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

-

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

(င)

ကကိုဵဖုန်ဵနဳပါတ်

-

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

(စ)

လက်ကိုငဖ
် ုန်ဵနဳပါတ်

-

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

၄။

တင်ဒါောမခဳေကကဵေပဵသွင်ဵသညဴ်ချက်ေမှတ်

၅။

ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုငရ
် ာ စာေိတ်တွင်ပါဝင်သညဴ်ေချက်ေလက်မျာဵ
(က-၁)

ကုမ္ပဏီနှငဴ်ပူဵတွဲ၍

ေဆာင်ရွက်ခဲဴဖူဵေသာ

သက်ဆိုငရ
် ာဝန်ကကီဵဌာနရှိ

ေင်ဂျင်နီယာမျာဵ၏ ေထာက်ခဳမှု၊
(က-၂)

ယခုတင်ဒါေခါ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ေလာဵတူေဆာင်ရွက်ခဲဴဖူဵေသာ လုပ်ငန်ဵ
ေေတွ့ေကကုဳနှင်ဴ ေငွေကကဵဆိုင်ရာမျာဵ၊
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၂
-

လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵေသာ ေထာက်ခဳချက်ရှိပါက တင်ပပရန်၊ လုပ်ငန်ဵ
မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳ၊

-

ဌာနေကကီဵေကဲေထာက်ခဳချက်၊

-

ေဆိပ
ု ါေဆာင်ရွက်ခဲဴဖူဵေသာ လုပ်ငန်ဵေေပါ်တွင် Withholding Tax
ေပဵေဆာင်မှုစာရွက်စာတမ်ဵတင်ပပရန်၊ Income Tax ေပဵေဆာင်မှု
စာရွကစ
် ာတမ်ဵတင်ပပရန်၊၎င်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ ပဖတ်ပိုငဵ် ပုဳနှငဴ် Foundation
Plan ပုဳောဵ တင်ပပရန်၊

(က-၃)

ယခုတင်ဒါေခါ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်

ပုဳစဳမတူေသာ်လည်ဵ

လုပ်ငန်ဵပမာဏ

တူသညဴ် ေပခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ေေတွ့ေကကုဳနှငဴ် ေငွေကကဵဆိုင်ရာမျာဵ
-

လုပ်ငန်ဵမှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳ၊ လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵေသာ ေထာက်ခဳချက်
ရှိပါက တင်ပပရန်၊

-

ဌာနေကကီဵေကဲေထာက်ခဳချက်၊

-

ေဆိပ
ု ါေဆာင်ရွက်ခဲဴဖူဵေသာ လုပ်ငန်ဵေေပါ်တွင် Withholding Tax
ေပဵေဆာင်မှုစာရွက်စာတမ်ဵတင်ပပရန်၊ Income Tax ေပဵေဆာင်မှု
စာရွကစ
် ာတမ်ဵတင်ပပရန်၊၎င်ဵလုပ်ငန်ဵ၏

ပဖတ်ပိုင်ဵပုဳနှင်ဴFoundation

Plan ပုဳောဵ တင်ပပရန်၊
(ခ)

လုဳေလာက်ေသာ လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်နာဵလည်မှုေေပါ် ေေပခခဳသညဴ် ကျွမ်ဵကျင်
မှုဆိုင်ရာတွက်ချက်မှု
(ခ-၁) -

BQ တင်ပပရန်(တန်ဘိုဵမပါ)
စက်ယန္တရာဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵစုေဆာင်ဵမှုေေသဵစိတ်တင်ပပရန်၊
တည်ေဆာက်ေရဵနည်ဵစနစ် တင်ပပရန်၊

(ခ-၂) -

လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်(Work Progeamme) တင်ပပရန်၊
တည်ေဆာက်မညဴ်လုပ်ငန်ဵောဵ

မည်သညဴ်ရက်တွင်

စတင်၍

မည်သညဴ်ေန့ရက်တွင် မပီဵစီဵမည်ကို လုပ်ငန်ဵေဆငဴ်ဆငဴ်ေလိုက်
ေဖာ်ပပရန်၊
-

လုပ်ငန်ဵပမာဏေလိက
ု ် Bar Chart ပုဳစဳပဖငဴ် ေရဵဆွဲတင်ပပရန်၊
Work

Plan

တွ င ်

စက် / ယာဉ် ယ န္တ ရ ာဵ၊

လူ ေ င် ေ ာဵ

တည်ေဆာက်ေရဵ ပစ္စည်ဵေင်ောဵတို့ကုေ
ိ ဖာ်ပပရန်၊
(ဂ)

ကုမ္ပဏီ၏

ဖွဲ့စည်ဵပု၊ဳ

ဝန်ထမ်ဵေင်ောဵ၊

စက်/ယာဉ်ယန္တရာဵနှငဴ်ေငွေကကဵ

လည်ပတ်သုဳဵစွဲမှု
- ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်နှင်ဴ ေသိေမှတ်ပပုမိတ္တူ ပူဵတွဲတင်ပပရန်၊
- ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်ဵေင်ောဵတင်ပပရန်၊
- တစ်နှစ်စာလစာေပဵေချမှုေေထာက်ေထာဵတင်ပပရန်၊
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၃
- စက်/ယာဉ်ယန္တရာဵ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်နှငဴ်ောမခဳကတ်မိတ္တူ တင်ပပရန်၊
- ေရှုဳဵေပမတ်စာရင်ဵ(Profit

&

Loss)

လက်ကျန်ရှငဵ် တမ်ဵ(Balance

Sheet)နှငဴ် ေငွသာဵစီဵဆင်ဵမှုရှငဵ် တမ်ဵ(Cash Statement) တင်ပပရန်၊
- ဘဏ်စာရင်ဵရှင်၏ (Bank Statement)တင်ပပရန်၊ ( ၃၀-၁၁-၂၀၂၀ )ေန့ရှိ
ေေပခေေန)
- သက်ဆိုင်ရာ ောဏာပိုင်ေဖွဲ့ေစည်ဵမှ ေသိေမှတ်ပပုထာဵသညဴ် ကုမ္ပဏီ၏
ေဆငဴ်ေတန်ဵ လက်မှတ်/ကန်ထရိုက် မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်တင်ပပရန်၊
(ဃ)

တည်ေဆာက်မညဴ် တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေင်ဂျင်နီယာမျာဵ/မန်ေနဂျာမျာဵ၏
ပညာေရည်ေချင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳမျာဵ
(ဃ-၁)

တည်ေဆာက်ေရဵ ေင်ဂျင်နီယာတစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ ကိုယ်ေရဵမှတ်တမ်ဵ
(CV)ပူဵတွဲတင်ပပရန်(ပညာေရည်ေချင်ဵ/ ေသိေမှတ်ပပုလက်မှတ်၊
လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳမျာဵ/ သက်ဆိုင်ရာဌာနေကကီဵေကဲ ေထာက်ခဳချက်
ပူဵတွဲတင်ပပရန်)

(ဃ-၂)

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ မန်ေနဂျာမျာဵ၏ ကိုယ်ေရဵမှတ်တမ်ဵ
(CV)ပူဵတွဲတင်ပပရန် (ပညာေရည်ေချင်ဵ/ေသိေမှတ်ပပုလက်မှတ်၊
လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳမျာဵ/ သက်ဆိုင်ရာဌာနေကကီဵေကဲ ေထာက်ခဳချက်
ပူဵတွဲတင်ပပရန်)

(ဃ-၃)

တင်ဒါယှဉ်မပိုင်သညဴ် တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵေတွက် လုပ်ငန်ဵခွင်
ေင်ဂျင်နီယာနှငဴ် လျာထာဵဖွဲ့စည်ဵမညဴ် ဝန်ထမ်ဵေင်ောဵ၊ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊
တာဝန်ေပဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ ေဖာ်ပပရန်၊

၆။

ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ စာေိတ်တွင် တင်ဒါေဆိုပပုလွှာနှငဴ်ေတူ ေပိုဒ်(၅)ပါ ေချက်ေလက်

မျာဵကို ပပုစုထညဴ်သွငဵ် မပီဵ တင်ပပေပ်ပါသည်။
၇။

ေေဆာက်ေေုဳ ေဆာက်လုပ်ရာတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ ထိခိုက်နာကျင်မှုရှိပခင်ဵ၊ ေဘဵပတ်ဝန်ဵ

ကျင်နှင်ဴ ေေဆာက်ေေုဳမျာဵ ထိခိုက်ပျက်ပပာဵပခင်ဵမျာဵရှိပါက ယင်ဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်ေသာ ကိစ္စေဝဝကို
တာဝန်ယူမည်ဟု ကတိပပုပါသည်။
၈။

တင်ဒါစည်ဵမျဉ်ဵ စည်ဵကမ်ဵမျာဵောဵ တင်ဒါေဆိုပပုလွှာတင်သွငဵ် သူမှ ဖတ်ရှု့နာလည်မပီဵ

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်ပါေကကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိပပုပါသည်။

လက်မှတ်၊

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

ေမည်(MD)၊ -----------------------------ကုမ္ပဏီေမည်၊ ---------------------------Nay Pyi Taw Guest House(2020) 4

မေကွေဵတိုငဵ် ေဒသကကီဵအစိုဵရအဖွေဲ့
မေကွေဵမမို့

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ ခွငဴ်ပပုရန်ပုဳေငွပဖငဴ်
ေစိုဵရေဖွဲ့ ဧညဴ်ရိပ်သာ ေဆာက်လုပ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵေတွက် ေဆာက်လုပ်ပခင်ဵ
ေဈဵနှုန်ဵေဆိုပပုလွှာ

မမို့ပပ

ကျပ်သန်ဵ

လျှေပ်စစ်

ကျပ်သန်ဵ

ေေဆာက်ေဦတန်ဖိုဵေပါင်ဵ

ကျပ်သန်ဵ

ကုန်သွယ်ခွန် ၅ %

ကျပ်သန်ဵ

စုစုေပါင်ဵ

ကျပ်သန်ဵ

ေဆိပု ပုလွှာတင်ပပေငွဂဏန်ဵပဖငဴ် (ကျပ်-------------------------------------------သန်ဵ (စာပဖငဴ် ကျပ်-------------------------------------------------------------------- သန်ဵ)

လက်မှတ်၊

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

ေမည်(MD)၊

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

ကုမ္ပဏီေမည်၊ -----------------------------(ဤစာရွက်ပဖငဴ် ပပန်လည်တင်ပပရမည်)
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“အိတ်ဖွေင်တ
ဴ င်ဒါတင်သွေင်ဵသူမျာဵ လိက
ု ်နာရမညဴ် စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵ”
၁။

ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါတင်သွငဵ် ရာတွင် ပါ၀င်ရမညဴ်ေချက်မျာဵ
ေောက်ေဖာ်ပပပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေစျဵနှုန်ဵေဆိုပပုလွှာတွင် လုပ်ငန်ဵတစ်ခုချင်ဵေလိက
ု ် တန်ဘိုဵကို ပမန်မာကျပ်ေငွပဖငဴ်
တင်သွငဵ် ရမည်။
( ခ ) တင်ဒါတင်သွငဵ် ေသာ တန်ဘိုဵမျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵတစ်ခုချင်ဵေလိုက် မမို့ပပလုပ်ငန်ဵ၊
ေရသန့် လုပ်ငန်ဵ၊ လျှေပ်စစ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ ခွဲပခာဵ၍တင်သွငဵ် ရမည်ပဖစ်သည်။
( ဂ ) တင်ဒါတွင် လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်ဇယာဵနှင်ဴ တိကျေသာမပီဵစီဵမညဴ်ရက်စွဲောဵ ေသချာစွာ
ေဖာ်ပပပါရှိရမည်။
(ဃ) တင်ဒါတင်သွငဵ် ရာတွင် လုပ်ငန်ဵစဳချ ိန်စဳညန
ွှ ်ဵနှငဴ် ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုငရ
် ာတွက်ချက်မှုမျာဵ ၊
ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ
ထညဴ်သွငဵ် ၍

ေချက်ေလက်မျာဵကို

ေေသဵစိတ်ေဖာ်ပပမပီဵ

ပထမစာေိတ်တွင်

ချ ိတ်ပိတ်တင်ပပရပါမည်။ မိမတ
ိ င်ဒါမပိုင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵ၏တန်ဘိုဵကို

ဒုတိယစာေိတ်တွင် ထညဴ်သွင်ဵ၍ ချ ိတ်ပိတ်တင်ပပရပါမည်။
မှတ်ေျက်။

ကိုဵကာဵသုဳဵစွဲသညဴ် စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
Myanmar National Building Code(2016)ကို လိုက်နာရမည်။ ကကမ်ဵခင်ဵ
ေစျဵနှုန်ဵမျာဵတွက်ချက်ပပုစုရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ေသစ်ပဖန့်ေဝေသာ
ေဆာက်လုပ်ေရဵ၀န်ကကီဵဌာနမှ လုပ်ငန်ဵေေပခခဳစဳနှုန်ဵမျာဵ(Analysis Of Rates)
(ေေဆာက်ေဦ၊ ေလယာဉ်ကွင်ဵ၊ လမ်ဵ၊ တဳတာဵ၊ ေရသန့်၊ လျှေပ်စစ်နှငဴ်သုေတ
သနဓါတ်ခွဲခန်ဵ)ကို ေေပခပပု တွက်ချက်ရပါမည်။

(င)

ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်မှုစာရင်ဵမျာဵ တွက်ချက်တင်ပပရာတွင် Archi Drawing & Architectural
Notes ၊ Structure Drawing & Structural Notes ၊ M & E Drawing မျာဵတွင် ေဖာ်ပပ
ထာဵသညဴ် သတ်မှတ ်စဳခ ျ န
ိ ်စဳညွှန်ဵ၊ ေတိုင်ဵေတာနှငဴ် သတ်မှတ်ပစ္စည်ဵေမျ ုိ ဵေစာဵ
မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညီစွာတွက်ချက်တင်ပပရမည်ပဖစ်ပါသည်။

(စ)

ကုမ္ပဏီမှတွက်ချက်တင်ပပသညဴ် ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်မှုစာရင်ဵသည် Archi Drawing ၊
Structure

Drawing

မျာဵတွင်ပါဝင်သညဴ်

ေတိုငဵ် ေတာ

စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵေရ

လိေ
ု ပ်မမ
ှု ျာဵရှိေနခဲဴလျှေင်လည်ဵ မူလဌာနမှသတ်မှတ်ေပဵထာဵသညဴ် Archi Drawing &
Architectural Notes ၊ Structure Drawing & Structural Notes ၊ M & E Drawing
မျာဵတွင် ေဖာ်ပပထာဵသညဴ် သတ်မှတ်စဳချိန်စဳညွှန်ဵ၊ ေတိုငဵ် ေတာနှင်ဴ သတ်မှတ်ပစ္စည်ဵ
ေမျိုဵေစာဵမျာဵေတိုင်ဵ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ပါသည်။
(ဆ) ေေဆာက်ေဦတည်ေဆာက်ချ ိန်တွင် ေပမပပင်ေေပခေေနနှငက
ဴ် ိုက်ညီသညဴ် Revised
Drawing မျာဵ ထပ်မဳေရဵဆွဲရန်လိုေပ်ပခင်ဵ၊ မူလ Tender Drawing တွင်ပါရှိသညဴ်
ေချ ို့ေသာေတိုငဵ် ေတာနှငဴ် စဳချိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲရန် လိုေပ်ပခင်ဵတို့ကို
လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
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၂
(ဇ)

တင်ဒါတင်သွငဵ် သညဴ်

ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုငရ
် ာ

ပထမစာေိတ်ကို

တင်ဒါလက်ခဳေရဵနှငဴ်

စိစစ်ေရဵေကာ်မတီမှ ဖွငဴ်ေဖာက်၍ ေောက်ပါေတိုင်ဵ စစ်ေဆဵသွာဵမည်ပဖစ်ပါသည်။
(ဈ) တင်ဒါပိတ်ချ ိန်ထက် ေကျာ်လွန်/ေနာက်ကျေရာက်လာေသာ တင်ဒါမျာဵောဵ လက်ခဳ
စဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်ပါ။
၂။

ကျွမ်ဵကျင်ဆိုငရ
် ာအတွေက် ပါ၀င်ရမညဴ်အေျက်မျာဵ
ကျွမ်ဵကျင်ဆိုင်ရာေတွက် ေောက်ေဖာ်ပပပါေချက်မျာဵကို ေဖာ်ပပရမည် (က) ေဆာင်ရွက်မပီဵ ေလာဵတူလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵေေပါ် ေေပခခဳသညဴ်ကုမ္ပဏီ၏ေေတွ့ေကကုဳမျာဵ
(၁)

ကုမ္ပဏီနှငဴ်ပူဵတွဲ၍ ေဆာင်ရွက်ခဲဴဖူဵေသာ သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကကီဵဌာနရှိ ေင်ဂျင်နီယာ
မျာဵ၏ ေထာက်ခဳမှု၊

(၂)

ယခုတင်ဒါေခါ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ေလာဵတူေဆာင်ရွက်ခဲဴဖူဵေသာ လုပ်ငန်ဵ
ေေတွ့ေကကုဳနှင်ဴ ေငွေကကဵဆိုင်ရာမျာဵ၊
- လုပ်ငန်ဵမှတ်တမ်ဵဓါတ်ပ၊ုဳ လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵေသာ ေထာက်ခဳချက်ရှိပါက
တင်ပပရန်၊
- ဌာနေကကီဵေကဲေထာက်ခဳချက်
- ေဆိပ
ု ါေဆာင်ရွက်ခဲဴဖူဵေသာ

လုပ်ငန်ဵေေပါ်တွင်

Withholding

Tax

ေပဵေဆာင်မှု စာရွက်စာတမ်ဵတင်ပပရန်၊ Income Tax ေပဵေဆာင်မှု စာရွက်စာတမ်ဵ
တင်ပပရန်၊ ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ပဖတ်ပိုင်ဵပုဳနှငဴ် Foundation Planပုဳောဵတင်ပပရန်၊
( ခ ) လုေ
ဳ လာက်ေသာလုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်နာဵလည်မှုေေပါ် ေေပခခဳသညဴ်ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ
တွက်ချက်မှု
(၁)

BQ တင်ပပရန်( တန်ဘိုဵမပါ)
- စက်ယန္တရာဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵစုေဆာင်ဵမှု ေေသဵစိတ်တင်ပပရန်၊
- တည်ေဆာက်ေရဵနည်ဵစနစ် တင်ပပရန်၊

( ၂) လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်(Work Progeamme) တင်ပပရန်၊
- တည်ေ ဆာက် မ ညဴ ် လု ပ် ငန်ဵ ောဵ မညဴ ် သ ညဴ ် ရ က်တ ွ င် စတင်၍ မညဴ် သ ညဴ်
ေန့ေတွင်ဵ မပီဵစီဵမည်ကို လုပ်ငန်ဵေဆငဴ်ဆငဴ်ေလိက
ု ်ေဖာ်ပပရန်၊
- လုပ်ငန်ဵပမာဏေလိုက် Bar Chart ပုဳစဳပဖငဴ် ေရဵဆွဲတင်ပပရန်၊ Work Plan
တွင် စက်/ယာဉ်ယန္တရာဵ၊ လူေင်ောဵ တည်ေဆာက်ေရဵပစ္စည်ဵေင်ောဵတို့ကို
ေဖာ်ပပရန်၊
( ဂ ) ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊ ၀န်ထမ်ဵေင်ောဵ၊ စက်/ယာဉ်ယန္တရာဵနှငဴ် ေငွေကကဵလည်ပတ်သုဳဵစွဲမှု
-

ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်နှင်ဴ ေသိေမှတ်ပပုမိတ္တူ ပူဵတွဲတင်ပပရန်၊

-

ကုမ္ပဏီ၏ ၀န်ထမ်ဵေင်ောဵတင်ပပရန်၊

-

တစ်နှစ်စာလစာေပဵေချမှုေေထာက်ေထာဵတင်ပပရန်၊

-

စက်/ယာဉ်ယန္တရာဵ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်နှငဴ်ောမခဳကတ်မိတ္တူ တင်ပပရန်၊
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၃
-

ေရှုဳဵေပမတ်စာရင်ဵ( Profit & Loss ) လက်ကျန်ရှင်ဵတမ်ဵ ( Balance Sheet )နှငဴ်
ေငွသာဵစီဵဆင်ဵမှုရှင်ဵတမ်ဵ(Cash Flow Statement ) တင်ပပရန်၊

-

ဘဏ်စာရင်ဵရှင်၏ (Bank Statement) တင်ပပရန်၊ (၁.၁၀.၂၀၂၀ ေန့ရှိ)

-

သက် ဆိ ုင ် ရာောဏာပိ ု င် ေ ဖွ ဲ့ ေစည် ဵမှ ေသိ ေ မှတ ်ပ ပုထာဵသညဴ် ကု မ္ပ ဏီ၏
ေဆငဴ်ေတန်ဵလက်မှတ်/ ကန်ထရိုက်မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်တင်ပပရန်၊

(ဃ) တည်ေဆာက်မညဴ်

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေင်ဂျင်နီယာမျာဵ/မန်ေနဂျာမျာဵ၏

ပညာေရည်ေချင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳမျာဵ၊
(၁)

တည်ေဆာက်ေရဵေင်ဂျင်နီယာတစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ ကိုယ်ေရဵမှတ်တမ်ဵ ( CV )ပူဵတွဲ
တင်ပပရန်(ပညာေရည်ေချင်ဵ/ေသိေမှတ်ပပုလက်မတ
ှ ်၊ လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳ
မျာဵ / သက်ဆိုငရ
် ာဌာနေကကီဵေကဲ ေထာက်ခဳချက်ပူဵတွဲတင်ပပရန်)

(၂)

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမန်ေနဂျာမျာဵ၏

ကိုယ်ေရဵမှတ်တမ်ဵ(

CV

)ပူဵတွဲ

တင်ပပရန် (ပညာေရည်ေချင်ဵ/ေသိေမှတ်ပပုလက်မှတ်၊ လုပ်ငန်ဵေေတွ့ေကကုဳ
မျာဵ/ သက်ဆိုင်ရာဌာနေကကီဵေကဲ ေထာက်ခဳချက်ပူဵတွဲတင်ပပရန်)
(၃)

တင်ဒါယှဉ်မပိုင်သညဴ်

တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵေတွက်

လုပ်ငန်ဵခွင်

ေင်ဂျင်နီယာနှငဴ် လျာထာဵဖွဲ့စည်ဵမညဴ် ၀န်ထမ်ဵေင်ောဵ၊ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊ တာ၀န်
ေပဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ ေဖာ်ပပရန်၊
အထူဵမှတ်ေျက်။

တင်ဒါယှဉ်မပိုင်သညဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵသည် ေထက်ေဖာ်ပပပါ ကျွမ်ဵကျင်မှု
ဆိုင်ရာတွက်ချက်မှု (၇၀)မှတ်ေနက် ေနည်ဵဆုဳဵ(၄၂)မှတ် ရရှိမှသာ
ဒုတိယေဆငဴ် ေေနပဖငဴ် ေစျဵနှုန်ဵဆက်လက်ယှဉ်မပိုင်ခွငဴ် ရရှိမည်
ပဖစ်ပါသည်။

၃။

ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါ ဆက်လက်ယှဉ်မပိုင်နိုင်မညဴ် ကုမ္ပဏီမျာဵေရွဵချယ်ပခင်ဵ
(က) ကကိုတင်စိစစ်မပီဵေသာ တင်ဒါမျာဵမှ တင်ဒါစည်ဵကမ်ဵေရ (၄၂)မှတ်ေထက်ရရှိေသာ
ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာေောင်ပမင်သညဴ်ကုမ္ပဏီမျာဵကိုသာ တင်ဒါဖွငဴ်သညဴ်ေန့တွင် တစ်မပိုင်
တည်ဵဖိတ်ကကာဵ၍ ဖွငဴ်ပွဲေခမ်ဵေနာဵတွင် လုပ်ငန်ဵတန်ဘိုဵေိတ်မှ ဖွငဴ်ေဖာက်၍ ေစျဵနှုန်ဵ
ဆက်လက် ယှဉ်မပိုင်သွာဵမည်ပဖစ်ပါသည်။
( ခ ) သတ်မှတ်ကကမ်ဵခင်ဵေစျဵေတွင်ဵရှိေသာ ေစျဵနှုန်ဵေနည်ဵဆုဳဵေပဵသွင်ဵသညဴ် ကုမ္ပဏီကိုသာ
တင်ဒါေောင်ပမင်သူေပဖစ်ေရွဵချယ်ပါမည်။ ဒုတိယ၊ တတိယ ဦဵစာဵေပဵ သတ်မှတ်ထာဵ
ရှိပါမည်။
မှတ်ေျက်။

တင်ဒါပထမရရှိသူမှ (PerformanceGuarantee)ကို သတ်မှတ်ရက်
ေတွင်ဵ

မေပဵသွငဵ် ပါက ပယ်ဖျက်၍ ဒုတိယေောင်ပမင်သူနှငဴ်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ပဖစ်ပါသည်။
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၄
၄။

အိတ်ဖွေင်တ
ဴ င်ဒါ အာမေဳေ ကဵေပဵသွေင်ဵခေင်ဵ
တင်ဒါတင်သွငဵ် ရာတွင် ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါောမခဳေကကဵေပဖစ် (၇,၀၀၀,၀၀ဝိ/-)(ကျပ်ခုနှစ်ဆယ်

သိန်ဵတိတိ)ကို ေပဵသွင်ဵရမည် ပဖစ်ပါသည်။
၅။

အိတ်ဖွေငဴတ
် င်ဒါမေအာင်ခမင်သူမျာဵအာဵ အာမေဳေ ကဵခပန်ထုတ်ေပဵခေင်ဵ
ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါ

မေောင်ပမင်သူမျာဵ၏

ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါောမခဳေကကဵောဵ

(၁)ပတ်ေတွင်ဵ

ပပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵမည်ပဖစ်ပါသည်။
၆။

Performance Guarantee ( ၅ % )ေပဵသွေငဵ် ခေင်ဵ
ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါေောင်ပမင်သူမျာဵ၏ Performance Guarantee ေေနပဖငဴ် တင်ဒါတန်ဖိုဵ၏

(၅%)ကို

(၅)ရက်ေတွင်ဵ

ေပဵသွင်ဵမပီဵ

ေိတ်ဖွင်တ
ဴ င်ဒါောမခဳေကကဵောဵ

(၇)ရက်ေတွငဵ်

ပပန်လည်ထုတ်ေပဵမည် ပဖစ်ပါသည်။ Performance Guarantee ( ၅ % )ကို တည်ေဆာက်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ Completion Certificate ရရှိမပီဵ (၁)နှစ်ပပညဴ်မှသာ ပပန်လည်ထုတ်ေပဵမည် ပဖစ်ပါသည်။
မှတ်ေျက်။

Performance

ကု မ ္ပ ဏ ီ သ ည်

Guarantee

ထုတ်ေပဵမပီဵေသာ်လည်ဵ

တည် ေ ဆာက် သ ညဴ ် လ ု ပ ် င န် ဵ ၏

တည် တ ဳ ဴ ခ ိ ု င ် မ မဲ မ ှု က ိ ု

တည်ေဆာက်သညဴ်
မလွ န ် ဆ န် န ိ ု င ် ေ သာ

ပဖစ်ရပ်မှလဲ၍
ွ ေနည်ဵဆုဳဵ(၂)နှစ် ပပညဴ်သည်ေထိ တာ၀န်ရိေ
ှ နမည်ပဖစ်ပါသည်။
၇။

စာေျုပ်ေျုပ်ဆိုခေင်ဵ
(က) တင်ဒါတင်သွင်ဵသူသည် တင်ဒါေောင်ပမင်မှုေတွက် ေစိုဵရေရာရှိမျာဵထဳမှ လည်ဵေကာင်ဵ၊
ကသဇာတိက္ကမရှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵထဳမှလည်ဵေကာင်ဵ ေကူေညီရရှိရန် ကကိုစာဵလျှေင်
တင်ဒါပယ်ဖျက်မည် ပဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါေကာ်မတီသည် တင်ဒါောဵလုဵဳ (သို့မဟုတ်)
တင်ဒါေချို့ောဵ ပငင်ဵပယ်နိုင်သည်။ ၀င်ေရာက်ယှဉ်မပိုင်ရာတွင် နိုင်ငဳေတာ်နှငဴ် ဌာနေကျိုဵောဵ
ေနှာငဴ်ယှက်လေ
ို သာဆန္ဒပဖငဴ်

၀င်ေရာက်ေဆာင်ရွက်မပီဵ ေမှန်လုပ်ငန်ဵ မေဆာင်ရွက်

နိုငေ
် သာေဖွဲ့မျာဵ၊ ၎င်ဵေဖွဲ့မျာဵတွငပ
် ါ၀င်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵောဵ ဌာနမှ ေနာင်တွင်လဵုဳ ၀
တာ၀န်ေပဵေပ်မည်မဟုတ်ပါ။
( ခ ) တင်ဒါေောင်ပမင်သညဴ် ကုမ္ပဏီနှငဴ် ဌာနတို့

လုပ်ငန်ဵသေဘာတူညီမှု

စာချုပ်ောဵ

(၁)ပတ်ေတွငဵ် ချုပ်ဆိုမည်ပဖစ်ပါသည်။
( ဂ ) တင်ဒါမေောင်ပမင်ပါက တင်ဒါပုဳစဳေကကဵောဵ ပပန်လည်ထုတ်ေပဵမည်မဟုတ်ပါ။
(ဃ) တင်ဒါေောင်ပမင်သညဴ် ကုမ္ပဏီနှငဴ် ဒါရိုက်တာေဖွဲ့တို့သည် လုပ်ငန်ဵေေကာင်ေထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စာချုပ်ပါ စည်ဵမျည်ဵစည်ဵကမ်ဵေတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမရှိပါက
တည်ဆဲဥပေဒေရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စာချုပ်ပါ ပပစ်ဒဏ်မျာဵေရေသာ် လည်ဵေကာင်ဵ
ေေရဵယူမပီဵ ေနာင်တွင် ဌာနမှေခါ်ယူသညဴ် ေိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါမျာဵတွင် ပါဝင်ယှဉ်မပိုင်ခွငဴ်
မပပုပါ။
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၅
၈။

အေထွေေထွေ
( က) လုပ်ငန်ဵ၏ ပထမေရစ်ထုတ်ယူရာတွင် လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏(၂%)ကို (Withholding Tax)
ေပဖစ် လုပ်ငန်ဵေပ်နှဳသူမှ ပဖတ်ေတာက်ပခင်ဵကို လုပ်ငန်ဵလက်ခ ဳ ေဆာင်ရွက်သူက
ေပဵသွင်ဵရန် သေဘာတူပါသည်။
( ခ ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်၊ စည်ပင်သာယာေရဵေဖွဲ့ေခွန်စသညဴ် ေခွန်ေရပ်ရပ်ေပဵ ေဆာင်ရန်
ကိစ္စကို လုပ်ငန်ဵလက်ခဳသူက တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) ပပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵမှ စစ်ေဆဵရာတွင် စစ်ေဆဵေတွ့ရှခ
ိ ျက်ေရ ပပန်လည်
ေပဵသွင်ဵေငွရှိလျှေင် ကုမ္ပဏီမှ ေပပညဴ်ေဝတာဝန်ယူေပဵသွင်ဵရပါမည်။

၉။

ေထက်ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမရှိေသာ ကုမ္ပဏီမျာဵကို တင်ဒါ

ေရွဵချယ်ရာတွင် ထညဴ်သွငဵ် စဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်ပါ။
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လျှပ်စစ်လုပ်ငန်ဵဆိုငရ
် ာစဳေျိန်စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ
( 1) Light Fittings
မီဵေချာင်ဵ၊မီဵလုဵဳ ၊ ပန်ကာမျာဵကို ေမျိုဵေစာဵေကာင်ဵမွန်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵကို တပ်ဆင်
ေပဵရမည်။
(Country of Origin; Thailand, Malaysie, Singapore)
(2)

Wire and Cable
ဝါယာနှင်ဴ ေကဘယ်ကို ေမျိုဵေစာဵေကာင်ဵမွန်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵကို ေသုဳဵပပုရမည်။
(Country of Origin; Thailand, Malaysie, Singapore)

(3)

Switch and Socket
ခလုပ်နှငဴ် ေဆာဴကတ်မျာဵကို ေမျိုဵေစာဵေကာင်ဵမွန်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵကို ေသုဳဵပပု
ရမည်။
(Country of Origin; Thailand, Malaysie, Singapore)

(4)

MCCB & MCB
Circuit Breakerမျာဵကို ေမျိုဵေစာဵေကာင်ဵမွန်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵကိုေသုဳဵပပုရမည်။

လျှပ်စစ်လုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်ရာတွေင် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်အေျက်မျာဵ
(၁)

(၂)ထပ်နှငဴ်(၂)ထပ်ေထက် ေေဆာက်ေဦမျာဵကို မိုဵကကိုဵလွှတ
ဲ ပ်ဆင်ေပဵရမည်။

(၂)

ေေဆာက်ေဦသို့ လျှေပ်စစ်ဓါတ်ောဵေပဵပို့မညဴ် Service ဝါယာကကိုဵသည် ကာဗာ (၂)

ထပ်ပါေသာ ဝါယာကကိုဵ( PVC Insulate and Sheathed)ကကိုဵပဖစ်ရမည်။
(၃)

Earthing

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာ၌ မိုဵကကိုဵလွှဲ

Earthing

နှငဴ် Main Earthing

သည် သီဵပခာဵစီပဖစ်ရမည်။ မိုဵကကိုဵလွှဲ Earthing Resistance ကို 10Ωေထိရေောင်
ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်ပဖစ်မပီဵ

Main

Earthing

ကို

2Ωေထိေရာက်ေောင်

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁။

စာေိတ် A ၏ Technical Proposal ၌ Bill of Quantity, Detail of Measurement
(တန်ဖိုဵမပါ) ပါရမည်။

၂။

စာေိတ် B ၏Price Proposal ၌ ခန့်မှန်ဵေပခစာရင်ဵတွင် (က) Bill of Quantity
( ခ ) Abstract of Cost
( ဂ ) Builder’s Estimate
( ဃ) Details of Measurement မျာဵပါဝင်ရမည်။

၃။

ရန်ပုဳေငွပိုသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေရစင်၊ ခခဳစည်ဵရိုဵ၊ ……………… စသည်ပဖငဴ် လုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၄။

တင်ဒါောမခဳေကကဵ

ေပဵသွင်ဵကကပါရန်၊
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(P.O

Cheque

)ကို

ပမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်၊

မေကွဵမမို့သို့

---------------------------------------------- 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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“အိတ်ဖွေင်တ
ဴ င်ဒါတင်သွေင်ဵေွေငေ
ဴ် လျှာက်လွှာ”
သို့
တင်ဒါစိစစ်ေရွဵချယ်ေရဵေကာ်မတီ
တိုင်ဵေဒသကကီဵေစိုဵရေဖွဲ့
မေကွဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ ၊ မေကွဵမမို့
ေေကကာင်ဵေရာ။
၁။

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"

7

UEC Table

L-1500 x W-900 X H-750

1

8

New Teak Chair

L-460 x W-465 X H-765

6

9

TFI Table

L-950 x W-950 X H-760

1

10

TFI Chair

L-570 x W-535 X H-838

4

11

King Size Bed

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

1

12

Night Table

L-600 x W-320 x H-350

1

13

TV Console

L-1600 x W-400 x H-450

1

14

Recliner Chair

L-620 x W-795 x H-1040

1

15

Coffee Table

L-1220 x W-590 x H-370

1

16

Teak LINEAL SOFA

L-1700 x W-880 x H-650

2

17

Coner

L-880 x W-880 x H-650

1

18

LINEAL SILLON

L-1050x W-880 x H-650

1

19

Table

L-1200 x W-750 x H-430

2

20

Wardrobe

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

22

16

၂
၂။

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

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

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

22

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

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

1

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

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

6

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

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

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

UEC Table
L-1500 x W-900 X H-750

8

New Teak Chair
L-460 x W-465 X H-765
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၂
9

TFI Table

1

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

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

4

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

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

1

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

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

1

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

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

1

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

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

1

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

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

1

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

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

2

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

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

1

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

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

1

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

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

2

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

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

16

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

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

128

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

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

L-950 x W-950 X H-760
10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

၂။

ကျွန်ေတာ်၊ကျွန်မတို့၏ ေိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါကိုေရွဵချယ်ခဳရပါက ယခုေပဵသွင်ဵမညဴ် ပရိေဘာဂ

ပစ္စည်ဵမျာဵကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုမပီဵ (
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)ရက်ေတွင်ဵ ေမပီဵေပ်နှဳေဆာင်ရွက်နိုငပ
် ါသည်။

၃
၃။

တင်ဒါတင်သွငဵ် ေသာပစ္စည်ဵ(

)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 သီဵပခာဵတွက်ချက်တင်ပပပခင်ဵမပပုရ။

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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