေရွးချယ်သွားမည်ြဖစ်သည်။
(စ) ေရွးချယ်ြခင်းခံရေသာကုမဏီ၊

စက်ပစည်းများှင့်

တန်ဖိုးတိုကို

အဆိုြပလာ

တင်သွင်းထားသည့် ကုမဏီများ၏ေရှေမှာက်တွင် အတည်ြပေကညာသွားမည်။
(ဆ) ေရွးချယ်ြခင်းမခံရေသာကုမဏီများအားသီးြခားအေကာင်းကားသွားမည်မဟုတ်ပါ။
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၁၁။ စာချပ်ချပ်ဆြုိ ခင်း
တင်ဒါေအာင်ြမင်သသ
ူ ည်(က) ေရွးချယ်ြခင်းခံရေကာင်း အတည်ြပသည့်ေန့မှ (၇) ရက် အတွင်း ေမွးြမေရး
ဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်ှင့် လုပ်ငန်းအပ်ှံ/လက်ခသ
ံ ည့် စာချပ် ချပ်ဆုိ ရမည်။
(ခ) ေရွးချယ်ခံရပီးမှ မည်သည်အ
့ ေကာင်းေကာင်ြ့ ဖစ်ေစ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်
ပါက အပိုဒ် ၁၊ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အရ တင်သင
ွ း် ထားေသာ လုပ်ငန်းအာမခံေငွ (၁၀%) ကို
ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဘာအြဖစ် သိမ်းယူြခင်းကို သေဘာတူ လက်ခံရမည်။
(ဂ) ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆးတကသိုလ်ကဖွဲစည်းေပးထားသည့်တင်ဒါဆိုင်ရာ ေကာ်မတီများ
မှ မည်သိုပင်စစ်ေဆးလက်ခံခဲ့ေစကာမူ စာရင်းစစ်ချပ်းံု ၏စာရင်းစစ်အဖွဲ မှ စာရင်းစစ်
ေဆးချိန်တွင် ေြဖရှင်းရန်ကိစတစ်စုံတစ်ရာေပေပါက်လာပါက သက်ဆိုင်ရာကုမဏီမှ
တာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးရမည်။
၁၂။ ပစည်းေပးသွင်းြခင်း
တင်ဒါေအာင်ြမင်သသ
ူ ည်(က)

ေပးသွငး် သည့်

စက်ပစညး် များသည်

တင်ဒါအတည်ြပစဉ်က

ေဖာ်ြပခဲေ
့ သာ

အရည်အေသွးစံချိန်စံန်း အေရအတွက် (သိုမဟုတ)် စာချပ်ေနာက်ဆက်တဲွ (က)
တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အရည်အေသွးစံချိနစ
် 
ံ န
 း် အေရအတွကတ
် 
ုိ င
ှ ့် ကိုက်ညီ ရမည်။
(ခ) တင်ဒါတင်သွင်းသည့် စက်ပစည်းများ ၏ စံချန
ိ ်စံန်း၊ စက်ပစည်းများအား ေကာင်းစွာ
တပ်ဆင်ေပးိုင်မ (Proper installation) စသည်တိုကို စိစစ်၍ ေရွးချယ်မည်။
၁၃။ ေငွေတာင်းခံြခင်း
တင်ဒါေအာင်ြမင်သသ
ူ ည်(က) ေငွေတာင်းခံသည့်အခါတိုင်း ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို ေပးသွငး် ရမည့် ဝင်ေငွခွန်
၂%ေပးသွငး် ပီးေကာင်း အေထာက်အထားများကို ေငွေတာင်းခံရာတွင် ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
(ခ) ေကြငာထားသည့် ခွငြ့် ပရန်ပေ
ံု ငွတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅%) (5% Commercial
Tax) အတွက် အပါအဝင်ြဖစ်သြဖင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅%)
အေထာက်အထားများကို ေငွေတာင်းခံရာတွင် ပူးတွဲတင်ြပရမည်။

ေပးသွင်းပီးေကာင်း

5
၁၄။ ေငွေပးေချြခင်း
(က)ပစည်းထိန်းဌာနသို ပစည်းေရာက်ရှိချိန်တွင် တင်ဒါအတည်ြပစဉ်က ေဖာ်ြပထား ေသာ
အရည်အေသွးစံချိန်စံန်း

အေရအတွကတ
် 
ုိ င
ှ ့်

ကိုက်ညီရမည့်အြပင်၊

စာချပ်ပါ

စည်းကမ်းချက်များှင့် ညီွတ်မရှိမှသာ ေငွေပးေချမည်။
(ခ) တင်သွင်းသည့်ပစည်းတစ်မျိးြခင်းအတွက် ကျသင့်ေငွကို ုံးဖွင့်အလုပ်လုပ်ရက် (၇) ရက်
အတွင်း ချက် လက်မှတ်ြဖင့် ေပးေချမည်။
၁၅။ ပစည်းေပးသွင်းရန် လုပ်ငန်းပီးစီးရန် ေနာက်ကျြခင်း၊ ပျက်ကွက်ြခင်း
တင်ဒါေအာင်ြမင်သသ
ူ ည် ှစ်ဦးှစ်ဖက်သေဘာတူစာချပ်ပါ သတ်မတ
ှ ရ
် က်အတွငး် စက်ပစည်းများ
အား မေပးသွင်းိုင်ပါက ေနာက်ကျမတစ်ပတ် (၇ ရက်) တိုင်းအတွက် အပ်ှံရန် ပျက်ကွက် သည့်
ပစည်းတန်ဖိုး၏

(၀.၅%)

ှင့်

ညီမေသာေငွကိုဒဏ်ေကးအြဖစ်

ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေဆး

တကသိုလ်၊ ေငွစာရင်းဌာနသို ေပးသွင်းရမည်။ ပစည်းေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်း ြဖစ်ေပပါက
လုပ်ငန်း အာမခံေငွ (၁၀%) ကို အပိဒ
ု ်-၁၁၊ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အရ ချပ်ဆိုထားသည့် စာချပ်ပါ
စည်းကမ်းချက်များှငအ
့် ညီ ိုင်ငံေတာ်ဘာအြဖစ် သိမ်းယူမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းကိစမ
 ျား အတွက်
အသနားခံစာ တင်သွင်းြခင်း၊ ေနာက်ကျေပးသွငး် ြခင်းြပရန် ေလာက်ထားြခင်းများကို ေဆာင်ရွက်
ေပးိုင်မည် မဟုတ်ေကာင်း ကိတင်အသိေပးအပ်ပါ သည်။
၁၆။ အာမခံသက်တမ်းသတ်မှတ်ြခင်း
သဘာဝေဘးအရာယ်မှအပ

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့်

အားနည်းချက်အရလည်းေကာင်း၊

အဖွဲအစည်း/ကုမဏီ၏

စံချိန်စံန်းမြပည့်ဝမေကာင့်လည်းေကာင်း

ကီးကပ်မ
ပျက်စီးမြဖစ်

ေပပါက လုပ်ငန်းလက်ခံ ပီး (၁)ှစ်အတွင်း ြဖစ်ေပသည်ပ
့ ျက်စးီ မများကို တင်ဒါေအာင်ြမင်သူ၏
စရိတ်ြဖင့်
လိုအပ်၍

တာဝန်ယူြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း
နည်းပညာကမ်းကျင်မ

လဲလှယ်ြခင်းများ

အကူအညီေတာင်းခံပါက

ေဆာင်ရက
ွ ေ
် ပးရမည်။

ဌာနမှ

အာမခံသက်တမ်းေကျာ်လွန်

ေသာ်လည်း ပစညး် ေပးသွငး် ေသာ ကုမဏီမှ ပံပ
့ းုိ ကူညီေဆာင်ရက
ွ ေ
် ပးိင
ု ရ
် မည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ေမွးြမေရးဆိင
ု ရ
် ာေဆးတကသလ
ုိ ်

