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စိုက်ပျ	ိးေရး၊ ေမွးြမ�ေရး�ှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်�ကးီဌာန 

ငါးလုပ်ငနး်ဦးစီးဌာန 

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အေန(က်ကိကုန်းရပ်ကွက် ၊ 

ေြမတုိင်းအမှတ်(၂/၂) ေရလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်မည့် အေထာက်အကူပစည်းများှင့်ဆက်စပ်ပစည်းများ 

လုပ်ငန်းြဖစ်သည့် ေရထွက်ပစည်းထုတ်ပိုးသည့် ပလပ်စတစ်အိတ်အမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရ9က်ရန် ေြမ( ၁ )ဧက(၄၃၅၆၀စတုရန်းေပ)ှင့် ယင်းေြမေပရိှ အေဆာက်အဦ(၄၃၂၅၀ 

စတုရန်းေပ)တုိ အား လုပ်ငန်းရှင်/ ကုမဏီများသုိ ငာှးရမ်းုိင်ေရးအတွက် တင်ဒါေခယူြခင်းှင့်စပ်လျ်းသည့် 

စည်းကမ်းချက်များ- 

၁။ တင်ဒါအဆိုြပလာေလာက်ထားသည့်လုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများအေနြဖင့်ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရ9က် 

ရမည်ြဖစ်ပါသည် -  

(က) စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး ှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန လက်ေအာက်ရိှ 

ရန်ကုန် တိုင်းေဒသကီး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ အေန(က်ကိကုန်းရပ်ကွက် ၊ ေြမတုိင်းအမှတ် 

(၂/၂)၊ ၊ ေရလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်မည့် 

အေထာက်အကူပစည်းများှင့်ဆက်စပ်ပစည်းများလုပ်ငန်း ြဖစ်သည့် 

ေရထွက်ပစည်းထုတ်ပုိးသည့် ပလပ်စတစ်အိတ် အမျိးမျိးထတ်ုလုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရ9က်ရန် ေြမ ( ၁ )ဧက(၄၃၅၆၀စတုရန်းေပ)ှင့် ယင်းေြမေပရှိ အေဆာက်အဦ 

(၄၃၂၅၀ စတုရန်းေပ)တုိ အား  ငာှးရမ်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ9ကလ်ိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများ 

သုိ B.O.T စနစ်ြဖင့် ငှားရမ်းေဆာင်ရ9က်သွားမည်ြဖစ်ပါသြဖင့် အဆုိြပလာများအား သတ်မှတ် 

ထားသည့် အချက်အလက်များကုိ ြပည့်စုံစာွေဖာ်ြပ၍ သတ်မှတရ်က်အတွင်း အေရာက်ေပးပုိ 

တင်ြပ ေဆာင်ရ9က် ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) တင်ဒါအဆိုြပလုိသည့်လုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများသည် ြမန်မာုိင်ငံတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင် 

ထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများြဖစ်ရမည် တရားဝင်ခွင့်ြပထားေသာ လုိင်စင်မိတှင့် 

မှတ်ပုံတင်မိတများ ပူးတွဲတင်ြပရမည့်အြပင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရ9က်ခ့ဲဖူးသည့် 

အေတွအOကံှင့်အရည်အချင်းရိှသည့် လုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီြဖစ်ရပါမည်။ 

(ဂ) ငှားရမ်းေဆာင်ရ9က်လုပ်ကိုင်မည့်ေနရာများတွင် ေရလုပ်ငန်းအတွက်လုိအပ်မည့် အေထာက် 

အကူပစည်းများှင့်ဆက်စပ်ပစည်းများလုပ်ငန်းြဖစ်သည့် ေရထွက်ပစည်းထုတ်ပုိးသည့် 

ပလပ်စတစ်အိတ် အမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းတိုကုိသာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ9က်ရမည် 

ြဖစ်ပီး အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ ဥပေဒှင့် မလွတ်ကင်းေသာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် 

ေဆာင်ရ9က်ြခင်း မြပရ။ 

(ဃ) အဆိုြပလာတင်သွင်းေသာလုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများသညတ်ည်ဆဲဥပေဒအမိန်န်ကားချက် 

ှင့်အညီလိုက်န(ေဆာင်ရ9က်ရပါမည်။ 

(င) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရိှသူသည် သက်ဆုိင်ရာခွင့်ြပချက်ရရိှပီးမှသာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ9က်ခွင့် 

ရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (စ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ9က်ိုင်ရန်အတွက်ှစ်ဦးှစ်ဖက်ညိိင်းပီးစာချပ်ချပ်ဆိုပီးချန်ိတွင် 

  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်  ေရလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်မည့်     အေထာက်အကူပစည်းများှင့် 

  ဆက်စပ်ပစည်းများ လုပ်ငန်းြဖစ်သည့်   ေရထွက်ပစည်းထုတ်ပိုးသည့်    ပလပ်စတစ်အိတ်

  အမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ9က်ရန် ေြမ( ၁ )ဧက ( ၄၃၅၆၀ စတုရန်းေပ )ှင့် ယင်းေြမ 

  ေပရိှ အေဆာက်အဦ(၄၃၂၅၀ စတုရန်းေပ)တုိအား လုပ်ငန်းများ စတင်ေဆာင်ရ9က်ိုင်ေရး 

  ဌာနမှ ဖဲွစည်းထားေသာအဖွဲမှ လဲေြပာင်းေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဆ) လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရ9က်ခွင့်ရိှသည့် ေရလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်မည့် အေထာက်အကူ 

ပစည်းများ ှင့်ဆက်စပ်ပစည်းများ လုပ်ငန်းြဖစ်သည့် ေရထွက်ပစည်းထုတ်ပုိးသည့် 

ပလပ်စတစ်အိတ် အမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ9က်ရန် ငှားရမ်းသက်တမ်းကုိ 

ရင်းှီးြမပ်ံှမပမာဏအေပ မူတည်၍ ှစ်ရှည်သတ်မှတ်ပီး စာချပ်ချပ်ဆို ေဆာင်ရ9က် 

သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

(ဇ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရေသာ ေြမ (၁ )ဧက(၄၃၅၆၀စတုရန်းေပ)ှင့် ယင်းေြမေပရိှ 

အေဆာက် အဦ (၄၃၂၅၀ စတုရန်းေပ)တို၌ အမှန်တကယ် လုပ်ကုိင်ေနေသာ 

လုပ်ငန်းအမျိးအစားှင့် ေလာက်လာတွင်ေဖာ်ြပထားေသာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ9က်မည့် 

လုပ်ငန်းကိုက်ညီမမရိှြခင်း၊ စာချပ်စည်းကမ်းများမှ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုခုအား 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ြခင်း ြဖစ်ေပပါက ချပ်ဆို ထားေသာ  

သေဘာတူစာချပ်အားဖျက်သိမ်း၍ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဈ) လက်ရှိ ေရ[လမ်းသစ်ကုမဏီမှ မူလတန်(၅၀)ကျ ေရခဲစက်ုံတည်ေဆာက်၍ Cube Ice 

ေရသန်ေရခဲထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းြပလုပ်ရန်ရည်ရ9ယ်၍ တည်ေဆာက်ထားေသာ ၃ထပ် 

အေဆာက်အဦ(၂၁၆၀၀စတုရန်းေပ)၊ ၁ထပ်အေဆာက်အဦ (၁၄၈၀၀စတုရနး်ေပ)ှင့် 

ဂိုေထာင်(၆၈၅၀စတုရန်းေပ)တိုအား ရင်းှီးစုိက်ထုတ်ထားပါ၍ တင်ဒါေအာင်ြမင်သူမှ 

မျက်ြမင်အေြခအေနအေပ ှစ်ဦးှစ်ဖက်တန်ဖိုးသတ်မှတ် ညိိင်းရှင်းလင်းေဆာင်ရ9က် 

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ တင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများသည် တင်ဒါအဆိုြပရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်န(ေဆာင်ရ9က်ရမည်ြဖစ်ပါသည်  -  

          (က) တင်ဒါေလာက်ထားလိုေသာ   လုပ်ငန်းရှင်/ ကုမဏီများအေနြဖင့် တင်ဒါအဆိုြပလာ မတင် 

  သွင်းမီ တင်ဒါအာမခံေကး(Deposit) အြဖစ် ေငွကျပ်သိနး်(၅၀) တိတိအား ြမန်မာ့စီးပွားေရး 

  ဘဏ်၊ေနြပည်ေတာ်သုိေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။   ေပးသွင်းထားေသာ တင်ဒါအာမခံေကး 

  (Payment Order Cheque)   မူရင်းအား ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊   ဘာေရးဌာနစုသုိ အပ်ံှ 

  ထားရမည်။ 

 (ခ) တင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများအေနြဖင့် တင်ဒါအဆိုြပလာေလာက်ထား 

ရာတွင်လုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်သည့်နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာအဆိုြပလာ(Technical Proposal) 

အားသီးသန်စာအိတ်(၁)အတိ်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ငာှးရမ်းခေဈးန်းအဆိုြပလာ(Lease Price 

Proposal)အား သီးသန်စာအိတ်(၁)အိတ်ြဖင့် လည်းေကာင်းထည့်သွင်း ေဖာ်ြပလက်ေပးပုိ 

တင်ြပရမည်။ 
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  (ဂ) အဆိုြပလာတင်သွင်းသူသည် နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာအဆိုြပလာ (Technical Proposal) 

တွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းတင်ြပရမည် - 

  (၁) ကုမဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (Company Profile) 

  (၂) တင်ဒါအာမခံေကးအြဖစ်     ေပးသွင်းထားေသာ    Payment    Order     Cheque  

   အေထာက်အထားမိတ 

  (၃) ကုမဏီ၏ (၃)ှစ် အတွင်း ေငွေကးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (Financial 

Statement for (3)Year Issued by Certified Accountant )၊ ုိင်ငံေတာ်သုိ 

အခွန်ေပးသွင်း ထားမအေထာက်အထားများ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ 

အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းအေထာက်အထား 

  (၄) အေသးစိတ်လုပ်ငန်းစီမံချက်(Work Schedule ,Time Schedule) အပါအဝင် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမည် ေငွေကးပမာဏ(ှစ်အလုိက်)၊ လုပ်ငန်းအမျိးအစား၊ ြပည်တွင်း/ 

ြပည်ပ ကမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းအင်အား၊ စက်ပစည်း၊ အကျိးအြမတ်များ 

စသည့်ြဖင့် 

  (၅) ယခင်ေဆာင်ရ9က်ခ့ဲေသာ လုပ်ငန်းအေတွအOကံှင့်အေထာက်အထားများ 

  (၆) အဆိုြပထားသည့်လုပ်ငန်းသုိကွင်းဆင်းမအေထာက်အထား၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 

  (၇) လုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်သည့် နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာအဆိုြပလာ (Technical 

Proposal) မူရင်း(၁)စုံှင့် မိတ(၃)ေစာင်ကို တင်သွင်းရမည်။ အဆိုပါမူရင်းှင့် 

မိတများကို စာအိတ် ချတ်ိပိတ်ပီးစာအိတ်ေပတွင်  “ Technical Proposal” ဟု 

ေရးသားထားရမည်။ 

 (ဃ) အဆိုြပလာတင်သွင်းသူသည် ေဈးန်းအဆုိြပလာ   (Price Proposal) တွင ်   ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါလုိအပ်သည့်အချက်အလက်များကုိ   ထည့်သွင်းတင်ြပရပါမည် - 

  (၁) အဆိုြပမည့်လုပ်ငန်းအတွက် တစ်ှစ်ေပးသွင်းုိင်သည့် ေြမှင့်အေဆာက်အဦတုိ၏ 

ေဈးန်းအားခွဲြခား၍ ြမန်မာကျပ်ေငွ  ြဖင့် ေဖာ်ြပရမည။်         (ကိန်းဂဏန်းအားြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊        စာြဖင့်လည်းေကာင်း   ထင်ရှားပီသစာွေရးသားရမည်) 

  (၂) တင်ဒါအာမခံေကး  အြဖစ်    ေပးသွင်းထားေသာ     Payment    Order    Cheque 

အေထာက်အထားမိတ 

 (၃)      (၁)ှစ်ေပးသွင်းုိင်သည့်    ေြမှင့်အေဆာက်အဦးတို၏     သီးြခားငှားရမ်းခေဈးန်း 

အဆိုြပလာ(Price Proposal) ကိုလည်း    စာအိတ်ချတိ်ပိတ်ပီး    စာအိတ်ေပတွင် 

“Price Proposal ” ဟု  ေရးသားထားရမည်။ 

   (င) နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာအဆိုြပလာှင့် ေဈးန်းအဆိုြပလာကုိ သီးြခားစာအိတ်များြဖင့် ေပးပုိ 

ရမည်။  အကယ်၍ အဆိုြပလာတင်သွင်းသူသည် နည်းပညာပုိင်းဆုိင်ရာ အဆိုြပလာှင့် 

ေဈးန်း အဆိုြပလာများကို သီးြခားစာအိတ်ြဖင့် မဟုတဘဲ် စာအိတ် တစ်အိတ်တည်းြဖင့် 

တင်ြပလာပါက အဆိုပါတင်သွင်းသူသည် ကနဦး စိစစ်အဆင့်အရည်အချင်းြပည့်မီြခင်းမရိှ 

ဟု သတ်မှတ်ြခင်းခံရမည်။ 

  

 



Tender ၁.၁၃ဧက 

 

၄ 

 (စ) အကယ်၍စာအိတ်များမပိတ်ခ့ဲြခင်း (သုိမဟုတ်) အထက်ေဖာ်ြပပါ စည်ကမ်းချက်များကုိ 

လိုက်န(မမရိှြခင်းတိုေကာင့် စာများေပျာက်ဆုံးြခင်း၊ စာအိတ်များပွင့်ေနြခင်းြဖစ်ေနလင် 

တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီမှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါတင်သွင်းလာများ 

အားသီးြခားစာအိတ်တွင် ထည့်သွင်းြခင်းမြပဘဲတင်ြပလာသည့်   အဆိုြပလာများကို ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊    သတ်မှတ်ချက်များ  ှင့်ကိုက်ညီမမရှိေသာ 

အဆိုြပလာများကုိလည်းေကာင်း 

  တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီအေနြဖင့် အဆုိြပနည်းပညာပိုင်းဆုိင်ရာှင့်ေဈးန်း 

အဆိုြပလာများကို ထည့်သွင်း စ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

 (ဆ) တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီသည် တင်သွင်းထားေသာ တင်ဒါတစ်ခုြဖစ်ေစ၊ 

အားလံုး ကုိြဖစ်ေစ အေကာင်းတစ်စံုတစ်ရာေဖာ်ြပြခင်း မြပပဲ ပယ်ဖျက်ပုိင်ခွင့်ရိှသည်။ 

 (ဇ) နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာစစ်ေဆးရန်ရိှသည့် တင်ဒါများအတွက်လုိအပ်သည့် Technical ပိုင်း 

ဆိုင်ရာလုိအပ်ချက်များြပည့်စံုမှသာ Price ေဈးန်းအဆိုြပလာကို ဆက်လက် ဖွင့်ေဖာက် 

စစ်ေဆးမည်။ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းမြပည့်မီပါက Price အဆိုြပလာကုိ 

ဖွင့်ေဖာက်ြခင်းမြပဘဲ ြပန်လည်ေပးအပ်မည်။ စည်းကမ်းချက်များတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ 

Technical Proposal တွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ ြပည်စံုစွာတင်သွင်းထားြခင်း ရှိ/မရိှ 

(Chick List) အား အဆိုြပလာတင်သွင်းသည့် ကုမဏီကိုယစ်ားလှယ်များ ေရှေမာှက်တွင် 

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာရိှေရးေဆာင်ရ9က်မည်။ မြဖစ်မေနပါဝငရ်မည့် အချက်အလက်များ တင်ြပ 

ထားြခင်းမရိှပါက  ကနဦးစိစစ်သည့်အဆင့်တွင် အရည်အချင်း မြပည့်မီဟုသတ်မှတ်မည်။ 

 (ဈ) အကယ်၍တင်ဒါတစ်ေစာင်သည် လိုအပ်ေသာအာမခံချက်များမပါရှိသည့် တင်ဒါအဆုိြပလာ 

ကိုလည်းေကာင်း၊ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသည့်ေနရက် 

အချန်ိထက်ေန(က်ကျတင်သွင်းလာသည့်တင်ဒါအဆိုြပလာကိုလညး်ေကာင်း၊ တင်ဒါစာရ9က် 

စာတမ်းများတွင်ပါရှိေသာ စည်းမျ်းစည်းကမ်း၊သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီစွာေဆာင်ရ9က်  

ထားြခင်းမရိှသည့်    တင်ဒါအဆိုြပလာကုိလည်းေကာင်း   ထည့်သွင်းစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

တင်ဒါတင်သွင်းသူအား     တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်ပီးေန(က်ပုိင်း   တင်ဒါတွင်ပါဝင်ေသာ    အချက် 

အလက်များအား ြပင်ဆင်ရန်  (သုိမဟုတ်)   ုတ်သိမ်းရန် ခွင့်ြပမည်  မဟုတ်ပါ။ 

 (ည) တင်ဒါေအာင်ြမင်ေသာ    ကုမဏီသည်    မိမိတင်ဒါေအာင်ြမင်ေသာ     လုပ်ငန်းတစ်ခုလံုးကို 

ြဖစ်ေစ၊    တစ်စိတ်တစ်ေဒသကုိြဖစ်ေစ   မည်သူကိုမ တဆင့်ငာှးရမ်းြခင်း၊   ထပ်မံလဲေြပာင်း 

ေပးြခင်း၊   ေပါင်ှံြခင်း၊   ေရာင်းချြခင်းများအား လံုးဝခွင့်မြပပါ။ 

 (ဋ) တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရိှေသာြပည်တင်ွး/ြပည်ပကုမဏီသည် ေြမ(၁)ဧက 

(၄၃၅၆၀စတုရန်းေပ)ှင့် ယင်းေြမေပရှိ အေဆာက်အဦ(၄၃၂၅၀ စတုရန်းေပ)တိုအား 

ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ုိင်ငံေတာ်သုိေပးသွင်းရန်ရိှေသာ ေြမငှားခပရီမီယံေကး ှင့် 

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အြပည့်အဝေပးသွင်းရမည် 

ြဖစ်ေကာင်း စာချပ်တွင် ေဖာ်ြပထားပါမည်။ 

 (ဌ) ေြမငှားခပရီမီယံေကးကို  ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်းသေဘာတူစာချပ် ချပ်ဆိုသည့်ေနမှ(၃)လ 

အတွင်း  ေနြပည်ေတာ်၊   ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ်ရိှ    ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းအမှတ် 

MD -   012144 သုိ တစ်ပါတည်းေပးသွင်းရမည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကိုလည်း တင်ဒါ  

 



Tender ၁.၁၃ဧက 

 

၅ 

  ေအာင်ြမင်ေသာကုမဏီမှ သက်ဆိုင်ရာမိနယ် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသုိ ေပးသွင်း 

ရပါမည်။ 

 (ဍ) ုိင်ငံေတာ်သုိေပးသွင်းရန်ရှိေသာ အြခားအခွန်အခများကုိလည်း သတ်မှတ်ချက်များှင့် အညီ 

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  ေပးသွင်းေဆာင်ရ9က်မည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပချက်ပါရိှ 

ရပါမည်။ 

 (ဎ) အဆိုြပလာကို ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ( ၁၆ )ရက် (၁၅  : ၃၀ )န(ရီထက် 

ေန(က်မကျေစဘဲ တင်သွင်းရမည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေန(က်ဆံုးတင်သွင်းရမည့်အချန်ိထက် 

ေန(က်ကျေသာ အဆုိြပလာများကုိ တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီမှထည့်သွင်း 

စ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါေန(က်ကျတင်သွင်းလာေသာ အဆုိြပလာများကို ဖွင့်ေဖာက် 

စစ်ေဆးမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုြပလာတင်သွင်းသူများသည် နည်းပညာအဆိုြပလာမူရင်း 

ှင့်မိတ(၃)စုံ၊ ေဈးန်း အဆိုြပလာမူရင်း(၁)စုံ တိုကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါလိပ်စာသုိလိပ်မူပီး 

တင်သွင်းရပါမည် -  

  ဥက"ဌ 

  တင်ဒါလက်ခံေရး�ှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတ ီ

ငါးလုပ်ငနး်ဦးစီးဌာန၊ 'ုံးအမှတ်(၃၆)၊ ေနြပည်ေတာ ်

 (ဏ) နည်းပညာဆိုင်ရာအဆိုြပလာှင့်ေဈးန်းအဆိုြပလာများတင်သွင်းရာတွင် Email, Internet 

Data Transfer System များြဖင့်ေပးပုိြခင်းကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 

 (တ) တင်ဒါဖွင့်ပွဲသုိတက်ေရာက်ရန်အတွက် တင်ဒါတင်သွင်းသူများသည် Deposit ေပးသွင်း 

ထားသူများြဖစ်ရပါမည်။ ကုိယ်စားလှယ်ေစလတ်ရာတွင် ကုမဏီများအေနြဖင့် ဌာနမှ ေခယူ 

ထားေသာလုပ်ငန်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကုိ ေြဖကားိုင်သူ၊ အဆံုးအြဖတ် 

ေပးိုင်သူ(ကုိယ်စားလှယ်/ဝန်ထမ်း)များကိုသာ ကုမဏီမှ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လဲစာြဖင့် 

တာဝန်ေပးေစလတ်ရန်ှင့်လိုအပ်သည့်ကိစများတွင် နည်းပညာ၊ အတတ်ပညာပိုင်းဆုိင်ရာ 

ကမ်းကျင်ပညာရှင်များကုိပါ ထည့်သွင်းေစလတ်ရန် လုိအပပ်ါသည်။ 

 (ထ) အေရးေပသဘာဝေဘးဒဏ်ကျေရာက်သြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မလွန်ဆန်ုိင်ေသာြဖစ်ရပ်များ 

(Force Majeure) ေကာင့်လည်းေကာင်း ိုင်ငံေတာ်မှလိုအပ်ပါက ရက်ေပါင်း (၃၀)ရက် 

အတွင်း  ဖယ်ရှားေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းဝန်ခံကတိလာအားပူးတဲွတင်ြပပါရှိရမည်။ 

 (ဒ) ကုမဏီမှ တာဝန်ေပးေစလတ်သူသည် ေြမငှားရမ်းြခင်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက် 

များကို မေြဖကားုိင်ြခင်း၊ အဆုံးအြဖတ်မေပးိုင်ြခငး်များရှိပါက အဆိုပါကုမဏီ၏ တင်ြပ 

အဆိုြပလာအား ပယ်ဖျက်ပါမည်။ 

 (ဓ) တင်ဒါဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ြခင်းမရှိဘဲ သီးြခားငှားရမ်းခွင့်ေလာက်ထားလာသည့် လုပ်ငန်းရှင်/ 

ကုမဏီများ၏ေလာက်လာများကို တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီမှ လက်ခံစ်းစား 

မည်မဟုတ်ပါ။ 

 (န) တင်ဒါေအာင်ြမင်ေသာ လုပ်ငန်းအား စာချပ် ချပ်ဆုိပီးေန(က် စာချပ်ပါစည်းကမ်းချက် 

လိုက်န(မမရိှပါကကုမဏီှင့်ချပ်ဆိုထားေသာစာချပ်အားဖျက်သိမ်းမည်ြဖစ်သည်။ 

  

 

၆ 



Tender ၁.၁၃ဧက 

 

 (ပ) တင်ဒါဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည့်လုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများသည် တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရး 

ေကာ်မတီမှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ဤစည်းကမ်းချက်များကို သိရိှန(းလည်ပီးြဖစ်သည်ဟု 

ယူဆမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဖ) တင်ဒါဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများသည် တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရး 

ေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များကုိလိုက်န(မမရိှလင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  

  ဌာနအားအေလးမထားဂုမြပဘဲ မထီမ့ဲြမင်ြပလုပ်ပါက လည်းေကာင်း တင်ဒါအာမခံေကး 

(Deposit) ေငွကုိ သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဗ) အထက်ပါစည်းကမ်းချက်များအနက်မှ   မရှင်းလင်း၍   တစ်စုံတစ်ရာသိရိှလိုသည်များရိှပါက  

  တင်ဒါလက်ခံေရးှင့်  စိစစ်ေရးေကာ်မတီသုိတုိက်ိုက်စုံစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။   

 

 

တင်ဒါလက်ခံေရး�ှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ 

ငါးလုပ်ငနး်ဦးစီးဌာန 

 


