တင်ဒါလမ််းညွှန်ချက်မျ ်း
တင်ဒါရ ်းချယ်မှုလပ
ု င
် န််းစဉ်မျ ်း
၁။

တင်ဒါရ ်းချယ်မှု

လုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းအ ်း

ရအ က်ရ

ပ် ပပါအတုင်း်

ရ

င် က်သ ်းမည်

ပ စ်ပါသည်စဉ်

အရ က င််းအ

ရနေ့ က်နင
ှ အ
် ချန်က လ

(က)

သတင််းစ နှင်ဝန်ကက်းဌ န Website တင်

(၅-၁၁-၂၀၁၈) က်ရနေ့

ရ က ပ် င မည် က်
(ခ)

တင်ဒါပံုစံဝယ်ယူ မည် က်

(၆-၁၁-၂၀၁၈) က်ရနေ့မှ (၁၅-၁၁-၂၀၁၈)
က်ရနေ့အထ (ရံ်းု ချန်အတင််း)

(ဂ)

ပင်စင်ဦ်းစ်းဌ န၏
တည်ရ

Website

ရ ်း

က်ပခင််းနှင် ပတ်သက်၍ ရ

ွဲ (၁၆-၁၁-၂၀၁၈) က်ရနေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)
င် နာ

က် မည် လုပ်ငန််းမျ ်းအ ်း အရသ်းစတ်
ှင််းလင််းပခင််း
(ဃ)

တင်ဒါအ

ုပပြုလွှ မျ ်း

တင်သင််း မည် (၁၉-၁၁-၂၀၁၈) က်ရနေ့ (ရံ်းု ချန်အတင််း)

က် (Proposal)
(င)

နည််းပည

ုင်

တင်သင််းလွှ မျ ်းအ ်း (၂၆-၁၁-၂၀၁၈) က်ရနေ့မှ (၂၇-၁၁-၂၀၁၈)

စစစ်အကွဲပ တ်ပခင််း

(ပဏ မကုမပဏမျ ်း

က်ရနေ့အထ

အ ်း စစစ်ရ ်းချယ်ပါမည်။) (နည််းပည
င
ု ်

၇၀%

မှသ

ပဏ မကုမပဏ

အရနပ င် ရ ်းချယ်ပါမည်။)
(စ)

ပဏ မရ ်းချယ်ထ ်းသည်

ကုမပဏမျ ်းမှ (၂၈-၁၁-၂၀၁၈) က်ရနေ့

Presentation ပပြုလုပ်ပခင််း
(

)

ပဏ မစစစ်ရ ်းချယ်ထ ်းရသ
မျ ်း၏
င်ရ

ကုမပဏ (၂၈-၁၁-၂၀၁၈) က်ရနေ့

ရ ်းနှုန််းတင်သင််းလွှ မျ ်းအ ်း
က်ပခင််းနှင်

တင်ဒါစစစ်ရ ်းချယ်

ပခင််း
(ဇ)

တင်ဒါရအ င်ပမင်ရသ

ကုမပဏအ ်း (၂၉-၁၁-၂၀၁၈) က်ရနေ့

အရ က င််း က ်းပခင််းနှင်

ဝန်ကက်းဌ န

Website တင် ရ ကည ပခင််း

တင်ဒါတင်သင််းခင် ှရသ ကုမပဏမျ ်း
၂။

စမံကန််းနှင်ဘဏ္ဍ ရ ်းဝန်ကက်းဌ န၊ ပင်စင်ဦ်းစ်းဌ နမှ တင်ဒါရခေါ်ယူရသ

တည်ရ

က်ပခင််း

ပမန်မ

အရက င်အထည်ရ

် န်အတက်

နုငင
် ံကုမပဏမျ ်း

Website ရ ်း

တင်ဒါတင်သင််းရသ

အက်ဥပရဒအ

တ

ွဲ

ကုမပဏမျ ်းသည်
်းဝင် ွဲွဲ့စည််းထ ်းရသ

သက်တမ််း ှကုမပဏပ စ် ပါမည်။
တင်ဒါတင်သင််း န်အရပခခံညန
ွှ ် က ်းချက်မျ ်း
၃။

တင်ဒါတင်သင််း
ုင်

အ

၄။

တင် နည််းပည

င
ု ်

နှင် ဝန်ရ

ပု ပြုလွှ မျ ်းကု ှင််းလင််းတကျစ ထည်သင််းရ

င်မှု

ုင်

အ

ုပပြုလွှ ၊ ရငရ က်း

ပ် ပ ပါမည်။

တင်ဒါတင်သင််းမည် ကုမပဏမျ ်းသည် သတ်မှတ်ထ ်းရသ

တင်ဒါစည််းမျဉ််း၊ စည််းကမ််း

မျ ်းနှင် အချက်အလက်မျ ်းကု သ ှသရဘ ရပါက် နာ်းလည် မည်ပ စ်ပပ်း တကျစ လက
ု ်နာရ

င်

က် ပါမည်။
တင်ဒါအ မခံရ က်း
၅။

တင်ဒါတင်သင််းမည် ကုမပဏမျ ်းအရနပ င် တင်ဒါစရပေါ်အ မခံရ က်း ရငကျပ် ၃၅၀,၀၀၀

(ကျပ်သ်းံု သန််းငါ်းရသ င််းတတ)

ကု

ပမန်မ စ်းပ ်းရ ်းဘဏ်၊

ရနပပည်ရတ တ
် င်

မူ င််းပ င် ရငရပ်းသင််းပပ်းမှ တင်ဒါတင်သင််း ပါမည်။ တင်ဒါအနုင်
ရ ကည ပပ်းရနာက် (၇)

Cheque

ှသည် ကုမပဏအ ်း ထုတ်ပပန်

က်အတင််း ကျန်ကုမပဏမျ ်း၏ တင်ဒါအ မခံရ က်းမျ ်းကု ပပန်လည်ထုတ်

ရပ်းသ ်းပါမည်။ တင်ဒါအနုင်
ချြုပ်

PO

ှသည် ကုမပဏအရနပ င် စမံကန််းအရက င်အထည်ရ

် န် စ ချြုပ်

ုပပ်းရနာက်မှ တင်ဒါအ မခံရ က်းအ ်း ပပန်လည်ထုတ်ရပ်းမည် ပ စ်ပါသည်။

တင်ဒါတင်သင််းပခင််း
၆။

တင်ဒါကု ဥကကဌ၊ တင်ဒါစစစ်ရ ်းရက မ
် တ၊ ပင်စင်ဦ်းစ်းဌ န၊ စမံကန််းနှင်ဘဏ္ဍ ရ ်းဝန်ကက်း

ဌ န၊ ရနပပည်ရတ ်သုေ့ လပ်မူ၍ တင်ဒါတင်သင််းလွှ မူ င််း (၁) စံု၊ မတတူ (၂၀) စံုကု တင််းသင််း ပါ
မည်။ ယင််းတင်သင််းလွှ မျ ်းကု ကုမပဏ၏ တ ဝန် ှသူတစ်ဦ်းမှ လက်မှတ်ရ ်းထု်း တင်သင််း ပါ
မည်။
၇။
ရနာက်

တင်ဒါတင်သင််းလွှ မျ ်းကု ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နုဝင်ဘ လ (၁၉)

က်ရနေ့၊ (၁၆:၀၀) နာ

ံု်းထ ်း၍ ပင်စင်ဦ်းစ်းဌ န(ရံ်းု ချြုပ်)၊ ရနပပည်ရတ ်သုေ့ သတ်မှတ်ထ ်းရသ

မျ ်းနှင်အည ရပ်းသင််း န်နှင် သတ်မှတ်က လထက် ရကျ လ
် န်ရပ်းသင််းရသ
မျ ်းအ ်း လံ်းု ဝ(လံ်းု ဝ) ထည်သင််းစဉ််းစ ်းမည် မဟုတ်ပါ။ တင်ဒါတင်သင််း
မူ င််းကု တစ်ပါတည််း ပူ်းတွဲတင်ပပ ပါမည်။

စည််းကမ််းချက်

တင်ဒါအ

ပု ပြုလွှ

တင် PO Cheque

၈။

တင်ဒါတင်သင််းလွှ မျ ်းကု စ အတ်ပ င်ထည်၍ တင်သင််း

ပပြုလွှ နှင် ဝန်ရ
ရငရ က်း

ုင်

င်မှု
အ

ုင်

အ

တင် နည််းပည

ုင်

အ

ပု ပြုလွှ မျ ်းကု စ အတ်တစ်အတ်တင်ထည်၍ရသ ်လည််းရက င််း၊

ုပပြုလွှ ကု သ်းပခ ်းစ အတ်တစ်အတ်တင်ထည်၍ရသ ်လည််းရက င််း ချတ်ပတ်

၍ တင်ဒါတင်သင််း ပါမည်။ ချတ်ပတ်ထ ်းမှုမ ှပခင််း၊ ရပါက်ပပွဲရနပခင််း၊ ရ စုစုတ်ပပွဲရနပခင််းနှင်
mail မှတစ်
၉။

င် ရပ်းပုေ့လ သည် တင်ဒါအ

နည််းပည

ုင်

အ

e-

ုပပြုလွှ မျ ်းအ ်း လံ်းု ဝ(လံ်းု ဝ) လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

ပု ပြုလွှ တင် တင်ဒါတင်သင််းသည် ကုမပဏ၏ Company Profile

မျ ်းအ ်း ပူ်းတွဲတင်ပပ မည်။ ထေ့ပု ပင် ကုမပဏ၏ အရက င်အထည်ရ
မျ ်း၊ ပုဂဂလကလုပ်ငန််းမျ ်းနှင် လုပ်ရ
အ ်း ပူ်းတွဲရ

ု

င်ရနရသ

နည််းပည

်ရ

ုင်

င် က်ခွဲရသ စမံကန််း

လုပ်ငန််းမျ ်း၏ စ

င််းမျ ်း

်ပပတင်သင််း ပါမည်။

တင်ဒါအ ပု ပြုရ ်းနှုန်း် တည်ပမွဲက လ
၁၀။

ကုမပဏမျ ်းမှ

တင််းသင််းထ ်းရသ

ရငရ က်း

ုင်

အ

ပု ပြုလွှ တင်

ရ

ပ် ပထ ်းသည်

စမံကန််းတန်ဘု်းမျ ်း၏ ရ ်းနှုန်း် တည်ပမွဲက လကု က်(၁၈၀) သတ်မှတ်ပါသည်။
တင်ဒါတင်သင််းမညက
် မ
ု ဏ
ပ ၏ အ ည်အရသ်းသတ်မှတခ
် ျက်မျ ်း
၁၁။

တင်ဒါအ ်းခုင်မ ရသ

နှင် ပူ်းရပါင််းရ

နည််းပည ကုမပဏအချင််းချင််းပူ်းရပါင််း၍ရသ လ
် ည််းရက င််း၊ ပပည်ပ

င် က်လျှက် ှသည် နည််းပည ကုမပဏရသ ်လည််းရက င််း ဝင်ရ

က်ယှဉ်ပပြုင်နုင်

ပါသည်။
၁၂။

တင်ဒါတင်သင််းမည်ကုမပဏ၏ အ ည်အရသ်းသတ်မှတ်ချက်မျ ်းအ ်း “အ

အ ည်အရသ်းကု

စစ်ရ

်းအကွဲပ တ် န်

သတ်မှတခ
် ျက်မျ ်း”တင်

အရသ်းစတ်ရ

ုပပြုလွှ မျ ်း၏
်ပပထ ်းသည်

အချက်မျ ်းရပေါ်တင် အရပခခံ၍ ထည်သင််းစဉ််းစ ်း ရ ်းချယ်သ ်းပါမည်(က)

တင်ဒါဝင်ရ

(ခ)

နည််းပည ကုမပဏအရနပ င် လန်ခွဲသည်ငါ်းနှစ်အတင််း ရ
ရ ်း

က်ယှဉ်ပပြုင်မည် နည််းပည ကုမပဏ၏ ကုမပဏ Profile ။

ွဲပခင််းလုပင
် န််းမျ ်းနှင် Central Database ရ

င် က်ခွဲ ်းူ ရသ Website

င် က်ခွဲသည် လုပ်ငန််းမျ ်းကု

အရထ က်အထ ်းမျ ်းနှင်အတူ ပူ်းတွဲတင်ပပ ပါမည်။
(ဂ)

ဤဦ်းစ်းဌ န၏ Software မျ ်းရ

င် က် ူ်းသူ၊ ပင်စင်လုပ်ငန််းစဉ်မျ ်း ရ

င် က်

ူ်းသူကု ဦ်းစ ်းရပ်း စဉ််းစ ်းပါမည်။
(ဃ)

ကုမပဏမျ ်းအရနပ င် တုင််းရဒသကက်း/ ပပည်နယ်အစု်း
ဝန်ကက်းဌ နတစ်ခုခုမှ

အ ည်အချင််းမပပည်မပခင််းနှင်

ရ ကည ခံထ ်း ပခင််း မ ှရစ ပါ။

(သမ
ုေ့ ဟုတ်) ပပည်ရထ င်စု
နာမည်ပျက်စ

င််းတင်

(စ)

အထက်ရ

ပ် ပပါ အချက်အလက်မျ ်းအ ်းလံု်းအတက် လအ
ု ပ်ရသ

စ

က်စ တမ််း

မျ ်းအ ်း ပပည်စံုစ မတတူကူ်း၍ တင်ဒါတင်သင််းလွှ တင် တစ်ပါတည််း ပူ်းတွဲတင်ပပ
ပါမည်။
တင်ဒါရက မ
် တ၏
၁၃။

ံု်းပ တ်ပင
ု ခ
် င်

တင်ဒါရက မ
် တအရနပ င် ကုမပဏမျ ်းမှ တင်ဒါတင်သင််းလ ပခင််းအရပေါ် သတ်မှတ်ချက်မျ ်း

နှင် မကုက်ညရသ

ကုမပဏမျ ်းကု အကျြု်းအရ က င််းရ

သည်။ တင်ဒါစစစ်ရ ်းချယ်

တင် စမံကန််းတန်ဘု်းကုသ

ပ် ပ န် မလုအပ်ဘွဲ ပငင််းပယ်ပုင်ခင်
ကည်ရှု

်းံု ပ တ်မည်မဟုတ်ဘွဲ တင်ဒါ

တင်သင််းထ ်းရသ ကုမပဏ၏ နည််းပည ပမင်မ ်းမှု၊ စမံကန််းမျ ်း အရက င်အထည်ရ
နုငခ
် ွဲသည် စမံကန််းမှတ်တမ််းမျ ်းနှင် သရုပ်ပပလုပ်ရ

ှပါ

င်နုငမ
် ှုမျ ်းကု မူတည်၍
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