
[တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ေပးပိုေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာပုံစံ (ေစျးန်းလာမပါ)] 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပငသ်ာယာေရးေကာ်မတီ 

မိေတာ်အတွင်း လုပ်ငန်းလုိင်စင်များ ချထားြခင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမစနစ ်

(တင်ဒါအမှတ် 6(T) / eGov-NPTDC / 2018-2019)  

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) 

 

၁။ လုပ်ငန်းအမည် −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၂။ တင်ဒါသွင်းသ ူအမည်/ရာထူး −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၃။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၄။ လူမျ ိးှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၅။ ကုမဏီအဖွဲအစည်း −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

 အမည်၊ လိပ်စာှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၆။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်အချနိ်ကာလ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၇။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကိ ုတိကျစွာလိုက်နာပါမည်ဟ ု၀န်ခံကတိြပပါသည်။  

 

တင်ဒါတင်သွင်းသ ူ

 

 လက်မှတ်         

 အမည် 

 ကုမဏီအဖွဲအစည်း 

 မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

[တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ေပးပိုေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာပုံစံ (ေစျးန်းလာမပါ)] 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခွင့်ေလာက်လာ 
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အမှတ်စဉ်- 

သို 

 တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးကီးကပ်မေကာ်မတီ 

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

 ေနြပည်ေတာ် 

လူကီးမင်းခင်ဗျာ/ရှင့် 

၁။ ကန်ေတာ်/ကန်မသည် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများြဖစ်ေသာ အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါသွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူကို န်ကားမများဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း 

များအိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ပံုစ ံ BQ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်များ၊ စံချနိ်စံန်းများကို ဖတ်နားလည် 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ထုိသုိ ဖတ်သိရိှနားလည်ပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့်စရိတ်အားလံုး ထည့်သွင်း တွက်ချက် 

ထားပါသည်။ 

၃။ အကယ်၍ ကန်ေတာ်/ကန်မ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို ေရွးချယ်ခံရပါက ဌာနမှတရား၀င ် အေကာင်း 

ကားစာရရှိပီး (၇) ရက်အတွင်း တရား၀င်စာချပ် ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပီး၊ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉  

ဘ ာ ရးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ှံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ ကန်ေတာ်/ကန်မသည် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆုိင်ရာ န်ကားချက်များှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

စည်းကမ်းများကုိ ဖတ်သိရိှနားလည်ပီး လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူလက်ခံပါေကာင်း ၀န်ခံကတိြပ 

ပါသည်။ 

ေလးစားစွာြဖင့် − 

 လက်မှတ်   

 ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည် 

 ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ     
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                [တင်ဒါေရွးချယ်မည့်ေန့တွင ်ကိုယ်တိုင်ယူေဆာင်လာရမည့် ေစျးန်းလာနမူနာပုံစံ] 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပငသ်ာယာေရးေကာ်မတီ 

မိေတာ်အတွင်း လုပ်ငန်းလုိင်စင်များ ချထားြခင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမစနစ ်

(တင်ဒါအမှတ် 6(T) / eGov-NPTDC / 2018-2019)  

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) 

 

၁။ လုပ်ငန်းအမည် −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၂။ တင်ဒါသွင်းသ ူအမည်/ရာထူး −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၃။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၄။ လူမျ ိးှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၅။ ကုမဏီအဖွဲအစည်း −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

 အမည်၊ လိပ်စာှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၆။ အဆိုြပလုပ်ငန်းတန်ဖိုး(ကျပ်သန်း) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

၇။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်အချနိ်ကာလ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

၈။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကိ ုတိကျစွာလိုက်နာပါမည်ဟ ု၀န်ခံကတိြပပါသည်။ 

 

တင်ဒါတင်သွင်းသ ူ

 လက်မှတ်         

 အမည် 

 ကုမဏီအဖွဲအစည်း 

 မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

 

[တင်ဒါေရွးချယ်မည့်ေန့တွင ်ကိုယ်တိုင်ယူေဆာင်လာရမည့် ေစျးန်းလာနမူနာပုံစံ] 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခွင့်ေလာက်လာ 
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        အမှတ်စဉ်- 

သို 

 တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးကီးကပ်မေကာ်မတီ 

 ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

 ေနြပည်ေတာ် 

လူကီးမင်းခင်ဗျာ/ရှင့် 

၁။ ကန်ေတာ်/ကန်မသည် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများြဖစ်ေသာ အိတ်ဖွင့် 

တင်ဒါသွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူကို န်ကားမများဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း များ 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ BQ ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်များ၊ စံချနိ်စံန်းများကို ဖတ်နားလည်ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ထုိသုိ ဖတ်သိရိှနားလည်ပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုန်ကျမည့်စရိတ်အားလံုး ထည့်သွင်း တွက်ချက် 

ထားပါသည်။ 

၃။ ကန်ေတာ်/ကန်မ၏ အြပည့်အစုံတွက်ချက်ထားသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတန်ဖိုးေငွကျပ်  -----------

(ကျပ်ေငွ  -------------------------------------------- တိတိ) ြဖစ်ပါသည်။  

၄။ အကယ်၍ ကန်ေတာ်/ကန်မ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို ေရွးချယ်ခံရပါက ဌာနမှတရား၀င ် အေကာင်း 

ကားစာရရှိပီး (၇) ရက်အတွင်း တရား၀င်စာချပ ် ချပ်ဆိုသွားမည်ြဖစ်ပီး၊ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉  ဘာေရးှစ် 

အတွင်း လုပ်ငန်းပီးစီးအပ်ှံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ကန်ေတာ်/ကန်မသည် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းမဆုိင်ရာ န်ကားချက်များှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 

စည်းကမ်းများကို ဖတ်သိရှိနားလည်ပီး လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန ် သေဘာတူလက်ခံပါေကာင်း ၀န်ခံ 

ကတိြပပါသည်။ 

ေလးစားစွာြဖင့် − 

 လက်မှတ်   

 ဥကဌ/အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာအမည် 

 ကုမဏီအမည်/လိပ်စာ    
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ေနြပည်ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရးေကာမ်တီ 
မိေတာ်အတွင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ချထားြခင်းဆုိင်ရာစီမံခန့်ခဲွမစနစ် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရန ်

လုပင်န်းအပ်ှံြခင်း တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ 
(တင်ဒါအမှတ် 6(T) / eGov-NPTDC / 2018 – 2019) 

၁။ တင်ဒါေလာက်ထားသည့် ကုမဏီ/အဖဲွအစည်းသည် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံသားပိုင် 
ြဖစ်ရမည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကုမဏဦက (သုိမဟုတ်) အုပ်ချပ်မဒါိုက်တာမှ 
လက်မှတ်ေရးထိုးေပးပိုရမည်။ တင်ဒါေလာက်ထားသည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှ လဲအပ်ထားသည့် 
ကုိယ်စားလှယ်သည် ကိုယ်ေရးအချက်အလက် အြပည့်အစံုကုိ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံှင့်တကွ ေဖာ်ြပပါ 
လိပစ်ာတွင် အမှန်တကယ်ေနထိုင်ေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ရဲစခန်း 
ေထာက်ခံချက်မူရင်း၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ၊ အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံစာ တိုြဖင့် အခုိင်အမာ 
တင်ြပိုင်ရမည်။ 

၂။ ပူးတွဲတင်ဒါေလာက်ထားရာတွင် တွက်ချက်တင်ြပရမည့် အချက်အလက်များအတုိင်း လုပင်န်း 
အပ်ှံသူမှ သတ်မတ်ှေပးထားသည့် ပမာဏအား e-Government လုပ်ငန်းဆုိင်ရာအင်ဂျင်နီယာ 
စံချန်ိစံန်းများှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ုိင်ရမည်။ စနစ်ေရရှည်ခုိင်မာေစေရး စီမံေဆာင်ရွက် ေပးရမည်။ 

၃။ ေစျးပိင်စာရင်းများကို ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီက သတမ်တှထ်ားသည့် ပုံစံ 
အတိုင်း လုပ်ငန်းအလိုက် ခန့်မန်ှးတွက်ချက်မများ ပူးတွဲလျက် တင်သွင်းရမည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ 
စည်းကမ်းချက်များှင့် မကုိက်ညီေသာ ေစျးပိင်တင်သွင်းသူများကိ ုလုံးဝလက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။ 

၄။ တင်ဒါေခယူထားေသာ လုပ်ငန်းအတွက် ကုမဏီများမ ှ ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ှင့် 
Technical Specification များအား အေသးစိတ် Proposal ြပည့်စုံစွာ ေရးဆွဲတင်သွင်းရမည်။ 
ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏ Technical Specification ှင့် ကုမဏီှင့်သက်ဆုိင်သည့် အချက် 
အလက်များပါဝင်သည့် တင်ဒါအဆိုြပလာ (ေစျးန်း အဆိုြပလာမပါ)ကုိ (   ၁၇  -  ၆  -၂၀၁၉ ) ရက်ေန့ 
တွင် မိေတာ်ဝန်ုံး၊ ြပည်တွင်းြပည်ပဆက်ဆံေရးှင့် စာရင်းအင်းထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲသို (၁၆:၀၀)နာရီ 
ေနာက်ဆုံးထားပးီ တင်သွင်းရမည်။ 

၅။ ေစျးန်းအဆုိြပလာအား တင်ဒါတင်သွင်းသူများ အားလံုးကုိ ဖိတ်ေခ၍ တင်ဒါေရွးချယ်ပဲွ ြပလုပ်မည် ့
ေန့ရက်၌ တင်ဒါပုံးထဲသို  အများေရှေမှာက်တွင် တင်သွင်းရမည်။ တင်ဒါေရွးချယ်ပွဲသို  ကုမဏီမှ 
အဆုံးအြဖတ်ေပးိုင်သူ ကုိယ်တိုင်တက်ေရာက်ရမည်။ 
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၆။ ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏ Technical Specification ှင့် ကုမဏီှင့်သက်ဆုိင်ေသာ 
အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် တင်ဒါေလာက်လာတင်ြပရာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များအား ပးူတွဲ 
တင်ြပရမည်- 

 ( က ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေလာက်လာ၊ 

 ( ခ ) ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှတ်ပုံတင်မိတ 

( ဂ )   ကုမဏီ၏ အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံစာ။ 

 (ဃ)  လာေရာက်ေလာက်ထားသည့် ကုမဏီသည် ကုမဏီအသစ်ြဖစ်ပါက ကိတင် ဝင်ေငွခွန် 

ေပးေဆာင်ရမည်။  

( င  ) မိေတာ်အတွင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်များ ချထားြခင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမစနစ် ေဆာင်ရွက်ရမည့်  
လုပင်န်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ှင့် လုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်မည့်ပစည်းများှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေခါင်းစဉ် 
အလိုက် ေစျးန်းမပါေသာ အေသးစိတ်တွက်ချက်မများ ၊ 

 ( စ ) ကုမဏီ၏ အလားတူေဆာင်ရွက်ခ့ဲဖူးေသာ လုပ်ငန်းအေတွအကံများ။ 

ထည့်သင်ွးစဉ်းစားရမည့် စံချန်ိစံန်းများ (ေဈးန်းယှဉ်ပိင်ချန်ိတွင်တင်သွင်းရန်) 

၇။ ပူးတွဲတင်သွင်းရမည့်ဆက်စပ်ပစည်းများ- 

(က ) GSM/HSPA/LTE Any brand Tablet with 10.5” or above display,           (၃၀) လုံး 
   2 or 4 RAM, 16GB ROM or above, 32 GB internal storage or  
   above, 3/4/5/ G Support, WIFI + Blue Tooth, GPS, UTG support,  
   Android 8.1 (Oreo) or above, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac, dual-band, 
   WiFi Direct, hot spot, Accelerometer, Compass, RGB, Gyroscope, 
    Hall Sensor support  

၈။ Application ေရးသားြခင်း။ တင်ဒါယှဉ်ပိင်ရာတွင် မိနယ်(၈)မိနယ်ရှိ စည်ပင်သာယာ 
အုပ်ချပ်ေရးမှးံုးများမ ှေကာက်ခံေပးလက်ရိှေသာ အခွန် ၊ အခများ ေကာက်ခံြခင်းှင် ့စီမံခန့်ခဲွြခင်းစနစ် 
အတွက် ေအာက်ပါ တိုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် - 

 ( က ) မိနယ်(၈)မိနယ်ရှိ စည်ပင်သာယာအုပ်ချပ်ေရးမှးံုးများမှ ေကာက်ခံလက်ရိှသည့် ပးူတွဲ    
ေဖာ်ြပပါ အခွန်၊ အခ (၁၀)မျ ိးအား အေြခခံ၍ Application ေရးဆွဲေပးရန် ြဖစ်ပါသည်၊ 

 ( ခ ) ေနြပည်ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရးေကာမ်တီတွင် လက်ရှိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 
လက်ရှိေသာ e-Government Application များှင့် ချတ်ိဆက်ုိင်ရမည်၊ 

 ( ဂ ) လုပင်န်းလုိင်စင်ခများ ေကာက်ခံရန်အတွက် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းရန် 
လိုအပပ်ါသည် -  

    (၁) လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေလာက်ထားြခင်းှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် Application အား 
ေရးဆွဲေပးရမည် (G2C Application ြဖင့် ချတ်ိဆက်ေပးရန်) ၊ 
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  (၂) လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ လုပင်န်းအမျ ိးအစား၊ အတန်းအစား၊ တည်ေနရာ၊ 
ေကာက်ခံသည့်န်းထား၊ လုပ်ငန်းအသစ်/သက်တမ်းတုိး၊ န်းတုိး၊ န်းေလာ့၊ 
ဆုိင်အမည်ေြပာင်း/ ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်း၊ လပိစ်ာေြပာင်းတိုကုိ သိရှိိုင် ေအာင် 
ေရးဆွဲေပးရန် ြဖစ်ပါသည်၊ 

  (၃) လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမျ ိးအစားအလိုက် မှတ်တမ်းေရးသွင်းြခင်း၊ ြပင်ဆင်ေရး သင်ွးြခငး်၊ 
လိုင်စင်ကတ်ြပားထုတ်ယူြခင်း အစရှိသည့် အချက်အလက် တစ်ခုချင်းစီ၏ 
အချပ်စာရင်းများ ထုတ်ယူရရှိိုင်ေရး ေရးဆွဲေပးရမည်၊ 

 (၄) လုပ်ငန်းတည်ေနရာေဖာ်ြပရာ၌ အိမ်အမှတ်၊ ရပ်ကွက်၊ လမ်း၊ မိအလိုက် ေရးဆဲွ 
ေပးရမည်၊ 

 (၅) ခွင့်ြပထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမျ ိးအစားအလိုက ် ေလာက်လာ၏ အေသးစိတ် 
အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်း၍ စီမခံန့်ခွဲိုင်ရမည်၊ 

 (၆) စီမခံန့်ခွဲမေကာ်မတီအစည်းအေဝးများသို တင်ြပုိင်ရန်အတွက် MS ၊ သတ်မှတ် ပံုစံ 
ဇယားများ ထုတ်ယူုိင်သည့်စနစ်ြဖစ်ရမည် (e-office Application ြဖင့် တွဲဖက်ေပးရန်)၊ 

 (၇) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ ကျသင့်ေငွေပးသွင်းုိင်ေရးအတွက ်အသိေပး အေကာင်းကား စာ 
ေပးပိုိုင်ရမည် (လိုက်နာမအေြခအေနြပဇယား Report) ထုတ်ယူုိင်ရမည်၊  

 (၈)  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေငွေပးသင်ွးြခင်းမရှိပါက သတိေပးအေကာင်းကားစာ 
ေပးပိုိုင်ရမည်၊ 

 (၉) စီမခံန့်ခွဲမေကာ်မတီအစည်းအေဝး (EC-1, EC-2) မ ှ ခွင့်ြပပါက ေငွေပးသွင်းရန် 
အတွက် မိနယ်ုံးှင့် လုပင်န်းရှင်အား Message ေပးပိုုိင်ရမည်၊ 

 (၁၀) ေငွေပးသွင်းြခင်းကို ေငွသွင်းချလံှင့် e-payment တုိြဖင့် ေပးသွင်းိုင်ရမည်၊ 
 (၁၁) ေငွသွင်းချလံအား Data Input ြပလုပ်၍ ထုတ်ယူုိင်ရမည်၊ 
 (၁၂) စီမခံန့်ခွဲမေကာ်မတီအစည်းအေဝး (EC-1, EC-2) မ ှ ခွင့်ြပချက်ရရှိပီးပါက 

အထက်ပါလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်အြပည့်အစုံအား PDF Format 
ြဖင့် အချက်အလက်များ သမ်ိးဆည်းုိင်ရမည်၊  

 (၁၃) လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ လုပင်န်းအချက်အလက်များအား တည်ေနရာှင့် တဲွလျက် 
သိရှိိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 

 (၁၄) လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမည်ေြပာင်းြခင်း၊ အတန်းအစားေြပာင်းလဲြခင်း (န်းတုိး/ ေလာ့) ၊ 
လိပ်စာေြပာင်းလဲြခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းြခင်း၊ လိုင်စင်ပယ်ဖျက်ြခင်း စသည့် 
အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 

 (၁၅) မိနယ်အလုိက်ခွင့်ြပထားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်အမျ ိးအစားများအား လ/ှစ် အလုိက် 
စာရင်းချပ်များအား လိုအပ်သလို Report ထုတ်ယူိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက် ေပးရမည်၊ 

 (၁၆) မိနယ်များ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမျ ိးအစားအလိုက် ေငွေပးသင်ွးပးီစာရင်း၊ 
ကျန်စာရင်း၊ လုပင်န်းလိုင်စင်ကတ်ထုတ်ယူပးီစာရင်း၊ ထုတ်ယူရန်ကျန် စာရင်း 
ရရှိုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 
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 (၁၇) မှတ်တမ်းေရးသွင်းထားေသာ လုပ်ငန်းလုိင်စင်တစ်ခုချင်းစီ၏ လုပ်ငန်း အမျ ိးအစားှင့် 
အချက်အလက်များအား အလွယ်တကူရှာေဖွကည့်ုိင် ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 

 (၁၈) မိနယ်/ခွင့်ြပအမျ ိးအစားအလိုက် ေလာက်လာ၏ အေသးစိတ် အချက်အလက် 
များကို (Data Input) ထည့်သွင်း၍ စီမံခန့်ခွဲိုင်ရမည်၊ 

 (ဃ) ေရဖုိးေရခေကာက်ခံရရိှေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအချက်များအား ေဆာင်ရွက် 
ေပးရမည်- 

  (၁) ေရမီတာဖတ်သည့်ေနရာမ ှးေဆာ်စာေရးသားသည့် ေနရာသို အချက် အလက် 
ေပးပိုိုင်ရမည်၊ 

  (၂ ) ေရမီတာယူနစ်များအား Mobile Device ြဖင့် ိုက်ထည့်၍ သတ်မှတ် 
န်းထားြဖင့် တွက်ချက်ပးီ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာမ်တီ 
တွင်ရိှေသာ ချတ်ိဆက်ရန်လုိအပ်သည့် Application များှင့် တစ်ချန်ိတည်း 
အချက်အလက်များ ေရးသွင်းိုင်ရမည်၊ 

  (၃) ကျသင့်ေရဖိုးေရခများအား သုံးစွဲသူများထံသို Message ြဖင့် ေပးပိုုိင်ရမည်၊ 
  (၄) ေငွေပးသွင်းြခင်းကို ေငွသွင်းချလံှင့် e-payment တိုြဖင့် ေပးသွင်းုိင် ရမည်၊ 
  (၅) ေပးသွင်းရန်ကျန်ေသာ ေရဖိုးေရခများအား ရက်အလိုက် ဒဏ်ေကးေငွ များ 

တွက်ချက်ုိင်ရမည် (G2C Application ြဖင့် ချတ်ိဆက်ေပးရမည်)၊ 
  (၆) ေရဖုိးေရခေကာက်ခံရရိှမများအား လ/ှစ်အလုိက် စာရင်းချပ်များအား လုိအပ်သလုိ 

Report ထုတ်ယူိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 
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 ( င  ) ပစည်းခွန်ေကာက်ခံရရိှေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအချက်များအား ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်- 
 (၁) သတ်မှတ်အတန်းအစားှင့် လမ်းအလိုက် အေဆာက်အဦအမျ ိးအစား အလုိက် 

အေဆာက်အဦအတိုင်းအတာ ထည့်သွင်းပီးပါက ေကာက်ခံရ မည့်န်းထား 
တွက်ချက်ိုင်ရမည်၊ 

 (၂ ) သတ်မှတ်ရက်များတွင် လာေရာက်ေပးေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိပါက သတိေပး 
အေကာင်းကားစာေပးပိုိုင်ရမည်၊  

 (၃) ေငွေပးသွင်းြခင်းကိ ုေငွသွင်းချလံှင့် e-payment တိုြဖင့် ေပးသွင်းုိင်ရမည်၊ 
 (၄) ပစည်းခွန်ေကာက်ခံရရိှမအး လ/ှစ်အလိုက် စာရင်းချပ်များအား လိုအပ် သလို 

Report ထုတ်ယူုိင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 
 (၅) အေဆာက်အဦအမျ ိးအစားများှင့် ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲပါက 

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ိုင်ရမည်၊ 
 (၆) ပစည်းခွန်ှင့် ပတ်သက်၍ ေခါင်းစဉ်အလိုက် ေကာက်ခံရရှိေငွအား 

ခွဲြခားေဖာ်ြပိုင်ရမည်၊ 
 (၇) ပစည်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြပထားေသာ အေဆာက်အဦများစာရင်းအား ေဖာ်ြပုိင်ရမည်၊ 
 (၈) လူေနထိုင်ြခင်းမရိှေသာ အေဆာက်အဦများစာရင်းအား ပစည်းခွန် 

ေကာက်ခံမစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ုိင်ရမည်၊ 
 (၉) ထပ်တိုးေကာက်ခံမည့် အေဆာက်အဦများစာရင်းအား ြဖည့်သွင်းုိင်ရမည်၊ 
 (၁၀) ပစည်းခွန်အတွက် ကျသင့်ေငွးအား ေပးသင်ွးပးီ/မပီး သိရှိုိင်ရမည်၊ 

 ( စ  ) စီးပွားေရးအမက်သိမ်းယာဉ် ငှါးရမ်းြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ေဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် 
ေငွေပးသွင်းြခင်းကိစရပ်များ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 

 ( ဆ ) ေြမငှါးရမ်းခေကာက်ခံြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအချက်များအား ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်- 

 (၁) ေြမကွက်တစ်ကွက်ချင်းစီ၏ ပိုင်ရှင်အမည်၊ ေြမအမျ ိးအစား၊ ေြမကွက် အမျ ိးအစား၊ 
လမ်းအမည်၊ အကျယ်အဝန်းှင့် ေြမငှါးဂရမ်ထုတ်ယူထားမ အေြခအေန၊ 
ေြမငှါးရမ်းခကျသင့်ေငွ စသည့်အချက်အလက်များပါရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 

 (၂) ေပးေဆာင်ရမည့် ေြမငှါးရမ်းခကျသင့်ေငွအား လက်ရှိပိုင်ရှင်ထံသို Message 
ေပးပိုုိင်ရမည်၊ 

 (၃) ေငွေပးသွင်းြခင်းကိ ုေငွသွင်းချလံှင့် e-payment တိုြဖင့် ေပးသွင်းုိင်ရမည်၊ 
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 (၄) ေြမငှါးရမး်ခ ေပးသွင်းပီးေြမကွက်များှင့် ေပးသွင်းရန်ကျန် ေြမကွက်များ စာရင်းအား 
ေဖာ်ြပေပးုိင်ရမည်၊ 

 (၅) ေြမငှါးရမး်ခ ေပးသွင်းပီးေြမကွက်များှင့် ေပးသွင်းရန်ကျန် ေြမကွက်များ စာရင်းအား 
ဘာေရးှစ်အလိုက်ခွဲြခား၍ ေဖာ်ြပုိင်ရမည်၊ 

 ( ဇ  ) အခွန်၊ အခ၊ အေကာက်များ ေကာက်ခံရရိှေရးအတွက် ေအာက်ပါအချက်အလက်များ 

မတ်ှတမ်းထားရိှရန် လိုအပ်ပါသည်- 

 (၁) စီမေံရးရာဌာန၊မိနယ်များမ ှ ေကာက်ခံသည့် အခွန်အခ(၁၁)မျ ိး၊ စုစုေပါင်း 
အေရအတွက် (၂၀၇၈၂)၊ ေကာက်ခံြခင်း အတွက် စနစ်တကျမှတ်တမး်ထား ရှိရန် 
ြဖစ်ပါသည်၊ 

 (၂) ေရမတီာ (၁၁၅၅၇)လုံးအတွက် လစဉ်  စည်းကပ ် ေကာက်ခံလျက် ရိှပါသည်။ 
ကျန်အခွန် (၁၀)မျ ိးအတွက် တစ်ှစ်လင် တစ်ကိမ ်အခွန်စည်းကပ်ေကာက်ခံ  လျက် 
ရှပိါသည်၊ 

 (၃) ပစည်းခွန်အေရအတွက် (၃၅၈၉၉)အား လျာထား၍ ေနရာအလုိက်၊ လမ်းအလိုက်၊ 
ေနအိမ်အမျ ိးအစားအလိုက်၊  အတန်းအစားခွဲြခား၍ ေကာက်ခံလျက်ရှိပါသည်။ 

 (၄) ယခင်ှစ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အေဟာင်း (၆၃၀၂)ခု  ှင့် 
စီးပွားေရးေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ ် အေရအတွက် (၅၄၆၈) ခုအား 
ေကာက်ခံလျက်ရှိပါသည်။ လုပင်န်းလုိင်စင်အေဟာင်းများသည် လက်ရှိ ဘာေရး 
 ှစ်တွင် ဆက်လက်လပုကုိ်င် လက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများှင့် ဆက်လက် 
လုပ်ကိုင်ြခင်းမရိှေသာ လပုင်န်းများအတွက် ပယ်ဖျက်ရန် စာရင်းများှင့် 
လက်ရိှှစ်တွင် စတင်ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအသစ် များ အတွက် 
အသစ်တိုးစာရင်းများ စနစ်တကျေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်၊ 

 (၅) အခွန်၊ အခ (၁၁)မျ ိးအား လစဉ်၊ ှစ်စဉ်ေကာက်ခံရာတွင် ဝင်ေငွလျာထားမ၊   
ဝင်ေငွရရိှမ၊ ေကာက်ခံရန် ကျန်ရိှမတိုအား လစဉ်စာရင်းဇယား ေဖာ်ြပ၍   
ေကးကျန်မရိှေစေရး ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်၊ 

 (၆) အခွန်ေကာက်ခံသည့် စုစုေပါင်းအေရအတွက် (၇၆၁၂၃) ေဆာင်ရွက်သည့် 
တည်ေနရာအား မိေြမပုံေပတွင် မိနယ်အလိုက် ၊ လမ်းအလိုက်၊ ရပ်ကွက်အလိုက်၊ 
အိမ်အမှတ်အလိုက် အတိအကျသိရိှရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
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( ဈ )  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်ပိုင် ေြမများအတွင်း ကျးေကျာ်တဲ၊ လမ်းေြမကျးေကျာ် 

အေဆာက်အဦှင့် လမ်းေဘးကျးေကျာ်ေဈးဆိုင်များအတွက် ေအာကပ်ါအချက် 

အလက်များ မတှ်တမ်းထားရိှရန်လိုအပ်ပါသည်- 

 (၁) မိနယ်(၈)မိနယ်ရှိ စည်ပင်ပိုင်ေြမများအတွင်း ကျးေကျာ်တဲစုစုေပါင်း (၉၀၄)လုံး၊ 
ဇမသီရိမိနယ်မ ှလမ်းေြမကျးေကျာ် အေဆာက်အဦ (၃၂)လုံး၊ မိနယ် (၈)မိနယ်ရှိ 
လမ်းေဘးကျးေကျာ်ဆိုင် (၃၈)လုံး၊ စုစုေပါင်း (၉၇၄)လုံး ရှိပါသည်။ 

 (၂) မိနယ်(၈)မိနယ်အတွင်းရိှ ကျးေကျာ်အမျ ိးအစား (၉၇၄)လံုးအား ကျးေကျာ် အမည၊် 
ေနရပ်လိပ်စာ၊ ကျးေကျာ်ေနသည့်ေနရာ အစရှိသည်တုိအား 
ကျးေကျာ်အမျ ိးအစားအလိုက် တိကျစွာေဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (၃) အဆုိပါကျးေကျာ်များအား သတိေပးအေကာင်းကားစာ (၃)ကိမေ်ပးပိုမ၊ 
လက်ခံရရိှမတိုအား မတ်ှတမ်းထားရိှရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (၄) ကျးေကျာ်မအေြခအေနများအား ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ မှတဆင့် 
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသို တင်ြပသည့် စာရင်းဇယားမှတ်တမ်းများ ထားရှိရန် 
ြဖစ်ပါသည်။ 

 (၅) ကျးေကျာ်များအား ဥပေဒှင့်အညီ  အင်အားသုံးဖယ်ရှားြခင်း၊  ဥပေဒှင့်  အညီ 
တရားစဲွခွင့်ြပပါရန်တင်ြပြခင်း၊ တရားစဲွခွင့်ြပြခင်းတုိကုိ ကျးေကျာ်သူ 
တစ်ဦးချင်းအလိုက် မှတ်တမ်းထားရှိရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (၆) ဥပေဒှင့်အညီတရားစဲွရန် သတ်မတ်ှေသာ အချက်အလက်များ ြပည့်စံုစွာ ရရိှေရး 
မှတ်တမ်းထားရိှရန် ြဖစ်ပါသည်။  

 (၇) တရားုံးမခှျမှတ်သည့် ြပစ်ဒဏ်များ မှတ်တမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
 (၈) ချမှတ်ထားသည့်ြပစ်ဒဏ်အတိုင်း လိုက်နာမ ရှိ/မရှိ မှတ်တမး်ထားရှိရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ 
 (၉) ချမှတ်ထားသည့်ြပစဒ်ဏ်အား ဆက်လက်လိုက်နာမမရှိပါက ဥပေဒအရ 

ဆက်လက်အေရးယူုိင်ေရး အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်။ 
 (၁၀) အမျ ိးအစားအလိုက် ကျးေကျာ်များအား တရားစွဲဆိုရန် တင်ြပဆဲ၊ အေရးယူဆဲတွင် 

ဖျက်သိမ်းသွားေသာ ကျးေကျာ်များအား ပယ်ဖျက်ရန် မှတ်တမ်းလုိအပ်ပါသည်။ 
 ( ည ) စည်ပင်သာယာတရားံုးှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအချက်အလက်များ ထည့်သွင်း ေရးဆွဲရန် 

လိုအပ်ပါသည်- 

 (၁) တရားစွဲဆိုသည့် အေကာင်းအရင်းများမှာ- 
  (ကက) ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ လမ်းေဘးေစျးဆိုင်ဖွင့်လှစ်မ၊ 

  (ခခ ) ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ တည်းခိုခန်း၊ ေဘာ်ဒါေဆာင်ဖွင့်လှစ်မ၊ 

  (ဂဂ) ေဘာဂသီရိကားကီးကွင်းဝန်း စညး်ကမး်မဲ့ေစျးေရာင်းချမ၊ 

  (ဃဃ) ေကာ်မတီပိုင်ေစျးအတွင်း စည်းကမ်းမဲ့ေစျးေရာင်းချမ၊ 
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  (ငင  ) တရားမဝင် သားသတ်မ၊ 

  (စစ) တရားမဝင် အသားလက်ဝယ်ထားမ၊ 

  (ဆဆ) တရားမဝင် တိရစာန်ေဘးထွက်ပစည်းသယ်ေဆာင်မ၊ 

  (ဇဇ) စည်းကမ်းမဲ ့အမက်စွန့်ပစ်မ၊ 

  (စျစျ) လမ်းေြမကျးေကျာ်မ၊ 

  (ညည) ခွင့်ြပချက်မဲ့အေဆာက်အအုံေဆာက်လုပ်မ၊ 

  (ဋဋ ) ခွင့်ြပချက်မဲ့ေရသွယ်တန်းမ၊ 

  (ဌဌ ) ခွင့်ြပချက်မဲ့ သစ်ပင်ခုတ်ထင်ွမ၊ 

  (ဍဍ) စည်းကမ်းမဲ ့ယာဉ်ေမာင်းှင်မ၊ 

  (ဎဎ) ေကာ်မတီပိုင်ေြမကျးေကျာ်မ၊ 

  (ဏဏ) ေကာ်မတီပိုင်ေြမ ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိးမ၊ 

 (၂) တရားစွဲဆိုသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်အား မှတ်တမး်ထားရှိရန် 
လိုအပပ်ါသည်- 

  (ကက) စည်ပင်သာယာတရားုံးသို တရားစဲွတင်ရန် အမတွဲတည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

  (ခခ ) သက်ေသခံစာရွက်စာတမ်းေတာင်းခံြခင်း၊ 

  (ဂဂ) စည်ပင်သာယာတရားုံးသို ဦးတိုက်ေလာက်ထားြခင်း၊ 

  (ဃဃ) တရားုံးမ ှစွပ်စွဲခံရသူသို သမာန်စာြဖင့် ဆင့်ေခြခင်း၊ 

  (ငင)  စွပ်စွဲခံရသူ တုိက်ိုက်ေခေဆာင်လာပါက တရားုံးမ ှ ြပစ်ရှိ/မရှေမးြမန်း၍ 
ပဒ်ုမ ၂၆ အရ ေငွဒဏ် သုိမဟုတ် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း၊ 

  (စစ) တရားုံးသို သမာန်စာြဖင့် ဆင့်ေခခံရသူ ေရာက်ရိှြခင်း၊  

  (ဆဆ)  တရားုံးမ ှ စွပ်စွဲခံရသူအား အြပစ်ရိှ/မရိှ ေမးြမန်း၍ အြပစမ်ရှိ 
ေကာင်း ေြဖကားပါက အာမခံ (၂)ဦးြဖင့် အာမခံေပးရန် ံုးချန်ိး 
ရက်အသီးသီးတွင် တရားလို၊ တရားလုိြပသက်ေသ၊ စွပ်စွဲခံရသ ူ ှင့် 
၎င်းဘက်မှ သက်ေသများကို စစ်ေဆးြခင်း၊ 

  

  (ဇဇ) ှစ်ဖက်ေလာက်လဲချက်တင်ြပြခင်း၊ 
  (ဈဈ) တရားသူကီးမ ှေလာက်လဲချက်ကားနာပီး ပုဒ်မ ၂၆ အရ အမိန့်ချမှတ်ြခင်း၊ 
 ( ဋ ) မိနယ် (၈)မိနယ်တွင် ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ေနမှင့်   

    ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအချက်များ စာရင်းေရးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ရန် လုိအပ်ပါသည်-  

 (၁) မိနယ်၊ 
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 (၂) ပိုင်ရှင်အမည်၊ 

 (၃) အေဆာက်အဦတည်ေနရာ၊ 

 (၄) အေဆာက်အဦအမျ ိးအစား၊ 

 (၅) ေဆာက်လုပ်ခွင့်တင်ြပမရှိ/မရိှ၊ 

 (၆) မိနယ်ုံးမှ အေကာင်းကားစာေပးပိုမ ရက်စွဲ/အကိမ၊် 

 (၇) ယာ/အံုဌာနမှ အေကာင်းကားစာေပးပိုမ ရက်စွဲ/အကိမ၊် 

 (၈) ခံစည်းိုး (ေဆာင်ရွက်ပီး/ ေဆာင်ရွက်ဆဲ/ ရပ်နား)၊ 

 (၉) ထပ်တိုးြခင်း (ေဆာင်ရွက်ပီး/ ေဆာင်ရွက်ဆဲ/ ရပ်နား)၊  

 (၁၀) ြပင်ဆင်ြခင်း (ေဆာင်ရွက်ပီး/ ေဆာင်ရွက်ဆဲ/ ရပ်နား)၊ 

 (၁၁) လမ်းကွန်ကရစ်ေလာင်းြခင်း (ေဆာင်ရွက်ပီး/ ေဆာင်ရွက်ဆဲ/ ရပ်နား)၊ 

 (၁၂) ေရေြမာင်းေဖာက်လုပ်ြခင်း (ေဆာင်ရွက်ပီး/ ေဆာင်ရွက်ဆဲ/ ရပ်နား)၊ 

 (၁၃) အကိမအ်ေရအတက်ွ။ 

 ( ဌ  ) ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ အေဆာက်အဦများ ေဆာက်လုပ်ေနမအား ဥပေဒှင့်အညီ    

  အေရးယူေဆာင်ရွက်ုိင်ေရးအတွက် တင်ြပြခင်း၊ ခွင့်ြပြခင်းတိုအား မတ်ှတမ်း   

  လိုအပ်ပါသည်၊ 

 ( ဍ  ) ဥပေဒှင့်အညီ တရားစဲွဆုိေသာ အမများကုိ အမတွဲြပစု၍ မတ်ှတမ်းထားရန်   

    လိုအပ်ပါသည်၊ 

 ( ဎ ) တရားုံးသို ဦးတိုက်ေလာက်ထားြခင်းကို မှတ်တမ်း လိုအပ်ပါသည်၊ 

 ( ဏ ) တရားုံးမ ှြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းအား မှတ်တမ်း လိုအပ်ပါသည်၊ 

 ( တ ) ချမှတ်သည့်ြပစ်ဒဏ်အား လုိက်နာေဆာင်ရွက်မရှိ/မရှိ မတှ်တမ်းလိုအပ်ပါသည၊် 

 ( ထ ) တရားစဲွရန် တင်ြပထားဆဲ၊ တရားစဲွဆုိချန်ိတုိ၌ ခွင့်ြပချက်ရရိှသွားေသာ အေဆာက်အဦ အား 

မလူစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် မတ်ှတမ်းထားရန်  လိုအပ်ပါသည်။ 

 ( ဒ  ) လိုအပ်သည့် အစီရင်ခံစာ Report များကို လုပင်န်းလိုအပ်ချက်ှင့်အညီ ထုတ်ယူုိင်ရမည်၊ 
 ( ဓ  ) Software များအားလုံး  Web base ြဖစ်ရမည်၊ 

 ( န  ) Software များတွင် Main Process (၄)မျ ိးပါဝင်ရမည် (ေြပစာများ၊ ကုတ်နံပါတ်များ 
ထည့်သွင်းြခင်း၊ ေန့စဉ်စာရင်း၊ စာရင်းေပါင်းချပ်)၊ 

 ( ပ  ) တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ကုမဏီအေနြဖင့် လုပင်န်းှင့်ပက်သတ်သည့် အေသးစိတ် အချက် 
အလက်များကုိ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမ ှ e-Government ဆုိင်ရာ 
တာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများှင့် ညိင်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 
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 ( ဖ  ) အာမခံကာလ (၁)ှစ် ထားရိှရမည်ြဖစ်ပးီ အာမခံကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၏ 
လိုအပ်ချက်များကို ေဆာင်ရွက်ေပးုိင်ရမည်၊ 

 ( ဗ  ) i Device Andiod တိုအတွက် Application ထုတ်ေပးရမည်၊ 

၉။ ေစျးန်းအဆုိြပလာစာအိတ်တွင် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ေအာက်ပါေခါင်းစဉ်များအတုိင်း အေသးစိတ် 

တွက်ချက် ေဖာ်ြပေပးရမည်- 

 (က) ပးူတွဲတင်သွင့်မည့် ဆက်စပ်ပစည်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်၊ 

 ( ခ ) မိေတာ်အတွင်းလပု်ငန်းလိုင်စင်များ ချထားြခင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမစနစ်ကုန်ကျစရိတ် 

 ( ဂ  ) Configuration, Intallation, Training Charges 

 ( ဃ ) Maintenance, Monitoring anx Technical Support (For 1 year) 

အာမခံှင့်ေငွေပးေချြခင်း 

၁၀။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းသည် တင်ဒါတင်သွင်းသည့်အချန်ိ တွင် 
တင်ဒါအကိစေဘာ်ေငွ (Earnest Money) အြဖစ် ကျပ ် (၅၀၀,၀၀၀/-)ေပးသွင်းရန် ေနြပည်ေတာ် 
စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက် (ေနြပည်ေတာ်)တွင် ေငွေပးအမိန့်လာ (Payment Order) ဝယ်ယူရမည်။ 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းချန်ိတွင် ေငွေပးသွင်းထားေသာ (Payment Order)မူရင်းအား တစ်ပါတည်း 
ေပးပိုရမည်။ အကိစေဘာ်ေငွမေပးသွင်းသမူျားအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ 
ေနာက်ဆုံးလက်ခံမည့် ( ၁၇  - ၆  -၂၀၁၉ ) ရက် (၁၆:၀၀) နာရီထက် ေနာက်ကျေရာက်ရှိလာေသာ 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲမ ှလုံးဝစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ တင်ဒါမေအာင်ြမင် ေသာ 
ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းများအား ၎င်းတို၏ တင်ဒါအကိစေဘာ်ေငွ (Payment Order)ကုိ (၇)ရက် အတွင်း 
ြပန်လည်ထုတ်ေပးပါမည်။ 
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၁၁။ တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းသည် ေအာင်ြမင်ေသာ လုပ်ငန်းတန်ဘိုး၏ (၅%)ကို 
အာမခံေငွ (Performance Bank Guarantee) အြဖစ် ေနြပည်ေတာစ်ည်ပင်ဘဏ်လီမိတက် 
(ေနြပည်ေတာ်)တွင် တင်ဒါေအာင်ြမင်ပီး (၇)ရက်အတွင်း ေပးသွင်းရမည်။ အဆိုပါ အာမခေံငွ (၅%)ကို 
Warrenty ကာလ(၁)ှစ်ပီးဆုံးပီးေနာက်မှသာ ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ြပမည်။ 
၁၂။ တင်ဒါေအာင်ြမင်သူအား အထက်အပိုဒ် (၁၁)ပါ အာမခံေငွ (Performance Bank Guarantee) 
ေပးသွင်းပီးေကာင်း အေထာက်အထားတင်ြပပီးမှသာ တင်သွင်းထားေသာ တင်ဒါအကိ စေဘာ်ေငွကို 
ြပန်လည်ထုတ်ေပးပါမည်။ အာမခံေငွ (Performance Bank Guarantee)ကုိ တင်ဒါ ေအာင်ပီး 
(၇)ရက်အတွင်း ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက တင်ဒါတင်သွင်းစဉ် ေပးသွင်းထားေသာ 
တင်ဒါအကိစေဘာ်ေငွများကို ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ ရန်ပုံေငွအြဖစ ် ေြပာင်းလဲ 
သတ်မှတ်မည်ြဖစ်သည်။ လိုအပပ်ါက လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်အား e-Government ဆုိင်ရာ နည်းပညာ 
လုပင်န်းအပ်ံှေရးှင့် ပစည်းဝယ်ယူေရးတင်ဒါေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင် ့ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် မည် 
ြဖစ်သည်။ 
၁၃။ တင်ဒါေအာင်ြမင်သူအေနြဖင့် လုပင်န်းအား ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်းမရှိဟ ု e-Government ဆုိင်ရာ 
ပစည်းဝယ်ယူေရးအဖွဲက သတ်မှတ်ဆုံးြဖစ်ပါက လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်ကုိ ရပ်ဆိုင်းမည်ြဖစ်ပီး 
အြခားသင့်ေလျာ်သူကို e-Government ဆုိင်ရာ ပစည်းဝယ်ယူေရးအဖွဲ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ဆက်လက် 
ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။ 

၁၄။ စာချပခ်ျပ်ဆုိပးီ တစ်ပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ စာချပ်ချပ်ဆိုရာတွင် 

သတ်မှတ်ထားေသာ အခွန်အခများအားလုံးကုိ တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် လုပင်န်းလက်ခံသူမှ ကျခံရမည်။ 

(၃၁-၈-၂၀၁၉) ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံးထား၍ လုပ်ငန်းအပ်ှံရမည်။ စံချန်ိစံန်းှင့် ကုိက်ညီမ ရှိ/မရှိ 

ေနြပည်ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရးေကာမ်တီမ ှ ဖွဲစည်းေပးေသာ e-Government ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး 

စစ်ေဆးေရးှင့် လက်ခံေရးေကာ်မတီ (လုပ်ငန်းပီးစီးမစစ်ေဆးေရးအဖွဲ) ၏ စစ်ေဆးမကုိ ခံယူရမည်။ 

၁၅။ လုပ်ငန်းပီးစီးမစစ်ေဆးေရးအဖွဲတို၏ စစ်ေဆးမအရ လုပင်န်း (၁၀၀%) ပီးစီးသည့်အချန်ိတွင် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာေရးှစ်အတွင်း တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် လုပင်န်းလက်ခံသူမှ ေငွေတာင်းခံုိင်ရမည် 
ြဖစ်ပီး ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီက လုပ်ငန်းတန်ဖိ ုး တစ်ရပ်လုံးကို တစ်ကိမ်တည်း  
အေြပအေကျ ေပးေချမညြ်ဖစ်သည်။ ုိင်ငံေတာ်သို ေပးဆာင်ရမည့် ဝင်ေငွခွန် (၂%)၊ ကုန်သွယ်လုပင်န်းခွန် 

(၅%)ှင့် သီးြခားေပေပါက် လာသည့် ေပးေဆာင်ရန် အခွန်အခများအားလုံးကုိ တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် 

လုပင်န်းလက်ခံသူမှ ေပးသွင်း ရမည်။ အခွန်ေပးေဆာင်ရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒများအတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၆။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှင့်ပတ်သက်၍ စာရင်းစစ်ချပ်ုံး၏ စာရင်းစစ်ေဆးမကိ ု ေရွးချယ်ခံရသူ 

ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှ ပီးြပတ်သည်အထိ အစစ်ေဆးခံရမည်။ 

အေထွေထွ 

၁၁ 
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၁၇။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပါ တွက်ချက်မများကုိ တင်သွင်းသည့် ကုမဏီ/အဖွဲအစည်းမှ လုံးဝ တာဝန်ယူရမည်။ 

(မှားယွင်းတွက်ချက်မများ၊ မှားယွင်းြဖည့်စွက်မများရိှပါက တွက်ချက်တင်သွင်းသည့် ကုမဏီ/အဖဲွအစည်း၏ 

တာဝန်သာြဖစ်ပါသည်)။ 

၁၈။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လုပ်ငန်းအပ်ံှိုင်ြခင်းမရှိပါက ေနာက်ကျေကးအြဖစ် တစ်ရက်လင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်ကျန် လုပ်ငန်းတန်ဖိုး၏ ( ၀.၀၁% ) ကုိ ေပးေဆာင်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း 

လုပင်န်းပီးြပတ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်းမရိှဟ ုေနြပည်ေတာစ်ည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ ကီးကပမ် 

ေကာ်မတီှင့် လုပင်န်းပးီစီးမစစ်ေဆးေရးအဖွဲက သတ်မှတ်ဆုံးြဖတ်ပါက လုပ်ငန်းအပ်ှံမကိ ု ရပ်စဲမည် 

ြဖစ်ပီး၊ အာမခေံငွ ( ၅% ) အား ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီရန်ပုံေငွအြဖစ် သိမး်ဆည်းမည် 

ြဖစ်သည့်အြပင် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်အား e-Government ဆုိင်ရာပစည်းဝယ်ယူေရးအဖဲွ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။ 

၁၉။ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲသည် အကျ ိးေကာင်းေဖာ်ြပ၍ ေစျးပိင်တင်သွင်းလာ ပယ်ဖျက်ိုင်ခွင့် 

ရိှသည်။ ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက် 

ပါက လုပ်ငန်းအာမခံေငွအား ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ရန်ပံုေငွအြဖစ် သိမ်းဆည်းမည့်အြပင် 

နာမည်ပျက်စာရင်း ေကညာြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပီး တည်ဆဲဥပေဒများအရ တရားစွဲဆိုြခင်း ခံရမည်။ 

၂၀။ တင်ဒါတင်သွင်းသသူည် အြခားသိရိှလိုေသာ အချက်များရှပိါက ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၊ မိေတာ်ခန်းမ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပဆက်ဆံေရးှင့် စာရင်းအင်းထိန်းသိမ်းေရးဌာန၊ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၃၂၃၄၁၊ 

၀၆၇-၈၁၀၈၂၁၆ တုိသုိ ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။ စံုစမ်းေမးြမန်းြခင်း မရိှခ့ဲေသာ တင်သွင်းသူသည် 

ဤစည်းကမ်းချက်များကုိ သိရိှနားလည်ပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 
 

    တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ 

ေနြပည်ေတာစ်ညပ်င်သာယာေရးေကာမ်တီ 
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